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پیشگفتار
تالش انسانی در چندقرن گذشته مدرنیت و پسا مدرنیت را به وجود آورده 
است که تفاوت های بنیادی با دستاوردهای بشر در دوران قبل از آن دارد. 
از جمله ی این تفاوت ها فلسفه ی سیاسی و چگونگی اداره ی جامعه است. ما 
در این زمینه ها گرچه تاریخ چند هزار ساله ی بسیار با ارزشی داریم، اما در 
تطبیق این تاریخ و تجربه ی تاریخی با دوران مدرن کم تجربه هستیم. دو 
بوده  تاریخی در کشور ما  به تحول  نیاز  بیانگر  انقالب مشروطه و اسالمی 

است.
کمک  به  است  جوامع  تکامل  مدرنیت  دوران  مهم  دستاوردهای  از  یکی 
انسان های ناکامل. ما با این مفهوم سازی ها بیگانه ایم. چگونگی انتقال تجربه 
در  اساسی  نقشی  جمع  به  جمع  از  یا  فرد  به  فرد  از  کشورداری  امور  در 

پیشرفت و تکامل در جوامع مدرن دارد.
پس از چهار سال تجربه در بخشی از دولت، و تجربه ای بسیار با ارزش در 
هدایت امور پژوهشی با ابزار اداری موجود حیفم آمد نکته هایی را از دید 
خودم منتقل نکنم. این کتاب حاصل پیشنهاد همسرم خانم خاطره حجازی و 
همکارم آقای دکتر شاهپور اعتماد برای مکتوب کردن این تجربه ها است که 

در روزهای پایانی دولت اصالحات و قبل از ترک سمت نوشته شد.
در  ناشر  سه  با  شد.  چاپ  آماده ی  شهریور ۱۳۸۴  در  کتاب  اولیه ی  متن 
سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ مذاکره شد؛ هیچ کدام آن را در خور چاپ نیافتند! 
این بود که تصمیم گرفتم با ویرایش جدید، و با در نظرگرفتن حساسیت های 
اختیار  در  وبگاه خودم  طریق  از  را  آن  نام ها،  بعضی  و حذف  روز  سیاسی 

عالقه مندان بگذارم.
اینک متنی که به مرور در وبگاه گذاشته می شد با پیوست هایی که بخشی از 
مقاله های من در همان سال ها است به همت آقای میرآفتاب زاده به صورت 
کتابی الکترونیکی در اختیار عالقه مندان قرار می گیرد. قبال سه ناشر به چاپ 

این کتاب جواب رد داده بودند.
رضامنصوری
زمستان ۱3۹۲
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پذیرش پست معاونت 
اواسط شهریورماه ۱۳۸۰ بود که از آقای دکتر مصطفی معین، وزیر وقت، 

تقاضای مالقات کردم تا پیشنهادی را برای ایشان مطرح کنم.

حتی  که  کردم  تشریح  شد،  انجام  ماه  شهریور  اواخر  که  مالقات،  این  در 
اگر هم نظام پژوهش ما موثر عمل کند باز هم باید راهی پیدا کرد برای 
کمک فوری به پژوهشگران موفقی که به هر دلیل نیاز فوری به منابع مالی 
از پژوهشگرانی بود که شاید در شرف دستیابی  دارند. منظورم آن دسته 
به نتیجه ای مهم باشند و یا پژوهشگرانی که به تازگی به جمع دانشگاهیان 
پیوسته اند و توانایی بالقوه علمی دارند اما امکانات برای شروع به کار ندارند. 
منظور من نوعی سازوکار آتش نشانی بود برای رفع عطش فوری پژوهش. 

نظر وزیر این بود که باید این موضوع را به مجلس برد. شاید در آینده بتوان 
سازوکار مناسبی ایجاد کرد. این پاسخی نبود که مرا راضی کند. 

چند روز بعد که در اتاق استادان دانشکده ی فیزیک با همکاران نزدیک گپ 
می زدم، این موضوع و مراتب تأسفم را از این که یک وزارتخانه نمی تواند 
مسأله ای به این سادگی و بداهت را حل کند، مطرح کردم. همکارم دکتر 
شده  وزارت  در  همکاری  پیشنهاد  من  به  حال  به  تا  »آیا  پرسید:  اردالن 
است؟« من در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون چنین پشنهادی به من 

نشده است چیزی برای گفتن نداشتم. 

کمتر از یک هفته بعد از دفتر وزیر با من تماس گرفتند که ایشان مایلند بنده 
را ببینند. قرار مالقات برای چند روز بعد گذاشته شد. سر قرار رفتم. آقای 
دکتر معین پس از توصیف پژوهش،  معاونت پژوهشی و برنامه های وزارت، 
از جمله الیحه ی ساختار جدید و پیش بینی شورای تحقیقات و فناوری، گفتند 
که آقای دکتر توکل، معاون پژوهشی وقت، به فرصت مطالعاتی می روند. آیا 
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برای تصدی این پست آمادگی دارم؟ پاسخ من ابتدا منفی بود. گفتم اگر نقد 
نظام پژوهشی کشور را می کنم به معنی عالقه به حضور در پست اجرایی 
نیست. قرار نیست که هرکس نقد موسیقی می کند،  آهنگساز هم باشد! به 
هر حال، قرار شد فکر بکنم و بعداً پاسخ بدهم، و یا دیگرانی را که مناسب 

می دانم برای تصدی این پست معرفی کنم. 

اتاق  ارفعی و روحانی در  اردالن،   با همکارانم  را  نهار  بعد در دانشگاه  روز 
یک  درست  کردم.  مطرح  را  وزیر  با  جلسه  موضوع  می خوردیم.  استادان 
به  وزارت  پیشنهاد همکاری در  این مورد که چرا  ما در  از گفتگوی  هفته 
بپذیر!  بود. پرسیدم خوب حاال چه می گویید؟ گفتند  نمی شود گذشته  من 
گفتم درس و دانشگاه را چه کنم؟ بحثی طوالنی در گرفت در مورد اهداف 
مشترکمان برای توسعه علم و تحقیقات در کشور، و تمام زحماتی که بعد 
معاونت  سمت  جمع،  نظر  به  بودیم.  کشیده  فیزیک  رشد  برای  انقالب  از 
و  وسیع تر  سطحی  در  ایده ها  این  کردن  پیاده  برای  بود  مناسبی  موقعیت 
فراگیرتر. به فکر رفتم. خیلی بی میل نبودم، ولی این نگرانی را داشتم که بال 
دیگر فعالیت های من، آموزش و پژوهش در دانشگاه، لطمه ی جدی بخورد. 
همسرم موافق نبود. نگران بود از این که هم کار پژوهشی من لطمه بخورد 
و هم آرامش خانواده. یک هفته بعد، پس از بحث های فراوان و دیدن قضیه 
از جوانب مختلف با همسرم، سرانجام تصمیم به پذیرش گرفتم و به دفتر 

وزیر اطالع دادم که قبول می کنم. 

برنامه خواست. چیز  از من  قرار مالقاتی گذاشته شد. وزیر  بعد  چند روز 
باشم.  برنامه ای نداشته  این که  نه  نبود.  این طور  مکتوبی نداشتم. روش من 
نظر  به  من  برنامه های  نمی کردم  فکر  متعارف  چارچوب های  در  چون  اما 
بی هدف، بی انسجام و شاید حتی پوچ می رسید. ما در دو چارچوب متفاوت 
فکر می کردیم. تفاوت برداشت من از پژوهش و نیاز اجرایی کشور با برداشت 
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وزیر و معاون وقت بنیادی بود. به هرحال چیزهایی گفتم که مطمئن هستم 
وزیر جدی نگرفت و شاید هم بدش آمد. در عوض خودش، همان طور که 
بعدها متوجه شدم روش فکری و اجرایی اوست، سیاهه ای بیش از ده مورد 
کارهایی که الزم بود انجام شود برایم برشمرد. گوش دادم، یادداشت ها را 
گرفتم، اما شاید آن را جدی نگرفتم. یعنی که کارهایی بود به روال عادی، 
که البته می بایستی انجام می شد. اما من نیامده بودم که کارهای جاری را 
انجام بدهم. بلکه آمده بودم که تغییر یا تحولی ایجاد بکنم. این شروع کار من 
تلقی می شد، در اواخر مهرماه ۱۳۸۰، در پستی که بعدها متوجه شدم بیش 
از تصورم در پژوهش کشور تأثیرگذار است؛ گرچه محدودیت های نامناسبی 

هم برای آن وجود دارد. 
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اولین برداشت 
روز بعد به معاونت رفتم. در دفتر معاونت، منشی دفتر و دستیارش نشسته 
بودند. خودم را معرفی کردم و گفتم که به دیدن آقای دکتر توکل آمده ام. 
علم،  جامعه شناسی  در  محققی  می شناختم:  که  بود  سال ها  را  توکل  دکتر 
دفتر  رئیس  مخفی  کلید  با  تنها  دفترش  مثبت.  و  پویا، خوشرو،  پرتحرک، 
باز می شد؛ مانند اکثر وزارتخانه ها. در باز شد و او به استقبالم آمد. دفترش 
و  و خرت  از دوران شاهنشانی  اداری، مخلوطی  فرسودۀ  مبلمان  با  بود  پر 
ِولو و پوشه هایی مندرس در سراسر میز  پرت های حسن آبادی. کاغذهایی 
تحریر و میز جلوی مبل و روی زمین همه جا به چشم می خورد. قفسه های پر 
شده از پوشه های پر از اسناد مرا یاد دهه ی چهل شمسی می انداخت، قبل 
از اینکه ایران را برای تحصیل در اتریش ترک کنم. بی اختیار به یاد اداره ی 
اوقاف می افتادم و سجل احوال اوایل دوران پهلوی دوم. از طرف دیگر یاد 
هرتس  نیز  و  مـوزیل  روبـرت  مـانند  اتریشـی،  نـویسندگان  توصیف های 
امپراتوری  در  هجدم  قرن  اداری  اوضاع  و  می افتادم  اورالندو،   مانوفسکی 
اتریش و مجار. االن که به گذشته برمی گردم رفتن از آن حالت پوشه ها و 
اسناد پخشیده، به وضع فعلی، که کالسورها و قفسه های نسبتًا مرتب، که 
به  تاریک  تونل  از یک  با برچسب مشخص شده اند، مانند رفتن  دست کم 
اداری دوران قاجار بود. در یک  سمت روشنایی است. سبک همان سبک 
وزارت  اسناد  دیگر  و در جیب  امورخارجه  وزارت  اسناد  جیب صدراعظم 
داخله جای داشت. مسؤول دفتر معاون وزیر می گفت که اکثر اوقات معاون 
تا ساعت ۱۱ شب کار می کند. تصور این همه کار اداری برایم سهمگین بود. 
پس چه وقت باید فکر کرد؟ مگر می شود این همه کاغذ و سند را خواند؟ 
چگونه می توان جواب داد؟ چگونه می توان با بیرون از وزارت تعامل داشت؟

آقای دکتر توکل وضعیت معاونت، دفترها و کمیسیون ها را قدری تشریح 
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البته  که  بود  دفتر  مهم ترین  پژوهشی  برنامه ریزی  دفتر  او  زغم  به  کرد. 
عنوان  به  شریفی،  دکتر  آقای  و  بود  داده  استعفا  قبل  مدتی  آن  مدیرکل 
یک  پژوهشی  نظارت  و  ارزیابی  دفتر  می کرد.  اداره  را  امور  دفتر،  معاون 
سالی بود که بنابر توصیه ی برنامه پنج ساله سوم شروع به کار کرده بود و 
آقای دکتر شامخی، رئیس سابق دانشگاه کاشان و استاد دانشکده کشاورزی 
و  پوشه ها  انبوه  میان  از  پوشه  دو  یکی  بود.  آن  مدیرکل  تهران،  دانشگاه 
کاغذها را به من نشان دادند به عنوان کارهای مهم جاری، از جمله مسائل 
تاریک و  تیره و  اتاق ها داشتم. همه جا  از دفاتر و  بازدیدی هم  بودجه ای. 
کثیف به نظر می رسید. مانده ی غذا و خوردنی ها روی میزها کم نبود، در 
همه اتاق ها کارتون هایی بود پر از اسناد. خاک، غبار، سوسک، و افسردگی 
اداری به وضوح دیده می شد. استادهایی را می دیدم که برای گرفتن مجوز 
ارز برای خرید کتاب یا پرداخت حق عضویت در انجمنی در همین اتاق های 
افسرده صف کشیده بودند. تأسف بار بود. هنوز یاد آن روزها دل مرا به درد 
می آورد. تباین حضور شاداب جوانان با استعداد در دانشکده خودمان با این 
اتاق های تیره و راهروهای تاریک و صورت های مچاله و افسرده ی کارکنان 

واضح و دردناک بود. این وضعی نبود که بتوانم تحملش بکنم. 

پژوهشی  معاون  وزارت،  مقام  شد.  انجام  معارفه  و  تودیع  روزها  همان  در 
مستعفی، کارکنان و مدیران حضور داشتند. آقای دکتر توکل در چند صفحه 
برنامه هایی را که الزم بود پیگری شود خواندند. نوبت به من رسید. کدام 
برنامه را اعالم کنم؟ گفتم هدفم برداشتن سنگ ریزه های سر راه پژوهش 
کشور است. پژوهش موتور درون زا دارد. خودش به پیش می رود. احتیاجی 
نیست آن را هل بدهیم. ذات کنجکاو انسان ها موتور آن است. کافی است 
برخی موانعی را که خودمان ایجاد کرد ه ایم از سر راه برداریم. گفتم کارمندان 
ما باید احساس کنند محل کار، خانه ی دوم آن هاست. باید با شوق به سر 
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کار بیایند، و با شوق دیدار روز بعد به منزل بروند. گفتم همه خدمتگزار 
مراجعان هستیم. ما باید به دنبال کار آن ها باشیم نه آن ها به دنبال کارشان 
و... از این دست صحبت های غیرمتعارف. کمی در تاریکی حرف می زدم. 
الزم بود چند سالی صابون اداره ی دولتی به تنم بخورد تا بدانم تا چه عمقی 

نظام اداری ما زنگ زده و منحرف است.



۱۵ چهار سال در وزارت عتف

اولین واکنش ها
حضور من در معاونت این چنین بدون مقدمه شروع شد. از یک طرف سیل 
روزی  بی اغراق  جاری.  کارهای  نیز  و  مانده  کارتابل های  و  ناتمام  کارهای 
بیش از شش کارتابل را می بایستی تخلیه می کردم و تعدادی را هم به منزل 
به  مانده  کارهای عقب  و  روز شدم  به  تا  هفته طول کشید  می بردم. چند 
جریان افتاد. آن روزها به وضع دفاتر و کارمندان نمی توانستم برسم چون 
دیگر فرصتی نمی ماند. جلسه های خارج از حوزه و نیز خارج از وزارت را 
هم که هم چنان بود. به خصوص که هیچ فکر مکتوب و نظام مندی وجود 
نداشت که اهم فی االهم، و کارها را اولویت بندی بکند. همان طور که نامه های 
وارده هم یک راست به کارتابل معاون می آمد و او بود که می بایستی همه 

را اولویت بندی و توزیع کند! 

از خانم شیمی، که مدیر اجرایی ایسمو بود،  خواستم به امور داخلی معاونت 
بپردازد. او هم با نظمی که می شناخت دفاتر را هم به لحاظ رفتار اداری، 
وظایف،  و هم توان کارشناسی »اسکن« کرد. آن جا بود که بیشتر متوجه شدم 

عمق فاجعه ی اداری تا به کجا است! 

مثاًل بخش خدمات و نگهبان ها می گفتند پس از بیست سال این اولین بار 
است که معاونت به ما سر می زند. بیچاره ها در وضع فالکت باری به سر 
می بردند. اتاق آن ها بیغوله ای بیش نبود: کوچک،  کثیف،  آلوده و به منظور 
استراحت یا سکونت غیرانسانی. بعضی از آن ها به همین دلیل بیماری های 
در  معاونت  در  ما  مراجعان  که  بودند  کسانی  این ها  بودند.  گرفته  پوستی 
هنگام ورود با آن ها اولین برخورد را داشتند. چگونه می توان معاون پژوهشی 
بود،  متولی پژوهش در کشور بود، اما در ساختمانی اقامت کرد که نگهبانان 
آن از کوچکترین امکان بهداشتی برخوردار نبودند. همین طور سرویس های 
بهداشتی در تمام طبقه ها،  از جمله طبقه ششم که خود معاونت مستقر بود، 
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بام  نبود. در پشت  این همه چیز  بودند.  باعث آبروریزی  زشت، کثیف،  و 
پدافند هوایی مستقر بود با چند سرباز که ۲۴ ساعته کشیک می دادند. در 
زمستان، تابستان در معرض سرما و گرما بودند بدون کوچکترین امکانات. 

از اول می کوبیدم و  بود  بهتر  من وارث خرابه ای بودم که به جای تعمیر، 
دوباره درستش می کردم. اما واقعیت، همین پیراهن هزار وصله ای بود که 
باید می پذیرفتمش. در این »اسکن« کردن کارکنان، به دنبال کسانی گشتیم 
که قابلیت های درخوری داشته باشند. گرچه ساختن از ابتدا دست را بازتر 
می گذارد اما به کارگیری نیروهای موجود و قابلیت های به کار نگرفته شان 
برایم جالب تر بود. پرونده کارکنان را مطالعه کردم. کسانی از این میان با 

عنوان برگزیدگان دستچین شدند. 

یکی از برگزیدگان را در اولین جلسه با مشاورانی در زمینه سیاست  گذاری 
تنظیم  برای  شد،   تشکیل  حضورم  دوم  هفته  در  که  علم سنجی،  و  علمی 
صورتجلسه دعوت کردم. معلوم شد هیچ چیز از جلسه دست گیرش نشده 
است. این هشدار دیگری بود که پس چگونه می توان در این معاونت با این 
کارکنان تحول ایجاد کرد. دِر امکان گفت وگوی معقول با کارکنان عماًل بسته 

بود. 

رئیس دفتر معاونت و دبیر کمیسیون انجمن ها آقای Q، مربی مرکز تحقیقات 
کشور بود؛ از زمره برناکشیدگانی که در رکود اداری منجمد شده بودند.  با 
دمپایی در اداره راه می رفت. هیچ درخششی در نگاهش دیده نمی شد. در 
تباین کامل بود با جوانان باهوش و شنگول و شاد و متحرک و پویایی که 
من از دبیرستان ها و دانشگاه ها می شناختم. با دیدن او بی اختیار به یاد آن 
جوانان آینده ساز کشور می افتادم. بدیهی بود که حضور این رئیس دفتر در 
معاونت پژوهشی این وزارت، که قرار بود علم و پژوهش را در کشور توسعه 
انسان  نخبه کشی.  نوعی  و  کشور  از  جوانان  این  فرار  با  بود  مترادف  دهد، 
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در  برآمدگان جوان جویای رشد؟   به  بکند  برناکشیده چه کمکی می تواند 
همین کمیسیون انجمن ها خانمی کارشناس و زبر و زرنگ نظرم را جلب کرد 
که با زبان بی زبانی می گفت که چقدر برای انجمن ها می توان کار کرد، اگر 
آقای Q دبیر کمیسیون، بگذارد. اولین چالش های درون سازمانی را آن جا 

مشاهده کردم.

زیر نظر آقای Q در دفتر معاونت دو منشی کار می کردند که آقای دکتر 
اولین کاری که می تواند  توکل سفارش آن ها را کرده بود. به نظرم رسید 
حضورم را ممکن کند تا من قادر باشم در تاریکی مخوف ظاهری ساختمان 
فجر که معاونت در آن مستقر بود، نفس بکشم، فکر بکنم و حرکتی ایجاد 
بکنم،  رنگ زدن راهروها بود. یکی از آخر هفته ها به این کار اختصاص داده 
شد که این امر در یک کار ضربتی به اتمام برسد. و درست در اولین قدم، 
خارها شروع شد. آن هم چه خارهایی! کوچکی و احمقانگی خارها آدم را به 
خنده می انداخت. اما چه بسا که همین خارها می توانست یک وزارتخانه را 

برای مدت کوتاه یا حتی بلند فلج کند. پس باید مراقب می بودم. 

شنبه روزی که کار تمام می شد از طریق رئیس دفتر به حسابداری مرکز 
تحقیقات، که زیرنظر معاونت بود، پیغام دادم تا ظهر مطالبات رنگرز را پرداخت 
کند. ظهر که شد متوجه شدم استاد رنگرز کارش تمام شده و او برآشفته، 
چند ساعتی منتظر دریافت حق الزحمه اش است. در پاسخ به سوال من که چرا 
پولش پرداخت نشده است مدیرمالی مرکز پیغام داد که این پرداخت دو هفته 
طول می کشد. من که تحمل این سرکشی و بی توجهی را نداشتم حق الزحمه را 

به هر نحوی بود خودم پرداخت کردم. 

روز بعد مدیر مالی را به عالوه مدیر ساختمان و چند نفر دیگر از مدیران 
را خواستم. از مدیرمالی پرسیدم دیروز چرا به موقع حق الزحمه استاد رنگرز 
را پرداخت نکرده است. گفتم مگر رنگرز عاشق چشم و ابروی من و شما 
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است که با چند کارگر به طور ضربتی دیوارهای ما را رنگ کند و دو هفته 
صبر کند تا حق الزحمه اش را بگیرد! مگر من و شما به عنوان مأمور دولت 
این جا نیستیم که کار مردم را راه بیندازیم؟ شروع کرد به آوردن انواع و 
اقسام توجیه های اداری که همه می شناسیم. گفتم ببین، شما آدم کارآزموده 
و واردی در امور حسابداری هستید، و من هم از حسابداری چیزی نمی فهمم. 
که  همان طور  کنید.  پیدا  پرداخت  برای  راهی  می بایستی  که  هستید  شما 
من راهی برای پرداخت پیدا کردم. بنابراین ما با هم نمی توانیم کار بکنیم. 
این طور شد که از فردای همان روز اخراجش کردم. هنگامی که حاضران از 
اتاق خارج می شدند متوجه شدم بعضی از دستپاچگی به در اتاق می خورند 
و پای راست و چپ خود را عوضی می  گیرند. گرچه رفتار من به نظر خودم 
انتظار چنین رفتاری را نداشتند. یکی از  بسیار طبیعی بود اما ظاهراً آن ها 
منشی های دفتر معاونت همسر همین مدیرمالی بود. هفته بعد از این ماجرا 
او هم تقاضای انتقال کرد که موافقت کردم، گرچه به نظرم لزومی نداشت. 

همیشه فکر می کردم چگونه می توان یک مجموعه ای را اداره کرد وقتی این 
اجرای هر تصمیم خود  برای  اگر مدیر  همه اصطکاک درونی وجود دارد. 
بخواهد این همه انرژی صرف بکند، یا دستورهایش  اجرا نشود، پس چگونه 
کاری پیش برود،  چگونه چرخ جامعه بچرخد. چوب الی چرخ گذاشتن مگر 
معنی دیگری هم دارد. نمی دانستم به زودی شاهد این گونه رفتارهای اداری 

در تمام سطوح کشور خواهم بود. 

رئیس  خاتمی  آقای  بود.  داده  پیشنهادی  جمهور  رئیس  مشاوران  از  یکی 
جمهور در پای آن پیشنهاد به معاون اولش نوشته بود که با همکاری معاون 
اجرایی  راه  و  بررسی کنید  را  دیگر و یک وزیر در مدت ده روز موضوع 
پیشنهاد بدهید. از تاریخ امضای این دستور توسط رئیس جمهور کشور بیش 
است  روز  را می نویسم دو  متن  این  که  اکنون  و هم  از دو سال می گذرد، 
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که رئیس جمهور جدید مشغول به کار شده است. هنوز نمی فهمم چگونه 
می توان در رأس قوه مجریه یک کشور بود، چنین دستورهایی به معاونان و 

وزراء داد، و نگران اجرای آن ها نبود! پس چرا دستور می دهیم؟  

به  دولت  در  است.  تدوین کرده  مدیریت  را سازمان  برنامه چهارم  قانون 
تصویب رسیده است. مجلس هم آن را تصویب کرده است. طبق این قانون 
باید اعتبارات تحقیقاتی کشور در سال اول برنامه یعنی سال ۱۳۸۴،  برابر 
۱/۲ درصد از تولید ناخالص ملی می بود. جدای از این مصوبات دولت مجدداً 
به سازمان مدیریت بخشنامه می کند اعتبارات پژوهشی در سال ۱۳۸۴ باید 
برابر ۱/۲ درصد تولید ناخالص ملی باشد. بخشنامه دولت، رئیس جمهور و 
معاون اول او به هیچ گرفته می شود. اعتبارات پژوهشی ۰/۶۴ درصد تعیین 
می شود. معاون اول رئیس جمهور باور نمی کند. می گوید من دستور داده ام. 
بر  مبنی  معاون سازمان مدیریت  و  امضای من  با  نامه رسمی  هنگامی که 
صحت ۰/۶۴ درصد به دولت می رود و مطرح می شود آقای خاتمی عصبانی 
می شود، آقای دکتر عارف عصبانی می شود. هیچ اتفاقی نمی افتد. پیگیری های 
ارزی  از صندوق ذخیره  نمی رسد. قول می دهند  به جایی  بعدی، هیچ یک 
رئیس جمهور  حرف  تنها  نه  است.   ۱۳۸۴ مرداد   ۱۸ اآلن  شود.  پرداخت 
اتفاق دیگری هم افتاده است:  و تصمیم هیئت وزرا اجرا نشده است، بلکه 
یکی از ردیف های بودجۀ پژوهشی که در اختیار وزارت علوم است، ردیف 
۱۱۳۵۴۵، مربوط است به حمایت از انجمن ها، تشویق مقاالت،  حمایت از 
در  مجلس  حمایت ها. مصوب  این دست  از  و  ردیف  فاقد  پژوهشکده های 
این ردیف حدود ۱۱ میلیارد تومان است. سازمان مدیریت در خرداد ماه، 
ابالغ  تومان  میلیارد  سه  تنها  ردیف  این  برای  فروردین،   ۲۹ تاریخ  به  اما 
مدیریت  سازمان  خود  از  ردیف  این  پیشنهاد  مگر  دلیل؟  چه  به  می کند. 
نبوده است، مگر دولت تأیید نکرده است،  مگر مجلس تصویب نکرده است. 
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دو ماه تمام رئیس جمهور، معاون اول، رئیس سازمان مدیریت به مدیران، 
کارشناسان دستور می دهند ابالغیه تصحیح شود، انجمن ها اعتراض می کنند، 
اتفاقی نمی افتد. آیا این رفتار عجز اداری نیست؟ مگر رئیس جمهور، معاون 

اول چقدر وقت دارد که تا این حد وارد جزئیات اجرایی بشود. 

باید ده روزه اجرا شود،  واضح است وقتی فالن دستور رئیس جمهور، که 
کاًل فراموش می شود، یک مدیر یا کارشناس سازمان مدیریت هم جرأت 
می کند دستور دولت را اجرا نکند. تنبیهی در کار نیست. گوش مالی در کار 
نیست. نظارتی در کار نیست. مدیران حرف های خود را جدی نمی گیرند. 
ارتباط میان حرف و عمل وجود ندارد. هر حرفی می زنیم و هر کاری هم 
بی خود  حرفمان.  به  عملمان  نه  و  می آید  عملمان  به  حرفمان  نه  می کنیم. 
نیست یک کارشناس سازمان مدیریت در مورد طرح رصدخانه ملی کشور، 
مصوب دولت، گفته بود: ببین این پرونده را که دستور رئیس جمهور روی 
آن است،  اگر بخواهم جایی گمش می کنم که هیچ کس ردی از آن نیابد. 
این ظاهراً رفتار متعارف اداری ما است. من اگر رئیس آن کارشناس بودم 
کاری می کردم که دیگر رّدی از آن کارشناس در هیچ جای دولتی نباشد. 
اما ظاهراً همه این رفتارها را تحمل می کنیم. درد آن را ملت می کشد. درد 

بی تدبیری و تساهل مذموم اجرایی مدیران را.
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مرکز تحقیقات علمی کشور 
کمی با این مرکز آشنایی داشتم. سال قبل به اصرار آقای دکتر توکل عضو 
شورای علمی آن شده بودم. در یک جلسه اش هم شرکت کرده بودم. چیز 
چشمگیر و درخشانی که انعکاسی از نام پرطمطراق مرکز تحقیقات علمی کشور 
باشد ندیده بودم. جلسه ای با هیئت علمی آ نجا گذاشتم. همه جمع بودند. با 
یکی دو نفر از آن ها آشنایی داشتم. از جمله آقای قاسم زاده که نویسنده است، 
و نمی دانستم در این مرکز چه می کند. نه تخصص وی و نه عالئق وی به 
اهداف این مرکز می خورد. چون افراد را عمدتاً نمی شناختم حرف هایشان را 
گوش دادم. حرف های کلی در حسن تحقیقات و لزوم انجام پروژه های خاص 
زده شد. هرچه سعی کردم خوش بین بمانم و تصور کنم که این هیئت علمی 
توان انجام کارهایی را دارد نتوانستم. به مرور که آشناتر شدم حدسم تأیید 
شد. خودشان مرکز را صندوق خانه معاونت می دانستند. جایی که پول هایی از 
ردیف های متفرقه می آمد و بعداً برای معاونت هزینه می شد. ظاهراً در این 
مرکز تحقیقات همه کار می شد مگر تحقیقات. البته گزارش هایی درمی آمد 
اما حاصلی نداشت. بنابر اساسنامه می بایستی در زمینه سیاست گذاری های 

علوم و تحقیقات به پژوهش بپردازد. اما این چنین نبود. 

جایی بود به تمام معنی برای تعامالت مالی،  اگر نگویم تجارت نخود و لوبیا! 
مثاًل این مرکز تعداد زیادی میکروسکوپ خریداری کرده بود از یک مدل و 
از یک شرکت که معلوم نبود برای چه. حدود سی عدد از آن ها مانده بود 
که در اولین فرصت آن را به دانشگاه های محروم بخشیدم. شاید به جای 
اینکه خاک بخورد، دانشجویان از آن استفاده بکنند. به هر حال تعامل مالی 

انجام شده بود و برگشت پذیر نبود. 

و  بود  انواع کاغذ در سال های گذشته خریداری شده  زیادی  بسیار  مقدار 
در دو انبار نگهداری می شد که ماهانه چند میلیون تومان هزینه انبارداری 
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آن بود. برای کاغذها همه می بایست فکری می کردیم. یک مجموعه کامل 
دستگاه تلفن کنفرانس خریداری شده بود که در انبار پیدا شد و کاربردی 
نداشت. این دو مورد حدود ۲ تا ۳ سال طول کشید تا رفع مشکل بشود، 
فروخته یا اهداء بشود. صدها ترام دستگاه زیراکس خریداری شده بود که 
این مرکز کافی  محاسبه من نشان می داد برای بیش از صد سال مصرف 
متوجه شدم حدود ۵۰ هزار  است.  نبود چرا خریداری شده  معلوم  است. 
چه  نیست  معلوم  درست  که  خریدی  برای  است  شرکتی  اختیار  در  دالر 
گرفته  خنده ام  زیراکس  ترام  چند صد  خرید  از  همه  از  بیش  است.  بوده 
بود: مرکز تحقیقات علمی کشور،  که تحقیق در سیاست علمی نمی کند، این 
همه میکروسکوپ و ترام زیراکس آخر برای چه؟ بعدها شنیدم که در این 
مرکز واقعًا نخود و لوبیا هم خرید و فروش می شده است؛ نوعی بنکداری 
به جای تحقیق در سیاست علم و پژوهش. بی جهت نبود که مجموعه مرکز 
فکر  به وضوح دیده می شد.  معلولیت  این  و  معلولیت داشت  تحقیقات  در 
یا  آمریکا  Brookings در  یا   RAND با  است مشابه  این مرکزی  می کردم 
SPRU و دیگر مراکز پژوهشی در سیاستگذاری دنیا، و چه خیال باطلی!  و 

این مرکزی بود که ظاهراً قرار بود کانون تفکر وزارت و معاونت باشد. پس 
درست گفته بودند صندوقخانه معاونت. 

این مرکز چهار مجله علمی بین المللی هم منتشر می کرد که می شناختم. یکی 
از  می گفت  تصدی اش  دوران  همان  در  وزارت  اسبق  پژوهشی  معاونان  از 
این مجله ها عمدتًا برای بازنگهداشتن در استفاده می کنیم. چاپ این مجله ها 
بار مالی سنگینی بر مرکز تحمیل می کرد،  چندین کارمند مشغول امور آن 
بر  نظارتی  داشت،   اندکی  بسیار  تأثیر  بین المللی  و  داخلی  در سطح  بودند،  
آن ها نبود، و تنها چرخی بود که عماًل هرز می گشت،  امکان تحول و رشد 

نداشت، و بیش از همه ارتباطی با اهداف این مرکز نداشت. 
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هزینه  تحقیقات  مرکز  طریق  از  پژوهشی  طرح های  از  بسیاری  اعتبارات 
پایگاه های  خرید  با  مرتبط  بود  طرحی  نمونه:  یک  نبود.  نظارتی  می شد. 
موردنیاز  گزارش های  برای  را  آن  نتیجه  کشورکه  الکترونیکی  اطالعات 
خودمان و بازرسی کشور احتیاج داشتیم. مجری از همکاران دانشگاه تربیت 
مدرس بود. او را می شناختم، و اطالع داشتم که از افراد صاحب نفوذ است 
و در طرح های بزرگ کشور درگیر. دقیق که شدم دیدم نه از تعریف طرح 
خبری هست، نه از گزارش و نه خالصه هیچ چیز، جز پرداخت که کامل 
انجام شده بود و رقم قابل توجهی بود. در جواب پیگیری رسمی خودم این 
همکار یک مقاله تحقیقاتی چاپ نشده در زمینه رشته تخصصی خودش، که 
هیچ ارتباطی هم با موضوع طرح نداشت با تغّیر ارسال کرد، با ذکر این قید 
که قباًل هم این گزارش ارسال شده چرا باز هم گزارش خواسته اید! نمونه 

دیگری هم بود از این طرح گران تر که هیچگاه به گزارش نرسید. 

وقتی به مجموعه اوضاع اداری و رفتاری در آن معاونت، به خواب مدیران 
و کارکنانی این گونه  و به هرزگردی و برناکشیدگی پژوهشگران مرکز نگاه 
وقتی  نمی آمد.  چشم  به  آن ها  مشابه  و  طرح ها  این  قبح  دیگر  می کردم، 
قدرت تحرک از چنین سیستمی آن هم در سطح ملی گرفته می شود، وقتی 
اصطکاک اداری به حدی است که رکود و هرزگردی اداری بر همه چیز 
حاکم است،  فعال ترین کارمند هم به عنصری راکد تبدیل می شود، پس چه 

باک اگر چند جا هم فاضآلبی به این اقیانوس راکد هدایت شود.
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شروع بازسازی انسانی 
برای شروع هر تغییر و تحولی در این اداره احتیاج داشتم به نیروهایی که از 
ِف ِی من، فرحزاد را بفهمند. هجوم کارهای جاری و لزوم تسلط بر آن به 
حدی بود که مجال زیادی برای کلنجار رفتن با انسان های افسرده،  خموده، 
و کج و معوج نمی داد. مدیران، هر هفته جلسه داشتند. در دو جلسه اولی 
که برگزار کردم، در اتاق مشاور که آماده استعفا بود،  رایحه ای جان فزاتر از 
آن چه از ساختمان و کارمندان به مشامم رسیده بود دریافت نکردم. آقای 
دانشگاه  اساتید کالسیک  نوع  از  تجربه؛  با  و  بود سیاسی کار  تیپی   X دکتر 
نقطه.  و  نّص  درگیر  و  بخشنامه  و  آئین نامه ها  و  نوشته ها  به  متکی  تهران، 
پرتحرک  و  پویا  نظر  به  پژوهشی  پشتیبانی  دفتر  مدیرکل   ،Y دکتر  آقای 
Z، معاون  بسیار متالطم. آقای دکتر  ایده های  و  با سیاست ها  اما  می رسید 
وقت دفتر برنامه ریزی پژوهشی عالقه مند، طالب تغییر و شاداب می نمود. 
هیچ کدام را از قبل نمی شناختم. آقای دکتر W، همکار خودمان در دانشگاه، 
که سمت مشاور معاونت را داشت،  همکاری بود با تجربه اداری،  با آمادگی 
کمتر برای تحول و پذیرای وضع موجود. آقای Q رئیس دفتر، که نقش دبیر 
تبدیل  پژوهشیاری  از  دمپایی اش،  با  داشت،  را  مدیران  شورای  جلسه های 
شده بود به کارمندی متحمل،  به رنگ محیط، مترصد پذیرش هر دستوری 
بدون مقاومت، بی اختیار و بی نوآوری از خودش، و رایانه صفت. دمپایی اش 
آزاردهنده بود. البد می خواست وقار و سادگی روحانیت را تقلید کند، اما در 
واقع عملگی را به رخ می کشید. امان از دست کسانی که در دوران انقالب 
سادگی،  تمیزی، و روح زیباشناختی روحانیت را به ظواهر سوسیالیستی آلوده 
کردند، و از آن بی خردی، کثافت، و زشتی ابداع کردند. به هر حال جای 
او در وزارتخانه نبود. منشی اصلی معاونت هم که بعد از اخراج همسرش 
تقاضای انتقال داده بود. از خانم شیمی، مدیر اجرایی ایسمو، که تجربه اداری 
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نوین داشت، خواستم به عنوان مدیر حوزه معاونت شروع به کار کند. خانم 
امین زاده،  کارشناس ایسمو، را هم به عنوان مسؤول دفتر به حوزه معاونت 
آوردم که با همکاری خانم شهرابی، منشی دیگر معاونت امور حوزه معاونت 

را نظام گردانی کنند. حاال کار می توانست شروع بشود.

چه خانم امین زاده و چه خانم شیمی هر دو با سبک اداری پویا و پرتحرک 
آشنا بودند و کار با آن ها روان و بی اصطکاک بود. از خانم شیمی خواستم به 
همه بخش های معاونت سربزند و نظرش را در همه موارد بگوید. از جمله 
اینکه فرایندهای کاری را از ذهن مدیران و کارکنان استخراج، شناسایی، و 
مکتوب کند. از دانش صریح مکتوب اداری خبری نبود. اگر دانشی اداری 
وجود داشت،  ضمنی بود، و به معنی دانش ضمنی بنگاه ها در واژگان مدیریت 
نوین. پس الزم بود این دانش ضمنی به دانش صریح و مکتوب تبدیل شود. 
این وظیفه  وظیفه ای که خانم شیمی از عهده اش برمی آمد. خانم امین زاده 
را داشت که، به غیر از مهار کارهای روزانه،  به نظامی فکر بکند که شخص 
معاون در معرض همه مراجعه ها، چه کتبی، چه تلفنی، و چه حضوری قرار 
نگیرد. آمار اولیه ما نشان می داد که اگر قرار بود معاون به همه این کارها 
برسد،  و در جلسه های داخل و خارج حوزه هم شرکت کند، فرصتی برای 
ایجاد تحول باقی نمی ماند. در واقع از این طریق، خانم شیمی در امور داخلی، 
فکر  به  بتوانم  تا  مراجعات،  ضربه گیر محکمی شدند  در  امین زاده،  خانم  و 
تحول باشم. نظم  دادن به کوه کاغذ داخل دفتر هم به عهده خانم امین زاده 

بود که با مشورت خانم شیمی انجام می شد.

گاهی کالسورهایی را که به نظم درآورده بود مطالعه می کردم. نوشته های 
گوناگون،  ازجمله صورتجلسه های متفاوت در موضوع هایی که مهم می نمودند. 
حرف هایی که اعضای جلسه های مهم زده بودند. حرف هایی به ظاهر بس 
زیبا و پرمغز. در عمل اما اتفاقی نیفتاده بود. حرف هایی که باید گفت باد هوا 
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بوده است. بدون هیچ ما به ازای عملی. گویی دو مقوله حرف و عمل هیچ 
ارتباطی با یکدیگر ندارند. همین بررسی ها بود که در نهایت منجر به مقاله 
جلسه داری شد. بعدها در جلسه های مختلف شاهد زنده این گسستگی حرف 
این  اتاق معاون بود،  به وضوح دیدم.  و عمل را، که در نوشتارهای داخل 
آموزه بسیار باارزش بود. تصمیم گرفتم به جلسه ها نروم مگر اینکه نتیجه 
عملی آن محتمل باشد،  در جلسه ها حرف نزنم مگر اینکه منجر به تصمیمی 
عملی بشود، یا جلوی تصمیم اشتباهی گرفته شود. تصمیم گرفتم نوشته ها 
نامه ای  باشد،  دنبال خواندن محتمل  به  عملی  ارزش  اینکه  مگر  نخوانم  را 

ننویسم یا پاسخی ندهم مگر اینکه نوشته من، پشتوانه عملی داشته باشد. 

دفتر من آماری تهیه کرد از نامه های ورودی و خروجی. حساب کردم اگر 
قرار باشد همه آن ها را بخوانم، یا حتی ببینمشان، ۲۴ ساعت شبانه روز هم 
کفاف نمی دهد. چه رسد به اینکه بخواهم پاسخ هم بدهم. وانگهی با دیدن 
کالسورهای به نظم درآمده و تصمیمهای اجرا نشده اکثر جلسه ها، به نظرم 
به صورت  و کسی  بکنم  متفاوت درست  با مضمون های  مهر  ده  اگر  آمد 
کتره ای مهرها را روی نامه های ورودی بزند و ارجاع دهد،  باز همه فرقی 
بگذارم!  نامه ها  برای خواندن  این همه وقت  مِن معاون  نمی کند. پس چرا 
میان  دبیرخانه،  در  یعنی  ورودشان،  در سرچشمه  را  نامه ها  گرفتم  تصمیم 
مدیران توزیع کنم. این اولین اقدام برای جلوگیری از سیل کارهای ورودی 

و مهار هجوم مکتوبات بود، که بالفاصله اثر مثبت آن دیده شد. 

که  خصوص  به  بود.  وقت گیر  هم  غیراستاندارد  نامه های  بعضی  پاسخ 
نمی خواستم سلیقه متعارف اداری در نوشتارها اعمال شود و می خواستم چه 
به لحاظ محتوی و چه به لحاظ نثر منعکس کننده تفکر جدید تحول گرای 
معاونت باشد. این مهم هم به عهده خانم شیمی سپرده شد که این توانایی را 
داشت و در نتیجه باز هم وقت من برای تصمیم گیری های مهم آزادتر می شد. 
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زبده ترین  و  باسابقه ترین  از  یکی  که  داد  نشان  انسانی  نیروی  بررسی های 
نیروی انسانی موجود ما، آقای X، کارشناس دفتر امور پژوهشی است. سعی 
کردم بیشتر او را درگیر کارها بکنم. روزی مدیر یکی از بانک ها به مالقاتم 
اینکه  از  آمد که متقاضی تأسیس یک مرکز پژوهشی بود. خوشحال بودم 
صحبت ها  البه الی  است.  پژوهشی  مراکز  تأسیس  فکر  به  ما  بانکی  نظام 
متوجه شدم کارشناس ما از دادن پرسشنامه تقاضای تأسیس واحد پژوهشی 
به این مدیر بانک امتناع کرده، و به او گفته است باید از باالترین مقام بانک، 
تا پرسشنامه  بیاورید  نامه  بانک،   یا معاون  نه یک شعبه  بانک،  مدیرعامل 
و  کردم  معذرت خواهی  کردم.  گوش  را  حرفها  مبهوت  و  مات  شود.  داده 
 X پرسشنامه را گرفتم و به او دادم. روز بعد کارشناس را،  که همان آقای
بود، صدا زدم و علت ندادن پرسشنامه را جویا شدم. چه پاسخ داد؟ »پس 
اقتدار ما کجا می رود؟« بهترین کارشناس ما اقتدار وزارت را در این می دید 
که پرسشنامه را،  که قاعدتاً می بایست روی وب-گاه ما باشد، یا دم دست 
نگهبان، که هرکه می خواهد چاپ کند یا بگیرد،  تنها با رؤیت تقاضای کتبی 
نشان  را  ما  اداری  نابسامانی  عمق  رفتار  این  بدهد.  تحویل  بانک  مدیرکل 
می داد. جنگیدن با این فرهنگ اداری،  زدودن این طرز فکرهای اقتدارگرای 
دیوانی توخالی،  یعنی پاک کردن حافظه جمعی و فردی قومی کهن. می گفتم 
خوشا به حال اماراتی ها و سنگاپوری ها که سابقه تاریخی ندارند، و می توانند 

همه چیز را از صفر شروع کنند. ما چه کنیم؟ 

در این میان کارمندانی هم داشتیم مانند ابوحنیف،  که خودش اصرار دارد 
را  همدیگر  دبیرستان  دوران  از  شد  معلوم  بعداً  و  بنامیم،  نام  این  با  را  او 
می شناختیم، بعد هم از انجمن اسالمی در آلمان؛ از چریک های انقالبی که 
اکنون کارشناس معاونت بود. چه می توانم از او بگویم! همین قدر بس است 
چه  و  مدیران   چه  همه،  تهران،  شهرداری  به  شد  مأمور  مدتی  وقتی  که 
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کارمندان، چه در سطح معاونت و چه در سطح وزارت خوشحال شدند و 
امیدوار که این مأموریت به انتقال دائم تبدیل شود، که نشد و فقط ۶ ماه 
را خوب می شناختیم  نو. چون همدیگر  از  روزی  و  نو  از  روز  طول کشید. 
او سپرده  به  اما همین قدر بس که هرکاری  ایجاد می کرد،  کمتر مزاحمتی 
شد خراب شد. بخش خصوصی متقاضی ایجاد واحدهای پژوهشی از دست 
او در عذاب بودند. بسیار وحشتناک است که از مجموعه حدود شصت نفر 
کارمند معاونت چیزی بیش از نمی توانم بگویم. انصاف را نگاه دارم. اکثر 
کارکنان وجدان کاری مناسبی داشتند؛ کمی توجه به آن ها باعث شد بسیار 
دلگرم شوند، از خودشان مایه بگذارند. اما مگر می شود رفتارهای مزمن شده 
سالیان دراز را به این سهولت تغییر داد. توانایی و اطالعات این مجموعه 
تناسبی با انتظارات جامعه از تحول علمی نداشت. ستاد وزارت هم خریدار 

رفتارهای جدید مدیریتی نبود. 

آموزش های کوتاه گوناگون، تکرار شعارهایی که ارزش های حوزه ما بود، و 
نه  بود.  اختیار معاون پژوهشی  ابزار در  تنها  تنبیه های موردی  و  تشویق ها 
اخراج و نه استخدام رسمی جدید، هیچ یک مجاز نبود؛ گرچه راه هایی برای 

فرار از این محدودیت پیدا می شد.

بخش  اداری،  تیرگی  این  در  برخوردیم.  مستثنی  موردی  به  میان  این  در 
چشمگیر  آن  تأللوی  معاونت  تاریکی  البه الی  و  بود  درخشان   ،۱۰۲ ماده 
مشهور  هم  به ۶۰/۴۰  که  بود،  برنامه سوم  مواد  از  یکی  ماده ۱۰۲،  بود. 
بود. منظور حمایت از پروژه های پژوهشی کاربردی و توسعه ای دستگاه های 
اجرایی کشور بود. آقای M سرپرستی چند کارمند را به عهده داشت که 
خانم شیمی  بررسی های  می دادند.  تشکیل  را  ماده ۱۰۲  دبیرخانه  مجموعًا 
نشان می داد این مجموعه از یک نظام اداری معقول برخوردار است. نظام 
M بود، چهار کارمند جوان دبیرخانه  تعریف نشده ای که محصول طراحی 
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را به خوبی شکل داده بود. به لحاظ داشتن یک نظام اداری و کارمندانی 
که با آن نظام تربیت شده بودند، این مجموعه ممتاز بود و شباهتی به بقیه 
بخش های معاونت نداشت. مجموعه دبیرخانه زیرنظر مشاور معاونت کار 
می کرد و شاید به همین دلیل فرصت خودنمایی پیدا نکرده بود و به هنگام 
شروع به کار من اصاًل صحبتی از این گروه نبود. این کشف بعدها تأثیرهای 

دیرپایی در سرنوشت معاونت گذاشت.
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تشكیل اولین تیم مدیران 
با استقرار مدیر داخلی حوزه و رئیس دفتر، سپس شناسایی نیروها و فرایندهای 

کاری، از حدود ماه دوم آماده شدم برای انتخاب تیم همکاران جدید. 

آقای Q تمایلی به ماندن و کارکردن به سبک جدید نداشت و برای همکاری 
با پروژه ای به دانشگاه شریف رفت. از وظایف او تنها امور کمیسیون انجمن ها 
مانده بود که به خانم قدیمی واگذار شد. به این ترتیب یک مدیر زن دیگر 
وارد مجموعه مدیران شد که به خوبی هم کار را می شناخت و هم موفق به 
رونق امور انجمن ها شد و خیال من را کاماًل از امور انجمن ها راحت کرد. 
به  مربوط  می رسد  دستم  به  که  )پروندان ها(  کارتابل ها  راحت ترین  هنوز 
انجمن هاست. با این که تخلف ها و گرفتاری های انجمن ها فراوان است اما 

خانم قدیمی به خوبی از عهده مهار کردن آن ها برآمده است.

پس از چند کوشش اولیه برای جذب بعضی نیروها از دانشگاه ها، که ناموفق 
 Z  ماند، مدیریت دفتر برنامه ریزی پژوهشی را به معاون وقت دفتر، آقای
مدیریت  تغییر  برای  فوری  ضرورتی  پژوهشی  پشتیبانی  دفتر  در  سپردم. 
احساس نمی شد. در جلسه های شورای مدیران به سهولت دیده می شد که 
سبک مدیریت آقای X در دفتر نظارت و ارزیابی با تصورات من سازگاری 
او مشکل داشتم. به خصوص برای دفتری که  یافتن جانشین  ندارد. برای 
به  کتابی  تصادفًا،  روزها،  همان  نداشت.  جایگاهی  وزارت  ساختار  در  هنوز 
و مدیران آموزش  دانشگاهیان  با  بود  دستم رسید. مجموعه مصاحبه هایی 
عالی کشور در زمینه توسعه علمی. مصاحبه با خانم دکتر الهه حجازی نظرم 
را جلب کرد. نکته های ظریفی در این مصاحبه مطرح شده بود. این شاخصه 
را در دیگر مصاحبه ها ندیدم. از طریق مؤلف کتاب پرس وجو کردیم. معلوم 
شد خانم دکتر حجازی معاون پژوهشی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران 
از  دور  که  کردم  پیشنهاد  او  به  را  نظارت  و  ارزیابی  دفتر  تصدی  است. 
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تخصص اش هم نبود. هفته بعد خبر داد که می پذیرد. به این ترتیب مدیران 
دفترهای ما تکمیل شد. 

اخذ  در  کمیسیون  این  صابون  بود.  دردسری  پر  جای  نشریات  کمیسیون 
مجوز برای مجله فیزیک و مجله پژوهش فیزیک ایران به تنم خورده بود. 
بودم  شده  خودم  حاال  می دانستم.  بی جا  را  آن  استانداردهای  و  کار  روش 
رئیس این کمیسیون که ممیزی کنم کدام مجله علمی پژوهشی یا ترویجی 
است و کدام نیست. از اول وجود کمیسیون را نامعقول می دانستم و مغایر با 
سازوکارهای رشد اجتماعات علمی. اما همان قدر هم به این اصل متکی بودم 
که به لحاظ مدیریتی چرخ چرخان را نباید یک دفعه ایستاند یا جهت آن 
را عوض کرد، بلکه باید در طول یک زمان مناسب این کار را کرد. آقای 
دکتر عسگری خانقاه، استاد دانشگاه تهران، دبیر این کمیسیون بود که قرار 

شد به کار خود ادامه دهد. 

به نظر می رسید تنها نیرویی که از تمام توانش استفاده نشده M بود. چند 
جلسه صحبت با او نشان داد تفکر نظام مندی دارد و توان گسترش اداری با 
تفکر راهبردی. چون مدرک برای من نقش اساسی نداشت می توانستم توان 
او را در هر سمتی محک بزنم. با توجه به اینکه شورای تحقیقات و فناوری 
هم قرار بود راه اندازی شود وظیفه این راه اندازی را هم به عهده اش گذاشتم، 
انتخاب کارمندان جدیدی که بتوانند امور شورای تحقیقات را  و به او در 
نظام گردانی کنند، آزادی عمل کامل دادم. احساس شکوفایی در او به وضوح 
هویدا بود. محل کارش را هم از اتاق تاریک دخمه وار به جای مناسبی انتقال 
و  تحقیقات  شورای  هم  و  کند  اداره  را  ماده ۱۰۲  دبیرخانه  هم  که  دادیم 

فناوری را راه بیندازد. 

خانم شیمی هم مسؤولیت های متعددی داشت از جمله رفع و رجوع تمام 
مسائل داخل حوزه. مرکز رایانه معاونت هم زیرنظر او قرار شد اداره شود 
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روزهای  در  مدیران  هفتگی شورای  نبود. جلسه های  کار کم دردسری  که 
دوشنبه بعدازظهر تثبیت شد. نقش این شورا مبادله اطالعات و هماهنگی در 
سیاست ها و روش ها بود. می ماند مرکز تحقیقات که وابسته به معاونت بود 

و سرپرستی آن با شخص معاون. 

آقای دکتر شاپور اعتماد که از قبل با او آشنایی داشتم، با تجربه ای ارزشمند 
در علم سنجی،  مناسب ترین شخص بود برای اینکه یک هسته علم سنجی را 
در مرکز تحقیقات راه اندازی کند. بازهم با توجه به سوابق و توانایی های او 
پیشنهاد کردم سمت معاون پژوهشی مرکز را بپذیرد، که در عمل به مثابه 
قائم مقام سرپرست مرکز بتواند عمل کند، که این چنین نیز شد. به این 
ترتیب مرکز هم آماده می شد برای تحوالت بعدی. پس از عزل مدیرمالی 
مرکز الزم بود این خأل به سرعت پر شود. خانم خزاعی، که تجربه طوالنی 
در امور مالی و بودجه ریزی داشت در دانشگاه شریف مشغول به کار بود. با 
توافق دانشگاه و خودش کارش را در مرکز شروع کرد. اما الزم بود مجوز 
الزم از هیئت دولت گرفته شود، چرا که او بازنشسته بود. این کار گرچه 
طول می کشید،  اما برای مجوز اقدام شد که اوائل سال ۱۳۸۱ نتیجه داد. به 
هر حال سامان دهی امور مالی مرکز در ردیف های متفرقه ای هم که توزیع 

آن با معاونت بود شروع شد. 

یک نقص دیگر را می بایستی برطرف می کردم. قوانین و مقررات پژوهشی 
جایگاه پراهمیتی دارند. هیچ یک از مدیریت ها، یا گروه های مرکز تحقیقات، 
برای بررسی این امور ساخته نشده بودند و توانایی تخصصی الزم را نداشتند. 
از آقای مشعوف، که از کارشناسان عالی رتبه اداری مالی وزارت بود، و از 
سال ها پیش با او آشنایی داشتم، خواستم این مهم را به عهده بگیرد. پس 
کارگروهی تشکیل شد به سرپرستی او، دبیری خانم خزاعی، و عضویت چند 
نفر مسؤوالن مالی مراکز پژوهشی، زیر نظر مستقیم شخص معاون، تا بازوی 
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مشورتی در امور قوانین و مقررات پژوهشی باشد. این کارگروه کارایی خود 
را به خوبی نشان داد. 

