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پیشگفتار

تالش انسانی در چندقرن گذشته مدرنیت و پسا مدرنیت را به وجود آورده
است که تفاوتهای بنیادی با دستاوردهای بشر در دوران قبل از آن دارد.
از جملهی این تفاوتها فلسفهی سیاسی و چگونگی ادارهی جامعه است .ما
در این زمینهها گرچه تاریخ چند هزار سالهی بسیار با ارزشی داریم ،اما در
تطبیق این تاریخ و تجربهی تاریخی با دوران مدرن کم تجربه هستیم .دو
انقالب مشروطه و اسالمی بیانگر نیاز به تحول تاریخی در کشور ما بوده
است.

یکی از دستاوردهای مهم دوران مدرنیت تکامل جوامع است به کمک
انسانهای ناکامل .ما با این مفهومسازیها بیگانهایم .چگونگی انتقال تجربه
در امور کشورداری از فرد به فرد یا از جمع به جمع نقشی اساسی در
پیشرفت و تکامل در جوامع مدرن دارد.

پس از چهار سال تجربه در بخشی از دولت ،و تجربهای بسیار با ارزش در
هدایت امور پژوهشی با ابزار اداری موجود حیفم آمد نکتههایی را از دید
خودم منتقل نکنم .این کتاب حاصل پیشنهاد همسرم خانم خاطره حجازی و
همکارم آقای دکتر شاهپور اعتماد برای مکتوب کردن این تجربهها است که
در روزهای پایانی دولت اصالحات و قبل از ترک سمت نوشته شد.

متن اولیهی کتاب در شهریور  1384آمادهی چاپ شد .با سه ناشر در
سالهای  1384و  1386مذاکره شد؛ هیچکدام آن را در خور چاپ نیافتند!
این بود که تصمیم گرفتم با ویرایش جدید ،و با در نظرگرفتن حساسیتهای
سیاسی روز و حذف بعضی نامها ،آن را از طریق وبگاه خودم در اختیار
عالقهمندان بگذارم.
اینک متنی که به مرور در وبگاه گذاشته میشد با پیوستهایی که بخشی از
مقالههای من در همان سالها است به همت آقای میرآفتابزاده به صورت
کتابی الکترونیکی در اختیار عالقهمندان قرار میگیرد .قبال سه ناشر به چاپ
این کتاب جواب رد دادهبودند.
رضامنصوری
زمستان 1392
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پذیرش پست معاونت
اواسط شهریورماه  1380بود كه از آقای دكتر مصطفی معین ،وزیر وقت،
تقاضای مالقات كردم تا پیشنهادی را برای ایشان مطرح كنم.
در این مالقات ،كه اواخر شهریور ماه انجام شد ،تشریح كردم كه حتی
اگر هم نظام پژوهش ما موثر عمل كند باز هم باید راهی پیدا كرد برای
كمك فوری به پژوهشگران موفقی كه به هر دلیل نیاز فوری به منابع مالی
دارند .منظورم آن دسته از پژوهشگرانی بود كه شاید در شرف دستیابی
به نتیجهای مهم باشند و یا پژوهشگرانی كه به تازگی به جمع دانشگاهیان
پیوستهاند و توانایی بالقوه علمی دارند اما امكانات برای شروع به كار ندارند.
منظور من نوعی سازوكار آتشنشانی بود برای رفع عطش فوری پژوهش.
نظر وزیر این بود كه باید این موضوع را به مجلس برد .شاید در آینده بتوان
سازوكار مناسبی ایجاد كرد .این پاسخی نبود كه مرا راضی كند.
چند روز بعد كه در اتاق استادان دانشكدهی فیزیك با همكاران نزدیك گپ
میزدم ،این موضوع و مراتب تأسفم را از این كه یك وزارتخانه نمیتواند
مسألهای به این سادگی و بداهت را حل كند ،مطرح كردم .همكارم دكتر
اردالن پرسید« :آیا تا به حال به من پیشنهاد همكاری در وزارت شده
است؟» من در پاسخ به این پرسش كه چرا تاكنون چنین پشنهادی به من
نشده است چیزی برای گفتن نداشتم.
كمتر از یك هفته بعد از دفتر وزیر با من تماس گرفتند كه ایشان مایلند بنده
را ببینند .قرار مالقات برای چند روز بعد گذاشته شد .سر قرار رفتم .آقای
دكتر معین پس از توصیف پژوهش ،معاونت پژوهشی و برنامههای وزارت،
از جمله الیحهی ساختار جدید و پیشبینی شورای تحقیقات و فناوری ،گفتند
كه آقای دكتر توكل ،معاون پژوهشی وقت ،به فرصت مطالعاتی میروند .آیا
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برای تصدی این پست آمادگی دارم؟ پاسخ من ابتدا منفی بود .گفتم اگر نقد
نظام پژوهشی كشور را میكنم به معنی عالقه به حضور در پست اجرایی
نیست .قرار نیست كه هركس نقد موسیقی میكند ،آهنگساز هم باشد! به
هر حال ،قرار شد فكر بكنم و بعدا ً پاسخ بدهم ،و یا دیگرانی را كه مناسب
میدانم برای تصدی این پست معرفی كنم.
روز بعد در دانشگاه نهار را با همكارانم اردالن ،ارفعی و روحانی در اتاق
استادان میخوردیم .موضوع جلسه با وزیر را مطرح كردم .درست یك
هفته از گفتگوی ما در این مورد كه چرا پیشنهاد همكاری در وزارت به
من نمیشود گذشته بود .پرسیدم خوب حاال چه میگویید؟ گفتند بپذیر!
گفتم درس و دانشگاه را چه كنم؟ بحثی طوالنی در گرفت در مورد اهداف
مشتركمان برای توسعه علم و تحقیقات در كشور ،و تمام زحماتی كه بعد
از انقالب برای رشد فیزیك كشیده بودیم .به نظر جمع ،سمت معاونت
موقعیت مناسبی بود برای پیاده كردن این ایدهها در سطحی وسیعتر و
فراگیرتر .به فكر رفتم .خیلی بیمیل نبودم ،ولی این نگرانی را داشتم كه بال
دیگر فعالیتهای من ،آموزش و پژوهش در دانشگاه ،لطمهی جدی بخورد.
همسرم موافق نبود .نگران بود از این كه هم كار پژوهشی من لطمه بخورد
و هم آرامش خانواده .یك هفته بعد ،پس از بحثهای فراوان و دیدن قضیه
از جوانب مختلف با همسرم ،سرانجام تصمیم به پذیرش گرفتم و به دفتر
وزیر اطالع دادم كه قبول میكنم.
چند روز بعد قرار مالقاتی گذاشته شد .وزیر از من برنامه خواست .چیز
مكتوبی نداشتم .روش من اینطور نبود .نه اینكه برنامهای نداشته باشم.
اما چون در چارچوبهای متعارف فكر نمیكردم برنامههای من به نظر
بیهدف ،بیانسجام و شاید حتی پوچ میرسید .ما در دو چارچوب متفاوت
فكر میكردیم .تفاوت برداشت من از پژوهش و نیاز اجرایی كشور با برداشت
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وزیر و معاون وقت بنیادی بود .به هرحال چیزهایی گفتم كه مطمئن هستم
وزیر جدی نگرفت و شاید هم بدش آمد .در عوض خودش ،همانطور كه
بعدها متوجه شدم روش فكری و اجرایی اوست ،سیاههای بیش از ده مورد
كارهایی كه الزم بود انجام شود برایم برشمرد .گوش دادم ،یادداشتها را
گرفتم ،اما شاید آن را جدی نگرفتم .یعنی كه كارهایی بود به روال عادی،
كه البته میبایستی انجام میشد .اما من نیامده بودم كه كارهای جاری را
انجام بدهم .بلكه آمدهبودم كه تغییر یا تحولی ایجاد بكنم .این شروع كار من
تلقی میشد ،در اواخر مهرماه  ،1380در پستی كه بعدها متوجه شدم بیش
از تصورم در پژوهش كشور تأثیرگذار است؛ گرچه محدودیتهای 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 كردم و گفتم كه به دیدن آقای دكتر توكل آمدهام.
دكتر توكل را سالها بود كه میشناختم :محققی در جامعهشناسی علم،
پرتحرك ،پویا ،خوشرو ،و مثبت .دفترش تنها با كلید مخفی رئیس دفتر
باز میشد؛ مانند اكثر وزارتخانهها .در باز شد و او به استقبالم آمد .دفترش
پر بود با مبلمان فرسودة اداری ،مخلوطی از دوران شاهنشانی و خرت و
پرتهای حسنآبادی .كاغذهایی وِلو و پوشههایی مندرس در سراسر میز
تحریر و میز جلوی مبل و روی زمین همهجا به چشم میخورد .قفسههای پر
شده از پوشههای پر از اسناد مرا یاد دههی چهل شمسی میانداخت ،قبل
از اینكه ایران را برای تحصیل در اتریش ترك كنم .بیاختیار به یاد ادارهی
اوقاف میافتادم و سجل احوال اوایل دوران پهلوی دوم .از طرف دیگر یاد
توصیفهای نـویسندگان اتریشـی ،مـانند روبـرت مـوزیل و نیز هرتس
مانوفسكی اورالندو ،میافتادم و اوضاع اداری قرن هجدم در امپراتوری
اتریش و مجار .االن كه به گذشته برمیگردم رفتن از آن حالت پوشهها و
اسناد پخشیده ،به وضع فعلی ،كه كالسورها و قفسههای نسبت ًا مرتب ،كه
دستكم با برچسب مشخص شدهاند ،مانند رفتن از یك تونل تاریك به
سمت روشنایی است .سبك همان سبك اداری دوران قاجار بود .در یك
جیب صدراعظم اسناد وزارت امورخارجه و در جیب دیگر اسناد وزارت
داخله جای داشت .مسؤول دفتر معاون وزیر میگفت كه اكثر اوقات معاون
تا ساعت  11شب كار میكند .تصور این همه كار اداری برایم سهمگین بود.
پس چه وقت باید فكر كرد؟ مگر میشود این همه كاغذ و سند را خواند؟
چگونه میتوان جواب داد؟ چگونه میتوان با بیرون از وزارت تعامل داشت؟
آقای دكتر توكل وضعیت معاونت ،دفترها و كمیسیونها را قدری تشریح
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كرد .به زغم او دفتر برنامهریزی پژوهشی مهمترین دفتر بود كه البته
مدیركل آن مدتی قبل استعفا داده بود و آقای دكتر شریفی ،به عنوان
معاون دفتر ،امور را اداره میكرد .دفتر ارزیابی و نظارت پژوهشی یك
سالی بود كه بنابر توصیهی برنامه پنج ساله سوم شروع به كار كرده بود و
آقای دكتر شامخی ،رئیس سابق دانشگاه كاشان و استاد دانشكده كشاورزی
دانشگاه تهران ،مدیركل آن بود .یكی دو پوشه از میان انبوه پوشهها و
كاغذها را به من نشان دادند به عنوان كارهای مهم جاری ،از جمله مسائل
بودجهای .بازدیدی هم از دفاتر و اتاقها داشتم .همه جا تیره و تاریك و
كثیف به نظر میرسید .ماندهی غذا و خوردنیها روی میزها كم نبود ،در
همه اتاقها كارتونهایی بود پر از اسناد .خاك ،غبار ،سوسك ،و افسردگی
اداری به وضوح دیده میشد .استادهایی را میدیدم كه برای گرفتن مجوز
ارز برای خرید كتاب یا پرداخت حق عضویت در انجمنی در همین اتاقهای
افسرده صف كشیده بودند .تأسف بار بود .هنوز یاد آن روزها دل مرا به درد
میآورد .تباین حضور شاداب جوانان با استعداد در دانشكده خودمان با این
اتاقهای تیره و راهروهای تاریك و صورتهای مچاله و افسردهی كاركنان
واضح و دردناك بود .این وضعی نبود كه بتوانم تحملش بكنم.
در همان روزها تودیع و معارفه انجام شد .مقام وزارت ،معاون پژوهشی
مستعفی ،كاركنان و مدیران حضور داشتند .آقای دكتر توكل در چند صفحه
برنامههایی را كه الزم بود پیگری شود خواندند .نوبت به من رسید .كدام
برنامه را اعالم كنم؟ گفتم هدفم برداشتن سنگریزههای سر راه پژوهش
كشور است .پژوهش موتور درونزا دارد .خودش به پیش میرود .احتیاجی
نیست آن را هل بدهیم .ذات كنجكاو انسانها موتور آن است .كافی است
برخی موانعی را كه خودمان ایجاد كردهایم از سر راه برداریم .گفتم كارمندان
ما باید احساس كنند محل كار ،خانهی دوم آنهاست .باید با شوق به سر
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كار بیایند ،و با شوق دیدار روز بعد به منزل بروند .گفتم همه خدمتگزار
مراجعان هستیم .ما باید به دنبال كار آنها باشیم نه آنها به دنبال كارشان
و ...از این دست صحبتهای غیرمتعارف .كمی در تاریكی حرف میزدم.
الزم بود چند سالی صابون ادارهی دولتی به تنم بخورد تا بدانم تا چه عمقی
نظام اداری ما زنگ زده و منحرف است.
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اولین واكنشها
حضور من در معاونت این چنین بدون مقدمه شروع شد .از یك طرف سیل
كارهای ناتمام و كارتابلهای مانده و نیز كارهای جاری .بیاغراق روزی
بیش از شش كارتابل را میبایستی تخلیه میكردم و تعدادی را هم به منزل
میبردم .چند هفته طول كشید تا به روز شدم و كارهای عقب مانده به
جریان افتاد .آن روزها به وضع دفاتر و كارمندان نمیتوانستم برسم چون
دیگر فرصتی نمیماند .جلسههای خارج از حوزه و نیز خارج از وزارت را
هم كه همچنان بود .به خصوص كه هیچ فكر مكتوب و نظاممندی وجود
نداشت كه اهم فیاالهم ،و كارها را اولویتبندی بكند .همانطور كه نامههای
وارده هم یك راست به كارتابل معاون میآمد و او بود كه میبایستی همه
را اولویتبندی و توزیع كند!
از خانم شیمی ،كه مدیر اجرایی ایسمو بود ،خواستم به امور داخلی معاونت
بپردازد .او هم با نظمی كه میشناخت دفاتر را هم به لحاظ رفتار اداری،
وظایف ،و هم توان كارشناسی «اسكن» كرد .آنجا بود كه بیشتر متوجه شدم
عمق فاجعهی اداری تا به كجا است!
مث ً
ال بخش خدمات و نگهبانها میگفتند پس از بیست سال این اولین بار
است كه معاونت به ما سر میزند .بیچارهها در وضع فالكتباری به سر
میبردند .اتاق آنها بیغولهای بیش نبود :كوچك ،كثیف ،آلوده و به منظور
استراحت یا سكونت غیرانسانی .بعضی از آنها به همین دلیل بیماریهای
پوستی گرفته بودند .اینها كسانی بودند كه مراجعان ما در معاونت در
هنگام ورود با آنها اولین برخورد را داشتند .چگونه میتوان معاون پژوهشی
بود ،متولی پژوهش در كشور بود ،اما در ساختمانی اقامت كرد كه نگهبانان
آن از كوچكترین امكان بهداشتی برخوردار نبودند .همینطور سرویسهای
بهداشتی در تمام طبقهها ،از جمله طبقه ششم كه خود معاونت مستقر بود،
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زشت ،كثیف ،و باعث آبروریزی بودند .این همه چیز نبود .در پشت بام
پدافند هوایی مستقر بود با چند سرباز كه  24ساعته كشیك میدادند .در
زمستان ،تابستان در معرض سرما و گرما بودند بدون كوچكترین امكانات.
من وارث خرابهای بودم كه به جای تعمیر ،بهتر بود از اول میكوبیدم و
دوباره درستش میكردم .اما واقعیت ،همین پیراهن هزار وصلهای بود كه
باید میپذیرفتمش .در این «اسكن» كردن كاركنان ،به دنبال كسانی گشتیم
كه قابلیتهای درخوری داشته باشند .گرچه ساختن از ابتدا دست را بازتر
میگذارد اما به كارگیری نیروهای موجود و قابلیتهای به كار نگرفتهشان
برایم جالبتر بود .پرونده كاركنان را مطالعه كردم .كسانی از این میان با
عنوان برگزیدگان دستچین شدند.
یكی از برگزیدگان را در اولین جلسه با مشاورانی در زمینه سیاستگذاری
علمی و علمسنجی ،كه در هفته دوم حضورم تشكیل شد ،برای تنظیم
صورتجلسه دعوت كردم .معلوم شد هیچچیز از جلسه دستگیرش نشده
است .این هشدار دیگری بود كه پس چگونه میتوان در این معاونت با این
كاركنان تحول ایجاد كرد .د ِر امكان گفتوگوی معقول با كاركنان عم ً
ال بسته
بود.
رئیس دفتر معاونت و دبیر كمیسیون انجمنها آقای  ،Qمربی مركز تحقیقات
كشور بود؛ از زمره برناكشیدگانی كه در ركود اداری منجمد شده بودند .با
دمپایی در اداره راه میرفت .هیچ درخششی در نگاهش دیده نمیشد .در
تباین كامل بود با جوانان باهوش و شنگول و شاد و متحرك و پویایی كه
من از دبیرستانها و دانشگاهها میشناختم .با دیدن او بیاختیار به یاد آن
جوانان آیندهساز كشور میافتادم .بدیهی بود كه حضور این رئیس دفتر در
معاونت پژوهشی این وزارت ،كه قرار بود علم و پژوهش را در كشور توسعه
دهد ،مترادف بود با فرار این جوانان از كشور و نوعی نخبهكشی .انسان
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برناكشیده چه كمكی میتواند بكند به برآمدگان جوان جویای رشد؟ در
همین كمیسیون انجمنها خانمی كارشناس و زبر و زرنگ نظرم را جلب كرد
كه با زبان بیزبانی میگفت كه چقدر برای انجمنها میتوان كار كرد ،اگر
آقای  Qدبیر كمیسیون ،بگذارد .اولین چالشهای درون سازمانی را آنجا
مشاهده كردم.
زیر نظر آقای  Qدر دفتر معاونت دو منشی كار میكردند كه آقای دكتر
توكل سفارش آنها را كرده بود .به نظرم رسید اولین كاری كه میتواند
حضورم را ممكن كند تا من قادر باشم در تاریكی مخوف ظاهری ساختمان
فجر كه معاونت در آن مستقر بود ،نفس بكشم ،فكر بكنم و حركتی ایجاد
بكنم ،رنگ زدن راهروها بود .یكی از آخر هفتهها به این كار اختصاص داده
شد كه این امر در یك كار ضربتی به اتمام برسد .و درست در اولین قدم،
خارها شروع شد .آنهم چه خارهایی! كوچكی و احمقانگی خارها آدم را به
خنده میانداخت .اما چه بسا كه همین خارها میتوانست یك وزارتخانه را
برای مدت كوتاه یا حتی بلند فلج كند .پس باید مراقب میبودم.
شنبه روزی كه كار تمام میشد از طریق رئیس دفتر به حسابداری مركز
تحقیقات ،كه زیرنظر معاونت بود ،پیغام دادم تا ظهر مطالبات رنگرز را پرداخت
كند .ظهر كه شد متوجه شدم استاد رنگرز كارش تمام شده و او برآشفته،
چند ساعتی منتظر دریافت حقالزحمهاش است .در پاسخ به سوال من كه چرا
پولش پرداخت نشده است مدیرمالی مركز پیغام داد كه این پرداخت دو هفته
طول میكشد .من كه تحمل این سركشی و بیتوجهی را نداشتم حقالزحمه را
به هر نحوی بود خودم پرداخت كردم.
روز بعد مدیر مالی را به عالوه مدیر ساختمان و چند نفر دیگر از مدیران
را خواستم .از مدیرمالی پرسیدم دیروز چرا به موقع حقالزحمه استاد رنگرز
را پرداخت نكرده است .گفتم مگر رنگرز عاشق چشم و ابروی من و شما
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است كه با چند كارگر به طور ضربتی دیوارهای ما را رنگ كند و دو هفته
صبر كند تا حقالزحمهاش را بگیرد! مگر من و شما به عنوان مأمور دولت
اینجا نیستیم كه كار مردم را راه بیندازیم؟ شروع كرد به آوردن انواع و
اقسام توجیههای اداری كه همه میشناسیم .گفتم ببین ،شما آدم كارآزموده
و واردی در امور حسابداری هستید ،و من هم از حسابداری چیزی نمیفهمم.
شما هستید كه میبایستی راهی برای پرداخت پیدا كنید .همانطور كه
من راهی برای پرداخت پیدا كردم .بنابراین ما با هم نمیتوانیم كار بكنیم.
اینطور شد كه از فردای همان روز اخراجش كردم .هنگامی كه حاضران از
اتاق خارج میشدند متوجه شدم بعضی از دستپاچگی به در اتاق میخورند
و پای راست و چپ خود را عوضی میگیرند .گرچه رفتار من به نظر خودم
بسیار طبیعی بود اما ظاهرا ً آنها انتظار چنین رفتاری را نداشتند .یكی از
منشیهای دفتر معاونت همسر همین مدیرمالی بود .هفته بعد از این ماجرا
او هم تقاضای انتقال كرد كه موافقت كردم ،گرچه به نظرم لزومی نداشت.
همیشه فكر میكردم چگونه میتوان یك مجموعهای را اداره كرد وقتی این
همه اصطكاك درونی وجود دارد .اگر مدیر برای اجرای هر تصمیم خود
بخواهد این همه انرژی صرف بكند ،یا دستورهایش اجرا نشود ،پس چگونه
كاری پیش برود ،چگونه چرخ جامعه بچرخد .چوب الی چرخ گذاشتن مگر
معنی دیگری هم دارد .نمیدانستم به زودی شاهد این گونه رفتارهای اداری
در تمام سطوح كشور خواهم بود.
یكی از مشاوران رئیس جمهور پیشنهادی داده بود .آقای خاتمی رئیس
جمهور در پای آن پیشنهاد به معاون اولش نوشته بود كه با همكاری معاون
دیگر و یك وزیر در مدت ده روز موضوع را بررسی كنید و راه اجرایی
پیشنهاد بدهید .از تاریخ امضای این دستور توسط رئیس جمهور كشور بیش
از دو سال میگذرد ،و هم اكنون كه این متن را مینویسم دو روز است
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كه رئیس جمهور جدید مشغول به كار شده است .هنوز نمیفهمم چگونه
میتوان در رأس قوه مجریه یك كشور بود ،چنین دستورهایی به معاونان و
وزراء داد ،و نگران اجرای آنها نبود! پس چرا دستور میدهیم؟
قانون برنامه چهارم را سازمان مدیریت تدوین كرده است .در دولت به
تصویب رسیده است .مجلس هم آن را تصویب كرده است .طبق این قانون
باید اعتبارات تحقیقاتی كشور در سال اول برنامه یعنی سال  ،1384برابر
 1/2درصد از تولید ناخالص ملی میبود .جدای از این مصوبات دولت مجددا ً
به سازمان مدیریت بخشنامه میكند اعتبارات پژوهشی در سال  1384باید
برابر  1/2درصد تولید ناخالص ملی باشد .بخشنامه دولت ،رئیس جمهور و
معاون اول او به هیچ گرفته میشود .اعتبارات پژوهشی  0/64درصد تعیین
میشود .معاون اول رئیس جمهور باور نمیكند .میگوید من دستور دادهام.
هنگامی كه نامه رسمی با امضای من و معاون سازمان مدیریت مبنی بر
صحت  0/64درصد به دولت میرود و مطرح میشود آقای خاتمی عصبانی
میشود ،آقای دكتر عارف عصبانی میشود .هیچ اتفاقی نمیافتد .پیگیریهای
بعدی ،هیچ یك به جایی نمیرسد .قول میدهند از صندوق ذخیره ارزی
پرداخت شود .اآلن  18مرداد  1384است .نه تنها حرف رئیسجمهور
و تصمیم هیئت وزرا اجرا نشده است ،بلكه اتفاق دیگری هم افتاده است:
یكی از ردیفهای بودجة پژوهشی كه در اختیار وزارت علوم است ،ردیف
 ،113545مربوط است به حمایت از انجمنها ،تشویق مقاالت ،حمایت از
پژوهشكدههای فاقد ردیف و از این دست حمایتها .مصوب مجلس در
این ردیف حدود  11میلیارد تومان است .سازمان مدیریت در خرداد ماه،
اما به تاریخ  29فروردین ،برای این ردیف تنها سه میلیارد تومان ابالغ
میكند .به چه دلیل؟ مگر پیشنهاد این ردیف از خود سازمان مدیریت
نبوده است ،مگر دولت تأیید نكرده است ،مگر مجلس تصویب نكرده است.
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دو ماه تمام رئیس جمهور ،معاون اول ،رئیس سازمان مدیریت به مدیران،
كارشناسان دستور میدهند ابالغیه تصحیح شود ،انجمنها اعتراض میكنند،
اتفاقی نمیافتد .آیا این رفتار عجز اداری نیست؟ مگر رئیس جمهور ،معاون
اول چقدر وقت دارد كه تا این حد وارد جزئیات اجرایی بشود.
واضح است وقتی فالن دستور رئیس جمهور ،كه باید ده روزه اجرا شود،
ك ً
ال فراموش میشود ،یك مدیر یا كارشناس سازمان مدیریت هم جرأت
میكند دستور دولت را اجرا نكند .تنبیهی در كار نیست .گوشمالی در كار
نیست .نظارتی در كار نیست .مدیران حرفهای خود را جدی نمیگیرند.
ارتباط میان حرف و عمل وجود ندارد .هر حرفی میزنیم و هر كاری هم
میكنیم .نه حرفمان به عملمان میآید و نه عملمان به حرفمان .بیخود
نیست یك كارشناس سازمان مدیریت در مورد طرح رصدخانه ملی كشور،
مصوب دولت ،گفته بود :ببین این پرونده را كه دستور رئیس جمهور روی
آن است ،اگر بخواهم جایی گمش میكنم كه هیچ كس ردی از آن نیابد.
این ظاهرا ً رفتار متعارف اداری ما است .من اگر رئیس آن كارشناس بودم
كاری میكردم كه دیگر ر ّدی از آن كارشناس در هیچ جای دولتی نباشد.
اما ظاهرا ً همه این رفتارها را تحمل میكنیم .درد آن را ملت میكشد .درد
بیتدبیری و تساهل مذموم اجرایی مدیران را.
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مركز تحقیقات علمی كشور
كمی با این مركز آشنایی داشتم .سال قبل به اصرار آقای دكتر توكل عضو
شورای علمی آن شده بودم .در یك جلسهاش هم شركت كرده بودم .چیز
چشمگیر و درخشانی كه انعكاسی از نام پرطمطراق مركز تحقیقات علمی كشور
باشد ندیده بودم .جلسهای با هیئت علمی آنجا گذاشتم .همه جمع بودند .با
یكی دو نفر از آنها آشنایی داشتم .از جمله آقای قاسمزاده كه نویسنده است،
و نمیدانستم در این مركز چه میكند .نه تخصص وی و نه عالئق وی به
اهداف این مركز میخورد .چون افراد را عمدت ًا نمیشناختم حرفهایشان را
گوش دادم .حرفهای كلی در حسن تحقیقات و لزوم انجام پروژههای خاص
زده شد .هرچه سعی كردم خوشبین بمانم و تصور كنم كه این هیئت علمی
توان انجام كارهایی را دارد نتوانستم .به مرور كه آشناتر شدم حدسم تأیید
شد .خودشان مركز را صندوقخانه معاونت میدانستند .جایی كه پولهایی از
ردیفهای متفرقه میآمد و بعدا ً برای معاونت هزینه میشد .ظاهرا ً در این
مركز تحقیقات همه كار میشد مگر تحقیقات .البته گزارشهایی درمیآمد
اما حاصلی نداشت .بنابر اساسنامه میبایستی در زمینه سیاستگذاریهای
علوم و تحقیقات به پژوهش بپردازد .اما این چنین نبود.
جایی بود به تمام معنی برای تعامالت مالی ،اگر نگویم تجارت نخود و لوبیا!
مث ً
ال این مركز تعداد زیادی میكروسكوپ خریداری كرده بود از یك مدل و
از یك شركت كه معلوم نبود برای چه .حدود سی عدد از آنها مانده بود
كه در اولین فرصت آن را به دانشگاههای محروم بخشیدم .شاید به جای
اینكه خاك بخورد ،دانشجویان از آن استفاده بكنند .به هر حال تعامل مالی
انجام شده بود و برگشت پذیر نبود.
مقدار بسیار زیادی انواع كاغذ در سالهای گذشته خریداری شده بود و
در دو انبار نگهداری میشد كه ماهانه چند میلیون تومان هزینه انبارداری

