
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A look at Research and ISI in Iran, Persian 

 

Hossein Javadi 

Invited professor of the Faculty of Science at Azad Islamic University, Tehran campuses 

Tehran, Iran 

Javadi_hossein@hotmail.com 

 

  

  

  

  در ايران   ISIنگاهي به پژوهش و  -عطف به عتف 

 ، نوشته آقاي دكتر رضا منصوريچهار سال در وزارت عتف	عطف به كتاب

 

  حسين جوادي
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 شامل نكات قابل توجه و بررسي در مورد نحوه ي برخورد با پژوهشگران و نگاه "چهار سال در وزات عتف"كتاب :چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

در اين كتاب راهكارهاي ارزنده اي نيز براي سامان دادن به روش هاي مديريتي پژوهش ارائه   .مسئواالن به امر پژوهش است

چيزي كه در اين نوشته مورد توجه است، نگاه نويسنده كتاب به زيرساخت  .تگرديده است كه در حوصله ي اين نوشته نيس

بزار و حتي با داشتن ا .فكري و تعيين كننده براي پيشرفت علمي كشور استهاي مديريتي و كم توجهي به زيرساخت هاي 

است كه با انديشيدن بايد نتايج را بررسي و تجزيه و تحليل كرده و  		امكانات پژوهشي گسترده و پيشرفته، سرانجام اين مغز

 .نباشد، مورد حمايت قرار نمي گيردتجزيه و تحليل درست علمي تا زماني كه در جهت نيازهاي عمومي   .نتيجه گيري كند

اعتماد به نفس عمومي نيز زماني تقويت مي شود و پژوهشگران را مورد حمايت قرار مي دهد كه عالوه بر جهت گيري پژوهش 

باالخره يك  .در رفع نياز عمومي، مبين اين واقعيت باشد كه توان پژوهشي كشور قدرت رقابت با ساير ملل پيشرفته را دارد

بايد حرفي براي گفتن داشته باشد تا پويايي خود  ....در عرصه هاي جهاني در تمام زمينه هاي فرهنگي، علمي، هنري وملت 

   .و هست	را نشان دهد، بويژه ملت ايران كه امانتدار و منادي تمدني مطرح بوده

  

  

  قاي دكتر رضا منصوريĤت
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        چهار سال در وزارت عتفچهار سال در وزارت عتفچهار سال در وزارت عتفچهار سال در وزارت عتف

دانلود و مطالعه ) 2( نجوم ايراننجوم ايراننجوم ايراننجوم ايرانوشته آقاي دكتر رضا منصوري را از سايت وزين ) ن1( وزارت عتفوزارت عتفوزارت عتفوزارت عتفچهار سال در چهار سال در چهار سال در چهار سال در اخيراً كتاب 

پس از چهار سال تجربه در بخشي از دولت، و تجربه هاي بسيار با ارزش در هدايت امور ":در پيشگفتار كتاب چنين آمده است .كردم

كه در روزهاي پاياني دولت اصالحات و قبل از  . ...ديد خودم منتقل نكنم پژوهشي با ابزار اداري موجود حيفم آمد نكته هايي را از

مذاكره شد؛  1386و  1384با سه ناشر در سالهاي  .آماده ي چاپ شد 1384متن اوليه ي كتاب در شهريور  .ترك سمت نوشته شد

هيچكدام آن را در خور چاپ نيافتند! اين بود كه تصميم گرفتم با ويرايش جديد، و با در نظرگرفتن حساسيت هاي سياسي روز و 

روي  1392دي   25اين كتاب در  نسخه الكترونيكي ."محذف بعضي نامها، آن را از طريق وبگاه خودم در اختيار عالقه مندان بگذار

مايل بوديد به اين بهانه كار خيري اما اگر  .تنها انتظار نويسنده اين است كه اين كتاب خوانده شود ".نجوم قرار گرفتوبگاه ماهنامه 

   .)2 كتاب چهار سال در وزارت عتف؛ ص( "بريزيد ايرانمجله نجوممجله نجوممجله نجوممجله نجومانجام دهيد لطفاً مبلغي داوطلبانه به حساب 

خود را منتشر كنيد، كار بسيار ارزنده اي است كه با انتشار آن زمينه بحث اين كه شما خواستيد تجربيات دوران مديريت  : نظرنظرنظرنظر

حداقل نتيجه مثبت آن مي توانست اين باشد كه مسئوالن و مديران بخش علمي  .فراهم مي شد تا مورد نقد و اظهار نظر قرار گيرد