قصد من حداقل تغییرات مدیریتی بود تا بتوانم به معماری پژوهش کشور 
بپردازم. تیم کنونی می بایستی کارایی خودش و نیز نقطه ضعف های خودش 
را نشان دهد. از طرف دیگر برای یافتن همکاران جدید و الیق که بتوانند 

سامان دهی و آرایش قوا را کامل تر و موفق تر کنند،  گمانه زنی می کردم.
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بازسازی کالبدی 
ساختمان فجر، محل استقرار معاونت، بنای مناسبی بود، اما درون آن زشت 
و پوسیده. انتظاری از ستاد وزارت برای حتی یک پشیز در جهت سالم سازی 
فضای راهروها و اتاق ها نمی رفت. می بایستی خودمان دست به کار می شدیم 
کمک  به  تحقیقات  مرکز  ثروت های سرگردان  می کردیم.  تأمین  منابعی  و 
آمد. اولین کار، بعد از رنگ زدن چند راهرو، انسانی و بهداشتی کردن محل 
اسکان نگهبانان بود. اتاقشان تمیز شد، دوش احداث شد، رختخوابها تعویض 
شد، لباس متحدالشکل خریداری شد، و مهم تر از همه اینکه ترتیبی دادیم تا 
در محل کار، پیشخوان نگهبانی در مدخل ورود، صبحها نان سنگک و پنیر 
و چای نخورند. جالب اینکه صبح ها همه با نان سنگک و پنیر در محل کار 

حاضر می شدند و اصاًل هیچ کس متوحه قباحت این امر نبود!

نگهبان ها باید آموزش می دیدند که بخشی از آبروی وزارت هستند. نباید 
مراجعان را سرگردان کنند. باید خوشرو باشند؛ هرآنچه الزم بود آموزش 
داده شود تا ارباب رجوع هنگام ورود احساس مطبوعی داشته باشد، به آن ها 

گفته شد. 

می بایستی  کثیف  بهداشتی  سرویس های  بود.  طبقه ها  نوبت  آن  از  پس 
تعویض می شد. بعضی ترکیدگی لوله ها و پوسیدگی دیوارها مرتفع می شد. 
بعضی اتاق ها قفسه و میز مطلوب نداشتند. اسناد روی میزها، یا روی زمین 
نگهداری می شد. غذاخوری در ساختمان وجود نداشت. همه در اتاق ها نهار 
طبقه ها  بقیه  از  کمی  دست  هم  معاون  طبقه  می خوردند.  صبحانه  حتی  و 
نداشت. تعمیر همه این ها با یک زمان بندی،  که حدود چهار ماه طول کشید، 
و در نهایت با استفاده از تعطیالت نوروز ۱۳۸۱ به اتمام رسید، طبقه های 
معاونت عماًل بازسازی شد و چهره معاونت عوض شد. نهارخوری مطلوبی 
هم در طبقه دوم احداث شد، جایی که شاید بیغوله ای بیشتر نبود. طبقه های 
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باال هم که بعضی اتاق های آن انبار کتابخانه ملی و یونسکو و محل آرامش 
موش ها بود به تدریج تخلیه و تمیزکاری شد. هرگامی، االن که به گذشته 

چهار سال پیش برمی گردم، مانند کندن یک کوه، انرژی بر بود. 

بعضی مدیران اعتراض می کردند که آخر چرا این همه وقت و انرژی برای 
از همان موقع  ما نیست صرف می شود.  به  بازسازی ساختمانی که متعلق 
مطرح بود که وزارت به زودی به ساختمان جدید در شهرک قدس منتقل 
خواهد شد. متوجه نبودند حتی یک روز و یک ماه، چه رسد به شش ماه و 
یک سال و شاید بیشتر، در پیشبرد امور مهم است. می گفتم بگذار آن ها که 
بیغوله ای را تحمل  باشند، نگویند معاونت چه  از ما می آیند راحت تر  پس 
می کرده است. اگر حتی شیشه های طرف خیابان را دو جداره می کنیم بگذار 
آیندگان در آرامش باشند. البته چهار سال پس از آ ن تاریخ هنوز در همین 

ساختمان هستیم و تاریخ انتقال به ساختمان جدید قطعی نیست. 

نیم طبقه معاونت را به یک هنرمند به مقاطعه دادیم که انصافًا کار خوبی 
تحویل داد. می شد در ساختمان کارهای دیگری هم کرد، اما اختالف میان 
وزارت، و بنیاد مستضعفان که ملک در اختیارش بود، مرکز اسناد مستقر در 
ساختمان،  و نهایتًا انجمن های علمی کشور که متقاضی خرید ساختمان بودند 

باعث توقف کارهای ساختمانی بعدی شد. 

حاال داخل ساختمان قابل تحمل شده بود. میز و قفسه اداری مناسب و در 
حد لزوم تهیه شده بود، دفاتر دیگر گله نمی کردند که جا برای بایگانی کردن 

منظم ندارند. دیگر می شد بعضی آموزش ها را شروع کرد.
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شروع تحول اداری
نیروها در حّد مقدور بازسازی شده بودند. محل کار، به لحاظ تمیزی و به 
را  اداری  تحول  می شد  دیگر  بود.  شده  تحمل  قابل  اداری،  امکانات  لحاظ 
شروع کرد. در دو سو الزم بود کار کنم. یکی در معماری پژوهش کشور، و 
دیگری تحول در نگرش مدیران و کارمندان برای تحقق این معماری. از ابتدا 
می دانستم که در خارج، یعنی محیط علم و پژوهش کشور و امور خارج از 
حوزه معاونت، با مقاومت هایی روبرو خواهم شد. خدا بیامرزد دکتر شریعتی 
او تعریف می کنند تنها به درد  از  را که جایی نوشته است کسی که همه 
دامادی می خورد. این نقش من نبود،  گرچه بسیاری مدیران ارشد کشور این 

گونه رفتار می کنند و جلب نظر مافوق برایشان اهمیت مطلق دارد. 

خنجی  روزبهان  فضل اهلل  از  امینی  آرای  عالم  تاریخ  کتاب  مقدمه  یاد  به 
اصفهانی می افتم. فقیهی با این مرتبه علمی و مذهبی، هنگامی که به »عقد 
اداری« دربار آق قویونلو ها درآمد، با استناد به واژه »بِْضِع« که در آیه سوم 
سوره روم آمده، و براساس حساب جمل ۸۷۲ و مقارن با شروع سلطنت 
اوزون حسن است، از پادشاهی وی به عنوان حکومت الهی که خداوند در 
قرآن مجید نیز وعده ظهور آن را داده است، یاد می کند و هر واژه ای را که 
بلد بوده است در توصیف این حکومت »الهی« به کار می بندد. هنگامی هم 
که این شاهان در شب قدر در ماه رمضان، از شرب خمر دست می کشیدند، 
اوزون  یعقوب، جانشین  یا درباره سلطان  تعریف می کند!  از آن ها  ملیحانه 
حسن از چنین القاب پرتکلفی استفاده می کند که مثاًل مکارم حسبی و نسبی 
و کماالت ارثی و مکتسبی وی از حد شمار بیرون است، جاللت نسب است 
و شکوه صورت، شجاع، جوانمرد، مرحمت گستر، عادل، و در دانش و حسن 

اعتقاد بی همتا! و... همین طور برای جانشین وی. 

انقالب مشروطه و اسالمی هنوز ما را خیلی تغییر نداده است. و قطعًا  دو 
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تا انقالب صنعتی و پساصنعتی در ایران اتفاق بیفتد، این خصلت های زشت 
رفتاری از میان ما رخت برنخواهد بست. مدح و ثنای بزرگان را گفتن و در 
عوض دانشمند بزرگ جهان و عالم دهر خطاب گشتن و صله دریافت کردن 

و در کاخ های موجود زیستن هنوز عرف ما است. 

انتظار داشتم مخالفت ها و مقاومت هایی بشود. همچنین آزار و اذیت.  پس 
اما وجدانم مهمتر از این ها بود. نه اینکه ترس از اذیت و آزار و شکنجه های 
روحی روانی و جسمی ندارم، اما هیچگاه در عمرم دست به کاری نزده ام که 
وجدانم را ناراحت کند، دست به کاری نزده ام که خیری برای دیگران نداشته 
باشد،  کاری را شروع نکرده ام، مگر اینکه بدانم دیگران نمی توانند به خوبی 
من انجامش دهند. اما ظاهراً در ابتدای کار، چنانکه بعدها مشخص شد، ابعاد 
خباثت انسانی در ایران را نمی شناختم. رویدادهای تاریخی مانند رگ زدن 
امیرکبیر یا به دار آویختن شیخ فضل اهلل را جّدی و حّی و حاضر نمی پنداشتم 
یا گوشه ای از ذهنم بود و نمی خواستم به آن توجه کنم. می خواستم باور کنم 

که در ایران هم می شود کارهایی کرد و اذیت نشد. 

تحول اداری در داخل حوزه کار پیچیده ای بود اما دردناک نبود. گاهی هم 
باعث خنده و تفریح می شد، مثل آن مورد که گفته بود پس اقتدار ما چه 
می شود!  جلسه های هفتگی مدیران منظم شد و با محتوا. بحث هایی مطرح 
می کردم که عمدتًا در جهت آموزش مدیران بود و آشنایی با طرز فکر خودم 
و دورکردنشان از منش های اداری سنتی. مثاًل ارزش های اداری را مطرح 
می کردم. اینکه پیگری کار ارباب رجوع برای ما ارزش است و ضدارزش 
این است که ارباب رجوع دنبال کار خودش را بگیرد. ما را گمارده اند که 
کمک کنیم چرخ توسعه تندتر بچرخد. مراجعه کننده، بنا برتعریف ما، کسی 
است که در جهت توسعه کشور و قوانین و سیاست های کشوری می خواهد 
ایده یا انگیزه ای را محقق کند. پس ما باید هرچه سریع تر او را در مجرای 
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صحیح اداری بیندازیم و دنبال حل مورد اداری اش را بگیریم. ارزش دیگر 
این بود که هیچ مراجعه کتبی، تلفنی، یا حضوری را بی پاسخ نگذاریم،  چه از 
یک دانش آموز، چه استاد، چه نماینده مجلس، چه وزیر، و چه رئیس جمهور.

اینکه  نیز  و  می گذشت  بحث ها  گونه  این  به  ما  هفتگی  جلسه های  مدت ها 
و وظایف چه  قانون  و درحد  یعنی چه  پژوهش  معماری  پژوهش چیست، 
کارها می توان انجام داد. هر نوع آموزشی که در توانمان بود به کارمندان 
دادیم. اجازه دادیم به کالس های گوناگون مرتبط با اداره سازمانی بروند. از 
بعضی کارشناسان خواستیم به طور موردی چند روز را در مراکز پژوهشی 
با امور آن ها آشنا شوند. حتی کالس ویراستاری و واژه گزینی  تا  بگذرانند 
برای آن ها گذاشتیم و به بهترین کارآموز کالس واژه گزینی کمک کردیم 
در یک کارگاه بین المللی در این زمینه در اتریش شرکت کند. می دانستم 
این گونه هم  تأثیر بسزایی خواهد داشت که  او  اداری  بینش  این سفر در 
دوران  دیوانی  نثر  مثل  همچنان  جا،  همه  همانند  ما،  اداری  نامه های  شد. 
قاجار بود که هنوز با منشأت قائم مقام آشنا نشده بودند! در این مورد هم 
سخت گیری می کردم. پس از برگزاری کالس های ویرایش و درست نویسی 
ویرایش  تا  نبود، رد می کردم  مناسب  اگر  را هم،  نامه های مدیران  اداری، 
شود. تأثیر این کالس ها و سختگیری ها ایده آل نبود اما مطلوب بود. گرفتن 
یادگیری  توان  ما کمک کرد.  این روال  به  چند کارمند جدید شرکتی هم 
آن ها، و در مجموع توان اداری آن ها، به مراتب بیشتر از دیگران بود. سواد 
رایانه ای هم بدیهی بود که بایستی یاد بگیرند و ما عماًل آموزش دائم دراین 
زمینه ها داشتیم. البته هیچگاه به باالتر  از امکان، چنگ نمی زدم. به هر حال 
اداره ما بخشی از وزارت بود، بخشی از دولت بود و همه ما بخشی از جامعه 
ایرانی. پس خیال پردازی برای ایجاد یک جزیره مستقل از ابتدا محکوم به 
شکست بود. تنبیه این بود که کشورهای پیشرفته و توان اداری آن ها را به 
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رخ مدیران و کارمندان خود بکشم و تشویق این بود که بهره وری آن ها را با 
بخش های دیگر وزارت و دولت مقایسه کنم. 

بخش عمده ای از وقت جلسه های شورای مدیران ما به بحث های پیرامون 
بحث  علمی می گذشت. در  توسعه  و  پژوهش  مفهوم  و  راهبردی  مدیریت 
مدیریت راهبردی M نقش مهمی داشت. خود من سعی می کردم در مفهوم 
توسعه علمی به یک مفهوم مشترک میان مدیران برسیم و تبعات اجرایی 

آن را بررسی کنیم. 

در معماری پژوهش کشور برایم روشن بود که با معماری موجودی زنده 
سروکار دارم. پژوهش پدیده ای است اجتماعی. این مفهوم مصداقی بیرونی 
مانند یک ساختمان نداشت. از همین جهت معماری آن با معماری ساختمان 
اوائل  از  ایران  در  را  فیزیک  رشته  معماری  تجربه  داشت.  اساسی  تفاوت 
کمابیش  را  آن  نقص های  و  پژوهش  مختلف  مؤلفه های  داشتم.   ۵۹ سال 
می شناختم. ۱۴ سال تجربه عضویت در شورای پژوهش های علمی کشور 
و ریاست کمیسیون علوم پایه ظرافت های سیاست گذاری علم و پژوهش در 
کشور و پیچیدگی های آن را نشانم داده بود. مهمتر از همه با تجربه بیش از 
سی سال کار پژوهش در سطح جهان، چه در اروپا و چه در ایران، نیازهای 
یک پژوهشگر را به خوبی می شناختم. همه این ها کافی بود تا بدانیم معاونت 
بدانم  تا  بود  کافی  بداند؛  پژوهشگران  و  کشور  پژوهش  قّیم  را  خود  نباید 
قهر میان دانشگاهیان و دستگاه های اجرایی، برای توسعه کشور سّم است؛ 
کافی بود تا بدانم قهر میان سازمان مدیریت و وزارت علوم، که در شورای 
پژوهش ها شاهد آن بودم، لطمه سنگینی به پژوهش کشور می زند؛ کافی بود 
تا بدانم در درجه اول باید مزاحم پژوهشگران نشویم، باید موانع را از سر راه 
پژوهشگران موفق برداریم، و آماده باشیم در صورت لزوم از آن ها حمایت 

مالی کنیم. 
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وقتی بسیاری سیاست ها را،  که بر مبنای تجربه طوالنی و باارزش داخل و 
خارج کشور بود،  مطرح می کردم، می دیدم برای همکارانم جدید است، اما 
بخواهم  که  نبودم  آشپزی  می شود.  پذیرفته  راحت  نسبت  به  خوشبختانه 
از روی کتاب آشپزی برای اولین بار آشپزی کنم. نقطه ضعف نظریه های 
مدیریت در پژوهش را می دانستم. مقهور نظریه های مطرح در کتاب ها و 
مقاالت، که گهگاه در کشورمان به صورت مد درمی آید نمی شدم. می دانستم 
ما در شرایط بسیار ابتدایی سیاست گذاری هستیم. جریان جاری اداری هم 
مهلت تجربه های متعدد جدید را نمی داد. الزم بود حّد نگهداریم و جامعه 

علمی را با انبوه سیاست های متناقض با سّنت دانشگاهی رو به رو نکنیم. 

امور  هدایت  و  پژوهش کشور،   هدایت  می شد  باعث  پیچیدگی ها  این  همه 
معاونت، بسیار انرژی بر و فرساینده باشد. هیچ پارامتری را نمی شد ندیده 
گرفت. اگر قدرت های حاکم رنجیده می شدند،  اخالل می کردند و مانع کار 
می شدند، اگر به مدح این قدرت ها می پرداختم اعتبارم در جامعه پژوهشگران 
خدشه دار می شد. در هر گام هم می بایست مدیران باالدست و پایین دست 
بر ساخته های  معماری  هر حال  به  نبود.  کار ساده ای  متقاعد می کردم.  را 
اجتماعی که موجودات زنده درگیر آن هستند، آن هم در جامعه ایرانی که 
افراد آن به لحاظ فرهنگی و به لحاظ علمی و به لحاظ رفتارهای اجتماعی در 

سده های گوناگون می زیند، گرچه لذت بخش اما نفس گیر است. 

مغایرت  و  نمی زد  پژوهش  به  لطمه ای  چندان  آن ها  جریان  که  اموری 
چشمگیری هم با سیاست هایم نداشت، به دست دیگران سپردم و گذاشتم 
جریان پیدا کنند. مثل هفته پژوهش سال ۱۳۸۰. و در اموری که می شد 
سیاست های جدید را وارد کردم، مانند توزیع اعتبارات پژوهشی ردیف های 

بودجه.
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انحالل کمیسیون فرصت های مطالعاتی 
هفته چندم حضورم بود که اعالم شد جلسه کمیسیون فرصت مطالعاتی در 
دفتر امور پژوهشی تشکیل می شود. چند نفر از رؤسای دانشگاه ها به عالوه 
چند نفر از استادهای دانشگاه عضو کمیسیون بودند. جلسه دور میزگردی 
در یکی از اتاق های تاریک و به هم ریخته معاونت تشکیل می شد. میز پر 
بود از پرونده کسانی که به فرصت مطالعاتی رفته بودند و گزارش های فصلی 
خود را فرستاده بودند که بررسی شود. کمیسیون پس از بررسی گزارش ها 
تصمیم می گرفت آیا استاد مورد نظر به فرصت مطالعاتی اش ادامه بدهد یا 
خیر. به عبارت دیگر ارسال ارز و تمدید یا قطع حکم فرصت مطالعاتی هر 
شخص منوط به تصمیم این کمیسیون بود. توجه داشتم که این بررسی چه 
سیر طوالنی ای دارد. استادی که در فرصت مطالعاتی در یکی از دانشگاه های 
گزارش سیری  این  می فرستاد.  دانشگاه  به  گزارشی  ماه  هر سه  است  دنیا 
پژوهشی دانشگاه  از طرف معاون  نهایت  در داخل دانشگاه داشت که در 
به معاونت و از آنجا به دفتر امور پژوهشی می رسید. پس از بررسی، نتیجه 
همین مسیر برگشت را طی می کرد. به نظرم کار بیهوده ای می آمد؛ از زمره 
کارهای اداری که عادتی شده بود و کارمند با آنکه سال های سال مشغول 
می دهد.  انجام  را  کار  این  چرا  بداند  نمی خواست  و  نمی دانست  است،  آن 
پرسیدم تا به حال پیش آمده است که گزارشی تأیید نشود و مثاًل در نتیجه 
آن ارز یک فرصت مطالعاتی قطع بشود. همه به هم نگاه کردند. انگار آبی به 
النه مورچه ها ریخته شده بود. هرکس به دیگری نگاه می کرد. چند دقیقه ای 
گذشت تا اولین زمزمه ها شنیده شد. ظاهراً در میان حدود ۱۵۰ پرونده چند 

سال اخیر موردی نبوده، شاید یک مورد! 

به طور طبیعی می بایست از هر صد مورد فرصت مطالعاتی پنج تا ده درصد 
خطاهای  روی  پوشش  باعث  کمیسون  دقت  پس  کند.  برخورد  مشکل  به 
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طبیعی هم شده بود، و نه تنها کمیسیون بیهوده تشکیل می شد که ضرر هم 
داشت. مسلمًا باید تعطیل می شد. همین کار را کردم. هم معاونت خالص 
شد، هم اعضای کمیسیون، و هم آن ها که در فرصت مطالعاتی بودند. تمام 
امور فرصت مطالعاتی به خود دانشگاه ها واگذار شد که می توانستند نظارت 
بهتر و مستقیم تری داشته باشند. اما مگر کار به این سادگی بود؟ ۱۴ صفحه 
دانشگاه ها  به  وقت  وزیر  پیش  سال ها  که  بود  مطالعاتی  فرصت  آیین نامه 
به  می شد.  عوض  می بایست  آیین نامه  بود.  کرده  ابالغ  پژوهشی  مراکز  و 
تهیه کنند. تصحیح آن  بینش جدید، آیین نامه ای  این  با  کارشناسان گفتم، 
به چندین ویراست کشید. هربار چند بند یا یک صفحه کم می شد. انگار از 
جان کارشناسان قرار بود چیزی کنده شود. در نهایت آیین نامه تبدیل شد 
به چند بند و یک صفحه که صرفًا تعریف فرصت مطالعاتی بود و واگذاری 

جزئیات اجرای آن به دانشگاه. 

این اولین تجربه تحول و تمرکززدایی امور پژوهشی بود که با موفقیت انجام 
مطالعاتی  فرصت  صفحه ای   ۱۴ آیین نامه  و  جلسه  آن  یاد  که  امروز  شد. 
می افتم گویی قرن ها از آن زمان و از آن روال گذشته است. بیشتر به یاسای 
چنگیزی شباهت داشت تا یک روال در دنیای مدرن. اما همه تحوالت به 

این راحتی انجام نشد!
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کار بیهوده اعتباردهی به مجالت علمی 
کمیسیون مجالت وابسته به هیچ دفتری نبود. زمانی در دهه ۶۰ به موجب 
ولی  نداشت  قانونی  محمل  دیگر  عماًل  و  بود  شده  تأسیس  بودجه  قانون 
و  نداشت،   کارش  به  کاری  می چرخید، کسی  اداری  دیگر چرخ های  مانند 
همه مدیران مسؤول و سردبیران نشریات علمی آرزویشان بود که از این 
این  مصوبات  به  هم  دانشگاهی  ممیزه  هیئت های  بگیرند.  اعتبار  کمیسیون 

کمیسیون اعتنا می کردند. 

اگر مجله ای را به عنوان علمی - دانشگاهی می پذیرفتند در یکی از دو مقوله 
پژوهشی یا ترویجی دسته بندی می شد. پس از انتخاب چند داور برای هر 
داوری  برای  پرسشنامه ای  با  همراه  مجله  شماره  سه  بررسی،  مورد  مجله 
مورد  هر  برای  و  می داد  پاسخ  متعددی  سوال های  به  داور  می شد.  ارسال 
مجله  می رسید   ۱۰۰ تا   ۶۰ به  امتیازها  جمع  اگر  می کرد.  تعیین  امتیازی 
پژوهشی تلقی می شد. اگر بین ۴۰ و ۶۰ بود،  ترویجی،  و در غیر این صورت 

به مجله هیچ اعتباری تعلق نمی گرفت. 

به این ترتیب، تلقی طبیعی این بود که مجله علمی ترویجی یک مجله علمی 
پژوهشی ضعیف یا بد است، در عمل هم در کمیسیون این حرف زده می شد 
یکی دو  از  بعد  اگر  و  بگیرد  ترویجی  اعتبار  این مجله  است  بهتر  مثاًل  که 
سال بهتر شد آن وقت پژوهشی شود. این تلقی که ترویجی یعنی پژوهشی 
بد برای من، که سال ها مجله فیزیک و نیز مجله پژوهش فیزیک را منتشر 
می کردم و از تجربه های جهانی این دو نوع مجله آگاه بودم، آزاردهنده بود. 

در اهمیت نقش مجله های علمی در اجتماع علمی، به معنی بین المللی آن، 
از  را  اعتبار خود  علمی  بود که مجله های  این  منطقی  روال  اما  نبود.  شکی 
اجتماع علمی می گرفتند و نه از یک وزارت و دولت. دانشمندان و دانشگران 
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ارتباط دوگانه و قرارداد دوگانه زیست می کنند. از یک طرف به  در یک 
ازای  در  و  می کنند  کار  آن  برای  و  وابسته اند  تحقیقات  مرکز  یا  دانشگاه 
خدمات حرفه ای خود حقوق دریافت می کنند، و از طرف دیگر به اجتماع 
از طریق  اعتبار  این  از  بخشی  اعتبار می گیرند.  از آن  که  وابسته اند  علمی 
به  نامرئی،  و  مرئی  روش های  به  علمی،   اجتماع  که  است  علمی  انتشارات 
نشریات علمی می دهد. هیچگاه کمیسیون های دولتی نمی توانند این نقش را 
به عهده بگیرند. اعتباردهی دولتی به خودی خود اعتبار علمی را به سیاست 

وابسته می کند که زهر مهلکی است برای توسعه علمی. 

من این را می دانستم. اما تعطیل کردن این کمیسیون کار ساده ای نبود. تأثیر 
آن در جامعه علمی به مراتب بیش از کمیسیون فرصت مطالعاتی بود. در 
این مورد دوم دانشگاه ها خوشحال شدند. اما در مورد اعتبار نشریات، تمام 
کار کمیسیون  ادامه  اعتبار گرفته بودند مدافع  دانشگاه هایی که مجله هاشان 

بودند. 

می دانستم که انتشار مجله های علمی توسط دانشگاه ها به ادامه فضای ناسالم 
علمی کشور کمک می کند. گروه ها و دانشکده ها هریک می خواستند مجله ای 
منتشر بکنند، خودشان سردبیر و مدیر مسؤول باشند، خودشان هیئت تحریریه 
باشند، خودشان مقاله بدهند، خودشان هم داوری بکنند. دانشگاه های بزرگ 
دانشگاه های  بود.  گرفته  اعتبار  مجله هاشان  بودند  کرده  شروع  زودتر  که 
کوچک و تازه تأسیس هم می خواستند به ازای هر گروه یا دانشکده مجله 
داشته باشند. استدالل عمده  آن ها این بود که مقاله استادهای ما را مجله های 
دانشگاه های بزرگ چاپ نمی کنند، پس استادان ما چگونه ارتقاء پیدا کنند؟ 
گرفتن  ما  پژوهشگران  مطلق  که هدف  می داد  نشان  به خوبی  اقرارها  این 
اعتبار دانشگاهی بود، آن هم از راحت ترین راه ممکن. نه اعتبار از اجتماع 
علمی بین المللی، بلکه اعتبار از مجاری دولتی، کمیسیون نشریات، و با فشار 
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سیاسی به منظور توجه به دانشگاه های تازه تأسیس یا رشته های خاص در 
کل کشور. این روال ناسالم می بایستی برهم زده می شد. اما چگونه؟

اول سعی کردم دو مفهوم ترویجی و پژوهشی را از هم تفکیک کنم. مقاله 
ترویجی در سطح دانشگاهی، در عرف اجتماعات علمی بین المللی،  اهمیت 
زیاد دارد. نوشتن آن کار کسی است که سال ها پژوهش کرده است و در 
زمینه ای سرآمد است و نتیجه کارهای پژوهشی خودش و دیگران را در یک 
زمینه خاص به زبانی عام تر می نویسد تا تعداد محققان بیشتری از موضوع 
آگاه شوند. معموالً هم ویراستاری توانمند، که تجربه نوشتن برای عموم را 
به گونه ای ویرایش می کند که جمع بیشتری توان خواندن و  دارد، آن را 
بهره بردن از مجله را داشته باشد. به هر حال کمیسیون با این تفکیک موافق 
بود. اما بیش از یک سال طول کشید تا نوع داوری ها، و پرسشنامه های ما، 
بر این تفکیک منطبق شود. هنوز هم که نزدیک به چهار سال از این تفکیک 
می گذرد، به نظر می رسد هنوز همان مفهوم قبلی در جامعه علمی ما حاکم 
است. چون امیدوار بودم گام های بعدی من منجر به تعطیلی کمیسیون بشود 
می بینم  که  االن  نبودم.  جدید  مفهوم سازی  این  بودن  ناموفق  نگران  خیلی 
مفهوم  بود  بهتر  شاید  می کنم  فکر  نشده ام  کمیسیون  این  حذف  به  موفق 
مجله علمی ترویجی را به کل حذف می کردیم و تنها یک نوع مجله علمی 

را حفظ می کردیم. 

و  دولت  نقش  کاهش  و  علمی،  نشریات  فضای  سالم سازی  در  دیگر  گام 
دانشگاه ها این بود که سیاستی به نفع انجمن های علمی اتخاد کنیم. 

انجمن های علمی، گرچه هنوز به بلوغ کافی نرسیده بودند،  اما به هر حال 
ملی بودند و حداقل وابستگی را به یک دانشگاه، یا قشر دانشگاهی،  یا حتی 
انتشار مجله  اتخاذ می کردیم که  وزارت علوم داشتند. می بایستی سیاستی 
در  شود.  سخت  کم  دست  یا  متوقف  پژوهشی  مراکز  و  دانشگاه ها  توسط 
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بکنند.  منتشر  ترویجی  یا  پژوهشی  مجله  راحت تر  بتوانند  انجمن ها  عوض 
مقاومت  خاطر  به  نشود،  داده  اعتبار  دانشگاه ها  مجله  به  که  کوشش  این 
سرسختانه دانشگاه ها، و نیز باز هم به دالیل اصولی، ممکن نشد. اما سیاست 
سخت گیری پذیرفته شد. از طرف دیگر قرار شد به هر انجمن که متقاضی 
انتشار مجله باشد، اعتبار علمی پژوهشی یا ترویجی داده شود، و داوری آن 
از  دانشگاه ها پس  مورد  در  که  موکول شود. در صورتی  انتشار  از  بعد  به 
می توانست شروع شود. همچنین  داوری  تازه  انتشار دست کم سه شماره 
قرار شد مجالت چند رشته ای، یا به زبان مرسوم معاونت ُجنگ و کشکول 
که  حالی  در  می آمد،  گران  دانشگاه ها  برای  باز  تصمیم  این  البته  نباشند، 

انجمن ها مشکلی با این سیاست نداشتند. 

سالم سازی فضای نشریات علمی کشور تا به این حد پیش  رفت. به همراه 
این سیاست های سالم سازی، با توجه به استانداردهای بین المللی، به هر طریق 
ممکن نشریات پژوهشی تشویق شدند به سمت بین المللی شدن بروند. اکنون 
پس از انتهای این دوره چهارساله می بینیم که نُه مجله ما در آستانه پذیرش 
در سیاهه مجله های نمایه شده مؤسسه آی.اس.آی درآمده اند. احتماالً سال 
آینده میالدی این اتفاق خواهد افتاد و اکثر آن ها پذیرفته خواهند شد. به این 
ترتیب آهنگ بین  المللی شدن انتشارات ما شتاب بسیار خوبی گرفته است. 

با توجه به این سیاست ها، و نیز روان سازی اداری، تعداد مجله های معتبر 
در  پویایی  نوعی  شاهد  می رسد  نظر  به  است.  یافته  افزایش  شدت  به  ما 
نوشتارهای علمی هستیم که در هر صورت به نفع اجتماع علمی کشور است. 

اما کوشش من در تعطیل کردن کمیسیون بی نتیجه ماند. بعد از دو مرحله 
بررسی موضوع در شورای معاونان وزارت، سرانجام در اواخر سال ۱۳۸۳ 
تصمیم گرفته شد کمیسیون به کار خود ادامه بدهد تا بازهم بررسی هایی انجام 
بشود. از جمله این که از دانشگاهیان، دانشگاه ها، انجمن ها،  و فرهنگستان ها در 
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این مورد نظرخواهی بکنیم. امیدوارم این وزارت در دولت جدید موفق به 
تعطیلی کمیسیون نشریات بشود.
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توجه به انجمن های علمی 
سال ها پیش خودم به عنوان شخص حقیقی عضو کمیسیون انجمن ها بودم. 
بعد از تأسیس انجمن فیزیک در اوائل انقالب و سختی های ثبت آن فعالیتی 
را شروع کرده بودم که مرجع مجوز انجمن های علمی از وزارت کشور به 
وزارت علوم برود. آقای مهندس میرسلیم هم در این جهت بسیار کمک 
کرد تا سرانجام شورای انقالب فرهنگی مصوب کرد که انجمن های علمی و 
فرهنگی، بسته به زمینۀ فعالیتشان از یکی از سه وزارتخانۀ علوم، علوم پزشکی، 
و یا ارشاد مجوز بگیرند. همین مصوبه شروعی بود برای سریع تر شدن رشد 

انجمن های علمی کشور. 

شّکی نداشتم که توسعۀ علمی کشور بدون رشد تعداد انجمن ها و رشد کّمی 
و کیفی فعالیتهایشان امکان ناپذیر است. می دانستم که حمایت دولت برای 
رشد علم الزم است، اما سازوکار رشد نباید به دست دولت سپرده شود. 
سازوکار  که  علمی هستند  انجمن های  و  پژوهشگران  دانشگران،  این  بلکه  
داخلی توسعۀ علمی را تعیین می کنند و بر آن نظارت می کنند. دخالت دولت 
حداکثر درحّد سیاست های علمی و  اولویت های کلی مورد نیاز کشور باید 

خالصه بشود. 

پس تردیدی نبود که باید راه کارهای رشد کّمی و کیفی انجمن ها را بررسی 
کنیم و سازوکارهای الزم آن را ایجاد کنیم. 

با نصب دبیر جدید کمیسیون متوجه شدم که این کمیسیون در سال های 
گذشته هیچ صورت جلسه ای نداشته است. باورم نمی شد! ولی قطعی شد که 
همین طور است. مستندکردن وضعیت موجود انجمن ها از اولین کارهایی بود 

که می بایست انجام شود. 

دبیرخانه چاالک شده بود. نظارت بر انتخابات جّدی تر صورت می گرفت. 
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وضعیت انجمن های غیرفعال مشخص شد. جلسات نظم گرفت. روال جلسه 
و مستندات هر جلسه منطقی شد. در نتیجه تعداد مصوبات ما رشد قابل 
مالحظه ای کرد. همین طور برای اولین بار مجوز بعضی انجمن ها را به تعلیق 

درآوردیم و پس از یک سال بعضی از آن ها را منحل کردیم. 

با هماهنگی سازمان مدیریت، توانستیم اعتبار مربوط به حمایت از انجمن ها 
را افزایش دهیم. به این ترتیب انجمن ها آرامش مالی نسبتًا خوبی یافتند، 
گرچه، این حمایت ها تمام مخارج انجمن ها را معموالً پوشش نمی داد. البته 
کرد.  کمک  انجمن ها  رشد  به  مالی  تشویق  این  نداشتیم.  هم  قراری  چنین 
این سیاست هم که ترجیحًا انجمن های علمی مجلۀ پژوهشی منتشر بکنند 
به رشد بیشتر انجمن ها کمک کرد. کم نبودند مواردی که دانشگاه ها برای 
کسب مجوز مجالت خود دست همکاری به سوی انجمن ها دراز کردند و 
همکاری سالمی به نفع دو طرف، میان انجمن ها از یک طرف و دانشگاه ها و 
مراکز پژوهشی از طرف دیگر، شروع شد. دانشگاه های تربیت مدرس،  علم 

و صنعت، و صنعتی اصفهان در این زمینه پیشاهنگ بودند. 

از همان اوائل به فکر خرید ساختمانی برای انجمن ها افتادیم. خود ساختمان 
فجر مورد بسیار مناسبی بود. بنیاد مستضعفان، که ساختمان را در اختیار 
داشت در چند نوبت با حکم تخلیه همراه با نیروهای انتظامی برای تخلیۀ 
ساختمان آمد. گفتم بنده مطیع قانون هستم و ساختمان را تخلیه کنید. البته 
توجه داشته باشید که اموال دولت است و مسؤولیت هر خسارتی با شماست. 
به خیر گذشت! تا این که انجمن ها در سال ۸۱ مبلغ سیصد میلیون تومان 
به  به عنوان پیش قسط خرید ساختمان فجر  این پول  پول جمع کردند و 
بنیاد پرداخت شد. قرار بود مابقی پول را دولت تأمین کند و ساختمان به نام 
انجمن ها خریداری شود. در این میان مرکز اطالعات و مدارک علمی هم 
که متقاضی بود پیشدستی کرد و ساختمان را خرید. نه بنیاد و نه مرکز حقی 
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برای انجمن ها، که قباًل بیعانه ای پرداخت کرده بودند، قائل نشدند. 

همین روزها، پس از سه سال پی گیری اولین ساختمان رسمًا به نام انجمن ها 
مناسبی  سرمایه گذاری  اما  است،  کوچک  ساختمانی  گرچه  شد.  خریداری 
است برای انجمن ها. فعاًل قرار است شورای انجمن های علمی کشور در یک 
طبقۀ آن مستقر شود و یک طبقۀ دیگر برای استفادۀ جمعی انجمن ها باشد. 
امیدوارم با توافق هایی که شده است سال بعد بتوان مکان بزرگتری را برای 

انجمن ها خریداری کرد. 

این فکر که انجمن های علمی امور خود را خودشان به دست بگیرند، از ابتدا 
در ذهن من بود. سابقۀ شورای انجمن های علمی کشور در قبل از انقالب 
را از مرحوم دکتر آزاد هم شنیده بودم. از همان اوائل موضوع شورا را در 
کمیسیون انجمن ها مطرح کردم تا سرانجام پذیرفته شد شورای انجمن های 
انجمن های  اعضای حقوقی که  با  انجمن علمی  به عنوان یک  علمی کشور، 
انتخابات  تخصصی باشند، تکمیل بشود. اکنون این شورا برای بار دوم هم 

خود را انجام داده است و می رود که قوام یابد. 

پس از شکسته شدن سد، راه برای تشکیل انجمن های دیگری که اعضای 
آن حقوقی است باز شد. شورای خانه های ریاضیات کشور، و سپس اتحادیۀ 
گرچه صدور  گرفتند،  مجوز  آن  دنبال  به  ایران،  فیزیکی  علوم  انجمن های 

مجوز هرکدام دست کم یک سال طول کشید. 

نوع دیگری از انجمن ها که به تجربه الزم شد تأسیس شود جمعیت ها بودند: 
انجمن های میان رشته ای یا چندرشته ای که نمی شد آن ها را بر یک موضوع 
خاص اطالق کرد و در عین حال بر لزوم ایجاد این تشکل ها شّکی نبود. دو 
جمعیت هم تأسیس شدند: جمعیت دانشگاه و صنعت، و نیز جمعیت توسعۀ 
علمی ایران. باید صبر کرد و دید این جمعیت ها چه نقشی در توسعۀ علمی 
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کشور بازی خواهند کرد. فراموش نکنیم اگر جمعیت مشابه در ایالت متحده، 
AAAS، بسیار مؤثر و فعال است، ۱۵۰ سال از تأسیس آن می گذرد!

انجمن ها  کمیسیون  برای  پستی  وزارت  ساختار  در  که  بدانیم  است  جالب 
دیده نشده بود. خانم قدیمی تنها کارمند رسمی بود که امور انجمن ها به او 
سپرده شده بود. سپردن این کمیسیون به یک نفر با این حجم کار با هیچ 
استاندارد ملی یا جهانی نمی خواند. بازهم نگوییم کارکنان دولت ما تنها ۲۰ 

دقیقه در روز کار می کنند!
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افسانۀ آی.اس.آی 
در همان سالی که شروع به کار کردم موضوع حمایت از مقاله های بین المللی 
مطرح بود. مؤسسه آی.اس.آی در طول پنجاه سال نظامی برای مستندسازی 
است.  معتبر  دنیا  علمی  جامعۀ  در  که  است  کرده  فراهم  علمی  اطالعات 
نشریات علمی  اعظم  به بخش  برای دست یابی  منبعی است  اطالعات  این 
ادواری که از حداقل استانداردهای نشر تبعیت می کنند. هم اکنون نشریات  
از حدود ۳۵ زبان دنیا در این مجموعه مستندسازی می شود. در بسیاری 
بازده  کیفیت  تشخیص حداقل  برای  دنیا  دانشگاه های  ممیزه های  هیئت  از 

تحقیقاتی استادان و پژوهشگران به این مستندات رجوع می شود.

با  بودم،  وین  دانشگاه  اواسط دهۀ شصت، که در فرصت مطالعاتی در  در 
آماری  بود،  نشده  الکترونیکی  هنوز  که  آی.اس.آی،  مستندات  از  استفاده 
تهیه کردم از وضع علمی ایران و مقایسه آن با چند کشور دنیا، از جمله 
چند کشور اسالمی و هم جوار مانند عربستان، عراق، ترکیه، و پاکستان. آمار 
نشان می  داد که وضع ما بسیار اسفبار است. چه به لحاظ تعداد مقاله ها و چه 
به لحاظ ضریب تأثیر، وضع ما در حّد عقب افتاده ترین کشورهای دنیا بود. 
تعداد مقاله های محققان ما به حدود ۱۲۰ رسیده بود. این در حالی بود که 
عراق، با جمعیت کمتر از یک چهارم ما، بیش از سه برابر ما مقاله داشت، 
نُه برابر ما! این آمار از طریق وابستۀ فرهنگی  یا عربستان سعودی حدود 
وزارت  در  زمان حضور وی  از  که  فریدزاده،  اتریش، جناب  در  سفارتمان 
ارشاد در اوائل دهۀ شصت می شناختمش، به شورای انقالب فرهنگی رسید، 
با مهر محرمانه! بعداً شنیدم کسانی به راه افتادند که نشان دهند این آمار 
غلط است. غافل از این که تقصیر از آینه یا جام جهان نما نیست که رخی 
را زشت می نماید. به هر حال این شروع دوره ای بود در ایران که توجه به 
آمار بین المللی و شاخص های آی.اس.آی باب شد. هرچه از آن تاریخ جلوتر 
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است،  بیشتر شده  اثرگذاری آن  است،  این بحث گسترده تر شده  آمده ایم 
بررسی علمی آن تفصیلی تر شده است، اما متأسفانه نقد آن در حّد نق و نوق 

مانده است، و به یک نقد تحلیلی نرسیده است. 

را  مقاله نامه ای  شدم.  آشنا   ۱۳۶۵ سال  در  آی.اس.آی  نقد  با  من  خود 
می خواندم از یک همایش مربوط به سال های دهۀ ۱۹۶۰. بسیاری سخنران ها 
کم رنگ بودن نقش بازده علمی جهان سوم را در این مجموعه نقد و تحلیل 
می کردند. از جمله این که بومی بودن زبان این مجله ها و نداشتن استاندارد 
صوری علمی را علت این کم رنگ بودن ذکر می کردند. یا توصیه هایی می شد 

که نقش مجله های به زبان های دیگر افزایش یابد که این اتفاق نیز افتاد. 

به عالوه بدیهی بود که شاخص های مستخرج از مجموعۀ مستندات آی.اس.
آی تمام شاخص های سنجش بازدهی علمی یک کشور یا یک شخص نبود. 
البته واضح بود کسی که در این جام جهان نما حضوری ندارد احتماالً در علم 

جهانی حضوری ندارد و در جهان علم مرئی نیست. 

بیش از همه، کسانی از علوم انسانی با تأکید بر شاخص های آی.اس.آی به 
عنوان شاخص کیفیت اعضای هیئت علمی مخالف بودند، که حق داشتند. 
آنچه بیش از همه موجبات نگرانی آن ها را فراهم می کرد، توجه به آی.اس.

این مد  بود!  بود: آی.اس.آی مد شده  ُمد  به  افراطی  توجه  بلکه  نبود  آی 
انتظارش می رفت، اما چاره ای نبود. ما نمی توانستیم یک سیاست درست را 
قربانی تبعات منفی آن در جامعۀ علمی ایران بکنیم، بلکه الزم بود بکوشیم 

تبعات منفی آن را به حداقل برسانیم. 

با این پیش زمینه بود که تشویق مقاالت آی.اس.آی شروع شد. در سال اول 
قرار بود به نویسندۀ هر مقالۀ آی.اس.آی مبلغ چهارصد هزار تومان پاداش 
مجله ها  و  مقاله ها  و  است،  غلطی  تصمیم  این  می دانستم  گرچه  شود.  داده 
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اعتبار یکسان ندارند، و این سیاست تبعات ناسالمی خواهد داشت، اما چون 
اما بالفاصله به کمک هستۀ  اعالم شده بود، اجرای آن را عهده دار شدم. 
بررسی  بودم،  داده  تحقیقات علمی کشور تشکیل  علم سنجی، که در مرکز 
ضرایب تأثیر مجالت و چگونگی تأثیر آن را بر تشویق نویسندگان شروع 

کردیم. 

برای سال ۸۲ اعالم کردیم که مبلغ تشویقی متناسب با ضریب تأثیر مجله ها 
خواهد بود. فرمولی به دست آمد که چندین بار تصحیح شد، تا سرانجام با 
دو بُرش حداقلی و حداکثری،  یعنی ۱۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان، 
فرمول پذیرفته و اعالم شد. به این ترتیب مقاله ها در یک طیف گسترده 

قرار گرفتند. این اولین تصحیح سیاست تشویق مقاله های پژوهشی بود. 

تا قبل از اجرای فرمول جدید به مدت دو سال مؤلفان به صورت یکسان 
تشویق شده بودند. انتظار می رفت که مؤلفان در اثر این تشویق مالی سعی 
کنند تعداد بیشتری مقاله اما در مجله های کم اعتبار، یعنی با ضریب تأثیر 
کمتر، منتشر کنند. مطالعه ای انجام شد در رشتۀ شیمی که به لحاظ آماری 
بیشترین تعداد مقاله را داشت. بررسی چند  بود، چون  مناسب ترین رشته 
سال رفتار انتشاراتی پژوهشگران به وضوح نشان داد که ضریب تأثیر شیمی 
به  بود.  یافته  افزایش  مقاله ها  تعداد  گرچه  است  کرده  پیدا  کاهش  ایران 
عبارت دیگر شیمیدان های ما در دو سالی که پاداش انتشار مقالۀ آی.اس.

آی دریافت کرده بودند تمایل بیشتری پیدا کرده بودند که مقاله های خود 
را به تعداد بیشتر اما در مجله های کم اعتبار چاپ کنند. همین مطالعه همۀ 
تأثیر مجله ها بیشتر مّصر  ما را در اجرای سیاست جدید و اعمال ضریب 

کرد. 

مجله های  در  که  مقاله هایی  جداکردن  و  مجله ها  تأثیر  ضریب  بررسی  با 
تأثیر چاپ می شدند متوجۀ همکاران پژوهشگر گمنامی  با حداکثر ضریب 
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شدم که در بهترین مجله های دنیا مانند Nature مقاله چاپ کرده بودند. 
برای این نوع مقاله ها و مؤلفان آن ها پاداش های ویژه ای در نظر گرفتیم و 
این شناسایی حداقل  کنیم.  پا  و  برای آن ها دست  ویژه  پژوهانۀ  کوشیدیم 
پاداشی بود که ما به عنوان سیاست گذاران پژوهشی از جامعه می گرفتیم: 
شناختن پژوهشگران، به ویژه جوانان فعالی که در شرایط سخت داخل کشور 
بیشترین بازده علمی را داشتند و ما از این طریق با تشویق مضاعف آن ها 

سریع تر به اهدافمان، یعنی توسعۀ پژوهش، می رسیدیم.

حتی این سیاست جدید با فرمول جدید هم من را راضی نمی کرد. درست 
حقوق  اضافۀ  عنوان  به  مبلغی  مقاله  صاحب  پژوهشگر  به  که  نمی دانستم 
پرداخت شود. با اصل این موضوع مخالف بودم و اگر در اختیار من بود، 
از ابتدا این سیاست را نه اعالم می کردم و نه اجرا. درست این بود که به 
خرید  به  کمک  آزمایشگاه،  به  کمک  یعنی  شود،  کمک  شخص  تحقیقات 
گرفتن  به  کمک  علمی،  مسافرت  به  کمک  مصرفی،  مواد  و  مجله  کتاب، 
خالصه  و  خارجی،  پژوهشگران  از  دعوت  به  کمک  پسادکتری،  پژوهشگر 
که  بود  این  من  پژوهشگر. هدف  نه شخص  و  پژوهشی  برنامۀ  از  حمایت 
هرچه زودتر تغییر مسیر بدهیم و سیاست را به مرور تصحیح کنیم. هنوز 
موفق به این کار نشده ایم، اما بسیار امیدوارم این اتفاق بیفتد. فشار انتقاد از 
تأکید بر مقاله های آی.اس.آی، فشار برای تشویق مقاله های مجالت داخلی، 
البته تالطمات موجود در تخصیص اعتبارات پژوهشی، که هیچ گاه توان  و 
برنامه ریزی منطقی را نمی داد، اجازه نداد زودتر به تغییر و تصحیح سیاست 

تشویق مقاالت بپردازیم. 

هیچ گاه انتظار واقعی من از سیاست تشویق مقاله های آی.اس.آی این نبود 
که علم و فناوری کشور توسعه پیدا کند، گرچه این یک شاخص پذیرفتۀ 
باید »مشق علم« بکنیم:  این بود که ما  تلقی خود من  بود.  شده بین المللی 
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بین المللی، تمرین آداب حضور، خالصه مشق ادب  به زبان  تمرین نوشتن 
علمی! تا اواسط دهۀ هفتاد، یعنی حدود یک دهه که از رشد مستمر تعداد 
درصد  سه  حدود  تازه  می گذشت،  ایرانی  پژوهشگران  بین المللی  مقاالت 
داشت.  مقاله  به صورت  پژوهشی  برونداد  ما  دانشگاه های  علمی  هیئت  از 
متأسفانه هیچ کس، و هیچ بخشی از وزارت علوم که متولی دانشگاه ها بود، 
این واقعیت را یا نمی شناخت یا به زبان نمی آورد. این اوج سرافکندگی علمی 
این در حالی بود که بسیاری مجوزهای مقطعهای دکتری  ما در دنیا بود. 
داده شده بود. هنگامی که انتظار می رفت به طور میانگین به ازای هر عضو 
هیئت علمی یک مقاله منتشر شود، به ازای هر صد نفر هیئت علمی ما تنها 

۳ مقاله منتشر می کردیم!

این واقعیت تلخ می بایست تغییر کند. نه فقط به این لحاظ که در سطح جهان 
به عنوان یک کشور بی اهمیت و عقب افتاده به لحاظ علمی تلقی می شدیم، که 
تبعات سیاسی آن هم قابل تحمل نبود، بلکه بیشتر از این لحاظ که هیئت 
علمی عماًل خاموش مطلق بودند. یا اصاًل توان پژوهش نداشتند، یا آن چنان 
غرق در تدریس بودند که فرصت پژوهش پیدا نمی کردند. به خیلی از آن ها 
غم معاش اجازۀ تحقیق نمی داد؛ در هر صورت با واقعیتی روبرو بودیم که 

نشان می داد جامعۀ علمی ما خاموش است. 

یا نمود نوشتاری آن، الزم بود سیاستی  برای روشن شدن چراغ پژوهش، 
مؤلفان  تشویق  سیاست  همین  اجرا  قابل  سیاست  ساده ترین  شود.  اتخاذ 
ما، حتی در بخش  پژوهشگران  این سیاست گرفت!  بود.  پژوهشی  مقاالت 
دنیا  در  ما  علمی  اعتبار  بکنند.  نوشتن«  »مشق  شدند  ترغیب  خصوصی، 
ایران  علمی  تولید  موشکی«  »رشد  مورد  در  دنیا  در  مقاله هایی  رفت.  باال 
نوشته شد. با اعمال ضریب تأثیر، جلوی کاهش کیفیت مقاله ها گرفته شد. 
پژوهشگران ما، به ویژه جوانان فهمیدند حضور در جامعۀ بین المللی چه نقش 
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اساسی در بهبود کیفیت پژوهش خود آن ها دارد؛ فهمیدند مقالۀ بین المللی 
ننوشتن یعنی انزوا، یعنی رکود علمی، که سرانجام آن باتالق علمی است، و 

نه چشمۀ جوشان علم که امید همگی ما است. 

اکنون، پس از چندین سال رشد با آهنگی بی نظیر، تازه از هر صد نفر عضو 
در  این  می شود.  تولید  سال  در  مقاله  ده  تنها  ما  دانشگاه های  علمی  هیئت 
نفر  هزار   ۸۰ و  دکتری  دانشجوی  نفر  هزار   ۱۲ حدود  ما  که  است  حالی 
دانشجوی کارشناسی ارشد داریم. ما هنوز به مرحلۀ نوشتاری کردن تولید 
علم خودمان نرسیده ایم. هنوز روشهای حضور در صحنۀ بین المللی علم را 
علم  را  خودمان  ذهنی  و  ضمنی  احتماالً  علم  هنوز  نبخشیده ایم،  عمومیت 
صریح و قابل انتقال می دانیم. هنوز توان استفاده از بیش از یک میلیون مقالۀ 

بین المللی در سال را نداریم. 

این  البته  که  است،  همه چیز  مقالۀ آی.اس.آی  که  کرده اند  تصور  عده ای 
تقصیر خودشان است،  نه سیاست ما. کسی که خیال می کند تولید علمی در 
تولید مقاله خالصه می شود در اشتباه محض است. کسی که توسعۀ علمی را 
در رشد تعداد مقاالت بین المللی می داند در اشتباه محض است. هدف علم 
رشد تعداد مقاالت نیست. مقاله یکی از انواع بروندادهای علمی است. همراه 
با سیاست تشویق مقاالت حتمًا الزم بود سیاست های دیگری هم اتخاذ شود 

که بال های دیگر علم هم رشد کند. 

را  دانشگاه ها همه چیز  بعضی  از آش شدند.  داغ تر  بعضی کاسۀ  متأسفانه 
و  استادها  رتبه بندی  که  دادند  طرح هایی  دیدند.  آی.اس.آی  مقاالت  در 
پژوهشگرها بر مبنای تعداد مقاالت آی.اس.آی باشد. دانشمندان آی.اس.

آی تعریف کردند. ما افراط و تفریط را از همه طرف شاهد بودیم. کار به 
آن جا کشید که از یک طرف بزرگان ما آی.اس.آی را توطئه ای آمریکایی 
از طرف دیگر  و  ایران کردند  ایجاد آی.اس.آی  به  توصیه  و  تلقی کردند 
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در کمیسیون های دولت طرح کردند که چگونه دانشمندان آی.اس.آی بر 
مبنای تعداد مقاله رده بندی و تشویق شوند! هنوز مجالی برای سالم سازی 
جّو آی.اس.آی به دست نیامده است. حضور نوشتاری علمی بین المللی، که 
به امری مبتذل و خیانت پیشگی تعبیر می شود.  امری الزم و مفید است، 
به جای آن که یاد بگیریم حضور بین المللی داشته باشیم و از آن طریق به 
نفع کشور استفاده کنیم، راه را می خواهیم بر خودمان ببندیم. آن وقت است 
که پای کارشناسان خارجی باز می شود با قیمت های تا صد برابر کارشناس 

داخلی، و غممان هم نیست. چرا این را می خواهیم؟
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انتزاع مجالت بین المللی از وزارت 
روزهای اول حضورم در معاونت بود. روزی دکتر مضطرزاده را دیدم که 
قباًل در همین سمت بود. گفت چه شده است در دهان شیر رفته ای. گفتم 

چه می دانم، باالخره یا شیر مرا می خورد یا من شیر را!

مجالت بین المللی وزارت یکی از همین معضالتی بود که دکتر مضطرزاده 
برای  مجله ها  این  نسخه های  از  ما  می گفت  که  بود  همو  داشت.  مّدنظر 
بازنگهداشتن درها استفاده می کنیم. شاید در شرایط اول انقالب انتشار این 
نشریات علمی از طریق مرکز تحقیقات ضرورت داشت. اما قطعًا می بایست 
این مجله ها رها می شد، و وصل می شد به یکی از مراکز دانشگاهی، پژوهشی، 
توان  از  توجهی  قابل  بخش  خصوصی.  بخش  حتی  یا  علمی،  انجمن های  یا 
اداری مرکز تحقیقات، که می بایست پشتیبان سیاست گذاری علمی کشور 
باشد صرف این چند مجله می شد. زمزمۀ انفکاک را از همان هفته های اول 
باب کردم. مقاومت ها و اعتراض ها شروع شد. جدا از سردبیران، کارمندان 
این چند مجله هم معترض بودند. مأمنی بود که حاال در آن احساس خطر 
ناشر  یک  باید  یا  را  علمی  مجلۀ  بود:  ساده  بسیار  من  استدالل  می کردند. 
منتشر کند یا مرکزی که موضوع مجله با اهداف آن سازگاری داشته باشد. 
مهلتی به سردبیران داده شد تا جایی را برای انتقال مجله پیدا کنند. اولین 
نامه نگاری اعتراض آمیز به وزیر بود. دو کار کردم. اول این که حمایت مالی 
از مجالت را موکول کردم به طرحی زمان بندی شده برای انتقال هر مجله، 
با جناب دکتر معین، وزیر وقت صحبت کردم و  و دوم این که به تفصیل 
توجیه کردم که چرا این اقدام برای سالمت نفس علمی کشور، و نیز برای 
رفع  و  به سیاست گذاری  پرداختن  و  علمی  اجرایی  امور  از  وزارت  تفکیک 
موانع توسعۀ علمی الزم است. پس از مدتی وزیر پذیرفت. چون سردبیری 
یک مجله هم با خود وزیر بود قرار شد اولین مجله همان مجلۀ پزشکی باشد 
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که منتقل بشود، و چنین شد. این مجله به وزارت بهداشت منتقل شد. راه باز 
شده بود برای بقیه مجالت، که سردبیران آن به شدت مقاومت می کردند 
با  که حضور  مضمون  این  با  می زدند  گوناگون دست  نامه نگاری های  به  و 
که  بود  حالی  در  این  است.  افتاده  مخاطره  به  ایران  علم  بین المللی  ارزش 
حداکثر اشتراک این مجله ها در خارج از کشور به ۱۵۰ نمی رسید. تقریبًا 
تمام نسخه های این مجله ها به رایگان توزیع می شد. چه در داخل کشور و 
چه در خارج از کشور. خود من سال ها دریافت کنندۀ چند تا از این مجله ها 

بودم که هیچ وقت هیچ کدام از آن ها را حتی ورق هم نزدم!