 22چهار سال در وزارت عتف

آن بود .برای كاغذها همه میبایست فكری میكردیم .یك مجموعه كامل
دستگاه تلفن كنفرانس خریداری شده بود كه در انبار پیدا شد و كاربردی
نداشت .این دو مورد حدود  2تا  3سال طول كشید تا رفع مشكل بشود،
فروخته یا اهداء بشود .صدها ترام دستگاه زیراكس خریداری شده بود كه
محاسبه من نشان میداد برای بیش از صد سال مصرف این مركز كافی
است .معلوم نبود چرا خریداری شده است .متوجه شدم حدود  50هزار
دالر در اختیار شركتی است برای خریدی كه درست معلوم نیست چه
بوده است .بیش از همه از خرید چند صد ترام زیراكس خندهام گرفته
بود :مركز تحقیقات علمی كشور ،كه تحقیق در سیاست علمی نمیكند ،این
همه میكروسكوپ و ترام زیراكس آخر برای چه؟ بعدها شنیدم كه در این
مركز واقع ًا نخود و لوبیا هم خرید و فروش میشده است؛ نوعی بنكداری
به جای تحقیق در سیاست علم و پژوهش .بیجهت نبود كه مجموعه مركز
در تحقیقات معلولیت داشت و این معلولیت به وضوح دیده میشد .فكر
میكردم این مركزی است مشابه با  RANDیا  Brookingsدر آمریكا یا
 SPRUو دیگر مراكز پژوهشی در سیاستگذاری دنیا ،و چه خیال باطلی! و
این مركزی بود كه ظاهرا ً قرار بود كانون تفكر وزارت و معاونت باشد .پس
درست گفته بودند صندوقخانه معاونت.
این مركز چهار مجله علمی بینالمللی هم منتشر میكرد كه میشناختم .یكی
از معاونان پژوهشی اسبق وزارت در همان دوران تصدیاش میگفت از
این مجلهها عمدت ًا برای بازنگهداشتن در استفاده میكنیم .چاپ این مجلهها
بار مالی سنگینی بر مركز تحمیل میكرد ،چندین كارمند مشغول امور آن
بودند ،در سطح داخلی و بینالمللی تأثیر بسیار اندكی داشت ،نظارتی بر
آنها نبود ،و تنها چرخی بود كه عم ً
ال هرز میگشت ،امكان تحول و رشد
نداشت ،و بیش از همه ارتباطی با اهداف این مركز نداشت.
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اعتبارات بسیاری از طرحهای پژوهشی از طریق مركز تحقیقات هزینه
میشد .نظارتی نبود .یك نمونه :طرحی بود مرتبط با خرید پایگاههای
اطالعات الكترونیكی كشوركه نتیجه آن را برای گزارشهای موردنیاز
خودمان و بازرسی كشور احتیاج داشتیم .مجری از همكاران دانشگاه تربیت
مدرس بود .او را میشناختم ،و اطالع داشتم كه از افراد صاحب نفوذ است
و در طرحهای بزرگ كشور درگیر .دقیق كه شدم دیدم نه از تعریف طرح
خبری هست ،نه از گزارش و نه خالصه هیچ چیز ،جز پرداخت كه كامل
انجام شده بود و رقم قابل توجهی بود .در جواب پیگیری رسمی خودم این
همكار یك مقاله تحقیقاتی چاپ نشده در زمینه رشته تخصصی خودش ،كه
تغیر ارسال كرد ،با ذكر این قید
هیچ ارتباطی هم با موضوع طرح نداشت با ّ
كه قب ً
ال هم این گزارش ارسال شده چرا باز هم گزارش خواستهاید! نمونه
دیگری هم بود از این طرح گرانتر كه هیچگاه به گزارش نرسید.
وقتی به مجموعه اوضاع اداری و رفتاری در آن معاونت ،به خواب مدیران
و كاركنانی اینگون ه و به هرزگردی و برناكشیدگی پژوهشگران مركز نگاه
میكردم ،دیگر قبح این طرحها و مشابه آنها به چشم نمیآمد .وقتی
قدرت تحرك از چنین سیستمی آن هم در سطح ملی گرفته میشود ،وقتی
اصطكاك اداری به حدی است كه ركود و هرزگردی اداری بر همه چیز
حاكم است ،فعالترین كارمند هم به عنصری راكد تبدیل میشود ،پس چه
باك اگر چند جا هم فاضآلبی به این اقیانوس راكد هدایت شود.
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شروع بازسازی انسانی
برای شروع هر تغییر و تحولی در این اداره احتیاج داشتم به نیروهایی كه از
ِ
ف ِی من ،فرحزاد را بفهمند .هجوم كارهای جاری و لزوم تسلط بر آن به
حدی بود كه مجال زیادی برای كلنجار رفتن با انسانهای افسرده ،خموده،
و كج و معوج نمیداد .مدیران ،هر هفته جلسه داشتند .در دو جلسه اولی
كه برگزار كردم ،در اتاق مشاور كه آماده استعفا بود ،رایحهای جانفزاتر از
آنچه از ساختمان و كارمندان به مشامم رسیده بود دریافت نكردم .آقای
دكتر  Xتیپی بود سیاسیكار و با تجربه؛ از نوع اساتید كالسیك دانشگاه
نص و نقطه.
تهران ،متكی به نوشتهها و آئیننامهها و بخشنامه و درگیر ّ
آقای دكتر  ،Yمدیركل دفتر پشتیبانی پژوهشی به نظر پویا و پرتحرك
میرسید اما با سیاستها و ایدههای بسیار متالطم .آقای دكتر  ،Zمعاون
وقت دفتر برنامهریزی پژوهشی عالقهمند ،طالب تغییر و شاداب مینمود.
هیچكدام را از قبل نمیشناختم .آقای دكتر  ،Wهمكار خودمان در دانشگاه،
كه سمت مشاور معاونت را داشت ،همكاری بود با تجربه اداری ،با آمادگی
كمتر برای تحول و پذیرای وضع موجود .آقای  Qرئیس دفتر ،كه نقش دبیر
جلسههای شورای مدیران را داشت ،با دمپاییاش ،از پژوهشیاری تبدیل
شده بود به كارمندی متحمل ،به رنگ محیط ،مترصد پذیرش هر دستوری
بدون مقاومت ،بیاختیار و بینوآوری از خودش ،و رایانه صفت .دمپاییاش
آزاردهنده بود .البد میخواست وقار و سادگی روحانیت را تقلید كند ،اما در
واقع عملگی را به رخ میكشید .امان از دست كسانی كه در دوران انقالب
سادگی ،تمیزی ،و روح زیباشناختی روحانیت را به ظواهر سوسیالیستی آلوده
كردند ،و از آن بیخردی ،كثافت ،و زشتی ابداع كردند .به هر حال جای
او در وزارتخانه نبود .منشی اصلی معاونت هم كه بعد از اخراج همسرش
تقاضای انتقال داده بود .از خانم شیمی ،مدیر اجرایی ایسمو ،كه تجربه اداری
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نوین داشت ،خواستم به عنوان مدیر حوزه معاونت شروع به كار كند .خانم
امینزاده ،كارشناس ایسمو ،را هم به عنوان مسؤول دفتر به حوزه معاونت
آوردم كه با همكاری خانم شهرابی ،منشی دیگر معاونت امور حوزه معاونت
را نظامگردانی كنند .حاال كار میتوانست شروع بشود.
چه خانم امینزاده و چه خانم شیمی هر دو با سبك اداری پویا و پرتحرك
آشنا بودند و كار با آن ها روان و بیاصطكاك بود .از خانم شیمی خواستم به
همه بخش های معاونت سربزند و نظرش را در همه موارد بگوید .از جمله
اینكه فرایندهای كاری را از ذهن مدیران و كاركنان استخراج ،شناسایی ،و
مكتوب كند .از دانش صریح مكتوب اداری خبری نبود .اگر دانشی اداری
وجود داشت ،ضمنی بود ،و به معنی دانش ضمنی بنگاهها در واژگان مدیریت
نوین .پس الزم بود این دانش ضمنی به دانش صریح و مكتوب تبدیل شود.
وظیفهای كه خانم شیمی از عهدهاش برمیآمد .خانم امینزاده این وظیفه
را داشت كه ،به غیر از مهار كارهای روزانه ،به نظامی فكر بكند كه شخص
معاون در معرض همه مراجعهها ،چه كتبی ،چه تلفنی ،و چه حضوری قرار
نگیرد .آمار اولیه ما نشان میداد كه اگر قرار بود معاون به همه این كارها
برسد ،و در جلسههای داخل و خارج حوزه هم شركت كند ،فرصتی برای
ایجاد تحول باقی نمیماند .در واقع از این طریق ،خانم شیمی در امور داخلی،
و خانم امینزاده ،در مراجعات ،ضربهگیر محكمی شدند تا بتوانم به فكر
تحول باشم .نظم دادن به كوه كاغذ داخل دفتر هم به عهده خانم امینزاده
بود كه با مشورت خانم شیمی انجام میشد.
گاهی كالسورهایی را كه به نظم درآوردهبود مطالعه میكردم .نوشتههای
گوناگون ،ازجمله صورتجلسههای متفاوت در موضوعهایی كه مهم مینمودند.
حرفهایی كه اعضای جلسههای مهم زده بودند .حرفهایی به ظاهر بس
زیبا و پرمغز .در عمل اما اتفاقی نیفتاده بود .حرفهایی كه باید گفت باد هوا
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بوده است .بدون هیچ ما بهازای عملی .گویی دو مقوله حرف و عمل هیچ
ارتباطی با یكدیگر ندارند .همین بررسیها بود كه در نهایت منجر به مقاله
جلسهداری شد .بعدها در جلسههای مختلف شاهد زنده این گسستگی حرف
و عمل را ،كه در نوشتارهای داخل اتاق معاون بود ،به وضوح دیدم .این
آموزه بسیار باارزش بود .تصمیم گرفتم به جلسهها نروم مگر اینكه نتیجه
عملی آن محتمل باشد ،در جلسهها حرف نزنم مگر اینكه منجر به تصمیمی
عملی بشود ،یا جلوی تصمیم اشتباهی گرفته شود .تصمیم گرفتم نوشتهها
را نخوانم مگر اینكه ارزش عملی به دنبال خواندن محتمل باشد ،نامهای
ننویسم یا پاسخی ندهم مگر اینكه نوشته من ،پشتوانه عملی داشته باشد.
دفتر من آماری تهیه كرد از نامههای ورودی و خروجی .حساب كردم اگر
قرار باشد همه آنها را بخوانم ،یا حتی ببینمشان 24 ،ساعت شبانهروز هم
كفاف نمیدهد .چه رسد به اینكه بخواهم پاسخ هم بدهم .وانگهی با دیدن
كالسورهای به نظم درآمده و تصمیمهای اجرا نشده اكثر جلسهها ،به نظرم
آمد اگر ده مهر با مضمونهای متفاوت درست بكنم و كسی به صورت
كترهای مهرها را روی نامههای ورودی بزند و ارجاع دهد ،باز همه فرقی
نمیكند .پس چرا منِ معاون این همه وقت برای خواندن نامهها بگذارم!
تصمیم گرفتم نامهها را در سرچشمه ورودشان ،یعنی در دبیرخانه ،میان
مدیران توزیع كنم .این اولین اقدام برای جلوگیری از سیل كارهای ورودی
و مهار هجوم مكتوبات بود ،كه بالفاصله اثر مثبت آن دیده شد.
پاسخ بعضی نامههای غیراستاندارد هم وقتگیر بود .به خصوص كه
نمیخواستم سلیقه متعارف اداری در نوشتارها اعمال شود و میخواستم چه
به لحاظ محتوی و چه به لحاظ نثر منعكس كننده تفكر جدید تحولگرای
معاونت باشد .این مهم هم به عهده خانم شیمی سپرده شد كه این توانایی را
داشت و در نتیجه باز هم وقت من برای تصمیمگیریهای مهم آزادتر میشد.
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بررسیهای نیروی انسانی نشان داد كه یكی از باسابقهترین و زبدهترین
نیروی انسانی موجود ما ،آقای  ،Xكارشناس دفتر امور پژوهشی است .سعی
كردم بیشتر او را درگیر كارها بكنم .روزی مدیر یكی از بانكها به مالقاتم
آمد كه متقاضی تأسیس یك مركز پژوهشی بود .خوشحال بودم از اینكه
نظام بانكی ما به فكر تأسیس مراكز پژوهشی است .البهالی صحبتها
متوجه شدم كارشناس ما از دادن پرسشنامه تقاضای تأسیس واحد پژوهشی
به این مدیر بانك امتناع كرده ،و به او گفته است باید از باالترین مقام بانك،
مدیرعامل بانك ،نه یك شعبه یا معاون بانك ،نامه بیاورید تا پرسشنامه
داده شود .مات و مبهوت حرفها را گوش كردم .معذرتخواهی كردم و
پرسشنامه را گرفتم و به او دادم .روز بعد كارشناس را ،كه همان آقای X
بود ،صدا زدم و علت ندادن پرسشنامه را جویا شدم .چه پاسخ داد؟ «پس
اقتدار ما كجا میرود؟» بهترین كارشناس ما اقتدار وزارت را در این میدید
كه پرسشنامه را ،كه قاعدت ًا میبایست روی وب-گاه ما باشد ،یا دم دست
نگهبان ،كه هركه میخواهد چاپ كند یا بگیرد ،تنها با رؤیت تقاضای كتبی
مدیركل بانك تحویل بدهد .این رفتار عمق نابسامانی اداری ما را نشان
میداد .جنگیدن با این فرهنگ اداری ،زدودن این طرز فكرهای اقتدارگرای
دیوانی توخالی ،یعنی پاك كردن حافظه جمعی و فردی قومی كهن .میگفتم
خوشا به حال اماراتیها و سنگاپوریها كه سابقه تاریخی ندارند ،و میتوانند
همه چیز را از صفر شروع كنند .ما چه كنیم؟
در این میان كارمندانی هم داشتیم مانند ابوحنیف ،كه خودش اصرار دارد
او را با این نام بنامیم ،و بعدا ً معلوم شد از دوران دبیرستان همدیگر را
میشناختیم ،بعد هم از انجمن اسالمی در آلمان؛ از چریكهای انقالبی كه
اكنون كارشناس معاونت بود .چه میتوانم از او بگویم! همینقدر بس است
كه وقتی مدتی مأمور شد به شهرداری تهران ،همه ،چه مدیران و چه
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كارمندان ،چه در سطح معاونت و چه در سطح وزارت خوشحال شدند و
امیدوار كه این مأموریت به انتقال دائم تبدیل شود ،كه نشد و فقط  6ماه
طول كشید .روز از نو و روزی از نو .چون همدیگر را خوب میشناختیم
كمتر مزاحمتی ایجاد میكرد ،اما همینقدر بس كه هركاری به او سپرده
شد خراب شد .بخش خصوصی متقاضی ایجاد واحدهای پژوهشی از دست
او در عذاب بودند .بسیار وحشتناك است كه از مجموعه حدود شصت نفر
كارمند معاونت چیزی بیش از نمیتوانم بگویم .انصاف را نگاه دارم .اكثر
كاركنان وجدان كاری مناسبی داشتند؛ كمی توجه به آنها باعث شد بسیار
دلگرم شوند ،از خودشان مایه بگذارند .اما مگر میشود 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.
آموزشهای كوتاه گوناگون ،تكرار شعارهایی كه ارزشهای حوزه ما بود ،و
تشویقها و تنبیههای موردی تنها ابزار در اختیار معاون پژوهشی بود .نه
اخراج و نه استخدام رسمی جدید ،هیچ یك مجاز نبود؛ گرچه راههایی برای
فرار از این محدودیت پیدا میشد.
در این میان به موردی مستثنی برخوردیم .در این تیرگی اداری ،بخش
ماده  ،102درخشان بود و البهالی تاریكی معاونت تأللوی آن چشمگیر
بود .ماده  ،102یكی از مواد برنامه سوم بود ،كه به  60/40هم مشهور
بود .منظور حمایت از پروژههای پژوهشی كاربردی و توسعهای دستگاههای
اجرایی كشور بود .آقای  Mسرپرستی چند كارمند را به عهده داشت كه
مجموع ًا دبیرخانه ماده  102را تشكیل میدادند .بررسیهای خانم شیمی
نشان میداد این مجموعه از یك نظام اداری معقول برخوردار است .نظام
تعریف نشدهای كه محصول طراحی  Mبود ،چهار كارمند جوان دبیرخانه
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را به خوبی شكل داده بود .به لحاظ داشتن یك نظام اداری و كارمندانی
كه با آن نظام تربیت شده بودند ،این مجموعه ممتاز بود و شباهتی به بقیه
بخشهای معاونت نداشت .مجموعه دبیرخانه زیرنظر مشاور معاونت كار
میكرد و شاید به همین دلیل فرصت خودنمایی پیدا نكرده بود و به هنگام
شروع به كار من اص ً
ال صحبتی از این گروه نبود .این كشف 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
كاری ،از حدود ماه دوم آماده شدم برای انتخاب تیم همكاران جدید.
آقای  Qتمایلی به ماندن و كاركردن به سبك جدید نداشت و برای همكاری
با پروژهای به دانشگاه شریف رفت .از وظایف او تنها امور كمیسیون انجمنها
مانده بود كه به خانم قدیمی واگذار شد .به این ترتیب یك مدیر زن دیگر
وارد مجموعه مدیران شد كه به خوبی هم كار را میشناخت و هم موفق به
رونق امور انجمنها شد و خیال من را كام ً
ال از امور انجمنها راحت كرد.
هنوز راحتترین كارتابلها (پروندانها) كه به دستم میرسد مربوط به
انجمنهاست .با این كه تخلفها و گرفتاریهای انجمنها فراوان است اما
خانم قدیمی به خوبی از عهده مهار كردن آنها برآمده است.
پس از چند كوشش اولیه برای جذب بعضی نیروها از دانشگاهها ،كه ناموفق
ماند ،مدیریت دفتر برنامهریزی پژوهشی را به معاون وقت دفتر ،آقای Z
سپردم .در دفتر پشتیبانی پژوهشی ضرورتی فوری برای تغییر مدیریت
احساس نمیشد .در جلسههای شورای مدیران به سهولت دیده میشد كه
سبك مدیریت آقای  Xدر دفتر نظارت و ارزیابی با تصورات من سازگاری
ندارد .برای یافتن جانشین او مشكل داشتم .به خصوص برای دفتری كه
هنوز در ساختار وزارت جایگاهی نداشت .همان روزها ،تصادف ًا ،كتابی به
دستم رسید .مجموعه مصاحبههایی بود با دانشگاهیان و مدیران آموزش
عالی كشور در زمینه توسعه علمی .مصاحبه با خانم دكتر الهه حجازی نظرم
را جلب كرد .نكتههای ظریفی در این مصاحبه مطرح شده بود .این شاخصه
را در دیگر مصاحبهها ندیدم .از طریق مؤلف كتاب پرسوجو كردیم .معلوم
شد خانم دكتر حجازی معاون پژوهشی دانشكده علومتربیتی دانشگاه تهران
است .تصدی دفتر ارزیابی و نظارت را به او پیشنهاد كردم كه دور از
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تخصصاش هم نبود .هفته بعد خبر داد كه میپذیرد .به این ترتیب مدیران
دفترهای ما تكمیل شد.
كمیسیون نشریات جای پر دردسری بود .صابون این كمیسیون در اخذ
مجوز برای مجله فیزیك و مجله پژوهش فیزیك ایران به تنم خورده بود.
روش كار و استانداردهای آن را بیجا میدانستم .حاال خودم شده بودم
رئیس این كمیسیون كه ممیزی كنم كدام مجله علمی پژوهشی یا ترویجی
است و كدام نیست .از اول وجود كمیسیون را نامعقول میدانستم و مغایر با
سازوكارهای رشد اجتماعات علمی .اما همانقدر هم به این اصل متكی بودم
كه به لحاظ مدیریتی چرخ چرخان را نباید یك دفعه ایستاند یا جهت آن
را عوض كرد ،بلكه باید در طول یك زمان مناسب این كار را كرد .آقای
دكتر عسگری خانقاه ،استاد دانشگاه تهران ،دبیر این كمیسیون بود كه قرار
شد به كار خود ادامه دهد.
به نظر میرسید تنها نیرویی كه از تمام توانش استفاده نشده  Mبود .چند
جلسه صحبت با او نشان داد تفكر نظاممندی دارد و توان گسترش اداری با
تفكر راهبردی .چون مدرك برای من نقش اساسی نداشت میتوانستم توان
او را در هر سمتی محك بزنم .با توجه به اینكه شورای تحقیقات و فناوری
هم قرار بود راهاندازی شود وظیفه این راهاندازی را هم به عهدهاش گذاشتم،
و به او در انتخاب كارمندان جدیدی كه بتوانند امور شورای تحقیقات را
نظامگردانی كنند ،آزادی عمل كامل دادم .احساس شكوفایی در او به وضوح
هویدا بود .محل كارش را هم از اتاق تاریك دخمهوار به جای مناسبی انتقال
دادیم كه هم دبیرخانه ماده  102را اداره كند و هم شورای تحقیقات و
فناوری را راه بیندازد.
خانم شیمی هم مسؤولیتهای متعددی داشت از جمله رفع و رجوع تمام
مسائل داخل حوزه .مركز رایانه معاونت هم زیرنظر او قرار شد اداره شود
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كه كار كم دردسری نبود .جلسههای هفتگی شورای مدیران در روزهای
دوشنبه بعدازظهر تثبیت شد .نقش این شورا مبادله اطالعات و هماهنگی در
سیاستها و روشها بود .میماند مركز تحقیقات كه وابسته به معاونت بود
و سرپرستی آن با شخص معاون.
آقای دكتر شاپور اعتماد كه از قبل با او آشنایی داشتم ،با تجربهای ارزشمند
در علمسنجی ،مناسبترین شخص بود برای اینكه یك هسته علمسنجی را
در مركز تحقیقات راهاندازی كند .بازهم با توجه به سوابق و تواناییهای او
پیشنهاد كردم سمت معاون پژوهشی مركز را بپذیرد ،كه در عمل به مثابه
قائم مقام سرپرست مركز بتواند عمل كند ،كه این چنین نیز شد .به این
ترتیب مركز هم آماده میشد برای تحوالت بعدی .پس از عزل مدیرمالی
مركز الزم بود این خأل به سرعت پر شود .خانم خزاعی ،كه تجربه طوالنی
در امور مالی و بودجهریزی داشت در دانشگاه شریف مشغول به كار بود .با
توافق دانشگاه و خودش كارش را در مركز شروع كرد .اما الزم بود مجوز
الزم از هیئت دولت گرفته شود ،چرا كه او بازنشسته بود .این كار گرچه
طول میكشید ،اما برای مجوز اقدام شد كه اوائل سال  1381نتیجه داد .به
هر حال ساماندهی امور مالی مركز در ردیفهای متفرقهای هم كه توزیع
آن با معاونت بود شروع شد.
یك نقص دیگر را میبایستی برطرف میكردم .قوانین و مقررات پژوهشی
جایگاه پراهمیتی دارند .هیچیك از مدیریتها ،یا گروههای مركز تحقیقات،
برای بررسی این امور ساخته نشده بودند و توانایی تخصصی الزم را نداشتند.
از آقای مشعوف ،كه از كارشناسان عالی رتبه اداری مالی وزارت بود ،و از
سالها پیش با او آشنایی داشتم ،خواستم این مهم را به عهده بگیرد .پس
كارگروهی تشكیل شد به سرپرستی او ،دبیری خانم خزاعی ،و عضویت چند
نفر مسؤوالن مالی مراكز پژوهشی ،زیر نظر مستقیم شخص معاون ،تا بازوی
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مشورتی در امور قوانین و مقررات پژوهشی باشد .این كارگروه كارایی خود
را به خوبی نشان داد.
قصد من حداقل تغییرات مدیریتی بود تا بتوانم به معماری پژوهش كشور
بپردازم .تیم كنونی میبایستی كارایی خودش و نیز نقطه ضعفهای خودش
را نشان دهد .از طرف دیگر برای یافتن همكاران جدید و الیق كه بتوانند
ساماندهی و آرایش قوا را كاملتر و موفقتر كنند ،گمانهزنی میكردم.
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بازسازی كالبدی
ساختمان فجر ،محل استقرار معاونت ،بنای مناسبی بود ،اما درون آن زشت
و پوسیده .انتظاری از ستاد وزارت برای حتی یك پشیز در جهت سالمسازی
فضای راهروها و اتاقها نمیرفت .میبایستی خودمان دست به كار میشدیم
و منابعی تأمین میكردیم .ثروتهای سرگردان مركز تحقیقات به كمك
آمد .اولین كار ،بعد از رنگ زدن چند راهرو ،انسانی و بهداشتی كردن محل
اسكان نگهبانان بود .اتاقشان تمیز شد ،دوش احداث شد ،رختخوابها تعویض
شد ،لباس متحدالشكل خریداری شد ،و مهمتر از همه اینكه ترتیبی دادیم تا
در محل كار ،پیشخوان نگهبانی در مدخل ورود ،صبحها نان سنگك و پنیر
و چای نخورند .جالب اینكه صبحها همه با نان سنگك و پنیر در محل كار
حاضر میشدند و اص ً
ال هیچكس متوحه قباحت این امر نبود!
نگهبانها باید آموزش میدیدند كه بخشی از آبروی وزارت هستند .نباید
مراجعان را سرگردان كنند .باید خوشرو باشند؛ هرآنچه الزم بود آموزش
داده شود تا ارباب رجوع هنگام ورود احساس مطبوعی داشته باشد ،به آنها
گفته شد.
پس از آن نوبت طبقهها بود .سرویسهای بهداشتی كثیف میبایستی
تعویض میشد .بعضی تركیدگی لولهها و پوسیدگی دیوارها مرتفع میشد.
بعضی اتاقها قفسه و میز مطلوب نداشتند .اسناد روی میزها ،یا روی زمین
نگهداری میشد .غذاخوری در ساختمان وجود نداشت .همه در اتاقها نهار
و حتی صبحانه میخوردند .طبقه معاون هم دست كمی از بقیه طبقهها
نداشت .تعمیر همه اینها با یك زمانبندی ،كه حدود چهار ماه طول كشید،
و در نهایت با استفاده از تعطیالت نوروز  1381به اتمام رسید ،طبقههای
معاونت عم ً
ال بازسازی شد و چهره معاونت عوض شد .نهارخوری مطلوبی
هم در طبقه دوم احداث شد ،جایی كه شاید بیغولهای بیشتر نبود .طبقههای
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باال هم كه بعضی اتاقهای آن انبار كتابخانه ملی و یونسكو و محل آرامش
موشها بود به تدریج تخلیه و تمیزكاری شد .هرگامی ،االن كه به گذشته
چهار سال پیش برمیگردم ،مانند كندن یك كوه ،انرژی بر بود.
بعضی مدیران اعتراض میكردند كه آخر چرا این همه وقت و انرژی برای
بازسازی ساختمانی كه متعلق به ما نیست صرف میشود .از همان موقع
مطرح بود كه وزارت به زودی به ساختمان جدید در شهرك قدس منتقل
خواهد شد .متوجه نبودند حتی یك روز و یك ماه ،چه رسد به شش ماه و
یك سال و شاید بیشتر ،در پیشبرد امور مهم است .میگفتم بگذار آنها كه
پس از ما میآیند راحتتر باشند ،نگویند معاونت چه بیغولهای را تحمل
میكرده است .اگر حتی شیشههای طرف خیابان را دو جداره میكنیم بگذار
آیندگان در آرامش باشند .البته چهار سال پس از آن تاریخ هنوز در همین
ساختمان هستیم و تاریخ انتقال به ساختمان جدید قطعی نیست.
نیم طبقه معاونت را به یك هنرمند به مقاطعه دادیم كه انصاف ًا كار خوبی
تحویل داد .میشد در ساختمان كارهای دیگری هم كرد ،اما اختالف میان
وزارت ،و بنیاد مستضعفان كه ملك در اختیارش بود ،مركز اسناد مستقر در
ساختمان ،و نهایت ًا انجمنهای علمی كشور كه متقاضی خرید ساختمان بودند
باعث توقف كارهای 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 نمیكردند كه جا برای بایگانی كردن
منظم ندارند .دیگر میشد بعضی آموزشها را شروع كرد.
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شروع تحول اداری
حد مقدور بازسازی شده بودند .محل كار ،به لحاظ تمیزی و به
نیروها در ّ
لحاظ امكانات اداری ،قابل تحمل شده بود .دیگر میشد تحول اداری را
شروع كرد .در دو سو الزم بود كار كنم .یكی در معماری پژوهش كشور ،و
دیگری تحول در نگرش مدیران و كارمندان برای تحقق این معماری .از ابتدا
میدانستم كه در خارج ،یعنی محیط علم و پژوهش كشور و امور خارج از
حوزه معاونت ،با مقاومتهایی روبرو خواهم شد .خدا بیامرزد دكتر شریعتی
را كه جایی نوشته است كسی كه همه از او تعریف میكنند تنها به درد
دامادی میخورد .این نقش من نبود ،گرچه بسیاری مدیران ارشد كشور این
گونه رفتار میكنند و جلب نظر مافوق برایشان اهمیت مطلق دارد.
به یاد مقدمه كتاب تاریخ عالم آرای امینی از فضلاهلل روزبهان خنجی
اصفهانی میافتم .فقیهی با این مرتبه علمی و مذهبی ،هنگامی كه به «عقد
اداری» دربار آققویونلوها درآمد ،با استناد به واژه «ب ِضْ ِع» كه در آیه سوم
سوره روم آمده ،و براساس حساب جمل  872و مقارن با شروع سلطنت
اوزون حسن است ،از پادشاهی وی به عنوان حكومت الهی كه خداوند در
قرآن مجید نیز وعده ظهور آن را داده است ،یاد میكند و هر واژهای را كه
بلد بوده است در توصیف این حكومت «الهی» به كار میبندد .هنگامی هم
كه این شاهان در شب قدر در ماه رمضان ،از شرب خمر دست میكشیدند،
ملیحانه از آنها تعریف میكند! یا درباره سلطان یعقوب ،جانشین اوزون
حسن از چنین القاب پرتكلفی استفاده میكند كه مث ً
ال مكارم حسبی و نسبی
و كماالت ارثی و مكتسبی وی از حد شمار بیرون است ،جاللت نسب است
و شكوه صورت ،شجاع ،جوانمرد ،مرحمت گستر ،عادل ،و در دانش و حسن
اعتقاد بیهمتا! و ...همینطور برای جانشین وی.
دو انقالب مشروطه و اسالمی هنوز ما را خیلی تغییر نداده است .و قطع ًا
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تا انقالب صنعتی و پساصنعتی در ایران اتفاق بیفتد ،این خصلتهای 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 كردن
و در كاخهای موجود زیستن هنوز عرف ما است.
پس انتظار داشتم مخالفتها و مقاومتهایی بشود .همچنین آزار و اذیت.
اما وجدانم مهمتر از اینها بود .نه اینكه ترس از اذیت و آزار و شكنجههای
روحی روانی و جسمی ندارم ،اما هیچگاه در عمرم دست به كاری نزدهام كه
وجدانم را ناراحت كند ،دست به كاری نزدهام كه خیری برای دیگران نداشته
باشد ،كاری را شروع نكردهام ،مگر اینكه بدانم دیگران نمیتوانند به خوبی
من انجامش دهند .اما ظاهرا ً در ابتدای كار ،چنانكه بعدها مشخص شد ،ابعاد
خباثت انسانی در ایران را نمیشناختم .رویدادهای تاریخی مانند رگ زدن
حی و حاضر نمیپنداشتم
امیركبیر یا به دار آویختن شیخ فضلاهلل را ّ
جدی و ّ
یا گوشهای از ذهنم بود و نمیخواستم به آن توجه كنم .میخواستم باور كنم
كه در ایران هم میشود كارهایی كرد و اذیت نشد.
تحول اداری در داخل حوزه كار پیچیدهای بود اما دردناك نبود .گاهی هم
باعث خنده و تفریح میشد ،مثل آن مورد كه گفته بود پس اقتدار ما چه
میشود! جلسههای هفتگی مدیران منظم شد و با محتوا .بحثهایی مطرح
میكردم كه عمدت ًا در جهت آموزش مدیران بود و آشنایی با طرز فكر خودم
و دوركردنشان از منشهای اداری سنتی .مث ً
ال ارزشهای اداری را مطرح
میكردم .اینكه پیگری كار ارباب رجوع برای ما ارزش است و ضدارزش
این است كه ارباب رجوع دنبال كار خودش را بگیرد .ما را گماردهاند كه
كمك كنیم چرخ توسعه تندتر بچرخد .مراجعهكننده ،بنا برتعریف ما ،كسی
است كه در جهت توسعه كشور و قوانین و سیاستهای كشوری میخواهد
ایده یا انگیزهای را محقق كند .پس ما باید هرچه سریعتر او را در مجرای
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صحیح اداری بیندازیم و دنبال حل مورد اداریاش را بگیریم .ارزش دیگر
این بود كه هیچ مراجعه كتبی ،تلفنی ،یا حضوری را بیپاسخ نگذاریم ،چه از
یك دانشآموز ،چه استاد ،چه نماینده مجلس ،چه وزیر ،و چه رئیس جمهور.
مدتها جلسههای هفتگی ما به این گونه بحثها میگذشت و نیز اینكه
پژوهش چیست ،معماری پژوهش یعنی چه و درحد قانون و وظایف چه
كارها میتوان انجام داد .هر نوع آموزشی كه در توانمان بود به كارمندان
دادیم .اجازه دادیم به كالسهای گوناگون مرتبط با اداره سازمانی بروند .از
بعضی كارشناسان خواستیم به طور موردی چند روز را در مراكز پژوهشی
بگذرانند تا با امور آنها آشنا شوند .حتی كالس ویراستاری و واژهگزینی
برای آنها گذاشتیم و به بهترین كارآموز كالس واژهگزینی كمك كردیم
در یك كارگاه بینالمللی در این زمینه در اتریش شركت كند .میدانستم
این سفر در بینش اداری او تأثیر بسزایی خواهد داشت كه این گونه هم
شد .نامههای اداری ما ،همانند همه جا ،همچنان مثل نثر دیوانی دوران
قاجار بود كه هنوز با منشأت قائم مقام آشنا نشده بودند! در این مورد هم
سختگیری میكردم .پس از برگزاری كالسهای ویرایش و درستنویسی
اداری ،نامههای مدیران را هم ،اگر مناسب نبود ،رد میكردم تا ویرایش
شود .تأثیر این كالسها و سختگیریها ایدهآل نبود اما مطلوب بود .گرفتن
چند كارمند جدید شركتی هم به این روال ما كمك كرد .توان یادگیری
آنها ،و در مجموع توان اداری آنها ،به مراتب بیشتر از دیگران بود .سواد
رایانهای هم بدیهی بود كه بایستی یاد بگیرند و ما عم ً
ال آموزش دائم دراین
زمینهها داشتیم .البته هیچگاه به باالتر از امكان ،چنگ نمیزدم .به هر حال
اداره ما بخشی از وزارت بود ،بخشی از دولت بود و همه ما بخشی از جامعه
ایرانی .پس خیالپردازی برای ایجاد یك جزیره مستقل از ابتدا محكوم به
شكست بود .تنبیه این بود كه كشورهای پیشرفته و توان اداری آنها را به
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رخ مدیران و كارمندان خود بكشم و تشویق این بود كه بهرهوری آنها را با
بخشهای دیگر وزارت و دولت مقایسه كنم.
بخش عمدهای از وقت جلسههای شورای مدیران ما به بحثهای پیرامون
مدیریت راهبردی و مفهوم پژوهش و توسعه علمی میگذشت .در بحث
مدیریت راهبردی  Mنقش مهمی داشت .خود من سعی میكردم در مفهوم
توسعه علمی به یك مفهوم مشترك میان مدیران برسیم و تبعات اجرایی
آن را بررسی كنیم.
در معماری پژوهش كشور برایم روشن بود كه با معماری موجودی زنده
سروكار دارم .پژوهش پدیدهای است اجتماعی .این مفهوم مصداقی بیرونی
مانند یك ساختمان نداشت .از همین جهت معماری آن با معماری ساختمان
تفاوت اساسی داشت .تجربه معماری رشته فیزیك را در ایران از اوائل
سال  59داشتم .مؤلفههای مختلف پژوهش و نقصهای آن را كمابیش
میشناختم 14 .سال تجربه عضویت در شورای پژوهشهای علمی كشور
و ریاست كمیسیون علومپایه ظرافتهای سیاستگذاری علم و پژوهش در
كشور و پیچیدگیهای آن را نشانم داده بود .مهمتر از همه با تجربه بیش از
سی سال كار پژوهش در سطح جهان ،چه در اروپا و چه در ایران ،نیازهای
یك پژوهشگر را به خوبی میشناختم .همه اینها كافی بود تا بدانیم معاونت
قیم پژوهش كشور و پژوهشگران بداند؛ كافی بود تا بدانم
نباید خود را ّ
سم است؛
قهر میان دانشگاهیان و دستگاههای اجرایی ،برای توسعه كشور ّ
كافی بود تا بدانم قهر میان سازمان مدیریت و وزارت علوم ،كه در شورای
پژوهشها شاهد آن بودم ،لطمه سنگینی به پژوهش كشور میزند؛ كافی 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 آنها حمایت
مالی كنیم.
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وقتی بسیاری سیاستها را ،كه بر مبنای تجربه طوالنی و باارزش داخل و
خارج كشور بود ،مطرح میكردم ،میدیدم برای همكارانم جدید است ،اما
خوشبختانه به نسبت راحت پذیرفته میشود .آشپزی نبودم كه بخواهم
از روی كتاب آشپزی برای اولین بار آشپزی كنم .نقطه ضعف نظریههای
مدیریت در پژوهش را میدانستم .مقهور نظریههای مطرح در كتابها و
مقاالت ،كه گهگاه در كشورمان به صورت مد درمیآید نمیشدم .میدانستم
ما در شرایط بسیار ابتدایی سیاستگذاری هستیم .جریان جاری اداری هم
حد نگهداریم و جامعه
مهلت تجربههای متعدد جدید را نمیداد .الزم بود ّ
علمی را با انبوه سیاستهای متناقض با س ّنت دانشگاهی رو به رو نكنیم.
همه این پیچیدگیها باعث میشد هدایت پژوهش كشور ،و هدایت امور
معاونت ،بسیار انرژیبر و فرساینده باشد .هیچ پارامتری را نمیشد ندیده
گرفت .اگر قدرتهای حاكم رنجیده میشدند ،اخالل میكردند و مانع كار
میشدند ،اگر به مدح این قدرتها میپرداختم اعتبارم در جامعه پژوهشگران
خدشهدار میشد .در هر گام هم میبایست مدیران باالدست و پاییندست
را متقاعد میكردم .كار سادهای نبود .به هر حال معماری بر ساختههای
اجتماعی كه موجودات زنده درگیر آن هستند ،آن هم در جامعه ایرانی كه
افراد آن به لحاظ فرهنگی و به لحاظ علمی و به لحاظ رفتارهای اجتماعی در
سدههای گوناگون میزیند ،گرچه لذتبخش اما نفسگیر است.
اموری كه جریان آنها چندان لطمهای به پژوهش نمیزد و مغایرت
چشمگیری هم با سیاستهایم نداشت ،به دست دیگران سپردم و گذاشتم
جریان پیدا كنند .مثل هفته پژوهش سال  .1380و در اموری كه میشد
سیاستهای جدید را وارد كردم ،مانند توزیع اعتبارات پژوهشی ردیفهای
بودجه.
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انحالل كمیسیون فرصتهای مطالعاتی
هفته چندم حضورم بود كه اعالم شد جلسه كمیسیون فرصت مطالعاتی در
دفتر امور پژوهشی تشكیل میشود .چند نفر از رؤسای دانشگاهها به عالوه
چند نفر از استادهای دانشگاه عضو كمیسیون بودند .جلسه دور میزگردی
در یكی از اتاقهای تاریك و به هم ریخته معاونت تشكیل میشد .میز پر
بود از پرونده كسانی كه به فرصت مطالعاتی رفته بودند و گزارشهای فصلی
خود را فرستاده بودند كه بررسی شود .كمیسیون پس از بررسی گزارشها
تصمیم میگرفت آیا استاد مورد نظر به فرصت مطالعاتیاش ادامه بدهد یا
خیر .به عبارت دیگر ارسال ارز و تمدید یا قطع حكم فرصت مطالعاتی هر
شخص منوط به تصمیم این كمیسیون بود .توجه داشتم كه این بررسی چه
سیر طوالنیای دارد .استادی كه در فرصت مطالعاتی در یكی از دانشگاههای
دنیا است هر سه ماه گزارشی به دانشگاه میفرستاد .این گزارش سیری
در داخل دانشگاه داشت كه در نهایت از طرف معاون پژوهشی دانشگاه
به معاونت و از آنجا به دفتر امور پژوهشی میرسید .پس از بررسی ،نتیجه
همین مسیر برگشت را طی میكرد .به نظرم كار بیهودهای میآمد؛ از زمره
كارهای اداری كه عادتی شده بود و كارمند با آنكه سالهای سال مشغول
آن است ،نمیدانست و نمیخواست بداند چرا این كار را انجام میدهد.
پرسیدم تا به حال پیش آمده است كه گزارشی تأیید نشود و مث ً
ال در نتیجه
آن ارز یك فرصت مطالعاتی قطع بشود .همه به هم نگاه كردند .انگار آبی به
النه مورچهها ریخته شده بود .هركس به دیگری نگاه میكرد .چند دقیقهای
گذشت تا اولین زمزمهها شنیده شد .ظاهرا ً در میان حدود  150پرونده چند
سال اخیر موردی نبوده ،شاید یك مورد!
به طور طبیعی میبایست از هر صد مورد فرصت مطالعاتی پنج تا ده درصد
به مشكل برخورد كند .پس دقت كمیسون باعث پوشش روی خطاهای
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طبیعی هم شده بود ،و نه تنها كمیسیون بیهوده تشكیل میشد كه ضرر هم
داشت .مسلم ًا باید تعطیل میشد .همین كار را كردم .هم معاونت خالص
شد ،هم اعضای كمیسیون ،و هم آنها كه در فرصت مطالعاتی بودند .تمام
امور فرصت مطالعاتی به خود دانشگاهها واگذار شد كه میتوانستند نظارت
بهتر و مستقیمتری داشته باشند .اما مگر كار به این سادگی بود؟  14صفحه
آییننامه فرصت مطالعاتی بود كه سالها پیش وزیر وقت به دانشگاهها
و مراكز پژوهشی ابالغ كرده بود .آییننامه میبایست عوض میشد .به
كارشناسان گفتم ،با این بینش جدید ،آییننامهای تهیه كنند .تصحیح آن
به چندین ویراست كشید .هربار چند بند یا یك صفحه كم میشد .انگار از
جان كارشناسان قرار بود چیزی كنده شود .در نهایت آییننامه تبدیل شد
به چند بند و یك صفحه كه صرف ًا تعریف فرصت مطالعاتی بود و واگذاری
جزئیات اجرای آن به دانشگاه.
این اولین تجربه تحول و تمركززدایی امور پژوهشی بود كه با موفقیت انجام
شد .امروز كه یاد آن جلسه و آییننامه  14صفحهای فرصت مطالعاتی
میافتم گویی قرنها از آن زمان و از آن روال گذشته است .بیشتر به یاسای
چنگیزی شباهت داشت تا یك روال در دنیای مدرن .اما همه تحوالت به
این راحتی انجام نشد!
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كار بیهوده اعتباردهی به مجالت علمی
كمیسیون مجالت وابسته به هیچ دفتری نبود .زمانی در دهه  60به موجب
قانون بودجه تأسیس شده بود و عم ً
ال دیگر محمل قانونی نداشت ولی
مانند دیگر چرخهای اداری میچرخید ،كسی كاری به كارش نداشت ،و
همه مدیران مسؤول و سردبیران نشریات علمی آرزویشان بود كه از این
كمیسیون اعتبار بگیرند .هیئتهای ممیزه دانشگاهی هم به مصوبات این
كمیسیون اعتنا میكردند.
اگر مجلهای را به عنوان علمی  -دانشگاهی میپذیرفتند در یكی از دو مقوله
پژوهشی یا ترویجی دستهبندی میشد .پس از انتخاب چند داور برای هر
مجله مورد بررسی ،سه شماره مجله همراه با پرسشنامهای برای داوری
ارسال میشد .داور به سوالهای متعددی پاسخ میداد و برای هر مورد
امتیازی تعیین میكرد .اگر جمع امتیازها به  60تا  100میرسید مجله
پژوهشی تلقی میشد .اگر بین  40و  60بود ،ترویجی ،و در غیر این صورت
به مجله هیچ اعتباری تعلق نمیگرفت.
به این ترتیب ،تلقی طبیعی این بود كه مجله علمی ترویجی یك مجله علمی
پژوهشی ضعیف یا بد است ،در عمل هم در كمیسیون این حرف زده میشد
كه مث ً
ال بهتر است این مجله اعتبار ترویجی بگیرد و اگر بعد از یكی دو
سال بهتر شد آن وقت پژوهشی شود .این تلقی كه ترویجی یعنی پژوهشی
بد برای من ،كه سالها مجله فیزیك و نیز مجله پژوهش فیزیك را منتشر
میكردم و از تجربههای جهانی این دو نوع مجله آگاه بودم ،آزاردهنده بود.
در اهمیت نقش مجلههای علمی در اجتماع علمی ،به معنی بینالمللی آن،
شكی نبود .اما روال منطقی این بود كه مجلههای علمی اعتبار خود را از
اجتماع علمی میگرفتند و نه از یك وزارت و دولت .دانشمندان و دانشگران
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در یك ارتباط دوگانه و قرارداد دوگانه زیست میكنند .از یك طرف به
دانشگاه یا مركز تحقیقات وابستهاند و برای آن كار میكنند و در ازای
خدمات حرفهای خود حقوق دریافت میكنند ،و از طرف دیگر به اجتماع
علمی وابستهاند كه از آن اعتبار میگیرند .بخشی از این اعتبار از طریق
انتشارات علمی است كه اجتماع علمی ،به روشهای مرئی و نامرئی ،به
نشریات علمی میدهد .هیچگاه كمیسیونهای دولتی نمیتوانند این نقش را
به عهده بگیرند .اعتباردهی دولتی به خودی خود اعتبار علمی را به سیاست
وابسته میكند كه زهر مهلكی است برای توسعه علمی.
من این را میدانستم .اما تعطیل كردن این كمیسیون كار سادهای نبود .تأثیر
آن در جامعه علمی به مراتب بیش از كمیسیون فرصت مطالعاتی بود .در
این مورد دوم دانشگاهها خوشحال شدند .اما در مورد اعتبار نشریات ،تمام
دانشگاههایی كه مجلههاشان اعتبار گرفتهبودند مدافع ادامه كار كمیسیون
بودند.
میدانستم كه انتشار مجلههای علمی توسط دانشگاهها به ادامه فضای ناسالم
علمی كشور كمك میكند .گروهها و دانشكدهها هریك میخواستند مجلهای
منتشر بكنند ،خودشان سردبیر و مدیر مسؤول باشند ،خودشان هیئت تحریریه
باشند ،خودشان مقاله بدهند ،خودشان هم داوری بكنند .دانشگاههای بزرگ
كه زودتر شروع كرده بودند مجلههاشان اعتبار گرفته بود .دانشگاههای
كوچك و تازه تأسیس هم میخواستند به ازای هر گروه یا دانشكده مجله
داشته باشند .استدالل عمده آنها این بود كه مقاله استادهای ما را مجلههای
دانشگاههای بزرگ چاپ نمیكنند ،پس استادان ما چگونه ارتقاء پیدا كنند؟
این اقرارها به خوبی نشان میداد كه هدف مطلق پژوهشگران ما گرفتن
اعتبار دانشگاهی بود ،آن هم از راحتترین راه ممكن .نه اعتبار از اجتماع
علمی بینالمللی ،بلكه اعتبار از مجاری دولتی ،كمیسیون نشریات ،و با فشار
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سیاسی به منظور توجه به دانشگاههای تازه تأسیس یا رشتههای خاص در
كل كشور .این روال ناسالم میبایستی برهم زده میشد .اما چگونه؟
اول سعی كردم دو مفهوم ترویجی و پژوهشی را از هم تفكیك كنم .مقاله
ترویجی در سطح دانشگاهی ،در عرف اجتماعات علمی بینالمللی ،اهمیت
زیاد دارد .نوشتن آن كار كسی است كه سالها پژوهش كرده است و در
زمینهای سرآمد است و نتیجه كارهای پژوهشی خودش و دیگران را در یك
زمینه خاص به زبانی عامتر مینویسد تا تعداد محققان بیشتری از موضوع
آگاه شوند .معموالً هم ویراستاری توانمند ،كه تجربه نوشتن برای عموم را
دارد ،آن را به گونهای ویرایش میكند كه جمع بیشتری توان خواندن و
بهرهبردن از مجله را داشته باشد .به هر حال كمیسیون با این تفكیك موافق
بود .اما بیش از یك سال طول كشید تا نوع داوریها ،و پرسشنامههای ما،
بر این تفكیك منطبق شود .هنوز هم كه نزدیك به چهار سال از این تفكیك
میگذرد ،به نظر میرسد هنوز همان مفهوم قبلی در جامعه علمی ما حاكم
است .چون امیدوار بودم گامهای بعدی من منجر به تعطیلی كمیسیون بشود
خیلی نگران ناموفق بودن این مفهومسازی جدید نبودم .االن كه میبینم
موفق به حذف این كمیسیون نشدهام فكر میكنم شاید بهتر بود مفهوم
مجله علمی ترویجی را به كل حذف میكردیم و تنها یك نوع مجله علمی
را حفظ میكردیم.
گام دیگر در سالمسازی فضای نشریات علمی ،و كاهش نقش دولت و
دانشگاهها این بود كه سیاستی به نفع انجمنهای علمی اتخاد كنیم.
انجمنهای علمی ،گرچه هنوز به بلوغ كافی نرسیده بودند ،اما به هر حال
ملی بودند و حداقل وابستگی را به یك دانشگاه ،یا قشر دانشگاهی ،یا حتی
وزارت علوم داشتند .میبایستی سیاستی اتخاذ میكردیم كه انتشار مجله
توسط دانشگاهها و مراكز پژوهشی متوقف یا دست كم سخت شود .در
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عوض انجمنها بتوانند راحتتر مجله پژوهشی یا ترویجی منتشر بكنند.
این كوشش كه به مجله دانشگاهها اعتبار داده نشود ،به خاطر مقاومت
سرسختانه دانشگاهها ،و نیز باز هم به دالیل اصولی ،ممكن نشد .اما سیاست
سختگیری پذیرفته شد .از طرف دیگر قرار شد به هر انجمن كه متقاضی
انتشار مجله باشد ،اعتبار علمی پژوهشی یا ترویجی داده شود ،و داوری آن
به بعد از انتشار موكول شود .در صورتی كه در مورد دانشگاهها پس از
انتشار دست كم سه شماره تازه داوری میتوانست شروع شود .همچنین
قرار شد مجالت چند رشتهای ،یا به زبان مرسوم معاونت ُجنگ و كشكول
نباشند ،البته این تصمیم باز برای دانشگاهها گران میآمد ،در حالی كه
انجمنها مشكلی با این سیاست نداشتند.
سالمسازی فضای نشریات علمی كشور تا به این حد پیش رفت .به همراه
این سیاستهای سالمسازی ،با توجه به استانداردهای بینالمللی ،به هر طریق
ممكن نشریات پژوهشی تشویق شدند به سمت بینالمللی شدن بروند .اكنون
پس از انتهای این دوره چهارساله میبینیم كه نُه مجله ما در آستانه پذیرش
در سیاهه مجلههای نمایه شده مؤسسه آی.اس.آی درآمدهاند .احتماالً سال
آینده میالدی این اتفاق خواهد افتاد و اكثر آنها پذیرفته خواهند شد .به این
ترتیب آهنگ بینالمللی شدن انتشارات ما شتاب بسیار خوبی گرفته است.
با توجه به این سیاستها ،و نیز روانسازی اداری ،تعداد مجلههای معتبر
ما به شدت افزایش یافته است .به نظر میرسد شاهد نوعی پویایی در
نوشتارهای علمی هستیم كه در هر صورت به نفع اجتماع علمی كشور است.
اما كوشش من در تعطیل كردن كمیسیون بینتیجه ماند .بعد از دو مرحله
بررسی موضوع در شورای معاونان وزارت ،سرانجام در اواخر سال 1383
تصمیم گرفته شد كمیسیون به كار خود ادامه بدهد تا بازهم بررسیهایی انجام
بشود .از جمله اینكه از دانشگاهیان ،دانشگاهها ،انجمنها ،و فرهنگستانها در
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این مورد نظرخواهی بكنیم .امیدوارم این وزارت در دولت جدید موفق به
تعطیلی كمیسیون نشریات بشود.
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توجه به انجمنهای علمی
سالها پیش خودم به عنوان شخص حقیقی عضو كمیسیون انجمنها بودم.
بعد از تأسیس انجمن فیزیك در اوائل انقالب و سختیهای ثبت آن فعالیتی
را شروع كرده بودم كه مرجع مجوز انجمنهای علمی از وزارت كشور به
وزارت علوم برود .آقای مهندس میرسلیم هم در این جهت بسیار كمك
كرد تا سرانجام شورای انقالب فرهنگی مصوب كرد كه انجمنهای علمی و
فرهنگی ،بسته به زمینۀ فعالیتشان از یكی از سه وزارتخانۀ علوم ،علومپزشكی،
و یا ارشاد مجوز بگیرند .همین مصوبه شروعی بود برای سریعتر شدن رشد
انجمنهای علمی كشور.
ش ّكی نداشتم كه توسعۀ علمی كشور بدون رشد تعداد انجمنها و رشد ك ّمی
و كیفی فعالیتهایشان امكانناپذیر است .میدانستم كه حمایت دولت برای
رشد علم الزم است ،اما سازوكار رشد نباید به دست دولت سپرده شود.
بلكه این دانشگران ،پژوهشگران و انجمنهای علمی هستند كه سازوكار
داخلی توسعۀ علمی را تعیین میكنند و بر آن نظارت میكنند .دخالت دولت
درحد سیاستهای علمی و اولویتهای كلی مورد نیاز كشور باید
حداكثر
ّ
خالصه بشود.
پس تردیدی نبود كه باید راهكارهای رشد ك ّمی و كیفی انجمنها را بررسی
كنیم و سازوكارهای الزم آن را ایجاد كنیم.
با نصب دبیر جدید كمیسیون متوجه شدم كه این كمیسیون در سالهای
گذشته هیچ صورتجلسهای نداشته است .باورم نمیشد! ولی قطعی شد كه
همینطور است .مستندكردن وضعیت موجود انجمنها از اولین كارهایی بود
كه میبایست انجام شود.
جدیتر صورت میگرفت.
دبیرخانه چاالك شده بود .نظارت بر انتخابات ّ
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وضعیت انجمنهای غیرفعال مشخص شد .جلسات نظم گرفت .روال جلسه
و مستندات هر جلسه منطقی شد .در نتیجه تعداد مصوبات ما رشد قابل
مالحظهای كرد .همینطور برای اولین بار مجوز بعضی انجمنها را به تعلیق
درآوردیم و پس از یك سال بعضی از آنها را منحل كردیم.
با هماهنگی سازمان مدیریت ،توانستیم اعتبار مربوط به حمایت از انجمنها
را افزایش دهیم .به این ترتیب انجمنها آرامش مالی نسبت ًا خوبی یافتند،
گرچه ،این حمایتها تمام مخارج انجمنها را معموالً پوشش نمیداد .البته
چنین قراری هم نداشتیم .این تشویق مالی به رشد انجمنها كمك كرد.
این سیاست هم كه ترجیح ًا انجمنهای علمی مجلۀ پژوهشی منتشر بكنند
به رشد بیشتر انجمنها كمك كرد .كم نبودند مواردی كه دانشگاهها برای
كسب مجوز مجالت خود دست همكاری به سوی انجمنها دراز كردند و
همكاری سالمی به نفع دو طرف ،میان انجمنها از یك طرف و دانشگاهها و
مراكز پژوهشی از طرف دیگر ،شروع شد .دانشگاههای تربیت مدرس ،علم
و صنعت ،و صنعتی اصفهان در این زمینه پیشاهنگ بودند.
از همان اوائل به فكر خرید ساختمانی برای انجمنها افتادیم .خود ساختمان
فجر مورد بسیار مناسبی بود .بنیاد مستضعفان ،كه ساختمان را در اختیار
داشت در چند نوبت با حكم تخلیه همراه با نیروهای انتظامی برای تخلیۀ
ساختمان آمد .گفتم بنده مطیع قانون هستم و ساختمان را تخلیه كنید .البته
توجه داشته باشید كه اموال دولت است و مسؤولیت هر خسارتی با شماست.
به خیر گذشت! تا اینكه انجمنها در سال  81مبلغ سیصد میلیون تومان
پول جمع كردند و این پول به عنوان پیش قسط خرید ساختمان فجر به
بنیاد پرداخت شد .قرار بود مابقی پول را دولت تأمین كند و ساختمان به نام
انجمنها خریداری شود .در این میان مركز اطالعات و مدارك علمی هم
كه متقاضی بود پیشدستی كرد و ساختمان را خرید .نه بنیاد و نه مركز حقی
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برای انجمنها ،كه قب ً
ال بیعانهای پرداخت كرده بودند ،قائل نشدند.
همین روزها ،پس از سه سال پیگیری اولین ساختمان رسم ًا به نام انجمنها
خریداری شد .گرچه ساختمانی كوچك است ،اما سرمایهگذاری مناسبی
است برای انجمنها .فع ً
ال قرار است شورای انجمنهای علمی كشور در یك
طبقۀ آن مستقر شود و یك طبقۀ دیگر برای استفادۀ جمعی انجمنها باشد.
امیدوارم با توافقهایی كه شده است سال بعد بتوان مكان بزرگتری را برای
انجمنها خریداری كرد.
این فكر كه انجمنهای علمی امور خود را خودشان به دست بگیرند ،از ابتدا
در ذهن من بود .سابقۀ شورای انجمنهای علمی كشور در قبل از انقالب
را از مرحوم دكتر آزاد هم شنیده بودم .از همان اوائل موضوع شورا را در
كمیسیون انجمنها مطرح كردم تا سرانجام پذیرفته شد شورای انجمنهای
علمی كشور ،به عنوان یك انجمن علمی با اعضای حقوقی كه انجمنهای
تخصصی باشند ،تكمیل بشود .اكنون این شورا برای بار دوم هم انتخابات
خود را انجام داده است و میرود كه قوام یابد.
پس از شكسته شدن سد ،راه برای تشكیل انجمنهای دیگری كه اعضای
آن حقوقی است باز شد .شورای خانههای ریاضیات كشور ،و سپس اتحادیۀ
انجمنهای علوم فیزیكی ایران ،به دنبال آن مجوز گرفتند ،گرچه صدور
مجوز هركدام دست كم یك سال طول كشید.
نوع دیگری از انجمنها كه به تجربه الزم شد تأسیس شود جمعیتها بودند:
انجمنهای میان رشتهای یا چندرشتهای كه نمیشد آنها را بر یك موضوع
خاص اطالق كرد و در عین حال بر لزوم ایجاد این تشكلها ش ّكی نبود .دو
جمعیت هم تأسیس شدند :جمعیت دانشگاه و صنعت ،و نیز جمعیت توسعۀ
علمی ایران .باید صبر كرد و دید این جمعیتها چه نقشی در توسعۀ علمی
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كشور بازی خواهند كرد .فراموش نكنیم اگر جمعیت مشابه در ایالت متحده،
 ،AAASبسیار مؤثر و فعال است 150 ،سال از تأسیس آن میگذرد!
جالب است بدانیم كه در ساختار وزارت پستی برای كمیسیون انجمنها
دیده نشده بود .خانم قدیمی تنها كارمند رسمی بود كه امور انجمنها به او
سپرده شده بود .سپردن این كمیسیون به یك نفر با این حجم كار با هیچ
استاندارد ملی یا جهانی نمیخواند .بازهم نگوییم كاركنان دولت ما تنها 20
دقیقه در روز كار میكنند!
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افسانۀ آی.اس.آی
در همان سالی كه شروع به كار كردم موضوع حمایت از مقالههای بینالمللی
مطرح بود .مؤسسه آی.اس.آی در طول پنجاه سال نظامی برای مستندسازی
اطالعات علمی فراهم كرده است كه در جامعۀ علمی دنیا معتبر است.
این اطالعات منبعی است برای دستیابی به بخش اعظم نشریات علمی
ادواری كه از حداقل استانداردهای نشر تبعیت میكنند .هم اكنون نشریات
از حدود  35زبان دنیا در این مجموعه مستندسازی میشود .در بسیاری
از هیئت ممیزههای دانشگاههای دنیا برای تشخیص حداقل كیفیت بازده
تحقیقاتی استادان و پژوهشگران به این مستندات رجوع میشود.
در اواسط دهۀ شصت ،كه در فرصت مطالعاتی در دانشگاه وین بودم ،با
استفاده از مستندات آی.اس.آی ،كه هنوز الكترونیكی نشده بود ،آماری
تهیه كردم از وضع علمی ایران و مقایسه آن با چند كشور دنیا ،از جمله
چند كشور اسالمی و همجوار مانند عربستان ،عراق ،تركیه ،و پاكستان .آمار
نشان میداد كه وضع ما بسیار اسفبار است .چه به لحاظ تعداد مقالهها و چه
حد عقب افتادهترین كشورهای دنیا بود.
به لحاظ ضریب تأثیر ،وضع ما در ّ
تعداد مقالههای محققان ما به حدود  120رسیده بود .این در حالی بود كه
عراق ،با جمعیت كمتر از یك چهارم ما ،بیش از سه برابر ما مقاله داشت،
یا عربستان سعودی حدود نُه برابر ما! این آمار از طریق وابستۀ فرهنگی
سفارتمان در اتریش ،جناب فریدزاده ،كه از زمان حضور وی در وزارت
ارشاد در اوائل دهۀ شصت میشناختمش ،به شورای انقالب فرهنگی رسید،
با مهر محرمانه! بعدا ً شنیدم كسانی به راه افتادند كه نشان دهند این آمار
غلط است .غافل از اینكه تقصیر از آینه یا جام جهاننما نیست كه رخی
را زشت مینماید .به هر حال این شروع دورهای بود در ایران كه توجه به
آمار بینالمللی و شاخصهای آی.اس.آی باب شد .هرچه از آن تاریخ جلوتر
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آمدهایم این بحث گستردهتر شده است ،اثرگذاری آن بیشتر شده است،
حد نق و نوق
بررسی علمی آن تفصیلیتر شده است ،اما متأسفانه نقد آن در ّ
مانده است ،و به یك نقد تحلیلی نرسیده است.
خود من با نقد آی.اس.آی در سال  1365آشنا شدم .مقالهنامهای را
میخواندم از یك همایش مربوط به سالهای دهۀ  .1960بسیاری سخنرانها
كمرنگ بودن نقش بازده علمی جهان سوم را در این مجموعه نقد و تحلیل
میكردند .از جمله اینكه بومی بودن زبان این مجلهها و نداشتن استاندارد
صوری علمی را علت این كمرنگ بودن ذكر میكردند .یا توصیههایی میشد
كه نقش مجلههای به زبانهای دیگر افزایش یابد كه این اتفاق نیز افتاد.
به عالوه بدیهی بود كه شاخصهای مستخرج از مجموعۀ مستندات آی.اس.
آی تمام شاخصهای سنجش بازدهی علمی یك كشور یا یك شخص نبود.
البته واضح بود كسی كه در این جام جهاننما حضوری ندارد احتماالً در علم
جهانی حضوری ندارد و در جهان علم مرئی نیست.
بیش از همه ،كسانی از علوم انسانی با تأكید بر شاخصهای آی.اس.آی به
عنوان شاخص كیفیت اعضای هیئت علمی مخالف بودند ،كه حق داشتند.
آنچه بیش از همه موجبات نگرانی آنها را فراهم میكرد ،توجه به آی.اس.
آی نبود بلكه توجه افراطی به ُمد بود :آی.اس.آی مد شده بود! این مد
انتظارش میرفت ،اما چارهای نبود .ما نمیتوانستیم یك سیاست درست را
قربانی تبعات منفی آن در جامعۀ علمی ایران بكنیم ،بلكه الزم بود بكوشیم
تبعات منفی آن را به حداقل برسانیم.
با این پیشزمینه بود كه تشویق مقاالت آی.اس.آی شروع شد .در سال اول
قرار بود به نویسندۀ هر مقالۀ آی.اس.آی مبلغ چهارصد هزار تومان پاداش
داده شود .گرچه میدانستم این تصمیم غلطی است ،و مقالهها و مجلهها
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اعتبار یكسان ندارند ،و این سیاست تبعات ناسالمی خواهد داشت ،اما چون
اعالم شده بود ،اجرای آن را عهدهدار شدم .اما بالفاصله به كمك هستۀ
علمسنجی ،كه در مركز تحقیقات علمی كشور تشكیل داده بودم ،بررسی
ضرایب تأثیر مجالت و چگونگی تأثیر آن را بر تشویق نویسندگان شروع
كردیم.
برای سال  ۸۲اعالم كردیم كه مبلغ تشویقی متناسب با ضریب تأثیر مجلهها
خواهد بود .فرمولی به دست آمد كه چندین بار تصحیح شد ،تا سرانجام با
دو بُرش حداقلی و حداكثری ،یعنی  100هزار تومان تا یك میلیون تومان،
فرمول پذیرفته و اعالم شد .به این ترتیب مقالهها در یك طیف گسترده
قرار گرفتند .این اولین تصحیح سیاست تشویق مقالههای پژوهشی بود.
تا قبل از اجرای فرمول جدید به مدت دو سال مؤلفان به صورت یكسان
تشویق شده بودند .انتظار میرفت كه مؤلفان در اثر این تشویق مالی سعی
كنند تعداد بیشتری مقاله اما در مجلههای كم اعتبار ،یعنی با ضریب تأثیر
كمتر ،منتشر كنند .مطالعهای انجام شد در رشتۀ شیمی كه به لحاظ آماری
مناسبترین رشته بود ،چون بیشترین تعداد مقاله را داشت .بررسی چند
سال رفتار انتشاراتی پژوهشگران به وضوح نشان داد كه ضریب تأثیر شیمی
ایران كاهش پیدا كرده است گرچه تعداد مقالهها افزایش یافته بود .به
عبارت دیگر شیمیدانهای ما در دو سالی كه پاداش انتشار مقالۀ آی.اس.
آی دریافت كرده بودند تمایل بیشتری پیدا كرده بودند كه مقالههای خود
را به تعداد بیشتر اما در مجلههای كم اعتبار چاپ كنند .همین مطالعه همۀ
مصر
ما را در اجرای سیاست جدید و اعمال ضریب تأثیر مجلهها بیشتر ّ
كرد.
با بررسی ضریب تأثیر مجلهها و جداكردن مقالههایی كه در مجلههای
با حداكثر ضریب تأثیر چاپ میشدند متوجۀ همكاران پژوهشگر گمنامی
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شدم كه در بهترین مجلههای دنیا مانند  Natureمقاله چاپ كرده بودند.
برای این نوع مقالهها و مؤلفان آنها پاداشهای ویژهای در نظر گرفتیم و
كوشیدیم پژوهانۀ ویژه برای آنها دست و پا كنیم .این شناسایی حداقل
پاداشی بود كه ما به عنوان سیاستگذاران پژوهشی از جامعه میگرفتیم:
شناختن پژوهشگران ،به ویژه جوانان فعالی كه در شرایط سخت داخل كشور
بیشترین بازده علمی را داشتند و ما از این طریق با تشویق مضاعف آنها
سریعتر به اهدافمان ،یعنی توسعۀ پژوهش ،میرسیدیم.
حتی این سیاست جدید با فرمول جدید هم من را راضی نمیكرد .درست
نمیدانستم كه به پژوهشگر صاحب مقاله مبلغی به عنوان اضافۀ حقوق
پرداخت شود .با اصل این موضوع مخالف بودم و اگر در اختیار من بود،
از ابتدا این سیاست را نه اعالم میكردم و نه اجرا .درست این بود كه به
تحقیقات شخص كمك شود ،یعنی كمك به آزمایشگاه ،كمك به خرید
كتاب ،مجله و مواد مصرفی ،كمك به مسافرت علمی ،كمك به گرفتن
پژوهشگر پسادكتری ،كمك به دعوت از پژوهشگران خارجی ،و خالصه
حمایت از برنامۀ پژوهشی و نه شخص پژوهشگر .هدف من این بود كه
هرچه زودتر تغییر مسیر بدهیم و سیاست را به مرور تصحیح كنیم .هنوز
موفق به این كار نشدهایم ،اما بسیار امیدوارم این اتفاق بیفتد .فشار انتقاد از
تأكید بر مقالههای آی.اس.آی ،فشار برای تشویق مقالههای مجالت داخلی،
و البته تالطمات موجود در تخصیص اعتبارات پژوهشی ،كه هیچگاه توان
برنامهریزی منطقی را نمیداد ،اجازه نداد زودتر به تغییر و تصحیح سیاست
تشویق مقاالت بپردازیم.
هیچگاه انتظار واقعی من از سیاست تشویق مقالههای آی.اس.آی این نبود
كه علم و فناوری كشور توسعه پیدا كند ،گرچه این یك شاخص پذیرفتۀ
شده بینالمللی بود .تلقی خود من این بود كه ما باید «مشق علم» بكنیم:
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تمرین نوشتن به زبان بینالمللی ،تمرین آداب حضور ،خالصه مشق ادب
علمی! تا اواسط دهۀ هفتاد ،یعنی حدود یك دهه كه از رشد مستمر تعداد
مقاالت بینالمللی پژوهشگران ایرانی میگذشت ،تازه حدود سه درصد
از هیئت علمی دانشگاههای ما برونداد پژوهشی به صورت مقاله داشت.
متأسفانه هیچكس ،و هیچ بخشی از وزارت علوم كه متولی دانشگاهها بود،
این واقعیت را یا نمیشناخت یا به زبان نمیآورد .این اوج سرافكندگی علمی
ما در دنیا بود .این در حالی بود كه بسیاری مجوزهای مقطعهای دكتری
داده شده بود .هنگامی كه انتظار میرفت بهطور میانگین به ازای هر عضو
هیئت علمی یك مقاله منتشر شود ،به ازای هر صد نفر هیئت علمی ما تنها
 3مقاله منتشر میكردیم!
این واقعیت تلخ میبایست تغییر كند .نه فقط به این لحاظ كه در سطح جهان
به عنوان یك كشور بیاهمیت و عقبافتاده به لحاظ علمی تلقی میشدیم ،كه
تبعات سیاسی آن هم قابل تحمل نبود ،بلكه بیشتر از این لحاظ كه هیئت
ال خاموش مطلق بودند .یا اص ً
علمی عم ً
ال توان پژوهش نداشتند ،یا آنچنان
غرق در تدریس بودند كه فرصت پژوهش پیدا نمیكردند .به خیلی از آنها
غم معاش اجازۀ تحقیق نمیداد؛ در هر صورت با واقعیتی روبرو بودیم كه
نشان میداد جامعۀ علمی ما خاموش است.
برای روشن شدن چراغ پژوهش ،یا نمود نوشتاری آن ،الزم بود سیاستی
اتخاذ شود .سادهترین سیاست قابل اجرا همین سیاست تشویق مؤلفان
مقاالت پژوهشی بود .این سیاست گرفت! پژوهشگران ما ،حتی در بخش
خصوصی ،ترغیب شدند «مشق نوشتن» بكنند .اعتبار علمی ما در دنیا
باال رفت .مقالههایی در دنیا در مورد «رشد موشكی» تولید علمی ایران
نوشته شد .با اعمال ضریب تأثیر ،جلوی كاهش كیفیت مقالهها گرفته شد.
پژوهشگران ما ،به ویژه جوانان فهمیدند حضور در جامعۀ بینالمللی چه نقش
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اساسی در بهبود كیفیت پژوهش خود آنها دارد؛ فهمیدند مقالۀ بینالمللی
ننوشتن یعنی انزوا ،یعنی ركود علمی ،كه سرانجام آن باتالق علمی است ،و
نه چشمۀ جوشان علم كه امید همگی ما است.
اكنون ،پس از چندین سال رشد با آهنگی بینظیر ،تازه از هر صد نفر عضو
هیئت علمی دانشگاههای ما تنها ده مقاله در سال تولید میشود .این در
حالی است كه ما حدود  12هزار نفر دانشجوی دكتری و  80هزار نفر
دانشجوی كارشناسیارشد داریم .ما هنوز به مرحلۀ نوشتاری كردن تولید
علم خودمان نرسیدهایم .هنوز روشهای حضور در صحنۀ بینالمللی علم را
عمومیت نبخشیدهایم ،هنوز علم احتماالً ضمنی و ذهنی خودمان را علم
صریح و قابل انتقال میدانیم .هنوز توان استفاده از بیش از یك میلیون مقالۀ
بینالمللی در سال را نداریم.
عدهای تصور كردهاند كه مقالۀ آی.اس.آی همه چیز است ،كه البته این
تقصیر خودشان است ،نه سیاست ما .كسی كه خیال میكند تولید علمی در
تولید مقاله خالصه میشود در اشتباه محض است .كسی كه توسعۀ علمی را
در رشد تعداد مقاالت بینالمللی میداند در اشتباه محض است .هدف علم
رشد تعداد مقاالت نیست .مقاله یكی از انواع بروندادهای علمی است .همراه
با سیاست تشویق مقاالت حتم ًا الزم بود سیاستهای دیگری هم اتخاذ شود
كه بالهای دیگر علم هم رشد كند.
متأسفانه بعضی كاسۀ داغتر از آش شدند .بعضی دانشگاهها همه چیز را
در مقاالت آی.اس.آی دیدند .طرحهایی دادند كه رتبهبندی استادها و
پژوهشگرها بر مبنای تعداد مقاالت آی.اس.آی باشد .دانشمندان آی.اس.
آی تعریف كردند .ما افراط و تفریط را از همه طرف شاهد بودیم .كار به
آنجا كشید كه از یك طرف بزرگان ما آی.اس.آی را توطئهای آمریكایی
تلقی كردند و توصیه به ایجاد آی.اس.آی ایران كردند و از طرف دیگر
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در كمیسیونهای دولت طرح كردند كه چگونه دانشمندان آی.اس.آی بر
مبنای تعداد مقاله ردهبندی و تشویق شوند! هنوز مجالی برای سالمسازی
ج ّو آی.اس.آی به دست نیامده است .حضور نوشتاری علمی بینالمللی ،كه
امری الزم و مفید است ،به امری مبتذل و خیانت پیشگی تعبیر میشود.
به جای آنكه یاد بگیریم حضور بینالمللی داشته باشیم و از آن طریق به
نفع كشور استفاده كنیم ،راه را میخواهیم بر خودمان ببندیم .آن وقت است
كه پای كارشناسان خارجی باز میشود با قیمتهای تا صد برابر كارشناس
داخلی ،و غممان هم نیست .چرا این را میخواهیم؟
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انتزاع مجالت بینالمللی از وزارت
روزهای اول حضورم در معاونت بود .روزی دكتر مضطرزاده را دیدم كه
قب ً
ال در همین سمت بود .گفت چه شده است در دهان شیر رفتهای .گفتم
چه میدانم ،باالخره یا شیر مرا میخورد یا من شیر را!
مجالت بینالمللی وزارت یكی از همین معضالتی بود كه دكتر مضطرزاده
مدنظر داشت .همو بود كه میگفت ما از نسخههای این مجلهها برای
ّ
بازنگهداشتن درها استفاده میكنیم .شاید در شرایط اول انقالب انتشار این
نشریات علمی از طریق مركز تحقیقات ضرورت داشت .اما قطع ًا میبایست
این مجلهها رها میشد ،و وصل میشد به یكی از مراكز دانشگاهی ،پژوهشی،
یا انجمنهای علمی ،یا حتی بخش خصوصی .بخش قابل توجهی از توان
اداری مركز تحقیقات ،كه میبایست پشتیبان سیاستگذاری علمی كشور
باشد صرف این چند مجله میشد .زمزمۀ انفكاك را از همان هفتههای اول
باب كردم .مقاومتها و اعتراضها شروع شد .جدا از سردبیران ،كارمندان
این چند مجله هم معترض بودند .مأمنی بود كه حاال در آن احساس خطر
میكردند .استدالل من بسیار ساده بود :مجلۀ علمی را یا باید یك ناشر
منتشر كند یا مركزی كه موضوع مجله با اهداف آن سازگاری داشته باشد.
مهلتی به سردبیران داده شد تا جایی را برای انتقال مجله پیدا كنند .اولین
نامهنگاری اعتراضآمیز به وزیر بود .دو كار كردم .اول اینكه حمایت مالی
از مجالت را موكول كردم به طرحی زمانبندی شده برای انتقال هر مجله،
و دوم اینكه به تفصیل با جناب دكتر معین ،وزیر وقت صحبت كردم و
توجیه كردم كه چرا این اقدام برای سالمت نفس علمی كشور ،و نیز برای
تفكیك وزارت از امور اجرایی علمی و پرداختن به سیاستگذاری و رفع
موانع توسعۀ علمی الزم است .پس از مدتی وزیر پذیرفت .چون سردبیری
یك مجله هم با خود وزیر بود قرار شد اولین مجله همان مجلۀ پزشكی باشد
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كه منتقل بشود ،و چنین شد .این مجله به وزارت بهداشت منتقل شد .راه باز
شده بود برای بقیه مجالت ،كه سردبیران آن به شدت مقاومت میكردند
و به نامهنگاریهای گوناگون دست میزدند با این مضمون كه حضور با
ارزش بینالمللی علم ایران به مخاطره افتاده است .این در حالی بود كه
حداكثر اشتراك این مجلهها در خارج از كشور به  150نمیرسید .تقریب ًا
تمام نسخههای این مجلهها به رایگان توزیع میشد .چه در داخل كشور و
چه در خارج از كشور .خود من سالها دریافت كنندۀ چند تا از این مجلهها
بودم كه هیچوقت هیچكدام از آنها را حتی ورق هم نزدم!
سالها پیش ،یك روز معاون پژوهشی وقت وزارت علوم در شورای
پژوهشهای علمی كشور گزارش میكرد از اهمیت این مجلههای بینالمللی.
از جمله میگفت (مرحوم) استاد عبدالسالم هم برای مجله ما (مجلۀ
بینالمللی علومپایه) مقاله فرستاده است .عبدالسالم ،برندۀ جایزۀ نوبل
فیزیك ،شخصیت علمی بینالمللی! پس باید مجله اعتباری پیدا كرده باشد؟
اما بشنوید از پشت پردۀ این مقاله.
حدود یك سال قبل از این واقعه در شورا ،روزی در دفتر مجلۀ فیزیك
نامهای به من دادند از منشی عبدالسالم ،كه به پیوست آن یك مقاله
بود ،كه برای چاپ در مجلۀ (بینالمللی) فیزیك فرستاده شدهبود .چون ما
مقالۀ انگلیسی چاپ نمیكردیم ،و بینالمللی نبودیم گفتم شاید منظورش
مجلۀ بینالمللی علومپایه باشد .به ویژه اینكه نوع مقاله و چگونگی ارسال
آن میخورد به اینكه چیزی تشریفاتی باشد .آن را با نامهای برای مجلۀ
بینالمللی فرستادیم .چند ماه بعد از دوستان در مركز  ICTPشنیدم كه این
مقاله عمدا ً برای رد گم كردن به مجلۀ فیزیك ارسال شده بود.
داستان این بود كه در یكی از ساعات بارعام عبدالسالم سردبیر این مجلۀ
بینالمللی پیش او میرود .از مجله میگوید و تقاضا میكند عبدالسالم
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مقالهای برای این مجله بفرستد .عبدالسالم هم كه در ساعات بارعام خود
انواع قولها به دانشگران جهان سوم میداد و آنها را دلگرم میساخت ،قول
میدهد .پس از پیگیریهایی قرار میشود منشی وی مقالهای تهیه كند .او
هم به روش ُببر و بچسب از چندین مقالۀ مرحوم نوشتاری تهیه میكند و
میفرستد ،به جایی كه هم فرستاده شده باشد و هم چاپ نشود .اما چاپ
شد! سند آن هنوز هست .به همان مقاله مراجعه كنید!
یادم آمد یك مدیركل زمان شاه تعریف میكرد یك وقتی نامهای آمده
بود از ساواك كه طی آن یكی از كارمندانش را احضار كرده بود .شب عید
بود و مدیركل نگران كارمند و خانوادهاش .باالخره تصمیم میگیرد نامه را
كه محرمانه بود به ادارهای در ابرقو ارجاع دهد كه گم شود .سرانجام آن
كارمند نجات یافت ،دست كم شب عید! دفتر عبدالسالم هم ظاهرا ً انتظار
چنین اتفاقی را داشت!
این گونه بود پز بینالمللی بودن بعضی مجلههای ما .البته ،از انصاف خیلی
دور نشویم .زحمت هم میكشیدند .اما درواقع درست همان بود كه گفتم:
جای آنها در وزارت یا مركز تحقیقات ما نبود.
دست كم یك سال طول كشید تا این مجلهها از بدنۀ وزارت كنده شوند.
كار بسیار شاقی بود و دشمنساز! اما نیامده بودم كه داماد بشوم! به انتظار
خواستگاری بزرگان سیاست هم نیامده بودم ،به امید تفكیك دوغ و دوشاب
آمده بودم ،آن هم در دهان شیر!
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شورای تحقیقات و فناوری
دكتر معین از همان ابتدای حضورم اصرار داشت این شورا راهاندازی شود.
در الیحۀ قانون جدید وزارت در ذیل شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری
سه شورا در نظر گرفته شده بود :شورای تحقیقات و فناوری ،شورای
آموزش عالی ،و شورای فرهنگی اجتماعی .شورای آموزش عالی پس از
شورای ما تشكیل شد ،اما پس از یك یا دو جلسه تعطیل شد .شورای
فرهنگی اجتماعی هم در حد حرف و بررسی اعضاء باقی ماند و هیچگاه
تشكیل نشد .اما بشنوید از شورای تحقیقات و فناوری.
 14سال تجربۀ شورای پژوهشهای علمی كشور را داشتم .كشمكشهای این
شورا را از یك طرف با سازمان مدیریت و از طرف دیگر با وزارت علوم
میشناختم .دیده بودم چگونه دستگاههایی اصرار به عضویت در این شورا
داشتند و پس از طی كلنجارهای سیاسی وقتی موفق به حضور میشدند ،تنها
یك یا دو جلسه حضور مییافتند؛ یا تنها وقتی حضور مییافتند كه دستور
جلسه باب طبعشان بود یا خوف این را داشتند كه سهمی از دست بدهند.
كمتر دیده بودم این اصرارکنندگان غم پژوهش كشور را داشته باشند،
گرچه همواره بر زبان میآوردند ،اما این برزبانآوری تنها پوششی بود برای
سهمخواهی!
شورای پژوهشهای علمی كشور ،در بهترین شرایط ،با حضور معاون اول
رئیس جمهور كه رئیس شورا بود ،دو بار در سال تشكیل میشد .امور
اصلی به كمیسیون خاص این شورا سپرده شده بود كه به طور منظم هفتگی
تشكیل میشد .انصاف ًا دكتر مكنون ،دبیر شورا و رئیس كمیسیون خاص ،در
این مورد هیچ جای گالیه نمیگذاشت .در سالهای آخر تشكیل این شورا،
اواخر دهۀ هفتاد ،جلسۀ خود شورا به دالئل پیچیدهای كه جای ذكرش اینجا
نیست ،هیچگاه برگزار نشد! مصوبات كمیسیون خاص ،تا آنجا كه ضمانت
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اجرایی نداشت ،مشكلی ایجاد نمیكرد .در مواردی مانند طرحهای ملی،
شامتك ،و توتك احساس شد سازمان مدیریت سر ناسازگاری دارد .وزارت
علوم مداخلۀ چندانی نداشت یا مسائل آن با شورا به تفاهم حل میشد .اما
اختالف میان سازمان مدیریت و وزارت علوم در شورا هم انعكاس مییافت.
سازمان مدیریت حاضر نبود اختیارات سنتی خود را ،كه احتماالً قانونی هم
نبود یا دست كم قابل تفسیر بود ،به شورا وابگذارد .بنابراین تمام اختیارات
كلیدی را در امر توزیع پژوهانههای طرحهای ملی به دست گرفت .یكی
از دالئل تعطیلی شورای پژوهشها همین اعمال قدرت سازمان مدیریت
بود ،و نیز ناتوانی یا نخواستن مدیران ارشد كشور در محدود كردن اعمال
قدرتهای سازمان مدیریت .سازمان مدیریت تبدیل شده بود به سازمانی
پژوهانه ِده .هروقت و در هر سطحی هم كه میل داشتند در شورا و در
جلسههای كمیسیون خاص شركت میكردند .این تبختر بینظیر بود!
با این تاریخچه و سوابق تجربی قرار بود شورایی راهاندازی كنیم كه هنوز
محمل قانونی هم نداشت و دستگاههای دیگر لزومی قانونی به مشاركت در
آن نمیدیدند .البته این برداشت من بود نه وزیر! تلقی وزیر این بود كه
الیحۀ قانون جدید وزارت در دولت به تصویب رسیده است و به زودی هم
در مجلس تصویب خواهد شد .پس خوب است كه به پیشواز آن برویم.
من اما حاضر نبودم فعالیتی سرِكاری را شروع بكنم .میدانستم دستگاههای
اجرایی كشور ،به خصوص دستگاههای قوی مانند وزارت جهاد كشاورزی،
وزارت نیرو ،وزارت صنایع ،وزارت نفت و دیگران وزارت علوم را خیلی
جدی نمیگیرند ،وزارت بهداشت هم كه خود را به نوعی رقیب میدانست.
ّ
میبایستی راهی برمیگزیدیم كه مشاركت دستگاهها حداكثری باشد .حاال
كه نزدیك به چهار سال از آن تاریخ میگذرد از موفقیت این شورا كمابیش
تعجب میكنم! شورایی كه قرار بود حداكثر چندماه پس از شروع به كارش
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قانونی بشود ،تازه یك ماه پیش به صورت رسمی شروع به كار كرد ،با عنوان
كمیسیون دائمی شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری (شورای عتف) ،و
كمابیش با همان اعضاء كه تعدادی هم به آن ،بر مبنای قانون ،اضافه شدند.
ما یك دوران گذار چند ماهه را هم از اوائل سال  1384پیش گرفتیم؛ به
نوعی یك گذار نرم و یكنواخت از شورای تحقیقات و فناوری به كمیسیون
دائمی شورای عتف.
سیاهۀ اعضاء شورا را با وزیر هماهنگ كردم و اولین جلسه را اعالم كردم.
قرار گذاشتم جلسهها دو هفته یك بار چهارشنبهها ظهر باشد تا همان سنت
كمیسیون خاص را حفظ بكنیم.
همیشه در شروع چنین شوراهایی در كشور ما حسگرهای انسانی ،انسانهایی
كه  2500سال شاهنشاهی ایرانشهری ،خالفت چند قرن اول هجری ،حكومت
تركان مغلوب ظواهر فرهنگ عربی و فرهنگ ایرانشهری ،تا به قاجار و
پهلوی ،آداب شهری و دیوانی آنها را شكل داده است ،و از آداب مدیریت
نوین جهانی غافلاند اما واژگان آن را به كار میبرند ،بله حسگرهای این
انسانها شروع به طغیان میكند« :نباید از غافله عقب ماند ،نباید سهمی
یا امتیازی را از دست داد ،نباید از هرم قدرت دور ماند» .حسگرهای
دیوانی ما متأسفانه هنوز برای درخواستهایی از نوع كمك به توسعۀ ملی،
كمك به راهاندازی یك ماشین اداری جدید ،به كارگیری نیروهای توانا،
دادن مسؤولیت به افراد متناسب با امتحانی كه قب ً
ال پس دادهاند ،اجازۀ
حضور افراد جدید در ماشین اداری ،اجازۀ پس دادن امتحان مدیرانی جدید،
اجازۀ كسب تجربه ،و خالصه هرآنچه از بدیهیات دنیای نوین است حساس
نبودند و عقربهشان به حركت درنمیآمد.
شورای تحقیقات و فناوری هم استثناء نبود .گرچه هنوز جنبۀ قانونی و ملی
نداشت ،و درون -وزارتخانهای تلقی میشد .چند روز قبل از اولین جلسه
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وزیر اطالع داد كه فالنی ،كه تحصیل كردۀ آلمان بود ،قرار است از معاونت
فناوری ،عالوه بر معاون فناوری كه عضو شورا بود ،به عنوان عضو در جلسه
شركت كند .حضور یك یا چند عضو اضافه با هیچ اصلی مغایرت نداشت.
اما حضور افراد مبتدی ،به خصوص به عنوان شخصیت حقیقی نه حقوقی،
در جایی كه الزم بود تنها دانشگران یا فناوران بسیار با تجربه شركت كنند،
مضر بود .و من میدانستم چنین حضوری چقدر مزاحمت برای جلسه
بسیار
ّ
و برای وقت دیگران ایجاد خواهد كرد .این بود كه به شدت مخالفت كردم.
حتی به قیمت اینكه اص ً
ال شورا تشكیل نشود یا واگذار شود.
اولین جلسه تشكیل شد .دیدم فردی كه قرار نبود در جلسه شركت كند،
آمده است .فوری به وزیر اعتراض كردم .گفت گذشته است .حاال شروع
كنیم تا بعد .موقت ًا كوتاه آمدم تا جلسه به افتضاح كشیده نشود .اما انصاف
اداری حكم نمیكرد كه چنین شود.
در طول جلسه همان فرد چند بار وقت صحبت خواست كه ،با توجه به
مبتدی بودنش در مقایسه با اعضای دیگر جلسه ،نوعی بیادبی تلقی میشد.
حق بود ،اگر بلوغ اداری كافی میداشت ،گوش میبود ،نه زبان! به هرحال
به او وقت صحبت دادم .موضوع سازوكارهای سیاستگذاری و پژوهانهدهی
بود .گفت كه در آلمان مؤسسهای هست به نام  BMfWFكه چنین و چنان
میكند و ما هم باید در ایران چنین مؤسسهای داشته باشیم! حرفش كه
تمام شد ،لحظهای درنگ كردم؛ اما گفتم .گفتم  BMfWFمخففی است از نام
وزارت علوم در آلمان .و ما همان هستیم! وزیر هم فهمید كه اشتباه كرده
است و نباید چنین مبتدیان مدعی مدرسه نرفتهای را به این جمع راه میداد.
دیگر اعتراضهای این نوعی تمام شد و كار ما میتوانست راه بیفتد.
دبیرخانۀ شورا باید هم به لحاظ اداری چاالك میبود و هم به لحاظ فكری.
در میان مدیران ما  Mآمادگی بیشتری داشت ،به خصوص كه در سازماندهی
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متبحر بود .مینمود كه اهل فكر است .در راهپیمایهایی طوالنی به چالش
فكری دست میزدیم و جوانب گوناگون برنامهریزی برای سیاستگذاری،
برای شورا ،و برای حتی دفاتر معاونت ،توصیف جدید از وظایف آنها بر
مبنای الیحۀ وزارت و تغییر نام آنها را بررسی میكردیم .در این چالشهای
ذهنی رگههایی از مكانیكی بودن افكارش دیده میشد كه مرا نگران نمیكرد،
چون مجموع این گفتگوهای كوهستانی را كارآموزی تلقی میكردم و خودم
مواظب لغزشهای احتمالی او بودم.
دبیرخانه به لحاظ اداری چاالك شد .به لحاظ فكری M ،قرار گذاشت بعضی
دانشگاهها را ،یا واحدهای پژوهشی را ،به عنوان كانون تفكر دبیرخانه ،برای
مطالعه در زمینۀ موضوعهای مورد عالقۀ ما ،به كار بگیرد .مانع نشدم .این
كار هم شروع شد .چندان موفقیتی در این ابتكار دیده نشد .میبایستی صبر
میكردیم و محك میزدیم.
برای دستورهای شورا مواظب بودم چند اتفاق نیفتد :یكی اینكه اعضاء
احساس بطالت كنند؛ دو اینكه به اختالفات میان دستگاهی دامن زده شود.
سه اینكه مصوباتی داشته باشیم كه ضمانت اجرایی نداشته باشد یا به
دردی نخورد .از این جهت با موضوعهایی شروع كردیم كه موردنیاز خود
وزارت علوم بود ،گرچه میتوانستیم خودمان هر سیاستی را اتخاذ و اجرا
بكنیم .اما حسن مطرح كردن آن در شورا این بود كه همه نشان میدادیم
عالقهمندیم نظر دستگاههای دیگر را هم در سیاستهای خودمان منظور
كنیم ،و هم اینكه دستگاههای دیگر با مشكالت اجرایی ما مواجه بشوند و از
دید خودشان آن را تحلیل كنند.
تجربه نشان داد كار درست و مفیدی كردیم .موضوعها از قبل در دبیرخانه
«پخته میشد» و با تفكر راهبردی تنظیم میشد :تعریف موضوع ،سیاستها
و راهبردها در آن موضوع .چون اكثر موضوعها به حوزۀ خودمان برمیگشت
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پس از تصویب سیاستها شروع كردیم به اجرای آنها از طریق دفترها
و كمیسیونهای معاونت .در یك مورد ،منطق بودجهریزی پژوهش ،گرچه
كوشش زیاد كردیم سازمان مدیریت ترغیب به مشاركت شود ،چندان
سد عظیم شناوربودن وظایف و اختیارات سازمان
موفق نبودیم .به همان ّ
مدیریت برخوردیم .گرچه با شاخصها و سیاستهای مورد توافق ما در
شورا موافق بودند ولی هیچگاه حتی شروع به برنامهریزی برای تحقق آن
نكردند .شكی ندارم كه تا رئیس جمهوری مقتدری این اسب چموش را رام
نكند اوضاع اجرایی كشور سامان نخواهد یافت.
از دستورهای شورا یكی تعیین اولویتهای پژوهشی كشور بود .برمبنای
تجربۀ شورای پژوهشها كه در دو مرحله این اولویتها را تعیین كرده بود،
و نیز كاری مشابه در فرهنگستان علوم ،و نیز معاونت فناوری وزارت در
تعیین اولویتهای فناوری ،میدانستم كه قطع ًا شروع نباید با تعیین تكلیف
برای وزارتخانهها در این شورا باشد .قرار گذاشتیم ،با تأیید خود شورا ،هر
دستگاهی با هر منطقی كه خودش میخواهد اولویتهای پژوهشی دستگاه
خودش را برای بحث و مشورت به شورا بیاورد .این دستور حدود یك سال
شورا را مشغول كرد كه از نتیجۀ آن بسیار راضی هستم .نوعی آموزش بود
برای خود دستگاهها .اطالعات مناسبی هم برای كشور به دست آمد .از این
طریق فضای مفهومی مشتركی ایجاد شد كه اص ً
ال اولویت پژوهشی یعنی چه،
چه تعداد اولویت معقول است ،و اولویت یك دستگاه چه ارتباطی با دستگاه
دیگر دارد .همین فرایند باعث شد كه دستگاههایی هم كه عضو این شورا
نبودند عالقهمند شوند .اولویتهای خود را برای بحث به این شورا بیاورند.
مجموعۀ این اولویتها ،در دور اول ،در كتابی چاپ شد كه مستند مناسبی
است برای برنامهریزیهای آینده .این گونه این شورا شروع به كار كرد و
 Mهم ایدههای خود را به وسعت تمام گستراند.
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اندیشگانها
موضوعهای گوناگونی در دستور كار ما در معاونت یا در شورای تحقیقات و
فناوری بود كه الزم بود در موردش غور شود .الزم بود از جمعی با تجربه
و متخصص نظرخواهی كنیم ،یا نظرها به بحث گذاشته شود .در مدیریت
نوین كشورهای صنعتی روشهای متنوعی برای درگیر شدن با موضوعهای
مورد عالقه ابداع شده است .جالب اینكه بررسی و مطالعة این گونه روشها
شاخهای جدی از علم مدیریت شده است.
واژة  Syntegrityیكی از ابداعهای دهههای اخیر است كه برای بیان یك
روش خاص بررسی گروهی مسئلهای ،یك موضوع مورد عالقة مدیریت،
یا یك واحد تجاری باب شده است .چگونگی ساختن این واژه به خودی
خود برای ما كه زبانمان ،پس از حدود ششصد سال زنگزدگی ،شروع به
تحول كرده است ،بسیار آموزنده است .واژة  Integrityرا از جامعهشناسی و
روانشناسی میشناسیم .منظور جامعیت در شخصیت یك شخص یا در یك
موضوع است .واژة  Tensionدر علوم و مهندسی به كار میرود .در فارسی
به آن كشش میگوییم ،گاهی هم در گذشته برای آن واژة فارسی تنش
به كار رفته است .بعضی احجام هندسی حداكثر شدت كششی یا Tensile
 Strengthرا دارند .متخصصان امر مدیریت از این خصوصیت در هندسه
و علم مواد استفاده كردهاند ،آن را به گروههای انسانی تعمیم دادهاند و
ویژگی  Tensile Integrityرا ،كه به صورت  Tensegrityمنحوط یا ادغام
كردهاند ،به گروههای بررسیكنندة یك مسئله نسبت دادهاند كه به روشی
كام ً
ال مهندسی شده به بررسی یك موضوع میپردازند .چون در این روش
تأثیر همافزایی ،یا  ،Synergyدیده شده است كل روش بررسی موضوع با
این تمهیدات را  Synergistic Tensegrityنامیدهاند كه آن هم به صورت
 Syntegrityخالصه شده است .دینامیك رشد علم و واژگان آن را مالحظه
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میكنید! حاال بگویید این را به فارسی چه بگویم؟
حاال ما میخواستیم اولین گام را در جهت تحول در روشهای بررسی
موضوعهای مورد عالقة وزارت برداریم .نوعی گروههای Brainstorming
یا  Think Tankگردهم آوریم برای موضوعهای خاص ،مث ً
ال سیاستهای
زیستفناوری ایران ،سیاستهای نانوفناوری ایران ،معضالت رشد
علومانسانی در ایران ،معضالت بودجههای پژوهشی ،و از این دست مسائل
كه زیاد داشتیم .این كار را چه بنامیم؟ واژة طوفان ذهنی را شنیده بودم .اما
با نوع فعالیت و روشی كه پیشبینی میكردیم جور درنمیآمد.
میخواستیم برای هر موضوع گروه اندكی ،بین  10تا  20نفر ،را مأمور كنیم
یك یا دو روز جایی بنشینند و در آرامش افكار و اندیشههای خود را آزادانه
مطرح كنند و در نهایت از جمعبندی اندیشهها بتوان سیاستها ،راهبردها ،یا
راهكارهای اجرایی برای رشد پژوهش استخراج كرد .پس به نظم درآوردن
جمع اندیشهها هدف ما بود.
پسوند «گان» در فارسی عالمت جمع است .اما نمونههایی در فارسی داریم
كه این پسوند جمع خنثی نیست ،بلكه میتوان از آن جمع چیزی را با نظم
خاص استنباط كرد .مانند ناوگان و واژگان .میدانیم كه ناوگان مترادف
ی در دهة سی به
ناوها نیست .واژهی واژگان هم كه اولین بار داریوش آشور 
كار برده است ،مترادف واژهها نیست .همین واژه در مركز نشر دانشگاهی
استاندارد شد و از آن جمعآوری واژههای یك رشته به روشی خاص استنباط
شد .با این تاریخچة زبان ،میشد برای جمع اندیشهها واژة اندیشهگان ،یا به
اختصار ،اندیشگان را به كار برد .این واژه را همكاران پسندیدند ،و ما شروع
كردیم به برگزاری اندیشگانهای متفاوت .اندیشگان تعریف مشخصی
داشت ،همان كه قب ً
ال گفتم .مدعوین ما معموالً كمتر از  20نفر بودند .یك تا
دو روز هم طول میكشید .به روش خاصی هم اداره میشد.
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در مجموع حدود ده اندیشگان برگزار كردیم M .مسؤول نوشتاری كردن
جمعبندی اندیشگانها بود .بعد از دو سه برگزاری ،كمكم كار وی مكانیكی
شد :جمعبندی تشكیل میشد از یك مقدمه ،سیاستها ،راهبردها ،و احتماالً
راهكارها .طوری شده بود كه گاهی حتی از قبل جمعبندی را آماده میكرد!
این روش مكانیكی تو ذوق میزد.
سد الر.
یك بار اندیشگان علومانسانی برگزار كردیم .نزدیكی تهران ،كنار ّ
عدهای از متخصصان علومانسانی را ،به اسم و نه به لحاظ وابستگی اداری،
دعوت كردیم .موضوع وضعیت علومانسانی در ایران و راههای توسعه و
رشد آن بود .جمعبندی اندیشگان را به مراكز مختلف برای نظرخواهی
فرستادیم .پژوهشگاه علومانسانی فحشنامهای برای ما فرستاد ،با این
مضمون كه اص ً
ال لفظ اندیشگان غلط فارسی است و شما به غلط آن را به
كار بردهاید .دو دیگر اینكه در جمع شما متخصصان علومانسانی نبودهاند و
شما مجوز انتشار چنین بیانیهای ،جمعبندی اندیشگان ،را ندارید .من رئیس
پژوهشگاه علومانسانی را بیش از سه دهه بود كه میشناختم .او فیزیكدان
و همكار خودم در دانشگاه شریف بود .میدانستم كه انشاء نامه از اوست:
پاسخی بیادبانه ،با تبختر و بدون هیچ ادب آكادمیك! البته انتظاری جز این
هم نداشتم!
پس از برگزاری اندیشگان بودجهبندی پژوهشی ،كه با مشاركت سازمان
مدیریت انجام شد ،و به نتایج آن بیتوجهی شد ،الزم دیدیم در برگزاری
اندیشگانها بازنگری كنیم .این بود كه آهنگ برگزاری را كند كردیم.
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مركز تحقیقات سیاست علمی كشور
تشكیل هستة علمسنجی ،به سرپرستی دكتر اعتماد ،اولین گام در جهت
سالمسازی فضای پژوهشی در مركز بود .در ظاهر همه چیز مبتنی بود بر
یك ساختار تشكیالتی منطقی یك مركز پژوهشی :معاون پژوهشی ،مسؤول
اداری مالی ،چندین گروه پژوهشی ،و برای هركدام یك رئیس گروه كه حق
مدیریت به او تعلق میگرفت .اما بیشتر به یك تأتر شباهت داشت .همه
چیز دكور بود .فقط بخش اداری مالی كار میكرد كه حقوق كارمندان اداری
را پرداخت كند تا آنها بتوانند حقوق پژوهشگران را به موقع پرداخت
كنند و نمایشنامه به خوبی اجرا شود! واقع ًا متأسفم كه از این كلمهها برای
توصیف مركز استفاده میكنم .اما هرچه فكر میكنم رساترین كلمهها برای
بیان واقعیت آن روز همینها است.
برای بازسازی یا نوسازی مركز ،به سبك یك مركز تحقیقات فعال ،قانون
كمابیش دست ما را بسته بود .كارمند ،به ویژه پژوهشگر را نمیشد اخراج
كرد .میبایستی راه دیگری انتخاب میكردیم .اهداف مركز را مشخص
میكردیم ،نام آن را منطبق با اهداف و وظایف میكردیم ،خون پژوهشی
جدی در
جدید در آن میدمیدیم به این امید كه به مرور ج ّو پژوهشهای ّ
مركز رشد كند.
از میان نیروهای پژوهشی موجود فقط به آقای دكتر قانعیراد و آقای
مهرابی میشد اتكاء كرد .آقای دكتر قانعیراد سمت معاون مركز را داشت
و مهرابی زیروبم كار اداری را خوب میشناخت و حافظة مركز تلقی میشد؛
او از ابتدای تأسیس آن حضور داشت .وقتی آقای دكتر اعتماد شروع به كار
كرد ،چهار نفرشدیم .حاال میشد گامهای محكمتری برای سالمسازی مركز
برداشت .به خصوص كه خانم خزاعی هم ،پس از گرفتن مجوز از دولت،
رسم ًا به ما پیوست و خیال من از امور مالی مركز هم راحت شد.
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گشتن به دنبال نیروهای پژوهشی فعال ،كه تجربة بینالمللی هم داشته
باشند ،كار سادهای نبود .امیدی به داخل كشور نداشتم .آقای دكتر پایا را
میشناختم كه در انگلیس بود و به ایران رفت و آمد هم داشت .كوششی
هم شده بود كه با دانشگاه تهران همكاری كند ،اما به سرانجامی نرسیده
بود و از آن كوشش سرخورده شده بود .به او پیشنهاد كردم استاد مشترك
ما در مركز بشود .نیمی از سال در انگلیس و نیمی دیگر در مركز باشد
و سرپرستی یكی از گروههایی را كه مشغول تعریف آن بودیم ،بپذیرد.
مفهوم استاد مشترك برای او جا افتاده بود اما مركز با این واژگان آشنایی
نداشت .پایا پذیرفت و عضو مركز شد .همینطور دكتر خسرو خاور ،كه
سابقة همكاری با وزارت و مركز را تا اوائل دهة هفتاد داشت .سپس به
فرانسه رفته بود و استاد  CNRSبود .پیشنهاد مشابهی را هم به او دادم ،كه
پذیرفت .به این ترتیب دو محقق حرفهای ،گرچه نیمهوقت ،اما با شناخت
جهانی به تیم ما اضافه شدند.
عنوان مركز تحقیقات علمی كشور بیمعنی بود .ظاهرا ً در اوائل انقالب
بعضیها میخواستند چیزی شبیه به  CNRSایجاد كنند و این عنوان را برای
مركز گذاشته بودند .من این نابسامانی را گذاشتم به حساب رویدادهای
اوائل انقالب .الزم نبود این بیسامانی ادامه یابد .این مركز ،بنا به سابقه
و جایگاهش ،میبایستی مركزی باشد برای سیاستگذاری علمی كشور.
به همین دلیل پس از چند جلسه بحث با همكاران تیم نام جدید مركز،
یعنی «مرکز تحقیقات سیاست علمی كشور» ،را برای آن انتخاب كردیم.
در اساسنامة آن هم تجدید نظر كردیم و گروههای تحقیقاتی جدید را برای
آن تعریف كردیم .آقای دكتر اعتماد هم معاونت مركز جدید را پذیرفت.
پیشنهاد نام و اساسنامة جدید را به شورای گسترش فرستادیم .نام جدید
قدری برای اعضای شورای گسترش آموزش عالی ناخوش آهنگ بود ،اما با
توضیحهایی كه دادیم ،پذیرفته شد.
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برای من و همكاران تیم جدید در مركز كه به شدت درگیر این تحولها
بودیم ،نام جدید و اساسنامه یك الزام بدیهی بود ،و تصور میكردیم پس
از بحث در شورای گسترش و موافقت آن دیگر مشكلی نخواهیم داشت .ما
حتی آرم مركز ،طراحی جلد كتابهای مركز ،و نیز سربرگ و پاكت مركز را
با نام جدید به آقای ممیز ،طراح معروف ،سفارش دادیم .طرحها نهایی شد،
همه چیز چاپ شد ،حتی كتابهای جدید مركز با نام و آرم و طراحی جدید،
اما هنوز از ابالغ نام جدید مركز و اساسنامة آن خبری نبود .این را گذاشتم
به حساب بینظمی در دبیرخانة شورای گسترش .ابالغ نام و اساسنامه ،دو
سال بعد با پیگیریهای جدی خودم ،به نتیجه رسید .آن وقت معلوم شد
اشكال از بینظمی دبیرخانه نبوده است ،بلكه مخالفت در سطح وزیر بوده
است .در هر صورت این مخالفت از معماهای جالبی بود ،در دوران معاونت
من ،كه هنوز هم برای من حل نشده است.
كشوری كه در آن ابالغ مصوبهای این چنین بدیهی ،پس از تصویب در
شوراهای مرتبط ،این همه طول میكشد ،چگونه میتواند به تحول اداری
امیدوار باشد؟
موضوع رسمیت بخشیدن به استخدام دو استاد مشترك هم مقولة پیچیدة
دیگری بود .انجام مراحل مختلف تا رسیدن به نتیجة نهایی تا همین ماههای
اخیر ،یعنی حدود سه سال طول كشید .خوشحالم كه معاونت را بدون حل
نهایی این مسئله ترك نمیكنم .انرژیای كه باید صرف محتوا بشود ،صرف
انجام كارهای تحقیقاتی یا اعمال سیاستهای جدید در انجام تحقیقات بشود،
حد
این گونه به خاطر پیشبرد امور اداری ،صرف خنثی كردن اصطكاك بی ّ
وحصر اداری میشد .اما میدانستم كه باید این انتظار را داشت ،سماجت
جدی را به كار گمارد تا به تبع آن در
كرد ،و با همین شرایط افراد كیفی ّ
آینده از اصطكاكها كاسته شود.
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وای به زمانی كه اهرم مدیریت كشور را كسانی به دست بگیرند كه از این
اصطكاكها بیخبر باشند ،شعار بدهند ،سوار بر موج اصطكاك بشوند و این
موج آنها را براند!
با تیم جدید میتوانستیم به برنامههای جدید برای رشد پژوهشهای
سیاستگذاری علم و فناوری در كشور بپردازیم .از جمله شروع كردیم به
برنامهریزی برای راهاندازی دورة دكتری سیاستگذاری علم و فناوری در
كشور .قرار شد مركز با همكاری یك دانشگاه این دوره را راهاندازی كند.
ابتدا با دانشگاه شریف مذاكره را شروع كردیم كه به دالیلی متوقف شد.
رو آوردیم به سوی دانشگاه تربیت مدرس .توافقها حاصل شد .شورای
گسترش هم با آن موافقت اصولی كرد .در حال پیشبرد این موضوع بودیم
كه دانشگاه شریف مستق ً
ال تقاضای راهاندازی این رشته را در مقطع دكتری
به شورای گسترش داد .در مذاكرات اولیه با شریف اصرار ما بر شروع با
مقطع دكتری بود اما شریف پیشنهاد میكرد دوره با كارشناسی ارشد شروع
شود .در هر حال ،همكاران ما در مركز برآشفته شدند كه چرا شریف این
كار را كرد و ما باید به برنامة خودمان با دانشگاه تربیت مدرس سرعت
ببخشیم .من برعكس خوشحال شدم ،و واهلیده گفتم ما به هدفمان رسیدیم.
میخواستیم این دوره در ایران راه بیفتد ،كه میافتد .زحمت ما كمتر! این
هم فرایندی بود سه ساله .تازه اولین دانشجویان این رشته قراراست در سال
تحصیلی  84-85به سر كالس بروند .از نتیجة این فعالیت راضیام.
ابتكار دیگری هم زدم كه تأثیر مثبتی در مركز و در بیرون از وزارت
داشت .همواره فكر میكردم چرا ارتباطی میان هنرمندان ،نویسندگان و
شاعران ،و رشتههای علوم و مهندسی در كشورمان ضعیف است .به ذهنم
رسیده بود كه چه اشكال دارد هر دانشگاه به یك نویسنده یا شاعر دفتر
بدهد برای حضور ،تا دانشجویان و استادها بتوانند با او هم صحبت شوند.
چنین حضوری میتوانست در رشد روحی و اجتماعی دانشجویان بسیار مؤثر