ما ور بوديد، بيشتر آشنا شوند و مشكالت را از شو پژوهشي كشور با نقطه نظرات جنابعالي كه از سياست گذاران علمي و پژوهشي كش

اگر تمام گفته هاي شما در اين كتاب نادرست و ناروا هم باشد، بازهم خالي از بهره نبود، زيرا مشخص مي شد كه مشكالت  .نيز بشنوند

نداشتيد كه كتابتان منتشر  قطعاً جنابعالي انتظار .پژوهشي كشور، اين موارد نيست و بايد مشكالت را در جايي ديگر جستجو كرد

آيا جنابعالي در دوراني  .نشود، ولي شايد اين انتظاري دور از انصاف باشد، زيرا در جامعه ما تعريف و تمجيد جاي نقد را گرفته است

 ؟ در هركه رئيس انجمن فيزيك ايران و معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوديد، اجازه انتقاد به ديگران مي داديد

 .صورت ميزها ماندگار نيستند

 

 چهار سال در وزارت عتفچهار سال در وزارت عتفچهار سال در وزارت عتفچهار سال در وزارت عتف

جناب عالي در توضيح مالقاتي كه با آقاي دكتر مصطفي معين، وزير محترم وقت علوم، تحقيقات و فناوري داشتيد چنين 

بود كه از آقاي دكتر مصطفي معين، وزير وقت، تقاضاي مالقات كردم تا پيشنهادي را  1380اواسط شهريور ماه "نوسته ايد:

در اين مالقات، كه اواخر شهريور ماه انجام شد، تشريح كردم كه حتي اگر هم نظام پژوهش ما مؤثر  .براي ايشان مطرح كنم

 .به هر دليل نياز فوري به منابع مالي دارند عمل كند باز هم بايد راهي پيدا كرد براي كمك فوري به پژوهشگران موفقي كه
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منظورم آن دسته از پژوهشگراني بود كه شايد در شرف دستيابي به نتيجه اي مهم باشند و يا پژوهشگراني كه به تازگي به 

ش كار آتمنظورم نوعي سازو .جمع دانشگاهيان پيوسته اند و توانايي بالقوه علمي دارند اما امكانات براي شروع كار ندارند

 .)9(همان؛ ص  "نشاني بود براي رفع عطش فوري پژوهش

توجه به آن دسته از " :... به اين جمله توجه كنيد .، چه لطافتي در بيان حضرتعالي منعكس است!چه زيبا : نظرنظرنظرنظر

 :توجه كردبه اين فرمايش مي توان از چند منظر  "...پژوهشگراني كه شايد در شرف دستيابي به نتيجه اي مهم باشند و 

حال سئوال اين  .اول اين كه يك پژوهش مراحل مختلفي را طي مي كند تا به مرحله اي برسد كه احتمال نتيجه مهم دارد

است كه نتيجه مهم را چگونه تعريف مي كنيد؟ من نمي دانم شما از يك پژوهش انتظار داريد به چه نتيجه اي برسد كه از 

ر پژوهشي در مورد يكي از مباني، اصول يا قوانين پايه فيزيك باشد، از اهميت زيادي نظر شما مهم باشد؟ ولي مي دانم اگ

چنين پژوهش هايي معموالً با يك آزمايش كه نتيجه آن در چارچوب نظريه هاي موجود بي پاسخ مي ماند،  .برخوردار است

قريب به  .گاليله اي را زير سئوال برد ميالدي كه نسبيت1880 مورلي در دهه ي  -ن مانند آزمايش مايكلسو .آغاز مي شود

نسبيت خاص از آن جهت  .بيست سال تالش صاحب نظران بي نتيجه بود، اما اين تالش ها زمينه ساز ارائه نسبيت خاص شد

مهم بود كه نگرش فيزيكدانان را نسبت به قوانين مكانيك كالسيك و ماده و انرژي، و سرانجام نسبت به فضا و زمان تغيير 

نمونه ي ديگر را مي توان فاجعه ي ماوراء بنفش دانست كه زمينه ساز پيدايش مكانيك كوانتوم شد كه ديدگاه فيزيكدانان  .داد

  .را نسبت به تابش تغيير داد

اگر در چارچوب نظريه  .بطوركلي در علم، هرگاه پديده اي خاص را بررسي كنيم ممكن است با سئوال رو به رو شويم

اگر با استفاده از نظريه هاي رايج به سئوال مورد  .راي آن وجود نداشته باشد، كار پژوهش آغاز مي شودهاي رايج، پاسخي ب

نظر پاسخ داديم، پژوهش نتيجه مفيدي داشته است و بنابر اهميت سئوال و پاسخ به دست آمده، اهميت پژوهش قابل ارزيابي 