شورای  در  علوم  وزارت  وقت  پژوهشی  معاون  روز  یک  پیش،  سال ها 
پژوهش های علمی کشور گزارش می کرد از اهمیت این مجله های بین المللی. 
)مجلۀ  ما  مجله  برای  هم  عبدالسالم  استاد  )مرحوم(  می گفت  جمله  از 
نوبل  جایزۀ  برندۀ  عبدالسالم،  است.  فرستاده  مقاله  علوم پایه(  بین المللی 
فیزیک، شخصیت علمی بین المللی! پس باید مجله اعتباری پیدا کرده باشد؟ 

اما بشنوید از پشت پردۀ این مقاله. 

فیزیک  مجلۀ  دفتر  در  واقعه در شورا، روزی  این  از  قبل  حدود یک سال 
مقاله  یک  آن  پیوست  به  که  عبدالسالم،  منشی  از  دادند  من  به  نامه ای 
بود، که برای چاپ در مجلۀ )بین المللی( فیزیک فرستاده شده بود. چون ما 
منظورش  شاید  گفتم  نبودیم  بین المللی  و  نمی کردیم،  چاپ  انگلیسی  مقالۀ 
مجلۀ بین المللی علوم پایه باشد. به ویژه این که نوع مقاله و چگونگی ارسال 
آن می خورد به این که چیزی تشریفاتی باشد. آن را با نامه ای برای مجلۀ 
بین المللی فرستادیم. چند ماه بعد از دوستان در مرکز ICTP  شنیدم که این 

مقاله عمداً برای رد گم کردن به مجلۀ فیزیک ارسال شده بود. 

داستان این بود که در یکی از ساعات بارعام عبدالسالم سردبیر این مجلۀ 
عبدالسالم  می کند  تقاضا  و  می گوید  مجله  از  می رود.  او  پیش  بین المللی 
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مقاله ای برای این مجله بفرستد. عبدالسالم هم که در ساعات بارعام خود 
انواع قول ها به دانشگران جهان سوم می داد و آن ها را دلگرم می ساخت، قول 
می دهد. پس از پیگیری هایی قرار می شود منشی وی مقاله ای تهیه کند. او 
هم به روش بُبر و بچسب از چندین مقالۀ مرحوم نوشتاری تهیه می کند و 
می فرستد، به جایی که هم فرستاده شده باشد و هم چاپ نشود. اما چاپ 

شد! سند آن هنوز هست. به همان مقاله مراجعه کنید!

نامه ای آمده  تعریف می کرد یک وقتی  یادم آمد یک مدیرکل زمان شاه 
بود از ساواک که طی آن یکی از کارمندانش را احضار کرده بود. شب عید 
بود و مدیرکل نگران کارمند و خانواده اش. باالخره تصمیم می گیرد نامه را 
که محرمانه بود به اداره ای در ابرقو ارجاع دهد که گم شود. سرانجام آن 
کارمند نجات یافت، دست کم شب عید! دفتر عبدالسالم هم ظاهراً انتظار 

چنین اتفاقی را داشت! 

این گونه بود پز بین المللی بودن بعضی مجله های ما. البته، از انصاف خیلی 
دور نشویم. زحمت هم می کشیدند. اما درواقع درست همان بود که گفتم: 

جای آن ها در وزارت یا مرکز تحقیقات ما نبود. 

دست کم یک سال طول کشید تا این مجله ها از بدنۀ وزارت کنده شوند. 
کار بسیار شاقی بود و دشمن ساز! اما نیامده بودم که داماد بشوم! به انتظار 
خواستگاری بزرگان سیاست هم نیامده بودم، به امید تفکیک دوغ و دوشاب 

آمده بودم، آن هم در دهان شیر! 
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شورای تحقیقات و فناوری
دکتر معین از همان ابتدای حضورم اصرار داشت این شورا راه اندازی شود. 
در الیحۀ قانون جدید وزارت در ذیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری 
شورای  فناوری،  و  تحقیقات  شورای  بود:  شده  گرفته  نظر  در  شورا  سه 
از  آموزش عالی، و شورای فرهنگی اجتماعی. شورای آموزش عالی پس 
شورای  شد.  تعطیل  جلسه  دو  یا  یک  از  پس  اما  شد،  تشکیل  ما  شورای 
ماند و هی چگاه  باقی  اعضاء  بررسی  و  اجتماعی هم در حد حرف  فرهنگی 

تشکیل نشد. اما بشنوید از شورای تحقیقات و فناوری.

۱۴ سال تجربۀ شورای پژوهش های علمی کشور را داشتم. کشمکش های این 
شورا را از یک طرف با سازمان مدیریت و از طرف دیگر با وزارت علوم 
می شناختم. دیده بودم چگونه دستگاه هایی اصرار به عضویت در این شورا 
داشتند و پس از طی کلنجارهای سیاسی وقتی موفق به حضور می شدند، تنها 
یک یا دو جلسه حضور می یافتند؛ یا تنها وقتی حضور می یافتند که دستور 
جلسه باب طبعشان بود یا خوف این را داشتند که سهمی از دست بدهند. 
باشند،  داشته  را  کشور  پژوهش  غم  اصرارکنندگان  این  بودم  دیده  کمتر 
گرچه همواره بر زبان می آوردند، اما این برزبان آوری تنها پوششی بود برای 

سهم خواهی!

با حضور معاون اول  بهترین شرایط،  شورای پژوهش های علمی کشور، در 
امور  می شد.  تشکیل  سال  در  بار  دو  بود،  شورا  رئیس  که  جمهور  رئیس 
اصلی به کمیسیون خاص این شورا سپرده شده بود که به طور منظم هفتگی 
تشکیل می شد. انصافًا دکتر مکنون، دبیر شورا و رئیس کمیسیون خاص، در 
این مورد هیچ جای گالیه نمی گذاشت. در سال های آخر تشکیل این شورا، 
اواخر دهۀ هفتاد، جلسۀ خود شورا به دالئل پیچیده ای که جای ذکرش اینجا 
نیست، هیچ گاه برگزار نشد! مصوبات کمیسیون خاص، تا آن جا که ضمانت 
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ملی،  طرح های  مانند  مواردی  در  نمی کرد.  ایجاد  مشکلی  نداشت،  اجرایی 
شامتک، و توتک احساس شد سازمان مدیریت سر ناسازگاری دارد. وزارت 
علوم مداخلۀ چندانی نداشت یا مسائل آن با شورا به تفاهم حل می شد. اما 
اختالف میان سازمان مدیریت و وزارت علوم در شورا هم انعکاس می یافت. 
سازمان مدیریت حاضر نبود اختیارات سنتی خود را، که احتماالً قانونی هم 
نبود یا دست کم قابل تفسیر بود، به شورا وابگذارد. بنابراین تمام اختیارات 
به دست گرفت. یکی  توزیع پژوهانه های طرح های ملی  امر  کلیدی را در 
مدیریت  سازمان  قدرت  اعمال  همین  پژوهش ها  تعطیلی شورای  دالئل  از 
بود، و نیز ناتوانی یا نخواستن مدیران ارشد کشور در محدود کردن اعمال 
قدرت های سازمان مدیریت. سازمان مدیریت تبدیل شده بود به سازمانی 
در  و  در شورا  داشتند  میل  که  هم  هر سطحی  در  و  هروقت  ِده.  پژوهانه 

جلسه های کمیسیون خاص شرکت می کردند. این تبختر بی نظیر بود! 

با این تاریخچه و سوابق تجربی قرار بود شورایی راه اندازی کنیم که هنوز 
محمل قانونی هم نداشت و دستگاه های دیگر لزومی قانونی به مشارکت در 
بود که  این  تلقی وزیر  نه وزیر!  بود  این برداشت من  البته  آن نمی دیدند. 
الیحۀ قانون جدید وزارت در دولت به تصویب رسیده است و به زودی هم 
در مجلس تصویب خواهد شد. پس خوب است که به پیشواز آن برویم. 
من اما حاضر نبودم فعالیتی سِرکاری را شروع بکنم. می دانستم دستگاه های 
اجرایی کشور، به خصوص دستگاه های قوی مانند وزارت جهاد کشاورزی، 
خیلی  را  علوم  وزارت  دیگران  و  نفت  وزارت  وزارت صنایع،  نیرو،  وزارت 
جّدی نمی گیرند، وزارت بهداشت هم که خود را به نوعی رقیب می دانست. 
می بایستی راهی برمی گزیدیم که مشارکت دستگاه ها حداکثری باشد. حاال 
که نزدیک به چهار سال از آن تاریخ می گذرد از موفقیت این شورا کمابیش 
تعجب می کنم! شورایی که قرار بود حداکثر چندماه پس از شروع به کارش 
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قانونی بشود، تازه یک ماه پیش به صورت رسمی شروع به کار کرد،  با عنوان 
و  عتف(،  )شورای  فناوری  و  تحقیقات  علوم  عالی  دائمی شورای  کمیسیون 
کمابیش با همان اعضاء که تعدادی هم به آن، بر مبنای قانون، اضافه شدند. 
ما یک دوران گذار چند ماهه را هم از اوائل سال ۱۳۸۴ پیش گرفتیم؛ به 
نوعی یک گذار نرم و یکنواخت از شورای تحقیقات و فناوری به کمیسیون 

دائمی شورای عتف. 

سیاهۀ اعضاء شورا را با وزیر هماهنگ کردم و اولین جلسه را اعالم کردم. 
قرار گذاشتم جلسه ها دو هفته یک بار چهارشنبه ها ظهر باشد تا همان سنت 

کمیسیون خاص را حفظ بکنیم. 

همیشه در شروع چنین شوراهایی در کشور ما حسگرهای انسانی، انسان هایی 
که ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی ایرانشهری، خالفت چند قرن اول هجری، حکومت 
و  قاجار  به  تا  ایرانشهری،  فرهنگ  و  عربی  فرهنگ  ظواهر  مغلوب  ترکان 
پهلوی، آداب شهری و دیوانی آن ها را شکل داده است، و از آداب مدیریت 
نوین جهانی غافل اند اما واژگان آن را به کار می برند، بله حسگرهای این 
نباید سهمی  از غافله عقب ماند،  به طغیان می کند: »نباید  انسان ها شروع 
حسگرهای  ماند«.  دور  قدرت  هرم  از  نباید  داد،  دست  از  را  امتیازی  یا 
دیوانی ما متأسفانه هنوز برای درخواست هایی از نوع کمک به توسعۀ ملی، 
توانا،  نیروهای  کارگیری  به  جدید،  اداری  ماشین  یک  راه اندازی  به  کمک 
اجازۀ  داده اند،  پس  قباًل  که  امتحانی  با  متناسب  افراد  به  مسؤولیت  دادن 
حضور افراد جدید در ماشین اداری، اجازۀ پس دادن امتحان مدیرانی جدید، 
اجازۀ کسب تجربه، و خالصه هرآنچه از بدیهیات دنیای نوین است حساس 

نبودند و عقربه شان به حرکت درنمی آمد. 

شورای تحقیقات و فناوری هم استثناء نبود. گرچه هنوز جنبۀ قانونی و ملی 
اولین جلسه  از  تلقی می شد. چند روز قبل  نداشت، و درون-  وزارتخانه ای 
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وزیر اطالع داد که فالنی، که تحصیل کردۀ آلمان بود، قرار است از معاونت 
فناوری، عالوه بر معاون فناوری که عضو شورا بود، به عنوان عضو در جلسه 
شرکت کند. حضور یک یا چند عضو اضافه با هیچ اصلی مغایرت نداشت. 
اما حضور افراد مبتدی، به خصوص به عنوان شخصیت حقیقی نه حقوقی، 
در جایی که الزم بود تنها دانشگران یا فناوران بسیار با تجربه شرکت کنند، 
بسیار مضّر بود. و من می دانستم چنین حضوری چقدر مزاحمت برای جلسه 
و برای وقت دیگران ایجاد خواهد کرد. این بود که به شدت مخالفت کردم. 

حتی به قیمت این که اصاًل شورا تشکیل نشود یا واگذار شود. 

اولین جلسه تشکیل شد. دیدم فردی که قرار نبود در جلسه شرکت کند، 
آمده است. فوری به وزیر اعتراض کردم. گفت گذشته است. حاال شروع 
کنیم تا بعد. موقتًا کوتاه آمدم تا جلسه به افتضاح کشیده نشود. اما انصاف 

اداری حکم نمی کرد که چنین شود. 

به  توجه  با  که،  بار وقت صحبت خواست  فرد چند  در طول جلسه همان 
مبتدی بودنش در مقایسه با اعضای دیگر جلسه، نوعی بی ادبی تلقی می شد. 
حق بود، اگر بلوغ اداری کافی می داشت، گوش می بود، نه زبان! به هرحال 
به او وقت صحبت دادم. موضوع سازوکارهای سیاست گذاری و پژوهانه دهی 
بود. گفت که در آلمان مؤسسه ای هست به نام BMfWF که چنین و چنان 
باشیم! حرفش که  ایران چنین مؤسسه ای داشته  باید در  ما هم  و  می کند 
تمام شد،  لحظه ای درنگ کردم؛ اما گفتم. گفتم BMfWF مخففی است از نام 
وزارت علوم در آلمان. و ما همان هستیم! وزیر هم فهمید که اشتباه کرده 
است و نباید چنین مبتدیان مدعی مدرسه نرفته ای را به این جمع راه می داد. 

دیگر اعتراض های این نوعی تمام شد و کار ما می توانست راه بیفتد. 

دبیرخانۀ شورا باید هم به لحاظ اداری چاالک می بود و هم به لحاظ فکری. 
در میان مدیران ما M آمادگی بیشتری داشت، به خصوص که در سازماندهی 
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به چالش  راه پیمایهایی طوالنی  اهل فکر است. در  بود. می نمود که  متبحر 
فکری دست می زدیم و جوانب گوناگون برنامه ریزی برای سیاست گذاری، 
برای شورا، و برای حتی دفاتر معاونت،  توصیف جدید از وظایف آن ها بر 
مبنای الیحۀ وزارت و تغییر نام آن ها را بررسی می کردیم. در این چالش های 
ذهنی رگه هایی از مکانیکی بودن افکارش دیده می شد که مرا نگران نمی کرد، 
چون مجموع این گفتگوهای کوهستانی را کارآموزی تلقی می کردم و خودم 

مواظب لغزش های احتمالی او بودم. 

دبیرخانه به لحاظ اداری چاالک شد. به لحاظ فکری، M قرار گذاشت بعضی 
دانشگاه ها را، یا واحدهای پژوهشی را، به عنوان کانون تفکر دبیرخانه، برای 
مطالعه در زمینۀ موضوع های مورد عالقۀ ما، به کار بگیرد. مانع نشدم. این 
کار هم شروع شد. چندان موفقیتی در این ابتکار دیده نشد. می بایستی صبر 

می کردیم و محک می زدیم. 

اعضاء  این که  یکی  نیفتد:  اتفاق  چند  بودم  مواظب  شورا  دستورهای  برای 
احساس بطالت کنند؛ دو این که به اختالفات میان دستگاهی دامن زده شود. 
به  یا  باشد  نداشته  اجرایی  ضمانت  که  باشیم  داشته  مصوباتی  این که  سه 
دردی نخورد. از این جهت با موضوع هایی شروع کردیم که موردنیاز خود 
اتخاذ و اجرا  بود، گرچه می توانستیم خودمان هر سیاستی را  وزارت علوم 
بکنیم. اما حسن مطرح کردن آن در شورا این بود که همه نشان می دادیم 
منظور  را هم در سیاست های خودمان  دیگر  نظر دستگاه های  عالقه مندیم 
کنیم، و هم این که دستگاه های دیگر با مشکالت اجرایی ما مواجه بشوند و از 

دید خودشان آن را تحلیل کنند.  

تجربه نشان داد کار درست و مفیدی کردیم. موضوع ها از قبل در دبیرخانه 
»پخته می شد« و با تفکر راهبردی تنظیم می شد: تعریف موضوع، سیاست ها 
و راهبردها در آن موضوع. چون اکثر موضوع ها به حوزۀ خودمان برمی گشت 
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از طریق دفترها  به اجرای آن ها  از تصویب سیاست ها شروع کردیم  پس 
و کمیسیونهای معاونت. در یک مورد، منطق بودجه ریزی پژوهش، گرچه 
چندان  شود،  مشارکت  به  ترغیب  مدیریت  سازمان  کردیم  زیاد  کوشش 
اختیارات سازمان  و  به همان سّد عظیم شناوربودن وظایف  نبودیم.  موفق 
در  ما  توافق  مورد  و سیاست های  با شاخص ها  گرچه  برخوردیم.  مدیریت 
شورا موافق بودند ولی هیچ گاه حتی شروع به برنامه ریزی برای تحقق آن 
نکردند. شکی ندارم که تا رئیس جمهوری مقتدری این اسب چموش را رام 

نکند اوضاع اجرایی کشور سامان نخواهد یافت.

برمبنای  بود.  کشور  پژوهشی  اولویت های  تعیین  یکی  شورا  دستورهای  از 
تجربۀ شورای پژوهش ها که در دو مرحله این اولویت ها را تعیین کرده بود، 
و نیز کاری مشابه در فرهنگستان علوم، و نیز معاونت فناوری وزارت در 
تعیین اولویت های فناوری، می دانستم که قطعًا شروع نباید با تعیین تکلیف 
برای وزارتخانه ها در این شورا باشد. قرار گذاشتیم، با تأیید خود شورا، هر 
دستگاهی با هر منطقی که خودش می خواهد اولویت های پژوهشی دستگاه 
خودش را برای بحث و مشورت به شورا بیاورد. این دستور حدود یک سال 
شورا را مشغول کرد که از نتیجۀ آن بسیار راضی هستم. نوعی آموزش بود 
برای خود دستگاه ها. اطالعات مناسبی هم برای کشور به دست آمد. از این 
طریق فضای مفهومی مشترکی ایجاد شد که اصاًل اولویت پژوهشی یعنی چه،  
چه تعداد اولویت معقول است،  و اولویت یک دستگاه چه ارتباطی با دستگاه 
دیگر دارد. همین فرایند باعث شد که دستگاه هایی هم که عضو این شورا 
نبودند عالقه مند شوند. اولویت های خود را برای بحث به این شورا بیاورند. 
مجموعۀ این اولویت ها،  در دور اول،  در کتابی چاپ شد که مستند مناسبی 
است برای برنامه ریزی های آینده. این گونه این شورا شروع به کار کرد و 

M هم ایده های خود را به وسعت تمام گستراند.
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اندیشگان ها 
موضوع های گوناگونی در دستور کار ما در معاونت یا در شورای تحقیقات و 
فناوری بود که الزم بود در موردش غور شود. الزم بود از جمعی با تجربه 
و متخصص نظرخواهی کنیم، یا نظرها به بحث گذاشته شود. در مدیریت 
نوین کشورهای صنعتی روش های متنوعی برای درگیر شدن با موضوع های 
مورد عالقه ابداع شده است. جالب این که بررسی و مطالعۀ این گونه روش ها 

شاخه ای جدی از علم مدیریت شده است. 

واژۀ Syntegrity یکی از ابداع های دهه های اخیر است که برای بیان یک 
روش خاص بررسی گروهی مسئله ای، یک موضوع مورد عالقۀ مدیریت، 
به خودی  واژه  این  ساختن  است. چگونگی  باب شده  تجاری  واحد  یک  یا 
خود برای ما که زبانمان،  پس از حدود ششصد سال زنگ زدگی، شروع به 
تحول کرده است، بسیار آموزنده است. واژۀ Integrity را از جامعه شناسی و 
روانشناسی می شناسیم. منظور جامعیت در شخصیت یک شخص یا در یک 
موضوع است. واژۀ Tension در علوم و مهندسی به کار می رود. در فارسی 
تنش  فارسی  واژۀ  برای آن  گاهی هم در گذشته  به آن کشش می گوییم، 
 Tensile به کار رفته است. بعضی احجام هندسی حداکثر شدت کششی یا
Strength را دارند. متخصصان امر مدیریت از این خصوصیت در هندسه 

و  داده اند  تعمیم  انسانی  گروه های  به  را  آن  کرده اند،  استفاده  مواد  علم  و 
ادغام  یا  منحوط   Tensegrity به صورت  که  را،   Tensile Integrity ویژگی 
کرده اند، به گروه های بررسی کنندۀ یک مسئله نسبت داده اند که به روشی 
کاماًل مهندسی شده به بررسی یک موضوع می پردازند. چون در این روش 
تأثیر هم افزایی، یا Synergy، دیده شده است کل روش بررسی موضوع با 
این تمهیدات را Synergistic Tensegrity نامیده اند که آن هم به صورت 
Syntegrity خالصه شده است. دینامیک رشد علم و واژگان آن را مالحظه 
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می کنید! حاال بگویید این را به فارسی چه بگویم؟

بررسی  روش های  در  تحول  جهت  در  را  گام  اولین  می خواستیم  ما  حاال 
 Brainstorming نوعی گروه های  برداریم.  وزارت  مورد عالقۀ  موضوع های 
مثاًل سیاست های  برای موضوع های خاص،  آوریم  Think Tank گردهم  یا 
رشد  معضالت  ایران،  نانوفناوری  سیاست های  ایران،  زیست فناوری 
علوم انسانی در ایران، معضالت بودجه های پژوهشی، و از این دست مسائل 
که زیاد داشتیم. این کار را چه بنامیم؟ واژۀ طوفان ذهنی را شنیده بودم. اما 

با نوع فعالیت و روشی که پیش بینی می کردیم جور درنمی آمد. 

می خواستیم برای هر موضوع گروه اندکی، بین ۱۰ تا ۲۰ نفر، را مأمور کنیم 
یک یا دو روز جایی بنشینند و در آرامش افکار و اندیشه های خود را آزادانه 
مطرح کنند و در نهایت از جمع بندی اندیشه ها بتوان سیاست ها، راهبردها، یا 
راهکارهای اجرایی برای رشد پژوهش استخراج کرد. پس به نظم درآوردن 

جمع اندیشه ها هدف ما بود. 

پسوند »گان« در فارسی عالمت جمع است. اما نمونه هایی در فارسی داریم 
که این پسوند جمع خنثی نیست، بلکه می توان از آن جمع چیزی را با نظم 
مترادف  ناوگان  که  می دانیم  واژگان.  و  ناوگان  مانند  کرد.  استنباط  خاص 
ناوها نیست. واژه ی واژگان هم که اولین بار داریوش آشوری  در دهۀ سی به 
کار برده است،  مترادف واژه ها نیست. همین واژه در مرکز نشر دانشگاهی 
استاندارد شد و از آن جمع آوری واژه های یک رشته به روشی خاص استنباط 
شد. با این تاریخچۀ زبان، می شد برای جمع اندیشه ها واژۀ اندیشه گان، یا به 
اختصار، اندیشگان را به کار برد. این واژه را همکاران پسندیدند، و ما شروع 
مشخصی  تعریف  اندیشگان  متفاوت.  اندیشگان های  برگزاری  به  کردیم 
داشت، همان که قباًل گفتم. مدعوین ما معموالً کمتر از ۲۰ نفر بودند. یک تا 

دو روز هم طول می کشید. به روش خاصی هم اداره می شد. 
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در مجموع حدود ده اندیشگان برگزار کردیم. M مسؤول نوشتاری کردن 
جمع بندی اندیشگان ها بود. بعد از دو سه برگزاری، کم کم کار وی مکانیکی 
شد: جمع بندی تشکیل می شد از یک مقدمه، سیاست ها، راهبردها، و احتماالً 
راهکارها. طوری شده بود که گاهی حتی از قبل جمع بندی را آماده می کرد! 

این روش مکانیکی تو ذوق می زد. 

یک بار اندیشگان علوم انسانی برگزار کردیم. نزدیکی تهران، کنار سّد الر. 
عده ای از متخصصان علوم انسانی را، به اسم و نه به لحاظ وابستگی اداری، 
و  توسعه  راه های  و  ایران  در  علوم انسانی  موضوع وضعیت  کردیم.  دعوت 
نظرخواهی  برای  مختلف  مراکز  به  را  اندیشگان  جمع بندی  بود.  آن  رشد 
این  با  فرستاد،  ما  برای  فحش نامه ای  علوم انسانی  پژوهشگاه  فرستادیم. 
مضمون  که اصاًل لفظ اندیشگان غلط فارسی است و شما به غلط آن را به 
کار برده اید. دو دیگر این که در جمع شما متخصصان علوم انسانی نبوده اند و 
شما مجوز انتشار چنین بیانیه ای، جمع بندی اندیشگان، را ندارید. من رئیس 
پژوهشگاه علوم انسانی را بیش از سه دهه بود که می شناختم. او فیزیکدان 
و همکار خودم در دانشگاه شریف  بود. می دانستم که انشاء نامه از اوست: 
پاسخی بی ادبانه، با تبختر و بدون هیچ ادب آکادمیک!  البته انتظاری جز این 

هم نداشتم! 

با مشارکت سازمان  پژوهشی، که  بودجه بندی  اندیشگان  برگزاری  از  پس 
مدیریت انجام شد، و به نتایج آن بی توجهی شد، الزم دیدیم در برگزاری 

اندیشگان ها بازنگری کنیم. این بود که آهنگ برگزاری را کند کردیم.
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مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 
جهت  در  گام  اولین  اعتماد،  دکتر  سرپرستی  به  علم سنجی،  هستۀ  تشکیل 
سالم سازی فضای پژوهشی در مرکز بود. در ظاهر همه چیز مبتنی بود بر 
یک ساختار تشکیالتی منطقی یک مرکز پژوهشی: معاون پژوهشی، مسؤول 
اداری مالی، چندین گروه پژوهشی، و برای هرکدام یک رئیس گروه که حق 
مدیریت به او تعلق می گرفت. اما بیشتر به یک تأتر شباهت داشت. همه 
چیز دکور بود. فقط بخش اداری مالی کار می کرد که حقوق کارمندان اداری 
پرداخت  موقع  به  را  پژوهشگران  حقوق  بتوانند  آن ها  تا  کند  پرداخت  را 
کنند و نمایشنامه به خوبی اجرا شود! واقعًا متأسفم که از این کلمه ها برای 
توصیف مرکز استفاده می کنم. اما هرچه فکر می کنم رساترین کلمه ها برای 

بیان واقعیت آن روز همین ها است. 

برای بازسازی یا نوسازی مرکز، به سبک یک مرکز تحقیقات فعال، قانون 
کمابیش دست ما را بسته بود. کارمند، به ویژه پژوهشگر را نمی شد اخراج 
مشخص  را  مرکز  اهداف  می کردیم.  انتخاب  دیگری  راه  می بایستی  کرد. 
می کردیم،  نام آن را منطبق با اهداف و وظایف می کردیم، خون پژوهشی 
جدید در آن می دمیدیم به این امید که به مرور جّو پژوهش های جّدی در 

مرکز رشد کند. 

آقای  و  قانعی راد  دکتر  آقای  به  فقط  موجود  پژوهشی  نیروهای  میان  از 
مهرابی می شد اتکاء کرد. آقای دکتر قانعی راد سمت معاون مرکز را داشت 
و مهرابی زیروبم کار اداری را خوب می شناخت و حافظۀ مرکز تلقی می شد؛ 
او از ابتدای تأسیس آن حضور داشت. وقتی آقای دکتر اعتماد شروع به کار 
کرد، چهار نفر  شدیم. حاال می شد گام های محکم تری برای سالم سازی مرکز 
برداشت. به خصوص که خانم خزاعی هم، پس از گرفتن مجوز از دولت، 

رسمًا به ما پیوست و خیال من از امور مالی مرکز هم راحت شد. 



چهار سال در وزارت عتف۷۲

داشته  هم  بین المللی  تجربۀ  که  فعال،  پژوهشی  نیروهای  دنبال  به  گشتن 
باشند، کار ساده ای نبود. امیدی به داخل کشور نداشتم. آقای دکتر پایا را 
می شناختم که در انگلیس بود و به ایران رفت و آمد هم داشت. کوششی 
اما به سرانجامی نرسیده  با دانشگاه تهران همکاری کند،  هم شده بود که 
بود و از آن کوشش سرخورده شده بود. به او پیشنهاد کردم استاد مشترک 
باشد  نیمی دیگر در مرکز  و  انگلیس  از سال در  نیمی  ما در مرکز بشود. 
بپذیرد.  بودیم،  آن  تعریف  مشغول  که  را  گروه هایی  از  یکی  سرپرستی  و 
مفهوم استاد مشترک برای او جا افتاده بود اما مرکز با این واژگان آشنایی 
و عضو مرکز شد. همین طور دکتر خسرو خاور، که  پذیرفت  پایا  نداشت. 
به  هفتاد داشت. سپس  اوائل دهۀ  تا  را  و مرکز  وزارت  با  سابقۀ همکاری 
فرانسه رفته بود و استاد CNRS بود. پیشنهاد مشابهی را هم به او دادم، که 
پذیرفت. به این ترتیب دو محقق حرفه ای، گرچه نیمه وقت، اما با شناخت 

جهانی به تیم ما اضافه شدند.

انقالب  اوائل  در  ظاهراً  بود.  بی معنی  کشور  علمی  تحقیقات  مرکز  عنوان 
بعضی ها می خواستند چیزی شبیه به CNRS ایجاد کنند و این عنوان را برای 
رویدادهای  به حساب  گذاشتم  را  نابسامانی  این  من  بودند.  گذاشته  مرکز 
به سابقه  بنا  این مرکز،  یابد.  ادامه  بی سامانی  این  نبود  انقالب. الزم  اوائل 
کشور.  علمی  سیاست گذاری  برای  باشد  مرکزی  می بایستی  جایگاهش،  و 
نام جدید مرکز،  تیم  با همکاران  بحث  از چند جلسه  دلیل پس  به همین 
انتخاب کردیم.  برای آن  را  یعنی »مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور«، 
در اساسنامۀ آن هم تجدید نظر کردیم و گروه های تحقیقاتی جدید را برای 
آن تعریف کردیم. آقای دکتر اعتماد هم معاونت مرکز جدید را پذیرفت. 
پیشنهاد نام و اساسنامۀ جدید را به شورای گسترش فرستادیم. نام جدید 
قدری برای اعضای شورای گسترش آموزش عالی ناخوش آهنگ بود، اما با 

توضیح هایی که دادیم، پذیرفته شد. 
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برای من و همکاران تیم جدید در مرکز که به شدت درگیر این تحول ها 
بودیم، نام جدید و اساسنامه یک الزام بدیهی بود، و تصور می کردیم پس 
از بحث در شورای گسترش و موافقت آن دیگر مشکلی نخواهیم داشت. ما 
حتی آرم مرکز، طراحی جلد کتاب های مرکز، و نیز سربرگ و پاکت مرکز را 
با نام جدید به آقای ممیز، طراح معروف، سفارش دادیم. طرح ها نهایی شد، 
همه چیز چاپ شد، حتی کتاب های جدید مرکز با نام و آرم و طراحی جدید، 
اما هنوز از ابالغ نام جدید مرکز و اساسنامۀ آن خبری نبود. این را گذاشتم 
به حساب بی نظمی در دبیرخانۀ شورای گسترش. ابالغ نام و اساسنامه، دو 
سال بعد با پیگیری های جدی خودم، به نتیجه رسید. آن وقت معلوم شد 
اشکال از بی نظمی دبیرخانه نبوده است، بلکه مخالفت در سطح وزیر بوده 
است. در هر صورت این مخالفت از معماهای جالبی بود، در دوران معاونت 

من، که هنوز هم برای من حل نشده است. 

از تصویب در  بدیهی، پس  این چنین  ابالغ مصوبه ای  کشوری که در آن 
اداری  تحول  به  می تواند  همه طول می کشد، چگونه  این  مرتبط،  شوراهای 

امیدوار باشد؟

موضوع رسمیت بخشیدن به استخدام دو استاد مشترک هم مقولۀ پیچیدۀ 
دیگری بود. انجام مراحل مختلف تا رسیدن به نتیجۀ نهایی تا همین ماه های 
اخیر، یعنی حدود سه سال طول کشید. خوشحالم که معاونت را بدون حل 
نهایی این مسئله ترک نمی کنم. انرژی ای که باید صرف محتوا بشود، صرف 
انجام کارهای تحقیقاتی یا اعمال سیاست های جدید در انجام تحقیقات بشود،  
این گونه به خاطر پیشبرد امور اداری، صرف خنثی کردن اصطکاک بی حّد 
و حصر اداری می شد. اما می دانستم که باید این انتظار را داشت، سماجت 
کرد، و با همین شرایط افراد کیفی جّدی را به کار گمارد تا به تبع آن در 

آینده از اصطکاک ها کاسته شود. 
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وای به زمانی که اهرم مدیریت کشور را کسانی به دست بگیرند که از این 
اصطکاک ها بی خبر باشند، شعار بدهند، سوار بر موج اصطکاک بشوند و این 

موج آن ها را براند!

پژوهش های  رشد  برای  جدید  برنامه های  به  می توانستیم  جدید  تیم  با 
سیاستگذاری علم و فناوری در کشور بپردازیم. از جمله شروع کردیم به 
برنامه ریزی برای راه اندازی دورۀ دکتری سیاست گذاری علم و فناوری در 
کشور. قرار شد مرکز با همکاری یک دانشگاه این دوره را راه اندازی کند. 
ابتدا با دانشگاه شریف مذاکره را شروع کردیم که به دالیلی متوقف شد. 
شورای  شد.  حاصل  توافق ها  مدرس.  تربیت  دانشگاه  سوی  به  آوردیم  رو 
گسترش هم با آن موافقت اصولی کرد. در حال پیشبرد این موضوع بودیم 
که دانشگاه شریف مستقاًل تقاضای راه اندازی این رشته را در مقطع دکتری 
به شورای گسترش داد. در مذاکرات اولیه با شریف اصرار ما بر شروع با 
مقطع دکتری بود اما شریف پیشنهاد می کرد دوره با کارشناسی ارشد شروع 
شود. در هر حال، همکاران ما در مرکز برآشفته شدند که چرا شریف این 
کار را کرد و ما باید به برنامۀ خودمان با دانشگاه تربیت مدرس سرعت 
ببخشیم. من برعکس خوشحال شدم، و واهلیده گفتم ما به هدفمان رسیدیم. 
می خواستیم این دوره در ایران راه بیفتد، که می افتد. زحمت ما کمتر! این 
هم فرایندی بود سه ساله. تازه اولین دانشجویان این رشته قراراست در سال 

تحصیلی ۸۵-۸۴ به سر کالس بروند. از نتیجۀ این فعالیت راضی ام. 

وزارت  از  بیرون  در  و  مرکز  در  مثبتی  تأثیر  که  زدم  هم  دیگری  ابتکار 
و  نویسندگان  هنرمندان،  میان  ارتباطی  چرا  می کردم  فکر  همواره  داشت. 
شاعران، و رشته های علوم و مهندسی در کشورمان ضعیف است. به ذهنم 
رسیده بود که چه اشکال دارد هر دانشگاه به یک نویسنده یا شاعر دفتر 
بدهد برای حضور، تا دانشجویان و استادها بتوانند با او هم صحبت شوند. 
چنین حضوری می توانست در رشد روحی و اجتماعی دانشجویان بسیار مؤثر 
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باشد. اکنون آقای قاسم زاده عضو مرکز بود. نویسنده بود،  و عالقه ای هم 
به سیاست گذاری علمی نداشت. این بود که واژۀ »نویسندۀ مقیم« را ابداع 
کردم؛ از آن پس قاسم زاده شد نویسندۀ مقیم مرکز. سمتی معقول که هم به 

نفع این تفکر بود و هم بخشی از مسائل ما را حل می کرد. 

پیچیدگی تحوالت در مرکز صرفًا ناشی از اصطکاک های اداری نبود. خمودگی 
نمایشی  جّو  می کند.  عوض  را  انسان ها  رفتار  نوع  پژوهشی  تأتر  و  اداری، 
به  مثاًل  نمی دهد.  پژوهش  مدیریت  سالم  سازوکارهای  ایجاد  برای  مجالی 
بپردازند، در  به گپ زدن علمی  این که در ساعت چای پژوهشگران  جای 
طول روز چای می خورند و غیبت هم می کنند، بعد هم شب نامه می فرستند! 

پژوهشگر  هم  دست  یک  انگشتان  اندازۀ  به  که  مرکزی  در  بود،  جالب 
من  برای  شب نامه ها  می شد.  پخش  آن  و  این  ضّد  بر  شب نامه  نداشت، 
فهمید چه  به سهولت می شد  پژوهشی پست می شد.  معاون  به عنوان  هم 
اتفاقات، گرچه خنده دار  این  این شب نامه ها را نوشته است. مجموع  کسی 
بود، اما عمق فاجعه و فلک زدگی مرکز را نشان می داد، و این که این مرکز 
انسان هایی را که بالقوه می توانستند به پژوهشگران قابلی تبدیل شوند چگونه 

به پژوهشگرنماهایی با بچگانه ترین خصلت های زشت تبدیل کرده بود. 

پس از این که مرکز قدری قوام پیدا کرد، در جهت استقالل بیشتر آن پیش 
تلقی  دیگر  که  بود،  مرکز  برای  مستقل  رئیس  تعیین  گام  مهمترین  رفتم. 
صندوق خانۀ معاونت از آن نشود و بتواند سریع تر خودش را به عنوان یک 
مرکز تحقیقات عرضه کند. این بود که به وزیر پیشنهاد کردم آقای دکتر 
اعتماد رئیس مرکز بشود، که این چنین شد. این گام باعث تولد جدیدی شد. 
مرکز حاال می توانست با استقالل بیشتری عمل کند و شکل و شمایل یک 
مرکز تحقیقات واقعی را به خود بگیرد، و آماده شود که نقشی جّدی به عنوان 

کانون تفکر وزارت را در امر سیاست گذاری علم و فناوری به عهده بگیرد.
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پایگاه های اطالعات و مجله های الكترونیكی 
پایگاه های اطالعات الکترونیکی، مجله های الکترونیکی  و کتاب های الکترونیکی 
پدیده های جدیدی هستند. خرید آن ها از نوع خرید کاالیی که به چشم دیده 
اداری  قوانین تجاری و  بر روی آن نمی شود برچسب زد!  نیست.  می شود 
نیستند. واژه هایی مانند مبادی ورود  این کاالی جدید  با  ما آمادۀ مواجهه 
کاال،  گمرک،  تأیید ورود کاال، و این قبیل واژه های قانون تجارت را نمی توان 

برآن ها اطالق کرد. 

از طرف دیگر، دانشگاه ها،  به ویژه در مقاطع ارشد و دکتری،  نیاز شدید به 
این اطالعات دارند و به فرهنگ استفاده از آن خو گرفته اند. کسی که عادت 
به استفاده از این نوع اطالعات را دارد، برایش دست کشیدن از آن بسیار 
مشکل است. بدیهی است که در این شرایط سوداگران مدرن در بازار گرمی 
از  یافتن عواملی در دانشگاه ها که به کمک و حمایت  هیچ کم نمی آورند. 
این شرایط کار  بیاورند، در  برای هیزم آن ها  یا آتش  بپاخیزند  سوداگران 

ساده ای است. 

ورود من به معاونت همراه بود با زمان بستن قراردادهای جدید ساالنه برای 
خرید این نوع پایگاه های الکترونیکی. همزمان بازرسی کل کشور،  در نتیجۀ 
بررسی خریدهای چند سال گذشته،  آمادۀ صدور حکم بازداشت برای سه 
نفر از مدیران سابق وزارت بود. آشنایی خود من هم با این مقوله،  با توجه به 

تنوع پایگاه ها،  بسیار اندک بود. 

آقای دکتر بختیاری، مدیرکل دفتر پشتیبانی،  مسؤول پیگیری این موضوع 
بود. هم تعامل با سازمان مدیریت برای رفع مشکل پیش آمده الزم بود و 
هم تعامل با دانشگاه ها و دو شرکت فروشنده برای تنظیم نیازها و چگونگی 
خرید. شورایی تشکیل شد با حضور نمایندۀ دانشگاه ها و دو کارشناس زبده 

که خودم تعیین کرده بودم. 
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اتفاق های بسیار جالبی می افتاد. هر صحبتی که در جلسه می شد، هر چقدر 
هم مثاًل محرمانه بود، یکی دو ساعت بعد از جلسه شرکت ها باخبر می شدند 
و واکنش نشان می دادند. شنودی در کار نبود. پس البد اعضای جلسه منتقل 
نداشت،  معاونت  ما در  بقیۀ مسائل  با  این مسئله هیچ شباهتی  می کردند! 
هیچ شباهتی با مشکالت متعارف پژوهشی کشور نداشت. از جنس تجارت 
بود،  تجارتی که اطالعات،  در آن نقش اساسی داشت. نه این که کاالی مورد 
تجارت از جنس اطالعات بود، بلکه از این جهت که هر اطالعات یا دادۀ 
خریدار که منجر به سیاستی در خرید می شد برای فروشنده ارزش داشت، 

و البد این اطالعات درون-سازمانی ما را می خرید!

به محض این که فشاری به فروشنده ها وارد می کردیم که شرایط معامله به 
نفع ما، به نفع دانشگاه ها،  تمام شود، فریاد وامصیبتا از دانشگاه ها برمی خواست! 
اگر دانشگاه، و پژوهشگران ما قدری دندان روی جگر می گذاشتند، و شرایط 
را برای مذاکرۀ ما با فروشندگان خراب تر نمی کردند، قطعًا منافع بیشتری 
عایدمان می شد. اما هرچه ما بیشتر در این جهت کوشش می کردیم کمتر 
نتیجه می گرفتیم. بازی موش و گربۀ غریبی بود. در این بازی سیاست های 
متغیر و پر افت و خیز دفتر پشتیبانی ما هم دردسرساز شده بود. نارضایتی 

سازمان بازرسی هم افزایش یافت که کاهش نیافت.
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مرکز نشر دانشگاهی 
اوائل فروردین ۱۳۵۸ بود. آقای دکتر انواری، همکار ما در دانشکدۀ فیزیک، 
مورد  در  تا  کرد  منزلش دعوت  به  برای غروب  را  دیگر  عدۀ  و یک  من 
به  که  ماهی می شد  تازه یک  کنیم. من  انقالب صحبت  و  دانشگاه  مسائل 
آشنا  پورجوادی  نصراهلل  دکتر  آقای  با  ایشان  منزل  در  بودم.  آمده  ایران 
شدم. صحبت های گوناگونی شد که جزئیات آن را به خاطر ندارم، جز این که 
یافتم. خیلی به اطراف توجه  با تبختر  اما  با فرهنگ  پورجوادی را شخصی 
نداشت، چیزی را به حساب نمی آورد. من چون تیپ های مختلف زیاد دیده 

بودم خیلی متعجب نشدم. 

چیزی نگذشت که انقالب فرهنگی شد. کمیته های تألیف و ترجمه به راه 
افتاد. دانشگاهیان پرسشنامه هایی پر کردند که چه کتابی را ترجمه یا تألیف 
خواهند کرد. من هم در جهاد دانشگاهی فعال شدم. در جلسه ای وزیر علوم 
وقت، آقای دکتر عارفی، گفت، این پرسشنامه ها و کتاب ها را همین باال زیر 

شیروانی بگذارید، به دردی نخواهند خورد!

از آن پرسشنامه ها بیش از هزار کتاب دانشگاهی درآمد. از آن پرسشنامه ها 
نهضت ترجمۀ جدیدی راه افتاد که نثر علمی فارسی را متحول کرد. از آن 
آن  از  گرفت.  خود  به  استاندارد  شکل  فارسی  علمی  واژگان  پرسشنامه ها 
پرسشنامه ها نسلی از جوانان دانشگاهی تربیت شد که به وضوح مطلع تر از 
نسل های قبلی بود. از آن پرسشنامه ها سبک ویرایش متون علمی به نحوی 
از آن  متأثر شدند.  از آن  ناشران دولتی و خصوصی  متحول شد که همۀ 

پرسشنامه ها مرکز نشر دانشگاهی متولد شد. 

فکر ایجاد مرکز نشر دانشگاهی، حتی انتخاب نام، از نصراهلل پورجوادی بود. 
راه  به  تازه  که  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  در  اساسنامه ای  که  بود  همو 
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تألیف و ترجمۀ جهاد  به تصویب رساند، و کمیته های  بود نوشت و  افتاده 
دانشگاهی را به مرکز نشر دانشگاهی تبدیل کرد. پرسشنامه های زیرشیروانی 
به ساختمان وزارت علوم در ویال منتقل شد. مدیریت مرکز نشر دانشگاهی 
در اتاق های طبقۀ اول مستقر شد. سال ۶۰ که مرکز به خیابان وزرا، انتقال 
این خیابان بسیار خلوت و کم رفت وآمد بود. به نظر می رسید چه  یافت، 
مکان ساکتی است و مناسب برای تأمالت انتشاراتی. از قیل و قال امروز آن 
خیابان خبری نبود! در همان اوائل ورود به ساختمان وزراء روزی در خیابان 
آقای مهندس رحمتی را دیدم، وزیر راه کنونی، که از دانشگاه و جهاد با او 
آشنایی داشتم. گفت کاری می کنیم، در جهاد، که مرکز نشردانشگاهی سال 

دیگر تعطیل شود، که نشد!

مرکز نشر این گونه راه افتاد، با اندیشه ای تحول گرا و فرهنگ محور. بهترین 
افراد متخصص دانشگاهی از یک طرف، و اهل فرهنگ و ادبیات از طرف 
این  از آن ها حـمایت  کـرد.  پورجوادی  و  این مرکز جمع شدند  دیگر در 
اولیۀ  شرایط  فرهنگی،  انقالب  داشت.  مثـبتی  بسـیار  ثمـره هـای  تـجمع 
انقالب و نابسامانی های دورۀ گذار و سپس جنگ تحمیلی همگی فرصتی شد 
برای تحولی که اندیشۀ بنیادین مرکز نشر دانشگاهی بود. خود من هم که از 
ابتدا درگیر کار بودم، می دیدم این بهترین شرایط است برای توسعۀ علمی 
از طریق رشد زبان فارسی و علمی کردن زبان فارسی که زیربنای رشد تفکر 

و خردگرایی در ایران محسوب می شود.  

این تمایل به تحول به یک دهه نکشید. اواخر دهۀ شصت و اوائل دهۀ هفتاد 
درجازدن و حتی رکود شروع شده بود. در سال ۷۲ که از مرکز نشردانشگاهی 
کناره گیری کردم به علت همین درجا زدن ها و بی میلی پورجوادی به پویایی 

و رشد مرکز بود. 
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مدیریت مرکز نشر شبیه شده بود به بنگاه داری دوران قاجار، به یک نوع 
بودند.  بچه ها  و  جمعی  ابواب  بقیه  بود.  پورجوادی  مال  صاحب  بنکداری، 
بودند که حرف بشنوند نه این که چیزی بگویند. خصلت هایی که در اولین 
جلسۀ آشنایی با او از آن ها چیزکی حس کرده بودم، روز به روز بیشتر هویدا 
می شد و تشدید. موقعیت وی در انقالب و در شورای عالی انقالب فرهنگی 
این خصلت ها می شد. احساس قدرت زیاد می کرد و به  هم باعث تشدید 

هیچ کس و به هیچ سازمانی جواب گو نبود. 

هنگام ترک مرکز بسیار تأسف می خوردم از این که سازمانی با این سابقه، 
با این حسن شهرت، با این توان بالقوه، و با این نیاز کشوری و تاریخی تا 
به این حد به رکود کشانده شده بود. در قاموس پورجوادی مفاهیمی مانند 
رشد، توسعه، پویایی بنگاه، شادابی کارکنان اصاًل وجود نداشت. هیچ تفاوتی 
در نوع مدیریت او و مدیریت کاروانسراهای تهران، که هنوز از دهۀ سی در 
خاطر دارم، نمی دیدم. کاروانسراها را مقایسه کنید با مبادی توزیع کاالهای 
خوراکی برای سوپرمارکت های زنجیره ای؛ همین تفاوت میان مرکز نشر دهۀ 

هفتاد پورجوادی بود با آنچه می توانست باشد و در ذهن من بود. 

سرانجام، به دلیل شکایت های گوناگون، پای سازمان بازرسی کشور به مرکز 
نشر باز شد. بعدها شنیدم که خود اعضای شورای عالی و دبیرخانه از اوضاع 
مرکز نگران شده بودند. هنگام شروع به کار من در وزارت گزارش سازمان 
بازرسی آماده شده بود و در اختیار وزارت بود. قبل از آن هم شورای عالی 
تصویب کرده بود مرکز به وزارت علوم منتقل شود. بنابراین اکنون مرکز 
نشر زیرمجموعۀ وزارت بود و به طور طبیعی امور آن به معاونت پژوهشی 

واگذار می شد. 

گزارش سازمان بازرسی را خواندم. همۀ مطالب را هم تأیید می کردم. این 
گزارش، بنا بر تعریف و جایگاه سازمانی، نمی توانست به ضررهای فرهنگی 



۸۱ چهار سال در وزارت عتف

این گزارش توصیه های  بپردازد. در  از سوء مدیریت مرکز  ناشی  و علمی 
بر  تاریخ چه  اما حیف!  بیفتد.  اتفاقی  بود  بود. الزم  به وزارت شده  قاطعی 
و  مبدع  و  انتشاراتی،  نهضت  این  باید  آورده است؟ چرا  ایرانی  انسان  سر 
مبتکر آن، به این چنین وضعیت مدیریتی نازلی گرفتار شود؟ آیا آن نهضت 
غیرعادی بود، برای ایران زود بود، یا این رکود و حجره داری رفتار غالب و 
عادی ما ایرانیان است پس از هزاران سال زندگی تحت سیطره ی استبداد و 
اقتدارگرایی؟ به هر حال پورجوادی نقشی تعیین کننده در این نهضت کوتاه 

مدت داشت که نباید از آن چشم پوشید.
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مدل ماکس پالنكی مراکز پژوهشی
چشم  به  وزارت  به  وابسته  پژوهشی  مراکز  ساختار  در  که  عمده ای  عیب 
این بود که همگی مستقیم به وزارت وابسته بودند و امور آن ها  می خورد 
از طریق معاون پژوهشی یا شخص وزیر حّل و فصل می شد. این وابستگی 

مستقل بود از این که این مراکز چقدر کوچک یا بزرگ اند. 

یک بار که رئیس ایسمو استعفا داده بود، آقای دکتر معین یکی از مدیران 
با سابقۀ دولتی را به عنوان رئیس این مرکز پیشنهاد کرد، با این استدالل 
...! بسیار نگران شدم. نگران از این که نکند  که فالنی فعاًل سمتی ندارد و 
این  برای  کسی  دولتی  مستعفی  مدیران  میان  از  استدالل ها  گونه  باهمین 
عهده  به  را  آن جا  سرپرستی  خودم  است  بهتر  دیدم  شود.  انتخاب  سمت 

بگیرم قبل از این که اتفاق بدی بیفتد. 

این  از  یکی  وزارت  به  وابسته  پژوهشی  مرکز  یک  مدیر  انتخاب  موضوع 
یا معاونش  مشکالت ساختاری مراکز پژوهشی بود که مستقیم خود وزیر 
را درگیر می کرد. در حالی که می شد آن را به یک کار گروه جستجو سپرد 
که زیر نظر یک هیئت امنا این کار را بکند. همچنان که در مراکز پژوهشی 

معتبر دنیا رسم است. 

چند تا از مراکز پژوهشی وابسته به وزارت مشکالت مدیریتی حاّدی داشتند. 
یکی از این مراکز، که پس از حدود ۱۷ سال موفق به انجام وظیفۀ اصلی اش، 
ادامه  هرزگردی  به  همچنان  بود،  نشده  بود،  شده  ایجاد  آن  خاطر  به  که 
می داد؛ در حالی که یک مؤسسه دیگر در مدت کوتاه دو ساله وظیفۀ او را 
به عهده گرفت، موفق شد، و اکنون شاهد اولین ثمرات آن هستیم. وزارت 
ما عماًل  مورد استهزاء قرار گرفته بود. خیلی سعی می کردم عمق این تمسخر 
را به وزارت منتقل کنم، اما چندان موفق نشدم. علت آن را همین ضعف 
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تشکیالت علمی وزارت می دانستم، و وابستگی مستقیم مراکز تحقیقاتی به 
شخص وزیر. یک وزیر مگر در سال چقدر می تواند برای یک مرکز تحقیقات 
وقت بگذارد؛ کاری که باید متخصصان و مدیران تخصصی انجام بدهند نباید 

به عهدۀ وزیر سپرده شود. 

زمینه های رو به رشد پژوهشی کمتر مجالی برای بروز پیدا می کردند. جایی 
برای رشد آن ها نبود. سازوکاری هم در مراکز پژوهشی موجود دیده نمی شد 

که به رشد آن ها، و تبدیل شدنشان به یک پژوهشکده، کمک کند. 

دو کار به نظرم ضروری آمد. اول این که روشی برای تعیین مدیران مراکز 
پژوهشی ابداع شود که هم وزارت بتواند نظارت الزم را داشته باشد و هم 
مدیران  تعیین  برای  آئین نامه ای  کرد.  پیدا  بتوان  را  حرفه ای  افراد  این که 
تعیین  برای  اساسی داشت:  تدوین کردم که یک مضمون  پژوهشی  مراکز 
مدیر، ابتدا یک کارگروه جستجو، با ترکیبی از پژوهشگران مرکز موردنظر 
از  خود  جستجوی  در  کارگروه  این  می شود.  تعیین  وزارت  نماینده های  و 
میان پژوهشگران موفق زمینۀ مورد نظر و مدیران پژوهشی موفق سه نفر 
را به وزیر پیشنهاد می کند و وزیر به یک نفر حکم می دهد. این آئین نامه 
در چند مرحله در داخل وزارت حّک و اصالح شد. با شروع بحث استعفای 
اما خوشبختانه  بود که کنار گذاشته شود،  نمانده  آقای دکتر معین چیزی 
در روزهای آخر وزارت دکتر معین ابالغ شد. البته هنوز در هیچ موردی 
از آن استفاده نشده است. حتی موردی هم که مقدمات آن در دورۀ آقای 
دکتر معین شروع شد، و در دورۀ آقای دکتر توفیقی پیگیری شد، به نتیجه 
نرسید. گمان نمی کنم در دو سال آینده هم به جایی برسد. این تجربه هم مرا 

جری تر می کرد مدل ماکس پالنکی مراکز پژوهشی را پیگیری کنم. 