چهار سال در وزارت عتف 75

باشد .اكنون آقای قاسمزاده عضو مركز بود .نویسنده بود ،و عالقهای هم
به سیاستگذاری علمی نداشت .این بود كه واژة «نویسندة مقیم» را ابداع
كردم؛ از آن پس قاسمزاده شد نویسندة مقیم مركز .سمتی معقول كه هم به
نفع این تفكر بود و هم بخشی از مسائل ما را حل میكرد.
پیچیدگی تحوالت در مركز صرف ًا ناشی از اصطكاكهای اداری نبود .خمودگی
اداری ،و تأتر پژوهشی نوع رفتار انسانها را عوض میكند .ج ّو نمایشی
مجالی برای ایجاد سازوكارهای سالم مدیریت پژوهش نمیدهد .مث ً
ال به
جای اینكه در ساعت چای پژوهشگران به گپ زدن علمی بپردازند ،در
طول روز چای میخورند و غیبت هم میكنند ،بعد هم شب نامه میفرستند!
جالب بود ،در مركزی كه به اندازة انگشتان یك دست هم پژوهشگر
ضد این و آن پخش میشد .شبنامهها برای من
نداشت ،شبنامه بر ّ
هم به عنوان معاون پژوهشی پست میشد .به سهولت میشد فهمید چه
كسی این شبنامهها را نوشته است .مجموع این اتفاقات ،گرچه خندهدار
بود ،اما عمق فاجعه و فلكزدگی مركز را نشان میداد ،و اینكه این مركز
انسانهایی را كه بالقوه میتوانستند به پژوهشگران قابلی تبدیل شوند چگونه
به پژوهشگرنماهایی با بچگانهترین خصلتهای زشت تبدیل كرده بود.
پس از اینكه مركز قدری قوام پیدا كرد ،در جهت استقالل بیشتر آن پیش
رفتم .مهمترین گام تعیین رئیس مستقل برای مركز بود ،كه دیگر تلقی
صندوقخانة معاونت از آن نشود و بتواند سریعتر خودش را به عنوان یك
مركز تحقیقات عرضه كند .این بود كه به وزیر پیشنهاد كردم آقای دكتر
اعتماد رئیس مركز بشود ،كه این چنین شد .این گام باعث تولد جدیدی شد.
مركز حاال میتوانست با استقالل بیشتری عمل كند و شكل و شمایل یك
جدی به عنوان
مركز تحقیقات واقعی را به خود بگیرد ،و آماده شود كه نقشی ّ
كانون تفكر وزارت را در امر سیاستگذاری علم و فناوری به عهده بگیرد.
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پایگاههای اطالعات و مجلههای الكترونیكی
پایگاههای اطالعات الكترونیكی ،مجلههای الكترونیكی و كتابهای الكترونیكی
پدیدههای جدیدی هستند .خرید آنها از نوع خرید كاالیی كه به چشم دیده
میشود نیست .بر روی آن نمیشود برچسب زد! قوانین تجاری و اداری
ما آمادة مواجهه با این كاالی جدید نیستند .واژههایی مانند مبادی ورود
كاال ،گمرك ،تأیید ورود كاال ،و این قبیل واژههای قانون تجارت را نمیتوان
برآنها اطالق كرد.
از طرف دیگر ،دانشگاهها ،به ویژه در مقاطع ارشد و دكتری ،نیاز شدید به
این اطالعات دارند و به فرهنگ استفاده از آن خو گرفتهاند .كسی كه عادت
به استفاده از این نوع اطالعات را دارد ،برایش دست كشیدن از آن بسیار
مشكل است .بدیهی است كه در این شرایط سوداگران مدرن در بازار گرمی
هیچ كم نمیآورند .یافتن عواملی در دانشگاهها كه به كمك و حمایت از
سوداگران بپاخیزند یا آتش برای هیزم آنها بیاورند ،در این شرایط كار
سادهای است.
ورود من به معاونت همراه بود با زمان بستن قراردادهای جدید ساالنه برای
خرید این نوع پایگاههای الكترونیكی .همزمان بازرسی كل كشور ،در نتیجة
بررسی خریدهای چند سال گذشته ،آمادة صدور حكم بازداشت برای سه
نفر از مدیران سابق وزارت بود .آشنایی خود من هم با این مقوله ،با توجه به
تنوع پایگاهها ،بسیار اندك بود.
آقای دكتر بختیاری ،مدیركل دفتر پشتیبانی ،مسؤول پیگیری این موضوع
بود .هم تعامل با سازمان مدیریت برای رفع مشكل پیش آمده الزم بود و
هم تعامل با دانشگاهها و دو شركت فروشنده برای تنظیم نیازها و چگونگی
خرید .شورایی تشكیل شد با حضور نمایندة دانشگاهها و دو كارشناس زبده
كه خودم تعیین كرده بودم.
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اتفاقهای بسیار جالبی میافتاد .هر صحبتی كه در جلسه میشد ،هر چقدر
هم مث ً
ال محرمانه بود ،یكی دو ساعت بعد از جلسه شركتها باخبر میشدند
و واكنش نشان میدادند .شنودی در كار نبود .پس البد اعضای جلسه منتقل
میكردند! این مسئله هیچ شباهتی با بقیة مسائل ما در معاونت نداشت،
هیچ شباهتی با مشكالت متعارف پژوهشی كشور نداشت .از جنس تجارت
بود ،تجارتی كه اطالعات ،در آن نقش اساسی داشت .نه اینكه كاالی مورد
تجارت از جنس اطالعات بود ،بلكه از این جهت كه هر اطالعات یا دادة
خریدار كه منجر به سیاستی در خرید میشد برای فروشنده ارزش داشت،
و البد این اطالعات درون-سازمانی ما را میخرید!
به محض اینكه فشاری به فروشندهها وارد میكردیم كه شرایط معامله به
نفع ما ،به نفع دانشگاهها ،تمام شود ،فریاد وامصیبتا از دانشگاهها برمیخواست!
اگر دانشگاه ،و پژوهشگران ما قدری دندان روی جگر میگذاشتند ،و شرایط
را برای مذاكرة ما با فروشندگان خرابتر نمیكردند ،قطع ًا منافع بیشتری
عایدمان میشد .اما هرچه ما بیشتر در این جهت كوشش میكردیم كمتر
نتیجه میگرفتیم .بازی موش و گربة غریبی بود .در این بازی سیاستهای
متغیر و پر افت و خیز دفتر پشتیبانی ما هم دردسرساز شده بود .نارضایتی
سازمان بازرسی هم افزایش یافت كه كاهش نیافت.
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مركز نشر دانشگاهی
اوائل فروردین  1358بود .آقای دكتر انواری ،همكار ما در دانشكدة فیزیك،
من و یك عدة دیگر را برای غروب به منزلش دعوت كرد تا در مورد
مسائل دانشگاه و انقالب صحبت كنیم .من تازه یك ماهی میشد كه به
ایران آمده بودم .در منزل ایشان با آقای دكتر نصراهلل پورجوادی آشنا
شدم .صحبتهای گوناگونی شد كه جزئیات آن را به خاطر ندارم ،جز اینكه
پورجوادی را شخصی با فرهنگ اما با تبختر یافتم .خیلی به اطراف توجه
نداشت ،چیزی را به حساب نمیآورد .من چون تیپهای مختلف زیاد دیده
بودم خیلی متعجب نشدم.
چیزی نگذشت كه انقالب فرهنگی شد .كمیتههای تألیف و ترجمه به راه
افتاد .دانشگاهیان پرسشنامههایی پر كردند كه چه كتابی را ترجمه یا تألیف
خواهند كرد .من هم در جهاد دانشگاهی فعال شدم .در جلسهای وزیر علوم
وقت ،آقای دكتر عارفی ،گفت ،این پرسشنامهها و كتابها را همین باال زیر
شیروانی بگذارید ،به دردی نخواهند خورد!
از آن پرسشنامهها بیش از هزار كتاب دانشگاهی درآمد .از آن پرسشنامهها
نهضت ترجمة جدیدی راه افتاد كه نثر علمی فارسی را متحول كرد .از آن
پرسشنامهها واژگان علمی فارسی شكل استاندارد به خود گرفت .از آن
پرسشنامهها نسلی از جوانان دانشگاهی تربیت شد كه به وضوح مطلعتر از
نسلهای قبلی بود .از آن پرسشنامهها سبك ویرایش متون علمی به نحوی
متحول شد كه همة ناشران دولتی و خصوصی از آن متأثر شدند .از آن
پرسشنامهها مركز نشر دانشگاهی متولد شد.
فكر ایجاد مركز نشر دانشگاهی ،حتی انتخاب نام ،از نصراهلل پورجوادی بود.
همو بود كه اساسنامهای در شورای عالی انقالب فرهنگی كه تازه به راه
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افتاده بود نوشت و به تصویب رساند ،و كمیتههای تألیف و ترجمة جهاد
دانشگاهی را به مركز نشر دانشگاهی تبدیل كرد .پرسشنامههای زیرشیروانی
به ساختمان وزارت علوم در ویال منتقل شد .مدیریت مركز نشر دانشگاهی
در اتاقهای طبقة اول مستقر شد .سال  60كه مركز به خیابان وزرا ،انتقال
یافت ،این خیابان بسیار خلوت و كم رفتوآمد بود .به نظر میرسید چه
مكان ساكتی 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 كنونی ،كه از دانشگاه و جهاد با او
آشنایی داشتم .گفت كاری میكنیم ،در جهاد ،كه مركز نشردانشگاهی سال
دیگر تعطیل شود ،كه نشد!
مركز نشر این گونه راه افتاد ،با اندیشهای تحولگرا و فرهنگ محور .بهترین
افراد متخصص دانشگاهی از یك طرف ،و اهل فرهنگ و ادبیات از طرف
دیگر در این مركز جمع شدند و پورجوادی از آنها حـمایت كـرد .این
تـجمع ثمـرههـای بسـیار مثـبتی داشت .انقالب فرهنگی ،شرایط اولیة
انقالب و نابسامانیهای دورة گذار و سپس جنگ تحمیلی همگی فرصتی شد
برای تحولی كه اندیشة بنیادین مركز نشر دانشگاهی بود .خود من هم كه از
ابتدا درگیر كار بودم ،میدیدم این بهترین شرایط است برای توسعة علمی
از طریق رشد زبان فارسی و علمی كردن زبان فارسی كه زیربنای رشد تفكر
و خردگرایی در ایران محسوب میشود.
این تمایل به تحول به یك دهه نكشید .اواخر دهة شصت و اوائل دهة هفتاد
درجازدن و حتی ركود شروع شده بود .در سال  72كه از مركز نشردانشگاهی
كنارهگیری كردم به علت همین درجا زدنها و بیمیلی پورجوادی به پویایی
و رشد مركز بود.
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مدیریت مركز نشر شبیه شده بود به بنگاهداری دوران قاجار ،به یك نوع
بنكداری ،صاحب مال پورجوادی بود .بقیه ابواب جمعی و بچهها بودند.
بودند كه حرف بشنوند نه اینكه چیزی بگویند .خصلتهایی كه در اولین
جلسة آشنایی با او از آنها چیزكی حس كرده بودم ،روز به روز بیشتر هویدا
میشد و تشدید .موقعیت وی در انقالب و در شورای عالی انقالب فرهنگی
هم باعث تشدید این خصلتها میشد .احساس قدرت زیاد میكرد و به
هیچكس و به هیچ سازمانی جوابگو نبود.
هنگام ترك مركز بسیار تأسف میخوردم از اینكه سازمانی با این سابقه،
با این حسن شهرت ،با این توان بالقوه ،و با این نیاز كشوری و تاریخی تا
به این حد به ركود كشانده شده بود .در قاموس پورجوادی مفاهیمی مانند
رشد ،توسعه ،پویایی بنگاه ،شادابی كاركنان اص ً
ال وجود نداشت .هیچ تفاوتی
در نوع مدیریت او و مدیریت كاروانسراهای تهران ،كه هنوز از دهة سی در
خاطر دارم ،نمیدیدم .كاروانسراها را مقایسه كنید با مبادی توزیع كاالهای
خوراكی برای سوپرماركتهای زنجیرهای؛ همین تفاوت میان مركز نشر دهة
هفتاد پورجوادی بود با آنچه میتوانست باشد و در ذهن من بود.
سرانجام ،به دلیل شكایتهای گوناگون ،پای سازمان بازرسی كشور به مركز
نشر باز شد .بعدها شنیدم كه خود اعضای شورای عالی و دبیرخانه از اوضاع
مركز نگران شده بودند .هنگام شروع به كار من در وزارت گزارش سازمان
بازرسی آماده شده بود و در اختیار وزارت بود .قبل از آن هم شورای عالی
تصویب كرده بود مركز به وزارت علوم منتقل شود .بنابراین اكنون مركز
نشر زیرمجموعة وزارت بود و به طور طبیعی امور آن به معاونت پژوهشی
واگذار میشد.
گزارش سازمان بازرسی را خواندم .همة مطالب را هم تأیید میكردم .این
گزارش ،بنا بر تعریف و جایگاه سازمانی ،نمیتوانست به ضررهای فرهنگی
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و علمی ناشی از سوء مدیریت مركز بپردازد .در این گزارش توصیههای
قاطعی به وزارت شده بود .الزم بود اتفاقی بیفتد .اما حیف! تاریخ چه بر
سر انسان ایرانی آورده است؟ چرا باید این نهضت انتشاراتی ،و مبدع و
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 ماكس پالنكی مراكز پژوهشی
عیب عمدهای كه در ساختار مراكز پژوهشی وابسته به وزارت به چشم
میخورد این بود كه همگی مستقیم به وزارت وابسته بودند و امور آنها
از طریق معاون پژوهشی یا شخص وزیر ّ
حل و فصل میشد .این وابستگی
مستقل بود از اینكه این مراكز چقدر كوچك یا بزرگاند.
یك بار كه رئیس ایسمو استعفا داده بود ،آقای دكتر معین یكی از مدیران
با سابقة دولتی را به عنوان رئیس این مركز پیشنهاد كرد ،با این استدالل
كه فالنی فع ً
ال سمتی ندارد و  !...بسیار نگران شدم .نگران از اینكه نكند
باهمین گونه استداللها از میان مدیران مستعفی دولتی كسی برای این
سمت انتخاب شود .دیدم بهتر است خودم سرپرستی آنجا را به عهده
بگیرم قبل از اینكه اتفاق بدی بیفتد.
موضوع انتخاب مدیر یك مركز پژوهشی وابسته به وزارت یكی از این
مشكالت ساختاری مراكز پژوهشی بود كه مستقیم خود وزیر یا معاونش
را درگیر میكرد .در حالی كه میشد آن را به یك كار گروه جستجو سپرد
كه زیر نظر یك هیئت امنا این كار را بكند .همچنانكه در مراكز پژوهشی
معتبر دنیا رسم است.
چند تا از مراكز پژوهشی وابسته به وزارت مشكالت مدیریتی حا ّدی داشتند.
یكی از این مراكز ،كه پس از حدود  17سال موفق به انجام وظیفة اصلیاش،
كه به خاطر آن ایجاد شده بود ،نشده بود ،همچنان به هرزگردی ادامه
میداد؛ در حالی كه یك مؤسسه دیگر در مدت كوتاه دو ساله وظیفة او را
به عهده گرفت ،موفق شد ،و اكنون شاهد اولین ثمرات آن هستیم .وزارت
ما عم ً
المورد استهزاء قرار گرفته بود .خیلی سعی میكردم عمق این تمسخر
را به وزارت منتقل كنم ،اما چندان موفق نشدم .علت آن را همین ضعف
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تشكیالت علمی وزارت میدانستم ،و وابستگی مستقیم مراكز تحقیقاتی به
شخص وزیر .یك وزیر مگر در سال چقدر میتواند برای یك مركز تحقیقات
وقت بگذارد؛ كاری كه باید متخصصان و مدیران تخصصی انجام بدهند نباید
به عهدة وزیر سپرده شود.
زمینههای رو به رشد پژوهشی كمتر مجالی برای بروز پیدا میكردند .جایی
برای رشد آنها نبود .سازوكاری هم در مراكز پژوهشی موجود دیده نمیشد
كه به رشد آنها ،و تبدیل شدنشان به یك پژوهشكده ،كمك كند.
دو كار به نظرم ضروری آمد .اول اینكه روشی برای تعیین مدیران مراكز
پژوهشی ابداع شود كه هم وزارت بتواند نظارت الزم را داشته باشد و هم
اینكه افراد حرفهای را بتوان پیدا كرد .آئیننامهای برای تعیین مدیران
مراكز پژوهشی تدوین كردم كه یك مضمون اساسی داشت :برای تعیین
مدیر ،ابتدا یك كارگروه جستجو ،با تركیبی از پژوهشگران مركز موردنظر
و نمایندههای وزارت تعیین میشود .این كارگروه در جستجوی خود از
میان پژوهشگران موفق زمینة مورد نظر و مدیران پژوهشی موفق سه نفر
را به وزیر پیشنهاد میكند و وزیر به یك نفر حكم میدهد .این آئیننامه
در چند مرحله در داخل وزارت ّ
حك و اصالح شد .با شروع بحث استعفای
آقای دكتر معین چیزی نمانده بود كه كنار گذاشته شود ،اما خوشبختانه
در روزهای آخر وزارت دكتر معین ابالغ شد .البته هنوز در هیچ موردی
از آن استفاده نشده است .حتی موردی هم كه مقدمات آن در دورة آقای
دكتر معین شروع شد ،و در دورة آقای دكتر توفیقی پیگیری شد ،به نتیجه
نرسید .گمان نمیكنم در دو سال آینده هم به جایی برسد .این تجربه هم مرا
جریتر میكرد مدل ماكس پالنكی مراكز پژوهشی را پیگیری كنم.
انستیتو ماكس پالنك در آلمان سابقهای بیش از صد سال دارد .دو جنگ
جهانی ،دو بخش شدن آلمان و اتحاد مجدد آلمان را پشت سر گذاشته
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است .به عنوان یك بنگاه خصوصی اداره میشود ،گرچه بیش از  90درصد
اعتبارات آن را دولت فدرال و دولتهای ایالتی آلمان تأمین میكنند .این
مجموعه االن بالغ بر  140مركز پژوهشی است .این مراكز استقالل داخلی
خودشان را دارند اما سیاستهای كلی را شورای انستیتو ماكس پالنك
تعیین میكند .هرگاه مركزی موفق نباشد ،یا ادامة حیات آن ضروری به نظر
نرسد ،تعطیل میشود .هرگاه هم دانشگر برجستهای پیدا شود ،یا موضوعی
مهم ،گروه یا پژوهشكدهای به آن منظور ایجاد میشود .این مراكز شهرت
جهانی دارند و كار در آنها برای هر پژوهشگری افتخار است.
به فكر بودم پژوهشگاه دانشهای بنیادی ،به عنوان نمونه ،از این مدل
پیروی كند .هدف این بود در هر زمینة پژوهشهای بنیادی ،اگر قرار باشد
زمینهای فعال بشود ،از طریق همین پژوهشگاه باشد .شورای آن این تصمیم
را بگیرد و هیئت امنایش آن را تصویب كند ،مستقل از بدنة وزارت .در
مورد استقالل پژوهشكدهها این پژوهشگاه تجربه خوبی را پشت سر گذاشته
بود؛ همینطور در مورد فعال كردن هستههای تحقیقاتی و رشد یا تعطیلی
آنها .به این دلیل بود كه مطمئن بودم این پژوهشگاه آمادگی كامل برای
این تحول ساختاری را دارد .در لزوم تمرین این مدل در ایران هم ش ّكی
نداشتم.
با آقای الریجانی ،رئیس پژوهشگاه ،و فرهاد اردالن و حسامالدین ارفعی،
كه هر دو تجربة مدیریتی در آن پژوهشگاه را هم داشتند ،موضوع را طرح
كردم .انگار كه آمادة این پیشنهاد بودند .بالفاصله مطالعات دقیقتری انجام
شد و اساسنامهای تدوین شد .در همان سال  1380این را به وزیر پیشنهاد
كردم .در چندین جلسة اختصاصی و نیز در شورای معاونان وزارت به این
اساسنامه پرداخته شد .به نظر میرسید آمادة ابالغ است ،اما متأسفانه ماند
به دورة آقای دكتر توفیقی .سرانجام پیگیریها و جلسههای متعدد نتیجه
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داد .شورای گسترش آموزش عالی در جلسهای در اوائل مرداد ماه 1384
اساسنامة جدید پژوهشگاه را تصویب كرد .ما به اختصار آن را مدل ماكس
پالنكی پژوهشگاه نامیدیم.
چهار سال پیگیری شدید ،آن هم به عنوان معاون پژوهشی و نه یك پژوهشگر
ساده ،الزم بود تا اندیشة ماكس پالنكی به یك اساسنامة مصوب منجر شود.
پس دست كم باید چهار سال دیگر صبر كرد تا اولین ثمرات این تحول
دیده شود.
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سند نانوفناوری
نمیشد ادعای تحولگرایی كرد و به نانوفناوری نیندیشید .فناوری در ابعاد
بسیار كوچك تحوالتی بود كه میرفت تصویر دنیا را عوض كند .دنیای نانو
دنیای وسیعی بود و نمیشد به راحتی پذیرفت كه ایران میتواند در این
حیطه گام بردارد .تأمل الزم داشت و مطالعه .قرار شد یك مطالعة راهبردی
در این زمینه انجام شود .از آقای دكتر رفیعیتبار ،كه پژوهشگر ارشد این
زمینه در پژوهشگاه دانشهای بنیادی بود تقاضا كردم متخصصانی را جمع
بكند و در این زمینه مطالعهای انجام بدهد .گرچه اعتبارات شناور و مناسبی
در اختیار نداشتیم ،و از ستاد وزارت هم امید حمایتی نمیرفت ،اما كار را
شروع كردیم .انصاف ًا مطالعة مناسب و قابل اعتنایی انجام شد و اطالعات
ذیقیمتی به دست آمد كه تحت عنوان سند ملی نانوفناوری كشور ارائه شد.
ویراست اول این سند در یك اندیشگان به بحث گذاشته شد .حدود سی نفر
از متخصصان و مدیران اجرایی كشور حضور داشتند .سند چ ّكش كاری شد
و در نهایت به عنوان سند ملی پژوهشهای نانو فناوری كشور منتشر شد.
لغت «پژوهشها» به اصرار بعضی همكاران اضافه شد.
پس از انتشار این سند ،با پیگیری دفتر فناوریهای رئیس جمهور ،تشكیل
یك ستاد ویژه برای پیشبرد علوم و فناوری نانو در كشور در دستور كار
رئیس جمهور قرار گرفت .جلسهای مقدماتی با حضور آقای خاتمی رئیس
جمهور ،آقای دكتر عارف معاون اول ،و چند تن از وزراء تشكیل شد .واضح
بود كه دولت تصمیم خود را برای تشكیل این ستاد در ریاست جمهوری
گرفته است .صحبتهای گوناگونی در جلسه شد .دفتر فناوریها همان جا
پیشنهاد كرد كه بهتر است این ستاد در نهاد ریاست جمهوری تشكیل شود
تا ماهیت فرابخشی آن حفظ شود .این استدالل از دید من ،و با توجه به
الیحة وزارت كه خود دولت تصویب كرده بود ،پذیرفتنی نبود .نظر من را
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خواستند .قاطعانه گفتم كه ،با توجه به نوپا بودن این زمینة علمی در دنیا و
ایران ،چه از حیث بنیادی بودنش و چه از حیث فناوری ،بهتر است دبیرخانة
ستاد در وزارت علوم باشد .آقای خاتمی پس از شنیدن این استداللها رو به
من كرد و گفت« :ما یك كشور جهان سومی هستیم ،بگذار مدیریت ما هم
جهان سومی باشد ».دیگر حرفی برای گفتن نداشتم!
این چنین بود كه ستاد ویژه تشكیل شد و دفتر فناوریها متولی دبیرخانة آن
شد .در چند جلسة اول آن هم شركت كردم .اما هنگامی كه مشاهده كردم
خرد جمعی در این جلسات حاكم نیست ،و غلبه با سهمخواهی متناسب با
قدرت اداری است ،احساس بطالت كردم .در آخرین جلسة حضورم هم
گفتم ما در وزارت آمادهایم هرآنچه شما تصمیم بگیرید اجرا كنیم .حضور
بیش از این برای حفظ سالمت نفس اداری الزم نبود.
بعدها كارگروهی در معاونت تشكیل دادیم متشكل از متخصصان دانشگاهی
كه برنامهریزی دانشگاهی علوم و فناوری نانو را به عهده بگیرد .این كارگروه
هنوز فعال است و به خوبی از عهدة وظیفة خودش برآمده است.