توان يكي از مهمترين پژوهش هاي قرن گذشته دانست كه در بعنوان مثال تابش هاوكينگ در سياه چاله ها را مي  .است

(و واينبگر و يا كارهاي عبدالسالم  .چارچوب نظريه هاي رايج زمان خود توضيح داده شد و در سطح جهان، جنجال به پا كرد

 رد كه هاست پژوهش گونه همين از   كه به اتحاد نيروهاي الكترومغناطيسي و هسته اي ضعيف انجاميد،شلدون گالشو) 

  .شد انجام رايج نظريه چارچوب
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  تصوير جلد كتاب چهار سال در وزات عتف

اما اگر سئوالي مطرح شود كه در چارچوب نظريه هاي رايج نتوان پاسخ داد، ممكن است به يك انقالب علمي منجر شود 

معموالً  چنين سئواالتي .آزمايش مايكلسون و ظهور نسبيت از اين گونه سئواالت بود .و يا براي مدتهاي مديد بي پاسخ بماند

نكته مهم اين است كه برخي از نتايج مي تواند براي جامعه ي علمي  .دور از انتظار جوامع علمي و دانشمندان پيش مي آيد

 اگر ساختار سئوال طوري باشد كه متن .تابع بتامقاله هاي ويلچك و پوليتزر در مورد مقادير منفي تكان دهنده باشد، مانند 

سئوال نشان دهد، يافتن پاسخ چنين سئوالي در نظريه هاي رايج امكان پذير نيست، مي تواند جامعه علمي را متحول كند و 

رادايم ااگر به نتيجه مورد انتظاري كه در متن سئوال نهفته است، بينجامد، يك انقالب علمي رخ خواهد داد كه به تغيير پ
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با سئواالتي رو به رو شدم و نتيجه گرفتم كه پاسخ آنها را نمي توان  1351تا  1341من ده سال از سال  .هاي رايج مي انجامد

 در اين مدت توانستم سئواالت خود را جمع بندي .در نظريه هاي رايج، مكانيك كالسيك، مكانيك كوانتوم و نسبيت پيدا كرد

اصوالً به ) 3(مي توان سرعت حد را از انرژي الكترومغناطيسي به ماده تعميم داد؟ دي برسم كه آيا كرده و به اين سئوال بنيا

 1351مدت پانزده سال از  .نظر خودم چنين سئوالي قابل طرح نبود، مگر آن كه زمينه پاسخگويي آن را نيز فراهم مي كردم

و ساختمان فوتون را در رابطه روي آن سئوال متمركز شدم تا سرانجام پاسخ آن را در بررسي ساختمان فوتون يافتم  1366تا 

تعميم سرعت "ح كردم:به جاي طرح سئوال، مسئله را به اين گونه مطر .)3( با هم ارزي جرم و انرژي تجزيه و تحليل كردم

بررسي و داوري آن كه حضرتعالي آن را بي ارزش خوانديد و براي  1381در سال  .)4("نور از انرژي الكترومغناطيسي به ماده

كافي بود جنابعالي برخورد  .، قريب به چهل سال وقت و انرژي صرف شده بود)3( مبلغ پانصد هزار تومان مطالبه فرموديد

علمي مي فرموديد و اين سئوال را مطرح مي كرديد كه چگونه مي توان سرعت نور را از انرژي به ماده تعميم داد؟ كه چنين 

  .نكرديد

منظورم آن دسته از پژوهشگراني بود كه شايد در شرف دستيابي به نتيجه اي مهم "حال انصاف دهيد، دغدغه شما از:

ام دسته از پژوهشگران بود؟ انسانها در جامعه همان قدر جدي گرفته مي شوند كه خودشان در عمل، خودشان ، كد"باشند

يك صاحب نظر علمي زماني جدي گرفته مي شود كه اظهار نظرش (حداقل در زمينه علمي خودش) با  .را جدي بگيرند

     .ارزش است، گزاره اي عاميانه است و وجاهت علمي نداردمردم عادي تفاوت عالمانه داشته باشد، اين كه اين يا آن نظريه بي 

   

  چهار سال در وزارت عتفچهار سال در وزارت عتفچهار سال در وزارت عتفچهار سال در وزارت عتف

در فصول اوليه كتاب، در مورد آيين نامه ها، انجمن هاي پژوهشي، مشكالت اداري و سروسامان دادن به دفاتر و ساختمان 

شايد هم در تخصص و حوصله من نيست كه معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخته ايد كه نمي خواهم و 