انستیتو ماکس پالنک در آلمان سابقه ای بیش از صد سال دارد. دو جنگ 
گذاشته  پشت سر  را  آلمان  اتحاد مجدد  و  آلمان  بخش شدن  دو  جهانی، 



چهار سال در وزارت عتف۸۴

است. به عنوان یک بنگاه خصوصی اداره می شود، گرچه بیش از ۹۰ درصد 
اعتبارات آن را دولت فدرال و دولت های ایالتی آلمان تأمین می کنند. این 
مجموعه االن بالغ بر ۱۴۰ مرکز پژوهشی است.  این مراکز استقالل داخلی 
پالنک  ماکس  انستیتو  شورای  را  کلی  سیاست های  اما  دارند  را  خودشان 
تعیین می کند. هرگاه مرکزی موفق نباشد، یا ادامۀ حیات آن ضروری به نظر 
نرسد، تعطیل می شود. هرگاه هم دانشگر برجسته ای پیدا شود، یا موضوعی 
مهم، گروه یا پژوهشکده ای به آن منظور ایجاد می شود. این مراکز شهرت 

جهانی دارند و کار در آن ها برای هر پژوهشگری افتخار است. 

مدل  این  از  نمونه،  عنوان  به  بنیادی،  دانش های  پژوهشگاه  بودم  فکر  به 
پیروی کند. هدف این بود در هر زمینۀ پژوهش های بنیادی، اگر قرار باشد 
زمینه ای فعال بشود، از طریق همین پژوهشگاه باشد. شورای آن این تصمیم 
را بگیرد و هیئت امنایش آن را تصویب کند، مستقل از بدنۀ وزارت. در 
مورد استقالل پژوهشکده ها این پژوهشگاه تجربه خوبی را پشت سر گذاشته 
بود؛ همین طور در مورد فعال کردن هسته های تحقیقاتی و رشد یا تعطیلی 
آن ها. به این دلیل بود که مطمئن بودم این پژوهشگاه آمادگی کامل برای 
ایران هم شّکی  این مدل در  این تحول ساختاری را دارد. در لزوم تمرین 

نداشتم. 

ارفعی،  و حسام الدین  اردالن  فرهاد  و  پژوهشگاه،  رئیس  آقای الریجانی،  با 
که هر دو تجربۀ مدیریتی در آن پژوهشگاه را هم داشتند، موضوع را طرح 
کردم. انگار که آمادۀ این پیشنهاد بودند. بالفاصله مطالعات دقیق تری انجام 
شد و اساسنامه ای تدوین شد. در همان سال ۱۳۸۰ این را به وزیر پیشنهاد 
کردم. در چندین جلسۀ اختصاصی و نیز در شورای معاونان وزارت به این 
اساسنامه پرداخته شد. به نظر می رسید آمادۀ ابالغ است، اما متأسفانه ماند 
به دورۀ آقای دکتر توفیقی. سرانجام پیگیری ها و جلسه های متعدد نتیجه 



۸۵ چهار سال در وزارت عتف

داد. شورای گسترش آموزش عالی در جلسه ای در اوائل مرداد ماه ۱۳۸۴ 
اساسنامۀ جدید پژوهشگاه را تصویب کرد. ما به اختصار آن را مدل ماکس 

پالنکی پژوهشگاه نامیدیم. 

چهار سال پیگیری شدید، آن هم به عنوان معاون پژوهشی و نه یک پژوهشگر 
ساده، الزم بود تا اندیشۀ ماکس پالنکی به یک اساسنامۀ مصوب منجر شود. 
این تحول  ثمرات  اولین  تا  باید چهار سال دیگر صبر کرد  پس دست کم 

دیده شود.
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سند نانوفناوری 
نمی شد ادعای تحول گرایی کرد و به نانوفناوری نیندیشید. فناوری در ابعاد 
بسیار کوچک تحوالتی بود که می رفت تصویر دنیا را عوض کند. دنیای نانو 
این  ایران می تواند در  به راحتی پذیرفت که  بود و نمی شد  دنیای وسیعی 
حیطه گام بردارد. تأمل الزم داشت و مطالعه. قرار شد یک مطالعۀ راهبردی 
در این زمینه انجام شود. از آقای دکتر رفیعی تبار، که پژوهشگر ارشد این 
زمینه در پژوهشگاه دانش های بنیادی بود تقاضا کردم متخصصانی را جمع 
بکند و در این زمینه مطالعه ای انجام بدهد. گرچه اعتبارات شناور و مناسبی 
در اختیار نداشتیم، و از ستاد وزارت هم امید حمایتی نمی رفت، اما کار را 
شروع کردیم. انصافًا مطالعۀ مناسب و قابل اعتنایی انجام شد و اطالعات 
ذیقیمتی به دست آمد که تحت عنوان سند ملی نانوفناوری کشور ارائه شد. 

ویراست اول این سند در یک اندیشگان به بحث گذاشته شد. حدود سی نفر 
از متخصصان و مدیران اجرایی کشور حضور داشتند. سند چّکش کاری شد 
و در نهایت به عنوان سند ملی پژوهش های نانو فناوری کشور منتشر شد. 

لغت »پژوهش ها« به اصرار بعضی همکاران اضافه شد. 

پس از انتشار این سند، با پیگیری دفتر فناوری های رئیس جمهور، تشکیل 
یک ستاد ویژه برای پیشبرد علوم و فناوری نانو در کشور در دستور کار 
رئیس جمهور قرار گرفت. جلسه ای مقدماتی با حضور آقای خاتمی رئیس 
جمهور، آقای دکتر عارف معاون اول، و چند تن از وزراء تشکیل شد. واضح 
بود که دولت تصمیم خود را برای تشکیل این ستاد در ریاست جمهوری 
گرفته است. صحبت های گوناگونی در جلسه شد. دفتر فناوری ها همان جا 
پیشنهاد کرد که بهتر است این ستاد در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شود 
با توجه به  تا ماهیت فرابخشی آن حفظ شود. این استدالل از دید من، و 
الیحۀ وزارت که خود دولت تصویب کرده بود، پذیرفتنی نبود. نظر من را 
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خواستند. قاطعانه گفتم که، با توجه به نوپا بودن این زمینۀ علمی در دنیا و 
ایران، چه از حیث بنیادی بودنش و چه از حیث فناوری، بهتر است دبیرخانۀ 
ستاد در وزارت علوم باشد. آقای خاتمی پس از شنیدن این استدالل ها رو به 
من کرد و گفت: »ما یک کشور جهان سومی هستیم، بگذار مدیریت ما هم 

جهان سومی باشد.« دیگر حرفی برای گفتن نداشتم! 

این چنین بود که ستاد ویژه تشکیل شد و دفتر فناوری ها متولی دبیرخانۀ آن 
شد. در چند جلسۀ  اول آن هم شرکت کردم. اما هنگامی که مشاهده کردم 
خرد جمعی در این جلسات حاکم نیست، و غلبه با سهم خواهی متناسب با 
آخرین جلسۀ حضورم هم  در  کردم.  بطالت  احساس  است،  اداری  قدرت 
گفتم ما در وزارت آماده ایم هرآنچه شما تصمیم بگیرید اجرا کنیم. حضور 

بیش از این برای حفظ سالمت نفس اداری الزم نبود. 

بعدها کارگروهی در معاونت تشکیل دادیم متشکل از متخصصان دانشگاهی 
که برنامه ریزی دانشگاهی علوم و فناوری نانو را به عهده بگیرد. این کارگروه 

هنوز فعال است و به خوبی از عهدۀ وظیفۀ خودش برآمده است.
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شروع مشكالت داخلی
پس از مدتی که پست مشاور خالی بود سرانجام با آقای دکتر منتظر، از 
بود  این پست صحبت کردم. جوانی  برای پذیرش  تربیت مدرس،  دانشگاه 
باهوش، بافرهنگ، و با تجربۀ اداری، و مطلع به امور فناوری اطالعات. شروع 
به کار کرد. از همان اوائل واضح بود که این حضور، خوشایند M نبود. شنیدم 
در یک جلسۀ داخلی هم درشتی هایی شده بود که در شأن آن ها نمی دیدم. 

جالب اینکه هر دو سخت مذهبی بودند. 

M همواره با حوزۀ مدیریت داخلی و مرکز رایانه هم مشکل داشت. سعی 
کرده بودم خودم را درگیر این کلنجارها نکنم. این چالش ها هر روز و هر 
هفته بروز می کرد، و هرچه سعی می کردم با لبخند از آنها عبور کنم نمی شد. 
از خارج وزارت هم هشدار می دادند و مشکالتی را یادآوری می کردند که او 

در مناسبتهای دیگر داشته است. 

سازمان  و  پژوهشی  امور  دفتر  میان  چالش  الکترونیکی،  پایگاه های  مورد 
بازرسی هم تمام شدنی نبود. سیاست های متالطم دفتر پشتیبانی هم مزاحمت 
ایجاد می کرد. در این شرایط گه گاه با M مشورت می کردم که چه کسانی 
بالقوه می توانند به کمک ما در معاونت بیایند. معاونان پژوهشی و مدیران 
دانشگاه ها را در ذهنمان می روبیدیم )اسکن می کردیم(. سرانجام به معاون 
پژوهشی دانشگاه کاشان، آقای دکتر سلطانی رسیدیم. قبل از آن حتی به 
فکر دانشگاهیانی که سمت های مدیریتی در وزارتخانه های دیگر داشتند هم 
به  بود. آمدن وی  با وی موفقیت آمیز  به جایی نرسید. صحبت  بودیم که 
معاونت همراه با تحوالت دیگر هم شد. آقای دکتر بختیاری آمادۀ استعفا 
کار  به  شروع  بختیاری  جای  به  سلطانی  که  می رسید  نظر  به  طبیعی  بود. 
کند. اما در مجموع، با توجه به تعلقات خود دکتر سلطانی، و اهمیت تحول 
در دفتر برنامه ریزی، جابه جایی به صالح بود. آقای دکتر شریفی با بی میلی 
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به دفتر پشتیبانی رفت. آقای دکتر سلطانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی شد. 
ارتباط  با دیگران هم  راحتی  به  و  M داشت  با  رابطۀ گرمی  دکتر سلطانی 

مطبوعی برقرار می کرد. 

انجمن های علمی هم محل مناسبی بود برای جستجوی نیروهای دانشگاهی 
با تجربۀ اجرایی. آقای دکتر فرید مر، رئیس انجمن زمین شناسی را سال ها 
می شناختم. تجربۀ اداری در دانشگاه شیراز داشت و سالها عضو کمیسیون 
علوم پایۀ شورای پژوهشهای کشور بود. شخصیت پذیرفته شده ای بود در 
اجتماع علمی ایران. به او پیشنهاد کردم که به عنوان مشاور معاون به ما 
تابستان  و شروع  پذیرفت  بود.  بهار ۱۳۸۳  اواخر  کند.  معاونت کمک  در 
هم مجال بیشتری می داد که وقت بیشتری در معاونت بگذارد. با ردیفهای 
به  بود،   مؤثری  بسیار  کمک  شد.  درگیر  شورا  نیز  و   ،۱۰۲ مادۀ  متفرقه، 
حاال  می کرد.  تقویت  را  معاونت  تخصصی  و  دانشگاهی  وزنۀ  که  خصوص 
می توانستم با خیال راحت از حضور در بعضی جلسه ها عذر بخواهم و دکتر 

مر را به نمایندگی بفرستم، بدون اینکه نگران اعتبار معاونت باشم. 

همین ایام مصادف شد با رفتن خانم امین زاده به دفتر ایسمو در یزد. الزم 
بود سریع جایگزینی در دفتر معاونت پیدا شود. خوشبختانه خانم رفیع زاده 
اقتدار  با  توانست  فناوری کار می کرد  و  تحقیقات  که در دبیرخانه شورای 
مسؤولیت دفتر معاونت را به عهده بگیرد و سریع خأل پیش آمده را پر کند. 

به این ترتیب تا اندازه ای مشکالت مهار شد. تعویض مدیریت دفتر پشتیبانی 
باعث تلطیف رابطه با سازمان بازرسی شد. دکتر شریفی که به طور طبیعی 
در پی نزاع نبود و شخصیتی اهل مدارا داشت،  تعامل با سازمان بازرسی را 
شروع کرد. اما اختالف میان M از یک طرف و حوزۀ داخلی و مشاور و مرکز 
نیافت. تهمت های M به سه مدیر مربوطه دائم و روزافزون  رایانه کاهش 
بود. همزمان از بیرون وزارت گزارش های نگران کننده ای می شنیدم از رفتار 
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هم  شیراز، خودم  و  تهران  در  مشترک،  چند حضور  در   .M غیردانشگاهی 
و  تحقیقات  شورای  دبیر  عنوان  به   M غیرآکادمیک  رفتارهای  این  شاهد 
فناوری بودم. جلسات متعددی با دانشگاهیان و مدیران دستگاه های اجرایی 
با  تعامل  در  بود،  موفق  اجرایی  دستگاه های  مدیران  با  تعامل  در  داشت. 
من  به  شده بود.  زننده  رفتارش  کم کم  ناموفق.  پژوهشگران  و  دانشگاهیان 
این سمت در اختیار  اینکه چگونه  از  ابراز تعجب  اعتراض می شد و گاهی 
اوست. نوشتارها و افکار او هم به مرور مکانیکی تر شده بود. مدیران اجرایی 
به من  بی زبانی  زبان  با  و  را می دیدند  این  بودند  ما هم که غیردانشگاهی 
منتقل می کردند. کم کم روشن می شد که M ظرفیت اموری را که به دانشگاه 
و پژوهش مرتبط می شد ندارد. رفتار مکانیکی او در این امور از کم بود عمق 
توان تخصصی اش حکایت می کرد، گرچه در ارتباطهای سازمانی و در اجرا 

بسیار موفق بود. فشارهای داخلی و خارجی در این مورد روزافزون بود. 

M هیچگاه فرم هایی را که مدیران حراست پر می کردند، پر نکرد. حراست را 
به حساب نمی آورد؟ گواهی نامۀ فارغ التحصیلی اش را هیچگاه نیاورد. از این 

کارش متعجب بودم ولی بازهم با لبخند از آن عبور می کردم. 

پژوهش  در  مهمی  نقش  گرچه  فناوری،  و  تحقیقات  شورای  دبیری  سمت 
کشور پیدا کرده بود،  اما رسمیت اداری نداشت. نام دبیر در سیاهۀ رسمی 
مدیران  دانشگاه ها  رؤسای  نشست  در  نمی شد.  ظاهر  وزارت  مدیران  نام 
دعوت می شدند. یک بار به اعتراض گفت چرا به فالن نشست دعوت نشده 
واشقانی، مدیرکل  از دکتر  از مدتی  پیگیری کنم. پس  قرار شد  است، که 
دفتر وزارتی، شنیدم که به او هم اعتراض کرده است. در صحبت با واشقانی 
تهدید کرده بود که اگر به این نشست ها دعوت نشود کاری خواهد کرد که 
الیحۀ وزارت در مجلس به مشکل برخورد بکند. موضوع به من منتقل شد. 

این اوج بی ظرفیتی او بود، و حّد آستانه پذیرش من. 
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موضوع را با M مطرح کردم. انکار کرد. متأسف بودم که دیگر نمی توانست 
ادامه دهد. شخصیت غریبی بود. چندبار دیگر هم از او خواستم، برای ثبت 
در پرونده، گواهی نامۀ کارشناسی اش را بدهد که هیچگاه نداد. فقط یک بار 
کپی آن را به من نشان داد. رفت که یک کپی از آن تهیه کند،  اما هیچگاه 

با کپی برنگشت! 

در خاطر داشتم رئیس یک مرکز وابسته به وزارت را. سالها قبل از اینکه 
به وزارت بیایم، به من گفته شده بود که آقای دکتر X، رئیس آن مرکز، 
مدرکش فقط کارشناسی است اما ادعای داشتن دکتری می کند. حساسیت 
من آنجا شروع شد که شنیدم وی مقاله ای با عبدالسالم دارد. چون می دانستم 
این دروغ محض است پیگیر مسأله شدم. مقاله ای جعل شده بود. موضوع 
را همان زمان به مدیران ارشد دولت منعکس کردم. معلوم بود کسانی از او 
حمایت می کنند. مدتی طول کشید اما نهایتًا آن رئیس جابه جا شد. آیا در 
معاونت هم با پدیده ای از این نوع روبه رو بودم؟ به خصوص که M هم یک 
بار در یک آن مقاله ای را به من نشان داد در زمینۀ مهندسی پلی مرها که 

نامش در ردیف مؤلف ها بود! 

چاره ای نبود. جراحی الزم بود. از M خواستم از دبیری شورای تحقیقات و 
فناوری کناره گیری کند. دکتر مر این سمت را پذیرفت. اما M حاضر نبود 
دفتر دبیر شورا را تحویل دهد. انتظار داشت امکانات اداری اش کم نشود. 
اما  نمی دیدم.  مانعی  ابتدا  را حفظ کند، که  مادۀ ۱۰۲  خواست که دبیری 
اصرار وی در حفظ دفتر و نیز انکارش از دادن مدرک فارغ التحصیلی اش، 
به ویژه رفتارش با دکتر واشقانی، که در همان روزها اتفاق افتاد مرا بر آن 
داشت که دبیری مادۀ ۱۰۲ را هم از او بگیرم و به دکتر مر محول کنم. 
بازهم آماده نبود که دفترش را تحویل بدهد. این رفتار اداری ناظریف او 
به من نشان داد که جراحی الزم بوده است و کاشکی زودتر انجام می شد. 
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همیشه فکر می کنم الزم است به افراد امکان داده شود ظرفیت های خود را 
نشان بدهند؛ وگرنه چگونه می توان فهمید چه کسی به چه دردی می خورد؟ 
بسیاری رفتار انسان ها ناشی از محدودیت ها است. تازه وقتی محدودیت ها 
برداشته شود توانایی ها و ناتوانی های افراد معلوم می شود. جامعه ای که در 
آن همواره محدودیت ها حاکم است توانایی انسان ها شکوفا نمی شود؛ سلسله 
به  بالفعل  شایستگی  بالقوه  مدیران  و  نمی شود،   مشخص  توانایی ها  مراتب 

دست نمی آورند. 

طول  ماه  دو  حدود  وزیر.  استعفای  با  بود  همزمان  کمابیش  رویدادها  این 
کشید تا سرانجام آقای دکتر توفیقی به عنوان وزیر از مجلس رأی اعتماد 
گرفت. آقای دکتر خالقی، که حاال معاون آموزشی شده بود از من خواست 
خودش  چون  بدهد.  خدمت  ادامۀ  معاونت  آن  در  منتظر  دکتر  آقای  که 
هم بی میل نبود. موافقت کردم. آقای دکتر مر به جای او در پست مشاور 
معاونت و با وظیفۀ ادارۀ دبیرخانه شورای تحقیقات و فناوری شروع به کار 
کرد. قبل از آن هم خانمی شیمی به ایسمو منتقل شده بود. موقع مناسبی هم 
پیش آمد برای تحول در کمیسیون نشریات که کمیسیونی بود پر دردسر. 
دکتر  آقای  از  بشوم  کمیسیون  تعطیل کردن  به  موفق  بودم  امیدوار  چون 

هراتی، که بازنشستۀ مرکز تحقیقات بود، دعوت به همکاری کردم. 

به این ترتیب تیمی با ترکیب جدید کارهای جاری و تحوالت معاونت را به 
عهده گرفت.
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شروع دو سال دوم 
می رسد  نظر  به  شد.  معاونت شروع  در  فعالیت  دوم  دورۀ  ترتیب  این  به 
دو سال زمانی است مناسب برای اینکه افراد مجالی برای بروز خالقیتها و 
ظرفیتهای خود پیدا بکنند. دوره M تمام شده بود و مرزهای شخصیتی خود 
به  بود. آقای دکتر مر  ما، نشان داده  فعالیت های  را، دست کم در حیطۀ 
سرعت امور را به دست گرفت. در امور مادۀ ۱۰۲ هم که قدری نگرانی 
بهتر شد.  با سازمان مدیریت هم  ما  تعامل  وجود داشت خللی وارد نشد. 
این ضعف هم برطرف شده  بود و  مر شخصیت مورد احترام دانشگاهیان 
مجوزها  صدور  در  هم  برنامه ریزی  دفتر  در  سلطانی  دکتر  حضور  با  بود. 
تسریع شد، که ناشی از روشهای مدیریتی جدیدی در آن دفتر بود. تنوع 
بخشی به واحدهای پژوهشی هم که مدتها در ذهن من بود آغاز شد. ترمیم 
مدیریتی به جا و مناسبی انجام شده بود. با شروع به کار دکتر اعتماد به 
عنوان رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تحوالت مدیریتی تکمیل 
 شد. مر و سلطانی هرکدام می توانستند معاونت را در هر سطحی نمایندگی 
کنند و نگرانی های زمان M برطرف شده بود. جراحی دردناکی بود اما الزم 
و مؤثر. با رشد فعالیت های مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی 
)ایسمو( خانم شیمی هم عالقه مند بود بیشتر وقت را خود را آنجا بگذارند و 
از معاونت منفک شود که چنین شد؛ با رفتن او مهار مشکالت داخل حوزه 

و رفع و رجوع امور روزمره قدری مختل شد، اما چاره ای نبود.  

توانا  و  یافتن مدیران مناسب  نگاه می کنم و سختیهای  به گذشته  حاال که 
توانسته اند  قرنها  که در طول  را  تحسین می کنم جوامعی  مرور می کنم،  را 
ما  بنشانند.  قومی  سازوکارهای  جای  به  را  رشد  حرفه ای  سازوکارهای 
یا  برمی آییم،  خودمان  اقوام  نصب  فکر  به  فرصت  یافتن  محض  به  هنوز 
هم  را  این روش  هم هیئتی های خودمان.  و  و همشهری ها  دوستان  حداکثر 



چهار سال در وزارت عتف۹۴

کاماًل بدیهی می دانیم. واژۀ شایسته ساالری را به کار می گیریم اما سازوکار 
شکوفایی شایستگی ها را ایجاد نکرده ایم. خیال می کنیم شایسته ها »هستند« 
آموزه  این  از  که  عبرتی  داد.  »پرورش«  باید  را  که شایسته ها  نمی دانیم  و 
بکنیم می بینیم  ارزش دارد. خوب که فکر  بسیار  برایم  در معاونت گرفتم 
یکی از علتهای رشد دیکتاتوری و خودکامگی در تاریخ ما ریشه در همین 
واقعیت دارد. مدیر ارشد، مثاًل یک رئیس جمهور، اگر بسیار شایسته باشد و 
مدیران شایسته در اختیار نداشته باشد متمایل به این می شود که همۀ کار 
را خودش به دست بگیرد، که این شروع رشد تمایالت خودکامگی است. 
کشورهای جهان سوم سازوکارهای رشد و شکوفایی شایستگی را در نظام 
اجتماعی خودشان به وجود نیاورده اند. بنابراین توصیه به شایسته ساالری، در 

این کشورها، از جمله ایران، شعار بیهوده ای است. 

با این تیم جدید می توانستم تحولهای ضروری را بیشتر و مؤثرتر پیگیری 
کنم. کارهای جاری، که هیچگاه کم نمی شد، مهار شده بود. 

جلسه های  در  شرکت  بود.  یافته  کاهش  پروندان- خوانی  و  پروندان- بینی 
وزارت و خارج از آن را گزینشی کرده بودم. وقتی وضعیت مدیریت معاونت 
را با بخش های دیگر وزارت یا حتی وزارت خانه های دیگر مقایسه می کردم 
راضی بودم. ضعفهایی که در کمیسیون نشریات و دفتر پشتیبانی پژوهش 

حدس می زدم می بایستی فرصت می یافت خودش را نشان بدهد.  

در  چه  و  دولت  در سطح  چه  محدودیت ها،  به  توجه  با  که  بود  آن  وقت 
سطح وزارت اقدام هایی اساسی را شروع بکنم. این اقدامها را بدون رؤیا و 

باهشیاری کامل شروع کردم.



۹۵ چهار سال در وزارت عتف

اقدام های ناموفق 
در یکی از دستورهای شورای تحقیقات و فناوری، در دورۀ دبیری آقای دکتر 
مر، به مسئله نظام  اطالعات علمی کشور پرداختیم. این بحث منجر به این 
شد که ابعاد نابسامانی این نظام روشن تر بشود. پیش از آن به سرپرستی 
آقای دکتر منتظر طرحی را تحت عنوان بنیاد ملی اطالعات علمی شروع 
کردیم تا به بررسی وضعیت اطالعات علمی در کشور، سازمانهای موجود در 
وزارت و در خارج از وزارت و نیز کمبودها و نیازها پرداخته شود. در نتیجه 
این مطالعه، توصیه شد واحدی به نام بنیاد ملی اطالعات علمی ایجاد شود 
تا سیاستهای مرتبط با نظام اطالت علمی کشور را ساماندهی کند. کلیات 
این طرح در شورای داده ورزی وزارت هم تصویب شد. همین شورا خواست 
که ما در معاونت کمیته ای به این منظور تشکیل دهیم و تحقق این بنیاد را 
پیگیری کنیم. از همان ابتدا دو مرکز اطالع رسانی وابسته به وزارت، مرکز 
اسناد و اطالعات علمی کشور و نیز کتابخانۀ منطقه ای شیراز، با این مصوبه 
سرناسازگاری داشتند و آمادۀ همکاری با کمیتۀ پیشنهادی وزارت نبودند. 
چالشهای این کمیته بیش از دو سال ادامه داشت. از یک طرف این دو واحد 
اصلی وزارت، هرکدام به دلیلی، با کمیته همکاری نمی کردند؛ از طرف دیگر 
وزیر وقت، چه آقای دکتر معین و چه آقای دکتر توفیقی قاطعیت الزم را 
در اجرای مصوبات خود وزارت نشان نمی دادند. من هم حاضر نبودم جایی 
انرژی صرف کنم که احساس می کردم هرز می رود. سرانجام پس از حدود 
با  اقدامهایی بود که  از  سه سال پیگیری کار را رها کردم. این مورد یکی 
جّدیت شروع کردم اما به دلیل اینکه از سوی وزارت جدی گرفته نشد رها 
کردم. وضعیت نظام اطالعات علمی کشور در هر صورت یکی از ضعفهای 
است که  متولی آن  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  است که  ما  اساسی 
متأسفانه آن را جدی نگرفته است. دیر یا زود جامعۀ علمی و نیاز صنعت ما 

را مجبور خواهد کرد به فکر ساماندهی این نظام بیفتیم.



چهار سال در وزارت عتف۹۶

موردهایی  آن  از  هم  وزارت  به  وابسته  پژوهشی  مراکز  مدیریتی  وضعیت 
است که وزارت از آن کاماًل غافل است. پیش تر گفتم که از میان ۲۵ واحد 
پژوهشی وابسته به وزارت سه مورد حاد مدیریتی داشتیم. مدیر هیچ یک 
از مراکز تحقیقاتی که در ۱۸ سال گذشته تأسیس شده بودند عوض نشده 
است. مدیریت این مراکز به نظر مادام العمر می رسید. حتی پس از تصویب 
ساله   ۴ مدیریتها  اینکه  به  تصریح  و  تحقیقاتی،  مراکز  مدیریتی  آئین نامه 
انجام نشد. من  این مراکز  اقدامی در مورد جابه جایی مدیریت  است هیچ 
هرچه کوشش کردم نتوانستم حساسیت وزارت را در مورد این امر خطیر 
نامناسب  به وضوح وضع  که  ما،   ارزیابی  دفتر  گزارشهای  برانگیزانم. حتی 
این مدت سه  نتوانست، در  را نشان می داد  این مراکز  از  مدیریتی بعضی 
سالی که دفتر ارزیابی ما فعال بود، تأثیر کافی بگذارد. تنها موردی که اقدامی 
شروع شد مورد مرکز نشر دانشگاهی بود که تازه به وزارت وصل شده بود و 
بازرسی کل کشور گزارش نامطلوبی از آن داده بود. حیف است وزارتی آن 
قدر در موردهای مدیریتی خود تعلل کند تا بنا بر گزارش سازمان بازرسی 
مجبور به اقدام شود. این واقعیتی بود که می بایستی می پذیرفتم و صبر پیشه 

می کردم.



۹۷ چهار سال در وزارت عتف

پروژه های کالن علمی
به  دارد.  علمی  توسعۀ  در  اساسی  نقش  علمی  هدف گذاری  که  می دانستم 
عالوه، برای من واضح بود که شناخت فرایند مدرن علم و بخصوص چگونگی 
مدیریت ملی آن بدون انجام طرحهای کالن علمی امکان ندارد. در شورای 
پژوهشهای علمی کشور دیده بودم که گاهی چقدر و در چه سطح نازلی از 
موانع توسعه ی علمی کشور صحبت می شود، یا اولویت های پژوهشی کشور 
با دقت ۲ رقم اعشار تعیین می شود. راه توسعه ی علمی را در انجام دست 
کم چند طرح کالن علمی در کنار طرح های خرد می دانستم.  برمبنای 
همین اصل بود که سالها پیش در شورای پژوهشهای علمی کشور دو پروژۀ 
شتابگر و رصدخانۀ ملی را به عنوان پروژه های کالن علوم پایه که اولویت 
دارند به تصویب رسانده بودم. اکنون وقت آن رسیده بود که این پروژه ها 

را راه اندازی بکنم. 

هر  با  دیگری  شتابگر  هر  پیشگام  عنوان  به  را،   خطی  شتابگر  یک  ساخت 
حمایت  بودیم.  کرده  شروع  معاونت  در  حضورم  اول  سال  همان  از  ابعاد، 
مالی اولیه را از ردیفهای متفرقه که در اختیار وزارت بود تأمین کردم. آقای 
دکتر المعی هم قرار شد پاره وقت از سازمان انرژی اتمی ایران به پژوهشگاه 
دانشهای بنیادی بروند و مدیریت این پروژه را به عهده بگیرند. عالوه بر 
تحقیقاتی  را در شهرک علمی  پروژه  انجام  پژوهشگاه محل  موافقت  با  این 
اصفهان قرار دادیم. در واقع،  به پیشواز مدل ماکس پالنکی پژوهشگاه رفته 
بودیم. هدف نهایی این بود که پژوهشکده ای برای شتابگرها تأسیس کنیم 
وابسته به پژوهشگاه که محل استقرار آن در اصفهان باشد. بعد  از سه سال،  
حاال پژوهشکدۀ فیزیک شتابگرها تأسیس شده است و پروژۀ ساخت شتابگر 
خطی ُکند اما با اطمینان پیش می رود. مشکل فناوریهای کلیدی آن حل شده 

است. سال ۸۵ را سال راه اندازی این شتابگر تعیین کرده ایم. 



چهار سال در وزارت عتف۹۸

پروژۀ شتابگر خطی، به خودی خود، پروژۀ کالنی نیست. اما هدف نهایی ما 
ساخت شتابگر بزرگ ایران است. شتابگرها، که کاربردهای بسیار متفاوت 
بنیادی و صنعتی و نیز پزشکی دارند، از فناوریهای بسیار متفاوت و پیشرفته 
در زمینۀ الکترونیک، فناوری خالء، مغناطیس، و کنترل استفاده می کند. عالوه 
خودکفایی  به  توجهی  قابل  کمک  شتابگرها  و صنعتی،  علمی  بر سودآوری 

صنعتی در بسیاری زمینه ها می کند. 

اقدامهای جانبی دیگری هم برای رشد این زمینۀ علمی و فناوری انجام داده 
بودیم. از جمله همکاری با سرن در ساخت آشکارساز CMS، که بخشی از 
بزرگترین شتابگر در حال ساخت دنیا، LHC است. این همکاری با موفقیت 
انجام شد. موفقیت این پروژه مدیون اقدامهای مدیریتی پیچیده ای بود که 
شاید موقعی دیگر با جزئیات گفته شود. اگر قرار بود از راههای متعارف 
مدیریتی در وزارت کمک بگیریم شاید هیچگاه پروژۀ همکاری با سرن محقق 

نمی شد. 

همین طور مشارکت ایران در پروژۀ سزامی. سزامی نامی بود که بر پروژۀ 
استقرار یک دستگاه شتابگر سینکروترون با انرژی 2GeV در اردن گذاشته 
مشارکت  ایران،   جمله  از  خاورمیانه،  کشورهای  پروژه  این  در  بود.  شده 
داشتند. در چارچوب همین پروژه، و در یک فرایند تفصیلی، در چند مرحله 
اروپا،  مختلف  تحقیقاتی  مراکز  به  آموزش  برای  تاکنون  را  نفر  ده  حدود 
ژاپن، و تایوان فرستادیم؛ جوانانی بسیار زبده از رشته های فیزیک، برق، و 
مکانیک. این جوانان دارند منبع ذیقیمتی می شوند برای انتقال فناوری ساخت 

شتابگرها به ایران.

به این ترتیب،  با یک مجموعه اقدامهای گوناگون، با استفاده از اثر هم افزایی 
مدیریتی، که بخشی از آن را در اینجا منعکس کردم، پروژۀ شتابگر خطی 

پیش می رود. 



۹۹ چهار سال در وزارت عتف

اواخر سال ۸۳، که به مالقات آقای دکتر عارف معاون اول رییس جمهور 
رفتم، ضمن گزارشی از این پروژه نیاز ایران را به پروژۀ شتابگر بزرگ مطرح 
کردم. با موافقت ایشان و هماهنگی پژوهشگاه دانشهای بنیادی مرحلۀ اول 
مطالعات این پروژۀ بزرگ را شروع کرده ایم. ابعاد مالی این پروژه بین هشتاد 
تا صد هزار میلیون دالر است که برای تحقق آن یک دورۀ پانزده ساله را 

پیش بینی کرده ایم. 

فیزیکدان  لِِدرمن،  لئون  پیش بینی  از  اخیر  ماه های  همین  روزگار  قضای  از 
مشهور آمریکایی مطلع شدم. لِِدرمن کتاب داستانی درسال ۱۹۹۶ منتشر 
کرده است به نام The God Particle. در اواخر این کتاب یکی از قهرمانان 
داستان به دوستش می گوید: »مگر خبر نداری؟ بزرگترین شتابگر دنیا در 
ایران، کشور باستانی با دولتی پایدار و نیروی متخصص جوان و ارزان درروز 

۱۲ ژانویۀ ۲۰۲۰ راه اندازی شده است.« ۱۵ سال دیگر!

رصدخانۀ ملی ایران، پروژۀ کالن دیگری بود که منجمان ما دست کم ۴۰ 
سال آن را پیگیری می کردند. طرح مکان یابی آن را، به عنوان یک طرح ملی، 
در شورای پژوهشهای علمی کشور شروع کرده بودیم و برای ادامۀ آن از 
اعتبارات ردیفهای متمرکز که در اختیار معاونت بود استفاده کردم. اما پروژۀ 
این اعتبارات پیش برد. جلسه ای نزد جناب آقای  با  رصدخانه را نمی شد 
دکتر عارف رفتم و نیاز ایران را به رصدخانۀ ملی مطرح کردم. بالفاصله 
دستور داد که موضوع در هیئت دولت طرح شود. چون پیشنهاد ما برای 
ایجاد یک رصدخانۀ ملی با یک تلسکوپ ردۀ ۲ متری کمابیش آماده بود، 
پس از طی مراحل اداری، و موافقت سریع در کمیسیونهای دولت، در دستور 
کار هیئت وزیران قرار گرفت. روزی که موضوع در دستور کار دولت بود، 
من هم دعوت شدم. در اتاق انتظار منتظر بودم صدایم کنند که در مورد 
پروژه توضیح بدهم، که شنیدم موضوع بالفاصله تصویب شده است و احتیاج 
به توضیح نیست؛ و این چنین بود که پروژۀ رصدخانۀ ملی هم شروع شد. 



چهار سال در وزارت عتف۱۰۰

هم زمان پژوهشکدۀ رصدخانۀ ملی هم به تصویب شورای گسترش رسید. 
ابتدا به عنوان یک پژوهشکده در مرکز تحصیالت تکمیلی زنجان، و سپس 
به عنوان یک پژوهشکدۀ مستقل. از سال ۸۳ هم شورای راهبری رصدخانه 
تشکیل شد که جلسات منظمی دارد،  و از هم اکنون هم ارتباطات بین المللی 
را برای تضمین کیفیت علمی کارمان و جلب توجه منجمان کشورهای دیگر 
شروع کرده ایم. از برنامه ریزی هایمان حدود یک سال عقب هستم،  ولی هنوز 
امیدوارم در سال جهانی نجوم، در سال ۲۰۰۹/۱۳۸۸ اولین نور از تلسکوپ 

ملی ایران در یکی از قله های کشورمان دریافت شود. 

افزوده های سال ۱۳۹۱: شتابگر خطی هنوز آماده ی تحویل نیست، شاید سال 
آینده! شتابگر ملی طرحی ۵ ساله عنوان شده که دست کم یک ضریب ۳ 
خطا دارد. رصدخانه ی ملی مرحله یی مهم را پشت سر گذاشته اما هنوز از 
بی بودجه ای رنج می برد. هر دو پروژه تا هم اکنون توانسته اند دانش فنی با 
ارزشی به کشور منتقل کنند و سهم بی بدیلی در توسعه ی بخشی از علم و 

فناوری داشته اند.



۱۰۱ چهار سال در وزارت عتف

ارتباطات بین المللی
اولویت محض داشت.  ایران برای توسعۀ علمی ما  انزوای علمی  از  خروج 
علم بدون ارتباط گنداب می شود؛ خوشبختانه تاریخ گذشته ما مملو است از 
گزارش سفرهای علمی بزرگان ما برای کسب دانش یا اشاعۀ دانش. پس 
مانع فرهنگی ریشه داری وجود ندارد. اگر موانع اندکی هم مالحظه می شود، 

عمدتًا مربوط به رفتارهای یکصد سال گذشته دانشگاهیان ما است. 

ما ساالنه دست کم ده میلیارد دالر واردات داریم. اما حتی یک ده هزارم 
این مبلغ را هم برای توسعۀ روابط بین الملل علمی، که نهایتًا منجر به انتقال 
این  به کشور می شود، هزینه نمی کنیم. من فکر می کردم  فناوری  دانش و 

روال باید عوض بشود. 

با کشورهای  علمی  همکاریهای  تفاهم نامه  علوم حدود ۴۰  وزارت  در  تنها 
دیگر امضاء  شده بود که عماًل هیچ کدام عملیاتی نشده بود. برای هیچ کدام 
اعتباری تأمین نشده بود، و این یکی از نقصهای عمدۀ این گونه تفاهم نامه ها 

بود. تفاهم نامۀ با سرن، مرکز تحقیقات هسته  ای اروپا، یک استثناء بود. 

ارتباطات  با هدف گسترش  بین المللی  مرکز مطالعات و همکاریهای علمی 
علمی و برگزاری دوره ها و مدرسه های ادواری در عالی ترین سطح تحقیقاتی 
در کشور فعال شده بود، اما اعتبار ساالنه اش تنها حدود سیصد میلیون تومان 
بود. با شناختی که از افراد شاخص بین المللی داشتم، و نیز ارتباطات شخصی 
علمی، سعی کردم با استفادۀ بهینه از این مرکز و اعتبارات آن تاحد امکان 
یلپانی،  آقای دکتر  بین المللی کمک کنم. خوشبختانه  روابط علمی  به رشد 
از شیمیدانهای برجستۀ ایران که به تازگی بازنشسته شده بود، از آلمان به 
ایران برگشته بود. موافقت کرد در این مرکز با ما همکاری کند. تیم کوچک 
اما مؤثری از کارشناسان را با آموزش مداوم به کار گرفتیم تا بتوانند در 
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سطح جهانی عمل کنند. این مرکز در همین مدت کوتاه برنامه های متنوعی 
را راه اندازی کرده است. در کنار هدف اصلی اش به تعداد قابل توجهی از 
جوانان کمک کرده است تا بتوانند نتایج تحقیقات خود را در همایشهای مهم 

بین المللی عرضه کنند. 

سالها بود که با دوستان در مورد لزوم ایجاد محلی برای برگزاری همایشهای 
تخصصی کوچک و نیز محلی برای گروه های تحقیقاتی کوچک که می خواهند 
چند روزی با هم بحث کنند یا روی موضوعی کار کنند،  صحبت می کردیم. 
مثال این نوع مکانها در دنیا فراوان است. مانند آسپن در آمریکا، یا اریچه 
در ایتالیا. هرگاه بحث چنین محلی می شد به فکر محلی در جنگلهای شمال 
می افتادیم. تا اینکه یک روز در جمعی صحبت شد که، با توجه به پیچیدگی 
و وقت گیر بودن تأمین اعتبارات عمرانی و ساخت یک »همایشگاه« جدید، 
چرا به فکر استفاده از ساختمانی موجود نباشیم. این تغییر بینش، ذهن من 
را به سوی بناهای میراث فرهنگی برد. کشور ما پر است از بناهای تاریخی 
که از آنها استفاده نمی شود. همین باعث شد که گشت و گزاری در کشور را 
شروع کردیم. هنگامی که بعضی قلعه ها و کاخهای دوران قاجار را در اطراف 
شهرکرد بازدید کردم و دیدم چگونه تخریب شده اند، دلم گرفت. سرانجام 
به قلعۀ خرانق در نزدیکی یزد رسیدیم. توصیف دوستان نشان می داد که 
مناسب تری هم  فراوان. شاید جاهای  بالقوۀ  امکانات  با  است  مناسبی  قلعۀ 
یافت می شد. اما استدالل من این بود که اگر ما به خرانق نرویم این قلعۀ 
تاریخی باستانی فراموش می شود و از بین می رود. این چنین شد که این قلعه 
برای استقرار کارگاه های بین المللی ایسمو انتخاب شد. پروژۀ تبدیل قلعه به 
محلی با کاربری مدرن با حفظ همۀ استانداردهای میراث فرهنگی و توسعه 

روستایی کند پیش می رود اما اثرات آن هم اکنون قابل مشاهده است. 
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یک مدل موفق از همکاریهای بین المللی پروژۀ جندی شاپور است. این نامی 
است که بر روی همکاری علمی مشترک ایران و فرانسه گذاشته شده است. 
ابتدا به فکر تأمین مالی این همکاری بودیم، مشکل چندانی برای  چون از 
تحقق آن پیش نیامد. امسال سال دومی است که این همکاری ادامه می یابد. 
تاکنون دوازده پروژه از این طریق حمایت شده است. برنامۀ جندی شاپور 
می رود تا مدلی شود برای همکاریهای علمی میان ایران و کشورهای دیگر. 

امیدواریم برنامۀ جندی شاپور به همکاری با کل جامعۀ اروپا بینجامد.

در ایسمو سعی شده است که در قالبهای گوناگون انواع امکانات همکاری 
علمی بین المللی تحقق یابد. حتی برای موارد متفرقه  که معموالً در نظامهای 
اداری مغفول می مانند یا کنار گذاشته می شوند. برنامه ای تهیه شد به منظور 
حمایت از رفت و آمد دانشمندان؛  در همین برنامه تاکنون چندین گروه و 
چندین فرد از ایران بازدید علمی داشته اند،  و معموالً تمام هزینه ها را هم 

خودشان تأمین کرده اند. 

تجربۀ ایسمو در وزارت راهها و روشهای جدیدی را برای فعال کردن روابط 
بین الملل به ما نشان داده است. این تازه شروع کار است. ایران در روابط 
بین الملل، به ویژه روابط بین الملل علمی، کم تجربه و نوپا است. باید هرچه 
سریع تر عقب ماندگیهایمان را در این زمینه جبران کنیم تا بتوانیم از امکانات 

بالقوۀ بین الملل حداکثر استفاده را ببریم.
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تعامل با سازمان مدیریت
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بیش از پنجاه سال سابقه دارد. پی ریزی 
اقتصاددانان  و  مدیران  باشد.  پویا  سازمانی  که  است  بوده  گونه ای  به  آن 
برجسته ای قبل و بعد از انقالب در آن کار کرده اند. این سازمان در تنظیم 
بودجۀ ساالنه و مراحل تخصیص آن نقش اساسی دارد. متأسفانه مدیران 
ارشد آن در دهه های گذشته به گونه ای عمل کرده اند که بعضی کارشناسنان 
سلیقه های خود را بجا و بی جا اعمال می کنند، تاحدی که دستورهای صریح 
هیئت وزرا را یا انجام نمی دهند و یا مختل می کنند. این گونه اعمال سلیقه ها 
و  اهمیت  خاطر  به  اما  دارد،  وجود  ما  کشور  اداری  نظام  تمام  در  احتماالً 
امور  در  سازمان  این  کارشناسان  رفتار  نمود  مدیریت  سازمان  حساسیت 
اداری و مالی کشور بسیار چشمگیرتر است. ضعف قوانین کشوری و ضعف 
مدیریت کالن کشور مرز میان اختیارات دستگاه های اجرایی از یک طرف 
و اختیارات سازمان مدیریت از طرف دیگر را مبهم کرده است. هرجا هم 
این ابهام وجود دارد کارشناسان و مدیران سازمان بدون هیچ مالحظه ای آن 

اختیارات را تصرف می کنند. 

در شورای پژوهش های علمی کشور دائمًا با چالش هایی از این نوع رو به رو 
بودیم. همیشه هم این شورا بود که کنار می آمد و نه سازمان. همانجا هم 
شاهد اختالفهای شدید میان وزارت علوم و سازمان بودم،  که در مواردی 
سازمان  معاون  یا  مدیرکل  و  وزارت  پژوهشی  معاون  میان  قهر  به  عماًل 

می انجامید. در هر حال هیچ گاه به خاطر ندارم سازمان کوتاه آمده باشد. 

با آگاهی از این رفتار تمام تالش من این بود که، در اثر تعامل میان وزارت 
و سازمان، پژوهش کشور و پژوهشگران ما لطمه نخورند. بنابراین الزم بود 
اگر اصراری از سوی سازمان می دیدم از حق وزارت بگذرم؛ اگر اقدامی از 
یا  می کرد،  مختل  را  وزارت  سیاستهای  که  می گرفت  انجام  سازمان  سوی 
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در سیاست های پژوهشی مداخله می شد، سکوت کنم. بهای این گذشت ها 
دکتر صدیق،   آقای  بود.  موافقتنامه ها  بی دغدغۀ  نسبتًا  پیشبرد  و سکوت ها 
مدیرکل پژوهش سازمان، تمایله ای خاص خودش را در زمینۀ پژوهش و 
فناوری داشت. بنابراین بدیهی بود اعمال سیاست هم بکند. اما در عین حال 
پذیرای سیاست های معاونت هم بود. ما نسبتًا سریع به تفاهم می رسیدیم. 
سیاست من در تعامل با سازمان این بود که بپذیرم ما سیاست های مکمل 
هم داریم. پس اگر قدری خالف سلیقۀ وزارت هم عمل شود کشور ضرر 
چندانی نمی کند. هنوز تصورم این است که این سیاست تعامل بسیار سازنده 
شفاف  مدیریت  سازمان  اختیارات  و  وظایف  که  هم  زمانی  تا  است.  بوده 
نشود، و مدیریت کالن آن قاطع عمل نکند، چاره ای جز این سیاست تعاملی 
با سازمان نیست. البته بدیهی است که اتالف انرژی اداری در کشور ما به 
علت این ابهامها در اختیارات سازمان زیاد است و در نهایت توسعۀ کشور 
لطمه می خورد. تا دولت ما نتواند این مسئله را حل کند آهنگ رشد کشور 

نمی تواند خیلی سریع تر بشود.
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وام تجهیزات
در برنامه پنج سالۀ سوم به دولت اجازه داده شده بود چهارصد میلیون دالر 
وام بگیرد و برای روزآمدکردن تجهیزات دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی هزینه 
کند. زمانی که به وزارت آمدم نیمی از  این وام محقق، و میان دانشگاهیان 
توزیع شده بود. هیچ گاه منطق این توزیع را متوجه نشدم و مکتوبی هم برای 
آن وجود نداشت. آنچه بیش از هرچیز من را ناراحت می کرد خرید بی رویۀ 
از یک  از یک نوع دستگاه XRD، و   بود. مثاًل  تجهیزات توسط دانشگاه ها 
شرکت، ۲۷ تا خریداری شده بود. برای آموزش هم ۲۷ نفر از ۲۷ دانشگاه 
با یک پرواز به اروپا رفتند. در صورتی که آمار موجود نشان می داد تعداد 
آنها  از  بسیاری  از  و  این دستگاه ها در کشور موجود است  از  توجهی  قابل 
 X پرتو  منوکریستال  دستگاه  هیچ  که  بود  حالی  در  این  نمی شود.  استفاده 
خریداری نشده بود. بررسیهای دفتر پشتیبانی ما مثاًل نشان می دهد که در 
به دانشگاه ها فروخته شده  قیمت  برابر  با سه  مواردی دستگاه های کوچک 
است. مواردی هم بود که شرکتها دستگاه هایی را به دانشگاه ها فروخته بودند 

که دانشگاه ها اصاًل متقاضی نبودند. 

می دانستم که مسئله تجهیزات در کشور ما یک مسئله پیچیدۀ ملی است و 
خاص وزارت علوم یا دانشگاه ها نیست. سعی کردم آقای دکتر معین را متقاعد 

کنم که در این خریدها تجدیدنظر شود،  اما فایده ای نداشت. 

هنگامی که آقای دکتر توفیقی به وزارت منصوب شد تقاضا کردم که برای 
قسط دوم وام ارزی، که آن هم حدود ۲۰۰ میلیون دالر بود، سیاست های 
از آن  را پس  موافقت شد. سیاست هایی  که  گرفته شود  نظر  در  جدیدی 
رساندیم.  تصویب  به  معاونان  شورای  در  بحث  از  پس  و  کردیم  تدوین 
گرچه  باشد.  پژوهشی  معاونت  عهدۀ  به  دوم  مرحلۀ  ارز  توزیع  شد  قرار 
فرصت کافی نبود و شرایط وام در دست ما نبود، اما سعی کردیم با تمام 
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محدودیت های موجود، حداکثر استفاده از این وام را به نفع توسعۀ پژوهش 
کشور بکنیم. 

دانشگاه ها  اینکه  اول  می گشت.  محور  دو  حول  ما  پیشنهادی  سیاست های 
برای خرید تجهیزات گران قیمت باید با ما هماهنگی کنند، و دوم اینکه ۱۵ 
تا  گذاشتیم  کنار  کشور  نیاز  مورد  ویژۀ  تجهیزات  برای  را  وام  کل  درصد 
برمبنای سیاستهای ملی میان دانشگاه ها و مراکز پژوهشی توزیع شود. به این 
ترتیب هم سعی کردیم استقالل دانشگاه ها حفظ شود و هم اینکه منافع ملی 

در این میان پایمال نشود. 

حاال که توزیع این وام پایان یافته است وجدان راحتی دارم که توانستیم از 
این موقعیت حداکثر استفاده را برای منافع ملی ببریم. بسیاری اولویتها در 
نظر گرفته شدند، شبکه های تجهیزاتی و شبکه های دانشگاهی تقویت شدند. 
دانشگاه های منطقه ای مجبور به همکاری شدند، و آزمایشگاه ملی فناوریهای 

نوین، برای سرویس دهی به کل کشور، پیش بینی شده است. 

مهمترین نکتۀ منفی وام ارزی در مجموع این بود که شرکتهای تولیدکنندۀ 
این وام راهی  نبردند. الزم بود در کنار  تجهیزات در داخل کشور سودی 
برای خرید تجهیزات از شرکتهای تولید کنندۀ داخلی اندیشیده می شد. در 
این چند سال بسیار سعی کردم ردیف بودجه ای پیش بینی کنم برای حمایت 
از ساخت تجهیزات داخلی، اما موفق نشدم. سازمان مدیریت مخالف نبود، 
اما حساسیت کافی نداشت. به نظرم به ازای هر خرید خارجی تجهیزات ما 
باید دست کم برابر ده درصد قیمت آن برای حمایت از ساخت و تولید 
بدیهی در دولت  امر  این  کنیم. چه وقت  هزینه  داخل کشور  تجهیزات در 
از  یکی  موضوع  این  با خداست.  کند  پیدا  شنوا  مدیریت گوش  سازمان  و 
و  وظایف  نبودن  روشن  نیز  و  مدیریت  سازمان  در  سلیقه  اعمال  مصادیق 

اختیارات وزارت است.
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چرخش بینش در اعزام دانشجو و دورۀ پسادکتری
اعزام دانشجو سابقه ای طوالنی در کشور ما دارد. اول بار عباس میرزای قاجار 
رسمًا سه نفر را برای تحصیالت به خارج اعزام کرد. شورای بورس وزارت 
بنابر قانون، متولی بررسی امور اعزام دانشجو برای همۀ دستگاه ها بود، به جز 

پزشکی که با وزارت بهداشت بود. 

شاید  طول  در  می داد  نشان  آمار  بودم.  دانشجو  اعزام  منتقد  همواره  من 
پنجاه سال گذشته از هر سه نفر که اعزام شده اند حداکثر یک نفر به ایران 
بازگشته است. معموالً هم بهترینها و موفق ترینها در خارج مانده اند. پس این 
همه هزینه کردن چه لزومی داشت؟ به عالوه بودجه های دانشگاهی ما نشان 
می داد که هزینۀ آموزش در مقاطع مختلف در داخل کشور حدود یک دهم 
اعتبارات بورس را در داخل  بهتر دیدیم  اعزام دانشجو است. پس  هزینۀ 
کشور هزینه کنیم. اساتید را از هر جای دنیا به داخل بیاوریم،  و امکانات 
ایراد جدی که این  داخلی را افزایش دهیم، تا نیازی به اعزام نباشد. تنها 
پیشنهاد داشت این بود که جوانانی که در داخل کشور درس می خوانند در 
معرض علم جهانی قرار نمی گیرند، که البته این مشکل هم راه حل داشت. ما 
بهتر بود برای شرکت در کنفرانسها، یا اقامت کوتاه مدت دانشجویان بیشتر 
برنامۀ فرصت تحقیقاتی برای دانشجویان دکتری  هزینه کنیم. خوشبختانه 
شروع شده بود. دانشجویان دکترای داخل کشور مجاز بودند شش تا نُه ماه 

از دورۀ خود را در یک دانشگاه خارج کشور بگذرانند.

من از ابتدای ورودم به وزارت در جلسه های شورای بورس این اندیشه را 
مطرح کردم، که اندیشۀ بنیادین بورس و اعزام الزامًا به معنی اعزام دانشجو 
به  را  جهان  فناوری  و  علم  بتوانیم  ما  که  است  این  اصلی  اندیشۀ  نیست. 
ایران منتقل کنیم، نیاز تخصصی خود را مرتفع کنیم، و در نهایت در علم و 
فناوری جهانی مشارکت کنیم. این مهم  امکان پذیر است با تقویت مقطع های 
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تحصیالت تکمیلی در داخل کشور، بازکردن پای بهترین اساتید بین المللی به 
ایران، و روان کردن دانشجویان و استادها به همایشهای بین المللی. شورای 
بورس کمابیش آمادۀ پذیرش این ایده بود. طوری برنامه ریزی شد که به 
مرور اعزام حذف شود و حمایت از رفت و آمد دانشجو و استاد بیشتر شود، 

که خوشبختانه تحول مثبتی بود. 

متأسفانه در جامعۀ ما، حتی در قشر دانشگاهی، این تلقی پذیرفته شده بود 
که درجۀ دکتری اوج پیشرفت آموزش و پژوهش است و پس از آن فقط 
فارغ التحصیالن  اینکه  از  یا هیئت علمی شدن است. غافل  استادی  مرحلۀ 
برداشته اند.  مستقل  پژوهشهای  انجام  در جهت  را  گام  اولین  تازه  دکتری 
چهـار  تـا  دو  معـموالً  کـه  اسـت  داده  نشان  پیشرفته  کشورهای  تجربۀ 
سـال دیگر نیاز اسـت تا جوان فارغ التحصیل دکتری بتواند قابلیتهای مستقل 
در  دلیل  همین  به  بگذارد.  نمایش  به  علمی  اجتماع  در  را  خود  پژوهشی 
دانشگاه های پیشرفتۀ دنیا دورۀ پسادکتری پیش بینی شده است. در این دوره 
بدون اینکه مدرکی در انتهای آن باشد، محقق جوان زیر نظر یک استاد، یا 
در یک گروه تحقیقاتی فرصت می یابد ایده های خود را محقق کند و توان 
مستقل پژوهشی خود را به نمایش بگذارد. پس از طی این دوره است که 
جوان پژوهشگر به لحاظ تواناییهایش برای ادامۀ زندگی علمی محک زده 

می شود. 