 88چهار سال در وزارت عتف

شروع مشكالت داخلی
پس از مدتی كه پست مشاور خالی بود سرانجام با آقای دكتر منتظر ،از
دانشگاه تربیتمدرس ،برای پذیرش این پست صحبت كردم .جوانی بود
باهوش ،بافرهنگ ،و با تجربة اداری ،و مطلع به امور فناوری اطالعات .شروع
به كار كرد .از همان اوائل واضح بود كه این حضور ،خوشایند  Mنبود .شنیدم
در یك جلسة داخلی هم درشتیهایی شده بود كه در شأن آنها نمیدیدم.
جالب اینكه هر دو سخت مذهبی بودند.
 Mهمواره با حوزة مدیریت داخلی و مركز رایانه هم مشكل داشت .سعی
كرده بودم خودم را درگیر این كلنجارها نكنم .این چالشها هر روز و هر
هفته بروز میكرد ،و هرچه سعی میكردم با لبخند از آنها عبور كنم نمیشد.
از خارج وزارت هم هشدار میدادند و مشكالتی را یادآوری میكردند كه او
در مناسبتهای دیگر داشته است.
مورد پایگاههای الكترونیكی ،چالش میان دفتر امور پژوهشی و سازمان
بازرسی هم تمامشدنی نبود .سیاستهای متالطم دفتر پشتیبانی هم مزاحمت
ایجاد میكرد .در این شرایط گهگاه با  Mمشورت میكردم كه چه كسانی
بالقوه میتوانند به كمك ما در معاونت بیایند .معاونان پژوهشی و مدیران
دانشگاهها را در ذهنمان میروبیدیم (اسكن میكردیم) .سرانجام به معاون
پژوهشی دانشگاه كاشان ،آقای دكتر سلطانی رسیدیم .قبل از آن حتی به
فكر دانشگاهیانی كه سمتهای مدیریتی در وزارتخانههای دیگر داشتند هم
بودیم كه به جایی نرسید .صحبت با وی موفقیتآمیز بود .آمدن وی به
معاونت همراه با تحوالت دیگر هم شد .آقای دكتر بختیاری آمادة استعفا
بود .طبیعی به نظر میرسید كه سلطانی به جای بختیاری شروع به كار
كند .اما در مجموع ،با توجه به تعلقات خود دكتر سلطانی ،و اهمیت تحول
در دفتر برنامهریزی ،جابهجایی به صالح بود .آقای دكتر شریفی با بیمیلی
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به دفتر پشتیبانی رفت .آقای دكتر سلطانی مدیركل دفتر برنامهریزی شد.
دكتر سلطانی رابطة گرمی با  Mداشت و به راحتی با دیگران هم ارتباط
مطبوعی برقرار میكرد.
انجمنهای علمی هم محل مناسبی بود برای جستجوی نیروهای دانشگاهی
با تجربة اجرایی .آقای دكتر فرید مر ،رئیس انجمن زمینشناسی را سالها
میشناختم .تجربة اداری در دانشگاه شیراز داشت و سالها عضو كمیسیون
علوم پایة شورای پژوهشهای كشور بود .شخصیت پذیرفته شدهای بود در
اجتماع علمی ایران .به او پیشنهاد كردم كه به عنوان مشاور معاون به ما
در معاونت كمك كند .اواخر بهار  1383بود .پذیرفت و شروع تابستان
هم مجال بیشتری میداد كه وقت بیشتری در معاونت بگذارد .با ردیفهای
متفرقه ،مادة  ،102و نیز شورا درگیر شد .كمك بسیار مؤثری بود ،به
خصوص كه وزنة دانشگاهی و تخصصی معاونت را تقویت میكرد .حاال
میتوانستم با خیال راحت از حضور در بعضی جلسهها عذر بخواهم و دكتر
مر را به نمایندگی بفرستم ،بدون اینكه نگران اعتبار معاونت باشم.
همین ایام مصادف شد با رفتن خانم امینزاده به دفتر ایسمو در یزد .الزم
بود سریع جایگزینی در دفتر معاونت پیدا شود .خوشبختانه خانم رفیعزاده
كه در دبیرخانه شورای تحقیقات و فناوری كار میكرد توانست با اقتدار
مسؤولیت دفتر معاونت را به عهده بگیرد و سریع خأل پیش آمده را پر كند.
به این ترتیب تا اندازهای مشكالت مهار شد .تعویض مدیریت دفتر پشتیبانی
باعث تلطیف رابطه با سازمان بازرسی شد .دكتر شریفی كه به طور طبیعی
در پی نزاع نبود و شخصیتی اهل مدارا داشت ،تعامل با سازمان بازرسی را
شروع كرد .اما اختالف میان  Mاز یك طرف و حوزة داخلی و مشاور و مركز
رایانه كاهش نیافت .تهمتهای  Mبه سه مدیر مربوطه دائم و روزافزون
بود .همزمان از بیرون وزارت گزارشهای نگران كنندهای میشنیدم از رفتار
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غیردانشگاهی  .Mدر چند حضور مشترك ،در تهران و شیراز ،خودم هم
شاهد این رفتارهای غیرآكادمیك  Mبه عنوان دبیر شورای تحقیقات و
فناوری بودم .جلسات متعددی با دانشگاهیان و مدیران دستگاههای اجرایی
داشت .در تعامل با مدیران دستگاههای اجرایی موفق بود ،در تعامل با
دانشگاهیان و پژوهشگران ناموفق .كمكم رفتارش زننده شدهبود .به من
اعتراض میشد و گاهی ابراز تعجب از اینكه چگونه این سمت در اختیار
اوست .نوشتارها و افكار او هم به مرور مكانیكیتر شده بود .مدیران اجرایی
ما هم كه غیردانشگاهی بودند این را میدیدند و با زبان بیزبانی به من
منتقل میكردند .كمكم روشن میشد كه  Mظرفیت اموری را كه به دانشگاه
و پژوهش مرتبط میشد ندارد .رفتار مكانیكی او در این امور از كمبود عمق
توان تخصصیاش حكایت میكرد ،گرچه در ارتباطهای سازمانی و در اجرا
بسیار موفق بود .فشارهای داخلی و خارجی در این مورد روزافزون بود.
 Mهیچگاه فرمهایی را كه مدیران حراست پر میكردند ،پر نكرد .حراست را
به حساب نمیآورد؟ گواهینامة فارغالتحصیلیاش را هیچگاه نیاورد .از این
كارش متعجب بودم ولی بازهم با لبخند از آن عبور میكردم.
سمت دبیری شورای تحقیقات و فناوری ،گرچه نقش مهمی در پژوهش
كشور پیدا كرده بود ،اما رسمیت اداری نداشت .نام دبیر در سیاهة رسمی
نام مدیران وزارت ظاهر نمیشد .در نشست رؤسای دانشگاهها مدیران
دعوت میشدند .یك بار به اعتراض گفت چرا به فالن نشست دعوت نشده
است ،كه قرار شد پیگیری كنم .پس از مدتی از دكتر واشقانی ،مدیركل
دفتر وزارتی ،شنیدم كه به او هم اعتراض كرده است .در صحبت با واشقانی
تهدید كرده بود كه اگر به این نشستها دعوت نشود كاری خواهد كرد كه
الیحة وزارت در مجلس به مشكل برخورد بكند .موضوع به من منتقل شد.
حد آستانه پذیرش من.
این اوج بیظرفیتی او بود ،و ّ
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موضوع را با  Mمطرح كردم .انكار كرد .متأسف بودم كه دیگر نمیتوانست
ادامه دهد .شخصیت غریبی بود .چندبار دیگر هم از او خواستم ،برای ثبت
در پرونده ،گواهینامة كارشناسیاش را بدهد كه هیچگاه نداد .فقط یك بار
كپی آن را به من نشان داد .رفت كه یك كپی از آن تهیه كند ،اما هیچگاه
با كپی برنگشت!
در خاطر داشتم رئیس یك مركز وابسته به وزارت را .سالها قبل از اینكه
به وزارت بیایم ،به من گفته شده بود كه آقای دكتر  ،Xرئیس آن مركز،
مدركش فقط كارشناسی است اما ادعای داشتن دكتری میكند .حساسیت
من آنجا شروع شد كه شنیدم وی مقالهای با عبدالسالم دارد .چون میدانستم
این دروغ محض است پیگیر مسأله شدم .مقالهای جعل شده بود .موضوع
را همان زمان به مدیران ارشد دولت منعكس كردم .معلوم بود كسانی از او
حمایت میكنند .مدتی طول كشید اما نهایت ًا آن رئیس جابهجا شد .آیا در
معاونت هم با پدیدهای از این نوع روبهرو بودم؟ به خصوص كه  Mهم یك
بار در یك آن مقالهای را به من نشان داد در زمینة مهندسی پلیمرها كه
نامش در ردیف مؤلفها بود!
چارهای نبود .جراحی الزم بود .از  Mخواستم از دبیری شورای تحقیقات و
فناوری كنارهگیری كند .دكتر مر این سمت را پذیرفت .اما  Mحاضر نبود
دفتر دبیر شورا را تحویل دهد .انتظار داشت امكانات اداریاش كم نشود.
خواست كه دبیری مادة  102را حفظ كند ،كه ابتدا مانعی نمیدیدم .اما
اصرار وی در حفظ دفتر و نیز انكارش از دادن مدرك فارغالتحصیلیاش،
به ویژه رفتارش با دكتر واشقانی ،كه در همان روزها اتفاق افتاد مرا بر آن
داشت كه دبیری مادة  102را هم از او بگیرم و به دكتر مر محول كنم.
بازهم آماده نبود كه دفترش را تحویل بدهد .این رفتار اداری ناظریف او
به من نشان داد كه جراحی الزم بوده است و كاشكی زودتر انجام میشد.
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همیشه فكر میكنم الزم است به افراد امكان داده شود ظرفیتهای خود را
نشان بدهند؛ وگرنه چگونه میتوان فهمید چه كسی به چه دردی میخورد؟
بسیاری رفتار انسانها ناشی از محدودیتها است .تازه وقتی محدودیتها
برداشته شود تواناییها و ناتوانیهای افراد معلوم میشود .جامعهای كه در
آن همواره محدودیتها حاكم است توانایی انسانها شكوفا نمیشود؛ سلسله
مراتب تواناییها مشخص نمیشود ،و مدیران بالقوه شایستگی بالفعل به
دست نمیآورند.
این رویدادها كمابیش همزمان بود با استعفای وزیر .حدود دو ماه طول
كشید تا سرانجام آقای دكتر توفیقی به عنوان وزیر از مجلس رأی اعتماد
گرفت .آقای دكتر خالقی ،كه حاال معاون آموزشی شده بود از من خواست
كه آقای دكتر منتظر در آن معاونت ادامة خدمت بدهد .چون خودش
هم بیمیل نبود .موافقت كردم .آقای دكتر مر به جای او در پست مشاور
معاونت و با وظیفة ادارة دبیرخانه شورای تحقیقات و فناوری شروع به كار
كرد .قبل از آن هم خانمی شیمی به ایسمو منتقل شده بود .موقع مناسبی هم
پیش آمد برای تحول در كمیسیون نشریات كه كمیسیونی بود پر دردسر.
چون امیدوار بودم موفق به تعطیل كردن كمیسیون بشوم از آقای دكتر
هراتی ،كه بازنشستة مركز تحقیقات بود ،دعوت به همكاری كردم.
به این ترتیب تیمی با تركیب جدید كارهای جاری و تحوالت معاونت را به
عهده گرفت.
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شروع دو سال دوم
به این ترتیب دورة دوم فعالیت در معاونت شروع شد .به نظر میرسد
دو سال زمانی است مناسب برای اینكه افراد مجالی برای بروز خالقیتها و
ظرفیتهای خود پیدا بكنند .دوره  Mتمام شده بود و مرزهای شخصیتی خود
را ،دست كم در حیطة فعالیتهای ما ،نشان داده بود .آقای دكتر مر به
سرعت امور را به دست گرفت .در امور مادة  102هم كه قدری نگرانی
وجود داشت خللی وارد نشد .تعامل ما با سازمان مدیریت هم بهتر شد.
مر شخصیت مورد احترام دانشگاهیان بود و این ضعف هم برطرف شده
بود .با حضور دكتر سلطانی در دفتر برنامهریزی هم در صدور مجوزها
تسریع شد ،كه ناشی از روشهای مدیریتی جدیدی در آن دفتر بود .تنوع
بخشی به واحدهای پژوهشی هم كه مدتها در ذهن من بود آغاز شد .ترمیم
مدیریتی به جا و مناسبی انجام شده بود .با شروع به كار دكتر اعتماد به
عنوان رئیس مركز تحقیقات سیاست علمی كشور تحوالت مدیریتی تكمیل
شد .مر و سلطانی هركدام میتوانستند معاونت را در هر سطحی نمایندگی
كنند و نگرانیهای زمان  Mبرطرف شده بود .جراحی دردناكی بود اما الزم
و مؤثر .با رشد فعالیتهای مركز مطالعات و همكاریهای علمی بینالمللی
(ایسمو) خانم شیمی هم عالقهمند بود بیشتر وقت را خود را آنجا بگذارند و
از معاونت منفك شود كه چنین شد؛ با رفتن او مهار مشكالت داخل حوزه
و رفع و رجوع امور روزمره قدری مختل شد ،اما چارهای نبود.
حاال كه به گذشته نگاه میكنم و سختیهای یافتن مدیران مناسب و توانا
را مرور میكنم ،تحسین میكنم جوامعی را كه در طول قرنها توانستهاند
سازوكارهای حرفهای رشد را به جای سازوكارهای قومی بنشانند .ما
هنوز به محض یافتن فرصت به فكر نصب اقوام خودمان برمیآییم ،یا
حداكثر دوستان و همشهریها و همهیئتیهای خودمان .این روش را هم
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كام ً
ال بدیهی میدانیم .واژة شایستهساالری را به كار میگیریم اما سازوكار
شكوفایی شایستگیها را ایجاد نكردهایم .خیال میكنیم شایستهها «هستند»
و نمیدانیم كه شایستهها را باید «پرورش» داد .عبرتی كه از این آموزه
در معاونت گرفتم برایم بسیار ارزش دارد .خوب كه فكر بكنیم میبینیم
یكی از علتهای رشد دیكتاتوری و خودكامگی در تاریخ ما ریشه در همین
واقعیت دارد .مدیر ارشد ،مث ً
ال یك رئیس جمهور ،اگر بسیار شایسته باشد و
مدیران شایسته در اختیار نداشته باشد متمایل به این میشود كه همة كار
را خودش به دست بگیرد ،كه این شروع رشد تمایالت خودكامگی است.
كشورهای جهان سوم سازوكارهای رشد و شكوفایی شایستگی را در نظام
اجتماعی خودشان به وجود نیاوردهاند .بنابراین توصیه به شایستهساالری ،در
این كشورها ،از جمله ایران ،شعار بیهودهای است.
با این تیم جدید میتوانستم تحولهای ضروری را بیشتر و مؤثرتر پیگیری
كنم .كارهای جاری ،كه هیچگاه كم نمیشد ،مهار شده بود.
پروندان-خوانی و پروندان-بینی كاهش یافته بود .شركت در جلسههای
وزارت و خارج از آن را گزینشی كرده بودم .وقتی وضعیت مدیریت معاونت
را با بخشهای دیگر وزارت یا حتی وزارتخانههای دیگر مقایسه میكردم
راضی بودم .ضعفهایی كه در كمیسیون نشریات و دفتر پشتیبانی پژوهش
حدس میزدم میبایستی فرصت مییافت خودش را نشان بدهد.
وقت آن بود كه با توجه به محدودیتها ،چه در سطح دولت و چه در
سطح وزارت اقدامهایی اساسی را شروع بكنم .این اقدامها را بدون رؤیا و
باهشیاری كامل شروع كردم.
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اقدامهای ناموفق
در یكی از دستورهای شورای تحقیقات و فناوری ،در دورة دبیری آقای دكتر
مر ،به مسئله نظام اطالعات علمی كشور پرداختیم .این بحث منجر به این
شد كه ابعاد نابسامانی این نظام روشنتر بشود .پیش از آن به سرپرستی
آقای دكتر منتظر طرحی را تحت عنوان بنیاد ملی اطالعات علمی شروع
كردیم تا به بررسی وضعیت اطالعات علمی در كشور ،سازمانهای موجود در
وزارت و در خارج از وزارت و نیز كمبودها 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 كشور را ساماندهی كند .كلیات
این طرح در شورای دادهورزی وزارت هم تصویب شد .همین شورا خواست
كه ما در معاونت كمیتهای به این منظور تشكیل دهیم و تحقق این بنیاد را
پیگیری كنیم .از همان ابتدا دو مركز اطالعرسانی وابسته به وزارت ،مركز
اسناد و اطالعات علمی كشور و نیز كتابخانة منطقهای شیراز ،با این مصوبه
سرناسازگاری داشتند و آمادة همكاری با كمیتة پیشنهادی وزارت نبودند.
چالشهای این كمیته بیش از دو سال ادامه داشت .از یك طرف این دو واحد
اصلی وزارت ،هركدام به دلیلی ،با كمیته همكاری نمیكردند؛ از طرف دیگر
وزیر وقت ،چه آقای دكتر معین و چه آقای دكتر توفیقی قاطعیت الزم را
در اجرای مصوبات خود وزارت نشان نمیدادند .من هم حاضر نبودم جایی
انرژی صرف كنم كه احساس میكردم هرز میرود .سرانجام پس از حدود
سه سال پیگیری كار را رها كردم .این مورد یكی از اقدامهایی بود كه با
جدیت شروع كردم اما به دلیل اینكه از سوی وزارت جدی گرفته نشد رها
ّ
كردم .وضعیت نظام اطالعات علمی كشور در هر صورت یكی از ضعفهای
اساسی ما است كه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری متولی آن است كه
متأسفانه آن را جدی نگرفته است .دیر یا زود جامعة علمی و نیاز صنعت ما
را مجبور خواهد كرد به فكر ساماندهی این نظام بیفتیم.
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وضعیت مدیریتی مراكز پژوهشی وابسته به وزارت هم از آن موردهایی
است كه وزارت از آن كام ً
ال غافل است .پیشتر گفتم كه از میان  25واحد
پژوهشی وابسته به وزارت سه مورد حاد مدیریتی داشتیم .مدیر هیچیك
از مراكز تحقیقاتی كه در  18سال گذشته تأسیس شده بودند عوض نشده
است .مدیریت این مراكز به نظر مادامالعمر میرسید .حتی پس از تصویب
آئیننامه مدیریتی مراكز تحقیقاتی ،و تصریح به اینكه مدیریتها  4ساله
است هیچ اقدامی در مورد جابهجایی مدیریت این مراكز انجام نشد .من
هرچه كوشش كردم نتوانستم حساسیت وزارت را در مورد این امر خطیر
برانگیزانم .حتی گزارشهای دفتر ارزیابی ما ،كه به وضوح وضع نامناسب
مدیریتی بعضی از این مراكز را نشان میداد نتوانست ،در این مدت سه
سالی كه دفتر ارزیابی ما فعال بود ،تأثیر كافی بگذارد .تنها موردی كه اقدامی
شروع شد مورد مركز نشر دانشگاهی بود كه تازه به وزارت وصل شده بود و
بازرسی كل كشور گزارش نامطلوبی از آن داده بود .حیف است وزارتی آن
قدر در موردهای مدیریتی خود تعلل كند تا بنا بر گزارش سازمان بازرسی
مجبور به اقدام شود .این واقعیتی بود كه میبایستی میپذیرفتم و صبر پیشه
میكردم.
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پروژههای كالن علمی
میدانستم كه هدفگذاری علمی نقش اساسی در توسعة علمی دارد .به
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  2رقم 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 كه سالها پیش در شورای پژوهشهای علمی كشور دو پروژة
شتابگر و رصدخانة ملی را به عنوان پروژههای كالن علوم پایه كه اولویت
دارند به تصویب رسانده بودم .اكنون وقت آن رسیده بود كه این پروژهها
را راهاندازی بكنم.
ساخت یك شتابگر خطی را ،به عنوان پیشگام هر شتابگر دیگری با هر
ابعاد ،از همان سال اول حضورم در معاونت شروع كرده بودیم .حمایت
مالی اولیه را از ردیفهای متفرقه كه در اختیار وزارت بود تأمین كردم .آقای
دكتر المعی هم قرار شد پارهوقت از سازمان انرژی اتمی ایران به پژوهشگاه
دانشهای بنیادی بروند و مدیریت این پروژه را به عهده بگیرند .عالوه بر
این با موافقت پژوهشگاه محل انجام پروژه را در شهرك علمی تحقیقاتی
اصفهان قرار دادیم .در واقع ،به پیشواز مدل ماكس پالنكی پژوهشگاه رفته
بودیم .هدف نهایی این بود كه پژوهشكدهای برای شتابگرها تأسیس كنیم
وابسته به پژوهشگاه كه محل استقرار آن در اصفهان باشد .بعد از سه سال،
حاال پژوهشكدة فیزیك شتابگرها تأسیس شده است و پروژة ساخت شتابگر
خطی ُكند اما با اطمینان پیش میرود .مشكل فناوریهای كلیدی آن حل شده
است .سال  85را سال راهاندازی این شتابگر تعیین كردهایم.
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پروژة شتابگر خطی ،به خودی خود ،پروژة كالنی نیست .اما هدف نهایی ما
ساخت شتابگر بزرگ ایران است .شتابگرها ،كه كاربردهای بسیار متفاوت
بنیادی و صنعتی و نیز پزشكی دارند ،از فناوریهای بسیار متفاوت و پیشرفته
در زمینة الكترونیك ،فناوری خالء ،مغناطیس ،و كنترل استفاده میكند .عالوه
بر سودآوری علمی و صنعتی ،شتابگرها كمك قابل توجهی به خودكفایی
صنعتی در بسیاری زمینهها میكند.
اقدامهای جانبی دیگری هم برای رشد این زمینة علمی و فناوری انجام داده
بودیم .از جمله همكاری با سرن در ساخت آشكارساز  ،CMSكه بخشی از
بزرگترین شتابگر در حال ساخت دنیا LHC ،است .این همكاری با موفقیت
انجام شد .موفقیت این پروژه مدیون اقدامهای مدیریتی پیچیدهای بود كه
شاید موقعی دیگر با جزئیات گفته شود .اگر قرار بود از راههای متعارف
مدیریتی در وزارت كمك بگیریم شاید هیچگاه پروژة همكاری با سرن محقق
نمیشد.
همینطور مشاركت ایران در پروژة سزامی .سزامی نامی بود كه بر پروژة
استقرار یك دستگاه شتابگر سینكروترون با انرژی  2GeVدر اردن گذاشته
شده بود .در این پروژه كشورهای خاورمیانه ،از جمله ایران ،مشاركت
داشتند .در چارچوب همین پروژه ،و در یك فرایند تفصیلی ،در چند مرحله
حدود ده نفر را تاكنون برای آموزش به مراكز تحقیقاتی مختلف اروپا،
ژاپن ،و تایوان فرستادیم؛ جوانانی بسیار زبده از رشتههای فیزیك ،برق ،و
مكانیك .این جوانان دارند منبع ذیقیمتی میشوند برای انتقال فناوری ساخت
شتابگرها به ایران.
به این ترتیب ،با یك مجموعه اقدامهای گوناگون ،با استفاده از اثر همافزایی
مدیریتی ،كه بخشی از آن را در اینجا منعكس كردم ،پروژة شتابگر خطی
پیش میرود.
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اواخر سال  ،83كه به مالقات آقای دكتر عارف معاون اول رییس جمهور
رفتم ،ضمن گزارشی از این پروژه نیاز ایران را به پروژة شتابگر بزرگ مطرح
كردم .با موافقت ایشان و هماهنگی پژوهشگاه دانشهای بنیادی مرحلة اول
مطالعات این پروژة بزرگ را شروع كردهایم .ابعاد مالی این پروژه بین هشتاد
تا صد هزار میلیون دالر است كه برای تحقق آن یك دورة پانزده ساله را
پیشبینی كردهایم.
از قضای روزگار همین ماههای اخیر از پیشبینی لئون ل ِ ِدرمن ،فیزیكدان
مشهور آمریكایی مطلع شدم .ل ِ ِدرمن كتاب داستانی درسال  1996منتشر
كرده است به نام  .The God Particleدر اواخر این كتاب یكی از قهرمانان
داستان به دوستش میگوید« :مگر خبر نداری؟ بزرگترین شتابگر دنیا در
ایران ،كشور باستانی با دولتی پایدار و نیروی متخصص جوان و ارزان درروز
 12ژانویة  2020راهاندازی شده است 15 ».سال دیگر!
رصدخانة ملی ایران ،پروژة كالن دیگری بود كه منجمان ما دست كم 40
سال آن را پیگیری میكردند .طرح مكانیابی آن را ،به عنوان یك طرح ملی،
در شورای پژوهشهای علمی كشور شروع كرده بودیم و برای ادامة آن از
اعتبارات ردیفهای متمركز كه در اختیار معاونت بود استفاده كردم .اما پروژة
رصدخانه را نمیشد با این اعتبارات پیش برد .جلسهای نزد جناب آقای
دكتر عارف رفتم و نیاز ایران را به رصدخانة ملی مطرح كردم .بالفاصله
دستور داد كه موضوع در هیئت دولت طرح شود .چون پیشنهاد ما برای
ایجاد یك رصدخانة ملی با یك تلسكوپ ردة  2متری كمابیش آماده بود،
پس از طی مراحل اداری ،و موافقت سریع در كمیسیونهای دولت ،در دستور
كار هیئت وزیران قرار گرفت .روزی كه موضوع در دستور كار دولت بود،
من هم دعوت شدم .در اتاق انتظار منتظر بودم صدایم كنند كه در مورد
پروژه توضیح بدهم ،كه شنیدم موضوع بالفاصله تصویب شده است و احتیاج
به توضیح نیست؛ و این چنین بود كه پروژة رصدخانة ملی هم شروع شد.
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همزمان پژوهشكدة رصدخانة ملی هم به تصویب شورای گسترش رسید.
ابتدا به عنوان یك پژوهشكده در مركز تحصیالت تكمیلی زنجان ،و سپس
به عنوان یك پژوهشكدة مستقل .از سال  83هم شورای راهبری رصدخانه
تشكیل شد كه جلسات منظمی دارد ،و از هم اكنون هم ارتباطات بینالمللی
را برای تضمین كیفیت علمی كارمان و جلب توجه منجمان كشورهای دیگر
شروع كردهایم .از برنامهریزی هایمان حدود یك سال عقب هستم،ولی هنوز
امیدوارم در سال جهانی نجوم ،در سال  2009/1388اولین نور از تلسكوپ
ملی ایران در یكی از قلههای كشورمان دریافت شود.
افزودههای سال  :1391شتابگر خطی هنوز آمادهی تحویل نیست ،شاید سال
آینده! شتابگر ملی طرحی  5ساله عنوان شده که دست کم یک ضریب 3
خطا دارد .رصدخانهی ملی مرحلهیی مهم را پشت سر گذاشته اما هنوز از
بیبودجهای رنج میبرد .هر دو پروژه تا هم اکنون توانستهاند دانش فنی با
ارزشی به کشور منتقل کنند و سهم بیبدیلی در توسعهی بخشی از علم و
فناوری داشتهاند.
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ارتباطات بینالمللی
خروج از انزوای علمی ایران برای توسعة علمی ما اولویت محض داشت.
علم بدون ارتباط گنداب میشود؛ خوشبختانه تاریخ گذشته ما مملو است از
گزارش سفرهای علمی بزرگان ما برای كسب دانش یا اشاعة دانش .پس
مانع فرهنگی ریشهداری وجود ندارد .اگر موانع اندكی هم مالحظه میشود،
عمدت ًا مربوط به رفتارهای یكصد سال گذشته دانشگاهیان ما است.
ما ساالنه دستكم ده میلیارد دالر واردات داریم .اما حتی یك ده هزارم
این مبلغ را هم برای توسعة روابط بینالملل علمی ،كه نهایت ًا منجر به انتقال
دانش و فناوری به كشور میشود ،هزینه نمیكنیم .من فكر میكردم این
روال باید عوض بشود.
تنها در وزارت علوم حدود  40تفاهمنامه همكاریهای علمی با كشورهای
دیگر امضاءشده بود كه عم ً
ال هیچكدام عملیاتی نشده بود .برای هیچكدام
اعتباری تأمین نشده بود ،و این یكی از نقصهای عمدة اینگونه تفاهمنامهها
بود .تفاهمنامة با سرن ،مركز تحقیقات هستهای اروپا ،یك استثناء بود.
مركز مطالعات و همكاریهای علمی بینالمللی با هدف گسترش ارتباطات
علمی و برگزاری دورهها و مدرسههای ادواری در عالیترین سطح تحقیقاتی
در كشور فعال شده بود ،اما اعتبار ساالنهاش تنها حدود سیصد میلیون تومان
بود .با شناختی كه از افراد شاخص بینالمللی داشتم ،و نیز ارتباطات شخصی
علمی ،سعی كردم با استفادة بهینه از این مركز و اعتبارات آن تاحد امكان
به رشد روابط علمی بینالمللی كمك كنم .خوشبختانه آقای دكتر یلپانی،
از شیمیدانهای برجستة ایران كه به تازگی بازنشسته شده بود ،از آلمان به
ایران برگشته بود .موافقت كرد در این مركز با ما همكاری كند .تیم كوچك
اما مؤثری از كارشناسان را با آموزش مداوم به كار گرفتیم تا بتوانند در
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سطح جهانی عمل كنند .این مركز در همین مدت كوتاه برنامههای متنوعی
را راهاندازی كرده است .در كنار هدف اصلیاش به تعداد قابل توجهی از
جوانان كمك كرده است تا بتوانند نتایج تحقیقات خود را در همایشهای مهم
بینالمللی عرضه كنند.
سالها بود كه با دوستان در مورد لزوم ایجاد محلی برای برگزاری همایشهای
تخصصی كوچك و نیز محلی برای گروههای تحقیقاتی كوچك كه میخواهند
چند روزی با هم بحث كنند یا روی موضوعی كار كنند،صحبت میكردیم.
مثال این نوع مكانها در دنیا فراوان است .مانند آسپن در آمریكا ،یا اریچه
در ایتالیا .هرگاه بحث چنین محلی میشد به فكر محلی در جنگلهای شمال
میافتادیم .تا اینكه یك روز در جمعی صحبت شد كه ،با توجه به پیچیدگی
و وقتگیر بودن تأمین اعتبارات عمرانی و ساخت یك «همایشگاه» جدید،
چرا به فكر استفاده از ساختمانی موجود نباشیم .این تغییر بینش ،ذهن من
را به سوی بناهای میراث فرهنگی برد .كشور ما پر است از بناهای تاریخی
كه از آنها استفاده نمیشود .همین باعث شد كه گشت و گزاری در كشور را
شروع كردیم .هنگامی كه بعضی قلعهها و كاخهای دوران قاجار را در اطراف
شهركرد بازدید كردم و دیدم چگونه تخریب شدهاند ،دلم گرفت .سرانجام
به قلعة خرانق در نزدیكی یزد رسیدیم .توصیف دوستان نشان میداد كه
قلعة مناسبی است با امكانات بالقوة فراوان .شاید جاهای مناسبتری هم
یافت میشد .اما استدالل من این بود كه اگر ما به خرانق نرویم این قلعة
تاریخی باستانی فراموش میشود و از بین میرود .این چنین شد كه این قلعه
برای استقرار كارگاههای بینالمللی ایسمو انتخاب شد .پروژة تبدیل قلعه به
محلی با كاربری مدرن با حفظ همة استانداردهای میراث فرهنگی و توسعه
روستایی كند پیش میرود اما اثرات آن هم اكنون قابل مشاهده است.
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یك مدل موفق از همكاریهای بینالمللی پروژة جندیشاپور است .این نامی
است كه بر روی همكاری علمی مشترك ایران و فرانسه گذاشته شده است.
چون از ابتدا به فكر تأمین مالی این همكاری بودیم ،مشكل چندانی برای
تحقق آن پیش نیامد .امسال سال دومی است كه این همكاری ادامه مییابد.
تاكنون دوازده پروژه از این طریق حمایت شده است .برنامة جندیشاپور
میرود تا مدلی شود برای همكاریهای علمی میان ایران و كشورهای دیگر.
امیدواریم برنامة جندیشاپور به همكاری با كل جامعة اروپا بینجامد.
در ایسمو سعی شده است كه در قالبهای گوناگون انواع امكانات همكاری
علمی بینالمللی تحقق یابد .حتی برای موارد متفرقه كه معموالً در نظامهای
اداری مغفول میمانند یا كنار گذاشته میشوند .برنامه ای تهیه شد به منظور
حمایت از رفت و آمد دانشمندان؛ در همین برنامه تاكنون چندین گروه و
چندین فرد از ایران بازدید علمی داشتهاند ،و معموالً تمام هزینهها را هم
خودشان تأمین كردهاند.
تجربة ایسمو در وزارت راهها و روشهای جدیدی را برای فعال كردن روابط
بینالملل به ما نشان داده است .این تازه شروع كار است .ایران در روابط
بینالملل ،به ویژه روابط بینالملل علمی ،كمتجربه و نوپا است .باید هرچه
سریعتر عقبماندگیهایمان را در این زمینه جبران كنیم تا بتوانیم از امكانات
بالقوة بینالملل حداكثر استفاده را ببریم.
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تعامل با سازمان مدیریت
سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور بیش از پنجاه سال سابقه دارد .پیریزی
آن به گونهای بوده است كه سازمانی پویا باشد .مدیران و اقتصاددانان
برجستهای قبل و بعد از انقالب در آن كار كردهاند .این سازمان در تنظیم
بودجة ساالنه و مراحل تخصیص آن نقش اساسی دارد .متأسفانه مدیران
ارشد آن در دهههای گذشته به گونهای عمل كردهاند كه بعضی كارشناسنان
سلیقههای خود را بجا و بیجا اعمال میكنند ،تاحدی كه دستورهای صریح
هیئت وزرا را یا انجام نمیدهند و یا مختل میكنند .اینگونه اعمال سلیقهها
احتماالً در تمام نظام اداری كشور ما وجود دارد ،اما به خاطر اهمیت و
حساسیت سازمان مدیریت نمود رفتار كارشناسان این سازمان در امور
اداری و مالی كشور بسیار چشمگیرتر است .ضعف قوانین كشوری و ضعف
مدیریت كالن كشور مرز میان اختیارات دستگاههای اجرایی از یك طرف
و اختیارات سازمان مدیریت از طرف دیگر را مبهم كرده است .هرجا هم
این ابهام وجود دارد كارشناسان و مدیران سازمان بدون هیچ مالحظهای آن
اختیارات را تصرف میكنند.
در شورای پژوهشهای علمی كشور دائم ًا با چالشهایی از این نوع رو به رو
بودیم .همیشه هم این شورا بود كه كنار میآمد و نه سازمان .همانجا هم
شاهد اختالفهای شدید میان وزارت علوم و سازمان بودم ،كه در مواردی
عم ً
ال به قهر میان معاون پژوهشی وزارت و مدیركل یا معاون سازمان
میانجامید .در هر حال هیچگاه به خاطر ندارم سازمان كوتاه آمده باشد.
با آگاهی از این رفتار تمام تالش من این بود كه ،در اثر تعامل میان وزارت
و سازمان ،پژوهش كشور و پژوهشگران ما لطمه نخورند .بنابراین الزم بود
اگر اصراری از سوی سازمان میدیدم از حق وزارت بگذرم؛ اگر اقدامی از
سوی سازمان انجام میگرفت كه سیاستهای وزارت را مختل میكرد ،یا
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در سیاستهای پژوهشی مداخله میشد ،سكوت كنم .بهای این گذشتها
و سكوتها پیشبرد نسبت ًا بیدغدغة موافقتنامهها بود .آقای دكتر صدیق،
مدیركل پژوهش سازمان ،تمایلهای خاص خودش را در زمینة پژوهش و
فناوری داشت .بنابراین بدیهی بود اعمال سیاست هم بكند .اما در عین حال
پذیرای سیاستهای معاونت هم بود .ما نسبت ًا سریع به تفاهم میرسیدیم.
سیاست من در تعامل با سازمان این بود كه بپذیرم ما سیاستهای مكمل
هم داریم .پس اگر قدری خالف سلیقة وزارت هم عمل شود كشور ضرر
چندانی نمیكند .هنوز تصورم این است كه این سیاست تعامل بسیار سازنده
بوده است .تا زمانی هم كه وظایف و اختیارات سازمان مدیریت شفاف
نشود ،و مدیریت كالن آن قاطع عمل نكند ،چارهای جز این سیاست تعاملی
با سازمان نیست .البته بدیهی است كه اتالف انرژی اداری در كشور ما به
علت این ابهامها در اختیارات سازمان زیاد است و در نهایت توسعة كشور
لطمه میخورد .تا دولت ما نتواند این مسئله را حل كند آهنگ رشد كشور
نمیتواند خیلی سریعتر بشود.
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وام تجهیزات
در برنامه پنجسالة سوم به دولت اجازه داده شده بود چهارصد میلیون دالر
وام بگیرد و برای روزآمدكردن تجهیزات دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی هزینه
كند .زمانی كه به وزارت آمدم نیمی از این وام محقق ،و میان دانشگاهیان
توزیع شده بود .هیچگاه منطق این توزیع را متوجه نشدم و مكتوبی هم برای
آن وجود نداشت .آنچه بیش از هرچیز من را ناراحت میكرد خرید بیرویة
تجهیزات توسط دانشگاهها بود .مث ً
ال از یك نوع دستگاه  ،XRDو از یك
شركت 27 ،تا خریداری شده بود .برای آموزش هم  27نفر از  27دانشگاه
با یك پرواز به اروپا رفتند .در صورتی كه آمار موجود نشان میداد تعداد
قابل توجهی از این دستگاهها در كشور موجود است و از بسیاری از آنها
استفاده نمیشود .این در حالی بود كه هیچ دستگاه منوكریستال پرتو X
خریداری نشده بود .بررسیهای دفتر پشتیبانی ما مث ً
ال نشان میدهد كه در
مواردی دستگاههای كوچك با سه برابر قیمت به دانشگاهها فروخته شده
است .مواردی هم بود كه شركتها دستگاههایی را به دانشگاهها فروخته بودند
كه دانشگاهها اص ً
ال متقاضی نبودند.
میدانستم كه مسئله تجهیزات در كشور ما یك مسئله پیچیدة ملی است و
خاص وزارت علوم یا دانشگاهها نیست .سعی كردم آقای دكتر معین را متقاعد
كنم كه در این خریدها تجدیدنظر شود ،اما فایدهای نداشت.
هنگامی كه آقای دكتر توفیقی به وزارت منصوب شد تقاضا كردم كه برای
قسط دوم وام ارزی ،كه آن هم حدود  200میلیون دالر بود ،سیاستهای
جدیدی در نظر گرفته شود كه موافقت شد .سیاستهایی را پس از آن
تدوین كردیم و پس از بحث در شورای معاونان به تصویب رساندیم.
قرار شد توزیع ارز مرحلة دوم به عهدة معاونت پژوهشی باشد .گرچه
فرصت كافی نبود و شرایط وام در دست ما نبود ،اما سعی كردیم با تمام
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محدودیتهای موجود ،حداكثر استفاده از این وام را به نفع توسعة پژوهش
كشور بكنیم.
سیاستهای پیشنهادی ما حول دو محور میگشت .اول اینكه دانشگاهها
برای خرید تجهیزات گرانقیمت باید با ما هماهنگی كنند ،و دوم اینكه 15
درصد كل وام را برای تجهیزات ویژة مورد نیاز كشور كنار گذاشتیم تا
برمبنای سیاستهای ملی میان دانشگاهها و مراكز پژوهشی توزیع شود .به این
ترتیب هم سعی كردیم استقالل دانشگاهها حفظ شود و هم اینكه منافع ملی
در این میان پایمال نشود.
حاال كه توزیع این وام پایان یافته است وجدان راحتی دارم كه توانستیم از
این موقعیت حداكثر استفاده را برای منافع ملی ببریم .بسیاری اولویتها در
نظر گرفته شدند ،شبكههای تجهیزاتی و شبكههای دانشگاهی تقویت شدند.
دانشگاههای منطقهای مجبور به همكاری شدند ،و آزمایشگاه ملی فناوریهای
نوین ،برای سرویسدهی به كل كشور ،پیشبینی شده است.
مهمترین نكتة منفی وام ارزی در مجموع این بود كه شركتهای تولیدكنندة
تجهیزات در داخل كشور سودی نبردند .الزم بود در كنار این وام راهی
برای خرید تجهیزات از شركتهای تولید كنندة داخلی اندیشیده میشد .در
این چند سال بسیار سعی كردم ردیف بودجهای پیشبینی كنم برای حمایت
از ساخت تجهیزات داخلی ،اما موفق نشدم .سازمان مدیریت مخالف نبود،
اما حساسیت كافی نداشت .به نظرم به ازای هر خرید خارجی تجهیزات ما
باید دست كم برابر ده درصد قیمت آن برای حمایت از ساخت و تولید
تجهیزات در داخل كشور هزینه كنیم .چهوقت این امر بدیهی در دولت
و سازمان مدیریت گوش شنوا پیدا كند با خداست .این موضوع یكی از
مصادیق اعمال سلیقه در سازمان مدیریت و نیز روشن نبودن وظایف و
اختیارات وزارت است.
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چرخش بینش در اعزام دانشجو و دورة پسادكتری
اعزام دانشجو سابقهای طوالنی در كشور ما دارد .اول بار عباسمیرزای قاجار
رسم ًا سه نفر را برای تحصیالت به خارج اعزام كرد .شورای بورس وزارت
بنابر قانون ،متولی بررسی امور اعزام دانشجو برای همة دستگاهها بود ،به جز
پزشكی كه با وزارت بهداشت بود.
من همواره منتقد اعزام دانشجو بودم .آمار نشان میداد در طول شاید
پنجاه سال گذشته از هر سه نفر كه اعزام شدهاند حداكثر یك نفر به ایران
بازگشته است .معموالً هم بهترینها و موفقترینها در خارج ماندهاند .پس این
همه هزینه كردن چه لزومی داشت؟ به عالوه بودجههای دانشگاهی ما نشان
میداد كه هزینة آموزش در مقاطع مختلف در داخل كشور حدود یك دهم
هزینة اعزام دانشجو است .پس بهتر دیدیم اعتبارات بورس را در داخل
كشور هزینه كنیم .اساتید را از هر جای دنیا به داخل بیاوریم ،و امكانات
داخلی را افزایش دهیم ،تا نیازی به اعزام نباشد .تنها ایراد جدی كه این
پیشنهاد داشت این بود كه جوانانی كه در داخل كشور درس میخوانند در
معرض علم جهانی قرار نمیگیرند ،كه البته این مشكل هم راهحل داشت .ما
بهتر بود برای شركت در كنفرانسها ،یا اقامت كوتاه مدت دانشجویان بیشتر
هزینه كنیم .خوشبختانه برنامة فرصت تحقیقاتی برای دانشجویان دكتری
شروع شده بود .دانشجویان دكترای داخل كشور مجاز بودند شش تا نُه ماه
از دورة خود را در یك دانشگاه خارج كشور بگذرانند.
من از ابتدای ورودم به وزارت در جلسههای شورای بورس این اندیشه را
مطرح كردم ،كه اندیشة بنیادین بورس و اعزام الزام ًا به معنی اعزام دانشجو
نیست .اندیشة اصلی این است كه ما بتوانیم علم و فناوری جهان را به
ایران منتقل كنیم ،نیاز تخصصی خود را مرتفع كنیم ،و در نهایت در علم و
فناوری جهانی مشاركت كنیم .این مهم امكانپذیر است با تقویت مقطعهای
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تحصیالت تكمیلی در داخل كشور ،بازكردن پای بهترین اساتید بینالمللی به
ایران ،و روان كردن دانشجویان و استادها به همایشهای بینالمللی .شورای
بورس كمابیش آمادة پذیرش این ایده بود .طوری برنامهریزی شد كه به
مرور اعزام حذف شود و حمایت از رفت و آمد دانشجو و استاد بیشتر شود،
كه خوشبختانه تحول مثبتی بود.
متأسفانه در جامعة ما ،حتی در قشر دانشگاهی ،این تلقی پذیرفته شده بود
كه درجة دكتری اوج پیشرفت آموزش و پژوهش است و پس از آن فقط
مرحلة استادی یا هیئت علمی شدن است .غافل از اینكه فارغالتحصیالن
دكتری تازه اولین گام را در جهت انجام پژوهشهای مستقل برداشتهاند.
تجربة كشورهای پیشرفته نشان داده اسـت كـه معـموالً دو تـا چهـار
سـال دیگر نیاز اسـت تا جوان فارغالتحصیل دكتری بتواند قابلیتهای مستقل
پژوهشی خود را در اجتماع علمی به نمایش بگذارد .به همین دلیل در
دانشگاههای پیشرفتة دنیا دورة پسادكتری پیشبینی شده است .در این دوره
بدون اینكه مدركی در انتهای آن باشد ،محقق جوان زیر نظر یك استاد ،یا
در یك گروه تحقیقاتی فرصت مییابد ایدههای خود را محقق كند و توان
مستقل پژوهشی خود را به نمایش بگذارد .پس از طی این دوره است كه
جوان پژوهشگر به لحاظ تواناییهایش برای ادامة زندگی علمی محك زده
میشود.
ما در دانشكدة فیزیك دانشگاه شریف از اواسط دهه هفتاد این را تجربه
كرده بودیم و آئیننامه خاصی هم برای آن تهیه كرده بودیم .حتی قبل از
آمدن به وزارت از وزیر وقت تقاضا كرده بودم برای رفتن دو فارغالتحصیل
دكتری داخل به خارج از كشور برای طی دورة پسادكتری موافقت كند ،كه
خوشبختانه انجام شده بود.
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حاال موقعیتی بود كه این دوره را وزارت به رسمیت بشناسد .نتیجة عملیاتی
آن این بود كه فارغالتحصیل دكتری ما بتواند به عنوان دورة پسادكتری
كشور را ترك كند 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
یك دورة دانشگاهی به رسمیت بشناسد .بیش از دو سال طول كشید تا
سرانجام در سال  1383دورة پسادكتری در وزارت رسمیت یافت .البته به
علت جدید بودن این مفهوم هنوز اصطكاكهایی وجود دارد ،به خصوص در
نیروهای مسلح .امیدوارم در آیندة نه چندان دور باب دورههای پسادكتری
در داخل و خارج كشور بازشود و به یك فرهنگ رایج دانشگاهی تبدیل
شود.
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مفهوم پژوهش و واحد پژوهشی
دوران سیصد سالة علم نوین به ما نشان داده است كه واژهها و مفاهیم نقش
بیبدیلی در پیشرفت و توسعه دارند .واژة پژوهش برای حوزة ما ،و برای
وزارت ،نقش محوری داشت .یكی از اولین سوالهای من این بود كه پژوهش
در عرف اداری كشور ما چه معنی دارد ،و بر چه مفهومی اطالق میشود.
نباید خیال میكردم كه علوم اداری قابل قیاس با علومطبیعی نیست .اگر
مفهوم پژوهش استاندارد اداری نداشته باشد ،پس چگونه میتوان اعالم كرد
كشور ما چه درصدی از تولید ناخالص ملی خود را صرف پژوهش میكند؟
چگونه میتوان انواع پژوهش را متمایز كرد .پژوهش كاربردی چیست،
پژوهش توسعهای كدام است؟ آیا مراكز تحقیقاتی ما همه كار پژوهشی
انجام میدهند؟
در نتیجة جستجوی ما تنها یك سند در طول هفتاد سال گذشته كه ما مراكز
پژوهشی تأسیس كرده بودیم یافت شد :مصوبة شورای انقالب فرهنگی
در مورد مراكز پژوهشی مربوط به سال  .1368این مصوبه پژوهش را
كاری میداند كه در یك مركز پژوهشی انجام میشود ،و پژوهشگر را كسی
میداند كه در یك مركز پژوهشی كار میكند .از این تعریف نمیشد حكم
اداری استنباط كرد .الزم بود تعریف مناسبی به دست میدادیم.
جامعة اروپا سالها پیش سندهایی در این زمینه منتشر كرده بود .از جمله
سند اوسلو و سند فراسكاتی كه چند ویراست از آن منتشر شدهبود .آخرین
ویراست آن را برای ترجمه انتخاب كردیم تا زمینة بحث آن در ایران شروع
بشود .ترجمة فارسی خالصة آن را هم مركز تحقیقات سیاست علمی كشور
منتشر كرده است با استفاده از این سند ،سندی برای تعریف پژوهش و انواع
آن تهیه كردیم كه در دستور كار شورای تحقیقات و فناوری قرار گرفت.
متن مصوب این سند فع ً
ال تنها سند ایرانی است كه پژوهش را تعریف
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میكند .امیدوار بودیم كه با همكاری سازمان مدیریت این تعریف عملیاتی
بشود و در عرف اداری سازمان وارد شود ،كه حساس نبودن سازمان به این
موضوع مانع از این پیشرفت شد.
همین تعریف و انواع آن به ما كمك كرد تا بتوانیم در چارچوب فعالیتهای
خودمان به تنوع بخشی به واحدهای پژوهشی بپردازیم .در همین چارچوب
بود كه انواع واحدهای پژوهشی را در دنیا بررسی كردیم .واژة كانون تفكر در
مقابل  Think Tankاز همانجا آغاز شد ،گرچه هیچگاه از این معادل فارسی
راضی نبودم .تفكیك واحدهای پژوهشی دستگاههای اجرایی از واحدهای
پژوهشی وابسته به وزارت یا درون دانشگاهها از همین مطالعات نشأت
گرفت و باعث شروع ساماندهی واحدهای پژوهشی دستگاههای دیگر شد،
كه البته این فرایند را هنوز نمیتوان تمام شده تلقی كرد .به دنبال همین
بحثها واحدهای پژوهشی درون دانشگاهها هم دستهبندی شدند .تمایلهایی
در دانشگاهها بود كه برای رفع نیاز كشور وارد قراردادهای پژوهشی بشوند،
كه علیاالصول حركت مثبتی بود .آنچه نگرانكننده بود خلط مفهوم
پژوهش و ضرر زدن به تعریف دانشگاه و اهداف آن بود .برای روشن كردن
همین مفاهیم بود كه پژوهشهای اساسی دانشگاهی را ،غیر از آنچه گروهها و
دانشكدهها به خودی خود انجام میدادند در دل واحد پژوهشی نوع  1دیدم.
هرآنچه غیر از این بود و برای رفع نیاز جامعه و دستگاههای اجرایی الزم بود
در دل نوع  2و  3و شركتهای دانشگاهی دیده شد.
توجه به شهرستانها و كمك به رشد جوانههای موجود در دانشگاههای
شهرستانها پیرو همین بررسیها بود .دو نمونة موفق در دانشگاه شهركرد و
دانشگاه ارومیه بود .مطمئن بودم حمایت از این همكاران كه در گوشههای
كشور تمام توان علمی خود را در عین محرومیتهای استانی به كار میبرند،
منجر به توسعة پایدار كشور خواهد شد.
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هنوز تا جا افتادن این مفاهیم و ورود آنها به نظام اداری ما راه طوالنی در
پیش است ،اما قطع ًا ،همان طور كه صنعت بدون استاندارد بیمعنی است،
رشد اداری كشور و رشد پژوهش دركشور هم بدون استانداردكردن مفاهیم
پایة آن امكانناپذیر است.
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شبكهسازی
مفهوم شبكهسازی مراکز پژوهشی در ایران با مفهوم شامتك در شورای
پژوهشهای علمی كشور شروع شد .از همان اوائل فعالیت دور سوم این
شورا پیرامون تأسیس آزمایشگاههای ملی در كشور بحث میشد .این بحثها
منجر به این تشخیص شد كه نفع كشور در ایجاد شبكة آزمایشگاههای
تحقیقاتی كشور ،به اختصار شامتك ،است .از رویدادهای بینالمللی هم آگاه
بودیم كه چگونه شبكهسازی باعث بهینه شدن كارایی مؤسسات شده است.
متأسفانه شورای پژوهشهای علمی كشور دوام نیافت تا ایجاد شامتكها
را پیگیری كند .سه شامتك تأسیس شد و نُه تای دیگر تصویب شد كه
دیگر فرصتی برای تأسیس آنها پیدا نشد .از همان ابتدای حضورم به
فكر زنده كردن این اندیشة شبكهسازی بودم و ایده را با همكاران مطرح
میكردم .سازوكار شامتكهای شورای پژوهشها به سازمان مدیریت وصل
بود و استمرار در سیاستهای آنها دیده نمیشد .میبایستی مستقل عمل
میكردیم .ش ّكی نداشتیم كه اندیشة شبكهسازی باعث میشد از امكانات
موجود بیشترین بهرهبرداری را بكنیم .الزم بود این اندیشه را در موضوعهای
مختلف پردازش كنیم.
یكبار كه دانشگاه مازندران تقاضای خرید دستگاه  NMRرا داشت ،با
این استدالل كه نمیتوان برای هر دانشگاه چنین دستگاهی خرید ،آنها را
واداشتیم با دانشگاههای شمال كشور وارد مذاكره بشوند تا از چنین دستگاهی
مشترك ًا استفاده كنند .این شروعی بود برای ایدة شبكهسازی پژوهش میان
دانشگاهها .اآلن شش شبكة میان دانشگاهی وجود دارد كه یكی از اهداف آن
به مشاركتگذاری تجهیزات گران قیمت است .شبكة دانشگاههای شمال
غرب كشور ،عالوه بر مشاركت در تجهیزات ،در انتشار مجلههای پژوهشی
كشور مشاركت كردهاند.
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این ایده را به واحدهای پژوهشی هم گسترش دادیم .اولین شبكة ملی
واحدهای پژوهشی مربوط به گیاهان دارویی است .این شبكه سال گذشته،
پس از برگزاری جلسههای متعددی كه دكتر سلطانی آن را هدایت میكرد،
رسم ًا تشكیل شد ،و در همین مدت كوتاه هم موفقیت قابل مالحظهای داشته
است .از این طریق كه  13واحد پژوهشی ،كه كمابیش از هم بیاطالع بودند،
حد میتوانند به یكدیگر كمك كنند و امور پژوهشی را
متوجه شدند تا چه ّ
توزیع كنند ،و از تجهیزات مشترك ًا استفاده كنند.
پس از این تجربهها بود كه شبكة ملی واحدهای پژوهشی ،به عنوان یك
ساختار جدید ،در شورای گسترش تصویب شد .به این ترتیب از این پس
قانون ًا میتوان اعتبار دولتی به این شبكهها داد.
ایدة شبكهسازی ،و تجربة شامتكها و شبكة ملی واحدهای پژوهشی ،به
ما كمك كرد توزیع قسط دوم وام ارزی را منطقیتر بكنیم .هنگامی كه
دانشگاه شهید بهشتی تقاضای كالنی داشت برای تجهیزات مركز تحقیقات
لیزر ،موضوع را در چارچوب شامتك فوتونیك طرح كردیم تا بتوانیم منافع
ملی را در نظر بگیریم .همینطور در مورد شبكة ملی گروههای روانشناسی
كشور ،كه در نتیجه با هماهنگی همة گروهها تجهیزاتی میان چندین دانشكده
توزیع شد.
ما مجبوریم به دالئل گوناگون ،از جمله وسعت كشور ،تعدد دانشگاهها و
مراكز پژوهشی ،اعتبارات محدود ،و كمبود پژوهشگر از اندیشة شبكهسازی
استفاده بكنیم تا مانع هرز رفتن امكانت بشویم .این ایده را باید تا حداكثر
ممكن گسترش داد و با نظارت مستمر كارایی آن را بهبود بخشید.
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تغییر مدیریت مركز نشر دانشگاهی
مركز نشر دانشگاهی مسئلهای شده بود .فشار از بازرسی کم نبود و تغییر
الزامی بود .تصویب اساسنامة جدید آن هم در شورای گسترش به درازا
كشید .موضوع تغییر مدیریت به دورة وزارت آقای دكتر توفیقی محول شد.
مشورتهای مختلفی برای تعیین مدیر جدید این مركز شد .آقای دكتر
مر ،كاندید مناسبی بود كه همه تجربة انتشاراتی با مركز نشر دانشگاهی و
دانشگاه شیراز داشت ،هم تجربة واژهگزینی در مركز نشر و فرهنگستان زبان،
و هم اینكه اعتبار دانشگاهی مناسبی داشت .دكتر پورجوادی هم پذیرفته
بود كه جایگزین شود ،اما انتظار داشت مدتی صبر بشود .از طرف دیگر
فشار از اطراف به وزارت علوم برای تعویض مدیریت مركز نشر افزایش
مییافت .تأخیر به صالح نبود .این چنین شد كه حكم آقای دكتر مر زودتر
از موعدی كه آقای دكتر پورجوادی انتظار داشت صادر شد .این موضوع
برای پورجوادی ،كه خود را كمابیش باالتر از قانون میدانست و جوابگوی
كسی یا نهادی هم نمیدانست ،بسیار گران تمام شد .رفتارهای نامناسبی از
خود نشان داد .از یك طرف خودش نامههایی به مقامات كشوری نوشت
و جمالت بسیار زنندهای در آنها به كار برد ،در مورد وزارت و خود من،
و از طرف دیگر كسانی از اطراف و اكناف مقالهها و گزارشهای بسیار
غیرمنصفانه ،گاهی همراه با كلمات و تعبیرهای زشت ،در روزنامهها نوشتند
و جالب اینكه بعضی رادیوهای بیگانه و یا وابسته به گروههای مخالف نظام
در خارج از كشور هم به حمایت مستقیم از پورجوادی و اعتراض به تعویض
مدیریت یا بدگویی به مدیر جدید پرداختند.
در این میان هیچ رسانهای نپرسید پورجوادی به چه منظور دو انبار بزرگ
در اطراف تهران را پر كرده بود از مجلهها و كتابهای فروش نرفتۀ بیست
سال گذشته .هزاران نسخه مجلههای مجلد شده نشر دانش كه در كرج
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سالیان دراز انبار شده بود و بسیاری كتابها و مجلههای دیگر .چرا قبل از
آن كسی اعتراض نمیكرد كه سیاست انتشاراتی مركز نشر باعث اتالف
وحشتناك سرمایههای ملی شده بود .كسی اعتراض نمیكرد كه مؤلفان،
مترجمان ،و ویراستاران برجستة كشور در طول سالیان دراز مركز نشر
را ترك كرده بودند .كسی اعتراض نمیكرد كه كاركنان مركز نشر از
كوچكترین حق و حقوق كارگری و كارمندی بهرهمند نبودند .كسی اعتراض
نمیكرد كه مدیریت مركز نشر جوابگوی چگونه هزینهكردن اموال دولتی
نیست .كسی اعتراض نمیكرد كه مركز نشر ورشكسته است و بدهیهای
عظیمی دارد .بله ،مركز نشر از درون پوسیده بود!
پورجوادی سهم غیرقابل انكاری دارد در شروع نهضت ترجمه در ایران ،و
شروع تحول در ویرایش مناسب كتب علمی در سطحی وسیع .سهم وی در
تأسیس مركز نشر دانشگاهی بعد از انقالب غیرقابل انكار است .اما فرهنگ
علمی كشور در تیول كسی نمیتواند باشد .پورجوادی راهانداز مناسبی بود در
شرایط اول انقالب كه پروژة تألیف و ترجمة دانشگاهی را در دوران انقالب
فرهنگی به سالمت پیش برد .مدیر پروژة موفقی بود ،اما در مدیریت یك
سازمان ناموفق بود .هنوز امیدوارم مراسم بزرگداشت وی و قدردانی از
نقش او در راه اندازی سازمانی تاثیر گذار در فرهنگ نوشتاری ایران بعد از
انقالب برگزار شود .این روزها امکانش نیست.
مركز نشر دانشگاهی و پورجوادی پدیدههایی هستند كه ارزش مطالعه
دارند .سازمانها در كشور ما چگونه به وجود میآیند؟ مدیران چگونه رشد
میكنند؟ تحول در مدیریت چگونه باشد؟ رشد سازمانی یعنی چه؟ سازمانها
چگونه ارزیابی شوند؟ و بسیاری نكتههای دیگر از این دست مقولههایی
هستند كه كشور ما باید با جدیت به آنها بپردازد .در غیر این صورت
افزایش بهرهوری اداری و رشد اقتصادی شعارهایی توخالی باقی خواهد ماند.
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دكتر ُمر سازمان ورشكستهای را تحویل گرفت كه دیگر نقش چندانی
نداشت .با رفتن وی ما هم در معاونت با خألیی روبهرو شدیم كه پركردنش
چندان ساده نبود .خوشبختانه آقای دكتر غفرانی از دانشگاه صنعتی شریف،
كه تجربة همكاری طوالنی با وزارت داشتند و پروژههای تحقیقاتی ارزشمندی
را در موضوعهای مورد عالقة وزارت انجام داده بودند پست مشاور معاونت
را پذیرفتند .آقای دكتر سلطانی هم با حفظ سمت دبیری شورای تحقیقات
و فناوری را پذیرفتند .پس از چندی هم آقای دكتر رهبر رحیمی ،معاون
پژوهشی وقت دانشگاه زاهدان با سمت معاون دفتر برنامهریزی پژوهشی به
ما پیوستند .به این ترتیب به سرعت مدیریت ما ترمیم شد.
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پژوهشگاه
اواخر تابستان  1383بود كه از آقای دكتر اكرمی ،وزیر سابق آموزش
و پرورش ،شنیدم آقای دكتر  ZZدر جلسهای ادعا كردهاست كه من به
اسرائیل رفتهام .خود دكتر اكرمی از این ادعا بسیار برآشفته بود و گفت
كه در همان جلسه به دكتر  ZZاعتراض كرده است كه 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  ZZرا خوب میشناختم .اتهام او مرا یاد گوبل ،وزیر تبلیغات هیتلر،
انداخت كه میگفت« :دروغ هرچه بزرگتر بهتر ».این حرفی نبود كه بشود
به این راحتی از آن گذشت .همان روزها هم در دانشگاه تقاضای فرصت
مطالعاتی كرده بودم .به نظرم رسـید چـه اقـدام منـاسبـی! البـد خیال
مـیكردند قصد دارم در هـرم سـیاسی باالتر بیایم و احساس خطر میكردند
كه اینگونه بـیپروا تهـمت میزدند .باید میدانستند که جاهطلبی سیاسی
ندارم! البته با شناختی كه از گذشتة كشورمان داشـتم ،و همـچنین از آقـای
 ،ZZانـتظار اینگونه واكنشها را داشتم .تاریخ ما پر است از قتلهای سیاسی،
تبعیدهای سیاسی ،تهمتهای سیاسی ،و شخصیتكشی .رگ امیركبیر را
میزنند ،و شیخ فضلاهلل را به دار میآویزند ،طالقانی هم كه دائم در تبعید
بود! جمهوری اسالمی قطع ًا به وجود آمد كه از این شخصیتكشیها دوری
كند .اما در ربع قرن كه نمیتوان فرهنگ مزمن شدة دوران غلبة تركان،
چنگیز و تیمور و قاجار را زدود! تصمیم گرفتم به دیدنش بروم و مستقیم ًا با
خودش صحبت كنم.
قرار بازدید از پژوهشگاه را گذاشتم ،كه برای معاون پژوهشی روالی عادی
بود .پس از چند هفته بازدید انجام شد .از بدو ورود معلوم بود كه مهمان
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ناخواندهای هستم .به خود نگرفتم .شروع بازدید با جلسهای در حضور
مدیران پژوهشگاه بود .عموم ًا حرفی جز انتقاد نداشتند .انگار كه معاونت
پژوهشی در سه سال همه چیز را خراب كرده است و هیچ گام مثبتی
برنداشته است .جالب اینكه بعضی مدیران گروههای پژوهشی تازه دانشجو
بودند و از معاونت انتقادهای تندی كردند و در مدح  ZZچهها كه نمیگفتند.
ارزش واکنش نداشتند .نوبت به خود آقای  ZZرسید .هر تهمت ممكن ،از
جمله بیسوادی ،به من زد .ترجیح دادم واكنشی نشان ندهم .ادب آكادمیك
نداشت .اتصال به اهرم قدرت در كشور از واقعیات دورش كرده بود .متوهم
بود بدتر شده بود .دست خودش نبود!
حدود یك سال قبل از این واقعه پیغامی داده بود كه من كپی مكاتبات
معاونت را دارم .مشخص ًا در مورد یك نامة داخلی ما ادعا میكرد دستور
من را دارد .آیا این مصداق دستبرد زدن به اسناد اداری نبود؟ كمكم دستم
میآمد كه ما ،جدای از وزارت اطالعات كه رسمیت قانونی داشت و وظایف
خود را پی میگرفت ،افراد ،گروهها ،یا سازمانهایی دیگر هم احتماالً داریم
كه عالقهمندند ،و احتماالً قدرتهایی دارند ،كه كارهای اطالعاتی بكنند.
همان روزها ،دوست مشتركی كه به دیدن  ZZرفته بود سربسته میگفت
وای به حالت كه چنین دشمنانی داری .آقای  ZZصحبت از این كرده بود
كه دست خط من را دارد كه با جاسوسان اسرائیلی تماس گرفتهام .چون
حدس میزدم موضوع چیست خندهام گرفت و پیش خودم گفتم این هم از
كارخانة پروندهسازی  ZZاست .چون وزارت اطالعات جزئیات این موضوع
را میدانست خیالم راحت بود .موضوع گزارشی بود كه اوائل دهة هفتاد به
وزارت اطالعات داده بودم.
در هر صورت ،رفتار غیرعادی  ZZبه هنگام بازدید اجازة هیچ نوع گفتگویی
را نمیداد .بعد از آن در جلسهای كه حجتاالسالم قمی ،نمایندة ولیفقیه
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در دانشگاهها ،را دیدم ،به اعتراض گفتم كه آخر این حرفها چیست كه
میزند .خندهای كرد و گفت با خودش صحبت كن .با خودش؟ مگر خودی
هم دارد؟
ZZ