 صادق، علم مضر؛ علم نافع، علم بد؛ علم خوب، علم"بنابراين الزم مي دانم كه از اينجا ادامه دهم: .در مورد آنها صحبت كنم

 "بپذيريم؟ علم براي را صفت كدام افزا؛ ارزش علم پرور؛ عالم علم نازا؛ علم زا، ايده علم ناموجه؛ علم موجه، علم كاذب؛ علم

استانداردي است براي توليد علم نوين، مشابه استانداردهاي  ISI":است آمده چنين مختصر بحثي از بعد   .)134 ص همان؛(

   .)135(همان؛ ص "توليدات صنعتي، كه نمي توان آن را با توليد علم ابوريحاني و ابن سينايي يكي شمرد
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نگاهي به تاريخ علم در ايران نشان مي دهد كه ايرانيان هرگاه به منابع علمي دست رسي داشته اند و شرايط مساعد  نظر:نظر:نظر:نظر:

ادعا نمي كنم كه در اين زمينه بهترين هستند، چون چنين  .بوده، در حد توان خود از آن بهره برده و بر غناي آن افزوده اند

اما ادعا  .به ساير ملل و در نهايت ناديده گرفتن ارزش هاي انساني و انديشه است ادعايي دور از اخالق علمي و نوعي اهانت

 .مي كنم ايرانيان صفحات ويژه اي از تاريخ علم را اختصاصي كرده اند و امروزه هم جايگاه خود را در عرصه ي جهاني دارند

نظر من مهمترين آنها (بر خالف اروپا) پراكنندگي  اين كه چرا پيشرفت علمي ايرانيان تداوم نداشته، داليل زيادي دارد كه به

وجود دانشگاه ها و رشد فناوري و انتقال سريع اطالعات، با امروزه  .جغرافيايي جمعيت و دوري شهرها از يكديگر بوده است

ته اشپس در عصر حاضر بايد انتظار پيشرفت هاي درخشاني در زمينه هاي مختلف علمي را د .اين مشكل رنگ باخته است

شايد هم يكي از بهترين روش هاي ارزيابي آثار پژوهشگران علمي،  .با شما موافقم كه آثار علمي بايد ارزيابي شود .باشيم

   .قابل ارزيابي است ISIهمان انتشار نتايج در ژورنال هاي معتبر است كه از طريق 

كرده ايد و از حجم تبليغات مؤسسات مختلف براي قطعاً حضرتعالي از حوالي ميدان انقالب و مقابل دانشگاه تهران عبور 

سئوال اين است؛ اين مؤسسات را  .خبر داريد ISIنوشتن پايان نامه ها و انتشار مقاالت در ژورنال هاي معتبر با ضريب قوي 

شتر از ه بيچه كساني اداره مي كنند و پايان نامه ها و مقاالت را چه كساني مي نويسند؟ پاسخ ساده و روشن است، كساني ك

چنين وضعيتي ما را به جايي رسانده كه  .آشنا هستندپايان نامه و مقاله نويسي دانشجويان اطالعات علمي دارند و با فنون 

براي نمونه به دو مورد  .سخن از ركود تورمي در دانشگاه ها و مخدوش شدن معيارهاي محاسبه رشد علمي در جامعه است

، )5( اندهاي ايران دچار ركود تورمي شدهدانشگاهشناسي ايران: رئيس انجمن جامعهقانعي راد زير توجه فرماييد: آقاي دكتر 

در جامعه  معيارهاي محاسبه رشد علمي: استاد فيزيك و رئيس گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريفآقاي دكتر گلشني، 

كه ما بدون داشتن شرايط و امكانات موجود در  اشكال از كجاست؟ مشكل از اين جا ناشي شد .)6( ما كامالً مخدوش است

در غرب علم را توليد مي كنند، در حاليكه ما علم را  .غرب و بدون فضاي علمي آن، معيارهاي آنها را براي ارزيابي بكار برديم

ده سنگر را تسخير كردر غرب نتايج پژوهش ها مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد، اما ما با انتشار مقاله، آخرين  .وارد مي كنيم

، آخرين مرحله ي ISIبنابراين انتشار مقاله در ژورنال هاي داراي ضريب  .ايم و به نتايج مادي و معنوي آن دست مي يابيم

يعني مدرك گرايي محض! و چه مدركي براي اثبات جايگاه  .پژوهش است، حتي اگر ديگري بجاي پژوهشگر! مقاله بنويسد

  !ISIعلمي، بهتر از نشان دادن ژورنالي با ضريب معتبر 

هنگامي كه جنابعالي كارهاي مرا ديديد، بعنوان مسئول بخش تحقيقاتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس انجمن 