این را تجربه  اواسط دهه هفتاد  از  ما در دانشکدۀ فیزیک دانشگاه شریف 
کرده بودیم و آئین نامه خاصی هم برای آن تهیه کرده بودیم. حتی قبل از 
آمدن به وزارت از وزیر وقت تقاضا کرده بودم برای رفتن دو فارغ التحصیل 
دکتری داخل به خارج از کشور برای طی دورۀ پسادکتری موافقت کند، که 

خوشبختانه انجام شده بود. 
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حاال موقعیتی بود که این دوره را وزارت به رسمیت بشناسد. نتیجۀ عملیاتی 
بتواند به عنوان دورۀ پسادکتری  این بود که فارغ التحصیل دکتری ما  آن 
کشور را ترک کند و پس از مراجعت خدمت نظام را انجام دهد. شورا با 
کلیات موضوع موافق بود. اما الزم بود شورای گسترش این دوره را به عنوان 
تا  دو سال طول کشید  از  بیش  بشناسد.  به رسمیت  دانشگاهی  دورۀ  یک 
سرانجام در سال ۱۳۸۳ دورۀ پسادکتری در وزارت رسمیت یافت. البته به 
علت جدید بودن این مفهوم هنوز اصطکاکهایی وجود دارد، به خصوص در 
نیروهای مسلح. امیدوارم در آیندۀ نه چندان دور باب دوره های پسادکتری 
تبدیل  رایج دانشگاهی  به یک فرهنگ  و  بازشود  در داخل و خارج کشور 

شود.
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مفهوم پژوهش و واحد پژوهشی
دوران سیصد سالۀ علم نوین به ما نشان داده است که واژه ها و مفاهیم نقش 
بی بدیلی در پیشرفت و توسعه دارند. واژۀ پژوهش برای حوزۀ ما، و برای 
وزارت، نقش محوری داشت. یکی از اولین سوالهای من  این بود که پژوهش 
در عرف اداری کشور ما چه معنی دارد، و بر چه مفهومی اطالق می شود. 
نباید خیال می کردم که علوم اداری قابل قیاس با علوم طبیعی نیست. اگر 
مفهوم پژوهش استاندارد اداری نداشته باشد، پس چگونه می توان اعالم کرد 
کشور ما چه درصدی از تولید ناخالص ملی خود را صرف پژوهش می کند؟ 
چیست،  کاربردی  پژوهش  کرد.  متمایز  را  پژوهش  انواع  می توان  چگونه 
پژوهشی  کار  همه  ما  تحقیقاتی  مراکز  آیا  است؟  کدام  توسعه ای  پژوهش 

انجام می دهند؟ 

در نتیجۀ جستجوی ما تنها یک سند در طول هفتاد سال گذشته که ما مراکز 
فرهنگی  انقالب  شورای  مصوبۀ  شد:  یافت  بودیم  کرده  تأسیس  پژوهشی 
را  پژوهش  مصوبه  این   .۱۳۶۸ سال  به  مربوط  پژوهشی  مراکز  مورد  در 
کاری می داند که در یک مرکز پژوهشی انجام می شود، و پژوهشگر را کسی 
می داند که در یک مرکز پژوهشی کار می کند. از این تعریف نمی شد حکم 

اداری استنباط کرد. الزم بود تعریف مناسبی به دست می دادیم. 

جامعۀ اروپا سال ها پیش سندهایی در این زمینه منتشر کرده بود. از جمله 
سند اوسلو و سند فراسکاتی که چند ویراست از آن منتشر شده بود. آخرین 
ویراست آن را برای ترجمه انتخاب کردیم تا زمینۀ بحث آن در ایران شروع 
بشود. ترجمۀ  فارسی خالصۀ آن را هم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 
منتشر کرده است با استفاده از این سند، سندی برای تعریف پژوهش و انواع 
آن تهیه کردیم که در دستور کار شورای تحقیقات و فناوری قرار گرفت. 
تعریف  را  پژوهش  که  است  ایرانی  سند  تنها  فعاًل  سند  این  مصوب  متن 
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می کند. امیدوار بودیم که با همکاری سازمان مدیریت این تعریف عملیاتی 
بشود و در عرف اداری سازمان وارد شود، که حساس نبودن سازمان به این 

موضوع مانع از این پیشرفت شد. 

همین تعریف و انواع آن به ما کمک کرد تا بتوانیم در چارچوب فعالیتهای 
خودمان به تنوع بخشی به واحدهای پژوهشی بپردازیم. در همین چارچوب 
بود که انواع واحدهای پژوهشی را در دنیا بررسی کردیم. واژۀ کانون تفکر در 
مقابل Think Tank از همانجا آغاز شد، گرچه هیچگاه از این معادل فارسی 
واحدهای  از  اجرایی  دستگاه های  پژوهشی  واحدهای  تفکیک  نبودم.  راضی 
نشأت  مطالعات  همین  از  دانشگاه ها  درون  یا  وزارت  به  وابسته  پژوهشی 
گرفت و باعث شروع ساماندهی واحدهای پژوهشی دستگاه های دیگر شد، 
البته این فرایند را هنوز نمی توان تمام شده تلقی کرد. به دنبال همین  که 
بحثها واحدهای پژوهشی درون دانشگاه ها هم دسته بندی شدند. تمایلهایی 
در دانشگاه ها بود که برای رفع نیاز کشور وارد قراردادهای پژوهشی بشوند، 
مفهوم  خلط  بود  نگران کننده  آنچه  بود.  مثبتی  حرکت  علی االصول  که  
پژوهش و ضرر زدن به تعریف دانشگاه و اهداف آن بود. برای روشن کردن 
همین مفاهیم بود که پژوهشهای اساسی دانشگاهی را، غیر از آنچه گروه ها و 
دانشکده ها به خودی خود انجام می دادند در دل واحد پژوهشی نوع ۱ دیدم. 
هرآنچه غیر از این بود و برای رفع نیاز جامعه و دستگاه های اجرایی الزم بود 

در دل نوع ۲ و ۳ و شرکتهای دانشگاهی دیده شد. 

دانشگاه های  در  موجود  جوانه های  رشد  به  کمک  و  شهرستانها  به  توجه 
شهرستانها پیرو همین بررسی ها بود. دو نمونۀ موفق در دانشگاه شهرکرد و 
دانشگاه ارومیه بود. مطمئن بودم حمایت از این همکاران که در گوشه های 
کشور تمام توان علمی خود را در عین محرومیتهای استانی به کار می برند، 

منجر به توسعۀ پایدار کشور خواهد شد. 
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هنوز تا جا افتادن این مفاهیم و ورود آن ها به نظام اداری ما راه طوالنی در 
پیش است، اما قطعًا، همان طور که صنعت بدون استاندارد بی معنی است، 
رشد اداری کشور و رشد پژوهش درکشور هم بدون استانداردکردن مفاهیم 

پایۀ  آن امکان ناپذیر است.
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شبكه سازی
در شورای  شامتک  مفهوم  با  ایران  در  پژوهشی  مراکز  مفهوم شبکه سازی 
این  اوائل فعالیت دور سوم  از همان  پژوهش های علمی کشور شروع شد. 
شورا پیرامون تأسیس آزمایشگاه های ملی در کشور بحث می شد. این بحث ها 
آزمایشگاه های  شبکۀ  ایجاد  در  کشور  نفع  که  شد  تشخیص  این  به  منجر 
تحقیقاتی کشور، به اختصار شامتک، است. از رویدادهای بین المللی هم آگاه 
بودیم که چگونه شبکه سازی باعث بهینه شدن کارایی مؤسسات شده است. 

شامتکها  ایجاد  تا  نیافت  دوام  کشور  علمی  پژوهشهای  شورای  متأسفانه 
تای دیگر تصویب شد که  نُه  و  تأسیس شد  پیگیری کند. سه شامتک  را 
به  حضورم  ابتدای  همان  از  نشد.  پیدا  آنها  تأسیس  برای  فرصتی  دیگر 
فکر زنده کردن این اندیشۀ شبکه سازی بودم و ایده را با همکاران مطرح 
مدیریت وصل  به سازمان  پژوهشها  می کردم. سازوکار شامتکهای شورای 
می بایستی مستقل عمل  نمی شد.  دیده  آنها  در سیاستهای  استمرار  و   بود 
امکانات  از  باعث می شد  اندیشۀ شبکه سازی  نداشتیم که  می کردیم. شّکی 
موجود بیشترین بهره برداری را بکنیم. الزم بود این اندیشه را در موضوعهای 

مختلف پردازش کنیم.

با  داشت،  را   NMR دستگاه  خرید  تقاضای  مازندران  دانشگاه  که  یک بار 
این استدالل که نمی توان برای هر دانشگاه چنین دستگاهی خرید، آن ها را 
واداشتیم با دانشگاه های شمال کشور وارد مذاکره بشوند تا از چنین دستگاهی 
مشترکًا استفاده کنند. این شروعی بود برای ایدۀ شبکه سازی پژوهش میان 
دانشگاه ها. اآلن شش شبکۀ میان دانشگاهی وجود دارد که یکی از اهداف آن 
قیمت است. شبکۀ دانشگاه های شمال  تجهیزات گران  به مشارکت گذاری 
غرب کشور، عالوه بر مشارکت در تجهیزات، در انتشار مجله های پژوهشی 

کشور مشارکت کرده اند. 
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ملی  شبکۀ  اولین  دادیم.  گسترش  هم  پژوهشی  واحدهای  به  را  ایده  این 
واحدهای پژوهشی مربوط به گیاهان دارویی است. این شبکه سال گذشته، 
پس از برگزاری جلسه های متعددی که دکتر سلطانی آن را هدایت می کرد، 
رسمًا تشکیل شد، و در همین مدت کوتاه هم موفقیت قابل مالحظه ای داشته 
است. از این طریق که ۱۳ واحد پژوهشی، که کمابیش از هم بی اطالع بودند، 
متوجه شدند تا چه حّد می توانند به یکدیگر کمک کنند و امور پژوهشی را 

توزیع کنند، و از تجهیزات مشترکاً استفاده کنند. 

به عنوان یک  بود که شبکۀ ملی واحدهای پژوهشی،  این تجربه ها  از  پس 
ساختار جدید، در شورای گسترش تصویب شد. به این ترتیب از این پس 

قانونًا می توان اعتبار دولتی به این شبکه ها داد. 

به  پژوهشی،  واحدهای  ملی  شبکۀ  و  شامتک ها  تجربۀ  و  شبکه سازی،  ایدۀ 
که  هنگامی  بکنیم.  منطقی تر  را  ارزی  وام  دوم  قسط  توزیع  کرد  کمک  ما 
دانشگاه شهید بهشتی تقاضای کالنی داشت برای تجهیزات مرکز تحقیقات 
لیزر، موضوع را در چارچوب شامتک فوتونیک طرح کردیم تا بتوانیم منافع 
ملی را در نظر بگیریم. همین طور در مورد شبکۀ ملی گروه های روانشناسی 
کشور، که در نتیجه با هماهنگی همۀ گروه ها تجهیزاتی میان چندین دانشکده 

توزیع شد. 

و  تعدد دانشگاه  ها  از جمله وسعت کشور،  به دالئل گوناگون،  ما مجبوریم 
مراکز پژوهشی، اعتبارات محدود، و کمبود پژوهشگر از اندیشۀ شبکه سازی 
استفاده بکنیم تا مانع هرز رفتن امکانت بشویم. این ایده را باید تا حداکثر 

ممکن گسترش داد و با نظارت مستمر کارایی آن را بهبود بخشید.
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تغییر مدیریت مرکز نشر دانشگاهی
مرکز نشر دانشگاهی مسئله ای شده بود. فشار از بازرسی کم نبود و تغییر 
الزامی بود.  تصویب اساسنامۀ جدید آن هم در شورای گسترش به درازا 
کشید. موضوع تغییر مدیریت به دورۀ وزارت آقای دکتر توفیقی محول شد. 
دکتر  آقای  شد.  مرکز  این  جدید  مدیر  تعیین  برای  مختلفی  مشورت های 
مر، کاندید مناسبی بود که همه تجربۀ انتشاراتی با مرکز نشر دانشگاهی و 
دانشگاه شیراز داشت، هم تجربۀ واژه گزینی در مرکز نشر و فرهنگستان زبان، 
اعتبار دانشگاهی مناسبی داشت. دکتر پورجوادی هم پذیرفته  اینکه  و هم 
از طرف دیگر  انتظار داشت مدتی صبر بشود.  اما  بود که جایگزین شود، 
فشار از اطراف به وزارت علوم برای تعویض مدیریت مرکز نشر افزایش 
می یافت. تأخیر به صالح نبود. این چنین شد که حکم آقای دکتر مر زودتر 
از موعدی که آقای دکتر پورجوادی انتظار داشت صادر شد. این موضوع 
برای پورجوادی، که خود را کمابیش باالتر از قانون می دانست و جوابگوی 
کسی یا نهادی هم نمی دانست، بسیار گران تمام شد. رفتارهای نامناسبی از 
خود نشان داد. از یک طرف خودش نامه هایی به مقامات کشوری نوشت 
و جمالت بسیار زننده ای در آن ها به کار برد، در مورد وزارت و خود من، 
بسیار  گزارش های  و  مقاله ها  اکناف  و  اطراف  از  کسانی  دیگر  طرف  از  و 
غیرمنصفانه، گاهی همراه با کلمات و تعبیرهای زشت، در روزنامه ها نوشتند 
و جالب اینکه بعضی رادیوهای بیگانه و یا وابسته به گروه های مخالف نظام 
در خارج از کشور هم به حمایت مستقیم از پورجوادی و اعتراض به تعویض 

مدیریت یا بدگویی به مدیر جدید پرداختند. 

در این میان هیچ رسانه ای نپرسید پورجوادی به چه منظور دو انبار بزرگ 
در اطراف تهران را پر کرده بود از مجله ها و کتاب های فروش نرفتۀ بیست 
سال گذشته. هزاران نسخه مجله های مجلد شده نشر دانش که در کرج 
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سالیان دراز انبار شده بود و بسیاری کتاب ها و مجله های دیگر. چرا قبل از 
انتشاراتی مرکز نشر باعث اتالف  آن کسی اعتراض نمی کرد که سیاست 
مؤلفان،  که  نمی کرد  اعتراض  کسی  بود.  شده  ملی  سرمایه های  وحشتناک 
نشر  مرکز  دراز  سالیان  طول  در  کشور  برجستۀ  ویراستاران  و  مترجمان، 
از  نشر  مرکز  کارکنان  که  نمی کرد  اعتراض  کسی  بودند.  کرده  ترک  را 
کوچکترین حق و حقوق کارگری و کارمندی بهره مند نبودند. کسی اعتراض 
نمی کرد که مدیریت مرکز نشر جوابگوی چگونه هزینه کردن اموال دولتی 
نیست. کسی اعتراض نمی کرد که مرکز نشر ورشکسته است و بدهی های 

عظیمی دارد. بله، مرکز نشر از درون پوسیده بود!

پورجوادی سهم غیرقابل انکاری دارد در شروع نهضت ترجمه در ایران،  و 
شروع تحول در ویرایش مناسب کتب علمی در سطحی وسیع. سهم وی در 
تأسیس مرکز نشر دانشگاهی بعد از انقالب غیرقابل انکار است. اما فرهنگ 
علمی کشور در تیول کسی نمی تواند باشد. پورجوادی راه انداز مناسبی بود در 
شرایط اول انقالب که پروژۀ تألیف و ترجمۀ دانشگاهی را در دوران انقالب 
فرهنگی به سالمت پیش برد. مدیر پروژۀ موفقی بود، اما در مدیریت یک 
از  و  قدردانی  بزرگداشت وی  امیدوارم مراسم  بود. هنوز  ناموفق  سازمان 
نقش او در راه اندازی سازمانی تاثیر گذار در فرهنگ نوشتاری ایران بعد از 

انقالب برگزار شود. این روزها امکانش نیست.

مطالعه  ارزش  که  هستند  پدیده هایی  پورجوادی  و  دانشگاهی  نشر  مرکز 
دارند. سازمان ها در کشور ما چگونه به وجود می آیند؟ مدیران چگونه رشد 
می کنند؟ تحول در مدیریت چگونه باشد؟ رشد سازمانی یعنی چه؟ سازمانها 
مقوله هایی  دست  این  از  دیگر  نکته های  بسیاری  و  شوند؟  ارزیابی  چگونه 
این صورت  غیر  در  بپردازد.  آنها  به  جدیت  با  باید  ما  کشور  که  هستند 
افزایش بهره وری اداری و رشد اقتصادی شعارهایی توخالی باقی خواهد ماند. 
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چندانی  نقش  دیگر  که  گرفت  تحویل  را  ورشکسته ای  سازمان  ُمر  دکتر 
نداشت. با رفتن وی ما هم در معاونت با خألیی روبه رو شدیم که پرکردنش 
چندان ساده نبود. خوشبختانه آقای دکتر غفرانی از دانشگاه صنعتی شریف، 
که تجربۀ همکاری طوالنی با وزارت داشتند و پروژه های تحقیقاتی ارزشمندی 
را در موضوع های مورد عالقۀ وزارت انجام داده بودند پست مشاور معاونت 
را پذیرفتند. آقای دکتر سلطانی هم با حفظ سمت دبیری شورای تحقیقات 
و فناوری را پذیرفتند. پس از چندی هم آقای دکتر رهبر رحیمی،  معاون 
پژوهشی وقت دانشگاه زاهدان با سمت معاون دفتر برنامه ریزی پژوهشی به 

ما پیوستند. به این ترتیب به سرعت مدیریت ما ترمیم شد.
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پژوهشگاه 
آموزش  سابق  وزیر  اکرمی،  دکتر  آقای  از  که  بود   ۱۳۸۳ تابستان  اواخر 
به  ادعا کرده است که من  ZZ در جلسه ای  پرورش، شنیدم آقای دکتر  و 
بود و گفت  ادعا بسیار برآشفته  این  از  اکرمی  اسرائیل رفته ام. خود دکتر 
که در همان جلسه به دکتر ZZ اعتراض کرده است که آخر این حرفها به 
دور از انصاف است و مگر کشور وزارت اطالعات ندارد؟ می گفت اخالق 
اسالمی به من اجازه نداد از این موضوع بگذرم و شما را در جریان نگذارم. 

چه انسانهای شریفی در اطراف ما هستند؛ خدا را شکر!

دکتر ZZ  را خوب می شناختم. اتهام او مرا یاد گوبل، وزیر تبلیغات هیتلر، 
انداخت که می گفت: »دروغ هرچه بزرگتر بهتر.« این حرفی نبود که بشود 
به این راحتی از آن گذشت. همان روزها هم در دانشگاه تقاضای فرصت 
خیال  البـد  منـاسبـی!  اقـدام  چـه  رسـید  نظرم  به  بودم.  کرده  مطالعاتی 
مـی کردند قصد دارم در هـرم سـیاسی باالتر بیایم و احساس خطر می کردند 
که این گونه بـی پروا تهـمت می زدند. باید می دانستند که جاه طلبی سیاسی 
ندارم! البته با شناختی که از گذشتۀ کشورمان داشـتم، و همـچنین از آقـای 
ZZ،  انـتظار این گونه واکنشها را داشتم. تاریخ ما پر است از قتل های سیاسی، 

را  امیرکبیر  رگ  شخصیت کشی.  و  سیاسی،  تهمت های  سیاسی،  تبعیدهای 
می زنند، و شیخ فضل اهلل را به دار می آویزند، طالقانی هم که دائم در تبعید 
بود! جمهوری اسالمی قطعًا به وجود آمد که از این شخصیت کشی ها دوری 
کند. اما در ربع قرن که نمی توان فرهنگ مزمن شدۀ دوران غلبۀ ترکان، 
چنگیز و تیمور و قاجار را زدود! تصمیم گرفتم به دیدنش بروم و مستقیمًا با 

خودش صحبت کنم. 

قرار بازدید از پژوهشگاه را گذاشتم، که برای معاون پژوهشی روالی عادی 
بود. پس از چند هفته بازدید انجام شد. از بدو ورود معلوم بود که مهمان 
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حضور  در  جلسه ای  با  بازدید  شروع  نگرفتم.  خود  به  هستم.  ناخوانده ای 
انگار که معاونت  نداشتند.  انتقاد  بود. عمومًا حرفی جز  پژوهشگاه  مدیران 
مثبتی  گام  هیچ  و  است  کرده  خراب  را  چیز  همه  سال  سه  در  پژوهشی 
برنداشته است. جالب اینکه بعضی مدیران گروه های پژوهشی تازه دانشجو 
بودند و از معاونت انتقادهای تندی کردند و در مدح ZZ چه ها که نمی گفتند. 
ارزش واکنش نداشتند. نوبت به خود آقای ZZ رسید. هر تهمت ممکن، از 
جمله بی سوادی، به من زد. ترجیح دادم واکنشی نشان ندهم. ادب آکادمیک 
نداشت. اتصال به اهرم قدرت در کشور از واقعیات دورش کرده بود. متوهم 

بود بدتر شده بود. دست خودش نبود!

مکاتبات  کپی  من  که  بود  داده  پیغامی  واقعه  این  از  قبل  سال  یک  حدود 
معاونت را دارم. مشخصًا در مورد یک نامۀ داخلی ما ادعا می کرد دستور 
من را دارد. آیا این مصداق دستبرد زدن به اسناد اداری نبود؟ کم کم دستم 
می آمد که ما، جدای از وزارت اطالعات که رسمیت قانونی داشت و وظایف 
خود را پی می گرفت، افراد، گروه ها، یا سازمان هایی دیگر هم احتماالً داریم 

که عالقه مندند، و احتماالً قدرت هایی دارند، که کارهای اطالعاتی بکنند. 

همان روزها، دوست مشترکی که به دیدن ZZ رفته بود سربسته می گفت 
وای به حالت که چنین دشمنانی داری. آقای ZZ صحبت از این کرده بود 
که دست خط من را دارد که با جاسوسان اسرائیلی تماس گرفته ام. چون 
حدس می زدم موضوع چیست خنده ام گرفت و پیش خودم گفتم این هم از 
کارخانۀ پرونده سازی ZZ است. چون وزارت اطالعات جزئیات این موضوع 
را می دانست خیالم راحت بود. موضوع گزارشی بود که اوائل دهۀ هفتاد به 

وزارت اطالعات داده بودم. 

در هر صورت، رفتار غیرعادی ZZ به هنگام بازدید اجازۀ هیچ نوع گفتگویی 
را نمی داد. بعد از آن در جلسه ای که حجت االسالم قمی، نمایندۀ ولی فقیه 
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 ZZ در دانشگاه ها، را دیدم، به اعتراض گفتم که آخر این حرفها چیست که
می زند. خنده ای کرد و گفت با خودش صحبت کن. با خودش؟ مگر خودی 

هم دارد؟

افسوس می خورم از اینکه چه انرژی هایی صرف چه چیزهایی می شود. بهتر 
نبود به فکر رشد علوم  در کشور باشیم. آیا نفس حضور ZZ در آن پژوهشگاه 
و  قاجار  دوران  مانند  کی  تا  آخر  نبود؟  کشور  علوم   رشد  در  مهمی  مانع 
مشروطه رفتارمان بر مبنای سیاست حذف و نطریۀ توطئه باشد و متوهم 

بمانیم، آن هم به نام اسالم و خدا؟

چند ماه، پس از این بازدید یکی از مسئوالن وزارت اطالعات وقت خواست 
بیاید به مالقات. آمدو چه آمدن و دیدن انسان شریفی! گفت آمده ام بگویم 
ما حواسمان به شما هست. از ما خواسته شده این حرف ها را که ZZ  و نیز 
یک نمایندۀ مجلس و یک وزیر پیشین در مورد شما زده اند پیگیری کنیم. 
ما هم پروندۀ شما را جمع و جور کرده ایم و به مقامات که از ما خواسته اند 
داده ایم. خواستم بگویم خیال شما راحت باشد! می دانستم اطالعات ما بسیار 
و حاال خوشحال تر شدم که دیدم چه  رفتار می کند  ما  از همۀ  حرفه ای تر 
به سوی  را  مخالفی  هر  اقتدارگرایان  که  زمانی  به  نسبت  کرده ایم  رشدی 
مرگ می بردند، رگ می زدند و سر به نیست می کردند! و رشد و توسعه 
چه ملزوماتی که ندارد و چه زحمت ها که هنوز خیلی ها نباید بکشند! اگر 
کجا  االن  ما  نمی کردند  عمل  حرفه یی  طور  این  مقامات  و  نبود  اطالعات 

بودیم؟ من االن کجا بودم؟
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سوانح  و  طبیعی  حوادث  در  بحران  مدیریت  و  پیشگیری  ستاد 
غیرمترقبه

پس از زلزلۀ بم به منظور هماهنگی بیشتر به هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه 
این ستاد با اختیارات وسیع تشکیل شد. در رأس این ستاد معاون اول رئیس 
از جمله  فعالیت می کردند،  این ستاد چند کمیسیون  نظر  بود. زیر  جمهور 
پژوهشی  معاون  با  کمیسیون  این  مسؤولیت  ستاد.  فنی  و  علمی  کمیسیون 

وزارت علوم بود.

شروع کار این کمیسیون مرا به یاد زلزلۀ منجیل و تشکیل کمیتۀ زلزله در 
شورای پژوهشهای کشور در سالهای ۶۹ و ۷۰ می انداخت. با ۱۵ سال فاصله 
گویی تاریخ تکرار می شود. آن موقع هم من مسؤول کمیتۀ زلزله در شورای 
می شناختم.  دوران  همان  از  را  کمیسیون  اعضای  بعضی  شدم.  پژوهشها 
امیدوار بودم این بار بعضی رفتارهای یأس آور آن دوران دیگر دیده نشود. 

به هر حال با امیدواری جلسه های این کمیسیون را شروع کردم و به آن 
نظم دادم. گرچه موضوع کمیسیون ما تنها زلزله نبود، بلکه تمام بحرانها و 
حوادث و سوانح طبیعی را در بر می گرفت،  اما با توجه به مسائل پیرامون 
بررسی  دولت  آغاز شود. همزمان  زلزله  بحث  با  که  بود  طبیعی  بم  زلزلۀ 
سوالی را به وزارت علوم محول کرده بود: تعیین مرجعی برای ثبت و اعالم 
داده های لرزه ای کشور. از آقای دکتر تهرانی زاده، که سالها ریاست کمیسیون 
عمران و زلزلۀ شورای پژوهشها را به عهده داشتند، تقاضا کردم با گروهی 
از کارشناسان این موضوع را بررسی کنند و پیشنهادی بیاورند. بررسی این 
موضوع بیش از شش ماه، طول کشید که در نهایت به عنوان یک پیشنهاد 
از طرف وزارت به دولت فرستاده شد. در این پیشنهاد ایجاد مرکز داده های 
ستاد  به  را  پیشنهاد  این  بررسی  دولت  بود.  شده  پیش بینی  کشور  لرزه ای 

پیشگیری بحران سپرد. 
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کمابیش همزمان ما مسئله تجهیزات لرزه ای کشور را بررسی کردیم. این 
بررسی هم به آقای دکتر تهرانی زاده سپرده شد. با درایت وی پلی بر روی 
اختالفهای مراکز و دستگاه های گوناگون زده شد. نتیجۀ این مطالعات هم 
پس از چند بار مرور در جلسه های کمیسیون علمی و فنی به کمیسیون تلفیق 

ستاد ارجاع داده شد. 

ستاد و کمیسیون تلفیق آن هیچ گاه اعتباری برای کمیسیون و پرونده های آن 
در نظر نگرفتند. این هم از نقیصه های مهم نظام اداری ما است: وظیفه های 
جدید تراشیده می شود بدون  اینکه اعتباری برای آن در نظر گرفته شود. 
تجربۀ من در دولت نشان می دهد که اکثر دستگاه ها که در این کمیسیونهای 
جدید شرکت می کنند، نه از سر مسؤولیت که از سر سهم خواهی است. هرجا 
عریضه  نبودن  خالی  حّد  در  حضورشان  نباشد  امتیازی  در  سهمی  که  هم 
به  کمیسیون  داشتم  کنم. سعی هم  رفتار  گونه  این  نمی توانستم  من  است. 
طریقی اداره شود که اعضاء احساس بطالت نکنند و به عکس احساس کنند 
هم فایده می رسانند و هم فایده می برند. خودم هم از سر اجبار کمیسیون را 
اداره نمی کردم.  پیشنهاد ما در مورد ایجاد مرکز لرزه ای کشور، به صورت 
نرسید.  نتیجه  به  و  بار در جلسۀ ستاد مطرح شد  یک مرکز مستقل یک 
موضوع برای جمع بندی به سازمان مدیریت محول شد. جلسه ای در سازمان 
دکتر  آقای  جمله  از  بودند،  ذینفعان  همۀ  جلسه  این  در  که  شد.  تشکیل 
جواهریان رئیس مؤسسۀ ژئوفیزیک. او که عضو کمیسیون علمی هم بود در 
طول بیش از یک سال شاید فقط دوبار در جلسات ما شرکت کرد. جلسۀ 
سازمان بیشتر یک جلسۀ گریه زاری و موعضه بود تا یک جلسۀ کارشناسی. 
بسیار متأسف شدم از اینکه سطح بررسی مسائل مهم کشوری ما تا به این 
حّد نازل است. دیگر چیزی نشنیدم تا اینکه اعالم شد در یک جلسۀ ستاد 
تصمیمی خالف نظر کارشناسی ما گرفته شده است. در آن جلسه به علت 
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بازدید از یکی از دانشگاه های شهرستانها حضور نداشتم. 

برخالف همۀ صورت جلسه ها و تصمیمهای ستاد، این تصمیم بالفاصله ابالغ 
شد، حتی بعد از اعتراض من و درخواست تجدیدنظر.

اعتراض من نه از این جهت بود که ستاد تصمیمی برخالف نظر کارشناسی 
گرفته است، بلکه این بود که این نظر را بهترین نظر کارشناسی تلقی کرد، 
و حتی این موضوع بعدها این گونه عنوان شد. معلوم بود ما سر کار بوده ایم. 
ما گروهی کارشناس  بود که  از همین جهت  و رسمی من  اعتراض شدید 
را شش ماه درگیر یک بررسی می کنیم و در جلسه های کمیسیون مطرح 
می کنیم؛ آنگاه ستاد بدون نظرخواهی از ما، و بدون اعالم اینکه مایل است 
به دالیل سیاسی تصمیمی مغایر با نظر کارشناسی بگیرد، تصمیمی می گیرد 
که آن را هم برمبنای نظر کارشناسی اعالم می کند. این کمال بی منطقی در 
نظام  اداری بود و من آن را توهینی به بدنۀ کارشناسی کشور تلقی کردم 
و حاضر نبودم به هیچ قیمت باعث سرکار گذاشتن همکاران دانشگاهی و 

نمایندگان دستگاهای دیگر باشم. 

گرچه ستاد و کمیسیون مسائل دیگری هم داشتند، از جمله بحران آب و 
سیل که پس از بحث زلزله به آن رسیده بودیم. دو جلسه بحث در این 
مورد نشان می داد توجه به آن تا چه حد ضرورت دارد، اما به دلیل سالمت 
رفتار اداری چاره ای جز تعطیلی کمیسیون نداشتم. انرژی کشور ما این گونه 

با بی توجهی به نظرهای کارشناسی و اتالف وقتها هدر می رود. 

مصمم بودم جلسه های کمیسیون را به نامی دیگر، در چارچوب وظایف خود 
وزارت ادامه بدهم، چون موضوعها به لحاظ علمی و پژوهشی بسیار اهمیت 

داشتند، اما مسائل انتخابات و تغییر دولت دیگر اجازه نداد.



۱۲۵ چهار سال در وزارت عتف

شورای عالی علوم،  تحقیقات و فناوری
سیاست گذاری رکن مهمی در نظام ملی تحقیقات هر کشور است. حتی این 
سیاست که هیچ سیاست متمرکزی در کشور وجود نداشته باشد احتیاج به 
مرجعی دارد که همین تصمیم را بگیرد. شورای پژوهشهای کشور، تا زمانی 
که فعال بود، وظیفۀ ایفای این نقش را داشت. اصطکاک ها و نیروهای بخشی 
حاکم بر سیاستهای کشور مانع ادامۀ حیات این شورا شدند. تا زمانی هم که 
شورا فعال بود، یعنی تا سال ۱۳۷۸، همین نیروها و اصطکاکها مانع پیشبرد 

اهداف اصلی شورا بودند. 

در الیحۀ قانونی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد شورای عالی علوم، 
تحقیقات و فناوری پیش بینی شده بود. این شورا نقش شورای پژوهشهای 
و  بودیم  رفته  شورا  این  پیشواز  به  ما  می گرفت.  عهده  به  را  کشور  علمی 
راه  عالی،  دائمی شورای  مثابۀ کمیسیون  به  را،  فناوری  و  تحقیقات  شورای 
انداخته بودیم. در راه اندازی شورای تحقیقات و فناوری تمام کوشش من این 
بود که اصطکاکهای میان-دستگاهی را به حّداقل برسانم، و نیروهای دافعۀ 
بخشی را تبدیل به نیروهای جاذبه بکنم و از اثر هم  افزایی نیروها به منظور 
پیش برد پژوهش کشور استفاده بکنم. خوشبختانه این کار بدون زحمت زیاد  
انجام شد، و ما تفاهم بسیار جدی با دستگاه ها ایجاد کردیم. می شد گفت که 
در دفاع از پژوهش کشور یکپارچه شدیم. تنها سازمان مدیریت بود که در 

جلسات شرکت نمی کرد. 

به هنگام تصویب قانون وزارت در مجلس متمرکز شدیم در طراحی شورای 
عالی و ساختار آن. هدف ما طراحی شورایی بود که، با عبرت از گذشته، 
شکل  یا  عبارت،  جمله،  هر  از  باشد.  نداشته  را  پژوهشها  شورای  ضعفهای 
تشکیالتی که حساسیت دستگاه ها را برانگیزاند دوری کنیم. در تمام موارد 
دستگاه ها را مورد مشورت قرار دادیم، چه در جلسه های شورای تحقیقات 
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و فناوری و چه به دعوت در جلسه های محدودتر. طراحی دبیرخانه و شرح 
وظایف تفصیلی شورای عالی با همین بینش انجام شد. 

نگرانی وجود  انجام شد. دو  اسفندماه ۱۳۸۳  اولین جلسۀ شورای عالی در 
از شرح وظایف تفصیلی  اینکه واژۀ سیاست و سیاست گذاری  داشت. یکی 
و وظایف دبیرخانه حذف شود. دیگر  آئین نامۀ داخلی   نیز  و  شورای عالی 

چگونگی و تواتر برگزاری جلسه های شورای عالی.

یکی دو نفر از اعضای شورای عالی در همان جلسۀ اول با به کاربردن واژۀ 
سیاست و سیاست گذاری در وظایف شورا مخالفت کردند. توضیح دادم که 
سیاست سطوح و الیه های مختلف دارد. هرکدام ما برای ادارۀ منزل سیاستی 
داریم. دانشگاه ها برای خودشان سیاستی دارند. اینکه بگوییم هرچه سیاست 
است باید به دولت یا شورای عالی انقالب فرهنگی برود  قابل دفاع نیست. 

خوشبختانه با این توضیحات خطر مرتفع شد. 

در مورد تعداد جلسه های شورا هم صحبت شد. آقای خاتمی، رئیس جمهور،  
اعالم کردند این شورا بسیار اهمیت دارد و خوب است هر ماه جلسه باشد. 
اعضای جلسه هم کمابیش در این جهت صحبت کردند. نظر من مخالف 
بود. گفتم جناب رئیس جمهور اجازه بدهند یک بار هم در جمهوری اسالمی 
حرفی بزنیم که اجرا کنیم. ماهی یک بار محقق نخواهد شد، بگذاریم هر سه 
از این حرف خوشش نیامد و  ماه یک بار جلسه باشد. آقای خاتمی ظاهراً 
گفت نخیر ماهی یک جلسه؛ و جلسۀ  دوم را همانجا برای ۱۵ اردیبهشت ۸۴ 
تعیین کرد. امروز که ۳ شهریور ۸۴ است، دولت جدید روی کار آمده است، 
نه تنها جلسۀ دوم تشکیل نشده، بلکه هنوز معلوم نیست ِکی تشکیل بشود! 

از اولین جلسه های شورای پژوهشهای علمی کشور، که من شرکت کردم، 
چه  و  شد؟  زده  زیبایی  حرفهای  چه  شد؟  چه  می گذرد.  سال   ۱۷ حدود 
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به  عالی  این شورای  کنم سرانجام  پیش بینی  نمی توانم  هنوز  عمل کردیم؟ 
کجا بکشد. نمی دانم دولت جدید تا چه اندازه میان حرف و عملش فاصله 
برای  ضمانت  اصلی  شرط  یابد.  کاهش  فاصله  این  که  امیدوارم  بیندازد. 
موفقیت این شورا و اثرگذاریش در جامعه رفع ابهام از وظایف و اختیارات 
سازمان مدیریت است. اگر این ابهامها رفع نشود ما در اجرا بسیار مشکل 
امیدوارم  یافت.  خواهد  افزایش  ما  عمل  و  حرف  فاصلۀ  و  داشت  خواهیم 
رئیس جمهور جدید با اعمال قدرت موفق به رفع این ابهام در نظام اداری 

ما بشود.





پیوست ها
تابستان ۱3۹۲

است  مقاله هایی  نیز  و  معاونت  خبرنامۀ  شامل سرمقاله های  پیوست ها  این 
که در مرکز تحقیقات سیاستگداری علمی کشور نوشته شده است. متاسفانه 
اطالعات کتاب شناختی مرتبط با این نوشتارها کامل نیست و نیز این پیوست 

همۀ نوشتارها را در بر نمی گیرد.
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محک سیاست ها۱
رسم است که مدیران در گزارش های ساالنه شان سیاهه ای از کارهای انجام 
شدۀ خود را منتشر می کنند. بنده در مفید بودن این گونه گزارش ها، دست 
کم در حوزۀ معاونت پژوهشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، شک دارم.

با  بتوان  شاید  را  گوناگون  حوزه های  در  مدیریتی  روش های  و  سیاست ها 
محک های بسیار متنوعی ارزیابی کرد. در این میان یک محک به نظر من 
اساسی است: اگر نخبگان علم و پژوهش کشورمان از عملکرد حوزۀ معاونت 
پژوهشی ناراضی باشند باید در ثمر بخشی و مؤثر بودن فعالیتهای این حوزه 
در  کشور  پژوهشگران  جامعۀ  اعضای  از  بسیاری  که  حالی  در  کرد.  شک 
که  بدهیم  گزارش  داگر  می کنند چه سو  تردید  ما  بودن خدمات  مناسب 
فناوری در سال گذشته حدود ۲۲۰۰۰  و  تحقیقات  دبیرخانۀ شورای  مثاًل 
نامه ارسال کرده یا به طور متوسط روزانه سه جلسۀ کارشناسی تشکیل داده 
است؛ نکند داریم آب در هاون می کوبیم! یکی از روشهای اجرایی که در 
سال گذشته کوشیده ایم به کار ببریم آموزش بدیهی اداری به کارشناسان 
خودمان است. متاسفانه معیار کارشناسی در ادارۀ کشورمان ، مانند بسیاری 
توانایی  اثر بخشی و  از مفاهیم دیگر، معطوف به مدرک و سابقه است نه 
اداری. این آموزش، بر خالف انتظار، بسیار سخت است چون با بدیهیات 
سروکار دارد، بدیهیاتی که در بسیاری موارد کارشناسان، و حتی مدیران، 
برای آن ارزش کمی قائل اند. اما مگر می توان انتظار داشت کسی که جدول 

ضرب را بلد نیست محاسبات تانسوری بیاموزد؟

اصل مدیریتی دیگری که به آن پایبندیم و می کوشیم اجرایش کنیم استفاده 
از بهترین هاست. بهترین ها، یا مدیران درجۀ یک، همواره افراد درجۀ یک 
دیگر یا بهتر از خود را به کار می گیرند، اما درجۀ دومی ها، افراد درجۀ سه و 

۱. خبرنامه تحقیقات و فناوری، شمارۀ ۱۵، ۱۳۸۲،صفحۀ ۱



۱۳۱ پیوستها

پایین تر را. پس ما درصددیم در تمام امور همواره از افراد درجۀ یک استفاده 
کنیم، و آنهایی را هم که چنین نیستند اگر بتوانیم با آموزش به افراد درجۀ 

یک ارتقا بدهیم.
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ما را از جهل بپایا خداوندا!۱
اهورامزدا این کشور را

از دشمن
از دروغ

و خشکسالي بپایاد

کتبۀ روي کاسه سنگي
موزۀ باستان  شناسي شهرکرد۲ 
شهرکرد و اطرافش، استان چهارمحال و بختیاري، چه طبیعتي زیبا هنوز دارد 
و چه عمارتهاي زیبا که دیگر ندارد! جاهالن، گاهي در مسند قدرت قبل از 
انقالب، و گاهي مثاًل انقالبي بعد از انقالب، از مجموعۀ ۶۴ قلعه و عمارت 
دوران  مشهور  رجل  صمصام السطنه،  خانۀ   نگذاشته اند.  باقي  چیزي  زیبا 
مشروطه، را کم مانده بوده با خاک یکسان کنند که اهالي روستاي  شلمزار      
مانع تخریب توسط یکي از مسؤوالن محلي شده اند! طبقه دوم این عمارت 
زیبا را پاک کرده اند! لوازم درون آن، که گفته مي شود عکسهایش در آرشیو 
بنیاد مستضعفان و جانبازان موجود است دیگر نیست! حتي دروازۀ چوبي 
زیباي ورودي قلعه را برده اند و آهني زشت جاي آن کار گذاشته اند. قلعۀ 
شلیجه دیگر نیست ! دستِناَ دیگر نیست ! قالتَک دیگر نیست! مگر مي تواند 
یک ایراني ماندۀ عمارت صمصام السلطنه را در شلمزار ببیند و دلش نگیرد 
و بغض گلویش را نفشارد. این اَنیرانیان ایراني با سمتهاي دولتي کجایند؟ 
نابود  را  کشور  ثروت  دارد؟  چه  در  ریشه  ها  ما  از  بعضي  بي ریشگي  این 
مي   کنیم، فرهنگ خودمان را از صحنۀ روزگار پاک مي کنیم، فرهنگ بیگانه 

۱. خبرنامه تحقیقات و فناوری، شمارۀ ۱۷، ۱۳۸۲، صفحۀ ۱
این متن را در  باستان شناسي شهرکرد، که  از آقاي علي اصغر نوروزي، مدیر موزۀ    .۲

اختیار قرار دادند تشکر مي  کنم.



۱۳۳ پیوستها

را هضم نکرده مي بلعیم و عمارتهاي زشِت نماشیشه، به نام تمدن، در جایي 
بنا مي  کنیم که قلعۀ چالِشُتر, قلعه دزک، یا سورک، یا ... در کنار آن قرار 

دارد. آیا این نتیجۀ تهاجم فرهنگي بیگانه است یا بلعِش فرهنگي خودي. 

دیر بجنبیم ممکن است گریۀ سرایدار هفتاد سالۀ  قلعه دزک را هم درآوریم. 
زیبا  قلعه اي  است.  نگهداشته  را  قلعه  این  دندان  و  چنگ  با  که  پیرمردي 
در  محل  این  کیلومتري  در حدود ۳۰  شرایطي  چنین  در  زیبا.  اتاقهایي  با 
فارسان، به همان فاصله از شهرکرد, تابلوي دانشکدۀ هنر دانشگاه شهرکرد 
در کنار چمنزاري باال رفته است. آیا این واقعیت دارد؟ یعني دانشگاهیان 
ما هم وا داده اند؟  هنردوستان فرهیختۀ دانشگاهي ما هم، که باید استوانه 
هاي حفظ فرهنگ ما و ریشه هاي وجودي ما باشند مي  خواهند قلعۀ  دزک یا 
سورک را فراموش کنند و عمارتي نماشیشه در یک مرغزار بنا کنند چون 
شاید نمایندۀ  شهر در مجلس شوراي اسالمي مي  خواهد؟  این است مفهوم 
پژوهش محوري دانشگاههاي ما؟ مگر پژوهش فقط ساختن هواپیما و نانو 
فناوري است. پس کجا است فرهیختگي الزم براي شروع هر نوع پژوهش 
و  از دروغ،  از دشمن،  را  ما  فقط  نه  دارد؟ خداوند  ملي  افزودۀ  ارزش  که 

خشکسالي، که از جهل بپایاد.
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ISI و فقه فارسي۱

علم خوب، علم بد؛ علم نافع، علم مّضر؛ علم صادق، علم کاذب؛ علم موجه، 
علم ناموجه؛ علم ایده زا، علم نازا؛ علم عالم پرور، علم ارزش افزا: کدام صفت 
را براي علم بپذیریم؟ فیلسوفان علم مي توانند در این باره بحث کنند؛ علم 
را توصیف کنند یا یکي از انواع آن را تجویز کنند، کما اینکه از دیرباز چنین 
کرده اند. اما سیاستگذار دغدغۀ دیگري دارد: چه سیاستي اتخاذ کنیم تا علم 
کشور به بهترین و سریع ترین نحو به توسعۀ کشور کمک کند و رفاه و فالح 
جامعه را تامین کند. تمایز میان این دغدغۀ فیلسوف و دغدغۀ سیاستگذار 
از جمله مسائلي است که بعضي از متفکران ما به آن کمتر توجه مي کنند. 

هر دو دغدغه جدي است، و هر کدام جاي خود را دارد.

سیاستگذاري علم و فناوري مستلزم دانِش پیچیده اي است که تجربۀ آن در 
کشور ما وجود نداشته است، و باید گفت که یکي از دانش های عقب ماندۀ 
ایران است. یکي از دالیل اینکه هر کسي موجه مي داند که در این موارد 
اظهارنظر کند همین عقب ماندگي این بخش از علوم انساني در کشور ماست. 
علم، پژوهش، و فناوري مفهوم هایي هستند بر ساختۀ اجتماع انسان ها که تنها 
به اثر بخشي آن ها در جامعه باید توجه کرد. هر فرد آزاد است برداشت 
خود را از این مفاهیم بکند و به تعبیر شخصي خود در اتصاف به آن ها پایبند 
اما سیاستگذار که هدفش توسعۀ جامعه است نمي تواند چنین کند.  باشد. 
در این وجه سیاستگذاري، مفاهیمي مانند شاخص هاي توسعۀ علم و فناوري 
اهمیت پیدا مي کند. این شاخص ها بخشي از شاخص هاي توسعه است. تعداد 
کار  به  کشورها  توسعۀ  توصیف  براي  تاکنون  که  شاخص هایي  جامع ترین 
گرفته شده ۲۵۰ است. این شاخص ها را، که بخشي از آ نها شاخص هاي علم 
 RAND و فناوري است، مي توان در گزارش بانک جهانی پیدا کرد. موسسۀ

۱. خبرنامه تحقیقات و فناوری، شمارۀ ۱۹، ۱۳۸۲، صفحۀ ۱
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در واشنگتن، سال گذشته گزارشي منتشر کرده که در آن ۱۵۰ کشور دنیا 
مبناي ۶  بر  بندي  رده  این  است.  بندي شده  رده  فناوري  و  علم  لحاظ  از 
شاخص صورت گرفته است. بدیهي است همۀ شاخص ها وزن یکسان ندارند. 
اغلب  ما  دانشگاهي  محافل  گفت وگوهاي  در  این شاخص ها  وزن  نایکساني 
به  بسته  ما،  تحقیقاتي  و  علمي  مراکز  گاهي هم مسؤالن  فراموش مي شود. 
را  دیگري  دلخواه  و شاخص  اهمیت  کم  را  شاخصي  خود،  مراکز  موقعیت 
به دلخواه  اینکه نمي توان علم سنجي را  از  اهمیت عنوان مي کنند؛ غافل  پر 
کش وواکش داد. در دنیاي سریع کنوني که کمابیش همه چیز تولید انبوه 
مي شود نمي توان شاخص هاي استاندارد سنجش را ندیده گرفت، همان گونه 
شمرد.  یکي  گاري  تولید  با  را  استاندارد  ملي  خودروي  تولید  نمي توان  که 
ISI استانداردي است براي تولید علم نوین، مشابه استانداردهاي تولیدات 

صنعتي، که نمي توان آن  را با تولید علم ابوریحاني و ابن سینایي یکي شمرد. 
این تمایز البته به معني بي توجهي به کیفیت علم در دو دورۀ متمایز نیست، 

بلکه تاکید بر تفاوت چگونگي سنجش کیفیت در دوره هاي مختلف است.

اسالمي،  تمدن  طالیي  دورۀ  در  را،  اسالمي  کالم  و  فقه  بودن  بین المللي 
البته  که  است،  بوده  عربي  اسالمي  علوم  این  زبان  کرد.  کتمان  نمي توان 
این پدیدۀ عربی نویسي علوم را نباید با افراط در ورود کلمه های عربی به 
فارسي یکی گرفت. از دوران مشروطه به بعد حرکتي برگشتي در زبان مردم 
شروع شده است که شاهد آن نزدیک شدن زبان امروز ما به زبان قرون 
ششم و هفتم هجري است. این پدیدۀ میمون مستقل از این است که زبان 
حوزه عربی باشد یا فارسی. هنوز در حوزه هاي علمیۀ ما نوشتن فقِه فارسي 

خنده آور است.

زبان محاورۀ جهانی علم امروز هم انگلیسي است، با این تفاوت که در این 
دورۀ پسامدرن نقش زبان هاي محلي بسیار بیش از گذشته است. ایران هم 
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توجه  اما  مي پروراند.  و  مي نهد  ارج  را  فارسي اش  زبان  گوناگون  دالیل  به 
به زبان فارسي را نباید با بي توجهي به کیفیت تولیدات علمي برابر شمرد. 
مشارکت ما در علم جهاني، که خوشبختانه شروع شده است، باید به زبان 
روز باشد که انگلیسي است. اما براي توسعۀ کشور باید به ترویج علم در 
داخل کشور و به زبان فارسي همت گمارد. ظرافت این تمایز از جمله اموري 
جامعۀ  از  بخشي  ایران  مي شود.  پایمال  متخصصانه  گپ هاي  در  که  است 
جهانی است؛ انزوا به معني نابودي ما ست؛ ایران در طول تاریخ هیچ گاه انزوا 
و نابودي را نپذیرفته است. بازیگري ما در علم مستلزم انتشار نتایج علمي 
ماست: چه کسي است که بخواهد بپذیرد تولید علمي اش در سطح پاییني 
به  محصور  که  علمی  باشیم؛  معتبر  جهانی  سطح  در  مي خواهیم  ما  است. 
حصارهای محلی باشد اعتبار ندارد، و اعتبار علمي در مجالت معتبر کسب 
می شود. درست است که همۀ چند هزار مجله اي که از میان حدود صد هزار 
مجلۀ علمي تخصصي جهان در ISI نمایه مي شوند، اعتبار یکسان  ندارند، و 
درست است که مجالت معتبري هستند که اصاًل در ISI نمایه نمي شوند، اما 
قاعده کدام است؟ چرا قاعده را مي خواهیم فداي استثنا بکنیم؟ آیا مجالتي 
که ناشر آن خودمان هستیم، داوران آن خودمان هستیم، مقاله نویسان آن 
روي  اینکه  صرف  به  هستیم،  خودمان  آن  تحریۀ  هیات  هستیم،  خودمان 
کاغذ اعال و یا به زبان انگلیسي چاپ مي شوند معتبرند؟ چرا می خواهیم از 
زیر بار استانداردهاي بین المللي شانه خالي کنیم. چرا پژوهشگاهي که ۱۵۰ 
عضو هیئت علمي دارد هیچ مقالۀ بین المللي چاپ نمي کند و ISI را بي ارزش 
با بیست هزار عضو هیئت علمي و بیش از دو  مي شمارد؟ چرا دانشگا هي 
نمي کند؟  هم چاپ  بین المللي  مقاله  سالي حتی۲۰  دکتري  دانشجوي  هزار 
این با کدام معیار علمي سازگار است؟ آیا می خواهیم در پژوهش هم پیکان 

تولید کنیم؟
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بر  تکیه  با  است  ناچار  باشد،  کشور  منافع  مدافع  باید  که  سیاستگذار، 
استانداردهاي جهانی تالش علمي کشور را در جهت منافع ملي سوق بدهد 

و به منافع شخصي و منافع وابسته به پست هاي سازماني بي توجه باشد.

به یکسان روش در زمانه مدان تو این را دروغ و فسانه مدان  
دگر برره رمز معني برد یکي آنکه اندر خورد با خرد  

فردوسي
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اخالق پژوهش و هفته پژوهش۱
پژوهش مقوله اي است بر ساختۀ جوامع دنیاي نوین که ما هنوز به درک 
عمیق آن دست نیافته ایم. هدف بنیادین هفتۀ پژوهش ترویج وجوه گوناگون 
همانند  پژوهشگري،  است.  جامعه  در  آن  اثرگذاري  چگونگي  و  مقوله  این 
دانشگري، حرفه اي است مانند هر حرفۀ دیگر: کارکنان این حرفه مي توانند 
موفق باشند یا ناموفق، محترم باشند یا نامحترم، خدمتگزار باشند یا خطاکار؛ 
قدیس  نیستند،  مقدس  علم،  حرفۀ  در  بودن  شاغل  به صرف  هیچ گاه،  اما 
ما  تاریخ  در  امیرکبیر  نیستند.  هم  سیاستمداران  که  همان گونه  نیستند؛ 
و  هشترودي  نیست؛  مقدس  اما  است،  محترم  است،  کبیر  است،  شاخص 
حسابي و قریب و میزراکاظم محالتي هیچ یک قدیس نبودند. پس مي  توانیم 
پذیرش  این  بي آنکه  بگیریم،  آنها عبرت  از  و  بپذیریم  را هم  اشتباهاتشان 
غفلت اند،  در  هنوز  سالها  از  پس  که  رسانه هایي  کنیم.  تلفي  بي احترامي  را 
احترام را با تقدس اشتباه مي گیرند و امامزاده نمایي مي کنند، بیشترین لطمه 
را به اعتبار دانشگران خادم، و نیز به رشد و توسعۀ علمي جامعه مي زنند. 
افراد و سازمان هایي که بي توجه به نظر جامعۀ علمي کشور پیرایه هایي به 
این دانشگران مي بندند که صحت ندارد، و به توسعۀ جامعه لطمه مي زنند، 
کارشان خدمت به جامعه نیست. آگاه کردن رسانه ها از سازوکارهاي دروني 
متاسفانه در سالهاي  است.  پژوهش  هفتۀ  ترویجي  اهداف  از  یکي  پژوهش 
آنها در  اجتهاد  به  و  نظر جامعۀ علمي  به  برخي رسانه ها  توجهي  بي  اخیر 
میان  تمایز  براي  را  پژوهشگران خادم کشور  ارزشیابي هاي علمي، کوشش 
احترام و تقدس در مقولۀ پژوهش کم اثر کرده است. یکي از اهداف ترویجي 
برگزاري هفته پژوهش، آگاه کردن رسانه ها از ساز و کارهاي دروني پژوهش 

است.

۱. خبرنامه تحقیقات و فناوری، شمارۀ ۲۰، ۱۳۸۲، صفحۀ ۱
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پژوهشگر یا مدیر پژوهش موفق کسي است که از اشتباهاتي که در دوران 
رشد خود کرده است یا هنوز مي کند، بیشترین عبرت را مي گیرد. کساني که 
مي گویند اشتباه نمي کنند، در واقع یا بر خطاهاي کوچک و بزرگ خود چشم 
بسته اند یا در رویا به سر مي برند و یا اصوالً کاري نمي کنند. این گونه افراد، 
در هر یک از سه حالت که باشند، براي کشور یا بي فایده اند یا خطرناک. 
است.  توهم  در  نمي کنند  اشتباه  مدیرانش  مي کند  خیال  که  هم  جامعه اي 
مدیران خود را، سیاستگذاران خود را قدیس نشماریم. این هم عبرت دیگري 

است از ابعاد گوناگون پژوهش و پژوهشگري.