افسوس میخورم از اینكه چه انرژیهایی صرف چه چیزهایی میشود .بهتر
نبود به فكر رشد علوم در كشور باشیم .آیا نفس حضور  ZZدر آن پژوهشگاه
مانع مهمی در رشد علوم كشور نبود؟ آخر تا کی مانند دوران قاجار و
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 آمدهام بگویم
ما حواسمان به شما هست .از ما خواسته شده این حرفها را که  ZZو نیز
یک نمایندۀ مجلس و یک وزیر پیشین در مورد شما زدهاند پیگیری کنیم.
ما هم پروندۀ شما را جمع و جور کردهایم و به مقامات که از ما خواستهاند
دادهایم .خواستم بگویم خیال شما راحت باشد! میدانستم اطالعات ما بسیار
حرفهایتر از همۀ ما رفتار میکند و حاال خوشحالتر شدم که دیدم چه
رشدی کردهایم نسبت به زمانی که اقتدارگرایان هر مخالفی را به سوی
مرگ میبردند ،رگ میزدند و سر به نیست میکردند! و رشد و توسعه
چه ملزوماتی که ندارد و چه زحمتها که هنوز خیلیها نباید بکشند! اگر
اطالعات نبود و مقامات این طور حرفهیی عمل نمیکردند ما االن کجا
بودیم؟ من االن کجا بودم؟
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ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح
غیرمترقبه
پس از زلزلة بم به منظور هماهنگی بیشتر به هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه
این ستاد با اختیارات وسیع تشكیل شد .در رأس این ستاد معاون اول رئیس
جمهور بود .زیر نظر این ستاد چند كمیسیون فعالیت میكردند ،از جمله
كمیسیون علمی و فنی ستاد .مسؤولیت این كمیسیون با معاون پژوهشی
وزارت علوم بود.
شروع كار این كمیسیون مرا به یاد زلزلة منجیل و تشكیل كمیتة زلزله در
شورای پژوهشهای كشور در سالهای  69و  70میانداخت .با  15سال فاصله
گویی تاریخ تكرار میشود .آن موقع هم من مسؤول كمیتة زلزله در شورای
پژوهشها شدم .بعضی اعضای كمیسیون را از همان دوران میشناختم.
امیدوار بودم این بار بعضی رفتارهای یأسآور آن دوران دیگر دیده نشود.
به هر حال با امیدواری جلسههای این كمیسیون را شروع كردم و به آن
نظم دادم .گرچه موضوع كمیسیون ما تنها زلزله نبود ،بلكه تمام بحرانها و
حوادث و سوانح طبیعی را در بر میگرفت ،اما با توجه به مسائل پیرامون
زلزلة بم طبیعی بود كه با بحث زلزله آغاز شود .همزمان دولت بررسی
سوالی را به وزارت علوم محول كرده بود :تعیین مرجعی برای ثبت و اعالم
دادههای لرزهای كشور .از آقای دكتر تهرانیزاده ،كه سالها ریاست كمیسیون
عمران و زلزلة شورای پژوهشها را به عهده داشتند ،تقاضا كردم با گروهی
از كارشناسان این موضوع را بررسی كنند و پیشنهادی بیاورند .بررسی این
موضوع بیش از شش ماه ،طول كشید كه در نهایت به عنوان یك پیشنهاد
از طرف وزارت به دولت فرستاده شد .در این پیشنهاد ایجاد مركز دادههای
لرزهای كشور پیشبینی شده بود .دولت بررسی این پیشنهاد را به ستاد
پیشگیری بحران سپرد.
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كمابیش همزمان ما مسئله تجهیزات لرزهای كشور را بررسی كردیم .این
بررسی هم به آقای دكتر تهرانیزاده سپرده شد .با درایت وی پلی بر روی
اختالفهای مراكز و دستگاههای گوناگون زده شد .نتیجة این مطالعات هم
پس از چند بار مرور در جلسههای كمیسیون علمی و فنی به كمیسیون تلفیق
ستاد ارجاع داده شد.
ستاد و كمیسیون تلفیق آن هیچگاه اعتباری برای كمیسیون و پروندههای آن
در نظر نگرفتند .این هم از نقیصههای مهم نظام اداری ما است :وظیفههای
جدید تراشیده میشود بدون اینكه اعتباری برای آن در نظر گرفته شود.
تجربة من در دولت نشان میدهد كه اكثر دستگاهها كه در این كمیسیونهای
جدید شركت میكنند ،نه از سر مسؤولیت كه از سر سهمخواهی است .هرجا
حد خالی نبودن عریضه
هم كه سهمی در امتیازی نباشد حضورشان در ّ
است .من نمیتوانستم این گونه رفتار كنم .سعی هم داشتم كمیسیون به
طریقی اداره شود كه اعضاء احساس بطالت نكنند و به عكس احساس كنند
هم فایده میرسانند و هم فایده میبرند .خودم هم از سر اجبار كمیسیون را
اداره نمیكردم .پیشنهاد ما در مورد ایجاد مركز لرزهای كشور ،به صورت
یك مركز مستقل یك بار در جلسة ستاد مطرح شد و به نتیجه نرسید.
موضوع برای جمعبندی به سازمان مدیریت محول شد .جلسهای در سازمان
تشكیل شد .كه در این جلسه همة ذینفعان بودند ،از جمله آقای دكتر
جواهریان رئیس مؤسسة ژئوفیزیك .او كه عضو كمیسیون علمی هم بود در
طول بیش از یك سال شاید فقط دوبار در جلسات ما شركت كرد .جلسة
سازمان بیشتر یك جلسة گریهزاری و موعضه بود تا یك جلسة كارشناسی.
بسیار متأسف شدم از اینكه سطح بررسی مسائل مهم كشوری ما تا به این
حد نازل است .دیگر چیزی نشنیدم تا اینكه اعالم شد در یك جلسة ستاد
ّ
تصمیمی خالفنظر كارشناسی ما گرفته شده است .در آن جلسه به علت
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بازدید از یكی از دانشگاههای شهرستانها حضور نداشتم.
برخالف همة صورتجلسهها و تصمیمهای ستاد ،این تصمیم بالفاصله ابالغ
شد ،حتی بعد از اعتراض من و درخواست تجدیدنظر.
اعتراض من نه از این جهت بود كه ستاد تصمیمی برخالف نظر كارشناسی
گرفته است ،بلكه این بود كه این نظر را بهترین نظر كارشناسی تلقی كرد،
و حتی این موضوع بعدها اینگونه عنوان شد .معلوم بود ما سر كار بودهایم.
اعتراض شدید و رسمی من از همین جهت بود كه ما گروهی كارشناس
را شش ماه درگیر یك بررسی میكنیم و در جلسههای كمیسیون مطرح
میكنیم؛ آنگاه ستاد بدون نظرخواهی از ما ،و بدون اعالم اینكه مایل است
به دالیل سیاسی تصمیمی مغایر با نظر كارشناسی بگیرد ،تصمیمی میگیرد
كه آن را هم برمبنای نظر كارشناسی اعالم میكند .این كمال بیمنطقی در
نظام اداری بود و من آن را توهینی به بدنة كارشناسی كشور تلقی كردم
و حاضر نبودم به هیچ قیمت باعث سركار گذاشتن همكاران دانشگاهی و
نمایندگان دستگاهای دیگر باشم.
گرچه ستاد و كمیسیون مسائل دیگری هم داشتند ،از جمله بحران آب و
سیل كه پس از بحث زلزله به آن رسیده بودیم .دو جلسه بحث در این
مورد نشان میداد توجه به آن تا چه حد ضرورت دارد ،اما به دلیل سالمت
رفتار اداری چارهای جز تعطیلی كمیسیون نداشتم .انرژی كشور ما اینگونه
با بیتوجهی به نظرهای كارشناسی و اتالف وقتها هدر میرود.
مصمم بودم جلسههای كمیسیون 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.
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شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری
سیاستگذاری ركن مهمی در نظام ملی تحقیقات هر كشور است .حتی این
سیاست كه هیچ سیاست متمركزی در كشور وجود نداشته باشد احتیاج به
مرجعی دارد كه همین تصمیم را بگیرد .شورای پژوهشهای كشور ،تا زمانی
كه فعال بود ،وظیفة ایفای این نقش را داشت .اصطكاكها و نیروهای بخشی
حاكم بر سیاستهای كشور مانع ادامة حیات این شورا شدند .تا زمانی هم كه
شورا فعال بود ،یعنی تا سال  ،1378همین نیروها و اصطكاكها مانع پیشبرد
اهداف اصلی شورا بودند.
در الیحة قانونی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ایجاد شورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری پیشبینی شده بود .این شورا نقش شورای پژوهشهای
علمی كشور را به عهده میگرفت .ما به پیشواز این شورا رفته بودیم و
شورای تحقیقات و فناوری را ،به مثابة كمیسیون دائمی شورای عالی ،راه
انداخته بودیم .در راهاندازی شورای تحقیقات و فناوری تمام كوشش من این
حداقل برسانم ،و نیروهای دافعة
بود كه اصطكاكهای میان-دستگاهی را به ّ
بخشی را تبدیل به نیروهای جاذبه بكنم و از اثر همافزایی نیروها به منظور
پیشبرد پژوهش كشور استفاده بكنم .خوشبختانه این كار بدون زحمت زیاد
انجام شد ،و ما تفاهم بسیار جدی با دستگاهها ایجاد كردیم .میشد گفت كه
در دفاع از پژوهش كشور یكپارچه شدیم .تنها سازمان مدیریت بود كه در
جلسات شركت نمیكرد.
به هنگام تصویب قانون وزارت در مجلس متمركز شدیم در طراحی شورای
عالی و ساختار آن .هدف ما طراحی شورایی بود كه ،با عبرت از گذشته،
ضعفهای شورای پژوهشها را نداشته باشد .از هر جمله ،عبارت ،یا شكل
تشكیالتی كه حساسیت دستگاهها را برانگیزاند دوری كنیم .در تمام موارد
دستگاهها را مورد مشورت قرار دادیم ،چه در جلسههای شورای تحقیقات
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و فناوری و چه به دعوت در جلسههای محدودتر .طراحی دبیرخانه و شرح
وظایف تفصیلی شورای عالی با همین بینش انجام شد.
اولین جلسة شورای عالی در اسفندماه  1383انجام شد .دو نگرانی وجود
داشت .یكی اینكه واژة سیاست و سیاستگذاری از شرح وظایف تفصیلی
شورای عالی و نیز آئیننامة داخلی و وظایف دبیرخانه حذف شود .دیگر
چگونگی و تواتر برگزاری جلسههای شورای عالی.
یكی دو نفر از اعضای شورای عالی در همان جلسة اول با به كاربردن واژة
سیاست و سیاستگذاری در وظایف شورا مخالفت كردند .توضیح دادم كه
سیاست سطوح و الیههای مختلف دارد .هركدام ما برای ادارة منزل سیاستی
داریم .دانشگاهها برای خودشان سیاستی دارند .اینكه 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 جلسههای شورا هم صحبت شد .آقای خاتمی ،رئیس جمهور،
اعالم كردند این شورا بسیار اهمیت دارد و خوب است هر ماه جلسه باشد.
اعضای جلسه هم كمابیش در این جهت صحبت كردند .نظر من مخالف
بود .گفتم جناب رئیس جمهور اجازه بدهند یك بار هم در جمهوری اسالمی
حرفی بزنیم كه اجرا كنیم .ماهی یك بار محقق نخواهد شد ،بگذاریم هر سه
ماه یك بار جلسه باشد .آقای خاتمی ظاهرا ً از این حرف خوشش نیامد و
گفت نخیر ماهی یك جلسه؛ و جلسة دوم را همانجا برای  15اردیبهشت 84
تعیین كرد .امروز كه  3شهریور  84است ،دولت جدید روی كار آمده است،
نه تنها جلسة دوم تشكیل نشده ،بلكه هنوز معلوم نیست ِكی تشكیل بشود!
از اولین جلسههای شورای پژوهشهای علمی كشور ،كه من شركت كردم،
حدود  17سال میگذرد .چه شد؟ چه حرفهای زیبایی زده شد؟ و چه
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عمل كردیم؟ هنوز نمیتوانم پیشبینی كنم سرانجام این شورای عالی به
كجا بكشد .نمیدانم دولت جدید تا چه اندازه میان حرف و عملش فاصله
بیندازد .امیدوارم كه این فاصله كاهش یابد .شرط اصلی ضمانت برای
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 مشكل
خواهیم داشت و فاصلة حرف و عمل ما افزایش خواهد یافت .امیدوارم
رئیس جمهور جدید با اعمال قدرت موفق به رفع این ابهام در نظام اداری
ما بشود.

پیوستها
تابستان 1392
این پیوستها شامل سرمقالههای خبرنامۀ معاونت و نیز مقالههایی است
که در مرکز تحقیقات سیاستگداری علمی کشور نوشته شدهاست .متاسفانه
اطالعات کتابشناختی مرتبط با این نوشتارها کامل نیست و نیز این پیوست
همۀ نوشتارها را در بر نمیگیرد.
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محک سياستها

1

رسم است که مديران در گزارشهای ساالنهشان سياههای از کارهای انجام
شدة خود را منتشر میکنند .بنده در مفيد بودن اين گونه گزارشها ،دست
کم در حوزة معاونت پژوهشی وزارت علوم و تحقيقات و فناوری ،شک دارم.
سياستها و روشهای مديريتی در حوزههای گوناگون را شايد بتوان با
محکهای بسيار متنوعی ارزيابی کرد .در اين ميان يک محک به نظر من
اساسی است :اگر نخبگان علم و پژوهش کشورمان از عملکرد حوزة معاونت
پژوهشی ناراضی باشند بايد در ثمر بخشی و مؤثر بودن فعاليتهای اين حوزه
شک کرد .در حالی که بسياری از اعضای جامعة پژوهشگران کشور در
مناسب بودن خدمات ما ترديد میکنند چه سو داگر گزارش بدهيم که
مث ً
ال دبيرخانة شورای تحقيقات و فناوری در سال گذشته حدود 22000
نامه ارسال کرده يا به طور متوسط روزانه سه جلسة کارشناسی تشکيل داده
است؛ نکند داريم آب در هاون میکوبيم! يکی از روشهای اجرايی که در
سال گذشته کوشيدهایم به کار ببريم آموزش بديهی اداری به کارشناسان
خودمان است .متاسفانه معيار کارشناسی در ادارة کشورمان  ،مانند بسياری
از مفاهيم ديگر ،معطوف به مدرک و سابقه است نه اثر بخشی و توانايی
اداری .اين آموزش ،بر خالف انتظار ،بسيار سخت است چون با بديهيات
سروکار دارد ،بديهياتی که در بسياری موارد کارشناسان ،و حتی مديران،
برای آن ارزش کمی قائلاند .اما مگر میتوان انتظار داشت کسی که جدول
ضرب را بلد نيست محاسبات تانسوری بياموزد؟
اصل مديريتی ديگری که به آن پايبنديم و میکوشيم اجرايش کنيم استفاده
از بهترينهاست .بهترينها ،يا مديران درجة يک ،همواره افراد درجة يک
ديگر يا بهتر از خود را به کار میگيرند ،اما درجة دومیها ،افراد درجة سه و
 .1خبرنامه تحقيقات و فناوری ،شمارة ،1382 ،15صفحة 1

پیوستها 131

پايينتر را .پس ما درصدديم در تمام امور همواره از افراد درجة يک استفاده
کنيم ،و آنهايی را هم که چنين نيستند اگر بتوانيم با آموزش به افراد درجة
يک ارتقا بدهيم.
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ما را از جهل بپايا خداوندا!

1

اهورامزدا اين كشور را
از دشمن
از دروغ
و خشكسالي بپاياد
كتبة روي كاسه سنگي

موزة باستانشناسي شهركرد

2

شهركرد و اطرافش ،استان چهارمحالو بختياري ،چه طبيعتي زيبا هنوز دارد
و چه عمارتهاي زيبا كه ديگر ندارد! جاهالن ،گاهي در مسند قدرت قبل از
انقالب ،و گاهي مث ً
ال انقالبي بعد از انقالب ،از مجموعة  64قلعه و عمارت
زيبا چيزي باقي نگذاشتهاند .خانة صمصامالسطنه ،رجل مشهور دوران
مشروطه ،را كم مانده بوده با خاك يكسان كنند كه اهالي روستاي شلمزار
مانع تخريب توسط يكي از مسؤوالن محلي شدهاند! طبقه دوم اين عمارت
زيبا را پاك كردهاند! لوازم درون آن ،كه گفته ميشود عكسهايش در آرشيو
بنياد مستضعفان و جانبازان موجود است ديگر نيست! حتي دروازة چوبي
زيباي ورودي قلعه را بردهاند و آهني زشت جاي آن كار گذاشتهاند .قلعة
شليجه ديگر نيست ! دستِناَ ديگر نيست ! قالتَك ديگر نيست! مگر ميتواند
يك ايراني ماندة عمارت صمصامالسلطنه را در شلمزار ببيند و دلش نگيرد
و بغض گلويش را نفشارد .اين اَنيرانيان ايراني با سمتهاي دولتي كجايند؟
اين بيريشگي بعضي از ما ها ريشه در چه دارد؟ ثروت كشور را نابود
ميكنيم ،فرهنگ خودمان را از صحنة روزگار پاك ميكنيم ،فرهنگ بيگانه
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ِ
زشت نماشيشه ،به نام تمدن ،در جايي
را هضم نكرده ميبلعيم و عمارتهاي
بنا ميكنيم كه قلعة چالِش ُتر ,قلعه دزك ،يا سورك ،يا  ...در كنار آن قرار
ِ
بلعش فرهنگي خودي.
دارد .آيا اين نتيجة تهاجم فرهنگي بيگانه است يا
دير بجنبيم ممكن است گرية سرايدار هفتاد سالة قلعه دزك را هم درآوريم.
پيرمردي كه با چنگ و دندان اين قلعه را نگهداشته است .قلعهاي زيبا
با اتاقهايي زيبا .در چنين شرايطي در حدود  30كيلومتري اين محل در
فارسان ،به همان فاصله از شهركرد ,تابلوي دانشكدة هنر دانشگاه شهركرد
در كنار چمنزاري باال رفته است .آيا اين واقعيت دارد؟ يعني دانشگاهيان
ما هم وا دادهاند؟ هنردوستان فرهيختة دانشگاهي ما هم ،كه بايد استوانه
هاي حفظ فرهنگ ما و ريشههاي وجودي ما باشند ميخواهند قلعة دزك يا
سورك را فراموش كنند و عمارتي نماشيشه در يك مرغزار بنا كنند چون
شايد نمايندة شهر در مجلس شوراي اسالمي ميخواهد؟ اين است مفهوم
پژوهش محوري دانشگاههاي ما؟ مگر پژوهش فقط ساختن هواپيما و نانو
فناوري است .پس كجا است فرهيختگي الزم براي شروع هر نوع پژوهش
كه ارزش افزودة ملي دارد؟ خداوند نه فقط ما را از دشمن ،از دروغ ،و
خشكسالي ،كه از جهل بپاياد.
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 ISIو فقه فارسي

1

علم خوب ،علم بد؛ علم نافع ،علم مضّ ر؛ علم صادق ،علم کاذب؛ علم موجه،
علم ناموجه؛ علم ايدهزا ،علم نازا؛ علم عالم پرور ،علم ارزشافزا :کدام صفت
را براي علم بپذيريم؟ فيلسوفان علم ميتوانند در اينباره بحث کنند؛ علم
را توصيف کنند يا يکي از انواع آن را تجويز کنند ،کما اينکه از ديرباز چنين
کردهاند .اما سياستگذار دغدغة ديگري دارد :چه سياستي اتخاذ کنيم تا علم
کشور به بهترين و سريع ترين نحو به توسعة کشور کمک کند و رفاه و فالح
جامعه را تامين کند .تمايز ميان اين دغدغة فيلسوف و دغدغة سياستگذار
از جمله مسائلي است که بعضي از متفکران ما به آن کمتر توجه ميکنند.
هر دو دغدغه جدي است ،و هر کدام جاي خود را دارد.
ِ
دانش پيچيدهاي است که تجربة آن در
سياستگذاري علم و فناوري مستلزم
کشور ما وجود نداشته است ،و بايد گفت که يکي از دانشهای عقبماندة
ايران است .يکي از داليل اينکه هر کسي موجه مي داند که در اين موارد
اظهارنظر کند همين عقبماندگي اين بخش از علوم انساني در کشور ماست.
علم ،پژوهش ،و فناوري مفهومهايي هستند بر ساختة اجتماع انسانها که تنها
به اثر بخشي آنها در جامعه بايد توجه کرد .هر فرد آزاد است برداشت
خود را از اين مفاهيم بکند و به تعبير شخصي خود در اتصاف به آنها پايبند
باشد .اما سياستگذار که هدفش توسعة جامعه است نميتواند چنين کند.
در اين وجه سياستگذاري ،مفاهيمي مانند شاخصهاي توسعة علم و فناوري
اهميت پيدا ميکند .اين شاخصها بخشي از شاخصهاي توسعه است .تعداد
جامعترين شاخصهايي که تاکنون براي توصيف توسعة کشورها به کار
گرفته شده  250است .اين شاخصها را ،که بخشي از آنها شاخصهاي علم
و فناوري است ،ميتوان در گزارش بانک جهانی پيدا کرد .موسسة RAND
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در واشنگتن ،سال گذشته گزارشي منتشر کرده که در آن  150کشور دنيا
از لحاظ علم و فناوري رده بندي شده است .اين رده بندي بر مبناي 6
شاخص صورت گرفتهاست .بديهي است همة شاخصها وزن يکسان ندارند.
نايکساني وزن اين شاخصها در گفتوگوهاي محافل دانشگاهي ما اغلب
فراموش ميشود .گاهي هم مسؤالن مراکز علمي و تحقيقاتي ما ،بسته به
موقعيت مراکز خود ،شاخصي را کم اهميت و شاخص دلخواه ديگري را
پر اهميت عنوان ميکنند؛ غافل از اينکه نميتوان علمسنجي را به دلخواه
کشوواکش داد .در دنياي سريع کنوني که کمابيش همه چيز توليد انبوه
ميشود نميتوان شاخصهاي استاندارد سنجش را نديده گرفت ،همانگونه
که نميتوان توليد خودروي ملي استاندارد را با توليد گاري يکي شمرد.
 ISIاستانداردي است براي توليد علم نوين ،مشابه استانداردهاي توليدات
صنعتي ،که نميتوان آن را با توليد علم ابوريحاني و ابنسينايي يکي شمرد.
اين تمايز البته به معني بيتوجهي به کيفيت علم در دو دورة متمايز نيست،
بلکه تاکيد بر تفاوت چگونگي سنجش کيفيت در دورههاي مختلف است.
بينالمللي بودن فقه و کالم اسالمي را ،در دورة طاليي تمدن اسالمي،
نميتوان کتمان کرد .زبان اين علوم اسالمي عربي بوده است ،که البته
اين پديدة عربینويسي علوم را نبايد با افراط در ورود کلمههای عربی به
فارسي يکی گرفت .از دوران مشروطه به بعد حرکتي برگشتي در زبان مردم
شروع شدهاست که شاهد آن نزديک شدن زبان امروز ما به زبان قرون
ششم و هفتم هجري است .اين پديدة ميمون مستقل از اين است که زبان
حوزه عربی باشد يا فارسی .هنوز در حوزه هاي علمية ما نوشتن فق ِه فارسي
خندهآور است.
زبان محاورة جهانی علم امروز هم انگليسي است ،با اين تفاوت که در اين
دورة پسامدرن نقش زبانهاي محلي بسيار بيش از گذشته است .ايران هم
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به داليل گوناگون زبان فارسياش را ارج مينهد و ميپروراند .اما توجه
به زبان فارسي را نبايد با بيتوجهي به کيفيت توليدات علمي برابر شمرد.
مشارکت ما در علم جهاني ،که خوشبختانه شروع شده است ،بايد به زبان
روز باشد که انگليسي است .اما براي توسعة کشور بايد به ترويج علم در
داخل کشور و به زبان فارسي همت گمارد .ظرافت اين تمايز از جمله اموري
است که در گپهاي متخصصانه پايمال ميشود .ايران بخشي از جامعة
جهانی است؛ انزوا به معني نابودي ماست؛ ايران در طول تاريخ هيچگاه انزوا
و نابودي را نپذيرفته است .بازيگري ما در علم مستلزم انتشار نتايج علمي
ماست :چه کسي است که بخواهد بپذيرد توليد علمياش در سطح پایيني
است .ما ميخواهيم در سطح جهانی معتبر باشيم؛ علمی که محصور به
حصارهای محلی باشد اعتبار ندارد ،و اعتبار علمي در مجالت معتبر کسب
میشود .درست است که همة چند هزار مجلهاي که از ميان حدود صد هزار
مجلة علمي تخصصي جهان در  ISIنمايه ميشوند ،اعتبار يکسان ندارند ،و
درست است که مجالت معتبري هستند که اص ً
ال در  ISIنمايه نميشوند ،اما
قاعده کدام است؟ چرا قاعده را ميخواهيم فداي استثنا بکنيم؟ آيا مجالتي
که ناشر آن خودمان هستيم ،داوران آن خودمان هستيم ،مقالهنويسان آن
خودمان هستيم ،هيات تحرية آن خودمان هستيم ،به صرف اينکه روي
کاغذ اعال و يا به زبان انگليسي چاپ ميشوند معتبرند؟ چرا میخواهيم از
زير بار استانداردهاي بين المللي شانه خالي کنيم .چرا پژوهشگاهي که 150
عضو هيئت علمي دارد هيچ مقالة بين المللي چاپ نميکند و  ISIرا بيارزش
ميشمارد؟ چرا دانشگاهي با بيست هزار عضو هيئت علمي و بيش از دو
هزار دانشجوي دکتري سالي حتی 20مقاله بينالمللي هم چاپ نميکند؟
اين با کدام معيار علمي سازگار است؟ آيا میخواهيم در پژوهش هم پيکان
توليد کنيم؟
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سياستگذار ،که بايد مدافع منافع کشور باشد ،ناچار است با تکيه بر
استانداردهاي جهانی تالش علمي کشور را در جهت منافع ملي سوق بدهد
و به منافع شخصي و منافع وابسته به پستهاي سازماني بيتوجه باشد.
		
تو اين را دروغ و فسانه مدان
		
يکي آنکه اندر خورد با خرد

به يکسان روش در زمانه مدان
دگر برره رمز معني برد

فردوسي
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اخالق پژوهش و هفته پژوهش

1

پژوهش مقولهاي است بر ساختة جوامع دنياي نوين که ما هنوز به درک
عميق آن دست نيافتهايم .هدف بنيادين هفتة پژوهش ترويج وجوه گوناگون
اين مقوله و چگونگي اثرگذاري آن در جامعه است .پژوهشگري ،همانند
دانشگري ،حرفهاي است مانند هر حرفة ديگر :کارکنان اين حرفه ميتوانند
موفق باشند يا ناموفق ،محترم باشند يا نامحترم ،خدمتگزار باشند يا خطاکار؛
اما هيچگاه ،به صرف شاغل بودن در حرفة علم ،مقدس نيستند ،قديس
نيستند؛ همانگونه که سياستمداران هم نيستند .اميرکبير در تاريخ ما
شاخص است ،کبير است ،محترم است ،اما مقدس نيست؛ هشترودي و
حسابي و قريب و ميزراکاظم محالتي هيچ يک قديس نبودند .پس ميتوانيم
اشتباهاتشان را هم بپذيريم و از آنها عبرت بگيريم ،بيآنکه اين پذيرش
را بياحترامي تلفي کنيم .رسانههايي که پس از سالها هنوز در غفلتاند،
احترام را با تقدس اشتباه ميگيرند و امامزادهنمايي ميکنند ،بيشترين لطمه
را به اعتبار دانشگران خادم ،و نيز به رشد و توسعة علمي جامعه ميزنند.
افراد و سازمانهايي که بيتوجه به نظر جامعة علمي کشور پيرايههايي به
اين دانشگران ميبندند که صحت ندارد ،و به توسعة جامعه لطمه ميزنند،
کارشان خدمت به جامعه نيست .آگاه کردن رسانهها از سازوکارهاي دروني
پژوهش يکي از اهداف ترويجي هفتة پژوهش است .متاسفانه در سالهاي
اخير بي توجهي برخي رسانهها به نظر جامعة علمي و به اجتهاد آنها در
ارزشيابيهاي علمي ،کوشش پژوهشگران خادم کشور را براي تمايز ميان
احترام و تقدس در مقولة پژوهش کم اثر کرده است .يکي از اهداف ترويجي
برگزاري هفته پژوهش ،آگاه کردن رسانهها از ساز و کارهاي دروني پژوهش
است.
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پژوهشگر يا مدير پژوهش موفق کسي است که از اشتباهاتي که در دوران
رشد خود کرده است يا هنوز ميکند ،بيشترين عبرت را ميگيرد .کساني که
ميگويند اشتباه نميکنند ،در واقع يا بر خطاهاي کوچک و بزرگ خود چشم
بستهاند يا در رويا به سر ميبرند و يا اصوالً کاري نميکنند .اينگونه افراد،
در هر يک از سه حالت که باشند ،براي کشور يا بيفايدهاند يا خطرناک.
جامعهاي هم که خيال ميکند مديرانش اشتباه نميکنند در توهم است.
مديران خود را ،سياستگذاران خود را قديس نشماريم .اين هم عبرت ديگري
است از ابعاد گوناگون پژوهش و پژوهشگري.
خوشا به حال مردمي که نمايندهشان شهامت پذيرش و بيان اشتباهات
خودش و ديگران را دارد؛ و بدابه حال مردمي که نمايندگان و مسئوالنشان
تحمل شنيدن چنين واقعيتهاي بديهي را نداشته باشند.
مجلس ششم ،دورة ششم مجلس شوراي اسالمي ،بيشتر درگير توسعة
سياسي-اجتماعي بوده است ،که البته آيندگان اثرگذاري آن را محک خواهند
زد .بکوشيم مجلس هفتم مجلس توسعة علمي و پژوهشي باشد .کشور ما ،به
ويژه اکنون که سند چشمانداز بلند مدت جمهوري اسالمي ايران منتشر شده
است ،به شدت نيازمند توسعة علمي است .قدرت مردم ما ،قدرت کشور ما،
و قدرت مجلس ما در پذيرفتن خطاها ،عبرت گرفتن از آنها ،تفکيک احترام
از تقدس ،و تشخيص خدمت و خيانت است .اگر هفتة پژوهش بتواند حتي
ذرهاي از اين اخالق پژوهش را در جامعه ترويج کند ،بايد خودمان را در
برگزاري آن موفق بدانيم .انشاءاهلل که چنين باشد!
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بم :تقدير تدبير را به سخره ميگيرد؟

1

مخفي نماناد که از بعضي ُسفَهاي خفيف العقل و بُلَهاي سخيفالراي شنيدم
که اين داهية ُعظمي و اين واقعة کبري را محض سوء تدبير امناي آن دولت
دانسته ،بلکه بر سخافت رأي آن وارث تخت سلطنت حمل ميکردند که چرا...
ضح ُ
ک عليالتدبير [تقدير تدبير را به سخره ميگيرد].
غافل از اين که
التقدير يَ َ
ُ
سبحاناهلل! از سير کتب همين قدر نيافتهاند که امثال اين وقايع بلکه اَشنَع از
اين ،مکرر اتفاق افتاده...