پول براي داوري كنيد، بهتر بود كه با دقت صورت مسئله را بررسي  فيزيك ايران، به جاي آنكه بي ارزش بخوانيد و مطالبه
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مسئله اي كه من مطرح كرده بودم اين بود كه صورت نسبيتي قانون دوم نيوتن نياز به بررسي مجدد دارد، همين  .مي كرديد

ر انجمن محترمتان داگر شما و همكاران  .عنوان مي توانست يك كار عظيم، مهم و تĤثير گذار علمي براي پژوهش باشد

مستدل نشان دهيد كه معادله اينشتين در مورد قانون دوم نيوتن نياز به بازنگري ندارد، مجبور  فيزيك ايران، مي خواستيد

ما اگر ش .بوديد موارد بسيار مهمي را مطرح كنيد كه هر كدام از آنها مي توانست بعنوان يك پژوهش مهم علمي تلقي شود

شديد و مرا ياري مي كرديد كه به كمك شما (در واقع معاونت پژوهشي وزارت علوم و رياست انجمن  در اين راه موفق نمي

فيزيك ايران) كارهاي خود را تكميل كنم، زمينه توجه و اهميت دادن به پژوهش هاي علمي بيشتر فراهم مي شد و ده ها 

در هر صورت من  .د به نفس عمومي ارتقا مي يافتپژوهشگر عاشق و شيفته ي آگاهي بهره ور و توانمند مي شدند و اعتما

بدون حتي يك ريال حمايت دولتي كارهاي خود را پيگيري كردم و با توجه به محدوديت هاي فراوان و طاقت فرسا، كارهايم 

شي پژوه اگر حضرتعالي با اتكا به منزلت پست مديريتي و مقام علمي خود، از طرف مهمترين ارگان هاي متولي .را ادامه دادم

كشور، بدون ذكر دليل، بي ارزشي كارهاي مرا اعالم نمي فرموديد، كم نبودند كساني كه براي منافع شخصي (مادي و معنوي) 

در هر صورت من  .يا براي سهيم شدن در پيشرفت علمي كشور، عزم خود را براي حمايت و همكاري با من جزم مي كردند

  .ديم كه كرديمو شما هر كدام بايد كار خود را مي كر

   

  چهار سال در وزارت عتفچهار سال در وزارت عتفچهار سال در وزارت عتفچهار سال در وزارت عتف

پژوهشگر يا مدير پژوهش موفق كسي است كه از اشتباهاتي كه در دوران رشد خود كرده است يا هنوز مي كند، "

كساني كه مي گويند اشتباه نمي كنند، در واقع يا بر خطاهاي كوچك و بزرگ خود چشم بسته  .بيشترين عبرت را مي گيرد

اين گونه افراد، در هر يك از سه حالت كه باشند، براي كشور يا بي  .به سر مي برند و يا اصوالً كاري نمي كننداند يا در رؤيا 

   .)139(همان؛ ص  "فايده اند يا خطرناك

   .با كمال ادب و تواضع از حضرت عالي تقاضا دارم با بذل لطف، اين قسمت را خودتان از طرف من پاسخ دهيد نظر:نظر:نظر:نظر: 

   

  وزارت عتفوزارت عتفوزارت عتفوزارت عتف    چهار سال درچهار سال درچهار سال درچهار سال در

تا به حال فكر نكرده ام، ولي قاعدتاً نخبه كسي است كه كارهايي را انجام بدهد كه اكثريت  "نخبه"حقيقتش به تعريف "

  .)145(همان؛ ص  "به اين معني نخبه كسي است كه توانايي هاي خاصي را داراست .افراد نمي توانند انجام بدهند
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  پژوهشگران رفاه و معيشت" 

  عدم توجه به ارزش وقت محقق و برخورد غير اقتصادي به جامعه ي محققان -1

سپري شدن قسمت عمده ي وقت و حواس محققان براي حل مشكالت جاري زندگي شخصي يعني مسكن، خورد و  -2

     .)171(همان؛ ص  "...خوراك و پوشاك و

مگر وقت و حواس و زندگي ديگران  .شما نشدم خيلي ساده و روشن بيان كرديد، اما متأسفانه من متوجه منظور نظر:نظر:نظر:نظر:  

  اهميت دارد؟ 

   

در پايان بدور از آنچه كه در اين نوشته آمده است، زحماتي كه جناب عالي در زمينه هاي مختلف آموزشي و پژوهشي 

   .كشيده ايد، جاي خود را دارد و قابل تقدير است

   

  با احترام؛

  حسين جوادي

  1393تهران، مرداد ماه 
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