اشتباهات  بیان  و  پذیرش  نماینده شان شهامت  که  مردمي  حال  به   خوشا 
خودش و دیگران را دارد؛ و بدابه حال مردمي که نمایندگان و مسئوالنشان 

تحمل شنیدن چنین واقعیت هاي بدیهي را نداشته باشند.

توسعۀ  درگیر  بیشتر  اسالمي،  شوراي  مجلس  ششم  دورۀ  ششم،  مجلس 
سیاسي-اجتماعي بوده است، که البته آیندگان اثرگذاري آن را محک خواهند 
زد. بکوشیم مجلس هفتم مجلس توسعۀ علمي و پژوهشي باشد. کشور ما، به 
ویژه اکنون که سند چشم انداز بلند مدت جمهوري اسالمي ایران منتشر شده 
است، به شدت نیازمند توسعۀ علمي است. قدرت مردم ما، قدرت کشور ما، 
و قدرت مجلس ما در پذیرفتن خطاها، عبرت گرفتن از آنها، تفکیک احترام 
از تقدس، و تشخیص خدمت و خیانت است. اگر هفتۀ پژوهش بتواند حتي 
ذره اي از این اخالق پژوهش را در جامعه ترویج کند، باید خودمان را در 

برگزاري آن موفق بدانیم. انشاءاهلل که چنین باشد!
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بم: تقدیر تدبیر را به سخره مي گیرد؟۱
شنیدم  بُُلَهاي سخیف الراي  و  العقل  خفیف  َفهاي  ُسُ بعضي  از  که  نماناد  مخفي 
که این داهیۀ ُعُظمي و این واقعۀ کبري را محض سوء تدبیر امناي آن دولت 
دانسته، بلکه بر سخافت رأي آن وارث تخت سلطنت حمل مي کردند که چرا...

غافل از این که التقدیُر یَضَحُکُ علي التدبیر ]تقدیر تدبیر را به سخره مي گیرد[. 
سبحان اهلل! از سیر کتب همین قدر نیافته اند که امثال این وقایع بلکه اَشنَع از 

این، مکرر اتفاق افتاده...
آذر بیگدلي در تذکرۀ آتشكدۀ آذر
به مناسبت یورش افغانان و فروپاشي شاهنشاهي صفویان۲

همگي به دنبال فاجعۀ بم بارها شنیدیم، از سیاستمداران، از هنرمندان، و از 
مردم که تقدیر بود، و تقدیر را البد تدبیر نتوان کرد. خوشبختانه متخصصان 
مسؤالن  از  مسؤلیت  سلب  و  تقدیرگرایي  موج  این  در  ما  پژوهشگران  و 
شرکت نکردند، و گاهي خون خوردند و لب به سخن نگشودند، که مگر سالها 
پیش هشدار داده نشده بود؟ مگر نمي شد طي این سالها الاقل ساختمان های 
ازاي هر ۱۰۰ واحد ساختماني  به  نمي شد  مقاوم تر ساخت؟ مگر  را  جدید 
ده واحد کمتر ساخت، اما مقاوم ساخت؟ ما چه مدیراني هستیم که ضعف 
ک به مقدرات توجیه مي کنیم، ناتواني ها  را به  و بي عرضگي مان را با تمّسّ
به  نهاده ایم  نام  ایثار  و  توانایي  را  آنچه  هر  اما  مي اندازیم،  دیگران  گردن 
خودمان نسبت می دهیم؟ چرا تن به کمترین و موجه  ترین ایثار نمي دهیم، 
از  تواناتر  به  را  صندلي  و  نمی رویم  کنار  نداریم  مدیریت  توان  وقتی  چرا 
خودمان نمی سپاریم؟ شنیده نشد بعد از این فاجعه مدیري یا مسؤلي حتی 
به ناتواني خود اقرار کند چه رسد به آنکه از مقام خود کنار بکشد! آیا همین 

۱. خبرنامه تحقیقات و فناوری، شمارۀ ۲۲، ۱۳۸۲، صفحۀ ۱
۲. به نقل از کتاب سقوط اصفهان، به روایت کروسینسکي، بازنویسی سیدجواد طباطبائي، 

نشر نگاه معاصر، تهران،۱۳۸۱.
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شاهد کافي نیست که بگوید ما به تدبیر، و به زبان نوین به پژوهش، اعتقاد 
نداریم؟ وقتي تقدیر و توجیهات منتج آن را چنین ارزان در اختیار داریم چه 

نیاز است به پژوهش و تدبیر؟ 

خاطرم هست پس از زلزلۀ منجیل هم مدتی همین وضعیت رواني بر جامعه 
حاکم شد. هر کس منافعي از آن تقدیر برد؛ حتي برخي پژوهشگران یا مراکز 
پژوهشي هم به فکر منافع کوتاه مدت و پیشبرد موقعیت شغلي یا سازمانی 
خود افتادند. نتیجه اینکه به هنگام زلزلۀ بم نه دولت آماده بود، نه مراکز 
پژوهشي، و نه مراکز خدماتي ما. این بار هم مردم بودند که به میدان آمدند؛ 
نداشت،  وجود  هم  متناسب  مدیریت  اعمال  فرصت  که  است  بدیهي  البته 
حتي اگر توان چنین مدیریتي را مي داشتیم. آیا زلزلۀ تهران با ۲ تا ۴ میلیون 
کشته و ۸ تا ۱۰ میلیون بازماندۀ هراسان و بي پناه، یا مثاًل زلزلۀ تبریز، ما 

ایرانیان را بیدار خواهد کرد؟ معلوم نیست!

بر مبناي تجارب گذشته می شود گفت فاجعۀ بم هم ما را بیدار نخواهد کرد. 
لختي اداري ما، ناچاالکي مدیریتي کشور، اجازۀ تصمیم گیری  هاي نا متعارف 
را نمي دهد. باز هم همه از هم تشکر مي کنیم، به خاطر خدماتي که انجام 

داده ایم از خودمان ممنون می شویم، و روز از نو روزي از نو!

شاید راه گریز دیگري باشد. اگر به هنگام یورش محمود افغان و در اوج 
به  را  نظامي  فرماندهي  و  مي کردند  تدبیر  حسین  سلطان  شاه  درماندگي 
اگر  مي خورد.  ورق  دیگري  نوع  ما  کشور  تاریخ  مي سپردند  اعتمادالد وله 
بر منافع کشور، و در  را  فوتي خود  خواجه سرایان دربار منافع شخصي و 
نتیجه بر منافع دراز مدت خود، ترجیح نمي دادند و تدبیر مي کردند، شاید 
هم خودشان نجات پیدا مي کردند و هم کشور،. و اوضاع به جایی نمي کشید 
که مردم اصفهان، که یک سال قبل از آن مرفه ترین مردم جهان بودند، به 
خوردن گوشت مردگان خود رو بیاورند. از تاریخ و رویدادهاي طبیعي عبرت 
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اداري  دستگاه  میان مدت  و  کوتاه مدت  در  که  نمي رسد  نظر  به  بگیریم. 
کشورما توان و چاالکي الزم براي تدبیر در زمینۀ بالهاي طبیعي را پیدا کند. 
پس. مي ماند مردم و نهادهاي مردمي و پژوهشگران که بنابه حرفۀ خود، و 
به خاطر وجدان شغلي شان، مي توانند به تدبیر بیندیشند. با این چرخش در 
نگرش، یعنی با قطع امید از یک سو و وصل امید به سوي دیگر شاید بتوان 

تلفات سانحۀ بعدي را کاهش داد.



۱۴۳ پیوستها

ساماندهي مدیریت پژوهش: برنامۀ ۵+۱ ۱
سند چشم انداز، و توسعه و تعالي کشور، با شعار و واقعیت انگاري خیاالت 
محقق نمي شود. راهي بسیار سخت در پیش است براي رسیدن به چشم انداز 
”ایراني توسعه یافته، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فّناوري، 
تولید ملي“. سهم  انساني و سرمایۀ  اجتماعي در  برتر منابع  متکي بر سهم 
برتر منابع انساني ما را جواناني تشکیل مي دهند که در سال ۱۴۰۴ مدیران 
این  آرمانهاي  تحقق  توان  ما  نسل  آیا  بود.  خواهند  ایران  کشور  میان سال 
جوانان را خواهد داشت؟ جوانهایي که آرمانهاشان محقق نشود شهرونداني 
که  جامعه اي  ناالیق.  مدیراني  و  شد،  خواهند  ناکام  و  افسرده،  برناکشیده، 

آرمانهاي جوانانش را شکوفا نکند مرده است. 

در چشم انداز ۱۴۰۴ ایران قرار است کشوري باشد توسعه یافته با جایگاه 
اول اقتصادي، علمي، و فّناوري در سطح منطقه، که این نشدني است مگر 
با مدیراني چاالک، آشنا با دنیا و تحوالت آن، و با جواناني که به شکوفایي 
آرمانهاي خود امید دارند. در تحقق این هدف دو مشکل عمده سر راه داریم. 

دو  هر  که  است  اقتدار  و  علم  سنتي  مفهوم  گرفتار  ما،  کشور  اینکه  اول 
بومي  هنوز  نوین  علم  مفهوم  ما.  صنعتي  پیش   فرهنگ  با  است  متناسب 
را  اولویت هر یک  و  نکرده ایم  تفکیک  را  نرم و سخت  اقتدار  نشده است. 
مشخص نکرده ایم. نهضت نرم افزاري را عنوان کرده ایم اما متوجه نیستیم 
که با روشهاي مدیریتي زنگ زده و دیواني خودمان نمي توان این نهضت را 

ایجاد کرد.

یک  سمت  به  سرد،  جنگ  در  پیروزي  از  پس  دنیا،  ابرقدرت  اینکه  دوم 
انساني  و  طبیعي  منابع  اقتصادي  جنگ  این  در  مي رود.  اقتصادي  جنگ 
انساني ماهر  نقشي اساسي دارند. کنترل منابع طبیعي دنیا و تأمین نیروي 

۱. خبرنامه تحقیقات و فناوری، شمارۀ ۲۳، ۱۳۸۳، صفحۀ ۱
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جنگ  این  در  پیروزي  الزمۀ  زیاد  حّد  در  و  سطوح  تمام  در  متخصص  و 
اقتصادي است. جنگهاي چند سال اخیر در اطراف ما در جهت کنترل منابع 
طبیعي است. اما جنگ ناآشکار دیگري نیز سالها است شروع شده است که 
بعضي نمودهاي آن را در سطوح دانشگاهي شاهد بوده ایم: تحریم تجهیزات 
پیشرفته تحقیقاتي، عدم پذیرش دانشجویان ایراني در رشته هاي ”حساس“، 
توسعۀ  چون  ایران.  مقیم  محققان  تحقیقاتي  مقاله هاي  چاپ  پذیرش  عدم 
بسیار  جهان  ابرقدرت  براي  که  مي شود  نرم  اقتدار  به  منجر  کشور  علمي 
خطرناک تر از قدرت و اقتدار سخت ما است. بنابراین مهار کردن ایران به 
لحاظ توسعۀ علمي از اهداف صریح این جنگ اقتصادي است، که ما هنوز 

متوجۀ ابعاد آن نشده ایم. 

در برنامه ریزي هاي آیندۀ حوزۀ پژوهشي به این دو مانع، که بر سر راه تحقق 
توسعۀ علمي است، توجه کرده ایم. به همین دلیل شعار کاري ما ”ساماندهي 
برنامۀ سوم و ۵ سال  برنامۀ ۱+۵“ است. ما سال آخر  مدیریت پژوهش: 
برنامۀ چهارم توسعه اقتصادي را براي ساماندهي در امور مدیریتي پژوهش 
در نظر گرفته ایم. جزئیات برنامۀ سال ۸۳ این حوزه که اعالم شده است از 
همین هدف سرچشمه گرفته است. مشارکت اهل دغدغه در این برنامه ها 

بهترین مشوق ما است.
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»قرار مغزها« برنامه ریزی غیر متعارف می خواهد۱
• تعریف شما از »نخبه« چیست؟	

حقیقتش را بخواهید به تعریف »نخبه« تا به حال فکر نکرده ام، ولي قاعدتًا 
افراد  اکثریت  که  بدهد  انجام  مي تواند  را  کارهایي  که  است  کسي  نخبه 
نمي توانند انجام دهند. به این معني نخبه کسي است که توانایي هاي خاصي 

را داراست.

• صورت 	 نخبه«  »مهاجرت  مي گوییم  زماني  چه  فوق،  تعریف  بنابر 
گرفته است؟

البته اصطالح اصلي و تعریفي که در این زمینه، کم  و بیش پذیرفته شده است 
»قرار مغزها«ست که گاهي براي اینکه زهر این واژه گرفته شود، صحبت 
از مهاجرت نخبگان مي کنند. یعني وقتي در یک کشور نخبگان به هر دلیلي 
قرار ندارند، به سمت کشور یا ناحیه اي مي روند که قرار بهتري پیدا کنند، 
آرامش  که  مي روند  جایي  به  هر حال  به  دارد.  مختلفي  معناهاي  هم  قرار 
بیشتري براي پرداختن به کارهایي که عالقه دارند، پیدا کنند و اینکه فرار 
و  به عدد  بستگي  است  متعارف  تا چه حدي  و  زماني شروع مي شود  چه 
رقم و آمار دارد. قاعدتًا وقتي که به نسبت تعداد نخبگان موجود در کشور، 
تعدادی که از کشور خارج مي شوند تعداد قابل مالحظه اي یا بیشتري باشند، 
قطعًا از فرار صحبت مي شود. االن کشور ما یکي از کشورهایي است که در 
آن پدیدۀ فرار مغزها به شدت رایج است. قبل از انقالب نیز وجود داشته 
ولي بعد از انقالب در چند مرحله تشدید شده که یکي از آنها اوایل انقالب 
بود، بعد از اتمام جنگ نیز مقداري کاهش پیدا کرد، اما در چند سال اخیر 
دوباره شدت یافته است. بنابراین بهتر است همان واژه »فرار مغزها« به کار 
۱. این مصاحبه در سالهای ۱۳۸۲- ۱۳۸۴ انجام شده است اما محل چاپ آن مشخص 

نشد
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برده شود. وقتي کلمه »مهاجرت« به کار مي رود به این معناست که با رفتن 
این گروه لطمه اي به کشور وارد نمي شود، چون تعدادي از نخبگان، صرفًا به 
دلیل یافتن آرامش بیشتري اقدام به رفتن مي کنند، ولي وقتي که صحبت از 
فرار مي شود به این معني است که عواملي وجود دارد که این افراد را فراري 
بلکه عالقه مندند که در آنجا  از کشور نمي روند،  به دلخواه  افراد  مي دهد. 
بمانند ولي شرایط این اجازه را نمي دهد. که در کشور ما گونه دوم پدیده اي 
رایج است. چون به نظر مي رسد شرایط کشور آمادگي و آرامش الزم را 

براي فعالیت نخبگان فراهم نمي کند و نتیجتًا این پدیده روي مي دهد.

• از 	 خروج  به  نخبگان  دهندۀ  سوق  بسترهاي  و  عوامل  درباره  لطفًا 
کشور، بیشتر توضیح دهید.

این یک بحث پیچیده و مفصل اجتماعي است. شاید اصلي ترین عاملي که 
موجب فرار نخبه مي شود این است که در کشور آمادگي الزم براي شکوفایي 
استعدادهاي او وجود ندارد. این مهم ترین عامل است. به عنوان مثال یک 
ایده هاي  تبدیل  به بروز خالقیت و  یا مبتکر که عالقمند  استاد  متخصص، 
خود به یک شي ء یا تولید است وقتي شرایط دستیابي به هدف خود را در 
کشور فراهم نمي بیند به محلي که این شرایط وجود دارد مي رود، یکي دیگر 
البته عامل  بیشتر است که  مالي و درآمد  امکانات  به  از عوامل، دستیابي 
اصلي به شمار نمي رود. در اغلب موارد نخبه ها سعي دارند به جایي بروند 

که بتوانند به راحتي فعالیت کنند.

• شرایطي که نام بردید تا چه حد شامل امكانات ماّدي براي پیشرفت 	
فرهنگي  و  اجتماعي  شرایط  به  مربوط  حد  چه  تا  و  علمي  رشد  و 

مي شود؟

و شکوفایي  رشد  براي  مساعد  نبود شرایط  مسئله،  عمده ترین  من  نظر  به 
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است که عوامل بعدي از جمله شرایط اجتماعي، سیاسي، فرهنگي و اقتصادي 
در همین دایره در مرتبه دوم قرار مي گیرند.

• نمي شود 	 نخبگان  مهاجرت  از  مثبتي  برداشت  هیچ  ترتیب  این  به 
داشت؟

این پدیده قطعًا منفي است. شکي در منفي بودن آن نیست. نباید خود را 
فریب بدهیم و بگوییم نخبگاني که از کشور تحت عنوان فرار یا مهاجرت 
مي روند، بعدها به درد کشور خواهند خورد. این درست است که هر کشوري 
سعي مي کند از مردم خود در هر جاي دیگر دنیا استفاده کند، اما بهترین 
استفاده و همکاري وقتي است که این افراد در داخل کشور باشند. در حال 
حاضر به قدري در کشور مسئله وجود دارد و در تمام زمینه ها به قدري 
کمبود افراد متخصص و توانا به چشم مي خورد که گاهي اوقات قابل تصور 
نیست. این در حالي است که تعداد قابل توجه و گاهي حتي ۲ تا ۳ برابر 
تعداد متخصصین موجود در کشور متخصص خارج از کشور داریم. به نظر 
من این پدیده کاماًل منفي است و نمي توان آن را کمک به کشور تلقي کرد.

• آماري از این مهاجرت وجود دارد؟	

آمارهاي مختلفي منتشر شده که در رشته هاي خاص در مقاطع معین تعداد 
متخصصان را نشان مي دهد. درباره این آمارها همین قدر بگویم که در هر 
زمینه اي که بررسي کنیم دست کم به تعداد متخصصان داخلي، متخصص 
مي کردیم  بررسي  زماني  یک  فیزیک  رشته  در  داریم.  کشور  از  خارج  در 
حداقل ۲ برابر فیزیکداناني که در کشور موجودند در خارج از کشور بودند و 
به طور متوسط میانگین کیفیتشان هم باالتر از کساني بود که در کشور مانده 
بودند که این هم ناشي از شرایطي بود که براي رشدشان فراهم شده است. 
دانشگاههاي  مقیم  که  ایراني  شیمي  اساتید  یا  متخصصان  شیمي  رشته  در 
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آمریکا هستند، و دیگر متخصصان مانند پزشکان دفترچه راهنما دارند که 
این دفترچه ها چندین صفحه هستند. در رشته علوم انساني که به شدت در 
داخل کشور ضعف داریم مي بینیم که افراد بسیار شاخص به تعداد زیاد در 
خارج از کشور هستند. همین وضعیت در زمینه هاي تخصصي مثل نفت نیز 

قابل مشاهده است.

• آمارهایي که ارائه مي شوند، تا چه حد سندیت دارند؟	

آمارهایي که از سوي جوامع متخصص مانند انجمن فیزیک یا بانک جهاني 
به آمارهایي  به طور کلي مي توان  و  استفاده هستند  قابل  منتشر مي شوند، 
در  اوقات  گاهي  ولي  کرد،  استناد  مي کنند  منتشر  معتبر  سازمان هاي  که 
مطبوعات یا رسانه ها آمارهایي منتشر مي شود که زیاد قابل استناد نیستند.

• با صحبت هایي که شد، شما به لزوم جلوگیري از این پدیده معتقدید، 	
درست است؟

سال   ۲۰-۵۰ فکر  به  اگر  بپذیرد.  صورت  کار  این  باید  که  نیست  شکي 
آینده کشور باشیم، مهمترین کاري که باید بکنیم این است که راهي براي 
جلوگیري از فرار مغزها بیابیم یا آن را به حداقل برسانیم، چون به هر حال 
همیشه افراد خواهند بود که عالقه مند به رفتن هستند، حتي در کشورهاي 
توسعه یافته هم این مهاجرت ها اتفاق مي افتد. اما میزاني که در ایران وجود 
دارد خطرناک است. ما از این نظر جامعه خطرناکي داریم. در حال حاضر 
عماًل هر سال ۲ میلیون نفر متقاضي ورود به دانشگاه داریم که شامل نسل 
جواني هستند که مدیران آینده کشور خواهند شد، وقتي که برگزیدگان و 
نخبگان این گروه که بهترین مغزها و جوانان ما هستند به هر دلیلي از اداره 
از  اداره آینده کشور دور  بروز مشکالت عدیده در  جامعه طرد مي شوند، 
تصور نخواهد بود. ادارۀ کشوري به عظمت ایران در یک دوران جدید کار 
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ساده اي نیست. این اجتماع به افرادي که هم عشق به کشور داشته باشند 
و هم توانایي کافي براي اداره جامعۀ پیچیده اي مثل ایران را داشته باشند، 
نگران  بعد  سال   ۲۰-۵۰ ایران  چشم انداز  وضعیت  این  ارائه  با  دارد.  نیاز 
بیابیم که الاقل درصد  باید به هر طریق راهي  بنابراین  بود.  کننده خواهد 
قابل توجهي از نخبگان را در کشور حفظ کنیم، و گرنه هیچ بعید نیست که 
در آینده ادارۀ کشور به دست افرادي بیفتد که عاقل تر و بالغ تر و نخبه تر 
شرایطي  چنین  در  و  مانده اند  باقي  کشور  داخل  در  که  هستند  کساني  از 
به  افتاد.  اتفاق  اتفاق مي افتد. همان طور که در عراق  این  است که  طبیعي 
همین سهولت مي تواند در ایران ۵۰ سال آینده با ادامۀ این وضعیت اتفاق 
بیفتد. وجود نخبگان براي پیش بیني آینده و برنامه ریزي و ادارۀ صحیح آن 
الزامي است که لزوم توجه به پدیده فرار مغزها را به شکل جدي تري نمایان 

مي سازد.

• سخناني 	 مسئول  مقامات  از  بسیاري  اخیر  سالهاي  در  خصوص  به 
مي گویند که توجه آنان را به استعدادهاي برتر کشور نشان مي دهد، 

بدین ترتیب ادامه این وضعیت از کجا ناشي مي شود؟ 

یک مثل قدیمي هست که مي گوید: به عمل کار برآید به سخنداني نیست. 
این ضعف  براي  من  نظر  به  است، عمل کجاست؟  گفته شده  زیاد  سخن 
عملکرد ۲ علت وجود دارد. یکي اینکه اعتقاد واقعي به مسئله حفظ نخبگان 
در کشور وجود ندارد. ما هنوز نخبه و چگونگي جذب نخبه را نمي شناسیم، 
در  را  نخبگي  مي توانیم  چگونه  نمي کنیم،  درک  را  مدرن  دنیاي  ما  وقتي 
علوم جدید درک کنیم؟  چون از درک آن عاجزیم راهکارهاي آن را هم 

نمي شناسیم.

متعارف  افراد  براي  برنامه ریزي هایمان  در  معموالً  ما  آنکه،  دیگر  دلیل 
تعریف  طبق  که  نخبگان  شامل  برنامه ریزي  این  و  مي کنیم  تصمیم گیري 
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نخبگان  نوعي  به  ما  برنامه هاي  از  بسیاري  نمي شود.  نامتعارفند،  افرادي 
را طرد کرده است. بخش عمدۀ بخشنامه ها و راهکارهاي اجرایي ما براي 
ساکت نگه داشتن یا راضي و آرام کردن افراد و گروه هاي متعارف است. 
برنامه ریزي براي افراد نامتعارف چیز دیگري است که ما بلد نیستیم و اگر 
حرفش را هم مي زنیم فقط براي دلخوشي خودمان است و گرنه اعتقاد واقعي 

به آن وجود ندارد.

• شاید یكي از دالیل این عدم درک، فاصله اي باشد که بین سرعت 	
توسعه در کشور و شتاب حرکت فكري نخبگان وجود دارد؟

بله دنیاي جدید، دنیای اطالعات است ونخبگان که داراي هوش زیاد هستند، 
دست  مدرن  نخبگي  به  نکنند،  عجین  روز  اطالعات  با  را  خود  هوش  اگر 
نمي یابند. اطالعات از طرق مختلف مثل رسانه ها، اینترنت، روزنامه ها و ... 
به کشور تزریق مي شوند. اگر چه ناقص، رنگ شده و با حذف برخي قسمتها. 
متاسفانه  کنند.  استفاده  چگونه  اطالعات  همین  از  که  مي دانند  نخبگان  اما 
اطالعات  نسبت  به  آن  راهکارهاي  و  ما  کشور  کالن  مدیریت  روش هاي 
روز و نیاز روز دنیا عقب افتاده است و این منجر به تناقض بین راهکارهاي 
سیاسي و اجتماعي حاکم و نخبگي پدید آمده مي شود که در نهایت به فرار 
مغزها منجر مي شود. هنوز هم نگاه ما نگاه به شیوه افراد متعارف است و 
غافل از اداره دنیاي نوین و علم و فناوري توسط افراد نامتعارف هستیم. نوع 
نامتعارف و راهکارهاي متفاوت وجود  افراد  باید نسبت به  از دید  دیگري 

داشته باشد که ما هنوز در کشور وارد این بحث نشده ایم.

• همچون 	 علمي  جشنواره هاي  برگزاري  مانند  پراکنده اي  اقدامات 
را  اقدامات دیگري  و چه  ارزیابي مي کنید  را چگونه  و...  خوارزمي 

ضروري مي دانید؟

در  بسیاري  خالءهاي  نیست.  کافي  قطعًا  ولي  است،  الزم  اقدامات  این 
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توزیع  وضعیت  مي توان  مثال  عنوان  به  که  دارد  وجود  نخبگان  از  حمایت 
اعتبارات تحقیقي در دانشگاه ها را ذکر کرد. توزیع اعتبار پژوهشي حتي در 
باید  افراد متعارف مساوي است. در صورتي که  دانشگاهها بین نخبگان و 
اعتبار مخصوصي براي تزریق به جایي که در آن نخبگي مشاهده شده است، 
اختصاص دهیم. ما هنوز راهي را براي رساندن سریع امکانات و اعتبار به 
جایي که کار تحقیقاتي خالقه بروز مي کند، تعبیه نکرده ایم. این اقدامي است 

که در کشورهاي صنعتي به شدت رایج است و ما هنوز از آن غافلیم.

• نخبه اي که علي رغم شرایط موجود در کشور مي ماند با چه مشكالتي 	
روبه روست؟

همان طور که اشاره شد، مشکالت زیادي وجود دارد. نخبگاني در شرایط 
بسیار  که  شوند  موفق  و  دهند  بروز  را  خود  نخبگي  مي توانند  کشور  فعلي 
پشتکار داشته باشند و بسیار سمج باشند. البته سماجت و پشتکار تا یک حدي 
وجه مشخصۀ همه نخبگان است اما آنچه در ایران الزم مي باشد، میزان قابل 
مالحظه اي است، موفقیت در ایران صبر و سماجت و پشتکار زیاد را مي طلبد 
که این وضعیت اصاًل مطلوب نیست، باید آستانه شکنندگي و آستانه انتظار 
موفق  شرایط  این  در  که  نخبگان  از  گروهي  بیاوریم.  پایین  را  سماجت  از 
می شوند، می مانند و گروه دیگر که در این شرایط امکان فعالیت برایشان 
بیماري  افراد درجازدۀ  یا تبدیل به  اقدام به فرار مي کنند  یا  فراهم نیست 
مي شوند.  و سرخورده  دهند  بروز  را  خود  نخبگي  نتوانسته اند  که  مي شوند 

متاسفانه این تیپ افراد در جامعه ما زیاد هستند.

• با اوصاف موجود و با در نظر گرفتن واقعیت هاي جامعه خودمان و 	
دنیا، آیا اصاًل امكان جلوگیري از این پدیده وجود دارد؟

نامتعارف بیشتر کنیم و  افراد  به  نه، فرض کنید ما توجه خود را  چرا که 
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امکانات در اختیارشان قرار دهیم، قطعًا سیل مهاجرت کاهش خواهد یافت. 
»توجه« اقسام مختلفي دارد. ما یاد گرفته ایم وقتي مي خواهیم به کسي توجه 
کنیم جوایز نقدي یا کامپیوتر، ماشین و ... مي دهیم. این توجه نیست، بلکه 
دارد  دوست  دارد.  احتیاج  کار  امکان  به  نخبه  است.  نخبگي  کردن  ضایع 

امکانات به او داده شود، و از او کار خواسته شود.

• چه راهكارهاي عملي پیشنهاد مي کنید و چه سازمان ها و نهادهایي 	
مسئول هستند؟

غیر متعارف بودن نکته اي است که در تمام زمینه هاي دیگر هم هست و 
نباید از آن غفلت کرد. مثاًل در زمینه سیاسي و فرهنگي افراد غیر متعارف، 
تحمل فشارهاي سیاسي یا فرهنگي را ندارند و براي حفظ آنها باید فشارها 
را کاهش داد. این انسانهاي نامتعارف که مي توانند مورد توجه کشور باشند، 
حق دارند که از امکانات الزم بهره مند شوند. مثاًل درباره »فلسفه« فرهنگ 
مگر  مي گویند:  مردم  از  بسیاري  مي کند؛  مسخره  را  آن  گاهي  ما،  عمومي 
مي شود که کسي فقط بنشیند و کتاب بخواند و فکر کند؟ در چنین شرایطي 
چگونه مي توان انتظار عرضه فکري جدید در این زمینه به دنیا را داشت. 
تلقي عمومي ما از رشد و توسعه هم اشتباهي در همین ردیف است. فکر 
مي کنیم توسعه و رشد قرار دادن بهترین تلویزیون و ماشین در اختیار مردم 
ظاهري  چیزهاي  به  فقط  مدرن  زندگي  از  ما  است.  نفت  بیشتر  یا صدور 
آن توجه مي کنیم. ما هنوز هیچ توجهي به نهضت نرم افزاري نداریم. مثاًل 
ما هنوز به این فکر نمي کنیم که بین فکر، ذهن و زمان یا بین این عوامل 
با مذهب چه ارتباطي مي تواند وجود داشته باشد و یا دارد. و مسایل مهم 
فراوان دیگر که به تفکر نیاز دارد که براي چنین تفکري باید بستر و زمینه 
مناسب و مکان و امکانات الزم فراهم شود. همین اتفاقات اخیر در زمینه 
فناوري هسته اي نشان داد که ما فقط در زمینه عملي آن نقص نداشتیم، بلکه 

در زمینه علوم انساني مرتبط با آن نیز نقص داشتیم.
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• اشاره 	 نخبگان است  راه  فرهنگي جامعه که سد  باورهاي  برخي  به 
تأثیر  زمینه  این  در  بیشتر  مسئوالن  متعارف  عملكرد  عامل  کردید، 

گذار بوده یا این باورهاي فرهنگي جامعه؟

هر دو دلیل کمابیش بوده اند. ما کشوري با تاریخ ۳ هزار ساله داریم. تا قرن 
۷ هجري به لحاظ علمي کاماًل پیشرو بودیم ولي پس از آن دوران سقوط و 
انحطاط را طي کرده ایم، بعد از ۸۰۰ سال دوباره شروع به رشد کرده ایم و 
قطعًا با چنین شرایطي نمي توان انتظار داشت بالفاصله رشد یافته شویم. باید 
دید از دوران مشروطه به این طرف در اثر برخورد با غرب چه تغییرات 
و تاثیراتي در ما ایجاد شده است؟ ما بعد از صدها سال تازه مي فهمیم کجا 
هستیم و به عقب افتادگي خود پي مي بریم. ما در دوران مشروطه و بعد از 

آن حتي تا دوران پهلوي قبول نداشتیم، عقب افتاده ایم!

سپس تازه متوجه شدیم، چقدر عقب افتاده ایم و براي اولین بار دچار بهت 
و حیرت شدیم. بعد از انقالب تازه داریم آگاهي مي یابیم تا راهي براي رشد 
و جبران پیدا کنیم. این دوران آگاهي که بعد از انقالب شروع شد، هنوز به 
راهکار تبدیل نشده است. باورهاي فرهنگي ما هنوز باورهاي فرهنگي هزار 
سال پیش است وما هنوز دنیاي نوین را درک نکرده ایم؛ به این معني که 
۵۰ سال بعد چه خواهد شد. بنابراین راهکارهایي هم که براي اداره کشور 
پیشنهاد مي کنیم نیز اشکال دارد. وجود نخبگان براي کمک به درک شرایط 
الزامي اساسي است، زیرا برنامه ریزي بدون درک شرایط امکان پذیر نیست. 
ما هنوز بر سر مفاهیم جدیدي مثل لیبرالیسم و سکوالریزم دعوا مي کنیم و 
به همدیگر فحش مي دهیم، ولي دقیقًا نمي شناسیمشان. حدس و گمان هایي 

مي زنیم، اما حدس و گمان، دقیق نیست.

ما از آزادي و دموکراسي و عدالت، حرف مي زنیم ولي هنوز نمي دانیم به 
دنبال چه هستیم. کوششي هم که براي فهم آن مي کنیم کافي نیست.
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• وضعیت ما در مقایسه با کشورهاي مشابه، چگونه است؟	

که  هست  هم  دلیل  همین  به  نیست.  ساده اي  چیز  عقب ماندگي  از  گریز 
خالص  افتادگي  عقب  چنبرۀ  این  از  نتوانسته اند  هنوز  کشور   ۱۵۰ حدود 
شوند. بنابراین ما اگر مي گوییم ایران عقب افتاده است به این معني نیست 
از  نپرداخته ایم.  آن  به  ما  که  است  ساده اي  کار  وضعیت  این  جبران  که 
بین کشورهاي جهان سوم معدودي از آنها ماننده کره، چین، برزیل و هند 
همان  در  هنوز  کشورها  بقیه  بکشند،  باال  را  خود  توانسته اند  آنها  نظایر  و 
مراحل مانده اند. با نگاهي به کشورهاي اسالمي، مي بینیم کم هستند تعداد 
کشورهایي که توانسته باشند حرکتي اساسي در زمینه جبران عقب ماندگي 
ایجاد کنند. قطعًا کشور ما جزو کشورهایي است که این حرکت در آن ایجاد 
شده است.  ما در مقایسه با بسیاري از کشورهاي اسالمي وضعیت بهتري 
داریم، ولي این وضعیت بهتر به این معنا نیست که شرایط رضایت بخشي 
داریم. آمارها نشان مي دهد دستاوردهاي علمي و فناوري و سیاسي ایران در 
دو دهه گذشته قابل توجه بودند. ما جایگاه خوبي در میان کشورهاي جهان 
سوم داریم. در مقایسه با کشورهاي اسالمي نیز بخصوص بعد از تحوالتي که 
پس از انقالب و جنگ صورت گرفت، وضعیت مطلوب تري داریم. اما هنوز 
این نگراني وجود دارد که ۵۰ سال بعد نتوانسته باشیم کشور پیشرفته اي 
البته چشم انداز  شویم. رشد و توسعه پایدار هنوز نیاز به کار فراوان دارد. 
ایران ۱۴۰۴ که منتشر شده در صورت تحقق اهداف پیش بیني شده امیدوار 
این  تحقق  راه  بر سر  زیادي  و دشواري هاي  مسایل  هنوز  اما  است.  کننده 
ناراحت  افتاد آنچه  اتفاق  اهداف وجود دارد. در همین واقعۀ زلزلۀ بم که 
کننده تر از مرگ و نابودي چند هزار نفر است این است که چرا مسئوالن 
اینکه حداقل ۸ سال پیش مراکز تحقیقاتي این خطر را پیش بیني  با وجود 
کرده بودند، اقدام اساسي و مؤثري نکردند. مراکز تحقیقاتي طبق محاسباتی 
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از ۲۰  بودند که در صورت وقوع چنین حادثه ای بیش  دقیق اعالم کرده 
هزار کشته خواهیم داد. اما دریغ از کوچکترین گام برای جلوگیری از آن. 
اگر فقط همین بودجه ای که این روزها بعد از وقوع حادثه صرف می شود، 
قبل از این اتفاق در سال ۷۶ که اعالم خطر شده بود، صرف می شد، نه تنها 
جان این تعداد کثیر از دست نمی رفت، بلکه ممکن بود تلفات به زیر ۱۰۰ 
نفر برسد. این مصداق بارزی است که نشان می دهد ما چقدر به دنیای نوین 
و مسایل علمی بی توجهیم و چقدر از گذشته پرافتخار خود عقب افتاده ایم. 
کتابی هست که اگر اشتباه نکنم نام آن »سیستان نامه« است که در قرن ۵ 
یا ۶ هجری نوشته شده. در این کتاب درباره بودجه هاي حکومتي آن دوران 
آمده است که همه ساله براي حوادثي مثل سیل و طوفان شن و عواملي از 
این دست، پیش بیني هاي الزم را اعم از بودجه و ... مي کردند. حتي مکان هاي 
این  صدمات  تا  مي کردند  تعیین  را  حائل  دیوارهاي  ساخت  و  درختکاري 

حوادث به حداقل برسد.

االن بعد از هزار سال ما هنوز این کار را نمي کنیم، حتي در مورد مواردي 
مثل زلزلۀ بم که پیش بیني شده بود. همین پیش بیني درباره تهران هم شده و 
بي شک اتفاق هم خواهد افتاد و گفته مي شود که تلفاتي بالغ بر ۲ تا ۴ میلیون 
گذشته  سال   ۱۰ طي  که  برجهایي  جوابگوي  کسي  چه  داشت.  خواهد  نفر 
ساخته شده و خطراتي که ایجاد کرده است خواهد بود؟ ما تنها کاري که در 
قبال آن مي کنیم این است که مي گوییم نه انشاءا... که اتفاق نخواهد افتاد! 
نخیر، حتمًا خواهد افتاد. کما اینکه در بم هم اتفاق افتاد. مسئوالن به جاي 
طراحي و پیش بیني به موقع راهکارها، تازه بعد از واقعه دست به کار شده و 
از مردم کمک مي خواهند. در چنین موقعیت هایي است که خالء نخبه هایي 

براي تدبیر و چاره جویي الزم به شدت حس مي شود.

• ما دوران درخشاني از تمدن را پشت سر گذاشته ایم، در بین دوران 	
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گذشته و اکنون ما چه اتفاقي افتاده که به چنین جایي رسیدیم؟

اتفاقات زیادي افتاده است. ما ۸۰۰ سال خواب بودیم، نه فکر مي کردیم، نه 
کار مي کردیم. نه زحمتي مي کشیدیم، و شانس آوردیم که بیداري کشورهاي 
قدرتمند دنیا دیر اتفاق افتاد، اگر کمي زودتر اتفاق افتاده بود، ایران از بین 
انقالب بخصوص طي سالهاي اخیر، آگاهي و بیداري در  از  رفته بود. بعد 
کشور اتفاق افتاده، اما براي رسیدن به هدف، مدت کوتاهي است. نگراني 
اصلي، درک دنیاي نوین و تبدیل آن به راهکارهاي اجرایي است قبل از آنکه 

دیگران به این فکر بیفتند و ما را اداره کنند.

• در این فاصله که دیگران خواب بودند، نخبگان چه کردند؟ 	

ببینید از فرد نمي توان انتظار زیادي داشت. فرد تا یک حدي مي تواند کار 
جامعه  خود  چه  اگر  چرا.  جامعه  یک  ولي  نخبه.  غیر  یا  نخبه  حاال  کند، 
امور را  بتوانند زمام  باید  افراد نخبه  افراد تشکیل مي شود، ولي  از عمومي 
در دست بگیرند، در شرایط نامساعد نخبگان در هر زمینه اي تا یک حد 
مي توانند سماجت و پشتکار داشته باشند. از میان تعداد فراواني نخبه، یکي 
فلسفه،  نخبه در رشته  از یک  ایجاد مي کند.  تحول  و  امام خمیني  مي شود 
جامعه شناسي و فیزیک نمي توان انتظار داشت که بیاید تمام امور کشور را 
به  انتظار نمي رود و جامعه  از فرد  نقطه اي است که  این  در دست بگیرد. 
عنوان واحدي که باید وارد عمل شود، مطرح مي شود. مسئوالني که مدیر 
جامعه هستند و مدعي درک جامعه اند و قصد هدایت جامعه را دارند، باید 
متوجه نخبگان باشد. مدیران موفق کشورهاي صنعتي هنر نمي کنند که موفق 
مي شوند. در کنار آنها مشاوران نخبه اي هست که در هدایت امور از آنها 
پشتیباني مي کنند و به حفظ نخبگان کشور و توسعه کشور کمک مي کنند. ما 

هنوز این نکته را نیاموخته ایم.
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• چشم انداز ۲۰ ساله آینده به نظر شما تا چه حد با اهداف ذکر شده، 	
قابل تحقق است؟

در  را  اول  جایگاه  فناوري  و  علم  زمینه  در  ایران ۱۴۰۴  برنامه،  این  طبق 
منطقه خواهد داشت. این هدف به نظر من دست یافتني است و حصول آن 
غیر ممکن نیست. ما در وزارت علوم، مشغول برنامه ریزي براي رسیدن به 
این هدف هستیم و عمده بحث ها و نشست هاي دانشگاه، به عنوان بخشي از 
جامعه که با نخبگان مرتبط است، این است. بخش هاي دیگر هم باید تالش 
زمینه  این  در  اساسي  نقش  نخبگان  قطعًا  که  باشند  داشته  جانبه اي  همه 
خواهند داشت. اینکه تا چه حد بتوان نخبگان را در کارهاي مهم مملکتي به 
بازي گرفت. مسئله پیچیده اجتماعي است که فقط بر عهدۀ وزارت علوم 
یا یک نهاد نیست. تمام نهادها و وزارتخانه ها و کل دولت، بلکه کل جامعه 
باید همکاري کنند. من مطمئن نیستم که موفق شویم اما امیدوارم که این 

اتفاق بیفتد.

• نقش انجمن ها و تشكل ها در این زمینه چیست؟	

نهادهاي مدني نقش بسیار مهمي دارند. شکي نیست که باید فعال شوند و 
از خود نخبگي نشان بدهند. در حال حاضر ما در کشور، نهاد مدني معقول 
و فعال خیلي کم داریم. همه در ابتداي تجربه هاي مدني هستند. انجمن هاي 
علمي هم همین وضعیت را دارند. باید هم از لحاظ تاسیس بیشتر این چنین 
نهادهایي و هم از لحاظ باال بردن سطح کیفي آنها تالش بشود، تا ببینیم در 

۲۰ سال آینده به کجا خواهیم رسید.
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مرجعیت و اشرافیت در علم: مورد ایران
آبان ماه ۱۳۸۱

۱ـ مقدمه

در زبان فارسي، طیف مفاهیمي که واژۀ علم بر آن اطالق مي شود گسترده 
است:

علوم دیني سنتي که در حوزه ها تدریس مي شود؛. ۱

و . ۲ بود  زنده  هنوز  دارالفنون  تأسیس  هنگام  به  که  سنتي  طبیعي  علوم 
هم اکنون مردم ما کمابیش ویژگي هاي آن را، که با فرهنگ مان عجین 

شده است، همان ویژگي هاي علوم جدید تصور مي کنند؛

با . ۳ که  اروپا  روز  دانسته هاي  از  مجموعه اي  معناي  به  دانش،  یا  علم، 
تأسیس دانشگاه تهران بخشي از آن به ایران منتقل شد. در این مفهوم، 
نقل  یک برش تاریخي از فرایند علم عین علم تلقي مي شود. هم اکنون 

نیز این مفهوم در ایران کمابیش رایج است؛

علم در مفهوم مدرن آن که یک فرایند است و نتیجۀ آن دانش است. . ۴
مشارکت در این فرایند امري است بسیار پیچیده که آشنایي ما ایرانیان 
با آن بسیار کوتاه است و عمدتًا بعد از جنگ تحمیلي شروع شده است. 
بنابراین مردم ما با این مفهوم هنوز بسیار بیگانه هستند و دانشگاهها و 

پژوهشگاههاي ما نیز هنوز بر مبناي این مفهوم اداره نمي شوند.

علم  به  تاریخي  دورۀ  هر  در  که  دانشگراني  یا  دانشمندان،  علما،  مجموعۀ 
در درون مجموعۀ خود  مراتبي  همواره یک ساختار سلسله  مي پرداخته اند 
رده بندي  در  مي توان  را  مراتب  سلسله  این  تجلي  نوع  بهترین  داشته اند. 
مدرسان و مؤیدان نظامیه ها دید. این نظام سلسله مراتبي هنوز در حوزه ها 
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مشاهده مي شود، و امري مسلم در حوزۀ علوم دیني تلقي شده است.

حیطۀ علم به مفهوم دوم آن نیز متأثر از نظام سلسله مراتبي مشابهي بوده 
است. این حیطه، گرچه عماًل از قرن هشتم هجري به بعد پویایي خود را از 
دست داد، اما هنوز تا همین اواخر، مثاًل در میان مستخرجین سنتي تقویم، 

مي توان آثار آن را مشاهده کرد.

تشخیص  براي  مرجعیتي  نظام  یک  با  بود  همراه  مراتبي  سلسله  نظام  این 
علم  در  مرجعیتي  نظام  این  میان  تفاوت  علم.  امر  در  و صالحیت  صحت 
سنتي و نظام قضا در امر قضاوت، گرچه هنوز به دقت مطالعه نشده است، 
اما آشکار است. حق را یک قاضي بر مبناي یک نظام حقوقي و بر مبناي 
اما تعیین درستي  تشخیص خودش در یک فرایند قضاوت تعیین مي کند؛ 
گزاره هاي علمي از چنین فرایندي تبعیت نکرده است. اهل علم، به هنگام 
سؤال، نظر داده اند، که گاهي هم این نظر یکتا نبوده است، به عالوه تشخیص 
درستي یا پذیرش درستي هیچگاه همراه با دادن حق به کسي، یا به گروهي، 
نوین  علم  فرایند  در  تفاوت  این  است.  نبوده  حقي  یا سلب  و  نظري  به  یا 

آشکارتر شده است.

۲ـ مرجعیت در علم نوین: وضعیت بین المللي

همراه با تکامل علم نوین، در مفهوم ۴، از اواخر سدۀ هفدهم میالدي مرجعیت 
در آن هم شکل گرفت. این مرجعیت سطوح مختلف و نیز مضامین مختلف 

دارد:

الف( سطح نظریه پردازي و مدل سازي: در این سطح در پنجاه سال اخیر 
مدلهاي فلسفي گوناگوني مطرح شده است که معروفترین آنها دیدگاههاي 
توماس کوهن، پوپر، و فایر آیند بوده است. این دیدگاهها در جزئیات بسیار 
متفاوت اند، اما همۀ آنها یک واقعیت دنیاي علم را منعکس مي کنند که آن 
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کارآمدي  و  نادرستي،  یا  “اجتماع علمي” در تشخیص درستي  نقش عمدۀ 
یا ناکارآمدي یک نظریه یا مدل است. به این معني که نه تنها اطالق واژۀ 
حق یا حقیقت بر نظریه هاي علمي مورد ندارد، بلکه حتي در بسیاري موارد 
نمي توان از درستي یا نادرستي نظریه ها صحبت کرد، بلکه مالک پذیرش 
یا رد کارآمدي یا ناکارآمدي است. تشخیص کارامدي هم به عهدۀ کساني 
مراتب  سلسله  رده هاي  از  یکي  در  تناسب  به  که  است  علمي  اجتماع  از 
یا  و  علمي  مجالت  نظریه ها  عرضۀ  محل  “پیشخوان”  دارند.  قرار  علمي 
در  تعریف شده اي  پذیرش  سازوکار  مورد  هر  در  که  علمي اند،  همایشهاي 
اجتماع علمي  از  سطح خود دارند. داوران و بررسي کنندگان علمي همواره 
انتخاب شده اند. بنابرتعریف کسي عضو این اجتماع است که از یک مرکز 
معادلي،  اجازه نامۀ  یا  دکتري  یا  ارشد  کارشناسي  مدرک  اجازه نامه،  علمي 
دریافت کرده باشد. به این ترتیب کسي که خارج از این اجتماع است ـ در 
مسند داوري نمي تواند بنشیند، و البته الزامًا هرکسي هم که در این اجتماع 
هست نمي تواند در مسند داوري بنشیند. سازوکارهاي نانوشته اي که نهایتًا 
مرتبط است با تشخیص اجتماع علمي سلسله مراتب را تعیین مي کند، گرچه 
و  بین المللي،  معروف  جایزه هاي  پژوهشگاهي،  یا  دانشگاهي  مراتب  سلسله 

فرهنگستان ها ومراکز علمي معتبر در این سازوکارها نقش اساسي دارند.

نظام  یا  ریاضي  ابزار  زمینۀ  در  هم  توانایي  این  ابزاري:  توانایي  ب(سطح 
مفهومي علوم معني دارد هم در زمینۀ ابزار آزمایشگاهي و تجربي. تشخیص 
این توانایي سازوکاري ساده تر دارد تا مورد نظریه پردازي و مدل سازي. این 
توان را مي توان در انجام موردهاي خاص مشاهده کرد، آنچنانکه مثاًل در 
نظام تشخیص توانایي در ورزش وجود دارد. مدعي کشتي را مي توان روي 
تشک  به محک کشاند. همین طور مدعي توانایي ابزاري را مي توان براحتي 

محک زد.



۱۶۱ پیوستها

بسیاري از مدعیان نبوغ در علم درستي یا حق بودن نظر خود را مي خواهند با 
مالک هایي محک بزنند که کمابیش متعلق به فرایند تشخیص توانایي ابزاري 
است؛ حال آنکه توانایي ابزاري ندارند و نظر آنها در سطح نظریه پردازي و 
یا مالکها و سازوکارهاي متناسب با آن سطح باید بررسي شود. مثاًل موردي 
که اخیراً سروصداي زیادي در بوروکراسي اداري و نیز اینترنت براه انداخته 
است درخواست مي کند شورایي از فیزیکدانان، که خودش انتخاب مي کند، 
نظر وي را نقد کنند و با وي مباحثه کنند. غافل از اینکه این مباحثه، که 
ابزار مفهومي است میان  ابزاري در  توانایي  از سازوکارهاي تشخیص  یکي 
کساني انجام مي شود که قباًل نشان داده اند با این ابزار آشنایي دارند و مجوز 
ورود به مباحثه یا مجوز ورود به “تشک” را دریافت کرده اند. متأسفانه چون 
ادب هاي  اظهار  نیستند،  ادبیات و آداب جامعۀ علمي آشنا  با  این موردها 
عالمانه اي از این نوع را که مثاًل “خوب است به بعضي کتب مراجعه کنید” 
به جاي حمل بر بي سوادي خودشان حمل بر تأمل پذیري بودن نظر خود 

مي کنند.

متأسفانه از این گونه موارد در میان مدیران عالي کشور هم مشاهده شده 
است که ادب حضور علمي را با ادب دیپلماتیک اشتباه مي گیرند و گزاره هاي 

مراجع علمي را اشتباه تفسیر مي کنند!

هر یک از دو این سطح سازوکارهاي دروني خود را براي تشخیص کارامدي 
و توانایي دارد. این سازوکارها معموالً آموزش داده نمي شود، اما دانشجویان 
اتمام  تا  جوان  پژوهشگران  و  دانش آموختگان  نیز  و  مختلف  رشته هاي 
دوره هاي پسادکتري، گاهي نیز پس از آن به مرور با این سازوکارها آشنا 
مي شوند، همان گونه که معموالً ادب در یک جامعه آموخته مي شود. البته 
نظریه پردازان زمینۀ فلسفۀ علم و جامعه شناسي علم پیوسته این سازوکارها 
و  اخالق  فالسفۀ  که  همان گونه  هم  باز  مي کنند؛  نقد  و  تحلیل،  آشکار،  را 
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جامعه شناسان در بحث اخالق و ادب اجتماعي وارد مي شوند. مدعي نبوغي 
که به این ادب علمي متصف نیست و با آن آشنایي ندارد در اجتماع علمي 
“بي ادب” تلقي مي شود و محترمانه طرد مي شود؛ اجتماع علمي به آن توجه 

نمي کند و گاهي حتي این گونه بي ادبان را شایستۀ بي توجهي هم نمي داند!

به دلیل ماهیت آن علم، جوالن گاه بي ادبان  از زمینه هاي علمي، که  یکي 
مدعي نظریه پردازي است، نسبیت خاص است. در بیست و پنج سال اخیر، 
پس از انتشارات مقاالت خودم در زمینۀ آزمون نسبیت خاص همواره به 
مرتبط  نظریه هاي  انواع  نادرستي  یا  تشخیص درستي  براي  عنوان مرجعي 
یا نسبیت، و گاهي تشخیص “ادب” و “بي ادبي” در این زمینه علمي عمل 
کرده ام. موارد بسیاري از کشورهاي مختلف دنیا را بررسي کرده ام، اعم از 
متخصصاني که تصور مي کرده اند حرف جدیدي در این زمینه دارند، و یا 
کرده اند.  نسبیت کشف  در  اشتباهي  مي کرده اند  تصور  که  نبوغي  مدعیان 
با  یا  نداشته اند،  ابزاري  اشتباهي  یا مدعیان  اگر مؤلفان  این موارد  اکثر  در 
یا  و  نداشته اند  آشنایي  آن  فلسفۀ  و  مدل سازي  و  نظریه پردازي  سازوکار 
مي شد آنها را در حیطۀ علم “بي ادب” تلقي کرد، یعني با آداب علمي آشنایي 
نداشتند. در نقد این سازوکارهای تشخیص خوب است به “قضیۀ سوکال” 
به عنوان یک پدیدۀ جدي که بیانگر نقطه ضعف هاي این گونه سازوکارهاي 

تشخیص است اشاره شود.

3ـ مرجعیت علمي و اشرافیت در غرب

است.  پیچیده اي  بسیار  پدیدۀ  آن  تکامل  و  نوین  علم  پیدایش  چگونگي 
انقراض  مانند  پدیده هایي  پیچیدگي   از  کمتر  خیلي  نباید  را  آن  پیچیدگي 
دایناسورها یا ماندگاري نوع بشر در مقایسه با انواع جانوران دیگر دانست. 
شاید، همان گونه که بعضي عنوان کرده اند، باید در یک بافتار تکاملي به این 

پدیده نگاه کرد.
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در یک دید کالن. و نه ظریف، شاخصه ها و خصلت هایي از این پدیدۀ تکاملي 
را مي توان دریافت. از جمله اینکه جامعۀ غربي نظام و مرجعیت علمي را 
سرانجام در قرن نوزدهم جایگزین مرجعیت و سلسله مراتب کلیسایي کرد. 
وجود و سابقۀ مرجعیت کلیسایي را نمي توان در ایجاد سلسله مراتب علمي 
به مرور در غرب  به بعد  از قرن نوزدهم  و تحکیم آن دست کم گرفت. 
دانشمندان و دانشگران، مرجع هاي علم نوین، جاي مراجع کلیسایي را در 
جامعه غرب گرفتند و نقش مرجع هایي را در هدایت جامعه به عهده گرفتند. 
چگونگي  کلیسایي  مراجع  و  علمي  مراجع  مشترک  کمابیش  وجوه  از  یکي 
قابلیت هایي  بر مبناي  بود. مرجعیت علمي و کلیسایي هر دو  مرجع شدن 
همین  مي داد.  نشان  خود  از  آموزشي،  دوره هاي  طي  از  پس  فرد،  بودکه 
سازوکار رشد و برکشیده شدن در سلسله مراتب مرجعیت را تعیین  مي کرد. 
البته تفاوت هاي آشکاري هم میان این دو نوع مرجعیت وجود داشت که 
درسلسله  اینکه  جمله  از  ندارد؛  نوشتار  این  موضوع  در  چنداني  مدخلیت 
مراتب مرجعیت علمي شخصیتي مانند پاپ در رأس سلسله مراتب وجود 

نداشت.