آذر بيگدلي در تذکرة آتشکدة آذر

به مناسبت يورش افغانان و فروپاشي شاهنشاهي صفويان

2

همگي به دنبال فاجعة بم بارها شنيديم ،از سياستمداران ،از هنرمندان ،و از
مردم که تقدير بود ،و تقدير را البد تدبير نتوان کرد .خوشبختانه متخصصان
و پژوهشگران ما در اين موج تقديرگرايي و سلب مسؤليت از مسؤالن
شرکت نکردند ،و گاهي خون خوردند و لب به سخن نگشودند ،که مگر سالها
پيش هشدار داده نشده بود؟ مگر نميشد طي اين سالها الاقل ساختمانهای
جديد را مقاومتر ساخت؟ مگر نميشد به ازاي هر  100واحد ساختماني
ده واحد کمتر ساخت ،اما مقاوم ساخت؟ ما چه مديراني هستيم که ضعف
تمسک به مقدرات توجيه ميکنيم ،ناتوانيها را به
و بي عرضگيمان را با ّ
گردن ديگران مياندازيم ،اما هر آنچه را توانايي و ايثار نام نهادهايم به
خودمان نسبت میدهيم؟ چرا تن به کمترين و موجهترين ايثار نميدهيم،
چرا وقتی توان مديريت نداريم کنار نمیرويم و صندلي را به تواناتر از
خودمان نمیسپاريم؟ شنيده نشد بعد از اين فاجعه مديري يا مسؤلي حتی
به ناتواني خود اقرار کند چه رسد به آنکه از مقام خود کنار بکشد! آيا همين
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شاهد کافي نيست که بگويد ما به تدبير ،و به زبان نوين به پژوهش ،اعتقاد
نداريم؟ وقتي تقدير و توجيهات منتج آن را چنين ارزان در اختيار داريم چه
نياز است به پژوهش و تدبير؟
خاطرم هست پس از زلزلة منجيل هم مدتی همين وضعيت رواني بر جامعه
حاکم شد .هر کس منافعي از آن تقدير برد؛ حتي برخي پژوهشگران يا مراکز
پژوهشي هم به فکر منافع کوتاه مدت و پيشبرد موقعيت شغلي يا سازمانی
خود افتادند .نتيجه اينکه به هنگام زلزلة بم نه دولت آماده بود ،نه مراکز
پژوهشي ،و نه مراکز خدماتي ما .اين بار هم مردم بودند که به ميدان آمدند؛
البته بديهي است که فرصت اعمال مديريت متناسب هم وجود نداشت،
حتي اگر توان چنين مديريتي را ميداشتيم .آيا زلزلة تهران با  2تا  4ميليون
کشته و  8تا  10ميليون بازماندة هراسان و بيپناه ،يا مث ً
ال زلزلة تبريز ،ما
ايرانيان را بيدار خواهد کرد؟ معلوم نيست!
بر مبناي تجارب گذشته میشود گفت فاجعة بم هم ما را بيدار نخواهد کرد.
لختي اداري ما ،ناچاالکي مديريتي کشور ،اجازة تصميمگيریهاي نا متعارف
را نميدهد .باز هم همه از هم تشکر ميکنيم ،به خاطر خدماتي که انجام
دادهايم از خودمان ممنون میشويم ،و روز از نو روزي از نو!
شايد راه گريز ديگري باشد .اگر به هنگام يورش محمود افغان و در اوج
درماندگي شاه سلطان حسين تدبير ميکردند و فرماندهي نظامي را به
اعتمادالدوله ميسپردند تاريخ کشور ما نوع ديگري ورق ميخورد .اگر
خواجه سرايان دربار منافع شخصي و فوتي خود را بر منافع کشور ،و در
نتيجه بر منافع دراز مدت خود ،ترجيح نميدادند و تدبير ميکردند ،شايد
هم خودشان نجات پيدا ميکردند و هم کشور .،و اوضاع به جايی نميکشيد
که مردم اصفهان ،که يک سال قبل از آن مرفهترين مردم جهان بودند ،به
خوردن گوشت مردگان خود رو بياورند .از تاريخ و رويدادهاي طبيعي عبرت
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بگيريم .به نظر نميرسد که در کوتاه مدت و ميان مدت دستگاه اداري
کشورما توان و چاالکي الزم براي تدبير در زمينة بالهاي طبيعي را پيدا کند.
پس .ميماند مردم و نهادهاي مردمي و پژوهشگران که بنابه حرفة خود ،و
به خاطر وجدان شغليشان ،ميتوانند به تدبير بينديشند .با اين چرخش در
نگرش ،يعنی با قطع اميد از يک سو و وصل اميد به سوي ديگر شايد بتوان
تلفات سانحة بعدي را کاهش داد.
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ساماندهي مديريت پژوهش :برنامة 5+1

1

سند چشمانداز ،و توسعه و تعالي كشور ،با شعار و واقعيتانگاري خياالت
محقق نميشود .راهي بسيار سخت در پيش است براي رسيدن به چشمانداز
”ايراني توسعه يافته ،برخوردار از دانش پيشرفته ،توانا در توليد علم و ف ّناوري،
متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرماية اجتماعي در توليد ملي“ .سهم
برتر منابع انساني ما را جواناني تشكيل ميدهند كه در سال  1404مديران
ميانسال كشور ايران خواهند بود .آيا نسل ما توان تحقق آرمانهاي اين
جوانان را خواهد داشت؟ جوانهايي كه آرمانهاشان محقق نشود شهرونداني
برناكشيده ،افسرده ،و ناكام خواهند شد ،و مديراني نااليق .جامعهاي كه
آرمانهاي جوانانش را شكوفا نكند مرده است.
در چشمانداز  1404ايران قرار است كشوري باشد توسعه يافته با جايگاه
اول اقتصادي ،علمي ،و ف ّناوري در سطح منطقه ،كه اين نشدني است مگر
با مديراني چاالك ،آشنا با دنيا و تحوالت آن ،و با جواناني كه به شكوفايي
آرمانهاي خود اميد دارند .در تحقق اين هدف دو مشكل عمده سر راه داريم.
اول اينكه كشور ما ،گرفتار مفهوم سنتي علم و اقتدار است كه هر دو
متناسب است با فرهنگ پيش صنعتي ما .مفهوم علم نوين هنوز بومي
نشده است .اقتدار نرم و سخت را تفكيك نكردهايم و اولويت هر يك را
مشخص نكردهايم .نهضت نرمافزاري را عنوان كردهايم اما متوجه نيستيم
كه با روشهاي مديريتي زنگزده و ديواني خودمان نميتوان اين نهضت را
ايجاد كرد.
دوم اينكه ابرقدرت دنيا ،پس از پيروزي در جنگ سرد ،به سمت يك
جنگ اقتصادي ميرود .در اين جنگ اقتصادي منابع طبيعي و انساني
نقشي اساسي دارند .كنترل منابع طبيعي دنيا و تأمين نيروي انساني ماهر
 .1خبرنامه تحقيقات و فناوری ،شمارة  ،1383 ،23صفحة 1
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حد زياد الزمة پيروزي در اين جنگ
و متخصص در تمام سطوح و در ّ
اقتصادي است .جنگهاي چند سال اخير در اطراف ما در جهت كنترل منابع
طبيعي است .اما جنگ ناآشكار ديگري نيز سالها است شروع شده است كه
بعضي نمودهاي آن را در سطوح دانشگاهي شاهد بودهايم :تحريم تجهيزات
پيشرفته تحقيقاتي ،عدم پذيرش دانشجويان ايراني در رشتههاي ”حساس“،
عدم پذيرش چاپ مقالههاي تحقيقاتي محققان مقيم ايران .چون توسعة
علمي كشور منجر به اقتدار نرم ميشود كه براي ابرقدرت جهان بسيار
خطرناكتر از قدرت و اقتدار سخت ما است .بنابراين مهار كردن ايران به
لحاظ توسعة علمي از اهداف صريح اين جنگ اقتصادي است ،كه ما هنوز
متوجة ابعاد آن نشدهايم.
در برنامهريزيهاي آيندة حوزة پژوهشي به اين دو مانع ،كه بر سر راه تحقق
توسعة علمي است ،توجه كردهايم .به همين دليل شعار كاري ما ”ساماندهي
مديريت پژوهش :برنامة  “5+1است .ما سال آخر برنامة سوم و  5سال
برنامة چهارم توسعه اقتصادي را براي ساماندهي در امور مديريتي پژوهش
در نظر گرفتهايم .جزئيات برنامة سال  83اين حوزه كه اعالم شده است از
همين هدف سرچشمه گرفته است .مشاركت اهل دغدغه در اين برنامهها
بهترين مشوق ما است.
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«قرار مغزها» برنامهريزی غير متعارف میخواهد

1

•تعريف شما از «نخبه» چيست؟
حقيقتش را بخواهيد به تعريف «نخبه» تا به حال فکر نکردهام ،ولي قاعدت ًا
نخبه کسي است که کارهايي را ميتواند انجام بدهد که اکثريت افراد
نميتوانند انجام دهند .به اين معني نخبه کسي است که تواناييهاي خاصي
را داراست.
•بنابر تعريف فوق ،چه زماني ميگوييم «مهاجرت نخبه» صورت
گرفته است؟
البته اصطالح اصلي و تعريفي که در اين زمينه ،کموبيش پذيرفته شده است
«قرار مغزها»ست که گاهي براي اينکه زهر اين واژه گرفته شود ،صحبت
از مهاجرت نخبگان ميکنند .يعني وقتي در يک کشور نخبگان به هر دليلي
قرار ندارند ،به سمت کشور يا ناحيهاي ميروند که قرار بهتري پيدا کنند،
قرار هم معناهاي مختلفي دارد .به هر حال به جايي ميروند که آرامش
بيشتري براي پرداختن به کارهايي که عالقه دارند ،پيدا کنند و اينکه فرار
چه زماني شروع ميشود و تا چه حدي متعارف است بستگي به عدد و
رقم و آمار دارد .قاعدت ًا وقتي که به نسبت تعداد نخبگان موجود در کشور،
تعدادی که از کشور خارج ميشوند تعداد قابل مالحظهاي يا بيشتري باشند،
قطع ًا از فرار صحبت ميشود .االن کشور ما يکي از کشورهايي است که در
آن پديدة فرار مغزها به شدت رايج است .قبل از انقالب نيز وجود داشته
ولي بعد از انقالب در چند مرحله تشديد شده که يکي از آنها اوايل انقالب
بود ،بعد از اتمام جنگ نيز مقداري کاهش پيدا کرد ،اما در چند سال اخير
دوباره شدت يافته است .بنابراين بهتر است همان واژه «فرار مغزها» به کار
 .1این مصاحبه در سالهای  1384 -1382انجام شده است اما محل چاپ آن مشخص
نشد
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برده شود .وقتي کلمه «مهاجرت» به کار ميرود به اين معناست که با رفتن
اين گروه لطمهاي به کشور وارد نميشود ،چون تعدادي از نخبگان ،صرف ًا به
دليل يافتن آرامش بيشتري اقدام به رفتن ميکنند ،ولي وقتي که صحبت از
فرار ميشود به اين معني است که عواملي وجود دارد که اين افراد را فراري
ميدهد .افراد به دلخواه از کشور نميروند ،بلکه عالقهمندند که در آنجا
بمانند ولي شرايط اين اجازه را نميدهد .که در کشور ما گونه دوم پديدهاي
رايج است .چون به نظر ميرسد شرايط کشور آمادگي و آرامش الزم را
براي فعاليت نخبگان فراهم نميکند و نتيجت ًا اين پديده روي ميدهد.
•لطف ًا درباره عوامل و بسترهاي سوق دهندة نخبگان به خروج از
کشور ،بيشتر توضيح دهيد.
اين يک بحث پيچيده و مفصل اجتماعي است .شايد اصليترين عاملي که
موجب فرار نخبه ميشود اين است که در کشور آمادگي الزم براي شکوفايي
استعدادهاي او وجود ندارد .اين مهمترين عامل است .به عنوان مثال يک
متخصص ،استاد يا مبتکر که عالقمند به بروز خالقيت و تبديل ايدههاي
خود به يک شيء يا توليد است وقتي شرايط دستيابي به هدف خود را در
کشور فراهم نميبيند به محلي که اين شرايط وجود دارد ميرود ،يکي ديگر
از عوامل ،دستيابي به امکانات مالي و درآمد بيشتر است که البته عامل
اصلي به شمار نميرود .در اغلب موارد نخبهها سعي دارند به جايي بروند
که بتوانند به راحتي فعاليت کنند.
•شرايطي که نام برديد تا چه حد شامل امکانات ما ّدي براي پيشرفت
و رشد علمي و تا چه حد مربوط به شرايط اجتماعي و فرهنگي
ميشود؟
به نظر من عمدهترين مسئله ،نبود شرايط مساعد براي رشد و شکوفايي
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است که عوامل بعدي از جمله شرايط اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و اقتصادي
در همين دايره در مرتبه دوم قرار ميگيرند.
•به اين ترتيب هيچ برداشت مثبتي از مهاجرت نخبگان نميشود
داشت؟
اين پديده قطع ًا منفي است .شکي در منفي بودن آن نيست .نبايد خود را
فريب بدهيم و بگوييم نخبگاني که از کشور تحت عنوان فرار يا مهاجرت
ميروند ،بعدها به درد کشور خواهند خورد .اين درست است که هر کشوري
سعي ميکند از مردم خود در هر جاي ديگر دنيا استفاده کند ،اما بهترين
استفاده و همکاري وقتي است که اين افراد در داخل کشور باشند .در حال
حاضر به قدري در کشور مسئله وجود دارد و در تمام زمينهها به قدري
کمبود افراد متخصص و توانا به چشم ميخورد که گاهي اوقات قابل تصور
نيست .اين در حالي است که تعداد قابل توجه و گاهي حتي  2تا  3برابر
تعداد متخصصين موجود در کشور متخصص خارج از کشور داريم .به نظر
من اين پديده کام ً
ال منفي است و نميتوان آن را کمک به کشور تلقي کرد.
•آماري از اين مهاجرت وجود دارد؟
آمارهاي مختلفي منتشر شده که در رشتههاي خاص در مقاطع معين تعداد
متخصصان را نشان ميدهد .درباره اين آمارها همين قدر بگويم که در هر
زمينهاي که بررسي کنيم دست کم به تعداد متخصصان داخلي ،متخصص
در خارج از کشور داريم .در رشته فيزيک يک زماني بررسي ميکرديم
حداقل  2برابر فيزيکداناني که در کشور موجودند در خارج از کشور بودند و
به طور متوسط ميانگين کيفيتشان هم باالتر از کساني بود که در کشور مانده
بودند که اين هم ناشي از شرايطي بود که براي رشدشان فراهم شده است.
در رشته شيمي متخصصان يا اساتيد شيمي ايراني که مقيم دانشگاههاي
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آمريکا هستند ،و ديگر متخصصان مانند پزشکان دفترچه راهنما دارند که
اين دفترچهها چندين صفحه هستند .در رشته علوم انساني که به شدت در
داخل کشور ضعف داريم ميبينيم که افراد بسيار شاخص به تعداد زياد در
خارج از کشور هستند .همين وضعيت در زمينههاي تخصصي مثل نفت نيز
قابل مشاهده است.
•آمارهايي که ارائه ميشوند ،تا چه حد سنديت دارند؟
آمارهايي که از سوي جوامع متخصص مانند انجمن فيزيک يا بانک جهاني
منتشر ميشوند ،قابل استفاده هستند و به طور کلي ميتوان به آمارهايي
که سازمانهاي معتبر منتشر ميکنند استناد کرد ،ولي گاهي اوقات در
مطبوعات يا رسانهها آمارهايي منتشر ميشود که زياد قابل استناد نيستند.
•با صحبتهايي که شد ،شما به لزوم جلوگيري از اين پديده معتقديد،
درست است؟
شکي نيست که بايد اين کار صورت بپذيرد .اگر به فکر  20-50سال
آينده کشور باشيم ،مهمترين کاري که بايد بکنيم اين است که راهي براي
جلوگيري از فرار مغزها بيابيم يا آن را به حداقل برسانيم ،چون به هر حال
هميشه افراد خواهند بود که عالقهمند به رفتن هستند ،حتي در کشورهاي
توسعه يافته هم اين مهاجرتها اتفاق ميافتد .اما ميزاني که در ايران وجود
دارد خطرناک است .ما از اين نظر جامعه خطرناکي داريم .در حال حاضر
عم ً
ال هر سال  2ميليون نفر متقاضي ورود به دانشگاه داريم که شامل نسل
جواني هستند که مديران آينده کشور خواهند شد ،وقتي که برگزيدگان و
نخبگان اين گروه که بهترين مغزها و جوانان ما هستند به هر دليلي از اداره
جامعه طرد ميشوند ،بروز مشکالت عديده در اداره آينده کشور دور از
تصور نخواهد بود .ادارة کشوري به عظمت ايران در يک دوران جديد کار

پیوستها 149

سادهاي نيست .اين اجتماع به افرادي که هم عشق به کشور داشته باشند
و هم توانايي کافي براي اداره جامعة پيچيدهاي مثل ايران را داشته باشند،
نياز دارد .با ارائه اين وضعيت چشمانداز ايران  20-50سال بعد نگران
کننده خواهد بود .بنابراين بايد به هر طريق راهي بيابيم که الاقل درصد
قابل توجهي از نخبگان را در کشور حفظ کنيم ،و گرنه هيچ بعيد نيست که
در آينده ادارة کشور به دست افرادي بيفتد که عاقلتر و بالغتر و نخبهتر
از کساني هستند که در داخل کشور باقي ماندهاند و در چنين شرايطي
طبيعي است که اين اتفاق ميافتد .همانطور که در عراق اتفاق افتاد .به
همين سهولت ميتواند در ايران  50سال آينده با ادامة اين وضعيت اتفاق
بيفتد .وجود نخبگان براي پيشبيني آينده و برنامهريزي و ادارة صحيح آن
الزامي است که لزوم توجه به پديده فرار مغزها را به شکل جديتري نمايان
ميسازد.
•به خصوص در سالهاي اخير بسياري از مقامات مسئول سخناني
ميگويند که توجه آنان را به استعدادهاي برتر کشور نشان ميدهد،
بدين ترتيب ادامه اين وضعيت از کجا ناشي ميشود؟
يک مثل قديمي هست که ميگويد :به عمل کار برآيد به سخنداني نيست.
سخن زياد گفته شده است ،عمل کجاست؟ به نظر من براي اين ضعف
عملکرد  2علت وجود دارد .يکي اينکه اعتقاد واقعي به مسئله حفظ نخبگان
در کشور وجود ندارد .ما هنوز نخبه و چگونگي جذب نخبه را نميشناسيم،
وقتي ما دنياي مدرن را درک نميکنيم ،چگونه ميتوانيم نخبگي را در
علوم جديد درک کنيم؟ چون از درک آن عاجزيم راهکارهاي آن را هم
نميشناسيم.
دليل ديگر آنکه ،ما معموالً در برنامهريزيهايمان براي افراد متعارف
تصميمگيري ميکنيم و اين برنامهريزي شامل نخبگان که طبق تعريف
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افرادي نامتعارفند ،نميشود .بسياري از برنامههاي ما به نوعي نخبگان
را طرد کرده است .بخش عمدة بخشنامهها و راهکارهاي اجرايي ما براي
ساکت نگه داشتن يا راضي و آرام کردن افراد و گروههاي متعارف است.
برنامهريزي براي افراد نامتعارف چيز ديگري است که ما بلد نيستيم و اگر
حرفش را هم ميزنيم فقط براي دلخوشي خودمان است و گرنه اعتقاد واقعي
به آن وجود ندارد.
•شايد يکي از داليل اين عدم درک ،فاصلهاي باشد که بين سرعت
توسعه در کشور و شتاب حرکت فکري نخبگان وجود دارد؟
بله دنياي جديد ،دنیای اطالعات است ونخبگان که داراي هوش زياد هستند،
اگر هوش خود را با اطالعات روز عجين نکنند ،به نخبگي مدرن دست
نمييابند .اطالعات از طرق مختلف مثل رسانهها ،اينترنت ،روزنامهها و ...
به کشور تزريق ميشوند .اگر چه ناقص ،رنگ شده و با حذف برخي قسمتها.
اما نخبگان ميدانند که از همين اطالعات چگونه استفاده کنند .متاسفانه
روشهاي مديريت کالن کشور ما و راهکارهاي آن به نسبت اطالعات
روز و نياز روز دنيا عقب افتاده است و اين منجر به تناقض بين راهکارهاي
سياسي و اجتماعي حاکم و نخبگي پديد آمده ميشود که در نهايت به فرار
مغزها منجر ميشود .هنوز هم نگاه ما نگاه به شيوه افراد متعارف است و
غافل از اداره دنياي نوين و علم و فناوري توسط افراد نامتعارف هستيم .نوع
ديگري از ديد بايد نسبت به افراد نامتعارف و راهکارهاي متفاوت وجود
داشته باشد که ما هنوز در کشور وارد اين بحث نشدهايم.
•اقدامات پراکندهاي مانند برگزاري جشنوارههاي علمي همچون
خوارزمي و ...را چگونه ارزيابي ميکنيد و چه اقدامات ديگري را
ضروري ميدانيد؟
اين اقدامات الزم است ،ولي قطع ًا کافي نيست .خالءهاي بسياري در
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حمايت از نخبگان وجود دارد که به عنوان مثال ميتوان وضعيت توزيع
اعتبارات تحقيقي در دانشگاهها را ذکر کرد .توزيع اعتبار پژوهشي حتي در
دانشگاهها بين نخبگان و افراد متعارف مساوي است .در صورتي که بايد
اعتبار مخصوصي براي تزريق به جايي که در آن نخبگي مشاهده شده است،
اختصاص دهيم .ما هنوز راهي را براي رساندن سريع امکانات و اعتبار به
جايي که کار تحقيقاتي خالقه بروز ميکند ،تعبيه نکردهايم .اين اقدامي است
که در کشورهاي صنعتي به شدت رايج است و ما هنوز از آن غافليم.
•نخبهاي که عليرغم شرايط موجود در کشور ميماند با چه مشکالتي
روبهروست؟
همان طور که اشاره شد ،مشکالت زيادي وجود دارد .نخبگاني در شرايط
فعلي کشور ميتوانند نخبگي خود را بروز دهند و موفق شوند که بسيار
پشتکار داشته باشند و بسيار سمج باشند .البته سماجت و پشتکار تا يک حدي
وجه مشخصة همه نخبگان است اما آنچه در ايران الزم ميباشد ،ميزان قابل
مالحظهاي است ،موفقيت در ايران صبر و سماجت و پشتکار زياد را ميطلبد
که اين وضعيت اص ً
ال مطلوب نيست ،بايد آستانه شکنندگي و آستانه انتظار
از سماجت را پايين بياوريم .گروهي از نخبگان که در اين شرايط موفق
میشوند ،میمانند و گروه ديگر که در اين شرايط امکان فعاليت برايشان
فراهم نيست يا اقدام به فرار ميکنند يا تبديل به افراد درجازدة بيماري
ميشوند که نتوانستهاند نخبگي خود را بروز دهند و سرخورده ميشوند.
متاسفانه اين تيپ افراد در جامعه ما زياد هستند.
•با اوصاف موجود و با در نظر گرفتن واقعيتهاي جامعه خودمان و
دنيا ،آيا اص ً
ال امکان جلوگيري از اين پديده وجود دارد؟
چرا که نه ،فرض کنيد ما توجه خود را به افراد نامتعارف بيشتر کنيم و
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امکانات در اختيارشان قرار دهيم ،قطع ًا سيل مهاجرت کاهش خواهد يافت.
«توجه» اقسام مختلفي دارد .ما ياد گرفتهايم وقتي ميخواهيم به کسي توجه
کنيم جوايز نقدي يا کامپيوتر ،ماشين و  ...ميدهيم .اين توجه نيست ،بلکه
ضايع کردن نخبگي است .نخبه به امکان کار احتياج دارد .دوست دارد
امکانات به او داده شود ،و از او کار خواسته شود.
•چه راهکارهاي عملي پيشنهاد ميکنيد و چه سازمانها و نهادهايي
مسئول هستند؟
غير متعارف بودن نکتهاي است که در تمام زمينههاي ديگر هم هست و
نبايد از آن غفلت کرد .مث ً
ال در زمينه سياسي و فرهنگي افراد غير متعارف،
تحمل فشارهاي سياسي يا فرهنگي را ندارند و براي حفظ آنها بايد فشارها
را کاهش داد .اين انسانهاي نامتعارف که ميتوانند مورد توجه کشور باشند،
حق دارند که از امکانات الزم بهرهمند شوند .مث ً
ال درباره «فلسفه» فرهنگ
عمومي ما ،گاهي آن را مسخره ميکند؛ بسياري از مردم ميگويند :مگر
ميشود که کسي فقط بنشيند و کتاب بخواند و فکر کند؟ در چنين شرايطي
چگونه ميتوان انتظار عرضه فکري جديد در اين زمينه به دنيا را داشت.
تلقي عمومي ما از رشد و توسعه هم اشتباهي در همين رديف است .فکر
ميکنيم توسعه و رشد قرار دادن بهترين تلويزيون و ماشين در اختيار مردم
يا صدور بيشتر نفت است .ما از زندگي مدرن فقط به چيزهاي ظاهري
آن توجه ميکنيم .ما هنوز هيچ توجهي به نهضت نرمافزاري نداريم .مث ً
ال
ما هنوز به اين فکر نميکنيم که بين فکر ،ذهن و زمان يا بين اين عوامل
با مذهب چه ارتباطي ميتواند وجود داشته باشد و يا دارد .و مسايل مهم
فراوان ديگر که به تفکر نياز دارد که براي چنين تفکري بايد بستر و زمينه
مناسب و مکان و امکانات الزم فراهم شود .همين اتفاقات اخير در زمينه
فناوري هستهاي نشان داد که ما فقط در زمينه عملي آن نقص نداشتيم ،بلکه
در زمينه علوم انساني مرتبط با آن نيز نقص داشتيم.
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•به برخي باورهاي فرهنگي جامعه که سد راه نخبگان است اشاره
کرديد ،عامل عملکرد متعارف مسئوالن بيشتر در اين زمينه تأثير
گذار بوده يا اين باورهاي فرهنگي جامعه؟
هر دو دليل کمابيش بودهاند .ما کشوري با تاريخ  3هزار ساله داريم .تا قرن
 7هجري به لحاظ علمي کام ً
ال پيشرو بوديم ولي پس از آن دوران سقوط و
انحطاط را طي کردهايم ،بعد از  800سال دوباره شروع به رشد کردهايم و
قطع ًا با چنين شرايطي نميتوان انتظار داشت بالفاصله رشد یافته شویم .بايد
ديد از دوران مشروطه به اين طرف در اثر برخورد با غرب چه تغييرات
و تاثيراتي در ما ايجاد شده است؟ ما بعد از صدها سال تازه ميفهميم کجا
هستيم و به عقبافتادگي خود پي ميبريم .ما در دوران مشروطه و بعد از
آن حتي تا دوران پهلوي قبول نداشتيم ،عقب افتادهايم!
سپس تازه متوجه شديم ،چقدر عقب افتادهايم و براي اولين بار دچار بهت
و حيرت شديم .بعد از انقالب تازه داريم آگاهي مييابيم تا راهي براي رشد
و جبران پيدا کنيم .اين دوران آگاهي که بعد از انقالب شروع شد ،هنوز به
راهکار تبديل نشده است .باورهاي فرهنگي ما هنوز باورهاي فرهنگي هزار
سال پيش است وما هنوز دنياي نوين را درک نکردهايم؛ به اين معني که
 50سال بعد چه خواهد شد .بنابراين راهکارهايي هم که براي اداره کشور
پيشنهاد ميکنيم نيز اشکال دارد .وجود نخبگان براي کمک به درک شرايط
الزامي اساسي است ،زيرا برنامهريزي بدون درک شرايط امکان پذير نيست.
ما هنوز بر سر مفاهيم جديدي مثل ليبراليسم و سکوالريزم دعوا ميکنيم و
به همديگر فحش ميدهيم ،ولي دقيق ًا نميشناسيمشان .حدس و گمانهايي
ميزنيم ،اما حدس و گمان ،دقيق نيست.
ما از آزادي و دموکراسي و عدالت ،حرف ميزنيم ولي هنوز نميدانيم به
دنبال چه هستيم .کوششي هم که براي فهم آن ميکنيم کافي نيست.
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•وضعيت ما در مقايسه با کشورهاي مشابه ،چگونه است؟
گريز از عقبماندگي چيز سادهاي نيست .به همين دليل هم هست که
حدود  150کشور هنوز نتوانستهاند از اين چنبرة عقب افتادگي خالص
شوند .بنابراين ما اگر ميگوييم ايران عقب افتاده است به اين معني نيست
که جبران اين وضعيت کار سادهاي است که ما به آن نپرداختهايم .از
بين کشورهاي جهان سوم معدودي از آنها ماننده کره ،چين ،برزيل و هند
و نظاير آنها توانستهاند خود را باال بکشند ،بقيه کشورها هنوز در همان
مراحل ماندهاند .با نگاهي به کشورهاي اسالمي ،ميبينيم کم هستند تعداد
کشورهايي که توانسته باشند حرکتي اساسي در زمينه جبران عقب ماندگي
ايجاد کنند .قطع ًا کشور ما جزو کشورهايي است که اين حرکت در آن ايجاد
شده است .ما در مقايسه با بسياري از کشورهاي اسالمي وضعيت بهتري
داريم ،ولي اين وضعيت بهتر به اين معنا نيست که شرايط رضايت بخشي
داريم .آمارها نشان ميدهد دستاوردهاي علمي و فناوري و سياسي ايران در
دو دهه گذشته قابل توجه بودند .ما جايگاه خوبي در ميان کشورهاي جهان
سوم داريم .در مقايسه با کشورهاي اسالمي نيز بخصوص بعد از تحوالتي که
پس از انقالب و جنگ صورت گرفت ،وضعيت مطلوبتري داريم .اما هنوز
اين نگراني وجود دارد که  50سال بعد نتوانسته باشيم کشور پيشرفتهاي
شويم .رشد و توسعه پايدار هنوز نياز به کار فراوان دارد .البته چشمانداز
ايران  1404که منتشر شده در صورت تحقق اهداف پيشبيني شده اميدوار
کننده است .اما هنوز مسايل و دشواريهاي زيادي بر سر راه تحقق اين
اهداف وجود دارد .در همين واقعة زلزلة بم که اتفاق افتاد آنچه ناراحت
کنندهتر از مرگ و نابودي چند هزار نفر است اين است که چرا مسئوالن
با وجود اينکه حداقل  8سال پيش مراکز تحقيقاتي اين خطر را پيشبيني
کرده بودند ،اقدام اساسي و مؤثري نکردند .مراکز تحقيقاتي طبق محاسباتی
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دقيق اعالم کرده بودند که در صورت وقوع چنين حادثهای بيش از 20
هزار کشته خواهيم داد .اما دريغ از کوچکترين گام برای جلوگيری از آن.
اگر فقط همين بودجهای که اين روزها بعد از وقوع حادثه صرف میشود،
قبل از اين اتفاق در سال  76که اعالم خطر شده بود ،صرف میشد ،نه تنها
جان اين تعداد کثير از دست نمیرفت ،بلکه ممکن بود تلفات به زير 100
نفر برسد .اين مصداق بارزی است که نشان میدهد ما چقدر به دنيای نوين
و مسايل علمی بیتوجهيم و چقدر از گذشته پرافتخار خود عقب افتادهايم.
کتابی هست که اگر اشتباه نکنم نام آن «سيستان نامه» است که در قرن 5
يا  6هجری نوشته شده .در اين کتاب درباره بودجههاي حکومتي آن دوران
آمده است که همه ساله براي حوادثي مثل سيل و طوفان شن و عواملي از
اين دست ،پيشبينيهاي الزم را اعم از بودجه و  ...ميکردند .حتي مکانهاي
درختکاري و ساخت ديوارهاي حائل را تعيين ميکردند تا صدمات اين
حوادث به حداقل برسد.
االن بعد از هزار سال ما هنوز اين کار را نميکنيم ،حتي در مورد مواردي
مثل زلزلة بم که پيشبيني شده بود .همين پيشبيني درباره تهران هم شده و
بيشک اتفاق هم خواهد افتاد و گفته ميشود که تلفاتي بالغ بر  2تا  4ميليون
نفر خواهد داشت .چه کسي جوابگوي برجهايي که طي  10سال گذشته
ساخته شده و خطراتي که ايجاد کرده است خواهد بود؟ ما تنها کاري که در
قبال آن ميکنيم اين است که ميگوييم نه انشاءا ...که اتفاق نخواهد افتاد!
نخير ،حتم ًا خواهد افتاد .کما اينکه در بم هم اتفاق افتاد .مسئوالن به جاي
طراحي و پيشبيني به موقع راهکارها ،تازه بعد از واقعه دست به کار شده و
از مردم کمک ميخواهند .در چنين موقعيتهايي است که خالء نخبههايي
براي تدبير و چارهجويي الزم به شدت حس ميشود.
•ما دوران درخشاني از تمدن را پشت سر گذاشتهايم ،در بين دوران
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گذشته و اکنون ما چه اتفاقي افتاده که به چنين جايي رسيديم؟
اتفاقات زيادي افتاده است .ما  800سال خواب بوديم ،نه فکر ميکرديم ،نه
کار ميکرديم .نه زحمتي ميکشيديم ،و شانس آورديم که بيداري کشورهاي
قدرتمند دنيا دير اتفاق افتاد ،اگر کمي زودتر اتفاق افتاده بود ،ايران از بين
رفته بود .بعد از انقالب بخصوص طي سالهاي اخير ،آگاهي و بيداري در
کشور اتفاق افتاده ،اما براي رسيدن به هدف ،مدت کوتاهي است .نگراني
اصلي ،درک دنياي نوين و تبديل آن به راهکارهاي اجرايي است قبل از آنکه
ديگران به اين فکر بيفتند و ما را اداره کنند.
•در اين فاصله که ديگران خواب بودند ،نخبگان چه کردند؟
ببينيد از فرد نميتوان انتظار زيادي داشت .فرد تا يک حدي ميتواند کار
کند ،حاال نخبه يا غير نخبه .ولي يک جامعه چرا .اگر چه خود جامعه
از عمومي افراد تشکيل ميشود ،ولي افراد نخبه بايد بتوانند زمام امور را
در دست بگيرند ،در شرايط نامساعد نخبگان در هر زمينهاي تا يک حد
ميتوانند سماجت و پشتکار داشته باشند .از ميان تعداد فراواني نخبه ،يکي
ميشود امام خميني و تحول ايجاد ميکند .از يک نخبه در رشته فلسفه،
جامعهشناسي و فيزيک نميتوان انتظار داشت که بيايد تمام امور کشور را
در دست بگيرد .اين نقطهاي است که از فرد انتظار نميرود و جامعه به
عنوان واحدي که بايد وارد عمل شود ،مطرح ميشود .مسئوالني که مدير
جامعه هستند و مدعي درک جامعهاند و قصد هدايت جامعه را دارند ،بايد
متوجه نخبگان باشد .مديران موفق کشورهاي صنعتي هنر نميکنند که موفق
ميشوند .در کنار آنها مشاوران نخبهاي هست که در هدايت امور از آنها
پشتيباني ميکنند و به حفظ نخبگان کشور و توسعه کشور کمک ميکنند .ما
هنوز اين نکته را نياموختهايم.
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•چشمانداز  20ساله آينده به نظر شما تا چه حد با اهداف ذکر شده،
قابل تحقق است؟
طبق اين برنامه ،ايران  1404در زمينه علم و فناوري جايگاه اول را در
منطقه خواهد داشت .اين هدف به نظر من دست يافتني است و حصول آن
غير ممکن نيست .ما در وزارت علوم ،مشغول برنامهريزي براي رسيدن به
اين هدف هستيم و عمده بحثها و نشستهاي دانشگاه ،به عنوان بخشي از
جامعه که با نخبگان مرتبط است ،اين است .بخشهاي ديگر هم بايد تالش
همه جانبهاي داشته باشند که قطع ًا نخبگان نقش اساسي در اين زمينه
خواهند داشت .اينکه تا چه حد بتوان نخبگان را در کارهاي مهم مملکتي به
بازي گرفت .مسئله پيچيده اجتماعي است که فقط بر عهدة وزارت علوم
يا يک نهاد نيست .تمام نهادها و وزارتخانهها و کل دولت ،بلکه کل جامعه
بايد همکاري کنند .من مطمئن نيستم که موفق شويم اما اميدوارم که اين
اتفاق بيفتد.
•نقش انجمنها و تشکلها در اين زمينه چيست؟
نهادهاي مدني نقش بسيار مهمي دارند .شکي نيست که بايد فعال شوند و
از خود نخبگي نشان بدهند .در حال حاضر ما در کشور ،نهاد مدني معقول
و فعال خيلي کم داريم .همه در ابتداي تجربههاي مدني هستند .انجمنهاي
علمي هم همين وضعيت را دارند .بايد هم از لحاظ تاسیس بیشتر اين چنين
نهادهايي و هم از لحاظ باال بردن سطح کيفي آنها تالش بشود ،تا ببينيم در
 20سال آينده به کجا خواهيم رسيد.
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مرجعيت و اشرافيت در علم :مورد ايران
آبانماه 1381
1ـ مقدمه
در زبان فارسي ،طيف مفاهيمي كه واژة علم بر آن اطالق ميشود گسترده
است:
1 .1علوم ديني سنتي كه در حوزهها تدريس ميشود؛
2 .2علوم طبيعي سنتي كه به هنگام تأسيس دارالفنون هنوز زنده بود و
هماكنون مردم ما كمابيش ويژگيهاي آن را ،كه با فرهنگمان عجين
شده است ،همان ويژگيهاي علوم جديد تصور ميكنند؛
3 .3علم ،يا دانش ،به معناي مجموعهاي از دانستههاي روز اروپا كه با
تأسيس دانشگاه تهران بخشي از آن به ايران منتقل شد .در اين مفهوم،
نقل يك برش تاريخي از فرايند علم عين علم تلقي مي شود .هماكنون
نيز اين مفهوم در ايران كمابيش رايج است؛
4 .4علم در مفهوم مدرن آن كه يك فرايند است و نتيجة آن دانش است.
مشاركت در اين فرايند امري است بسيار پيچيده كه آشنايي ما ايرانيان
با آن بسيار كوتاه است و عمدت ًا بعد از جنگ تحميلي شروع شده است.
بنابراين مردم ما با اين مفهوم هنوز بسيار بيگانه هستند و دانشگاهها و
پژوهشگاههاي ما نيز هنوز بر مبناي اين مفهوم اداره نميشوند.
مجموعة علما ،دانشمندان ،يا دانشگراني كه در هر دورة تاريخي به علم
ميپرداختهاند همواره يك ساختار سلسله مراتبي در درون مجموعة خود
داشتهاند .بهترين نوع تجلي اين سلسله مراتب را ميتوان در ردهبندي
مدرسان و مؤيدان نظاميهها ديد .اين نظام سلسله مراتبي هنوز در حوزهها

پیوستها 159

مشاهده ميشود ،و امري مسلم در حوزة علوم ديني تلقي شده است.
حيطة علم به مفهوم دوم آن نيز متأثر از نظام سلسله مراتبي مشابهي بوده
است .اين حيطه ،گرچه عم ً
ال از قرن هشتم هجري به بعد پويايي خود را از
دست داد ،اما هنوز تا همين اواخر ،مث ً
ال در ميان مستخرجين سنتي تقويم،
ميتوان آثار آن را مشاهده كرد.
اين نظام سلسله مراتبي همراه بود با يك نظام مرجعيتي براي تشخيص
صحت و صالحيت در امر علم .تفاوت ميان اين نظام مرجعيتي در علم
سنتي و نظام قضا در امر قضاوت ،گرچه هنوز به دقت مطالعه نشده است،
اما آشكار است .حق را يك قاضي بر مبناي يك نظام حقوقي و بر مبناي
تشخيص خودش در يك فرايند قضاوت تعيين ميكند؛ اما تعيين درستي
گزاره هاي علمي از چنين فرايندي تبعيت نكرده است .اهل علم ،به هنگام
سؤال ،نظر دادهاند ،كه گاهي هم اين نظر يكتا نبوده است ،به عالوه تشخيص
درستي يا پذيرش درستي هيچگاه همراه با دادن حق به كسي ،يا به گروهي،
يا به نظري و يا سلب حقي نبوده است .اين تفاوت در فرايند علم نوين
آشكارتر شده است.
2ـ مرجعيت در علم نوين :وضعيت بينالمللي
همراه با تكامل علم نوين ،در مفهوم  ،4از اواخر سدة هفدهم ميالدي مرجعيت
در آن هم شكل گرفت .اين مرجعيت سطوح مختلف و نيز مضامين مختلف
دارد:
الف) سطح نظريهپردازي و مدلسازي :در اين سطح در پنجاه سال اخير
مدلهاي فلسفي گوناگوني مطرح شده است كه معروفترين آنها ديدگاههاي
توماس كوهن ،پوپر ،و فاير آيند بوده است .اين ديدگاهها در جزئيات بسيار
متفاوتاند ،اما همة آنها يك واقعيت دنياي علم را منعكس ميكنند كه آن
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نقش عمدة “اجتماع علمي” در تشخيص درستي يا نادرستي ،و كارآمدي
يا ناكارآمدي يك نظريه يا مدل است .به اين معني كه نهتنها اطالق واژة
حق يا حقيقت بر نظريههاي علمي مورد ندارد ،بلكه حتي در بسياري موارد
نميتوان از درستي يا نادرستي نظريهها صحبت كرد ،بلكه مالك پذيرش
يا رد كارآمدي يا ناكارآمدي است .تشخيص كارامدي هم به عهدة كساني
از اجتماع علمي است كه به تناسب در يكي از ردههاي سلسله مراتب
علمي قرار دارند“ .پيشخوان” محل عرضة نظريهها مجالت علمي و يا
همايشهاي علمياند ،كه در هر مورد سازوكار پذيرش تعريفشدهاي در
سطح خود دارند .داوران و بررسيكنندگان علمي همواره از اجتماع علمي
انتخاب شدهاند .بنابرتعريف كسي عضو اين اجتماع است كه از يك مركز
علمي اجازهنامه ،مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري يا اجازهنامة معادلي،
دريافت كرده باشد .به اين ترتيب كسي كه خارج از اين اجتماع است ـ در
مسند داوري نميتواند بنشيند ،و البته الزام ًا هركسي هم كه در اين اجتماع
هست نميتواند در مسند داوري بنشيند .سازوكارهاي نانوشتهاي كه نهايت ًا
مرتبط است با تشخيص اجتماع علمي سلسله مراتب را تعيين ميكند ،گرچه
سلسله مراتب دانشگاهي يا پژوهشگاهي ،جايزههاي معروف بينالمللي ،و
فرهنگستانها ومراكز علمي معتبر در اين سازوكارها نقش اساسي دارند.
ب)سطح توانايي ابزاري :اين توانايي هم در زمينة ابزار رياضي يا نظام
مفهومي علوم معني دارد هم در زمينة ابزار آزمايشگاهي و تجربي .تشخيص
اين توانايي سازوكاري سادهتر دارد تا مورد نظريهپردازي و مدلسازي .اين
توان را ميتوان در انجام موردهاي خاص مشاهده كرد ،آنچنانكه مث ً
ال در
نظام تشخيص توانايي در ورزش وجود دارد .مدعي كشتي را ميتوان روي
تشك به محك كشاند .همينطور مدعي توانايي ابزاري را ميتوان براحتي
محك زد.
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بسياري از مدعيان نبوغ در علم درستي يا حق بودن نظر خود را ميخواهند با
مالكهايي محك بزنند كه كمابيش متعلق به فرايند تشخيص توانايي ابزاري
است؛ حال آنكه توانايي ابزاري ندارند و نظر آنها در سطح نظريهپردازي و
يا مالكها و سازوكارهاي متناسب با آن سطح بايد بررسي شود .مث ً
ال موردي
كه اخيرا ً سروصداي زيادي در بوروكراسي اداري و نيز اينترنت براه انداخته
است درخواست ميكند شورايي از فيزيكدانان ،كه خودش انتخاب ميكند،
نظر وي را نقد كنند و با وي مباحثه كنند .غافل از اينكه اين مباحثه ،كه
يكي از سازوكارهاي تشخيص توانايي ابزاري در ابزار مفهومي است ميان
كساني انجام ميشود كه قب ً
ال نشان دادهاند با اين ابزار آشنايي دارند و مجوز
ورود به مباحثه يا مجوز ورود به “تشك” را دريافت كردهاند .متأسفانه چون
اين موردها با ادبيات و آداب جامعة علمي آشنا نيستند ،اظهار ادبهاي
عالمانهاي از اين نوع را كه مث ً
ال “خوب است به بعضي كتب مراجعه كنيد”
به جاي حمل بر بيسوادي خودشان حمل بر تأملپذيري بودن نظر خود
ميكنند.
متأسفانه از اين گونه موارد در ميان مديران عالي كشور هم مشاهده شده
است كه ادب حضور علمي را با ادب ديپلماتيك اشتباه ميگيرند و گزارههاي
مراجع علمي را اشتباه تفسير ميكنند!
هر يك از دو اين سطح سازوكارهاي دروني خود را براي تشخيص كارامدي
و توانايي دارد .اين سازوكارها معموالً آموزش داده نميشود ،اما دانشجويان
رشتههاي مختلف و نيز دانشآموختگان و پژوهشگران جوان تا اتمام
دورههاي پسادكتري ،گاهي نيز پس از آن به مرور با اين سازوكارها آشنا
ميشوند ،همانگونه كه معموالً ادب در يك جامعه آموخته ميشود .البته
نظريهپردازان زمينة فلسفة علم و جامعهشناسي علم پيوسته اين سازوكارها
را آشكار ،تحليل ،و نقد ميكنند؛ باز هم همانگونه كه فالسفة اخالق و
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جامعهشناسان در بحث اخالق و ادب اجتماعي وارد ميشوند .مدعي نبوغي
كه به اين ادب علمي متصف نيست و با آن آشنايي ندارد در اجتماع علمي
“بيادب” تلقي ميشود و محترمانه طرد ميشود؛ اجتماع علمي به آن توجه
نميكند و گاهي حتي اينگونه بيادبان را شايستة بيتوجهي هم نميداند!
يكي از زمينههاي علمي ،كه به دليل ماهيت آن علم ،جوالن گاه بيادبان
مدعي نظريهپردازي است ،نسبيت خاص است .در بيست و پنج سال اخير،
پس از انتشارات مقاالت خودم در زمينة آزمون نسبيت خاص همواره به
عنوان مرجعي براي تشخيص درستي يا نادرستي انواع نظريههاي مرتبط
يا نسبيت ،و گاهي تشخيص “ادب” و “بيادبي” در اين زمينه علمي عمل
كردهام .موارد بسياري از كشورهاي مختلف دنيا را بررسي كردهام ،اعم از
متخصصاني كه تصور ميكردهاند حرف جديدي در اين زمينه دارند ،و يا
مدعيان نبوغي كه تصور ميكردهاند اشتباهي در نسبيت كشف كردهاند.
در اكثر اين موارد اگر مؤلفان يا مدعيان اشتباهي ابزاري نداشتهاند ،يا با
سازوكار نظريهپردازي و مدلسازي و فلسفة آن آشنايي نداشتهاند و يا
ميشد آنها را در حيطة علم “بيادب” تلقي كرد ،يعني با آداب علمي آشنايي
نداشتند .در نقد اين سازوكارهای تشخيص خوب است به “قضية سوكال”
به عنوان يك پديدة جدي كه بيانگر نقطه ضعفهاي اينگونه سازوكارهاي
تشخيص است اشاره شود.
3ـ مرجعيت علمي و اشرافيت در غرب
چگونگي پيدايش علم نوين و تكامل آن پديدة بسيار پيچيدهاي است.
پيچيدگي آن را نبايد خيلي كمتر از پيچيدگي پديدههايي مانند انقراض
دايناسورها يا ماندگاري نوع بشر در مقايسه با انواع جانوران ديگر دانست.
شايد ،همان گونه كه بعضي عنوان كردهاند ،بايد در يك بافتار تكاملي به اين
پديده نگاه كرد.
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در يك ديد كالن .و نه ظريف ،شاخصهها و خصلتهايي از اين پديدة تكاملي
را ميتوان دريافت .از جمله اينكه جامعة غربي نظام و مرجعيت علمي را
سرانجام در قرن نوزدهم جايگزين مرجعيت و سلسله مراتب كليسايي كرد.
وجود و سابقة مرجعيت كليسايي را نميتوان در ايجاد سلسله مراتب علمي
و تحكيم آن دست كم گرفت .از قرن نوزدهم به بعد به مرور در غرب
دانشمندان و دانشگران ،مرجعهاي علم نوين ،جاي مراجع كليسايي را در
جامعه غرب گرفتند و نقش مرجعهايي را در هدايت جامعه به عهده گرفتند.
يكي از وجوه كمابيش مشترك مراجع علمي و مراجع كليسايي چگونگي
مرجع شدن بود .مرجعيت علمي و كليسايي هر دو بر مبناي قابليتهايي
بودكه فرد ،پس از طي دورههاي آموزشي ،از خود نشان ميداد .همين
سازوكار رشد و بركشيدهشدن در سلسله مراتب مرجعيت را تعيين ميكرد.
البته تفاوتهاي آشكاري هم ميان اين دو نوع مرجعيت وجود داشت كه
مدخليت چنداني در موضوع اين نوشتار ندارد؛ از جمله اينكه درسلسله
مراتب مرجعيت علمي شخصيتي مانند پاپ در رأس سلسله مراتب وجود
نداشت.
عامل ديگري كه در اين تكامل علم و مرجعيت علمي شايان توجه است
وجود وچگونگي اشرافيت در جامعة اروپايي قرون گذشته است .اشرافيت
در اروپا كمابيش موروثي بود و اگر هم به دليلي كسي يا خانوادهاي لقبي از
القاب اشرافيت از پادشاه يا حاكم دريافت ميكرد اين لقب و نشان در وي
و خانوادة وي باقي ميماند .اشراف تعيينكنندة پادشاه و نيز تحديدكنندة
اختيارات و قدرت وي بودند .اين اشرافيت عمدت ًا در قرن شانزدهم ميالدي
پديد ميآمد و پيدايش آن و نيز نسبت آن با مفهوم پادشاه و نهاد پادشاهي
ارتباط تنگاتنگي با مفاهيم كليساشناسي مسيحي دارد .در اين انديشه سياسي
غربي و نهاد دولت ،اشراف پادشاه را تعيين ميكردند و نه به عكس ،آنگونه
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كه درنظام سلطنتي ايران ،بخصوص دوران صفويه به بعد ،مرسوم بوده
است .در نظام سلطنتي خودكامة ايران پس از صفويه همواره شاه اشراف را
به وجود ميآورد يا نابود ميكرد .اشرافيت ايراني خريدني بود .پادشاهان
اين دورة سلطنتي خودكامه هرگاه خطري احساس ميكردند اشراف را نابود
ميكردند ،يا هرگاه نيازي مالي احساس ميكردند اشرافيت را براي كسب
درآمد ميفروختند .تفاوت ميان اين دو نظام اشرافيت در اروپا و ايران در
زندگي علمي اين دو جامعه هم تأثيرگذار بوده است و بايد به ريشههاي اين
اختالف بيشتر توجه كرد.
در هرحال ،بهنظر ميرسد نظام اشرافيت در اروپا در تحكيم نظام مرجعيت
علمي ،و درنهايت در تكامل قطعي علم در اروپا ،بينقش نبوده است .مرجعيت
علمي در اروپا در دو يا چند قرن گذشته هيچگاه فروختني يا خريدني
نبوده است ،مگر در دورهاي بسيار كوتاه در زمان تسلط نازيها در اروپا يا
كمونيستهاي در شوروي ،آن هم در حدي كام ً
ال محدود .مجموعة اين
عوامل ،نظام سلسله مراتب كليسايي ،نظام اشرافيت ،و نيز ماهيت نيوتوني
علوم جديد باعث به وجود آمدن نوع خاصي از مرجعيت در علم شده
است كه منحصربه فرد است و با سازوكارهاي مرجعيت علمي دوران يونان
و ايرانباستان و نيز دورة طاليي اسالم تفاوتهاي اساسي دارد .مرجعيت
علمي موروثي نيست ،كسبكردني است اما نه از طريق خريد و فروش
بلكه از راه آموزش و مهارت و حضور و مشاركت پيچيده و فعال در جامعه
علمي با ساز و كارهاي ويژة خودش .وجود مجلههاي علمي اعم از نوشتاري
يا الكترونيكي ،پارامترهاي علمسنجي ،همايشهاي علمي ،خبر نشستهاي
علمي ،جايزههاي علمي ،اعتبارهاي تحقيقاتي ،پژوهانه ،مباحثههاي علمي،
تجربهها و آزمايش ها از جمله مفاهيم اين ساز و كارهاي پيچيده است.
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 -4مرجعيت علمي و اشرافيت در ايران
در دوران غلبة مفهوم علم به معناي  1و  2كه در مقدمه ذكر شد مرجعيت
شناخته شده اي وجود داشت كه كارابود و كمابيش بالمنازع .عالقة مادر
اين نوشتار به علم به مفهوم نوين آن ,يعني مورد  4مقدمه ,است.
پس از ورود علوم جديد به ايران ,پس از تاسيس دارالفنون و سپس دانشگاه
تهران ,دانش ,يعني برشي از علم ,عمدت ًا نقل مي شد .اين دوره تا شروع
انقالب اسالمي ادامه داشته است .از شروع انقالب تا ختم جنگ تحميلي
دورة گذاري است كه شايد بتوان از آن به عنوان دورة جوانه زني علم به
معناي  4مقدمه ,يعني دوره جوانه زني مشاركت در فرايند علم جهاني ,و
دوري از نقل علم ,صحبت كرد .نمودار تعداد مقاالت علمي بين المللي ايران,
به عنوان يكي از شاخصهاي علم سنجي ,بيانگر شروع اين دورة مشاركت در
علم از سال  1370به بعد است .البته شايد بتوان به جهت سهولت در ارجاع،
و نيز با توجه به زمانهاي تاريخي شروع دورة مشاركت در علم راهمان
ابتداي انقالب اسالمي به حساب آورد.
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شناخت عوامل رشد پژوهش و نه موانع آن :يک چرخش بينش

1

چکيده
سالها است که به هنگام بحث در مورد توسعه و پژوهش همواره کوشيده شده
است موانع سر راه پژوهش برشمرده شود .پژوهشگران نيز همواره در گفتارهاي
روزانه و مصاحبه ها به نمونه هايي از اين موانع اشاره مي کنند .در اين مقاله
استدالل ميشود که با درک چگونگي توسعه و پژوهش و برنامه ريزي براي
آن ،اصرار بر شناخت موانع ما را از درک سازوکارهاي رشد منحرف ميکند،
و به جاي آن بايد عاملهاي رشد پژوهش را شناخت .اين چرخش بينش بنياد
برنامه ريزيها و مديريت پژوهش کشور را دگرگون ميکند .به پاره اي از اين
دگرگونيها اشاره ميشود.