تکامل علم و مرجعیت علمي شایان توجه است  این  عامل دیگري که در 
اروپایي قرون گذشته است. اشرافیت  وجود وچگونگي اشرافیت در جامعۀ 
در اروپا کمابیش موروثي بود و اگر هم به دلیلي کسي یا خانواده اي لقبي از 
القاب اشرافیت از پادشاه یا حاکم دریافت مي کرد این لقب و نشان در وي 
نیز تحدیدکنندۀ  پادشاه و  باقي مي ماند. اشراف تعیین کنندۀ  و خانوادۀ وي 
اختیارات و قدرت وي بودند. این اشرافیت عمدتًا در قرن شانزدهم میالدي 
پدید مي آمد و پیدایش آن و نیز نسبت آن با مفهوم پادشاه و نهاد پادشاهي 
ارتباط تنگاتنگي با مفاهیم کلیساشناسي مسیحي دارد. در این اندیشه سیاسي 
غربي و نهاد دولت، اشراف پادشاه را تعیین مي کردند و نه به عکس، آن گونه 
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بوده  مرسوم  بعد،  به  دوران صفویه   بخصوص  ایران،  سلطنتي  درنظام  که 
است. در نظام سلطنتي خودکامۀ ایران پس از صفویه همواره شاه اشراف را 
به وجود مي آورد یا نابود مي کرد. اشرافیت ایراني خریدني بود. پادشاهان 
این دورۀ سلطنتي خودکامه هرگاه خطري احساس مي کردند اشراف را نابود 
مي کردند، یا هرگاه نیازي مالي احساس مي کردند اشرافیت را براي کسب 
درآمد مي فروختند. تفاوت میان این دو نظام اشرافیت در اروپا و ایران در 
زندگي علمي این دو جامعه هم تأثیرگذار بوده است و باید به ریشه هاي این 

اختالف بیشتر توجه کرد.

در هرحال، به نظر مي رسد نظام اشرافیت در اروپا در تحکیم نظام مرجعیت 
علمي، و درنهایت در تکامل قطعي علم در اروپا، بي نقش نبوده است. مرجعیت 
خریدني  یا  فروختني  هیچ گاه  گذشته  قرن  چند  یا  دو  در  اروپا  در  علمي 
نبوده است، مگر در دوره اي بسیار کوتاه در زمان تسلط نازیها در اروپا یا 
این  مجموعۀ  محدود.  کاماًل  در حدي  هم  آن  شوروي،  در  کمونیست هاي 
عوامل، نظام سلسله مراتب کلیسایي، نظام اشرافیت، و نیز ماهیت نیوتوني 
شده  علم  در  مرجعیت  از  خاصي  نوع  آمدن  وجود  به  باعث  جدید  علوم 
است که منحصربه فرد است و با سازوکارهاي مرجعیت علمي دوران یونان 
ایران باستان و نیز دورۀ طالیي اسالم تفاوت هاي اساسي دارد. مرجعیت  و 
فروش  و  خرید  طریق  از  نه  اما  است  کسب کردني  نیست،  موروثي  علمي 
بلکه از راه آموزش و مهارت و حضور و مشارکت پیچیده و فعال در جامعه 
علمي با ساز و کارهاي ویژۀ خودش. وجود مجله هاي علمي اعم از نوشتاري 
نشست هاي  علمي، خبر  همایش هاي  علم سنجي،  پارامترهاي  الکترونیکي،  یا 
علمي،  مباحثه هاي  پژوهانه،  تحقیقاتي،  اعتبارهاي  علمي،  جایزه هاي  علمي، 

تجربه ها و آزمایش ها از جمله مفاهیم این ساز و کارهاي پیچیده است.
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۴- مرجعیت علمي و اشرافیت در ایران 

در دوران غلبۀ مفهوم علم به معناي ۱ و ۲ که در مقدمه ذکر شد مرجعیت 
شناخته شده اي وجود داشت که کارابود و کمابیش بالمنازع. عالقۀ مادر 

این نوشتار به علم به مفهوم نوین آن, یعني مورد ۴ مقدمه, است.

پس از ورود علوم جدید به ایران, پس از تاسیس دارالفنون و سپس دانشگاه 
تا شروع  این دوره  نقل مي شد.  از علم, عمدتًا  یعني برشي  تهران, دانش, 
تا ختم جنگ تحمیلي  انقالب  از شروع  ادامه داشته است.  انقالب اسالمي 
دورۀ گذاري است که شاید بتوان از آن به عنوان دورۀ جوانه زني علم به 
معناي ۴ مقدمه, یعني دوره جوانه زني مشارکت در فرایند علم جهاني, و 
دوري از نقل علم, صحبت کرد. نمودار تعداد مقاالت علمي بین المللي ایران, 
به عنوان یکي از شاخصهاي علم سنجي, بیانگر شروع این دورۀ مشارکت در 
علم از سال ۱۳۷۰ به بعد است. البته شاید بتوان به جهت سهولت در ارجاع، 
راهمان  علم  در  مشارکت  دورۀ  شروع  تاریخي  زمانهاي  به  توجه  با  نیز  و 

ابتداي انقالب اسالمي به حساب آورد.
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شناخت عوامل رشد پژوهش و نه موانع آن: یک چرخش بینش۱

چكیده 
سالها است که به هنگام بحث در مورد توسعه و پژوهش همواره کوشیده شده 
است موانع سر راه پژوهش برشمرده شود. پژوهشگران نیز همواره در گفتارهاي 
روزانه و مصاحبه ها به نمونه هایي از این موانع اشاره مي کنند. در این مقاله 
براي  ریزي  برنامه  و  پژوهش  و  توسعه  با درک چگونگي  که  استدالل مي شود 
آن، اصرار بر شناخت موانع ما را از درک سازوکارهاي رشد منحرف مي کند، 
و به جاي آن باید عاملهاي رشد پژوهش را شناخت. این چرخش بینش بنیاد 
برنامه ریزیها و مدیریت پژوهش کشور را دگرگون مي کند. به پاره اي از این 

دگرگوني ها اشاره مي شود.

مقدمه

فرایند شناخت جامعۀ ایراني از مفهوم نوین علم و پژوهش بسیار به کندي 
صورت گرفته است. در مورد مفهوم علم نوین و دانشگري و تفاوت آن با 
مفهوم سنتي علم در ایران به تفصیل بحث شده است ]۱و۲[، و به مشکالت 
مفهوم پژوهش نیز اخیراً پرداخته شده است ]۳[. در اینجا مایلم به تنها سند 
اشاره کنم. در مرجع ]۴[ در  یافت شده در مورد تعریف مفهوم پژوهش 

بخش ۱-۱ تحت عنوان تحقیق سه تعریف زیر ذکر شده است:

تحقیق براي حل یک مسئله است و هدف نهایي آن پیدا کردن نسبت  أ. 
علیت میان متغیرها است.

تحقیق جستجو براي یافتن پاسخ به مسائل حل نشده و هدف آن کنار ب. 
زدن دیوارهاي جهل است.

تحقیق یافتن چیزي است که قباًل پیدا نشده و بنابراین به طور کامل ج. 
وابسته به استعداد و تکاپوي انساني است

۱. مرکز تحقیقات علمی کشور، کد: ش.م.م /۱۳-۸۲، مهرماه ۱۳۸۲
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مقایسۀ این تعریف ها با تعریفهاي موجود در سند فراسکاتي ]۵[ نشان مي دهد 
مي گذرد،  جدید  علوم  با  ایرانیان  آشنایي  از  قرن  یک  از  بیش  گرچه  که، 
زیرساختهاي  زمینۀ  در  ما  علمي  سیاستگذار  جامعۀ  کنشگران  فعالیت  اما 
سیاستگذاري علمي کمابیش کورمال است. شاید با استفاده از مقوله بندي 
این  بتوان گفت کشور ما در  تاریخي مراحل توسعۀ کشور در مرجع ]۱[، 
زمینه ها هنوز مرحلۀ بهت، و شاید خودیافت، را پشت سر مي گذارند و به 
از سوي شوراي تحقیقات و  اخیراً  مرحلۀ آگاهي نرسیده است. سندي که 
فّناوري منتشر شده است ]۶[ جوان تر از آن است که بتوان آن را شاهدي 

بر شروع دورۀ آگاهي در امر سیاستگذاري علمي دانست. 

تحلیل عقب ماندگي تحقیقاتي ما، در سطوح مختلف، باید در این جّو عقب 
ماندگي مفهومي  انجام شود. همواره، در هر حرکت جدید براي سیاستگذاري 
که  است  بوده  این  شده  مطرح  که  سوال  اولین  کشور،  در  فّناوري  و  علم 
موانع رشد تحقیقات در کشور کدام است. در سال ۱۳۶۸ با تشکیل ترکیب 
اهم  از  پژوهش  موانع رشد  بررسي  پژوهشهاي علمي کشور  جدید شوراي 
مسائل تلقي شد ]۴و۷[. این شورا در چند سال اخیر، به جهت پیش بیني 
الیحۀ ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فّناوري در واگذاري دبیرخانۀ امور 
سیاستگذاري پژوهش و فّناوري به این وزارت جدید، فعالیتش عماًل تعطیل 
شد. اخیراً، که برخي جلسات این شورا مجدد فعال شده است، باز هم تصمیم 
به بررسي موانع پژوهش در کشور گرفته شده است ]۸[. همین نکته ها و 

روش بررسي را مي توان در مرجع ]۹[ نیز یافت. 

تاریخچه

حال و هواي مانع-شناسي در تمام نوشتارهاي مربوط به توسعه از دوران 
بسنده مي کنم.  متاخر  به چند سند  اینجا  پیدا است. در  تاکنون  مشروطه 
شوراي پژوهشهاي علمي کشور در سال ۱۳۶۸، پس از بررسي مجدد ساختار 
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نهاد  با ترکیب جدید در  انقالب فرهنگي،  پژوهش کشور در شوراي عالي 
ریاست جمهوري شروع به کار مي کند. در همان اولین جلسات تصویب مي 
شود که پروژه اي با عنوان »بررسي تنگناهاي اداري و مالي تحقیقات« انجام 
شود. گزارش این پروژه در سال ۱۳۷۰ منتشر شده است ]۴[. بخش قابل 
توجه نتایج این گزارش معطوف است به بر شمردن موانع رشد تحقیقات 
در کشور. این گزارش، پس از بر شمردن برخي آمار و توضیحات تطبیقي 
از کشورهاي مختلف، در بخش ۴ به بررسي علل ضعف تحقیقات در ایران 
مي پردازد. در این فصل به تفصیل انواع مانع ها و مصداقهاي متعدد آن ذکر 
مي شود. موانع مالي و اداري در بخش ۵ این گزارش آمده است. جمع بندي 
دیگري از همین مانع ها در مرجع ]۷[ آمده است. در این مرجع, که سیاهه 
اي از موانع سر راه تحقیقات را دسته بندي کرده است، ۴۶ مانع همراه با راه 

حل هاي کلي آنها ذکر شده است ]۷[:

الف ـ فرهنگ تحقیق ـ نیروي انساني ـ آموزش

نبودن . ۱ تعاریف جامع در مورد محقق و تحقیق روشن  با  عدم آشنایي 
جایگاه اجتماعي محقق و عدم آگاهي مردم از اهمیت کار گروه پژوهشي 

و عدم حمایت مسووالن اجرایي از محققان

غفلت از عقب ماندگي شدید کشور در امر تحقیق و غفلت از عدم امکان . ۲
توسعه و رشد بدون تحقیق. با این روند در بسیاري از موارد مناسبتر 
نتایج تحقیقات  است آنچه تحت عنوان تحقق آغاز شده رها گردد و 

دیگران از خارج ابتیاع گردد.

فقدان غرور ملي در زمینۀ تولید به اتکاي تحقیق.. ۳

کافي نبودن بنیۀ پژوهشي چه از لحاظ تعداد محققان و چه از نظر کیفیت . ۴
انگیزه هاي  و  شخصي  عالقۀ  علت  به  کنوني  محققان  اغلب  تحقیقات. 
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فردي به امر تحقق رو آورده اند واال جذابیتي در جامعۀ ما براي پیوستن 
اهل علم به کار تحقیق وجود ندارد.

تربیت . ۵ به  جوابگویي  براي  عالي  آموزش  موسسات  محدود  ظرفیت 
مستقل  طور  به  تحقیقاتي.  مراکز  نیاز  مورد  هاي  رشته  در  پژوهشگر 
اقدام شایسته اي براي تربیت محقق انجام نشده است حال آن که حتي 

روش تدریس در این امر موثر است.

عدم هماهنگي در جذب نیروي انساني متخصص و پدید آمدن حالت . ۶
با  نادر  افراد  استخدام  براي  تحقیقاتي  موسسات  بین  ناسالم  رقابت 
ترین  نتیجه محروم ماندن مستحق  نامتعادل و در  پرداخت حقوقهاي 

موسسات.

رواج داشتن . ۷ و  اهمیت آن  به  توجه  و عدم  کار گروهي  فقدان روحیۀ 
فعالیتهاي پژوهشي منزوي.

بي اعتبار بودن روش نقادي علمي از کارهاي خود و دیگران.. ۸

رقابت . ۹ جو  از  پرهیز  عدم  و  تحقیق  فضاي  در  همکاري  حس  فقدان 
حسادت آمیز توام با نفي دیگران.

ب- نظام تحقیقات

روشن نبودن راهبرد تحقیقات به طور کلي و این که در کدام زمینه هاي . ۱
تحقیقاتي باید در طول بیست سال آینده فعالیت شود تا به مرحلۀ تولید 

و عرضه به بازارهاي بین المللي به صورت قابل رقابت برسیم.

مشخص نبودن سیاستهاي پژوهشي و جایگاه تحقیقات در برنامۀ توسعه . ۲
و متوازن نبودن بودجۀ تحقیقات در مقایسه با سایر هزینه ها.

معلوم نبودن جایگاه تحقیقات غیر دولتي و سیاست برخورد با موسسات . ۳
پژوهشي آزاد.
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برنامه . ۴ مبناي  بر  فعالیتها  جریان  و  پژوهشي  هاي  طرح  هدایت  عدم 
ابتکار و  ابداع و  بنابراین شکل نگرفتن روحیۀ  و اولویت و مصلحت و 

خالقیت براي حل مشکالت کشور.

فقدان نظارت بر و ارزیابي از عملکرد تحقیقاتي و در نتیجه اسراف آمیز . ۵
بودن فعالیتهاي تحقیقاتي و دور شدن از حالت خود گرداني و تمایز پیدا 

نکردن محققان برجسته و تحقیقات ارزنده.

عدم هماهنگي بین مراکز تحقیقاتي و در نتیجه پراکنده کاري و دوباره . ۶
کاري ضمن بي اطالعي مراکز تحقیقاتي و محققان از نیازهاي اجتماعي 

و اقتصادي و صنعتي.

فقدان مرکز اطالعاتي علمي در زمینۀ تحقیقات به صورت جامع و کارا.. ۷

عدم پیش بیني نحوۀ استفاده از نتایج تحقیقات در قوانین و آیین نامه ها . ۸
و بنابراین رجحان یافتن خرید خدمات و محصوالت از خارج.

بخشهاي صنعتي . ۹ استقبال  و عدم  بي عالقگي  بنابراین  و  عدم شناخت 
براي بهره گیري از نتایج تحقیقات.

فقدان سازماندهي براي پیگیري و به کارگیري نتایج تحقیقات به صورت . ۱۰
نیمه صنعتي یا صنعتي.

ج- مقررات اداري

مشاغل . ۱ و  پژوهشگري  و  کارشناسي  سازماني  سمتهاي  نبودن  کافي 
سازماني خدماتي و پشتیباني به تعداد متناسب با آن.

و . ۲ مالي-اداري  هاي  رشته  در  متخصص  نیروهاي  استخدام  محدویت 
اصوالً مقید بودن به مراعات قانون منع استخدام.

متناسب نبودن شرایط آیین نامه هاي استخدامي براي جذب نیروهاي . ۳
پژوهشگر.
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افراد متخصص مسن تر از چهل سال و عدم امکان به . ۴ منع استخدام 
و  اداري  امور  نظام  از  خارج  سوابق  و  سنوات خدمت  آوردن  حساب 

استخدامي.- مشکل بازنشستگي محققان در سن ۶۵ سالگي.

مشکل طرح تمام وقتي براي تشویق اساتید به امر تحقیق و مزاحمت . ۵
سقف ۱۶ ساعت پژوهش در هفته.

مراکز . ۶ تصویب  و  رسمي  شناسایي  نحوۀ  نظیر  حقوقي  مشکالت  وجود 
تحقیقاتي. در حال حاضر دستگاههاي مختلف دولتي مجوز صادر مي 

کنند.

در . ۷ پیاده کردن طرحها  براي  تحقیقاتي  مدیران  اختیارات  نبودن  کافي 
داخل مراکز تحقیقاتي.

بازرسي هاي . ۸ و  ها  ارزیابي  پیچیده و سپس  و  وزاید  تشریفات طوالني 
متعدد در امر سفارش و تهیه و ترخیص مواد، قطعات، کتب، نشریات و 

دستگاههاي آزمایشگاهي و علمي-فني ونمونۀ کاال و نرم افزار.

سنخیت نداشتن بسیاري از بخشنامه هاي مختلف بودجه اي که ضمن . ۹
دست و پاگیر بودن، بسیاري از خریدهاي ضروري و پرداخت اضافه 

کاري را عماًل ممنوع مي سازد.

مناسب نبودن آیین نامۀ ثبت اختراع و ... که مراجع مختلف تصمیم گیري . ۱۰
براي ثبت و شناسایي اختراع را مطرح مي کند.

د- معیشت و رفاه پژوهشگران

جامعۀ . ۱ با  اقتصادي  غیر  برخورد  و  محقق  وقت  ارزش  به  توجه  عدم 
محققان

سپري شدن قسمت عمدۀ وقت و حواس محققان براي حل مشکالت . ۲
جاري زندگي شخصي یعني مسکن، خورد و خوراک و پوشاک و ...
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براي . ۳ از حوزه هاي تخصص خود  به کارهاي خارج  روآوردن محققان 
اثر  در  زندگي  فرساي  طاقت  هاي  هزینه  و  مشکالت  به  جوابگویي 

نارسایي حقوق و دستمزدي به که عنوان محقق دریافت مي کنند.

پاداش . ۴ و  کاري  اضافه  مزایا،  و  حقوق  پرداخت  در  اداري  مانع  وجود 
محققان و ناچیز بودن مبلغ حق الزحمۀ تحقیقات خصوصًا براي کساني 

که عضو هیات علمي نیستند یا مدرکي کمتر از فوق لیسانس دارند.

فقدان امنیت شغلي و آرامش فکري در مورد حال و آیندۀ زندگي براي . ۵
محققان.

مراکز . ۶ و  دانشگاهها  علمي  هیات  اعضاي  حقوق  اصالح  قانون  انحصار 
وزارت  و  عالي  آموزش  و  فرهنگ  وزارت  تابع  واحدهاي  به  پژوهشي 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.

و- مقررات مالي

وابسته شدن مسیر گرفتن بودجه و هزینه کردن آن به تصویب طرحها . ۱
بدون قید مدت از طرف شوراي تصویب.

وابسته بودن هزینه کردن اعتبار به صورت نامتناسب به:. ۲

الف- قانون نحوۀ هزینه کردن اعتباراتي که به موجب قانون، از قانون 
محاسبات و سایر مقررات عمومي دولت مستثنا هستند.

ب- قانون بودجۀ هر سال که خود تابع سیاستهاي دو ساله است.

مغایرت داشتن قید هزینه کردن اعتبارات پیش بیني شده به صورت . ۳
کمک، با تفکیک مواد، با ماهیت کار تحقیقات و بنابراین مشکل شدن 

اخذ بودجۀ مصوب.

به . ۴ است  تحقیقات  امر  بر  ناظر  که  به مصوباتي  ذیحسابان  توجه  عدم 
علت عدم آشنایي آنها با امور تحقیقاتي و کند شدن جریان هزینه .
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عدم . ۵ علت  به  سال  طول  در  ممیزي  اجراي  با  تحقیقات  وقت  اتالف 
از  سختگیري  اعمال  و  تحقیقاتي  اسناد  با  حسابرسیها  ممیزان  آشنایي 

سوي آنها نه از روي غرض بلکه از سر بي اطالعي.

بازگشت در آمدهاي تحقیقاتي به خزانه و عدم امکان استفادۀ سریع از . ۶
آن که باعث دلسردي موسسات در پیشبرد طرحهاي تحقیقاتي مي شود.

ابهام در چگونگي گرفتن دو درهزار فروش صنایع تولیدي و وابستگي . ۷
هزینه کردن آن به قانون محاسبات عمومي.

عدم استمرار بودجه هاي تحقیقاتي مثاًل هزینه شدن ٪۱۵ بودجه هاي . ۸
تحقیقاتي مراکز صنعتي و تولیدي.

ارزي . ۹ نیازهاي  تامین  به  ندادن  اولویت  و  ارزي  سهمیه  بودن  محدود 
مراکز تحقیقاتي در مقایسه با دیگر نیازهاي مصرفي.

ه  ـ  پشتیباني

فقدان فضاهاي مناسب تحقیقاتي براي بسیاري از مراکز پژوهشي آزاد . ۱
و مراکز قدیمي دولتي.

امکان . ۲ عدم  و  دولتي  غیر  موسسات  در  خصوصًا  تجهیزات  کمبود 
خرید تجهیزات جدید یا عدم امکان استفاده از تجهیزات موجود سایر 

موسسات.

محدود بودن بودجه هاي ارزي براي خرید کتب و نشریات علمي و . ۳
بنابراین ضعیف شدن بنیۀ علمي پژوهشگران.

کمبود و گاه فقدان ابزار و منابع تحقیق اعم از داخلي و خارجي بخصوص . ۴
کتب و نشریات بنابراین بي اطالع ماندن محققان از کارهاي انجام شده 

یا در دست انجام.
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شدت دیوان ساالري در مورد تهیه و توزیع وسایل و لوازم تحقییقاتي . ۵
براي  مرکزي  بانک  اداري  مراحل  سیر  یا  مجوز  کسب  عنوان  تحت 
گشایش اعتبارات اسنادي و بطي بودن مکاتبات و پاسخهاي وزارتخانه 

هاي صنعتي.

از . ۶ تحقیقاتي  مراکز  نیاز  مورد  تجهیزات  و  مواد  تامین  نداشتن  اولویت 
دیدگاه دستگاههاي اجرایي دولتي که اکثراً آشنایي کارشناسانه با ویژگي 

وسائل و تجهیزات تحقیقاتي ندارند.

مشکل چاپ و کمبود ابزار براي عرضۀ نتایج تحقیقات به صورت کتاب . ۷
و نشریه و بي عالقگي بخش خصوصي و گاه دولتي به چاپ کتابهاي مفید 

علمي در مقابل کتابهاي بازاري و درآمدزا.

فقدان بنیادي براي حمایت از تحقیقات و محققان چه به صورت صندوق . ۸
چه به صورت انجمن.

توسعۀ . ۹ راهبرد  مهمترین  عنوان  به  موانع  رفع  تلقي  و  موانع،  به  توجه 
پژوهش در کشور، حکایت از این دارد که:

نظام مدیریت پژوهش کشور با مدیریت راهبردي، و ضرورت شناخت . ۱۰
فرصتها و تهدیدها و نقطه ضعفها و قدرتها، آشنا نیست.

مثابۀ یک هستار . ۱۱ به  است،  اجتماعي  مقولۀ  را، که یک  پژوهش  مقولۀ 
پس،  مي گیریم.  نظر  در  انسان،  و  درخت  مانند  زیستار،  یا  زیستي۲ 
مگر  مي کند،  رشد  ذاتش  و  بنابه ماهیتش  درخت  مثاًل  که  همان گونه 
اینکه آب و غذا به آن نرسد، پژوهش هم بنا به ماهیت و ذاتش باید 
رشد بکند، مگر اینکه مانعي بر سر راهش باشد. بنیان این تصور اشتباه 
۲. واژۀ هستار در فرهنگستان زبان و ادب فارسي در مقابل entity ساخته شده است. 
منظور از ترکیب هستار زیستي bio-entity است که براي آن واژۀ فارسي زیستار را 

ساخته ام.
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برساختۀ  یک  پژوهش  مفهوم  که  است  واقعیت  این  به  بي توجهي  در 
اجتماعي است، یک هستار اجتماعي است، و نه یک هستار زیستي. پس، 
پژوهش ذات یا ماهیت ندارد، بلکه تنها مي تواند عملکرد و اثر بخشي 

داشته باشد.

از . ۱۲ را  ما  پژوهش،  ناموجود  ذات  و  ماهیت  نه  و  بخشي،  اثر  به  توجه 
این توهم آزاد مي کند که اگر مانع هاي رشد پژوهش برطرف شود، 
پژوهش ذاتًا رشد خواهد کرد. شاید اگر بپذیریم پژوهش باید اثربخش 
اما  نیست،  پژوهش  ذاتي  که  کنیم،  پیدا  سازوکارهایي دست  به  باشد 
نقش »مکنده« و »تنوره« را برای پژوهش دارد؛ سازوکارهایی که اکنون 
نمی شناسیم و تلقی اشتباه از مفهوم پژوهش ما را از وجود این سازوکارها 
غافل کرده است. برکشیدگي پژوهشگران موفق و مراکز پژوهشی موفق 
وجود  از  حکایت  است  بیشتر  بسیار  ناموفقان  جمع  که  جامعه ای  در 
این سازوکارهای تنوره ای دارد. توجه به موفقیتها احتمال شناسایی این 
سازوکارها را بسیار زیاد مي کند. شاید تقاضا محور دیدن پژوهش، به 
جای عرضه محوری که معموالً پژوهشگران به آن تمایل دارند، از جنس 
مي تواند  پژوهش  تنوره ای  کار  سازو  باشد.  مطلوب  سازوکارهای  این 
ساختارهاي  و  پژوهشگران  بردارد.  میان  از  را  مانع ها  خود  خودي  به 
پژوهشي که در معرض سازوکارهاي مکشي و تنوره ای قرار مي گیرند 
در هر حال راه خود را باز مي کنند و به توسعۀ پژوهش مي پردازند. این 
بینش توجه ما را از ناکامي ها و مانع ها به سوي کامیابیها و به سوي 
اشخاص موفق در پژوهش مي چرخاند و کمک مي کند به شناسایي 
این  به  توجه  بي اهمیت جلوه مي دهد.  را  موانع رشد  و  عاملهاي رشد، 

چرخش بینش موضوع این مقاله است
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3-تحلیل موانع

با  آشنایي  »عدم  پژوهشي  امور  موفقیت  عدم  عامل  اولین   ]۴[ مرجع  در 
تحقیقات« ذکر مي شود و علت آن چنین ذکر مي شود:

باقي ماندن آثار فرهنگ شخصیت پرستي و قدرت ساالري به گونه اي که 
تا تشکیالتي متصل به رده هاي باالي حکومتي نشود، تمکین به تصمیمات 

آن آسان صورت نمي گیرد.

به مانعهاي دیگري هم که در بخش قبل ذکر شد توجه کنید! این مانع ها 
به  بسته  که  اند  سیاسي  یا  اجتماعي،  فرهنگي،  هاي  گزاره  از جنس  عمومًا 
بینش مي توان پیرامون مانع بودن یا نبودن آن بحث کرد. گاهي هم آنقدر 
کلي هستند که یک واقعیت بدیهي را بیان مي کنند از این نوع: ما ایرانیان 
ایراني هستیم. به قطع مي توان برخي از این بر شمرده ها را در مورد جوامع 
قانوني  نوع گره هاي  از  آنها  از  برشمرد. برخي دیگر  پیشرفتۀ صنعتي هم 
است که البته مي توان در رفع آنها کوشید. البته باید پذیرفت که در تمام 
این مانع هاي برشمرده شده واقعیتي نهفته است؛ و شاید بیان دردي است 
از سوي عده اي که مدعي پژوهشگري اند و یا در سمتهاي سیاستگذاري 

قرار دارند.

چگونه است که برخي پژوهشگران و نیز برخي مراکز پژوهشي با وجود این 
همه موانع توانسته اند رشد کنند و از خود موفقیت نشان بدهند؟ کمتر دیده 
شده است که از زبان محققان موفق موانع رشد پژوهش شنیده شود و یا به 

علت موفقیت آنها توجه شود. 

آن  در  حرفه اي  تحقیقات  تازگي  به  که  کشوري  در  پژوهش،  موانع  بیان 
اینکه چطور  از  پرسش  به جاي  ما،  که  است  این  است، شبیه  شروع شده 
کوهنوردي موفق به صعود شده است، از عالقه منداني که صعود نکرده اند 
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نداشتن  وقت،  کمبود  راه،  دوري  البد  چیست.  کوه نوردي  موانع  بپرسیم 
تجهیزات، نبود فرهنگ گشت و گزار جمعي و از این دست موانع برشمرده 
مي شود. اما کوهنورد موفق احتماالً از راه دور، با وجود کمبود وقت،  نداشتن 
تجهیزات،  به تنهایي صعود مي کند. به نظر مي رسد عالقۀ ما در برشمردن 
موانع تحقیقات در تصور بسیطي است که از امر پژوهش و توسعه داریم؛ و 
بدون آنکه آن را تجربه کرده باشیم، یا بخواهیم از افراد باتجربه مشورت 
بگیریم، به دنبال ماهیت این مفهوم برساختۀ اجتماعي مي گردیم؛ ماهیتي که 
وجود ندارد. برشمردن موانع مبتني است بر پذیرش ماهیت پیشرو و پویاي 
پژوهش. ما مي توانیم تمام ساختارهاي پژوهشي کشورهاي پیشرفته را کپي 
کنیم، به تعداد زیاد پژوهشگر استخدام کنیم و اعتبارات تحقیقات کافي هم 
در اختیار آنان بگذاریم بدون اینکه اثري در جامعه از پژوهش دیده شود. 
آنگاه به تعداد کافي هم مي توان مانع برشمرد و راهکارهاي رفع مانعها را 
هم پیشنهاد داد بدون اینکه اتفاقي بیفتد. در امر پژوهش، مانند هر برساختۀ 
اجتماعي دیگر نباید به دنبال ماهیت گشت، بلکه باید از آن انتظار کارکرد و 

اثربخشي داشت. اثر بخشي پژوهش هم در موفقیت آن است. 

در جامعه هایي که پژوهش نهادینه شده، ریشه دوانده، و بخشي اجتناب ناپذیر 
از فعالیتهاي اجتماعي شده است، مانند کشورهاي صنعتي یا بعضي کشورهاي 
جهان سوم که رشد قابل توجهي در زمینه هاي علمي داشته اند، قاعدۀ رشد 
اثر بخشي آن در جامعه کمابیش شناخته شده است.  پژوهش و چگونگي 
بررسي  بنابراین  و  جامعه،  در  پژوهش  راهبردي  مدیریت  مطالعۀ  بنابراین 
موانع براي مطالعه اي همه جانبه، معني و محمل دارد و منجربه توسعۀ بیشتر 
به تعداد الزم راهکارهاي  فناوران موفق  علمي مي شود. وجود دانشگران و 
علمي منبعث از مطالعات راهبردي را ممکن مي سازد و ضمانت مي کند. این 
در حالي است که در کشور ما، که هنوز جامعه با مفهوم علم و پژوهش مسئله 
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دارد و اتفاق نظر بر سر این مفاهیم وجود ندارد، برشمردن مانع ها، و اولویت 
دادن به بررسي آنها، به خودي خود مانع رشد پژوهش مي شود. تصور کنید 
براي هر یک از موانعي که در بخش پیشین ذکر شد یک کارگروه، یا ساختار 
اجتماعي دیگر، براي پیگیري رفع آن ایجاد شود. خود این ساختار یا کارگروه 
مانعي جدید خواهد شد براي رشد پژوهش، که علت اصلي آن را باید در این 
دانست که پژوهشگران ناموفق گردانندگان اصلي این کار گروهها مي شوند. 
به عالوه، وجود کارگروههاي رفع موانع، سیاستگذاران را در این خیال نگاه 
مي دارد که براي رفع مانع پژوهش راهي اندیشیده شده است و آنها پس از 
آن از مسئله فارغ مي شوند. در شرایطي که ما به سر مي بریم پرداختن به 

عاملهاي رشد و موفقیت بسیار کارسازتر است.

۴- بینش تكاملي و شناخت عاملهاي رشد

در دوره اي که برنامه ریزي پژوهشي وجود ندارد، سیاستها و راهبردها اعالم 
سیاستگذاري  تجربه  است،  نشده  تعیین  سیاستگذاري  مجاري  است،  نشده 
وجود ندارد، زیرساختهاي مفهومي و زیر ساختهاي اداري منطبق بر آنها به 
وجود نیامده است، پژوهشگران و مدیران پژوهش موفق به تعداد الزم براي 
شناسایي و اجراي راهکارهاي عملي وجود ندارد، باید تنها انتظار جوانه زني 
به  جوانه هایي  ابتدا  ماده  یک  شدن  بلوري  هنگام  به  که  گونه  آن  داشت؛ 
صورت کاتوره اي و بدون پیش بیني به وجود مي آید. زدن جوانه ها قطعي و 
طبیعي است، و ما هم در کشورمان شاهد این جوانه زني ها هستیم: مراکز 
انواع  و  خالق،  و  کارآفرین  جوانان  اثربخش،  پژوهشگران  موفق،  پژوهشي 
نمونه هاي دیگر؛ متأسفانه گاهي هم جوانه هاي کاذب اعتبار اجتماعي کسب 

مي کنند که البته تمیز آنها مشکل نیست. 

جوانه ها گاهي رشدپذیرند و گاهي اندکي پس از حادث شدن نابود مي شوند. 
باشد. وجود  باید موردنظر  ماندني  و  بنابراین شناخت جوانه هاي رشدپذیر 
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ناخالصي ها در علم مواد که به جوانه زني کمک مي کند، مانند وجود افراد 
نامتعارف در جامعۀ پژوهشگران است. در جامعۀ توسعه نیافته، رشد نیافتگي 
متعارف است و نامتعارف کسي است، یا ساختاري است، که از خود رشد 
نشان مي دهد. به قیاس قوانین رشد در علم مواد، احتماالً در اطراف این افراد 
موفق و نامتعارف، یا ساختارهاي موفق، باید بتوان رشدپذیري را تجربه کرد: 
اگر کمک به نابودي این موارد رشدیافته نکنیم، این جوانه ها خود به خود 
رشد مي کنند و در اطراف خود جزیره هاي موفقي مي سازند. این پدیده را 
به آساني مي توان پیرامون پژوهشگران موفق و واحدهاي پژوهشي موفق، اما 

نامتعارف، مشاهده کرد. 

وضع  به  منجر  ما  متعارف  نیافتۀ  توسعه  جامعۀ  در  متعارف  بینش  و  نگاه 
قوانین و مقررات، و نیز ظهور رفتارهایي مي شود که اکثراً کمک به نابودي 
نهادهاي  و  افراد  فربه کردن  نامتعارف و  یا تضعیف جوانه هاي رشدپذیر 
پژوهشي  سیاستهاي  نبودن  یا  بودن  موفق  محک  بهترین  مي کند.  متعارف 
باید حّدرضایت موردهاي رشدپذیر از نتایج و چگونگي اجراي این سیاستها 
باشد. این یک اصل خدشه ناپذیر در سیاست پژوهشي هر جامعه اي است. 
جامعه هاي صنعتي پیشرفته همگي به این اصل توجه دارند، که البته چون 
مراحل تکاملي را طي کرده اند، معموالً از آن به عنوان اصل کیفیت-محوري۳ 
نام مي برند. به عکس، جامعه هاي توسعه نیافته، مانند کشورمان، دائمًا این 
اصل را نقض مي کنند و به جاي حمایت از افراد و نهادهاي موفق که معموالً 
نامتعارف اند از افراد و نهادهایي حمایت مي کنند که خود را مطابق قوانین 
اثر بخشي  اینکه  تطبیق داده اند و متعارف شده اند بدون  بظاهر  و مقررات 
داشته باشند. یکي از عاملهاي اصلي تسریع فرار مغزها از ایران زیرپاگذاشتن 

همین اصل است. 

Merit-based .۳
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حمایت از جوانه هاي رشدپذیر، که همچون آن کوهنورد ماهر و بي توجه به 
موانع، صعود علمي خود را در جامعۀ ما نشان داده اند، منجر به رشد بیشتر 
آنها و نیز تکامل جامعه به سوي ایجاد و حضور یک اجتماع علمي۴ قوي و 
بالغ مي شود. کشور ما هنوز به این مرحله از بلوغ اجتماعي نرسیده است و 
از یک اجتماع علمي در جامعه خبري نیست، گرچه مطالعات جامعه شناختي 
اخیر نشان مي دهد در این مورد هم جوانه هایي زده شده است که مي ارزد 
حمایت بشود.]۱۰[. در جامعه اي که اجتماع علمي حضور یافته است و بالغ 
شده است مي توان به برنامه ریزي هاي متعارف، از نوعي که در کشورهاي 
پیشرفته شاهد آن هستیم، پرداخت. حضور اجتماع علمي ضامن برنامه ریزي 
است. در صورتي که در کشور  برنامه هاي آن  موفق  اجراي  نیز  و  منطقي 
هنگام  به  جامع،  منطقي  برنامه ریزي  در  شدن  موفق  صورت  در  حتي  ما، 
اجرا مدعیان پژوهش وارد میدان مي شوند و مانع اجراي هدف مند برنامه ها 
خواهند شد. سیاستمداران هم، هر چقدر جسارت و شجاعت در کنار گذاشتن 
مدعیان داشته باشند، در نهایت در مقابل فشار سیاسي آنها تن در مي دهند 
این  مقابل  دیکتاتورها مي توانند در  تنها  واگذار مي کنند.  آنها  به  را  اجرا  و 
در  و  شوروي  در  کنند.  عمل  دیگر  گونه اي  به  و  کنند  مقاومت  مدعیان 
عصر استالین شاهد این رفتار بوده ایم. مشخصًا استالین از النداو و کاپیتزا 
ازاي آن بدون حّد  ایجاد کنند و در  خواست توان هسته اي براي شوروي 
امکانات داشته باشند. این دو، که از فیزیکدانان تراز اول جهاني بودند، این 
دادند  توسعه  را آن گونه  فناوري شوروي  و  علوم  نتیجه  در  و  پذیرفتند  را 
که شاهد آن بودیم. اتفاق مشابه در عراق صدام حسین افتاد و دیدیم که 
چگونه در مرحله اي رشد علمي عراق به سه برابر ایران رسید در حالي که 
جمعیت آن کمتر از۱/۴ ایران بود. در مقابل، در ایران، که در سیاستگذاري 
علمي و پژوهشي دموکراسي افراطي برقرار است، شاهد تمام مظاهر زشت 

Scientific•Community .۴
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تظاهر  کمترین  هستیم.  ندارد،  علمي  اجتماع  که  جامعه اي  در  دموکراسي، 
این دموکراسي علمي، در غیاب جماعت علمي، غلبۀ میان مایگان و مّدعیان 
پژوهش در اکثر امور، ظاهرسازي کامل در مظاهر جامعۀ تحقیقاتي، تولید 
ماسکي از پژوهش، و نمایش یک تئاتر تحقیقاتي بدون اثر بخشي اجتماعي 

است.

به هنگام غیاب و نبود اجتماع علمي در یک جامعه، کساني که در مسند 
پژوهشگري نشسته اند و با پژوهش آشنا هستند، مجبورند براي امرارمعاش 
خود متعارف بشوند و خود را به قالب قوانین و مقررات موجود در بیاورند. 
سیاستمداران هم، که بنابه قاعده، افراد متعارف را به مشورت مي گیرند، به 
تحکیم مواضع متعارفان کمک مي کنند و در نتیجه پژوهشگران پرمایه در 
تراز جهاني پس زده مي شوند و نقشي در سیاستهاي پژوهشي و در اجراي 
به تشدید شرایط موجود کمک  امر  این  نمي آورند، که  به دست  برنامه ها 
مي کند مي شود. رشد سریع جمعیت دو دهۀ گذشته فرصت توجه به این 
اصل بدیهي را از ما گرفت. دوران کمیت گرایي، که هنوز خاتمه نیافته است، 
نامتعارفان  براي  مجالي  و  متعارفان کرده  مواضع  تحکیم  به  فراواني  کمک 
پرمایه باقي نگذاشته است. در نتیجه فرصت بسیار مهمي را کشورمان براي 
ایجاد جماعت علمي بالغ و پویا از دست داده است. امور پژوهشي، و سمتهاي 
کلیدي، به ناچار عمومًا در دست متعارفان است که به طور طبیعي حافظ 
منافع خودشان اند و نه کشور. همین امر اجراي هر برنامۀ راهبردي پژوهشي 
را با مشکل مواجه مي کند. نامتعارفان پرمایۀ علمي دوران سختي را براي 

جلوگیري از نابودي مي گذرانند.

با توجه به نکته هاي پیش گفته، تنها راه نجات پژوهش کشور و تنها راهبرد 
اساسي ما در توسۀ علمي توجه به اصل حمایت از جوانه هاي رشد پذیر و 
ایجاد جزیره هاي کیفیت است. پذیرش این اصل و اجراي منطقي آن منجر به 
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ایجاد و توسعۀ جماعت علمي در کشور مي شود که ضامن اجراي برنامه هاي 
پژوهشي کشور خواهد بود. پذیرش این اصل منافاتي با دموکراسي حاکم بر 
ساختارهاي پژوهشي ما ندارد بلکه قواعد این دموکراسي را خردمند مي کند. 
بیافرینند،  سیاسي  مشکل  و  کنند  تعارض  ابتدا  در  است  ممکن  متعارفان، 
اما به سرعت واخواهند داد و خود را با قواعد جدید بازي تطبیق مي دهند. 
آنچه باید دغدغۀ ما براي توسعۀ کشور باشد، و براي توسعۀ علمي کشور 
باشد، ایجاد شرایط رضایت پرمایگان است، که معموالً نامتعارف اند، و حکم 
جوانه هاي رشدپذیر و شکننده را در جامعه دارند، چه فرد و چه نهاد. پس 
از پذیرش این راهبرد مي توان به راهبردهاي ثانویۀ دیگر، که هم تعداد این 

جوانه ها را افزایش دهد و هم به نیازهاي کشور پاسخ دهد، اندیشید. 

اخیر  سالهاي  در  هم  نوآوري  بررسیهاي  چارچوب  در  تکاملي  نظریۀ  واژۀ 
مطرح شده است. در این مضمون، منظور سنجش نوآوري در مقابل سنجش 
به  »تحتو«  سنجش  نظام  است.  کشور  یک  در  )تح-تو(  توسعه  و  تحقیق 
دروندادهاي بخش »تحتو« توجه مي کند در صورتي که در سنجش نوآوري 
به درونداد، عملکرد، و خروجي توجه مي شود]۱۱[. انگیزۀ افزایش توجه به 
نظام ملي نوآوري در کشورهاي صنعتي به همین دلیل است. اگر بپذیریم 
که منظور از پژوهش، چه بنیادي، چه کاربردي، و چه توسعه اي، نوآوري به 
معناي جامع آن است، آنگاه روشن مي شود چرا در جامعۀ توسعه نیافته اي 
مثل ایران توجه به عوامل رشد بسیار کارسازتر است. نمونه هاي جوانه زده 
است،  آمده  پدید  اجتماعي  پیچیدۀ  سازوکار  درون  از  که  را،  یافته  و رشد 
مي توان مصداقهاي نوآوري دانست. از این زاویه هم که بنگریم، در یک نظام 
ملي نوآوري کشور راهبرد اصلي ما باید توجه به نمونه هاي رشد یافته باشد.
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سپاسگزاري: از آقاي دکتر محمدرضا سلطاني که ویراست اولیۀ این مقاله 
را خواندند و نکته هاي جالبي را یادآوري کردند سپاسگزارم .
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علم و جایگاه ما نسبت به آن و نسبت علم سكوالر با ما ۱
۸۳/۱۰/۱۵

۱-بیان مفاهیم

سکوالر در فارسي معادلهاي گوناگون دارد از جمله عرفي، غیر دیني، غیر 
کردن،  علمي  معني  به  علمانیت،  به  عربي  در  ناسوتي؛  و  دنیوي،  مقدس، 
تنها  نه  نشان مي دهد  معادلها  تنوع  همین  ]۱، ص۳۵[.  است  ترجمه شده 
این واژه بر ساختۀ فرهنگ ما نیست، بلکه مفهوم آن با فرهنگ ما عجین 
نشده است. به هر حال در این نوشتار ترجیح مي دهم از واژۀ فارسي ناسوتي 
ابداع  ناسوتي گري در مقابل سکوالریسم استفاده کنم.  در مقابل سکوالر و 
این واژه و مفهوم آن در غرب در پي چند صد سال جنگهاي مذهبي، و نیز 
حکومت کلیسا به وجود آمد، و هدف آن، گرچه معموالً جدایي حکومت و 
کلیسا خوانده مي شود، اما در واقع خلع قدرت از کلیساي کاتولیک و حکومت 
یا مسیحیت.  بود، نه مطلق کلیسا  اروپایي  کلیساي کاتولیک در کشورهاي 
پس این مفهوم نه فقط یک برساختۀ اجتماعي است، بلکه به سنت و فرهنگ 
خاصي وابسته است که بي توجهي به آن براي پردازش و تحلیل پدیده هاي 

اجتماعي ما گمراه کننده است.

مفهوم دیگري که این نوشتار به آن مي پردازد لفظ علم و مفاهیمي است که 
این لفظ بر آن اطالق مي شود]۲[. در زبان فارسي، طیف مفاهیمي که واژۀ 

علم بر آن اطالق مي شود گسترده است:

علوم دیني سنتي که در حوزه ها تدریس مي شود؛

علوم طبیعي سنتي که به هنگام تأسیس دارالفنون هنوز زنده بود و هم اکنون 

۱. متن ارائه شده در پنجمین نشست سراسري دبیران هم اندیشي دانشگاه ها، مشهد ۱۹و 
۲۰ آدر ماه ۱۳۸۳
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است،  فرهنگ مان عجین شده  با  که  را،  ویژگي هاي آن  کمابیش  ما  مردم 
همان ویژگي هاي علوم جدید تصور مي کنند؛

علم، یا دانش، به معناي مجموعه اي از دانسته هاي روز دنیا که با تأسیس 
نقل یک  این مفهوم،  ایران منتقل شد. در  به  از آن  دانشگاه تهران بخشي 
برش تاریخي از فرایند علم عین علم تلقي مي شود. هم اکنون نیز این مفهوم 

در ایران کمابیش رایج است؛

علم در مفهوم مدرن آن که یک فرایند است و نتیجۀ آن دانش یا معرفت 
علمي است. مشارکت در این فرایند امري است بسیار پیچیده که آشنایي 
ما ایرانیان با آن بسیار کوتاه است و عمدتًا بعد از جنگ تحمیلي شروع شده 
است. بنابراین مردم ما با این مفهوم هنوز بسیار بیگانه هستند و دانشگاه ها و 

پژوهشگاه هاي ما نیز هنوز بر مبناي این مفهوم اداره نمي شوند.

علم  به  تاریخي  دورۀ  هر  در  که  دانشگراني  یا  دانشمندان،  علما،  مجموعۀ 
در درون مجموعۀ خود  مراتبي  همواره یک ساختار سلسله  مي پرداخته اند 
رده بندي  در  مي توان  را  مراتب  سلسله  این  تجلي  نوع  بهترین  داشته اند. 
مدرسان و مؤیدان نظامیه ها دید. این نظام سلسله مراتبي هنوز در حوزه ها 
مشاهده مي شود، و امري مسلم در حوزۀ علوم دیني تلقي شده است. کسي 
از لفظ  اینکه  را که حرفۀ آن علم به معني ۴ است دانشگر مي نامم براي 

دانشمند، که بار معرفتي تاریخي گسترده دارد متمایز شود.

حیطۀ علم به مفهوم دوم آن نیز متأثر از نظام سلسله مراتبي مشابهي بوده 
است. این حیطه، گرچه عماًل از قرن هشتم هجري به بعد پویایي خود را از 
دست داد، اما هنوز تا همین اواخر، مثاًل در میان مستخرجین سنتي تقویم،  

آثار آن مشاهده شده است.
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چون واژۀ اعتقاد را هم به کار خواهم برد مایلم تعریفي از آن ذکر کنم. هر 
گزاره اي را که بدون اثبات مي پذیریم اعتقاد مي نامم. اثبات را به معني نوین 
علمي آن مي گیرم که مترادف باشد با استدالل درست در چارچوب یک 
اثبات  براي  لزومي  ناپذیرند و گاهي  اثبات  اعتقادها گاهي  منطق مشخص. 
آنها دیده نمي شود. بعضي اعتقادها را از مقولۀ معرفت مي دانند، اما به هر 
حال اعتقاد از نوع معرفت علمي، به مفهوم ۴، نیست. اعتقاد پذیرفتني است 

اما نه لزومًا اثبات شدني.

۲-تخصیص واژۀ علم به ناسوتي؟

این  در  علم  مي برم.  کار  به  پیشین  بخش   ۴ مفهوم  در  اینجا  در  را  علم 
بیشتر سابقه  نیوتون شروع مي شود و حدود سیصد سال  و  گالیله  با  معني 
ندارد. این علم ادعا دارد که از طبیعت مدل مي سازد و با استفاده از مدل 
طبیعت مي تواند پدیده ها را پیش گویي کند. مدلهاي علمي از مفاهیم ریاضي 
و تعریفهاي عملیاتي از مفاهیم استفاده مي کند. روش حاکم بر بررسي هاي 
علمي روش فروکاست است که گاهي تنها روش علمي تلقي شده است، اما 
همه دانشگران به این باور نیستند ]۳[. مدل سازي و روش فروکاست گرچه 
در علوم طبیعي شروع شد اما علوم اجتماعي و علوم انساني نوین را هم به 
شدت متأثر کرده است. پیرو این علم نوین فناوري رشد کرده است که هنر 
تغییر در طبیعت و ابداعات جدید است. علم به این معني حتي این ادعا را 
ندارد که ماهیت طبیعت را درک مي کند، بلکه تنها ادعا ساختن مدلي از 
طبیعت است که طبیعت به آن، در حد توان ما براي سؤال از آن یا انجام 
آزمایش و تجربه در گسترۀ تعریف و دقت آزمایشها، پاسخ مناسب مي دهد. 
بنابراین این علم هیچ ادعایي در مورد موضوعهاي ماوراء طبیعي ندارد و آن 
را از حیطۀ اعتبار و حیطۀ موضوعهاي خود خارج مي داند. البته در سیصد 
سال گذشته، که این علم پایه ریزي شده است، به دلیل فرهنگ خاص حاکم 
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بر خاستگاه آن، یعني اروپا و حاکمیت کلیساي کاتولیک بر همۀ امور و مردم 
آن دیار، کسان بسیاري، چه از میان عوام و چه از میان دانشگران، گزاره هایي 
در حیطۀ ماوراء طبیعت با استنباط از علم نوین مطرح کرده اند، که باید آنها 
را گزاره هاي غیر علمي و از نوع سلیقه و یا اعتقاد دانست. نسلي از گذشتگان 
ما در صد سال گذشته، که اهل قلم  بوده اند، و با اروپا و ظواهر آن آشنا 
شدند، بدون درک عمق علم جدید و مباني آن، و با هراس از ابعاد عقب 
افتادگي ما که کاماًل عیان بود، عجوالنه انواع برداشتهاي ظاهري خود را به 
جامعۀ ما تحت عنوان علم عرضه کرده اند. تحوالت این مدت و نیز انقالب 
مشروطه و انقالب اسالمي نشان مي دهد که این گزاره هاي سطحي هنوز به 
یک باور اجتماعي و یک حرکت فرهنگي تبدیل نشده است. به عبارت دیگر 

اهل قلم گذشتۀ ما نتوانسته است به عمق باورهاي فرهنگي ما رسوخ کند.

بر خالف علم به معني ۱، که در آن تقدس وجود دارد، و به امور قدسي 
با  ارتباطي  به معني ۴، و حاصل آن که دانش روز است،  مي پردازد، علم 
امور قدسي ادعایي هم ندارد. هیچ  امور قدسي ندارد و به هیچ عنوان در 
دانشگري مقدس نیست و هیچ گزارۀ علمي هم مقدس نیست. اگر در طول 
تاریخ غرب، یا در ایران یکصد سال گذشته، کساني چنین ادعاهایي کرده اند 
در  نوین،  علم  البته  دارد.  مدرن  علم  مباني  از  آنها  اطالعي  بي  از  حکایت 
مقایسه با دانش در جوامع پیشاعلمي به اندازه اي قدرتمنداست که بسیاري 
را وسوسه مي کند گزاره هاي علمي را فراتر از گسترۀ اعتبارشان معتبر بدانند 
و به حیطۀ امور قدسي و مذهب وارد شوند. نمي توان منکر شد که رشد ذهن 
انسان در نتیجۀ پیشرفت علم و فناوري جهان بیني وي را گسترده و عمیق تر 
مشربهاي  بعضي  است.  بشر  تکامل  و  پیشرفت  نتیجۀ  این  که  است  کرده 
فکري کوشیده اند رشد علم را به معني نفي دین تلقي کنند، اما همان گونه 
که قباًل به تفصیل نوشته ام ]۲و۳[ این حرکتها ناشي از جدال میان کلیساي 
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کاتالویک و حرکتهاي اجتماعي در اروپا بوده است و باید آن را صرفًا در 
از  به آن عمومیتي مستقل  و  اجتماعي درک کرد  وابستگي  و  بافتار  همان 

تاریخ و فرهنگ کشورها نبخشید.

بي توجهي به مباني علم نوین و روشهاي آن باعث مي شود کساني علم نوین 
را وابسته به ایده ئولوژي، طریقت، مذهب، و یا مشرب فکري بدانند، یا با 
استفاده از آن بخواهند بود یا نبود خدا را اثبات کنند؛ که البته نوع و تعداد 
این نوع نوشتارها در طول تاریخ افت و خیز داشته است. از جمله در چند 
دهۀ گذشته در ایالت متحدۀ آمریکا شاهد شدت گرفتن این گونه مباحثات 
هستیم. مهدي گلشني در مقالۀ خود با موضوع امکان پذیر بودن علم اسالمي 
به بعضي از این نوشتارها اشاره کرده است]۴[. علم نوین حرفه اي است مانند 
هر حرفۀ دیگر. گزاره هاي آن تخصیص ناسوتي یا الهي بر نمي دارد. شاغلین 
تجارت، ممکن است  تجار در حرفۀ  با  مثاًل  مقایسه  دانشگران در  در آن، 
ناسوتي گرا یا معتقد به یک مذهب باشند، و منش یا اعتقاد آنها هم ممکن 
است در نوع فعالیت آنها، دانش یا تجارت، تأثیر بگذارد. اما، همانطور که 
تاجر مسلمان یا غیر مسلمان داریم اما تجارت اسالمي یا غیر اسالمي نداریم، 
دانشگر مسلمان یا غیر مسلمان هم داریم، اما علم یا دانش اسالمي یا غیر 

اسالمي نداریم، بر خالف ادعایي که در مرجع ها مطرح شده است.

علم، به عنوان فرایند مدل سازي از طبیعت، این امکان را فراهم مي کند که 
مدلهاي متفاوتي از طبیعت ساخته شود. دلیلي وجود ندارد مدلهاي علمي که 
ما در سیصد سال گذشته از طبیعت ساخته ایم تنها مدل ممکن از طبیعت 
باشد ]۵[. مفهوم قراردادیگري در علم با این امر مرتبط است. مفاهیم علمي 
بر ساختۀ ما هستند و دلیلي وجود ندارد که این مفاهیم ماهیتي مستقل از 
ذهن ما داشته باشد. ستاره، زمین، مشتري، الکترون، درخت، حیوان، انسان 
عیني هستند اما مفاهیمي مانند ماده، سرعت، زمان، نیرو و شتاب برساختۀ 
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جمله  از  اجتماعي  و  انساني  علوم  در  مفاهیمي  که  همان گونه  هستند.  ما 
ناسوتي گري یا عرفي  گرایي، آزادي، لیبرالیسم، مردمساالري، و شورا ساالري 
هم  آن  که  دارند   فناوري  به  شباهت  ما  ذهن  ساخته هاي  بر  این گونه اند. 
ساختۀ بشر است ]۶[. از این جهت پرسش در مورد حقیقت یا ماهیت ماده، 
ماهیت زمان، یا ماهیت نیرو همان قدر بي معني است که پرسش از ماهیت 
مردمساالري یا لیبرالیسم. خردگرایي در این مورد تنها به معني ایجاد یک 
نظام با یک منطق خاص با کارایي مطلوب است. مفاهیم را در مدل خودمان 
و  باشد  از کنشگر  استاندارد کنیم که حتي االمکان مستقل  به گونه اي  باید 
مدل مبتني بر آنها به گونه اي باشد که به درد انسان بخورد، مثاًل بتواند به 
پرسشهاي بشر از طبیعت پاسخ دهد، پیش بیني کند، توانا در مهار طبیعت 
باشد، و براي بشر تسهیالت فراهم کند. پرسش و انتظار بیش از این از علم 

و مفاهیم آن غیر علمي است و فراتر از گسترۀ اعتبار مباني علم است.