مقدمه
فرايند شناخت جامعة ايراني از مفهوم نوين علم و پژوهش بسيار به کندي
صورت گرفته است .در مورد مفهوم علم نوين و دانشگري و تفاوت آن با
مفهوم سنتي علم در ايران به تفصيل بحث شده است [1و ،]2و به مشکالت
مفهوم پژوهش نيز اخيرا ً پرداخته شده است [ .]3در اينجا مايلم به تنها سند
يافت شده در مورد تعريف مفهوم پژوهش اشاره کنم .در مرجع [ ]4در
بخش  1-1تحت عنوان تحقيق سه تعريف زير ذکر شده است:
 .أتحقيق براي حل يک مسئله است و هدف نهايي آن پيدا کردن نسبت
عليت ميان متغيرها است.
.بتحقيق جستجو براي يافتن پاسخ به مسائل حل نشده و هدف آن کنار
زدن ديوارهاي جهل است.
.جتحقيق يافتن چيزي است که قب ً
ال پيدا نشده و بنابراين به طور کامل
وابسته به استعداد و تکاپوي انساني است
 .1مرکز تحقيقات علمی کشور ،کد :ش.م.م  ،82-13/مهرماه 1382
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مقايسة اين تعريفها با تعريفهاي موجود در سند فراسکاتي [ ]5نشان ميدهد
که ،گرچه بيش از يک قرن از آشنايي ايرانيان با علوم جديد ميگذرد،
اما فعاليت كنشگران جامعة سياستگذار علمي ما در زمينة زيرساختهاي
سياستگذاري علمي كمابيش كورمال است .شايد با استفاده از مقوله بندي
تاريخي مراحل توسعة كشور در مرجع [ ،]1بتوان گفت كشور ما در اين
زمينه ها هنوز مرحلة بهت ،و شايد خوديافت ،را پشت سر ميگذارند و به
مرحلة آگاهي نرسيده است .سندي كه اخيرا ً از سوي شوراي تحقيقات و
ف ّناوري منتشر شده است [ ]6جوان تر از آن است كه بتوان آن را شاهدي
بر شروع دورة آگاهي در امر سياستگذاري علمي دانست.
تحليل عقب ماندگي تحقيقاتي ما ،در سطوح مختلف ،بايد در اين ج ّو عقب
ماندگي مفهومي انجام شود .همواره ،در هر حرکت جديد براي سياستگذاري
علم و ف ّناوري در كشور ،اولين سوال كه مطرح شده اين بوده است که
موانع رشد تحقيقات در کشور کدام است .در سال  1368با تشکيل ترکيب
جديد شوراي پژوهشهاي علمي کشور بررسي موانع رشد پژوهش از اهم
مسائل تلقي شد [4و .]7اين شورا در چند سال اخير ،به جهت پيش بيني
اليحة ساختار وزارت علوم ،تحقيقات و ف ّناوري در واگذاري دبيرخانة امور
سياستگذاري پژوهش و ف ّناوري به اين وزارت جديد ،فعاليتش عم ً
ال تعطيل
شد .اخيراً ،که برخي جلسات اين شورا مجدد فعال شده است ،باز هم تصميم
به بررسي موانع پژوهش در کشور گرفته شده است [ .]8همين نكته ها و
روش بررسي را مي توان در مرجع [ ]9نيز يافت.
تاريخچه
حال و هواي مانع-شناسي در تمام نوشتارهاي مربوط به توسعه از دوران
مشروطه تاکنون پيدا است .در اينجا به چند سند متاخر بسنده مي کنم.
شوراي پژوهشهاي علمي کشور در سال  ،1368پس از بررسي مجدد ساختار
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پژوهش کشور در شوراي عالي انقالب فرهنگي ،با ترکيب جديد در نهاد
رياست جمهوري شروع به کار مي کند .در همان اولين جلسات تصويب مي
شود که پروژه اي با عنوان «بررسي تنگناهاي اداري و مالي تحقيقات» انجام
شود .گزارش اين پروژه در سال  1370منتشر شده است [ .]4بخش قابل
توجه نتايج اين گزارش معطوف است به بر شمردن موانع رشد تحقيقات
در کشور .اين گزارش ،پس از بر شمردن برخي آمار و توضيحات تطبيقي
از کشورهاي مختلف ،در بخش  4به بررسي علل ضعف تحقيقات در ايران
مي پردازد .در اين فصل به تفصيل انواع مانعها و مصداقهاي متعدد آن ذکر
ميشود .موانع مالي و اداري در بخش  5اين گزارش آمده است .جمع بندي
ديگري از همين مانعها در مرجع [ ]7آمده است .در اين مرجع ,که سياهه
اي از موانع سر راه تحقيقات را دسته بندي كرده است 46 ،مانع همراه با راه
حلهاي كلي آنها ذكر شده است [:]7
الف ـ فرهنگ تحقيق ـ نيروي انساني ـ آموزش
1 .1عدم آشنايي با تعاريف جامع در مورد محقق و تحقيق روشن نبودن
جايگاه اجتماعي محقق و عدم آگاهي مردم از اهميت کار گروه پژوهشي
و عدم حمايت مسووالن اجرايي از محققان
2 .2غفلت از عقب ماندگي شديد کشور در امر تحقيق و غفلت از عدم امکان
توسعه و رشد بدون تحقيق .با اين روند در بسياري از موارد مناسبتر
است آنچه تحت عنوان تحقق آغاز شده رها گردد و نتايج تحقيقات
ديگران از خارج ابتياع گردد.
3 .3فقدان غرور ملي در زمينة توليد به اتکاي تحقيق.
4 .4کافي نبودن بنية پژوهشي چه از لحاظ تعداد محققان و چه از نظر کيفيت
تحقيقات .اغلب محققان کنوني به علت عالقة شخصي و انگيزههاي
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فردي به امر تحقق رو آورده اند واال جذابيتي در جامعة ما براي پيوستن
اهل علم به کار تحقيق وجود ندارد.
5 .5ظرفيت محدود موسسات آموزش عالي براي جوابگويي به تربيت
پژوهشگر در رشته هاي مورد نياز مراکز تحقيقاتي .به طور مستقل
اقدام شايسته اي براي تربيت محقق انجام نشده است حال آن که حتي
روش تدريس در اين امر موثر است.
6 .6عدم هماهنگي در جذب نيروي انساني متخصص و پديد آمدن حالت
رقابت ناسالم بين موسسات تحقيقاتي براي استخدام افراد نادر با
پرداخت حقوقهاي نامتعادل و در نتيجه محروم ماندن مستحق ترين
موسسات.
7 .7فقدان روحية کار گروهي و عدم توجه به اهميت آن و رواج داشتن
فعاليتهاي پژوهشي منزوي.
8 .8بي اعتبار بودن روش نقادي علمي از کارهاي خود و ديگران.
9 .9فقدان حس همکاري در فضاي تحقيق و عدم پرهيز از جو رقابت
حسادت آميز توام با نفي ديگران.
ب -نظام تحقيقات
1 .1روشن نبودن راهبرد تحقيقات به طور کلي و اين که در کدام زمينه هاي
تحقيقاتي بايد در طول بيست سال آينده فعاليت شود تا به مرحلة توليد
و عرضه به بازارهاي بين المللي به صورت قابل رقابت برسيم.
2 .2مشخص نبودن سياستهاي پژوهشي و جايگاه تحقيقات در برنامة توسعه
و متوازن نبودن بودجة تحقيقات در مقايسه با ساير هزينه ها.
3 .3معلوم نبودن جايگاه تحقيقات غير دولتي و سياست برخورد با موسسات
پژوهشي آزاد.
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4 .4عدم هدايت طرح هاي پژوهشي و جريان فعاليتها بر مبناي برنامه
و اولويت و مصلحت و بنابراين شکل نگرفتن روحية ابداع و ابتکار و
خالقيت براي حل مشکالت کشور.
5 .5فقدان نظارت بر و ارزيابي از عملکرد تحقيقاتي و در نتيجه اسراف آميز
بودن فعاليتهاي تحقيقاتي و دور شدن از حالت خود گرداني و تمايز پيدا
نکردن محققان برجسته و تحقيقات ارزنده.
6 .6عدم هماهنگي بين مراکز تحقيقاتي و در نتيجه پراکنده کاري و دوباره
کاري ضمن بي اطالعي مراکز تحقيقاتي و محققان از نيازهاي اجتماعي
و اقتصادي و صنعتي.
7 .7فقدان مرکز اطالعاتي علمي در زمينة تحقيقات به صورت جامع و کارا.
8 .8عدم پيش بيني نحوة استفاده از نتايج تحقيقات در قوانين و آيين نامه ها
و بنابراين رجحان يافتن خريد خدمات و محصوالت از خارج.
9 .9عدم شناخت و بنابراين بي عالقگي و عدم استقبال بخشهاي صنعتي
براي بهره گيري از نتايج تحقيقات.
1010فقدان سازماندهي براي پيگيري و به کارگيري نتايج تحقيقات به صورت
نيمه صنعتي يا صنعتي.
ج -مقررات اداري
1 .1کافي نبودن سمتهاي سازماني کارشناسي و پژوهشگري و مشاغل
سازماني خدماتي و پشتيباني به تعداد متناسب با آن.
2 .2محدويت استخدام نيروهاي متخصص در رشته هاي مالي-اداري و
اصوالً مقيد بودن به مراعات قانون منع استخدام.
3 .3متناسب نبودن شرايط آيين نامه هاي استخدامي براي جذب نيروهاي
پژوهشگر.
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4 .4منع استخدام افراد متخصص مسن تر از چهل سال و عدم امکان به
حساب آوردن سنوات خدمت و سوابق خارج از نظام امور اداري و
استخدامي -.مشکل بازنشستگي محققان در سن  65سالگي.
5 .5مشکل طرح تمام وقتي براي تشويق اساتيد به امر تحقيق و مزاحمت
سقف  16ساعت پژوهش در هفته.
6 .6وجود مشکالت حقوقي نظير نحوة شناسايي رسمي و تصويب مراکز
تحقيقاتي .در حال حاضر دستگاههاي مختلف دولتي مجوز صادر مي
کنند.
7 .7کافي نبودن اختيارات مديران تحقيقاتي براي پياده کردن طرحها در
داخل مراکز تحقيقاتي.
8 .8تشريفات طوالني وزايد و پيچيده و سپس ارزيابي ها و بازرسي هاي
متعدد در امر سفارش و تهيه و ترخيص مواد ،قطعات ،کتب ،نشريات و
دستگاههاي آزمايشگاهي و علمي-فني ونمونة کاال و نرم افزار.
9 .9سنخيت نداشتن بسياري از بخشنامه هاي مختلف بودجه اي که ضمن
دست و پاگير بودن ،بسياري از خريدهاي ضروري و پرداخت اضافه
کاري را عم ً
ال ممنوع مي سازد.
1010مناسب نبودن آيين نامة ثبت اختراع و  ...که مراجع مختلف تصميمگيري
براي ثبت و شناسايي اختراع را مطرح مي کند.
د -معيشت و رفاه پژوهشگران
1 .1عدم توجه به ارزش وقت محقق و برخورد غير اقتصادي با جامعة
محققان
2 .2سپري شدن قسمت عمدة وقت و حواس محققان براي حل مشکالت
جاري زندگي شخصي يعني مسکن ،خورد و خوراک و پوشاک و ...
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3 .3روآوردن محققان به کارهاي خارج از حوزه هاي تخصص خود براي
جوابگويي به مشکالت و هزينه هاي طاقت فرساي زندگي در اثر
نارسايي حقوق و دستمزدي به که عنوان محقق دريافت مي کنند.
4 .4وجود مانع اداري در پرداخت حقوق و مزايا ،اضافه کاري و پاداش
محققان و ناچيز بودن مبلغ حق الزحمة تحقيقات خصوص ًا براي کساني
که عضو هيات علمي نيستند يا مدرکي کمتر از فوق ليسانس دارند.
5 .5فقدان امنيت شغلي و آرامش فکري در مورد حال و آيندة زندگي براي
محققان.
6 .6انحصار قانون اصالح حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مراکز
پژوهشي به واحدهاي تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي.
و -مقررات مالي
1 .1وابسته شدن مسير گرفتن بودجه و هزينه کردن آن به تصويب طرحها
بدون قيد مدت از طرف شوراي تصويب.
2 .2وابسته بودن هزينه کردن اعتبار به صورت نامتناسب به:
الف -قانون نحوة هزينه کردن اعتباراتي که به موجب قانون ،از قانون
محاسبات و ساير مقررات عمومي دولت مستثنا هستند.
ب -قانون بودجة هر سال که خود تابع سياستهاي دو ساله است.
3 .3مغايرت داشتن قيد هزينه کردن اعتبارات پيش بيني شده به صورت
کمک ،با تفکيک مواد ،با ماهيت کار تحقيقات و بنابراين مشکل شدن
اخذ بودجة مصوب.
4 .4عدم توجه ذيحسابان به مصوباتي که ناظر بر امر تحقيقات است به
علت عدم آشنايي آنها با امور تحقيقاتي و کند شدن جريان هزينه .

پیوستها 173

5 .5اتالف وقت تحقيقات با اجراي مميزي در طول سال به علت عدم
آشنايي مميزان حسابرسيها با اسناد تحقيقاتي و اعمال سختگيري از
سوي آنها نه از روي غرض بلکه از سر بي اطالعي.
6 .6بازگشت در آمدهاي تحقيقاتي به خزانه و عدم امکان استفادة سريع از
آن که باعث دلسردي موسسات در پيشبرد طرحهاي تحقيقاتي ميشود.
7 .7ابهام در چگونگي گرفتن دو درهزار فروش صنايع توليدي و وابستگي
هزينه کردن آن به قانون محاسبات عمومي.
8 .8عدم استمرار بودجه هاي تحقيقاتي مث ً
ال هزينه شدن  ۱۵٪بودجههاي
تحقيقاتي مراکز صنعتي و توليدي.
9 .9محدود بودن سهميه ارزي و اولويت ندادن به تامين نيازهاي ارزي
مراکز تحقيقاتي در مقايسه با ديگر نيازهاي مصرفي.
ه ـ پشتيباني
1 .1فقدان فضاهاي مناسب تحقيقاتي براي بسياري از مراکز پژوهشي آزاد
و مراکز قديمي دولتي.
2 .2کمبود تجهيزات خصوص ًا در موسسات غير دولتي و عدم امکان
خريد تجهيزات جديد يا عدم امکان استفاده از تجهيزات موجود ساير
موسسات.
3 .3محدود بودن بودجه هاي ارزي براي خريد کتب و نشريات علمي و
بنابراين ضعيف شدن بنية علمي پژوهشگران.
4 .4کمبود و گاه فقدان ابزار و منابع تحقيق اعم از داخلي و خارجي بخصوص
کتب و نشريات بنابراين بي اطالع ماندن محققان از کارهاي انجام شده
يا در دست انجام.

 174چهار سال در وزارت عتف

5 .5شدت ديوان ساالري در مورد تهيه و توزيع وسايل و لوازم تحقييقاتي
تحت عنوان کسب مجوز يا سير مراحل اداري بانک مرکزي براي
گشايش اعتبارات اسنادي و بطي بودن مکاتبات و پاسخهاي وزارتخانه
هاي صنعتي.
6 .6اولويت نداشتن تامين مواد و تجهيزات مورد نياز مراکز تحقيقاتي از
ديدگاه دستگاههاي اجرايي دولتي که اکثرا ً آشنايي کارشناسانه با ويژگي
وسائل و تجهيزات تحقيقاتي ندارند.
7 .7مشکل چاپ و کمبود ابزار براي عرضة نتايج تحقيقات به صورت کتاب
و نشريه و بيعالقگي بخش خصوصي و گاه دولتي به چاپ کتابهاي مفيد
علمي در مقابل کتابهاي بازاري و درآمدزا.
8 .8فقدان بنيادي براي حمايت از تحقيقات و محققان چه به صورت صندوق
چه به صورت انجمن.
9 .9توجه به موانع ،و تلقي رفع موانع به عنوان مهمترين راهبرد توسعة
پژوهش در کشور ،حکايت از اين دارد که:
1010نظام مديريت پژوهش کشور با مديريت راهبردي ،و ضرورت شناخت
فرصتها و تهديدها و نقطه ضعفها و قدرتها ،آشنا نيست.
1111مقولة پژوهش را ،که يک مقولة اجتماعي است ،به مثابة يک هستار
زيستي 2يا زيستار ،مانند درخت و انسان ،در نظر ميگيريم .پس،
همانگونه که مث ً
ال درخت بنابهماهيتش و ذاتش رشد ميکند ،مگر
اينکه آب و غذا به آن نرسد ،پژوهش هم بنا به ماهيت و ذاتش بايد
رشد بکند ،مگر اينکه مانعي بر سر راهش باشد .بنيان اين تصور اشتباه

 .2واژة هستار در فرهنگستان زبان و ادب فارسي در مقابل  entityساخته شده است.
منظور از ترکيب هستار زيستي  bio-entityاست که براي آن واژة فارسي زيستار را
ساختهام.
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در بيتوجهي به اين واقعيت است که مفهوم پژوهش يک برساختة
اجتماعي است ،يک هستار اجتماعي است ،و نه يک هستار زيستي .پس،
پژوهش ذات يا ماهيت ندارد ،بلکه تنها ميتواند عملکرد و اثر بخشي
داشته باشد.
1212توجه به اثر بخشي ،و نه ماهيت و ذات ناموجود پژوهش ،ما را از
اين توهم آزاد مي کند که اگر مانعهاي رشد پژوهش برطرف شود،
پژوهش ذات ًا رشد خواهد کرد .شايد اگر بپذيريم پژوهش بايد اثربخش
باشد به سازوکارهايي دست پيدا كنيم ،که ذاتي پژوهش نيست ،اما
نقش «مکنده» و «تنوره» را برای پژوهش دارد؛ سازوکارهايی که اکنون
نمیشناسيم و تلقی اشتباه از مفهوم پژوهش ما را از وجود اين سازوکارها
غافل کرده است .برکشيدگي پژوهشگران موفق و مراکز پژوهشی موفق
در جامعهای که جمع ناموفقان بسيار بيشتر است حکايت از وجود
اين سازوکارهای تنورهای دارد .توجه به موفقيتها احتمال شناسايی اين
سازوکارها را بسيار زياد ميکند .شايد تقاضا محور ديدن پژوهش ،به
جای عرضه محوری که معموالً پژوهشگران به آن تمايل دارند ،از جنس
اين سازوکارهای مطلوب باشد .سازو کار تنورهای پژوهش ميتواند
به خودي خود مانعها را از ميان بردارد .پژوهشگران و ساختارهاي
پژوهشي که در معرض سازوکارهاي مکشي و تنورهای قرار ميگيرند
در هر حال راه خود را باز مي کنند و به توسعة پژوهش ميپردازند .اين
بينش توجه ما را از ناکامي ها و مانعها به سوي کاميابيها و به سوي
اشخاص موفق در پژوهش مي چرخاند و کمک مي کند به شناسايي
عاملهاي رشد ،و موانع رشد را بياهميت جلوه ميدهد .توجه به اين
چرخش بينش موضوع اين مقاله است
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-3تحليل موانع
در مرجع [ ]4اولين عامل عدم موفقيت امور پژوهشي «عدم آشنايي با
تحقيقات» ذکر ميشود و علت آن چنين ذکر ميشود:
باقي ماندن آثار فرهنگ شخصيت پرستي و قدرت ساالري به گونه اي که
تا تشکيالتي متصل به رده هاي باالي حکومتي نشود ،تمکين به تصميمات
آن آسان صورت نمي گيرد.
به مانعهاي ديگري هم که در بخش قبل ذکر شد توجه کنيد! اين مانعها
عموم ًا از جنس گزاره هاي فرهنگي ،اجتماعي ،يا سياسي اند که بسته به
بينش مي توان پيرامون مانع بودن يا نبودن آن بحث کرد .گاهي هم آنقدر
كلي هستند كه يك واقعيت بديهي را بيان ميكنند از اين نوع :ما ايرانيان
ايراني هستيم .به قطع مي توان برخي از اين بر شمرده ها را در مورد جوامع
پيشرفتة صنعتي هم برشمرد .برخي ديگر از آنها از نوع گره هاي قانوني
است كه البته مي توان در رفع آنها كوشيد .البته بايد پذيرفت كه در تمام
اين مانعهاي برشمرده شده واقعيتي نهفته است؛ و شايد بيان دردي است
از سوي عده اي كه مدعي پژوهشگري اند و يا در سمتهاي سياستگذاري
قرار دارند.
چگونه است كه برخي پژوهشگران و نيز برخي مراكز پژوهشي با وجود اين
همه موانع توانستهاند رشد كنند و از خود موفقيت نشان بدهند؟ كمتر ديده
شده است كه از زبان محققان موفق موانع رشد پژوهش شنيده شود و يا به
علت موفقيت آنها توجه شود.
بيان موانع پژوهش ،در كشوري كه به تازگي تحقيقات حرفهاي در آن
شروع شده است ،شبيه اين است كه ما ،به جاي پرسش از اينكه چطور
كوهنوردي موفق به صعود شده است ،از عالقهمنداني كه صعود نكردهاند
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بپرسيم موانع كوهنوردي چيست .البد دوري راه ،كمبود وقت ،نداشتن
تجهيزات ،نبود فرهنگ گشت و گزار جمعي و از اين دست موانع برشمرده
ميشود .اما كوهنورد موفق احتماالً از راه دور ،با وجود کمبود وقت ،نداشتن
تجهيزات ،به تنهايي صعود ميكند .به نظر مي رسد عالقة ما در برشمردن
موانع تحقيقات در تصور بسيطي است كه از امر پژوهش و توسعه داريم؛ و
بدون آنكه آن را تجربه كرده باشيم ،يا بخواهيم از افراد باتجربه مشورت
بگيريم ،به دنبال ماهيت اين مفهوم برساختة اجتماعي مي گرديم؛ ماهيتي كه
وجود ندارد .برشمردن موانع مبتني است بر پذيرش ماهيت پيشرو و پوياي
پژوهش .ما مي توانيم تمام ساختارهاي پژوهشي كشورهاي پيشرفته را كپي
كنيم ،به تعداد زياد پژوهشگر استخدام كنيم و اعتبارات تحقيقات كافي هم
در اختيار آنان بگذاريم بدون اينكه اثري در جامعه از پژوهش ديده شود.
آنگاه به تعداد كافي هم مي توان مانع برشمرد و راهكارهاي رفع مانعها را
هم پيشنهاد داد بدون اينكه اتفاقي بيفتد .در امر پژوهش ،مانند هر برساختة
اجتماعي ديگر نبايد به دنبال ماهيت گشت ،بلكه بايد از آن انتظار كاركرد و
اثربخشي داشت .اثر بخشي پژوهش هم در موفقيت آن است.
در جامعههايي که پژوهش نهادينه شده ،ريشه دوانده ،و بخشي اجتنابناپذير
از فعاليتهاي اجتماعي شده است ،مانند کشورهاي صنعتي يا بعضي کشورهاي
جهان سوم که رشد قابل توجهي در زمينههاي علمي داشتهاند ،قاعدة رشد
پژوهش و چگونگي اثر بخشي آن در جامعه کمابيش شناخته شده است.
بنابراين مطالعة مديريت راهبردي پژوهش در جامعه ،و بنابراين بررسي
موانع براي مطالعهاي همه جانبه ،معني و محمل دارد و منجربه توسعة بيشتر
علمي ميشود .وجود دانشگران و فناوران موفق به تعداد الزم راهکارهاي
علمي منبعث از مطالعات راهبردي را ممکن ميسازد و ضمانت ميکند .اين
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 اين مفاهيم وجود ندارد ،برشمردن مانعها ،و اولويت
دادن به بررسي آنها ،به خودي خود مانع رشد پژوهش مي شود .تصور كنيد
براي هر يك از موانعي كه در بخش پيشين ذكر شد يك كارگروه ،يا ساختار
اجتماعي ديگر ،براي پيگيري رفع آن ايجاد شود .خود اين ساختار يا كارگروه
مانعي جديد خواهد شد براي رشد پژوهش ،که علت اصلي آن را بايد در اين
دانست که پژوهشگران ناموفق گردانندگان اصلي اين کار گروهها ميشوند.
به عالوه ،وجود کارگروههاي رفع موانع ،سياستگذاران را در اين خيال نگاه
ميدارد كه براي رفع مانع پژوهش راهي انديشيده شده است و آنها پس از
آن از مسئله فارغ مي شوند .در شرايطي كه ما به سر ميبريم پرداختن به
عاملهاي رشد و موفقيت بسيار كارسازتر است.
 -4بينش تكاملي و شناخت عاملهاي رشد
در دوره اي كه برنامه ريزي پژوهشي وجود ندارد ،سياستها و راهبردها اعالم
نشده است ،مجاري سياستگذاري تعيين نشده است ،تجربه سياستگذاري
وجود ندارد ،زيرساختهاي مفهومي و زير ساختهاي اداري منطبق بر آنها به
وجود نيامده است ،پژوهشگران و مديران پژوهش موفق به تعداد الزم براي
شناسايي و اجراي راهکارهاي عملي وجود ندارد ،بايد تنها انتظار جوانهزني
داشت؛ آن گونه كه به هنگام بلوري شدن يك ماده ابتدا جوانههايي به
صورت كاتورهاي و بدون پيش بيني به وجود ميآيد .زدن جوانهها قطعي و
طبيعي است ،و ما هم در كشورمان شاهد اين جوانهزني ها هستيم :مراكز
پژوهشي موفق ،پژوهشگران اثربخش ،جوانان كارآفرين و خالق ،و انواع
نمونه هاي ديگر؛ متأسفانه گاهي هم جوانه هاي كاذب اعتبار اجتماعي كسب
مي كنند كه البته تميز آنها مشكل نيست.
جوانهها گاهي رشدپذيرند و گاهي اندكي پس از حادث شدن نابود ميشوند.
بنابراين شناخت جوانههاي رشدپذير و ماندني بايد موردنظر باشد .وجود
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ناخالصيها در علم مواد كه به جوانه زني كمك مي كند ،مانند وجود افراد
نامتعارف در جامعة پژوهشگران است .در جامعة توسعه نيافته ،رشد نيافتگي
متعارف است و نامتعارف كسي است ،يا ساختاري است ،كه از خود رشد
نشان ميدهد .به قياس قوانين رشد در علم مواد ،احتماالً در اطراف اين افراد
موفق و نامتعارف ،يا ساختارهاي موفق ،بايد بتوان رشدپذيري را تجربه كرد:
اگر كمك به نابودي اين موارد رشديافته نكنيم ،اين جوانهها خود به خود
رشد مي كنند و در اطراف خود جزيرههاي موفقي مي سازند .اين پديده را
به آساني مي توان پيرامون پژوهشگران موفق و واحدهاي پژوهشي موفق ،اما
نامتعارف ،مشاهده كرد.
نگاه و بينش متعارف در جامعة توسعه نيافتة متعارف ما منجر به وضع
قوانين و مقررات ،و نيز ظهور رفتارهايي مي شود كه اكثرا ً كمك به نابودي
يا تضعيف جوانه هاي رشدپذير نامتعارف و فربه کردن افراد و نهادهاي
متعارف ميكند .بهترين محك موفق بودن يا نبودن سياستهاي پژوهشي
حدرضايت موردهاي رشدپذير از نتايج و چگونگي اجراي اين سياستها
بايد ّ
باشد .اين يك اصل خدشه ناپذير در سياست پژوهشي هر جامعه اي است.
جامعههاي صنعتي پيشرفته همگي به اين اصل توجه دارند ،كه البته چون
3
مراحل تكاملي را طي كرده اند ،معموالً از آن به عنوان اصل كيفيت-محوري
نام ميبرند .به عكس ،جامعههاي توسعه نيافته ،مانند كشورمان ،دائم ًا اين
اصل را نقض ميكنند و به جاي حمايت از افراد و نهادهاي موفق که معموالً
نامتعارفاند از افراد و نهادهايي حمايت ميکنند که خود را مطابق قوانين
و مقررات بظاهر تطبيق دادهاند و متعارف شدهاند بدون اينکه اثر بخشي
داشته باشند .يكي از عاملهاي اصلي تسريع فرار مغزها از ايران زيرپاگذاشتن
همين اصل است.
.3

Merit-based
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حمايت از جوانههاي رشدپذير ،که همچون آن کوهنورد ماهر و بي توجه به
موانع ،صعود علمي خود را در جامعة ما نشان داده اند ،منجر به رشد بيشتر
آنها و نيز تکامل جامعه به سوي ايجاد و حضور يک اجتماع علمي 4قوي و
بالغ ميشود .کشور ما هنوز به اين مرحله از بلوغ اجتماعي نرسيده است و
از يک اجتماع علمي در جامعه خبري نيست ،گرچه مطالعات جامعهشناختي
اخير نشان ميدهد در اين مورد هم جوانههايي زده شده است که ميارزد
حمايت بشود .]10[.در جامعهاي که اجتماع علمي حضور يافته است و بالغ
شده است ميتوان به برنامهريزيهاي متعارف ،از نوعي که در کشورهاي
پيشرفته شاهد آن هستيم ،پرداخت .حضور اجتماع علمي ضامن برنامهريزي
منطقي و نيز اجراي موفق برنامههاي آن است .در صورتي که در کشور
ما ،حتي در صورت موفق شدن در برنامهريزي منطقي جامع ،به هنگام
اجرا مدعيان پژوهش وارد ميدان ميشوند و مانع اجراي هدفمند برنامهها
خواهند شد .سياستمداران هم ،هر چقدر جسارت و شجاعت در کنار گذاشتن
مدعيان داشته باشند ،در نهايت در مقابل فشار سياسي آنها تن در ميدهند
و اجرا را به آنها واگذار ميکنند .تنها ديکتاتورها ميتوانند در مقابل اين
مدعيان مقاومت کنند و به گونهاي ديگر عمل کنند .در شوروي و در
عصر استالين شاهد اين رفتار بودهايم .مشخص ًا استالين از النداو و کاپيتزا
حد
خواست توان هستهاي براي شوروي ايجاد کنند و در ازاي آن بدون ّ
امکانات داشته باشند .اين دو ،که از فيزيکدانان تراز اول جهاني بودند ،اين
را پذيرفتند و در نتيجه علوم و فناوري شوروي را آنگونه توسعه دادند
که شاهد آن بوديم .اتفاق مشابه در عراق صدام حسين افتاد و ديديم که
چگونه در مرحلهاي رشد علمي عراق به سه برابر ايران رسيد در حالي که
جمعيت آن کمتر از 1/4ايران بود .در مقابل ،در ايران ،که در سياستگذاري
علمي و پژوهشي دموکراسي افراطي برقرار است ،شاهد تمام مظاهر زشت
.4
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دموکراسي ،در جامعهاي که اجتماع علمي ندارد ،هستيم .کمترين تظاهر
مدعيان
اين دموکراسي علمي ،در غياب جماعت علمي ،غلبة ميان مايگان و ّ
پژوهش در اکثر امور ،ظاهرسازي کامل در مظاهر جامعة تحقيقاتي ،توليد
ماسکي از پژوهش ،و نمايش يک تئاتر تحقيقاتي بدون اثر بخشي اجتماعي
است.
به هنگام غياب و نبود اجتماع علمي در يک جامعه ،کساني که در مسند
پژوهشگري نشستهاند و با پژوهش آشنا هستند ،مجبورند براي امرارمعاش
خود متعارف بشوند و خود را به قالب قوانين و مقررات موجود در بياورند.
سياستمداران هم ،که بنابه قاعده ،افراد متعارف را به مشورت ميگيرند ،به
تحکيم مواضع متعارفان کمک ميکنند و در نتيجه پژوهشگران پرمايه در
تراز جهاني پس زده ميشوند و نقشي در سياستهاي پژوهشي و در اجراي
برنامهها به دست نميآورند ،که اين امر به تشديد شرايط موجود کمک
ميکند ميشود .رشد سريع جمعيت دو دهة گذشته فرصت توجه به اين
اصل بديهي را از ما گرفت .دوران کميت گرايي ،که هنوز خاتمه نيافته است،
کمک فراواني به تحکيم مواضع متعارفان کرده و مجالي براي نامتعارفان
پرمايه باقي نگذاشته است .در نتيجه فرصت بسيار مهمي را کشورمان براي
ايجاد جماعت علمي بالغ و پويا از دست داده است .امور پژوهشي ،و سمتهاي
کليدي ،به ناچار عموم ًا در دست متعارفان است که به طور طبيعي حافظ
منافع خودشاناند و نه کشور .همين امر اجراي هر برنامة راهبردي پژوهشي
را با مشکل مواجه ميکند .نامتعارفان پرماية علمي دوران سختي را براي
جلوگيري از نابودي ميگذرانند.
با توجه به نکتههاي پيش گفته ،تنها راه نجات پژوهش کشور و تنها راهبرد
اساسي ما در توسة علمي توجه به اصل حمايت از جوانههاي رشد پذير و
ايجاد جزيرههاي کيفيت است .پذيرش اين اصل و اجراي منطقي آن منجر به
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ايجاد و توسعة جماعت علمي در کشور ميشود که ضامن اجراي برنامههاي
پژوهشي کشور خواهد بود .پذيرش اين اصل منافاتي با دموکراسي حاکم بر
ساختارهاي پژوهشي ما ندارد بلکه قواعد اين دموکراسي را خردمند ميکند.
متعارفان ،ممکن است در ابتدا تعارض کنند و مشکل سياسي بيافرينند،
اما به سرعت واخواهند داد و خود را با قواعد جديد بازي تطبيق ميدهند.
آنچه بايد دغدغة ما براي توسعة کشور باشد ،و براي توسعة علمي کشور
باشد ،ايجاد شرايط رضايت پرمايگان است ،که معموالً نامتعارفاند ،و حکم
جوانههاي رشدپذير و شکننده را در جامعه دارند ،چه فرد و چه نهاد .پس
از پذيرش اين راهبرد ميتوان به راهبردهاي ثانوية ديگر ،که هم تعداد اين
جوانهها را افزايش دهد و هم به نيازهاي کشور پاسخ دهد ،انديشيد.
واژة نظرية تکاملي در چارچوب بررسيهاي نوآوري هم در سالهاي اخير
مطرح شده است .در اين مضمون ،منظور سنجش نوآوري در مقابل سنجش
تحقيق و توسعه (تح-تو) در يک کشور است .نظام سنجش «تحتو» به
دروندادهاي بخش «تحتو» توجه ميکند در صورتي که در سنجش نوآوري
به درونداد ،عملکرد ،و خروجي توجه ميشود[ .]11انگيزة افزايش توجه به
نظام ملي نوآوري در کشورهاي صنعتي به همين دليل است .اگر بپذيريم
که منظور از پژوهش ،چه بنيادي ،چه کاربردي ،و چه توسعهاي ،نوآوري به
معناي جامع آن است ،آنگاه روشن ميشود چرا در جامعة توسعه نيافتهاي
مثل ايران توجه به عوامل رشد بسيار کارسازتر است .نمونههاي جوانهزده
و رشد يافته را ،که از درون سازوکار پيچيدة اجتماعي پديد آمده است،
ميتوان مصداقهاي نوآوري دانست .از اين زاويه هم که بنگريم ،در يک نظام
ملي نوآوري کشور راهبرد اصلي ما بايد توجه به نمونههاي رشد يافته باشد.
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سپاسگزاري :از آقاي دکتر محمدرضا سلطاني که ويراست اولية اين مقاله
را خواندند و نکتههاي جالبي را يادآوري کردند سپاسگزارم .
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علم و جايگاه ما نسبت به آن و نسبت علم سكوالر با ما

1

83/10/15
-1بيان مفاهيم
سكوالر در فارسي معادلهاي گوناگون دارد از جمله عرفي ،غير ديني ،غير
مقدس ،دنيوي ،و ناسوتي؛ در عربي به علمانيت ،به معني علمي كردن،
ترجمه شده است [ ،1ص .]35همين تنوع معادلها نشان ميدهد نه تنها
اين واژه بر ساختة فرهنگ ما نيست ،بلكه مفهوم آن با فرهنگ ما عجين
نشده است .به هر حال در اين نوشتار ترجيح ميدهم از واژة فارسي ناسوتي
در مقابل سكوالر و ناسوتيگري در مقابل سكوالريسم استفاده كنم .ابداع
اين واژه و مفهوم آن در غرب در پي چند صد سال جنگهاي مذهبي ،و نيز
حكومت كليسا به وجود آمد ،و هدف آن ،گرچه معموالً جدايي حكومت و
كليسا خوانده ميشود ،اما در واقع خلع قدرت از كليساي كاتوليك و حكومت
كليساي كاتوليك در كشورهاي اروپايي بود ،نه مطلق كليسا يا مسيحيت.
پس اين مفهوم نه فقط يك برساختة اجتماعي است ،بلكه به سنت و فرهنگ
خاصي وابسته است كه بي توجهي به آن براي پردازش و تحليل پديدههاي
اجتماعي ما گمراه كننده است.
مفهوم ديگري كه اين نوشتار به آن ميپردازد لفظ علم و مفاهيمي است كه
اين لفظ بر آن اطالق ميشود[ .]2در زبان فارسي ،طيف مفاهيمي كه واژة
علم بر آن اطالق ميشود گسترده است:
علوم ديني سنتي كه در حوزهها تدريس ميشود؛
علوم طبيعي سنتي كه به هنگام تأسيس دارالفنون هنوز زنده بود و هم اكنون
 .1متن ارائه شده در پنجمين نشست سراسري دبيران همانديشي دانشگاهها ،مشهد 19و
 20آدر ماه 1383
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مردم ما كمابيش ويژگيهاي آن را ،كه با فرهنگمان عجين شده است،
همان ويژگيهاي علوم جديد تصور ميكنند؛
علم ،يا دانش ،به معناي مجموعهاي از دانستههاي روز دنيا كه با تأسيس
دانشگاه تهران بخشي از آن به ايران منتقل شد .در اين مفهوم ،نقل يك
برش تاريخي از فرايند علم عين علم تلقي ميشود .هم اكنون نيز اين مفهوم
در ايران كمابيش رايج است؛
علم در مفهوم مدرن آن كه يك فرايند است و نتيجة آن دانش يا معرفت
علمي است .مشاركت در اين فرايند امري است بسيار پيچيده كه آشنايي
ما ايرانيان با آن بسيار كوتاه است و عمدت ًا بعد از جنگ تحميلي شروع شده
است .بنابراين مردم ما با اين مفهوم هنوز بسيار بيگانه هستند و دانشگاهها و
پژوهشگاههاي ما نيز هنوز بر مبناي اين مفهوم اداره نميشوند.
مجموعة علما ،دانشمندان ،يا دانشگراني كه در هر دورة تاريخي به علم
ميپرداختهاند همواره يك ساختار سلسله مراتبي در درون مجموعة خود
داشتهاند .بهترين نوع تجلي اين سلسله مراتب را ميتوان در ردهبندي
مدرسان و مؤيدان نظاميهها ديد .اين نظام سلسله مراتبي هنوز در حوزهها
مشاهده ميشود ،و امري مسلم در حوزة علوم ديني تلقي شده است .كسي
را كه حرفة آن علم به معني  4است دانشگر مينامم براي اينكه از لفظ
دانشمند ،كه بار معرفتي تاريخي گسترده دارد متمايز شود.
حيطة علم به مفهوم دوم آن نيز متأثر از نظام سلسله مراتبي مشابهي بوده
است .اين حيطه ،گرچه عم ً
ال از قرن هشتم هجري به بعد پويايي خود را از
دست داد ،اما هنوز تا همين اواخر ،مث ً
ال در ميان مستخرجين سنتي تقويم،
آثار آن مشاهده شده است.
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چون واژة اعتقاد را هم به كار خواهم برد مايلم تعريفي از آن ذكر كنم .هر
گزارهاي را كه بدون اثبات ميپذيريم اعتقاد مينامم .اثبات را به معني نوين
علمي آن ميگيرم كه مترادف باشد با استدالل درست در چارچوب يك
منطق مشخص .اعتقادها گاهي اثبات ناپذيرند و گاهي لزومي براي اثبات
آنها ديده نميشود .بعضي اعتقادها را از مقولة معرفت ميدانند ،اما به هر
حال اعتقاد از نوع معرفت علمي ،به مفهوم  ،4نيست .اعتقاد پذيرفتني است
اما نه لزوم ًا اثبات شدني.
-2تخصيص واژة علم به ناسوتي؟
علم را در اينجا در مفهوم  4بخش پيشين به كار ميبرم .علم در اين
معني با گاليله و نيوتون شروع ميشود و حدود سيصد سال بيشتر سابقه
ندارد .اين علم ادعا دارد كه از طبيعت مدل ميسازد و با استفاده از مدل
طبيعت ميتواند پديدهها را پيشگويي كند .مدلهاي علمي از مفاهيم رياضي
و تعريفهاي عملياتي از مفاهيم استفاده ميكند .روش حاكم بر بررسيهاي
علمي روش فروكاست است كه گاهي تنها روش علمي تلقي شده است ،اما
همه دانشگران به اين باور نيستند [ .]3مدلسازي و روش فروكاست گرچه
در علوم طبيعي شروع شد اما علوم اجتماعي و علوم انساني نوين را هم به
شدت متأثر كرده است .پيرو اين علم نوين فناوري رشد كرده است كه هنر
تغيير در طبيعت و ابداعات جديد است .علم به اين معني حتي اين ادعا را
ندارد كه ماهيت طبيعت را درك ميكند ،بلكه تنها ادعا ساختن مدلي از
طبيعت است كه طبيعت به آن ،در حد توان ما براي سؤال از آن يا انجام
آزمايش و تجربه در گسترة تعريف و دقت آزمايشها ،پاسخ مناسب ميدهد.
بنابراين اين علم هيچ ادعايي در مورد موضوعهاي ماوراء طبيعي ندارد و آن
را از حيطة اعتبار و حيطة موضوعهاي خود خارج ميداند .البته در سيصد
سال گذشته ،كه اين علم پايهريزي شده است ،به دليل فرهنگ خاص حاكم
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بر خاستگاه آن ،يعني اروپا و حاكميت كليساي كاتوليك بر همة امور و مردم
آن ديار ،كسان بسياري ،چه از ميان عوام و چه از ميان دانشگران ،گزارههايي
در حيطة ماوراء طبيعت با استنباط از علم نوين مطرح كردهاند ،كه بايد آنها
را گزارههاي غير علمي و از نوع سليقه و يا اعتقاد دانست .نسلي از گذشتگان
ما در صد سال گذشته ،كه اهل قلم بودهاند ،و با اروپا و ظواهر آن آشنا
شدند ،بدون درك عمق علم جديد و مباني آن ،و با هراس از ابعاد عقب
افتادگي ما كه كام ً
ال عيان بود ،عجوالنه انواع برداشتهاي ظاهري خود را به
جامعة ما تحت عنوان علم عرضه كردهاند .تحوالت اين مدت و نيز انقالب
مشروطه و انقالب اسالمي نشان ميدهد كه اين گزارههاي سطحي هنوز به
يك باور اجتماعي و يك حركت فرهنگي تبديل نشده است .به عبارت ديگر
اهل قلم گذشتة ما نتوانسته است به عمق باورهاي فرهنگي ما رسوخ كند.
بر خالف علم به معني  ،1كه در آن تقدس وجود دارد ،و به امور قدسي
ميپردازد ،علم به معني  ،4و حاصل آن كه دانش روز است ،ارتباطي با
امور قدسي ندارد و به هيچ عنوان در امور قدسي ادعايي هم ندارد .هيچ
دانشگري مقدس نيست و هيچ گزارة علمي هم مقدس نيست .اگر در طول
تاريخ غرب ،يا در ايران يكصد سال گذشته ،كساني چنين ادعاهايي كردهاند
حكايت از بي اطالعي آنها از مباني علم مدرن دارد .البته علم نوين ،در
مقايسه با دانش در جوامع پيشاعلمي به اندازهاي قدرتمنداست كه بسياري
را وسوسه ميكند گزارههاي علمي را فراتر از گسترة اعتبارشان معتبر بدانند
و به حيطة امور قدسي و مذهب وارد شوند .نميتوان منكر شد كه رشد ذهن
انسان در نتيجة پيشرفت علم و فناوري جهان بينيوي را گسترده و عميقتر
كرده است كه اين نتيجة پيشرفت و تكامل بشر است .بعضي مشربهاي
فكري كوشيدهاند رشد علم را به معني نفي دين تلقي كنند ،اما همانگونه
كه قب ً
ال به تفصيل نوشتهام [2و ]3اين حركتها ناشي از جدال ميان كليساي
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كاتالويك و حركتهاي اجتماعي در اروپا بوده است و بايد آن را صرف ًا در
همان بافتار و وابستگي اجتماعي درك كرد و به آن عموميتي مستقل از
تاريخ و فرهنگ كشورها نبخشيد.
بي توجهي به مباني علم نوين و روشهاي آن باعث ميشود كساني علم نوين
را وابسته به ايدهئولوژي ،طريقت ،مذهب ،و يا مشرب فكري بدانند ،يا با
استفاده از آن بخواهند بود يا نبود خدا را اثبات كنند؛ كه البته نوع و تعداد
اين نوع نوشتارها در طول تاريخ افت و خيز داشته است .از جمله در چند
دهة گذشته در ايالت متحدة آمريكا شاهد شدت گرفتن اينگونه مباحثات
هستيم .مهدي گلشني در مقالة خود با موضوع امكان پذير بودن علم اسالمي
به بعضي از اين نوشتارها اشاره كرده است[ .]4علم نوين حرفهاي است مانند
هر حرفة ديگر .گزارههاي آن تخصيص ناسوتي يا الهي بر نميدارد .شاغلين
در آن ،دانشگران در مقايسه مث ً
ال با تجار در حرفة تجارت ،ممكن است
ناسوتيگرا يا معتقد به يك مذهب باشند ،و منش يا اعتقاد آنها هم ممكن
است در نوع فعاليت آنها ،دانش يا تجارت ،تأثير بگذارد .اما ،همانطور كه
تاجر مسلمان يا غير مسلمان داريم اما تجارت اسالمي يا غير اسالمي نداريم،
دانشگر مسلمان يا غير مسلمان هم داريم ،اما علم يا دانش اسالمي يا غير
اسالمي نداريم ،بر خالف ادعايي كه در مرجعها مطرح شده است.
علم ،به عنوان فرايند مدلسازي از طبيعت ،اين امكان را فراهم ميكند كه
مدلهاي متفاوتي از طبيعت ساخته شود .دليلي وجود ندارد مدلهاي علمي كه
ما در سيصد سال گذشته از طبيعت ساختهايم تنها مدل ممكن از طبيعت
باشد [ .]5مفهوم قرارداديگري در علم با اين امر مرتبط است .مفاهيم علمي
بر ساختة ما هستند و دليلي وجود ندارد كه اين مفاهيم ماهيتي مستقل از
ذهن ما داشته باشد .ستاره ،زمين ،مشتري ،الكترون ،درخت ،حيوان ،انسان
عيني هستند اما مفاهيمي مانند ماده ،سرعت ،زمان ،نيرو و شتاب برساختة
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ما هستند .همانگونه كه مفاهيمي در علوم انساني و اجتماعي از جمله
ناسوتيگري يا عرفيگرايي ،آزادي ،ليبراليسم ،مردمساالري ،و شورا ساالري
اينگونهاند .بر ساختههاي ذهن ما شباهت به فناوري دارند كه آن هم
ساختة بشر است [ .]6از اين جهت پرسش در مورد حقيقت يا ماهيت ماده،
ماهيت زمان ،يا ماهيت نيرو همانقدر بي معني است كه پرسش از ماهيت
مردمساالري يا ليبراليسم .خردگرايي در اين مورد تنها به معني ايجاد يك
نظام با يك منطق خاص با كارايي مطلوب است .مفاهيم را در مدل خودمان
بايد به گونهاي استاندارد كنيم كه حتياالمكان مستقل از كنشگر باشد و
مدل مبتني بر آنها بهگونهاي باشد كه به درد انسان بخورد ،مث ً
ال بتواند به
پرسشهاي بشر از طبيعت پاسخ دهد ،پيشبيني كند ،توانا در مهار طبيعت
باشد ،و براي بشر تسهيالت فراهم كند .پرسش و انتظار بيش از اين از علم
و مفاهيم آن غير علمي است و فراتر از گسترة اعتبار مباني علم است.
اين علم نوين ،به دليل تواناييهايش و نيز به دليل رشد اقتصادي و صنعتي
كشورها ،ساختارهاي پيچيدة اجتماعي ايجاد كرده است .مهمترين ساختار،
كه در  50سال گذشته محور بحث در مطالعات علم بوده است اجتماع علمي
است[7و .]8علم نوين بدون حضور اجتماع علمي بي رونق و شايد بي معني
باشد .فرد دانشگر ،كه حرفهاش علم و دانشگري است ،در يك دادوستد دائم
با اجتماع علمي است .دانشگر اعتبار خود را ،در ازاي كشفيات و ابداعاتش
از اجتماع علمي ميگيرد .همانگونه كه علم به حيطة ماوراء طبيعت وارد
نميشود و در اين مورد خنثي است ،اجتماع علمي هم ادعايي در مورد ماوراء
طبيعت ندارد ،چه نفي ًا و چه اثبات ًا .به همين علت استفاده از صفت ناسوتي
براي علم نوين بي اشكال نيست .علت وجودي گرايشهاي ناسوتي يا سكوالر
تقدسزدايي از امور و نيز نوعي نزاع با كليسا يا بريدن از كليساي كاتوليك
بوده است .اما علم نوين ،به ويژه هنگامي كه در يك فرهنگ ايراني يا اسالمي
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مطرح ميشود لزومي ندارد به صفت ناسوتي متصف شود كه تداعي كنندة
نزاع با علوم الهي يا دين باشد.
مطالب پيش گفته به اين معني نيست كه ماوراء طبيعت نقشي در علم
ندارد .اولين مورد ،كه معموالً به آن توجهي نميشود ،اين است كه دانشگران
باور دارند با روشهاي علمي خودشان ميتوانند طبيعت را درك كنند و اين
درك هم مرزي نميشناسد .اين يك اعتقاد است ،مانند هر اعتقادي ديگر،
كه پذيرفته شده است اما در چارچوب علمي قابل اثبات نيست .ديگر اينكه
در مدلسازي ،با توجه به قرارداديگري در علم ،آزادي عمل وجود دارد كه
دانشگران بسته به مشرب فكري ،اطالعات ،اعتقادات ،يا بسته به داشتن
هر نوع معرفتي از اين آزادي عمل در مدلسازيها خود استفاده ميكنند
و علم نسبت به اين معرفتها ،كه ميتواند غير علمي هم باشد ،خنثي است.
آنچه مهم است نتيجة مدل است كه بايد از طبيعت يا جامعه پاسخ مثبت
بگيرد و نشان داده شود كه مدل با طبيعت يا جامعه در گسترهاي كه
تعريف شده است تطبيق ميكند .پس نميتوان منكر نقش معرفتهاي غير
علمي ،يا ماوراء طبيعت ،در علم شد .همينقدر كه بايد اين نقش را پذيرفت،
بايد هم پذيرفت كه تخصيص يك مذهب يا ايدئولوژي به علم ،مث ً
ال علم
مصر به اين
اسالمي ،بي معني است و پذيرفته نيست .كساني كه عالقهمند و ّ
تخصيص هستند [4و ]9رهيافت به كشف علمي ،يا امور رواني دانشگران
در فرايند علم را جزو علم تلقي ميكنند ،در حالي كه عرف اجتماع علمي
چنين نيست .اين نتايج مدلها است كه در صورت تأييد علمي تلقي ميشود،
مستقل از اينكه مبدع آن مسلمان باشد ،يا مسيحي ،معتقد به وجود خدا
باشد يا منكر ،كمونيست باشد يا سرمايهدار .اگر توجه كنيم كه علم حرفهاي
است كه معرفت علمي توليد ميكند ،آنگاه مقايسة آن مث ً
ال با نجاري يا
مسگري يا تجارت در اين بحث به جا است .همانطور كه ما تجارت اسالمي
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نداريم علم اسالمي هم نداريم؛ گرچه ممكن است دانشگري با زمينة اسالمي
مدلهايي بسازد كه منبع الهام آن فرهنگ اسالمي باشد ،اما پس از آنكه مدل
ساخته شد و در اجتماع علمي پذيرفته شد بخشي از علم ميشود و پس
از آن تخصيص واژة علم اسالمي بي معني است .كمااينكه هيچ دانشمندي
نپذيرفته است كه علم امروزين دنيا را علم مسيحي يا علم كاتوليك بناميم.
كساني مانند ليسنكو در شوروي يا دانشگراني در دوران آلمان نازي كه سعي
كردهاند از علم سرمايهداري يا علم آريايي صحبت كنند جز جذب حمايت
سياستمداران روز و اعمال زور ايدئولوژيك براي مقاصد شخصي يا سياسي
اثري بر جاي نگذاشتند ،3[.فصل .]3شكي نيست تأكيد بر علم اسالمي يا
تلقي علم روز به عنوان علم امپرياليستي ،علم سلطهطلبان ،و علم كافران
نيز منجر به همان مداخلههاي سياسي يا مذهبي و اعمال زورهاي شخصي
و ايدئولوژيك ميشود كه ديگر هيچ ارتباطي با علم ندارد .همانطور كه
در شوروي سابق برداشتي خاص از منطق ديالكتيك تنها منطق علمي تلقي
ميشد ،و اقتصاد كمونيستي تنها اقتصاد علمي تلقي ميشد ،تخصيص واژة
اسالمي به علم هم باعث همين انحرافها در جامعههاي اسالمي خواهد شد.
البته ،به همان معني كه اقتصاد سرمايهداري ،اقتصاد كمونيستي ،به عنوان
نوعي مدل اقتصادي ميتواند مطرح شود ،اقتصاد اسالمي هم مي تواند به
عنوان يك مدل مطرح شود؛ اما اين به معني آن نيست كه مث ً
ال گزارههاي
اقتصاد اسالمي گزارههايي است علمي كه با گزارههاي مدلهاي ديگر تباين
دارد؛ پس مدلهاي ديگر اقتصادي علمي نيستند ،تصوري كه در كشورهاي
كمونيستي حاكم بود .مشابه همين تمايزها در علوم طبيعي هم هست.
به طور مثال ،در كيهانشناسي مدلهاي متفاوتي براي عالم وجود دارد .هر
كيهانشناسي ميتواند،بسته به معرفت شخصي خودش ،با استفاده از منطق
و روش علمي مدل مطلوب خودش را بسازد .تا زماني كه دادههاي رصدي
چنين مدلي را طرد نكند ،اجتماع كيهانشناسان آن را به عنوان يك مدل
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علمي ميپذيرند .البته ،پذيرفتن يا طرد يك مدل كيهانشناسي بر مبناي
اعتقاد ،ايدئولوژي  ،يا هر نوع معرفت غير علمي ارتباطي با علم و اجتماع
علمي ندارد .بنابراين ،ساختن مدلهاي علمي مبتني بر معرفت غير علمي
بديهي و پذيرفتني است ،اما اصرار بر برحق بودن يك مدل با استفاده از
اعتقادات مذهبي يا ايدئولوژيكي ،يا نپذيرفتن مدلهاي ديگر به دالئل مذهبي
يا ايدئولوژيكي كاري است غير علمي و در اجتماع علمي پذيرفتني نيست.
خطري كه جامعههاي اسالمي را تهديد ميكند همين اصرار بر برحق بودن
مدلهايي است در علم ،چه علوم طبيعي و چه علوم انساني و اجتماعي و هنر،
كه مبدع آنها معرفت اسالمي داشته است و از برداشت خود از اين معرفت
اسالمي در مدلسازي خود استفاده كرده است.
 -3چالشهاي علم نوين در جمهوري اسالمي ما
همانگونه كه مطرح شد علم نوين وارد حيطة دين و امور قدسي نميشود،
همانگونه در تجارت ،در نجاري ،و يا در هر حرفة ديگر اين چنين است.
اما متناسب با فرهنگ اسالمي ما ،كشورمان درگير چالشهايي شده است كه
حكايت از بدفهمي اين مفهوم علم جديد و حرفة دانشگري نوين دارد ،كه
ذي ً
ال به چند نمونة آن ميپردازم.
 -1-3اعتبار علمي ،اعتبار سياسي
در كشور ما اجتماع علمي تازه در آستانة جوانه زني است وهمين باعث
چالشهايي مرتبط با علم و مذهب در كشور ما شده است [ .]8در نبود
اجتماع علمي دانشگر به سوي جامعه ميرود و از آن انتظار دارد در ازاي
كار علمي كه انجام ميدهد و نتايج آن را در اختيار جامعه قرار ميدهد
اعتبار دريافت كند .عالوه بر اين دانشگران منفعت -طلب وسوسه ميشوند
از جهل نادانشگران سوء استفاده كنند و متاع خود را به بهايي بسيار بيش
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از آنچه عرف جامعههاي پيشرفته در حضور اجتماع علمي است به جامعه
بفروشند .اما جامعه محك سنجشپذيري نتايج علمي را در اختيار ندارد .پس
دانشگران براي كسب اعتبار و دريافت پاداش از جامعه به هر روش غير
علمي متوسل ميشوند تا جامعه و مديران آن را از ارزش باالي نتايج علمي
خود متقاعد كنند .سياستمداران جامعه هم ،كه الزام ًا از اجتماع علمي نيستند،
با محك سياسي نتايج علمي را ارزشگذاري ميكنند .اينگونه ميشود كه در
چنين جامعهاي اعتبار علمي با توان سياسي به دست ميآيد و نه بر مبناي
نتايج كار علمي .بهنگام حضور اجتماع علمي در يك جامعه دانشگران پس از
كسب اعتبار علمي روزافزون شهرت در جامعه پيدا ميكنند و از آن طريق
به قدرت سياسي ،دستكم در امور سياستگذاري علم و فناوري و سمتهاي
مديريتي ،دست پيدا ميكنند؛ اما در كشوري كه جامعه به معناي عام در
مسند جماعت علمي مينشيند رابطهها و ضابطههاي سياسي دست باال را
ميگيرد و تشخيص اهل اجتماع علمي كم رنگ ميشود .به همين دليل است
كه ناهنجاريهاي تشخيصي در علم و فناوري در كشور ما فراوان ديده شده
است :انواع مرد علمي سال و قرن ،دانشمندان رسانهاي ،فرزانگان بفرمودة
حكومتي ،مدرك گرايي ،مصادرة سياسي و مذهبي مدارك دانشگاهي ،تلقي
سياسي -و نه حتي مديريتي -از سمتهاي علمي مانند رئيس دانشگاه و
مراكز پژوهشي؛ و اينچنين است كه از ميان دانشگران آنها كه معموالً در
اجتماع علمي بينالمللي جايگاهي ندارند با سوء استفاده از احساسات مذهبي
مديران كشور اسالمي ادعاي ناسوتي بودن علوم مدرن را ميكنند كه براحتي
پذيرفته ميشود و از اين طريق اعتبار سياسي كسب ميكنند .اين يكي از
مخاطرات جدي اجتماعي ما است و به همين دليل درك درست از علم
نوين براي سالمت نفس جامعة مذهبي ما اهميت دو چندان دارد .در همين
نبود اجتماع علمي است كه متوجه ميشويم نهادهايي به وجود آمدهاند كه
با استفاده از خالء نبود اجتماع علمي از روشهاي مرسوم در مافياي سياسي