این علم نوین، به دلیل تواناییهایش و نیز به دلیل رشد اقتصادي و صنعتي 
کشورها، ساختارهاي پیچیدۀ اجتماعي ایجاد کرده است. مهمترین ساختار، 
که در ۵۰ سال گذشته محور بحث در مطالعات علم بوده است اجتماع علمي 
است]۷و۸[. علم نوین بدون حضور اجتماع علمي بي  رونق و شاید بي معني 
باشد. فرد دانشگر، که حرفه اش علم و دانشگري است، در یک دادوستد دائم 
با اجتماع علمي است. دانشگر اعتبار خود را، در ازاي کشفیات و ابداعاتش 
از اجتماع علمي مي گیرد. همان گونه که علم به حیطۀ ماوراء طبیعت وارد 
نمي شود و در این مورد خنثي است، اجتماع علمي هم ادعایي در مورد ماوراء 
طبیعت ندارد، چه نفیًا و چه اثباتًا. به همین علت استفاده از صفت ناسوتي 
براي علم نوین بي اشکال نیست. علت وجودي گرایش هاي ناسوتي یا سکوالر 
تقدس زدایي از امور و نیز نوعي نزاع با کلیسا یا بریدن از کلیساي کاتولیک 
بوده است. اما علم نوین، به ویژه هنگامي که در یک فرهنگ ایراني یا اسالمي 
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مطرح مي شود لزومي ندارد به صفت ناسوتي متصف شود که تداعي کنندۀ 
نزاع با علوم الهي یا دین باشد.

علم  در  نقشي  طبیعت  ماوراء  که  نیست  معني  این  به  گفته  پیش  مطالب 
ندارد. اولین مورد، که معموالً به آن توجهي نمي شود، این است که دانشگران 
باور دارند با روشهاي علمي خودشان مي توانند طبیعت را درک کنند و این 
درک هم مرزي نمي شناسد. این یک اعتقاد است، مانند هر اعتقادي دیگر، 
که پذیرفته شده است اما در چارچوب علمي قابل اثبات نیست. دیگر اینکه 
در مدل سازي، با توجه به قراردادیگري در علم، آزادي عمل وجود دارد که 
به داشتن  بسته  یا  اعتقادات،  اطالعات،  به مشرب فکري،  بسته  دانشگران 
هر نوع معرفتي از این آزادي عمل در مدل سازي ها خود استفاده مي کنند 
و علم نسبت به این معرفتها، که مي تواند غیر علمي هم باشد، خنثي است. 
آنچه مهم است نتیجۀ مدل است که باید از طبیعت یا جامعه پاسخ مثبت 
که  گستره اي  در  جامعه  یا  طبیعت  با  مدل  که  شود  داده  نشان  و  بگیرد 
تعریف شده است تطبیق مي کند. پس نمي توان منکر نقش معرفتهاي غیر 
علمي، یا ماوراء طبیعت، در علم شد. همین قدر که باید این نقش را پذیرفت، 
باید هم پذیرفت که تخصیص یک مذهب یا ایدئولوژي به علم، مثاًل علم 
اسالمي، بي معني است و پذیرفته نیست. کساني که عالقه مند و مّصر به این 
امور رواني دانشگران  یا  تخصیص هستند ]۴و۹[ رهیافت به کشف علمي، 
در فرایند علم را جزو علم تلقي مي کنند، در حالي که عرف اجتماع علمي 
چنین نیست. این نتایج مدلها است که در صورت تأیید علمي تلقي مي شود، 
به وجود خدا  یا مسیحي، معتقد  باشد،  اینکه مبدع آن مسلمان  از  مستقل 
باشد یا منکر، کمونیست باشد یا سرمایه دار. اگر توجه کنیم که علم حرفه اي 
یا  نجاري  با  مثاًل  آن  مقایسۀ  آنگاه  مي کند،  تولید  علمي  معرفت  که  است 
مسگري یا تجارت در این بحث به جا است. همانطور که ما تجارت اسالمي 
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نداریم علم اسالمي هم نداریم؛ گرچه ممکن است دانشگري با زمینۀ اسالمي 
مدلهایي بسازد که منبع الهام آن فرهنگ اسالمي باشد، اما پس از آنکه مدل 
از علم مي شود و پس  اجتماع علمي پذیرفته شد بخشي  ساخته شد و در 
از آن تخصیص واژۀ علم اسالمي بي معني است. کمااینکه هیچ دانشمندي 
نپذیرفته است که علم امروزین دنیا را علم مسیحي یا علم کاتولیک بنامیم. 
کساني مانند لیسنکو در شوروي یا دانشگراني در دوران آلمان نازي که سعي 
کرده اند از علم سرمایه داري یا علم آریایي صحبت کنند جز جذب حمایت 
سیاستمداران روز و اعمال زور ایدئولوژیک براي مقاصد شخصي یا سیاسي 
اثري بر جاي نگذاشتند.]۳، فصل۳[. شکي نیست تأکید بر علم اسالمي یا 
کافران  علم  و  علم سلطه طلبان،  امپریالیستي،  علم  عنوان  به  روز  علم  تلقي 
نیز منجر به همان مداخله هاي سیاسي یا مذهبي و اعمال زورهاي شخصي 
که  همان طور  ندارد.  علم  با  ارتباطي  هیچ  دیگر  که  مي شود  ایدئولوژیک  و 
در شوروي سابق برداشتي خاص از منطق دیالکتیک تنها منطق علمي تلقي 
تلقي مي شد، تخصیص واژۀ  اقتصاد علمي  تنها  اقتصاد کمونیستي  مي شد، و 
اسالمي به علم هم باعث همین انحرافها در جامعه هاي اسالمي خواهد شد. 
البته، به همان معني که اقتصاد سرمایه داري، اقتصاد کمونیستي، به عنوان 
نوعي مدل اقتصادي مي تواند مطرح شود، اقتصاد اسالمي هم مي تواند به 
عنوان یک مدل مطرح شود؛ اما این به معني آن نیست که مثاًل گزاره هاي 
اقتصاد اسالمي گزاره هایي است علمي که با گزاره هاي مدلهاي دیگر تباین 
دارد؛ پس مدلهاي دیگر اقتصادي علمي نیستند، تصوري که در کشورهاي 
هست.  هم  طبیعي  علوم  در  تمایزها  همین  مشابه  بود.   حاکم  کمونیستي 
براي عالم وجود دارد. هر  متفاوتي  به طور مثال، در کیهانشناسي مدلهاي 
کیهانشناسي مي تواند،بسته به معرفت شخصي خودش، با استفاده از منطق 
و روش علمي مدل مطلوب خودش را بسازد. تا زماني که داده هاي رصدي 
چنین مدلي را طرد نکند، اجتماع کیهانشناسان آن را به عنوان یک مدل 
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مبناي  بر  کیهانشناسي  مدل  یک  طرد  یا  پذیرفتن  البته،  مي پذیرند.  علمي 
اعتقاد، ایدئولوژي ، یا هر نوع معرفت غیر علمي ارتباطي با علم و اجتماع 
علمي  غیر  معرفت  بر  مبتني  علمي  مدلهاي  ساختن  بنابراین،  ندارد.  علمي 
بدیهي و پذیرفتني است، اما اصرار بر برحق بودن یک مدل با استفاده از 
اعتقادات مذهبي یا ایدئولوژیکي، یا نپذیرفتن مدلهاي دیگر به دالئل مذهبي 
یا ایدئولوژیکي کاري است غیر علمي و در اجتماع علمي پذیرفتني نیست. 
خطري که جامعه هاي اسالمي را تهدید مي کند همین اصرار بر برحق بودن 
مدلهایي است در علم، چه علوم طبیعي و چه علوم انساني و اجتماعي و هنر، 
که مبدع آنها معرفت اسالمي داشته است و از برداشت خود از این معرفت 

اسالمي در مدل سازي خود استفاده کرده است.

3- چالشهاي علم نوین در جمهوري اسالمي ما

همان گونه که مطرح شد علم نوین وارد حیطۀ دین و امور قدسي نمي شود، 
همان گونه در تجارت، در نجاري، و یا در هر حرفۀ دیگر این چنین است. 
اما متناسب با فرهنگ اسالمي ما، کشورمان درگیر چالشهایي شده است که 
حکایت از بدفهمي این مفهوم علم جدید و حرفۀ دانشگري نوین دارد، که 

ذیاًل به چند نمونۀ آن مي پردازم.

3-۱- اعتبار علمي، اعتبار سیاسي

باعث  وهمین  است  زني  آستانۀ جوانه  در  تازه  علمي  اجتماع  ما  در کشور 
نبود  در   .]۸[ است  شده  ما  کشور  در  مذهب  و  علم  با  مرتبط  چالشهایي 
اجتماع علمي دانشگر به سوي جامعه مي رود و از آن انتظار دارد در ازاي 
قرار مي دهد  اختیار جامعه  را در  نتایج آن  و  انجام مي دهد  کار علمي که 
اعتبار دریافت کند. عالوه بر این دانشگران منفعت- طلب وسوسه مي شوند 
از جهل نادانشگران سوء استفاده کنند و متاع خود را به بهایي بسیار بیش 
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از آنچه عرف جامعه هاي پیشرفته در حضور اجتماع علمي است به جامعه 
بفروشند. اما جامعه محک سنجش  پذیري نتایج علمي را در اختیار ندارد. پس 
دانشگران براي کسب اعتبار و دریافت پاداش از جامعه به هر روش غیر 
علمي متوسل مي شوند تا جامعه و مدیران آن را از ارزش باالي نتایج علمي 
خود متقاعد کنند. سیاستمداران جامعه هم، که الزامًا از اجتماع علمي نیستند، 
با محک سیاسي نتایج علمي را ارزش گذاري مي کنند. این گونه مي شود که در 
چنین جامعه اي اعتبار علمي با توان سیاسي به دست مي آید و نه بر مبناي 
نتایج کار علمي. بهنگام حضور اجتماع علمي در یک جامعه دانشگران پس از 
کسب اعتبار علمي روزافزون شهرت در جامعه پیدا مي کنند و از آن طریق 
به قدرت سیاسي، دست کم در امور سیاستگذاري علم و فناوري و سمتهاي 
مدیریتي، دست پیدا مي کنند؛ اما در کشوري که جامعه به معناي عام در 
مسند جماعت علمي مي نشیند رابطه ها و ضابطه هاي سیاسي دست باال را 
مي گیرد و تشخیص اهل اجتماع علمي کم رنگ مي شود. به همین دلیل است 
که ناهنجاریهاي تشخیصي در علم و فناوري در کشور ما فراوان دیده شده 
است: انواع مرد علمي سال و قرن، دانشمندان رسانه اي، فرزانگان بفرمودۀ 
حکومتي، مدرک گرایي، مصادرۀ سیاسي و مذهبي مدارک دانشگاهي، تلقي 
و  دانشگاه  رئیس  مانند  علمي  از سمت هاي  نه حتي مدیریتي-  و  سیاسي- 
مراکز پژوهشي؛ و این چنین است که از میان دانشگران آنها که معموالً در 
اجتماع علمي بین المللي جایگاهي ندارند با سوء استفاده از احساسات مذهبي 
مدیران کشور اسالمي ادعاي ناسوتي بودن علوم مدرن را مي کنند که براحتي 
پذیرفته مي شود و از این طریق اعتبار سیاسي کسب مي کنند. این یکي از 
از علم  به همین دلیل درک درست  اجتماعي ما است و  مخاطرات جدي 
نوین براي سالمت نفس جامعۀ مذهبي ما اهمیت دو چندان دارد. در همین 
نبود اجتماع علمي است که متوجه مي شویم نهادهایي به وجود آمده اند که 
با استفاده از خالء نبود اجتماع علمي  از روش هاي مرسوم در مافیاي سیاسي 
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دنیا براي کسب وجهه و قدرت استفاده مي کنند. مثاًل »خریدن« قدرت هاي 
سیاسي از طریق »فروش« مدارک تحصیلي مقطع هاي مختلف به آن ها یکي 
از این گونه پدیده هاي ناهنجار است که شدت آن بستگي به ضعف اجتماع 

علمي در کشور دارد.

وقتي اجتماع علمي در کشوري حضور ندارد، دانشگران یا باید به فکر اعتبار 
در جماعت علمي بین المللي باشند، و یا به این سو متمایل شوند که اعتبار 
در داخل کشور از سوي نهادهاي غیر علمي، چه سیاسي و چه مذهبي، کسب 
کنند. پس براي کسب اعتبار روشهایي ابداع مي شود که در اجتماع علمي 
پیشرفته بیگانه است و ویژگي محلي پیدا مي کند. در این ابداعهاي محلي 
براي کسب منفعت بیشتر انواع روشهاي مصادرۀ احساسات مذهبي، ملي، 
و عاطفه اي در کشور دیده شده است. مثاًل مصادرۀ احساس عقب ماندگي 
تاریخي کشورمان باعث شده است بسیاري ادعاهاي عجیب و ناسالم علمي 
»علمي«  اعتبار  کشور  سیاسي  ارشد  مدیران  یا  رسانه ها  طریق  از  و  بکنند 

کسب بکنند.

3-۲- بریدن از اجتماع علمي بین المللي

طرح علم ناسوتي و علم اسالمي در زمینه هاي پزشکي، کشاورزي، و مهندسي 
کمتر دیده شده است؛ اما در زمینۀ علوم پایه این گونه عناوین و مشابه آنها 
نیز  و  اسالمي  و هم در کشورهاي  است  هم در غرب مسیحي طرح شده 
ایران. خوشبختانه نوشتارهاي اندک و مطرح کردنهاي موردي این عنوانها 
در روند علم ایران کمترین تأثیر را داشته است، گرچه ارتباط بین المللي ما 
را کمي کند یا گسترش آن را کمي محدود کرده است. در زمینه هاي علوم 
انساني و اجتماعي وضع به گونه اي دیگر است. اول اینکه مدلهاي علمي در 
علوم انساني و اجتماعي رنگ و بوي معرفت غیر علمي مذهبي، ایدئولوژیک، 
جامعه شناسي  مانند  ترکیبهایي  جهت  این  از  دارند.  بیشتري  طریقتي  یا  و 
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اسالمي، روانشناسي اسالمي، اقتصاد اسالمي و غیره بیشتر مطرح شده است 
و  انساني  علوم  نحیف  وضعیت  اینکه  دوم  است.  شده  واقع  بحث  مورد  و 
کرده  کمک  نیز  جهان  در سطح  علوم  این  کیفیت  با  مقایسه  در  اجتماعي 
است که دانشگران فعالیت و قلم زدن در این زمینه ها را راحت تر ببینند تا 
انتشار در سطح بین المللي را. در مجموع با توجه به این شرایط، از یک طرف 
جاذب بودن اطالق اسالمي به رشته هاي مختلف علوم انساني و اجتماعي به 
لحاظ سیاسي و از طرف دیگر کم تواني در حضور بین المللي هم باعث رشد 
تمایلهاي غیر علمي و تمایل به تخصیص واژۀ اسالمي به رشته هاي مختلف 
اجتماعي  انساني و  بین المللي ما را در علوم  انزواي  اینکه  شده است و هم 
تشدید کرده است. غافل از اینکه هر گونه ادعایي هم در مدل سازي هاي با 
عنوان علوم اسالمي باید بتواند در اجتماع علمي بین المللي پذیرش پیدا کند 
و محک زده شود. در دراز مدت این بریدن ما از اجتماع علمي بین المللي 
بدون شک به رشد علوم انساني و اجتماعي، و در نهایت به رشد تفکر در 

کشور ما و در جوامع اسالمي، لطمه مي زند.
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جلسه داري: نقش و آسیب شناسي آن در ادارۀ کشور
تابستان۱۳۸۳

چکیده: بخش قابل توجهي از امور اداري کشور ما در قالب جلسه انجام  می گیرد. 
در این مقاله به آسیب هاي ناشی از بی توجهی به مدیریت زمان در برگزاري و 
ادارۀ جلسه ها و نیز به آسیب شناسي رفتارهای نوعِی مدیران و کارکنان سازمانها 

در جلسات مي پردازیم.

۱- مقدمه

دیوان داري سابقه اي چند هزار ساله در ایران دارد. ظرایف رفتارهاي دیوانی 
ما ایرانیان تا کنون مطالعه نشده است. آداب نوین اداري در جهان صنعتي 
نیز بر ما شناخته شده نیست. به نظر می رسد آنچه ما در طي حدود دویست 
در  موجود  رفتارهاي  و  آداب  از  ظواهری  تنها  کرده ایم  اقتباس  اخیر  سال 
بومي شده است.  قالب سنت هاي خودمان  باشد که در  کشورهاي صنعتي 
در بحث تقابل سنت و تجدد در ایران در یک سدۀ گذشته، ظاهراً این نکته 
مغفول مانده است. فراوان است نوشتارهایي با موضوع عقب ماندگي علمي 
و صنعتي ما، فراوان است نوشتارهایي با موضوع عقب ماندگي فرهنگی ما، و 
کم نیست نوشتارهایي با موضوع عقب ماندگي ما در تأسیس نهادهاي مدني 
مدرن؛ اما دیده نشده است که به نقش نظم در ادارۀ گروه هاي ساختارمند، 
مانند کار-گروهها و جلسه ها، و اهمیت آن در کشورداری نوین و در تسریع 
امر توسعه پرداخته شود. ما، پس از حدود دویست سالی که از آشنایي مان 
باید  و  نیست  نقل دانش کافي  تازه دریافته ایم که  نوین می گذرد،  با علوم 
به تولید دانش بپردازیم  و علم را به عنوان یک فرایند بومي کنیم، و تازه 
داریم به تفاوت میان علم ابن سینایي و علم مدرن، علم یوناني و علم مدرن، 
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همین  به  مي شویم.  آگاه  مدرن  کیهانشناخت  و  اسطوره اي  کیهانشناخت 
و  یا مردم ساالري  مفهوم  دموکراسي  از  ما  نظر مي رسد آگاهي  به  منوال، 
مفاهیم مرتبط با آن در ادارۀ امور کشور هم، چه در عرصۀ سیاست و چه در 
عرصه هاي اجتماعي و علمي، بسیار ابتدایي است و جز شبحي یا پرهیبي از 
مفهوم پیچیدۀ دمکراسي و مشتقات آن دریافت نکرده ایم. به نظر نمي رسد 
با  باشیم. آنچه  تأمل کرده  اداري  به رفتار  امر شمول دموکراسي  حتی در 
کوش و خطا تجربه مي کنیم ملغمه اي است از ظاهر روش های اقتباس شده 
از جهان صنعتی و روشهاي دیواني سنتي خودمان، که البته تحت تأثیر عوامل 
گوناگونی مانند جبر زمان، رشد سریع جمعیت، اقتصاد مبتني بر نفت، و حتی 
سنت شاهنشاهي و سنت اخالق مذهبي نیز قرار گرفته است. در این مقاله به 
آسیب شناسي بخشي از پدیده هاي دیواني نوین کشور و ارتباط آن با توسعه 

و بهره وري مي پردازیم.

۲- تورم در ساختارهاي گروهي اداري و مفهوم توسعۀ پایدار اداري

در جوامعی که مردم ساالري سنت دیرینه ای باشد، ساختارهاي جمعي یا 
کار-گروهها،  یا  کمیته ها  مي کنند.  ایفا  امور  ادارۀ  در  مهمي  نقش  گروهي 
این  جملۀ  از  دیگر  همایش های  انواع  و  شوراها،  جلسه ها،  کمیسیون ها، 
غالبًا  چنانکه  شوراها،  جز  گروهي،  ساختارهاي  این  گروهي اند.  ساختارهاي 
از اسامی شان بر مي آید، یا ریشه در غرب دارند و یا بر ساخته هاي نوین 
فرهنگ ما هستند، و در هر صورت باید به آنها به صورت پدیده هاي اداري 
ایرانیان، و روشهاي حکومتي شاهنشاهي،  نوین نگریست. فلسفۀ سیاسي ما 
این  به  ما در گذشته  نه سیاست نامه هاي  است.  بوده  بیگانه  مفاهیم  این  با 
پدیده ها پرداخته اند و نه حکمرانان و پادشاهان ما قبل از مشروطیت لزومي 
مشروطه،  از  پس  اما  دیده اند.  کشور  ادارۀ  برای  ساختارها  این  ایجاد  به 
تشکیل انواع جلسه ها و کمیسیون ها و کمیته ها بخش جدایي ناپذیري از ادارۀ 
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امور جامعه شده است. تعدد و تنوع این ساختارهاي گروهي بعد از انقالب 
اسالمي بیشتر شده است. متورم شدن این پدیده، هر دلیلي هم که داشته 
باشد، آگاهانه نبوده است. هم اکنون این تورم »اجالس« به شدت ادارۀ امور 
جامعه را مختل کرده است؛ هم به علت تعدد و هم به علت چگونگي ادارۀ 
این جلسات و رفتار اعضاي آنها. این پدیده را شاید بتوان شبیه به توسعۀ 
صنعتي در اروپا، آگاهي از زیان هاي زیست محیطي این توسعه، نگرانی حفظ 
محیط زیست، و سرانجام ابداع مفهوم توسعۀ پایدار دانست. ما در توسعۀ 
اداري مان بی بند و بار عمل کرده ایم؛ بي توجه به توان انسانها، بي توجه به 
مفهوم زمان، و بي توجه به ملزومات اثر بخشي ساختارهاي جمعی، صرفًا به 
ساختار سازي پرداخته ایم و اکنون در مرحله اي هستیم که ضررهاي ناشي از 
این توسعۀ لجام گسیختۀ ساختارهاي اداري ما را ناگزیر به شناخت اهمیت 
اجالس  مهار  به  باید  پس  است.  واداشته  آن  و سالمت  اداري  زیست بوم 
توجه  اداري  زیست بوم  پایدار  توسعۀ  مفهوم  به  و  پرداخت  اداري  زدگی 
کرد- پیش از آنکه تارهایي که خودمان از طریق ایجاد این ساختارها به دور 
امور اداري تنیده ایم منجر به توقف ادارۀ امور اجتماع بشود و بهره وري را به 

حداقل ممکن کاهش بدهد.

جلسه، به عنوان مظهر شاخص ساختار جمعی اداري، در سازمان های اداري 
ما نقش پر رنگي پیدا کرده است. موضوع اصلي این مقاله »جلسه« است، 
اگر چه نکته هایي که می آوریم شاید در تحلیل ساختارهاي اداري دیگر نیز 
مفید باشد. بررسی ما آسیب شناختي است، پس بیشتر به عواملی اهمیت 
سابقۀ  که  کشورهایي  در  آسیب ناک اند.  امور  ادارۀ  لحاظ  به  که  داده ایم 
طوالني مردمساالري دارند، جلسه داری سنت دیر پایی است. اولین ویراست 
اداره  به چگونگي  با جزئیات  و  تفصیل  به  نظم روبرت«، که  کتاب »قواعد 
جلسه، اعم از جلسه هاي اداري ساده و مجالس قانون گذاری مي پردازد، در 
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سال ۱۹۰۷/۱۲۸۶ در آمریکا به چاپ رسیده است]۱[. اگر بخواهیم به تک 
تک قاعده هاي این کتاب استناد کنیم، بسیاري آداب جلسه داری خودمان 
را آسیب ناک مي بینم؛ اما در این مقاله فقط به نکاتی می پردازیم که وضوح 
بیشتري دارند و تأثیرگذاري آنها در بهره وري بارزتر و بدیهي تر است. به 
 ۶ بخش  در  جلسه  نوعی  اعضاي  رفتار  مورد  در  که  نکته هایي  خصوص، 

آورده ایم خاص ایران است و توجه به آن بسیار اهمیت دارد.

با توجه به این تأکید بر آسیب شناسي رفتار جلسه اي در ادارۀ امور کشورمان، 
که قطعًا در مقایسه با تأمالت نظري در امر مدیریت سازماني جنبۀ مصداقي 
دارد، از ورود به مباحث متعارف در مراجع بیشماري که در این زمینه هست 
اجتناب شده است. به عنوان نمونۀ تنها به دو مرجع ]۲و۳[ و موارد مشابه 
آن براي عالقه مندان ارجاع داده مي شود. اما در مورد مصداق آسیب شناسي 

بومي خودمان مرجعي را مؤلف ندیده است.

3- سهم جلسه ها در ادارۀ امور کشور

مدیران ارشد کشور ما، به حکم مسئولیت یا به تشخیص خود، براي پیشبرد 
امور معموالً در جلسات متعددی شرکت مي کنند. آمار دقیق و جامعي از 
بعضي  اداري  برنامه های  بررسی  اما  نیست،  دست  در  جلسه ها  این  تعداد 
معاونان در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و نیز شواهدی مشابه در بعضي 
تعداد  میانگین  روز  در  جلسه  سه  که  مي دهد  نشان  دیگر  وزارتخانه هاي 
جلسه هایي است که این معاونان باید در آنها شرکت کنند. اگر مدت هر 
جلسه را دو ساعت و میانگین زمان رفت و آمد و آمادگي براي هر جلسه 
را هم فقط یک ساعت در نظر بگیریم، روزانه ۹ ساعت وقت مدیران صرف 
مشارکت در جلسه ها می شود. کم نیست مواردي که یک مدیر ارشد براي 
شرکت در دو یا سه جلسۀ هم زمان دعوت مي شود. اگر زمان الزم براي 
ارباب  با  مالقات  ارسالي،  نامه هاي  تنظیم  دریافتي،  نامه هاي  به  رسیدگي 
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رجوع، پاسخ به تلفنها، و سرانجام فرصت الزم براي تفکر )در معنای مدیریت 
تحول( را هم به حساب بیاوریم، به وضوح به این نتیجه مي رسیم که رفتار 
اداري ما آسیب زده است. مدیران برای رفع بخشی از این معضل معموالً 
ضمن  در  هم  را  بیني  -)پروندان(-  کارتابل  مثل  روزانه ای  امور  ناچارند  
جلسات انجام بدهند، یعنی گاهی در جلسه حضور ذهني هم نداشته باشند. 
پس باید پرسید آیا این همه حضور در جلسه ها براي مدیران واقعًا ضرورت 
دارد؟ آیا مدیران اجرایي ارشد کشور براي پیشبرد امور اصوالً به این همه 
تشکیل جلسه نیاز دارند؟ بازده این جلسه ها چقدر است؟ به نظر مي رسد 

ارتباطي میان نابهره وري اداري ما و تعدد جلسه هامان وجود داشته باشد. 

ابتدا به  از دو جنبۀ کمی و کیفی بررسي کرد. پس  ارتباط را مي توان  این 
ضرورت تشکیل جلسه و چگونگي کاهش تعداد جلسه ها و سپس به نحوۀ 

ادارۀ جلسه و رفتار اعضاي آن می پردازیم.

۴- آسیب شناسي جلسه داري: تعداد و بسامد

جلسه ممکن است به منظور تصمیم سازي، یا تصمیم گیري، یا هر دو برگزار 
شود. در هر حال مدیر است که تصمیم ها را به اجرا مي گذارد. هر جلسه و 
اجراي هر تصمیم زمان مي برد و مدیر و زیرمجموعه اش را درگیر مي کند. 
به خصوص پی گیری اجرای تصمیم های جلسات امري است که ما در ادارۀ 
کشور از آن بسیار غافل مانده  ایم. بررسي پروندۀ جلسه هاي چند سال متوالی 
در معاونت پژوهشي وزارت علوم به وضوح نشان مي دهد که تنها درصد 
معاون  که  جلساتی  در  شده  گرفته  تصمیم هاي  مجموع  از  ناچیزي  بسیار 
پژوهشي هم در آنها حضور داشته، به اجرا در آمده است. اگر زمان الزم 
براي اجرا ی تصمیم های جلسات را در نظر بگیریم، انگیزه مان براي تشکیل 
و  زمان  مفهوم  به  چیز  هر  از  قبل  است  الزم  پس  مي شود.  کمتر  جلسه 

مدیریت زمان توجه کنیم.
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۴-۱  مفهوم مدیریت زمان

زمان نقش اساسي در زندگي نوین دارد. بینش انسان عصر جدید به طبیعت، 
رفتار حکومتي مدتهای مدیدی  دیواني، و حتی  رفتار  انسانها،  روزانۀ  رفتار 
است که از ایستایي دوران پیشانیوتوني به در آمده و بسیار پویا شده است. 
این دید پویا به طبیعت و جامعه طي چند قرن اخیر در کشورهاي صنعتي 

به صورتي ناخود آگاه ذاتي شده است.

در مفهوم توسعه، و در تعریف آن، مفهوم زمان نقش کلیدي دارد. مفهوم زمان، 
براي جوامعی که توسعه یافته نیستند ولي مي خواهند باشند، عنصرالینفکی از 
مفهوم توسعه است. یعنی زمان بندي الزمۀ هر برنامۀ توسعه است. اهمیت 
زمان در برنامه ریز ي هاي توسعه مبتنی بر ارتباط جوامع با یکدیگر است. اگر 
ما جامعه اي منزوي بودیم، و هیچ ارتباطی با جوامع پیشرفته نداشتیم، دیگر 
نه وجه مقایسه اي در کار می بود و نه الزامي به زمان بندي برای رسیدن به 
شرایط مطلوب. پس در بحث توسعه، مفهوم زمان و به تبع  آن مدیریت 

زمان نقش اساسي دارد.

اجراي هر برنامۀ توسعه ملزومات اداري خود را مي طلبد. مدیران ابزارهای 
متفاوتی برای تصمیم گیري دارند. بسته به سطح مدیریت، تصمیم هاي مدیر، 
مستقل از اینکه مبتنی بر مطالعۀ کارشناسي باشد یا تشخیص، ممکن است 
فردي یا جمعي باشد. هنگامي که یک مدیر، به هر دلیل، بخواهد تصمیمي 
جمعي بگیرد جلسه مي گذارد. بنابراین هدف از تشکیل جلسه معموالً مشورت 
و رسیدن به یک تصمیم براي اجراست. هر جلسه چند مؤلفه دارد: دستور، 
تصمیم، شخص یا واحد مجرِي تصمیم، زمان اجرای تصمیم، و تحویل نتیجۀ 
کار به شخص یا واحد ذي ربط. غفلت از این مؤلفه ها یا تلقی نادرست از آنها 
موجب می شود وقت جلسه به هدر برود و مدیر در اجراي تصمیم ها ناموفق 
باشد. مدیریت زمان حکم مي کند که دستور جلسه  و تصمیم ها متناسب با 
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ظرفیت زماني معقول برای آنها باشد. در غیر این صورت زماِن مفید براي 
کمک به توسعۀ کشور از دست رفته است. 

مدیران و اعضاي جلسه ها معموالً حضور در جلسه را مترادف با کار کردن 
مي دانند، غافل از اینکه تازه با پایان گرفتن جلسه است که یک یا چند کار 
آغاز می شود. بنابراین در طراحي روش مدیریت الزم است که هر مدیر، 
را  تصمیم هایی  اجرای  براي  الزم  زمان  سازمانش،  توان  گرفتن  نظر  در  با 
که گرفته شده است به دقت براورد کند. این براورد نشان مي دهد که چه 
فرصتی برای اجرای تصمیم های جدید باقی مانده است و در نتیجه بسامد 

معقولی برای اجالس های آینده تعیین می کند.

۴-۲  براورد تعداد یا بسامد بهینۀ جلسه ها

در تعیین تعداد جلسه ها باید عوامل متعددی را در نظر گرفت؛ از جمله نوع 
و سطح مدیریتی جلسات، تعدد و نوع موضوعات، و تعداد اعضا و سطح و 
تنوع تخصص های آنها. اما به طور کلی مي توان یک حد باالی میانگین براي 
تعداد جلسه ها -دست کم متناسب با امکانات مدیر- براورد کرد. با در نظر 
گرفتن درگیري هاي گوناگون مدیریتي، و با توجه به مدیریت تحول، به معني 
تخصیص فرصت کافي برای تفکر، می بینیم که دو جلسه )ي دو ساعته( در 
روز عماًل حد باالی جلسه هایي است که مدیر می تواند در آنها شرکت کند. 
بیش از آن به معني کاهش بهره وري است. توجه داشته باشیم که هر جلسۀ 
دو ساعته دست کم یک ساعت هم براي جابه جایي و آمادگي وقت مي گیرد. 
این یعني جمعًا ۶ ساعت در روز. پس باید دید که چرا بسیاری از مدیران 
ما، در سطوح مختلف، بیش از اینها تشکیل جلسه مي دهند یا در جلسه ها 

حضور مي یابند. 

به نظر مي رسد مدیران در بسیاري مواقع آنچه را باید خودشان درباره اش 
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تصمیم بگیرند به جلسه وامي گذارند، که این شاید ناشی از بدفهمي مردم 
ساالري است. این که مدیر خودش تصمیم نگیرد و کار را به شورا یا جلسه 
واگذار کند، الزامًا به معني مردم ساالری نیست، شاید هم ضعف مدیریت 
باشد. گاهي هم مدیران موضوعاتی را که مستلزم مدتها پژوهش و بررسی اند 

به جلسه مي برند و از جلسه به غلط انتظار کارشناسي فوری دارند.

که  باشند،  مدت  بلند  کم  دست  یا  مستمر  است  ممکن  موضوع ها  بعضي 
در این صورت الزم است جلسه هاي ادواري تشکیل شود. بسامد این گونه 
جلسه ها را هم باید درست تعیین کرد. کم نیستند موضوعاتی که جلسات 

ماهی یکبار برایشان کافی است اما گاهی هفتگي برگزار مي شوند.

۵- آسیب شناسي جلسه داری

جلسه، بسته به اینکه براي شور و تصمیم سازي باشد یا براي تصمیم گیري، به 
شیوه های متفاوتی اداره می شود، اما چون این دو نوع جلسه مشترکات زیادی 
دارند در این بحث میان آنها فرق نمي گذاریم. دیدیم که مهمترین نکته اي 
که مدیر یا رییس جلسه باید در نظر بگیرد، تناسب مباحث جلسه با وقت 
جلسه است. پس مدیر باید به مؤلفه هاي جلسه و ظرف زماني آنها پیشاپیش 
یا واحد مجري تصمیم، زمان شروع و  توجه کند: دستور، تصمیم، شخص 
خاتمۀ اجرای تصمیم، و تحویل نتیجۀ کار به شخص یا واحِد مربوط. البته 
مؤلفه هاي یک تصمیم عمومًا بر مدت اجرای آن تأثیر مي گذارد، ولی برآورد 
کلی پیشاپیش براي مدیریت زمان الزم است. در جلسه هاي مشورتي، که 
و  جلسه  دستور  صرفًا  تصمیم گیري،  نه  است  تصمیم سازي  آنها  از  غرض 
چگونگي رسیدن به تصمیم سازي مهم است و مدیر مي تواند به سلیقۀ خود 
جلسه را اداره کند. بنابراین، براي افزایش بهره وري، تفکیک میان جلسه هاي 

مشورتي و جلسه هاي تصمیم گیري اهمیت دارد.
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۵-۱  دستور

جلسۀ بي دستور، نه صریح و نه ضمني، حداکثر گپ زدني است مفید. البته 
گپ زدن اداري هم ممکن است در بهره وري مؤثر باشد اما به هیچ وجه جاي 
جلسه را نمي گیرد؛ تمایز میان گپ زدن جمعي و جلسه اگر براي مدیر روشن 
نباشد بهره وري کاهش می یابد. بنابراین، اولین شرط برگزاري جلسه داشتن 
دستوراست که باید صریح و مکتوب باشد و حتی المقدور از قبل به اطالع 
اعضا رسانده شده باشد. مدیر هم باید آگاهانه جلسه را طبق دستور اداره 
کند. منظور از جلسه معموالً یا تصمیم سازي مشورتی است یا تصمیم گیري 
مشارکتي، و مدت جلسه فرصتی است که آهنگ پرداختن به این امور را 
تعیین می کند. مدیریت زمان ایجاب می کند که هر جلسه ای هدف مشخص 
و مدت معین داشته باشد. بنابراین، در تعیین دستور جلسه باید این دو قید-

هدف و مدت- را در نظر گرفت. 

جلسه اگر دستورش متناسب با هدفش نباشد، یا متناسب با مدتش نباشد، 
به نتیجۀ مطلوب نمي رسد. تناسب دستوربا هدف، الیه اي عمیق تر از بحث 
کنوني است و مایلم از آن بگذرم، اما متناسب نبودن دستور با مدت آفتي 

است بسیار شایع که رفع آن زیاد مشکل نیست. 

زمان  مدیریت  در  نیستند،  واقف  زمان  نقش  به  چندان  که  ما،  مدیران 
ضعف هاي شدیدي از خود بروز مي دهند، چه در تعیین موضوعات دستور 
و چه در ادارۀ جلسه براي پرداختن به هر موضوع. بسیار دیده مي شود که 
افراد حاضر در جلسه، فارغ از موضوع دستور، به طرح موضوعاتي مي پردازند 
که صرفًا براي بیان حضور خودشان است، یا موضوع را بهانه قرار مي دهند 
که حرفي به زبان بیاورند که مایلند بعضي از اعضای دیگر آن را بشنوند. 
به این ترتیب، بي توجه به محدودیت وقت و تعدد موضوعات، زماني نسبتًا 
طوالني فقط به یک موضوع اختصاص داده مي شود. به این ترتیب، معموالً 
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کمتر جلسه اي است که در آن به همۀ موضوعات دستور پرداخته شود. این 
بی تناسبی را مي توان ناشی از ناتوانی مدیران در پیش بیني زمان الزم براي 
بررسی موضوعات دستور هم تلقی کرد. در هر صورت، این بي توجهي را، 
چه در تعیین دستور و چه در تنظیم وقت براي پرداختن به هر موضوع، 
نمی توان ندیده گرفت. تعدد جلسه هایي که مدیران ارشد کشور باید خواسته 
یا ناخواسته در آن شرکت کنند نیز حکایت از همین بي توجهي ها دارد. اینها 
همه نشان مي دهد که فرایند تصمیم سازي و تصمیم گیري ما از طریق جلسه 

به شدت آسیب ناک است و نیاز به دگرگونی بنیادی دارد.

۵-۲  تصمیم

جلسه، اگر مشورتي نباشد، برای تصمیم گیري است. هر تصمیم باید براي 
انجام  باید  که  کارهایي  است  بنابراین الزم  و  باشد،  معین  کار  اجراي یک 
بگیرد در صورت جلسه به صراحت بیان شود. جای تمام گفته هاي اعضاي 
باید  ضرورت،  صورت  در  مذاکرات،  نقل  نیست.  صورت جلسه  در  جلسه 
جداگانه باشد. در تصمیم گیري ها باید به شأن جلسه، جایگاه آن، اختیارات 
با  باید مرتبط  و بحث آن،  توجه کرد. تصمیم،  زماني  به ظرف  نیز  و  آن، 
جلسه  که  کنند  تصور  نباید  اعضا  باشد.  زوائد  از  فارغ  و  دستور  موضوع 

کرده اند تا تمام مسائل کشور را یکجا حل کنند.

۵-3  مجري

هر تصمیم مقدمۀ اجراي کاری است. پس باید شخص یا واحد اداري مجري 
آن کار تعیین شود. تعیین مجري بهتر است در همان جلسه انجام شود، و 
اگر این امکان نداشت دست کم باید مشخص شود مسؤولیت تعیین مجري 
با کیست و چه وقت مجري تعیین خواهد شد. بنابراین، در صورت جلسه 

باید مجري هر تصمیم هم اعالم شود.
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۵-۴  مهلت اجرا

کار باید آغاز و پایان معین داشته باشد، در غیر این صورت اعضای جلسه به 
جای تصمیم گیری قاطع البد به بیان آرزوهای خود پرداخته اند، یعنی وقتشان 
را تلف کرده اند. فراوان است صورت جلسه هایی که برای اجرای تصمیم های 
آنها نه فقط زمان شروع و خاتمه، بلکه حتی مجری هم تعین نشده است، و 

طبیعی است که بسیاری از این تصمیم ها هرگز اجرا نشده باشد.

البته، مواردي هم هست که زمان شروع و خاتمۀ تعیین نشده ولي تصمیم 
سرانجام اجرا شده است. در هر صورت براي سالمت کار اداري، و برای 
اهمیت  بسیار  تصمیم ها  اجراي  زمان بندي  امور،  پیشرفت  تقریبي  برآورد 
دارد. حسن دیگر این زمان بندی، عادت کردن مدیران به پیگیري منطقي 
امور و نیز عادت کردن کارشناسان به برآورد صحیح مدت الزم براي انجام 
کشور  سازمان های  در  شدیدی  بسیار  ضعف  این باره  در  است.  کاري  هر 
مشاهده مي شود. یافتن مثال براي این آسیب کار ساده اي است. مشکل در 
پیدا کردن مثال نقیِض آن است. پس این آسیب جدي است و یکي از علل 

بنیادي نابهره وري را باید در آن جستجو کرد.

۵-۵   تحویل کار

در صورت جلسه باید تعیین شود که مجری نتیجۀ کار را به چه کسي یا چه 
واحدي تحویل بدهد یا گزارش کند. به این ترتیب مجری احساس می کند 
نتیجۀ کارش براي شخص یا واحدي مفید است و هم اینکه تحویل گیرندۀ 
این  نهایت  بگیرد. در  به کار  نتیجه را  کار خود را موظف می بیند که آن 
تبادلی است که محصول آن افزایش بهره وري اداري است. کافي است به 
صورت جلسه هایي که در چند سال گذشته شرکت کرده اید مراجعه کنید 
تا ببینید چه درصد کمي از کارها، در صورتي که اصاًل انجام شده باشد، به 

کسي هم گزارش شده یا تحویل داده شده است.
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۵-۶   تعدد جلسه ها

و  تصمیم گیري ها  در  جلسه ها  بالقوۀ  نقش  و  پیشین  نکته هاي  به  توجه  با 
انجام کارهای اداری، خوب است ببینیم که چقدر از وقت یک مدیر واقعًا 
الزم است در جلسه ها گذرانده شود. میانگین وقتی که مدیران ارشد ما به 
مسئولیت های خود اختصاص می دهند ۱۲ ساعت در روز و پنج روز در هفته 
است. واضح است که دست کم نیمي از این فرصت باید مختص اموري غیر 
از ادارۀ جلسه یا شرکت در جلسه باشد. قباًل گفتیم که هر جلسۀ نوعی، با 
مقدمات و موخراتش، به طور متوسط ۳ ساعت وقت می برد. پس دو جلسه 
در روز حداکثر تعداد جلسه هایي است که می توان، ضمن حفظ سالمت امور، 
برگزار کرد. اما واقعیت اداري ما در ایران بسیار از این هنجار به دور است. 
است  آن  از  حاکي  مي شود  سپري  جلسه ها  در  مدیران  وقت  بیشتر  اینکه 
که  روش های ما براي تصمیم سازي، تصمیم گیري، و اجرا غلط اند؛  جلسه ها 
بد اداره مي شوند و مدیریت زمان رعایت نمي شود. درصد قابل توجهي از 

جلسه ها به موضوعات تکراري می پردازند و در واقع بي حاصل اند.

۶- آسیب شناسي  رفتار مدیر جلسه

جلسه، چه به منظور مشورت چه براي تصمیم گیري، نقش مهمی در ادارۀ 
به  را  خود  حضور  شأن  جلسه  هر  حاضران  است  الزم  پس  دارد.  کشور 
درستي درک کنند و سهمي تعیین کننده در تصمیم سازیها و تصمیم گیري ها 
داشته باشند. نکاتی که در اینجا ذکر می شود مبتنی بر تجربۀ نویسنده در 
طی ربع قرن شرکت در جلسه هاي گوناگون در سطوح مختلف کارشناسی 
و مدیریتی است - از سطوح پایین کارشناسی تا عالي ترین سطوح مدیریتی 
کشور. نکته هاي آسیب شناختي نه از دید مدیریت زمان که از دید مدیریت 
در  اساسي  نقش  جلسه  در  گفته ها  محتواي  مي شوند.  برشمرده  محتوي 
تصمیم گیري هاي مدیران دارد. از این جهت شناخت این آسیب ها براي رفع 
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آنها و توجه مدیران به نقش این آسیب ها در تصمیم گیري هایشان ضروری 
است. در اینجا در پی تحلیل انگیزه ها و علتهاي فردي یا قومي، تاریخي یا 
و  شمردن  بر  منظورم  نیستم.  آسیبها  این  فرهنگي  یا  اقتصادي  و  مقطعي، 
آشکار ساختن خود این آسیب ها و به عبارت دیگر پدیده شناسي آسیب هاي 
سالمت  کلی  نفي  معني  به  اصل،  در  آسیب شناسي،  است.  جلسه اي  رفتار 
جلسه نیست، بلکه فقط به دنبال شناخت آسیب هاي رایج است. بدیهي است 
که این شناخت تنها در مقایسه با نمونه های سالم حاصل می شود؛ کما اینکه 
در آسیب شناسي بدن انسان هم همین طور است. آنچه در زیر مي آید چند 

نمونه از رفتارهاي آسیب ناک بعضي مدیران است.

۶-۱ ندانم کاری به علت نابه جایی 

مدیران نابه جا وانمود مي کنند که به اوضاع اداري مسلط اند. پس به کارکنان 
دست چندِم بله گو در جلسه ها امتیاز مي دهند و از کارشناسان زبده، که یا 
سکوت مي کنند یا به صراحت عیوب را بیان مي کنند، دوري مي جویند. این 
مدیران معموالً توان پذیرش انتقاد هم ندارند و در مقام مدیر جلسه کمابیش 
تأثیری در  بشوند  اجرا هم  اگر  نابه جایی مي رسند که حتی  به تصمیم هاي 
افزایش بهره وری نخواهد داشت. سرخوردگی و افسردگي کارشناسان مجرب 

در بعضی سازمان ها حکایت از حضور چنین مدیرانی دارد.

۶-۲  جاللت مآبی     

نوع رفتار بعضی مدیرانی است که چونان عالیجنابان نوروزي، و البته بدون 
داشتن اسباب بزرگی، در چند صباحي که به منصبی گماشته شده اند اداي 
بزرگان را در مي آورند. مثاًل ، در شروع جلسه، آیه اي را که به هر زحمت 
از قبل تهیه دیده اند مي خوانند و باقی وقت جلسه را به سکوت مي گذرانند، 
و جلسه گردانی را عماًل به همۀ اعضا یا یکي از مدیران رتبه هاي پایین تر 
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وامی گذارند. در واقع این مدیران، به جای جلسۀ واقعی، نمایشی از جلسه 
برگزار می کنند. روشن است که چنین جلساتی چقدر کم حاصل اند.

۶-3- خاکساری  از ناتوانی       

ادارۀ  در  خود  ناتواني  که  مي شود  دیده  جا  به  نا  مدیران  بعضي  رفتار  در 
امور را در لفاف تواضع می پیچند. مثاًل تصمیم گیري را به عهدۀ کارشناسان 
می گذارند و مسؤولیت مدیریتي را از خود ساقط مي کنند؛ در حالی که مدیر 
اداري  سیاست هاي  برمبناي  کارشناسي  مختلف  نظرهاي  میان  بتواند  باید 
خود تصمیم بگیرد و این نقش را نمي تواند به عهدۀ دیگران بگذارد. در هر 

حال بعید است که چنین مدیرانی به تصمیم های قاطع و کارسازی برسند.

۶-۴ تفرعِن متكی به تیولدارای

بعضی مدیران به مجموعۀ زیر پوشش مدیریت خود همچون تیولي مي نگرند 
که انقالب، به هر پاسي، در اختیارشان گذاشته است. این مدیران مناسبات 
اداری را هم ارباب- رعیتی می خواهند؛ تا آنجا که بتوانند از نظام و حکومت 
اساسنامه  به  و  مي زنند،  سرباز  کار  قانون  اجراي  از  حتي  می گیرند؛  امتیاز 
از  تصوري  مدیران  این  نمی گذارند.  وقعی  هم  وظایف  و شرح  آیین نامه  و 
مدیریت در دوران نوین ندارند، حتي اگر تحصیالت عالي نوین هم داشته 
باشند باز به سنت تیولداري پاي بندند. بدیهي است مجموعۀ زیر پوشش 
چنین مدیرانی تا چه اندازه از شرایط دنیاي مدرن و شتاب توسعۀ کشور 
هم  تیولدار  مدیران  جابه جایي  مي ماند.  دور  به  اداری  بهره وری  مفهوم  و 
هزینه هاي سنگیني به دنبال دارد، زیرا تیولدار همواره در باریاني در اطراف 

خود دارد که براحتي دست از حمایت وي نمي کشند.
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۷.  آسیب شناسي رفتار اعضای جلسه

     طیف رفتار اعضاي جلسه بسیار گسترده است و بسته به نوع و مقام مدیر، 
شخصیت خود عضو، و دستور جلسه تغییر مي کند. هنجار رفتار جلسه اي، با 
توجه به هدف تصمیم سازي یا تصمیم گیري در جلسه، قاعدتًا این است که 
عضو حاضر بکوشد دستور جلسه را به گونه اي بشکافد که در نهایت مدیر 
بتواند منطقي تر و مطمئن تر تصمیم بگیرد. اما بسیاري از رفتارهاي اعضای 
جلسه ها در کشور ما ناشي از انگیزه هاي دیگري است که در نهایت حاصل 
کار مدیر ضعیف را بدتر و افزایش بهره وري مدیر توانا را سخت تر می کند. 
نکته هایي که در اینجا گفته مي شود عمدتًا مبتنی بر تیپ شناسی اعضاي نوعي 

جلسه هاست.

۷-۱  اسكیزوفرني اداري

بسیاري افراد، کارشناسان و مدیران میاني، به هنگام مشارکت در جلسه ها، 
حاکم  جو  کلی  طور  به  و  دیگر  و حاضران  جلسه  رییس  نظر  و  مقام  ابتدا 
را مي سنجند و بعد، گاهی حتی بر خالف عقیدۀ واقعی شان، نظر مي دهند. 
فراوان دیده مي شود که اعضا در جلسه یک نظر دارند و در خارج از جلسه، 
چه قبل و چه بعد از آن، نظري دیگر. این تناقض میان گفتار و کردار باعث 
مي شود تصمیم هاي مهم کشوري مبناي منطقي نداشته باشد و در اجرا، به 
علت مخالفت قلبي مدیران و کارشناسان حاضر در جلسه، با مشکل مواجه 
شود. کارشناسان زبده و صادق کشور از این اسکیزوفرني بسیار رنج مي برند 
و بخشی از افسردگي  های اداري ناشي از همین اسکیزوفرني رایج در جلسات 

و نیز تصمیم گیري هاي مبتني بر این رفتارهاست. 

به گفتارهای رییس پسند می پردازند  بیماری در جلسات  این  به  مبتالیان 
و به هر بهانه ای با صراحت یا به طور ضمنی در مدح مدیر و تایید افراد 
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یا گروه های مورد حمایت او سخن می گویند -حتی اگر در خارج از جلسه 
در ذم همۀ اینها سخن گفته باشند. این افراد در جلساتی که فاصلۀ سلسله 
گاهی  کنند،  خطر  احساس  که  نباشد  چندان  جلسه  مدیر  با  مراتبی شان 
رفتارشان به کلی تغییر می کند و در مواردی حتی به نقادی های غیرسازنده 

هم می پردازند.

۷-۲  تلفیق گرایی

اما براي  تلفیق گرایان معموالً حرف تازه ای براي گفتن در جلسات ندارند، 
اعالم حضور و تاکید بر موجودیت خود حرف های چند نفر، به خصوص مدیر 

را، به هم می آمیزند و با استناد به آنها معموالً بدیهیاتی را تکرار می کنند.

۷-3  فرصت طلبی و حسابگری

رفتار اعضایي است که روحیه و نبض رئیس جلسه را فوراً تشخیص مي دهند 
جلسه  در  تیولدار  یا  عالیجناب  مدیران  شأن  که  مي کنند  وطوری صحبت 
بارز شود، و از این طریق امتیاز می گیرند. اینها گاهی در گفته هاي خود به 
دانشمندان و متفکران مشهور هم -چه درست چه نادرست- استناد می کنند.

۷-۴  پرخاشگری

پرخاشگران معموالً در جلسه هایي که مدیر اختالف سلسله مراتبي کمي با 
اعضا دارد حضوري قوي دارند. اینها با پرخاشگري و اعتراض -چه مربوط 
چه نامربوط- جلسه را به هم مي ریزند، کار مدیر را براي رسیدن به تصمیم 
مشکل مي کنند، و اعضاي دیگر را خسته.  این اعضا حتي به فکر ماهیگیري از 
آب گل آلود هم نیستند، و نوعًا کارشان پرخاشگري به منظور اعالم حضور 

و احتماالً جلب توجه است.



۲۱۳ پیوستها

۷-۵  ساده لوحی

ساده لوحان، که صراحت ناگزیرشان گاه جلسه را تلخ می کند و گاه به لودگی 
می کشاند، با رفتارهای نوعی شان دیگران را -به عمد یا به سهو- به خنده 
نکته  خالف  بر  اینها،  مي شوند.  جلسه ها  وقت  اتالف  موجب  و  می اندازند 

گویان، حتي نقشي در جهت تلطیف زبری های جلسه نیز ندارند.

8-  نتیجه گیري

رفتار اداري ما در ایران بشدت آسیب زده است . این آسیب زدگي را با 
به نظر مي رسد برخي  ناپخته نمي توان بر طرف کرد.  اداري  بخشنامه هاي 
از این آسیب ها را بتوان در زمرۀ جهاني ۱هاي ما جهان سومي ها پنداشت، و 
ریشۀ بعضي دیگر را شاید بتوان در فرهنگ خاص ما ایرانیان جستجو کرد. 
در هر صورت، بر طرف کردن این آسیب ها بسیار ضروري است. ابزارگرایي 
در امر بهره وري مدیریت -مانند گرایش به فناوري اطالعات و رایانه، که 
تب آن کشور را فرا گرفته است- چارۀ کار نیست. آسیب زدایی صرفًا با 
استناد به نوشتارهاي مدیریتي کشورهاي صنعتي هم ممکن نمی شود. رفع 
این نوع موانع افزایش بهره وری اداری درکشور ما، قبل از هر چیز، مستلزم 

بحث و بررسی عمیق این آسیب ها از جنبه های مختلف علمی است.

۱. جهاني به پدیده اي مي گویند که خاص یک قوم، یک زبان، یا یک فرهنگ نباشد و 
عمومیت داشته باشد.
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سپاسگزاري:  بسیاري از نکته هاي این مقاله در شوراي مدیران حوزۀ معاونت 
پژوهشي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، جسته گریخته در طی یک سال 
گذشته مطرح شده است. نکته هاي بخش ۶-۲ در یک بحث طوالني با آقاي 
دکتر فرید مر مطرح شد. پیش نوشت مقاله را مدیران حوزه مطالعه کردند 
دکتر  سلطاني،  دکتر  آقایان  و  حجازي،  دکتر  خانم  ویژه  به  دادند؛  نظر  و 
ابوالحسن  ابراز کردند. آقاي دکتر  شریفي، و دکتر اعتماد نظرهاي مفیدي 
فقیهي، رئیس انجمن علوم مدیریت ایران نیز نظرهاي مفیدي دادند. آقای 
محمدرضا بهاری با وسواس هنرمندانۀ خودش هم نثر را ویرایش کردند و 
هم منطق ارائه مطالب را. آقاي دکتر مهدي ایران نژاد مراجع ۲ و ۳ را در 

اختیار گذاشتند. از همگي آنها سپاسگزارم.
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