 194چهار سال در وزارت عتف

دنيا براي كسب وجهه و قدرت استفاده ميكنند .مث ً
ال «خريدن» قدرتهاي
سياسي از طريق «فروش» مدارك تحصيلي مقطعهاي مختلف به آنها يكي
از اين گونه پديدههاي ناهنجار است كه شدت آن بستگي به ضعف اجتماع
علمي در كشور دارد.
وقتي اجتماع علمي در كشوري حضور ندارد ،دانشگران يا بايد به فكر اعتبار
در جماعت علمي بينالمللي باشند ،و يا به اين سو متمايل شوند كه اعتبار
در داخل كشور از سوي نهادهاي غير علمي ،چه سياسي و چه مذهبي ،كسب
كنند .پس براي كسب اعتبار روشهايي ابداع ميشود كه در اجتماع علمي
پيشرفته بيگانه است و ويژگي محلي پيدا ميكند .در اين ابداعهاي محلي
براي كسب منفعت بيشتر انواع روشهاي مصادرة احساسات مذهبي ،ملي،
و عاطفهاي در كشور ديده شده است .مث ً
ال مصادرة احساس عقب ماندگي
تاريخي كشورمان باعث شده است بسياري ادعاهاي عجيب و ناسالم علمي
بكنند و از طريق رسانهها يا مديران ارشد سياسي كشور اعتبار «علمي»
كسب بكنند.
 -2-3بريدن از اجتماع علمي بينالمللي
طرح علم ناسوتي و علم اسالمي در زمينههاي پزشكي ،كشاورزي ،و مهندسي
كمتر ديده شده است؛ اما در زمينة علوم پايه اينگونه عناوين و مشابه آنها
هم در غرب مسيحي طرح شده است و هم در كشورهاي اسالمي و نيز
ايران .خوشبختانه نوشتارهاي اندك و مطرح كردنهاي موردي اين عنوانها
در روند علم ايران كمترين تأثير را داشته است ،گرچه ارتباط بينالمللي ما
را كمي كند يا گسترش آن را كمي محدود كرده است .در زمينههاي علوم
انساني و اجتماعي وضع به گونهاي ديگر است .اول اينكه مدلهاي علمي در
علوم انساني و اجتماعي رنگ و بوي معرفت غير علمي مذهبي ،ايدئولوژيك،
و يا طريقتي بيشتري دارند .از اين جهت تركيبهايي مانند جامعهشناسي

پیوستها 195

اسالمي ،روانشناسي اسالمي ،اقتصاد اسالمي و غيره بيشتر مطرح شده است
و مورد بحث واقع شده است .دوم اينكه وضعيت نحيف علوم انساني و
اجتماعي در مقايسه با كيفيت اين علوم در سطح جهان نيز كمك كرده
است كه دانشگران فعاليت و قلم زدن در اين زمينهها را راحتتر ببينند تا
انتشار در سطح بينالمللي را .در مجموع با توجه به اين شرايط ،از يك طرف
جاذب بودن اطالق اسالمي به رشتههاي مختلف علوم انساني و اجتماعي به
لحاظ سياسي و از طرف ديگر كم تواني در حضور بينالمللي هم باعث رشد
تمايلهاي غير علمي و تمايل به تخصيص واژة اسالمي به رشتههاي مختلف
شده است و هم اينكه انزواي بينالمللي ما را در علوم انساني و اجتماعي
تشديد كرده است .غافل از اينكه هر گونه ادعايي هم در مدلسازيهاي با
عنوان علوم اسالمي بايد بتواند در اجتماع علمي بينالمللي پذيرش پيدا كند
و محك زده شود .در دراز مدت اين بريدن ما از اجتماع علمي بينالمللي
بدون شك به رشد علوم انساني و اجتماعي ،و در نهايت به رشد تفكر در
كشور ما و در جوامع اسالمي ،لطمه ميزند.
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جلسهداري :نقش و آسيبشناسي آن در ادارة کشور
تابستان1383
چکيده :بخش قابل توجهي از امور اداري کشور ما در قالب جلسه انجام میگيرد.
در اين مقاله به آسيبهاي ناشی از بی توجهی به مديريت زمان در برگزاري و
ادارة جلسهها و نيز به آسيبشناسي رفتارهای نوعیِ مديران و کارکنان سازمانها
در جلسات ميپردازيم.

 -1مقدمه
ديوان داري سابقهاي چند هزار ساله در ايران دارد .ظرايف رفتارهاي ديوانی
ما ايرانيان تا کنون مطالعه نشده است .آداب نوين اداري در جهان صنعتي
نيز بر ما شناخته شده نيست .به نظر میرسد آنچه ما در طي حدود دويست
سال اخير اقتباس کردهايم تنها ظواهری از آداب و رفتارهاي موجود در
کشورهاي صنعتي باشد که در قالب سنتهاي خودمان بومي شده است.
در بحث تقابل سنت و تجدد در ايران در يک سدة گذشته ،ظاهرا ً اين نکته
مغفول مانده است .فراوان است نوشتارهايي با موضوع عقبماندگي علمي
و صنعتي ما ،فراوان است نوشتارهايي با موضوع عقبماندگي فرهنگی ما ،و
کم نيست نوشتارهايي با موضوع عقبماندگي ما در تأسيس نهادهاي مدني
مدرن؛ اما ديده نشده است که به نقش نظم در ادارة گروههاي ساختارمند،
مانند کار-گروهها و جلسهها ،و اهميت آن در کشورداری نوين و در تسريع
امر توسعه پرداخته شود .ما ،پس از حدود دويست سالی که از آشناييمان
با علوم نوين میگذرد ،تازه دريافتهايم که نقل دانش کافي نيست و بايد
به توليد دانش بپردازيم و علم را به عنوان يک فرايند بومي کنيم ،و تازه
داريم به تفاوت ميان علم ابنسينايي و علم مدرن ،علم يوناني و علم مدرن،
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کيهانشناخت اسطورهاي و کيهانشناخت مدرن آگاه ميشويم .به همين
منوال ،به نظر ميرسد آگاهي ما از مفهوم دموکراسي يا مردمساالري و
مفاهيم مرتبط با آن در ادارة امور کشور هم ،چه در عرصة سياست و چه در
عرصههاي اجتماعي و علمي ،بسيار ابتدايي است و جز شبحي يا پرهيبي از
مفهوم پيچيدة دمکراسي و مشتقات آن دريافت نکردهايم .به نظر نميرسد
حتی در امر شمول دموکراسي به رفتار اداري تأمل کرده باشيم .آنچه با
کوش و خطا تجربه ميکنيم ملغمهاي است از ظاهر روشهای اقتباس شده
از جهان صنعتی و روشهاي ديواني سنتي خودمان ،که البته تحت تأثير عوامل
گوناگونی مانند جبر زمان ،رشد سريع جمعيت ،اقتصاد مبتني بر نفت ،و حتی
سنت شاهنشاهي و سنت اخالق مذهبي نيز قرار گرفته است .در اين مقاله به
آسيبشناسي بخشي از پديدههاي ديواني نوين کشور و ارتباط آن با توسعه
و بهرهوري ميپردازيم.
 -2تورم در ساختارهاي گروهي اداري و مفهوم توسعة پايدار اداري
در جوامعی که مردم ساالري سنت ديرينهای باشد ،ساختارهاي جمعي يا
گروهي نقش مهمي در ادارة امور ايفا ميکنند .کميتهها يا کار-گروهها،
کميسيونها ،جلسهها ،شوراها ،و انواع همايشهای ديگر از جملة اين
ساختارهاي گروهياند .اين ساختارهاي گروهي ،جز شوراها ،چنانکه غالب ًا
از اسامیشان بر ميآيد ،يا ريشه در غرب دارند و يا بر ساختههاي نوين
فرهنگ ما هستند ،و در هر صورت بايد به آنها به صورت پديدههاي اداري
نوين نگريست .فلسفة سياسي ما ايرانيان ،و روشهاي حکومتي شاهنشاهي،
با اين مفاهيم بيگانه بوده است .نه سياستنامههاي ما در گذشته به اين
پديدهها پرداختهاند و نه حکمرانان و پادشاهان ما قبل از مشروطيت لزومي
به ايجاد اين ساختارها برای ادارة کشور ديدهاند .اما پس از مشروطه،
تشکيل انواع جلسهها و کميسيونها و کميتهها بخش جداييناپذيري از ادارة
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امور جامعه شده است .تعدد و تنوع اين ساختارهاي گروهي بعد از انقالب
اسالمي بيشتر شده است .متورم شدن اين پديده ،هر دليلي هم که داشته
باشد ،آگاهانه نبوده است .هم اکنون اين تورم «اجالس» به شدت ادارة امور
جامعه را مختل کرده است؛ هم به علت تعدد و هم به علت چگونگي ادارة
اين جلسات و رفتار اعضاي آنها .اين پديده را شايد بتوان شبيه به توسعة
صنعتي در اروپا ،آگاهي از زيانهاي زيست محيطي اين توسعه ،نگرانی حفظ
محيط زيست ،و سرانجام ابداع مفهوم توسعة پايدار دانست .ما در توسعة
اداريمان بی بند و بار عمل کردهايم؛ بي توجه به توان انسانها ،بي توجه به
مفهوم زمان ،و بي توجه به ملزومات اثر بخشي ساختارهاي جمعی ،صرف ًا به
ساختار سازي پرداختهايم و اکنون در مرحلهاي هستيم که ضررهاي ناشي از
اين توسعة لجام گسيختة ساختارهاي اداري ما را ناگزير به شناخت اهميت
زيستبوم اداري و سالمت آن واداشته است .پس بايد به مهار اجالس
زدگی اداري پرداخت و به مفهوم توسعة پايدار زيستبوم اداري توجه
کرد -پيش از آنکه تارهايي که خودمان از طريق ايجاد اين ساختارها به دور
امور اداري تنيدهايم منجر به توقف ادارة امور اجتماع بشود و بهرهوري را به
حداقل ممکن کاهش بدهد.
جلسه ،به عنوان مظهر شاخص ساختار جمعی اداري ،در سازمانهای اداري
ما نقش پر رنگي پيدا کرده است .موضوع اصلي اين مقاله «جلسه» است،
اگر چه نکتههايي که میآوريم شايد در تحليل ساختارهاي اداري ديگر نيز
مفيد باشد .بررسی ما آسيب شناختي است ،پس بيشتر به عواملی اهميت
دادهايم که به لحاظ ادارة امور آسيبناکاند .در کشورهايي که سابقة
طوالني مردمساالري دارند ،جلسهداری سنت دير پايی است .اولين ويراست
کتاب «قواعد نظم روبرت» ،که به تفصيل و با جزئيات به چگونگي اداره
جلسه ،اعم از جلسههاي اداري ساده و مجالس قانون گذاری ميپردازد ،در
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سال  1907/1286در آمريکا به چاپ رسيده است[ .]1اگر بخواهيم به تک
تک قاعدههاي اين کتاب استناد کنيم ،بسياري آداب جلسهداری خودمان
را آسيب ناک ميبينم؛ اما در اين مقاله فقط به نکاتی میپردازيم که وضوح
بيشتري دارند و تأثيرگذاري آنها در بهرهوري بارزتر و بديهيتر است .به
خصوص ،نکتههايي که در مورد رفتار اعضاي نوعی جلسه در بخش 6
آوردهايم خاص ايران است و توجه به آن بسيار اهميت دارد.
با توجه به اين تأكيد بر آسيبشناسي رفتار جلسهاي در ادارة امور كشورمان،
كه قطع ًا در مقايسه با تأمالت نظري در امر مديريت سازماني جنبة مصداقي
دارد ،از ورود به مباحث متعارف در مراجع بيشماري كه در اين زمينه هست
اجتناب شده است .به عنوان نمونة تنها به دو مرجع [2و ]3و موارد مشابه
آن براي عالقهمندان ارجاع داده ميشود .اما در مورد مصداق آسيبشناسي
بومي خودمان مرجعي را مؤلف نديده است.
 -۳سهم جلسهها در ادارة امور کشور
مديران ارشد کشور ما ،به حکم مسئوليت يا به تشخيص خود ،براي پيشبرد
امور معموالً در جلسات متعددی شرکت ميکنند .آمار دقيق و جامعي از
تعداد اين جلسهها در دست نيست ،اما بررسی برنامههای اداري بعضي
معاونان در وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و نيز شواهدی مشابه در بعضي
وزارتخانههاي ديگر نشان ميدهد که سه جلسه در روز ميانگين تعداد
جلسههايي است که اين معاونان بايد در آنها شرکت کنند .اگر مدت هر
جلسه را دو ساعت و ميانگين زمان رفت و آمد و آمادگي براي هر جلسه
را هم فقط يک ساعت در نظر بگيريم ،روزانه  9ساعت وقت مديران صرف
مشارکت در جلسهها میشود .کم نيست مواردي که يک مدير ارشد براي
شرکت در دو يا سه جلسة همزمان دعوت ميشود .اگر زمان الزم براي
رسيدگي به نامههاي دريافتي ،تنظيم نامههاي ارسالي ،مالقات با ارباب
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رجوع ،پاسخ به تلفنها ،و سرانجام فرصت الزم براي تفکر (در معنای مديريت
تحول) را هم به حساب بياوريم ،به وضوح به اين نتيجه ميرسيم که رفتار
اداري ما آسيب زده است .مديران برای رفع بخشی از اين معضل معموالً
ناچارند امور روزانهای مثل کارتابل (-پروندان) -بيني را هم در ضمن
جلسات انجام بدهند ،يعنی گاهی در جلسه حضور ذهني هم نداشته باشند.
پس بايد پرسيد آيا اين همه حضور در جلسهها براي مديران واقع ًا ضرورت
دارد؟ آيا مديران اجرايي ارشد کشور براي پيشبرد امور اصوالً به اين همه
تشکيل جلسه نياز دارند؟ بازده اين جلسهها چقدر است؟ به نظر ميرسد
ارتباطي ميان نابهرهوري اداري ما و تعدد جلسههامان وجود داشته باشد.
اين ارتباط را ميتوان از دو جنبة کمی و کيفی بررسي کرد .پس ابتدا به
ضرورت تشکيل جلسه و چگونگي کاهش تعداد جلسهها و سپس به نحوة
ادارة جلسه و رفتار اعضاي آن میپردازيم.
 -۴آسيبشناسي جلسهداري :تعداد و بسامد
جلسه ممکن است به منظور تصميمسازي ،يا تصميمگيري ،يا هر دو برگزار
شود .در هر حال مدير است که تصميمها را به اجرا ميگذارد .هر جلسه و
اجراي هر تصميم زمان ميبرد و مدير و زيرمجموعهاش را درگير ميکند.
به خصوص پیگيری اجرای تصميمهای جلسات امري است که ما در ادارة
کشور از آن بسيار غافل ماندهايم .بررسي پروندة جلسههاي چند سال متوالی
در معاونت پژوهشي وزارت علوم به وضوح نشان ميدهد که تنها درصد
بسيار ناچيزي از مجموع تصميمهاي گرفته شده در جلساتی که معاون
پژوهشي هم در آنها حضور داشته ،به اجرا در آمده است .اگر زمان الزم
براي اجرا ی تصميمهای جلسات را در نظر بگيريم ،انگيزهمان براي تشکيل
جلسه کمتر ميشود .پس الزم است قبل از هر چيز به مفهوم زمان و
مديريت زمان توجه کنيم.
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 1-4مفهوم مديريت زمان
زمان نقش اساسي در زندگي نوين دارد .بينش انسان عصر جديد به طبيعت،
رفتار روزانة انسانها ،رفتار ديواني ،و حتی رفتار حکومتي مدتهای مديدی
است که از ايستايي دوران پيشانيوتوني به در آمده و بسيار پويا شده است.
اين ديد پويا به طبيعت و جامعه طي چند قرن اخير در کشورهاي صنعتي
به صورتي ناخود آگاه ذاتي شده است.
در مفهوم توسعه ،و در تعريف آن ،مفهوم زمان نقش کليدي دارد .مفهوم زمان،
براي جوامعی که توسعه يافته نيستند ولي ميخواهند باشند ،عنصرالينفکی از
مفهوم توسعه است .يعنی زمانبندي الزمة هر برنامة توسعه است .اهميت
زمان در برنامهريزيهاي توسعه مبتنی بر ارتباط جوامع با يکديگر است .اگر
ما جامعهاي منزوي بوديم ،و هيچ ارتباطی با جوامع پيشرفته نداشتيم ،ديگر
نه وجه مقايسهاي در کار میبود و نه الزامي به زمانبندي برای رسيدن به
شرايط مطلوب .پس در بحث توسعه ،مفهوم زمان و به تبع آن مديريت
زمان نقش اساسي دارد.
اجراي هر برنامة توسعه ملزومات اداري خود را ميطلبد .مديران ابزارهای
متفاوتی برای تصميمگيري دارند .بسته به سطح مديريت ،تصميمهاي مدير،
مستقل از اينکه مبتنی بر مطالعة کارشناسي باشد يا تشخيص ،ممکن است
فردي يا جمعي باشد .هنگامي که يک مدير ،به هر دليل ،بخواهد تصميمي
جمعي بگيرد جلسه ميگذارد .بنابراين هدف از تشکيل جلسه معموالً مشورت
و رسيدن به يک تصميم براي اجراست .هر جلسه چند مؤلفه دارد :دستور،
ِ
مجري تصميم ،زمان اجرای تصميم ،و تحويل نتيجة
تصميم ،شخص يا واحد
کار به شخص يا واحد ذيربط .غفلت از اين مؤلفهها يا تلقی نادرست از آنها
موجب میشود وقت جلسه به هدر برود و مدير در اجراي تصميمها ناموفق
باشد .مديريت زمان حکم ميکند که دستور جلس ه و تصميمها متناسب با
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ِ
زمان مفيد براي
ظرفيت زماني معقول برای آنها باشد .در غير اينصورت
کمک به توسعة کشور از دست رفته است.
مديران و اعضاي جلسهها معموالً حضور در جلسه را مترادف با کار کردن
ميدانند ،غافل از اينکه تازه با پايان گرفتن جلسه است که يک يا چند کار
آغاز میشود .بنابراين در طراحي روش مديريت الزم است که هر مدير،
با در نظر گرفتن توان سازمانش ،زمان الزم براي اجرای تصميمهايی را
که گرفته شده است به دقت براورد کند .اين براورد نشان ميدهد که چه
فرصتی برای اجرای تصميمهای جديد باقی مانده است و در نتيجه بسامد
معقولی برای اجالسهای آينده تعيين میکند.
 2-4براورد تعداد يا بسامد بهينة جلسهها
در تعيين تعداد جلسهها بايد عوامل متعددی را در نظر گرفت؛ از جمله نوع
و سطح مديريتی جلسات ،تعدد و نوع موضوعات ،و تعداد اعضا و سطح و
تنوع تخصصهای آنها .اما بهطور کلی ميتوان يک حد باالی ميانگين براي
تعداد جلسهها -دستکم متناسب با امکانات مدير -براورد کرد .با در نظر
گرفتن درگيريهاي گوناگون مديريتي ،و با توجه به مديريت تحول ،به معني
تخصيص فرصت کافي برای تفکر ،میبينيم که دو جلسه (ي دو ساعته) در
روز عم ً
ال حد باالی جلسههايي است که مدير میتواند در آنها شرکت کند.
بيش از آن به معني کاهش بهرهوري است .توجه داشته باشيم که هر جلسة
دو ساعته دست کم يک ساعت هم براي جابهجايي و آمادگي وقت ميگيرد.
اين يعني جمع ًا  6ساعت در روز .پس بايد ديد که چرا بسياری از مديران
ما ،در سطوح مختلف ،بيش از اينها تشکيل جلسه ميدهند يا در جلسهها
حضور مييابند.
به نظر ميرسد مديران در بسياري مواقع آنچه را بايد خودشان دربارهاش
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تصميم بگيرند به جلسه واميگذارند ،که اين شايد ناشی از بدفهمي مردم
ساالري است .اينکه مدير خودش تصميم نگيرد و کار را به شورا يا جلسه
واگذار کند ،الزام ًا به معني مردمساالری نيست ،شايد هم ضعف مديريت
باشد .گاهي هم مديران موضوعاتی را که مستلزم مدتها پژوهش و بررسیاند
به جلسه ميبرند و از جلسه به غلط انتظار کارشناسي فوری دارند.
بعضي موضوعها ممکن است مستمر يا دست کم بلند مدت باشند ،که
در اين صورت الزم است جلسههاي ادواري تشکيل شود .بسامد اينگونه
جلسهها را هم بايد درست تعيين کرد .کم نيستند موضوعاتی که جلسات
ماهی يکبار برايشان کافی است اما گاهی هفتگي برگزار ميشوند.
 -5آسيبشناسي جلسهداری
جلسه ،بسته به اينکه براي شور و تصميمسازي باشد يا براي تصميمگيري ،به
شيوههای متفاوتی اداره میشود ،اما چون اين دو نوع جلسه مشترکات زيادی
دارند در اين بحث ميان آنها فرق نميگذاريم .ديديم که مهمترين نکتهاي
که مدير يا رييس جلسه بايد در نظر بگيرد ،تناسب مباحث جلسه با وقت
جلسه است .پس مدير بايد به مؤلفههاي جلسه و ظرف زماني آنها پيشاپيش
توجه کند :دستور ،تصميم ،شخص يا واحد مجري تصميم ،زمان شروع و
ِ
واحد مربوط .البته
خاتمة اجرای تصميم ،و تحويل نتيجة کار به شخص يا
مؤلفههاي يک تصميم عموم ًا بر مدت اجرای آن تأثير ميگذارد ،ولی برآورد
کلی پيشاپيش براي مديريت زمان الزم است .در جلسههاي مشورتي ،که
غرض از آنها تصميمسازي است نه تصميمگيري ،صرف ًا دستور جلسه و
چگونگي رسيدن به تصميم سازي مهم است و مدير ميتواند به سليقة خود
جلسه را اداره کند .بنابراين ،براي افزايش بهرهوري ،تفکيک ميان جلسههاي
مشورتي و جلسههاي تصميمگيري اهميت دارد.
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 1-5دستور
جلسة بي دستور ،نه صريح و نه ضمني ،حداکثر گپزدني است مفيد .البته
گپزدن اداري هم ممکن است در بهرهوري مؤثر باشد اما به هيچ وجه جاي
جلسه را نميگيرد؛ تمايز ميان گپزدن جمعي و جلسه اگر براي مدير روشن
نباشد بهرهوري کاهش میيابد .بنابراين ،اولين شرط برگزاري جلسه داشتن
دستوراست که بايد صريح و مکتوب باشد و حتیالمقدور از قبل به اطالع
اعضا رسانده شده باشد .مدير هم بايد آگاهانه جلسه را طبق دستور اداره
کند .منظور از جلسه معموالً يا تصميمسازي مشورتی است يا تصميمگيري
مشارکتي ،و مدت جلسه فرصتی است که آهنگ پرداختن به اين امور را
تعيين میکند .مديريت زمان ايجاب میکند که هر جلسهای هدف مشخص
و مدت معين داشته باشد .بنابراين ،در تعيين دستور جلسه بايد اين دو قيد-
هدف و مدت -را در نظر گرفت.
جلسه اگر دستورش متناسب با هدفش نباشد ،يا متناسب با مدتش نباشد،
به نتيجة مطلوب نميرسد .تناسب دستوربا هدف ،اليهاي عميقتر از بحث
کنوني است و مايلم از آن بگذرم ،اما متناسب نبودن دستور با مدت آفتي
است بسيار شايع که رفع آن زياد مشکل نيست.
مديران ما ،که چندان به نقش زمان واقف نيستند ،در مديريت زمان
ضعفهاي شديدي از خود بروز ميدهند ،چه در تعيين موضوعات دستور
و چه در ادارة جلسه براي پرداختن به هر موضوع .بسيار ديده ميشود که
افراد حاضر در جلسه ،فارغ از موضوع دستور ،به طرح موضوعاتي ميپردازند
که صرف ًا براي بيان حضور خودشان است ،يا موضوع را بهانه قرار ميدهند
که حرفي به زبان بياورند که مايلند بعضي از اعضای ديگر آن را بشنوند.
به اين ترتيب ،بي توجه به محدوديت وقت و تعدد موضوعات ،زماني نسبت ًا
طوالني فقط به يک موضوع اختصاص داده ميشود .به اين ترتيب ،معموالً
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کمتر جلسهاي است که در آن به همة موضوعات دستور پرداخته شود .اين
بی تناسبی را ميتوان ناشی از ناتوانی مديران در پيشبيني زمان الزم براي
بررسی موضوعات دستور هم تلقی کرد .در هر صورت ،اين بي توجهي را،
چه در تعيين دستور و چه در تنظيم وقت براي پرداختن به هر موضوع،
نمیتوان نديده گرفت .تعدد جلسههايي که مديران ارشد کشور بايد خواسته
يا ناخواسته در آن شرکت کنند نيز حکايت از همين بي توجهيها دارد .اينها
همه نشان ميدهد که فرايند تصميمسازي و تصميمگيري ما از طريق جلسه
به شدت آسيب ناک است و نياز به دگرگونی بنيادی دارد.
 2-5تصميم
جلسه ،اگر مشورتي نباشد ،برای تصميمگيري است .هر تصميم بايد براي
اجراي يک کار معين باشد ،و بنابراين الزم است کارهايي که بايد انجام
بگيرد در صورتجلسه به صراحت بيان شود .جای تمام گفتههاي اعضاي
جلسه در صورتجلسه نيست .نقل مذاکرات ،در صورت ضرورت ،بايد
جداگانه باشد .در تصميمگيريها بايد به شأن جلسه ،جايگاه آن ،اختيارات
آن ،و نيز به ظرف زماني توجه کرد .تصميم ،و بحث آن ،بايد مرتبط با
موضوع دستور و فارغ از زوائد باشد .اعضا نبايد تصور کنند که جلسه
کردهاند تا تمام مسائل کشور را يکجا حل کنند.
 3-5مجري
هر تصميم مقدمة اجراي کاری است .پس بايد شخص يا واحد اداري مجري
آن کار تعيين شود .تعيين مجري بهتر است در همان جلسه انجام شود ،و
اگر اين امکان نداشت دست کم بايد مشخص شود مسؤوليت تعيين مجري
با کيست و چه وقت مجري تعيين خواهد شد .بنابراين ،در صورت جلسه
بايد مجري هر تصميم هم اعالم شود.
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 4-5مهلت اجرا
کار بايد آغاز و پايان معين داشته باشد ،در غير اين صورت اعضای جلسه به
جای تصميمگيری قاطع البد به بيان آرزوهای خود پرداختهاند ،يعنی وقتشان
را تلف کردهاند .فراوان است صورت جلسههايی که برای اجرای تصميمهای
آنها نه فقط زمان شروع و خاتمه ،بلکه حتی مجری هم تعين نشده است ،و
طبيعی است که بسياری از اين تصميمها هرگز اجرا نشده باشد.
البته ،مواردي هم هست که زمان شروع و خاتمة تعيين نشده ولي تصميم
سرانجام اجرا شده است .در هر صورت براي سالمت کار اداري ،و برای
برآورد تقريبي پيشرفت امور ،زمانبندي اجراي تصميمها بسيار اهميت
دارد .حسن ديگر اين زمانبندی ،عادت کردن مديران به پيگيري منطقي
امور و نيز عادت کردن کارشناسان به برآورد صحيح مدت الزم براي انجام
هر کاري است .در اينباره ضعف بسيار شديدی در سازمانهای کشور
مشاهده ميشود .يافتن مثال براي اين آسيب کار سادهاي است .مشکل در
ِ
نقيض آن است .پس اين آسيب جدي است و يکي از علل
پيدا کردن مثال
بنيادي نابهرهوري را بايد در آن جستجو کرد.
 5-5تحويل کار
در صورتجلسه بايد تعيين شود که مجری نتيجة کار را به چه کسي يا چه
واحدي تحويل بدهد يا گزارش کند .به اين ترتيب مجری احساس میکند
نتيجة کارش براي شخص يا واحدي مفيد است و هم اينکه تحويل گيرندة
کار خود را موظف میبيند که آن نتيجه را به کار بگيرد .در نهايت اين
تبادلی است که محصول آن افزايش بهرهوري اداري است .کافي است به
صورت جلسههايي که در چند سال گذشته شرکت کردهايد مراجعه کنيد
تا ببينيد چه درصد کمي از کارها ،در صورتي که اص ً
ال انجام شده باشد ،به
کسي هم گزارش شده يا تحويل داده شده است.
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 6-5تعدد جلسهها
با توجه به نکتههاي پيشين و نقش بالقوة جلسهها در تصميمگيريها و
انجام کارهای اداری ،خوب است ببينيم که چقدر از وقت يک مدير واقع ًا
الزم است در جلسهها گذرانده شود .ميانگين وقتی که مديران ارشد ما به
مسئوليتهای خود اختصاص میدهند  12ساعت در روز و پنج روز در هفته
است .واضح است که دست کم نيمي از اين فرصت بايد مختص اموري غير
از ادارة جلسه يا شرکت در جلسه باشد .قب ً
ال گفتيم که هر جلسة نوعی ،با
مقدمات و موخراتش ،به طور متوسط  3ساعت وقت میبرد .پس دو جلسه
در روز حداکثر تعداد جلسههايي است که میتوان ،ضمن حفظ سالمت امور،
برگزار کرد .اما واقعيت اداري ما در ايران بسيار از اين هنجار به دور است.
اينکه بيشتر وقت مديران در جلسهها سپري ميشود حاکي از آن است
که روشهای ما براي تصميمسازي ،تصميمگيري ،و اجرا غلطاند؛ جلسهها
بد اداره ميشوند و مديريت زمان رعايت نميشود .درصد قابل توجهي از
جلسهها به موضوعات تکراري میپردازند و در واقع بي حاصلاند.
 -6آسيب شناسي رفتار مدير جلسه
جلسه ،چه به منظور مشورت چه براي تصميمگيري ،نقش مهمی در ادارة
کشور دارد .پس الزم است حاضران هر جلسه شأن حضور خود را به
درستي درک کنند و سهمي تعيين کننده در تصميم سازيها و تصميمگيريها
داشته باشند .نکاتی که در اينجا ذکر میشود مبتنی بر تجربة نويسنده در
طی ربع قرن شرکت در جلسههاي گوناگون در سطوح مختلف کارشناسی
و مديريتی است  -از سطوح پايين کارشناسی تا عاليترين سطوح مديريتی
کشور .نکتههاي آسيب شناختي نه از ديد مديريت زمان که از ديد مديريت
محتوي برشمرده ميشوند .محتواي گفتهها در جلسه نقش اساسي در
تصميمگيريهاي مديران دارد .از اين جهت شناخت اين آسيبها براي رفع
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آنها و توجه مديران به نقش اين آسيبها در تصميمگيريهايشان ضروری
است .در اينجا در پی تحليل انگيزهها و علتهاي فردي يا قومي ،تاريخي يا
مقطعي ،و اقتصادي يا فرهنگي اين آسيبها نيستم .منظورم بر شمردن و
آشکار ساختن خود اين آسيبها و به عبارت ديگر پديدهشناسي آسيبهاي
رفتار جلسهاي است .آسيبشناسي ،در اصل ،به معني نفي کلی سالمت
جلسه نيست ،بلکه فقط به دنبال شناخت آسيبهاي رايج است .بديهي است
که اين شناخت تنها در مقايسه با نمونههای سالم حاصل میشود؛ کما اينکه
در آسيبشناسي بدن انسان هم همين طور است .آنچه در زير ميآيد چند
نمونه از رفتارهاي آسيبناک بعضي مديران است.
 1-6ندانم کاری به علت نابهجايی
مديران نابهجا وانمود ميکنند که به اوضاع اداري مسلطاند .پس به کارکنان
دست چند ِم بله گو در جلسهها امتياز ميدهند و از کارشناسان زبده ،که يا
سکوت ميکنند يا به صراحت عيوب را بيان ميکنند ،دوري ميجويند .اين
مديران معموالً توان پذيرش انتقاد هم ندارند و در مقام مدير جلسه کمابيش
به تصميمهاي نابهجايی ميرسند که حتی اگر اجرا هم بشوند تأثيری در
افزايش بهرهوری نخواهد داشت .سرخوردگی و افسردگي کارشناسان مجرب
در بعضی سازمانها حکايت از حضور چنين مديرانی دارد.
 2-6جاللت مآبی
نوع رفتار بعضی مديرانی است که چونان عاليجنابان نوروزي ،و البته بدون
داشتن اسباب بزرگی ،در چند صباحي که به منصبی گماشته شدهاند اداي
بزرگان را در ميآورند .مث ً
ال  ،در شروع جلسه ،آيهاي را که به هر زحمت
از قبل تهيه ديدهاند ميخوانند و باقی وقت جلسه را به سکوت ميگذرانند،
و جلسه گردانی را عم ً
ال به همة اعضا يا يکي از مديران رتبههاي پايينتر
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وامیگذارند .در واقع اين مديران ،به جای جلسة واقعی ،نمايشی از جلسه
برگزار میکنند .روشن است که چنين جلساتی چقدر کم حاصلاند.
 -3-6خاکساری از ناتوانی
در رفتار بعضي مديران نا به جا ديده ميشود که ناتواني خود در ادارة
امور را در لفاف تواضع میپيچند .مث ً
ال تصميمگيري را به عهدة کارشناسان
میگذارند و مسؤوليت مديريتي را از خود ساقط ميکنند؛ در حالی که مدير
بايد بتواند ميان نظرهاي مختلف کارشناسي برمبناي سياستهاي اداري
خود تصميم بگيرد و اين نقش را نميتواند به عهدة ديگران بگذارد .در هر
حال بعيد است که چنين مديرانی به تصميمهای قاطع و کارسازی برسند.
 4-6تفرعنِ متکی به تيولدارای
بعضی مديران به مجموعة زير پوشش مديريت خود همچون تيولي مينگرند
که انقالب ،به هر پاسي ،در اختيارشان گذاشته است .اين مديران مناسبات
اداری را هم ارباب -رعيتی میخواهند؛ تا آنجا که بتوانند از نظام و حکومت
امتياز میگيرند؛ حتي از اجراي قانون کار سرباز ميزنند ،و به اساسنامه
و آييننامه و شرح وظايف هم وقعی نمیگذارند .اين مديران تصوري از
مديريت در دوران نوين ندارند ،حتي اگر تحصيالت عالي نوين هم داشته
باشند باز به سنت تيولداري پاي بندند .بديهي است مجموعة زير پوشش
چنين مديرانی تا چه اندازه از شرايط دنياي مدرن و شتاب توسعة کشور
و مفهوم بهرهوری اداری به دور ميماند .جابهجايي مديران تيولدار هم
هزينههاي سنگيني به دنبال دارد ،زيرا تيولدار همواره در بارياني در اطراف
خود دارد که براحتي دست از حمايت وي نميکشند.
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 .7آسيبشناسي رفتار اعضای جلسه
طيف رفتار اعضاي جلسه بسيار گسترده است و بسته به نوع و مقام مدير،
شخصيت خود عضو ،و دستور جلسه تغيير ميکند .هنجار رفتار جلسهاي ،با
توجه به هدف تصميمسازي يا تصميمگيري در جلسه ،قاعدت ًا اين است که
عضو حاضر بکوشد دستور جلسه را به گونهاي بشکافد که در نهايت مدير
بتواند منطقيتر و مطمئنتر تصميم بگيرد .اما بسياري از رفتارهاي اعضای
جلسهها در کشور ما ناشي از انگيزههاي ديگري است که در نهايت حاصل
کار مدير ضعيف را بدتر و افزايش بهرهوري مدير توانا را سختتر میکند.
نکتههايي که در اينجا گفته ميشود عمدت ًا مبتنی بر تيپشناسی اعضاي نوعي
جلسههاست.
 1-7اسکيزوفرني اداري
بسياري افراد ،کارشناسان و مديران مياني ،به هنگام مشارکت در جلسهها،
ابتدا مقام و نظر رييس جلسه و حاضران ديگر و به طور کلی جو حاکم
را ميسنجند و بعد ،گاهی حتی بر خالف عقيدة واقعیشان ،نظر ميدهند.
فراوان ديده ميشود که اعضا در جلسه يک نظر دارند و در خارج از جلسه،
چه قبل و چه بعد از آن ،نظري ديگر .اين تناقض ميان گفتار و کردار باعث
ميشود تصميمهاي مهم کشوري مبناي منطقي نداشته باشد و در اجرا ،به
علت مخالفت قلبي مديران و کارشناسان حاضر در جلسه ،با مشکل مواجه
شود .کارشناسان زبده و صادق کشور از اين اسکيزوفرني بسيار رنج ميبرند
و بخشی از افسردگيهای اداري ناشي از همين اسکيزوفرني رايج در جلسات
و نيز تصميمگيريهاي مبتني بر اين رفتارهاست.
مبتاليان به اين بيماری در جلسات به گفتارهای رييس پسند میپردازند
و به هر بهانهای با صراحت يا به طور ضمنی در مدح مدير و تاييد افراد
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يا گروههای مورد حمايت او سخن میگويند -حتی اگر در خارج از جلسه
در ذم همة اينها سخن گفته باشند .اين افراد در جلساتی که فاصلة سلسله
مراتبیشان با مدير جلسه چندان نباشد که احساس خطر کنند ،گاهی
رفتارشان به کلی تغيير میکند و در مواردی حتی به نقادیهای غيرسازنده
هم میپردازند.
 2-7تلفيق گرايی
تلفيقگرايان معموالً حرف تازهای براي گفتن در جلسات ندارند ،اما براي
اعالم حضور و تاکيد بر موجوديت خود حرفهای چند نفر ،به خصوص مدير
را ،به هم میآميزند و با استناد به آنها معموالً بديهياتی را تکرار میکنند.
 3-7فرصت طلبی و حسابگری
رفتار اعضايي است که روحيه و نبض رئيس جلسه را فورا ً تشخيص ميدهند
وطوری صحبت ميکنند که شأن مديران عاليجناب يا تيولدار در جلسه
بارز شود ،و از اين طريق امتياز میگيرند .اينها گاهی در گفتههاي خود به
دانشمندان و متفکران مشهور هم -چه درست چه نادرست -استناد میکنند.
 4-7پرخاشگری
پرخاشگران معموالً در جلسههايي که مدير اختالف سلسله مراتبي کمي با
اعضا دارد حضوري قوي دارند .اينها با پرخاشگري و اعتراض -چه مربوط
چه نامربوط -جلسه را به هم ميريزند ،کار مدير را براي رسيدن به تصميم
مشکل ميکنند ،و اعضاي ديگر را خسته .اين اعضا حتي به فکر ماهيگيري از
آب گل آلود هم نيستند ،و نوع ًا کارشان پرخاشگري به منظور اعالم حضور
و احتماالً جلب توجه است.
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 5-7ساده لوحی
سادهلوحان ،که صراحت ناگزيرشان گاه جلسه را تلخ میکند و گاه به لودگی
میکشاند ،با رفتارهای نوعیشان ديگران را -به عمد يا به سهو -به خنده
میاندازند و موجب اتالف وقت جلسهها ميشوند .اينها ،بر خالف نکته
گويان ،حتي نقشي در جهت تلطيف زبریهای جلسه نيز ندارند.
 -8نتيجهگيري
رفتار اداري ما در ايران بشدت آسيب زده است  .اين آسيب زدگي را با
بخشنامههاي اداري ناپخته نميتوان بر طرف کرد .به نظر ميرسد برخي
از اين آسيبها را بتوان در زمرة جهاني1هاي ما جهان سوميها پنداشت ،و
ريشة بعضي ديگر را شايد بتوان در فرهنگ خاص ما ايرانيان جستجو کرد.
در هر صورت ،بر طرف کردن اين آسيبها بسيار ضروري است .ابزارگرايي
در امر بهرهوري مديريت -مانند گرايش به فناوري اطالعات و رايانه ،که
تب آن کشور را فرا گرفته است -چارة کار نيست .آسيب زدايی صرف ًا با
استناد به نوشتارهاي مديريتي کشورهاي صنعتي هم ممکن نمیشود .رفع
اين نوع موانع افزايش بهرهوری اداری درکشور ما ،قبل از هر چيز ،مستلزم
بحث و بررسی عميق اين آسيبها از جنبههای مختلف علمی است.
 .1جهاني به پديدهاي ميگويند که خاص يک قوم ،يک زبان ،يا يک فرهنگ نباشد و
عموميت داشته باشد.
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سپاسگزاري :بسياري از نکتههاي اين مقاله در شوراي مديران حوزة معاونت
پژوهشي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،جسته گريخته در طی يک سال
گذشته مطرح شده است .نکتههاي بخش  2-6در يک بحث طوالني با آقاي
دکتر فريد مر مطرح شد .پيش نوشت مقاله را مديران حوزه مطالعه کردند
و نظر دادند؛ به ويژه خانم دکتر حجازي ،و آقايان دکتر سلطاني ،دکتر
شريفي ،و دکتر اعتماد نظرهاي مفيدي ابراز کردند .آقاي دکتر ابوالحسن
فقيهي ،رئيس انجمن علوم مديريت ايران نيز نظرهاي مفيدي دادند .آقای
محمدرضا بهاری با وسواس هنرمندانة خودش هم نثر را ويرايش کردند و
هم منطق ارائه مطالب را .آقاي دكتر مهدي ايراننژاد مراجع  2و  3را در
اختيار گذاشتند .از همگي آنها سپاسگزارم.
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