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  جلسه همگانی گروه علوم مهندسی
مسائل مربوط به محيط زيست کشور

ــة همگانی گروه  ــنبه مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۹، جلس روز چهارش
ــتان علوم پيرامون موضوع محيط  ــی فرهنگس علوم مهندس
زيست، با شرکت اعضای پيوسته و وابستة گروه، برخی از 
اعضای ديگر گروههای علمی و صاحبنظران به رياست آقای 
ــورای فرهنگستان علوم  ــالن ش دکتر حجازی دهاقانی در س
ــد. در اين جلسه آقای دکتر جالل شايگان عضو  برگزار ش
وابستة گروه علوم مهندسی و استاد دانشگاه صنعتی شريف 
ــگاه  ــم دکتر معصومه ابتکار عضو هيأت  علمی دانش و خان
ــورای  ــت ش ــدرس و رئيس کميتة محيط  زيس ــت  م تربي
اسالمی شهر تهران به ترتيب در خصوص «طرح پژوهشی 

ــت در  ــت در ايران» و «محيط  زيس آينده  نگری محيط  زيس
ــخنرانی کردند. در ادامة  آينة تحوالت ملی و بين المللی» س
ــه پيرامون موضوعات مطروحه بحث و تبادل نظر شد  جلس
و دو سخنران به پرسشهای حاضران پاسخ دادند. اولويتهای 
ــورهای همسايه و  ــت کشور در مقايسه با کش محيط  زيس
ــيدن به اين  ــورهای دنيا، محدوديتها و زمان رس ــاير کش س
اولويتها، مشکالت محيط  زيست کشور، شاخصهای توسعة 
پايدار در محيط  زيست و نقش فرهنگستان علوم در مسائل 
ــت کشور از  موضوعات مورد بحث  مربوط به محيط  زيس

در اين جلسه بود.

  متن سخنرانی دکتر مهدی گلشنی
مراسم بزرگداشت مشترک فرهنگستانهای 

جمهوری اسالمی ايران (۱۲/۹/ ۱۳۸۸)
ــده در خبرنامه شماره ۳۳، در ذيل متن  پيرو خبر منتشر ش
سخنرانی آقای دکتر مهدی گلشنی عضو پيوسته گروه علوم 
ــم بزرگداشت  ــتان علوم در مراس پايه و برگزيده فرهنگس
ــالمی ايران مالحظه  ــترک فرهنگستانهای جمهوری اس مش

می شود:

«بسم ا... الرحمن الرحيم. خدمت رياست محترم جمهوری، 
ــروران معظم و حضار محترم سالم عرض می کنم و فرا  س
ــول  اعظم (ص) و  ــالروز والدت حضرت رس ــيدن س رس
ــما تبريک می گويم. از اعضای  هفتة وحدت را به همگي ش
مجمع عمومی فرهنگستان علوم که با رأی خود اينجانب را 

شايسته تقدير دانسته اند، تشکر می کنم. از جناب آقای دکتر 
ــگزاری  داوری نيز که اظهار لطف فرمودند، صميمانه سپاس

می کنم.
ــا در ۳ دهة اخير  ــور م ــت که علم در کش واقعيت اين اس
ــت، ولی به نظر بنده ظرفيت ما  ــرفت خوبی داشته اس پيش
ــت يافته ايم و  ــت که به آن دس ــتر از چيزی اس خيلی بيش
ــيم بايد جلوی برخی  برای اينکه به ظرفيت واقعي مان برس
ــم. بنده می خواهم از حضور جناب  از ناهنجاريها را بگيري
ــتفاده  ــه اس آقای دكتر احمدي نژاد و اهل علم در اين جلس
کنم و بعضی از دغدغه های خودم را مطرح کنم تا ان شاءا... 

مؤثر واقع شود.
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ــت که معيار پيشرفت علمی ما  ــئله اس موضوع اّول اين مس
ــال اخير شديداً  ــت؟ يکی از معيارهايی که در ۱۰ س چيس
مورد توجه قرار گرفته و همه چيز را تحت الشعاع قرار داده 
ــّکی نيست که تعداد  ــت، تعداد مقاالت علمی است. ش اس
ــور، امر مؤثری است،  ــرفت علمی يک کش مقاالت در پيش
ــا به دو صورت  ــرفت واقعی علمی م ــی به نظر من پيش ول
ــود. اّول اينکه ما در مرزهای علم فعاليت  ــان داده می ش نش
داشته باشيم و در اين زمينه مرزشکنی کنيم؛ چيزي که کمتر 
ــد در جهت رفع  ــود. دوم اينکه علم باي ــه آن توجه می ش ب
ــور گام بردارد. البته اينکه ما برخی از نيازها را  نيازهای کش
از خارج تأمين می کنيم، اشکالی نداشت، اگر ما در معرض 
هجوم و تحريمهای بين المللی نبوديم. وجود تحريمها بايد 
ــود که ما تمام ضروريات اوليه مان را خودمان تهيه  باعث ش
کنيم. ما در بعضی از حوزه های علم، توليدات علمی خوب 
ــی در مقابل در مورد برخی از  ــاالت زيادی داريم، ول و مق
ــائل ضروريمان، توليداتمان کافی نيست. به  عالوه، بايد  مس
توجه کنيم که هر چه پيش می رويم، يعني در سالهای آينده، 
ــتری برای انتقال فناوريهای جديد  غرب محدوديتهای بيش
برای ما فراهم خواهد کرد. از اين  رو ضرورت پيدا می کند 
که همانند چينيها به فکر آن باشيم که الاقل ضرورياتمان را 

خودمان تأمين کنيم و در اين موارد به خودکفايی برسيم.
موضوع دوم مسئله کسب نظر از متخصصان است، که اين 
ــت كه  ــود، ولی به نظر بنده در حدي نيس مورد انجام می ش
ــکل ما اين نيست که در  رضايت اهل نظر را فراهم كند. مش
ــور متفکر نداريم. ما متفکر داريم، ولی متفکران بايد به  كش
 کار گرفته شوند و از حالت انفعال بيرون آيند. بايد به  نحو 
ــفافی برای اهل علم روشن شود که متفکران به حساب  ش
ــورت  می آيند. در آن موقع توليدات علمی آنها و نتايج مش
با متفکران کامًال متفاوت خواهد بود. متأسفانه به  دليل عدم 
گسترش تبادل  نظر در سطح کشور، ما کمتر به اجماع نسبی 
ــی می رسيم.  ــائل اساس (و نه اجماع کامل) خبرگان در مس

ــه  کار گرفتن  ــود، ب ــويق ش به نظر بنده چيزی که بايد تش
ــم از طريق دولت، در  ــل علم، هم از طريق مجلس و ه اه
طرحهای مهم كشوري است. دانشمندان اگر احساس کنند 

که به حساب می آيند، نتيجه کامًال متفاوت خواهد بود. 
ــوم عدم حاکميت فرهنگ نقد در کشور ماست.  موضوع س
ما ۳ سال پيش يک کنگره علوم انسانی برگزار کرديم. يکی 
ــترک بود، اين  ــه بين همة اهل نظر در آنجا مش ــی ک از نکات
ــئله بود که ما فرهنگ نقد نداريم. نه می دانيم که چگونه  مس
نقد کنيم و نه [با قوت] نقادی می  کنيم و نه نقد پذيريم. در 
ــرد، چون عادت به نقد  ــواردی هم که نقد صورت می گي م
نداريم، همه عيب جويانه تلقی می شود. به نظرم می رسد که 
ــد با روحية باال فرهنگ نقادی و نقدپذيری را رايج كنيم  باي
ــفانه در کشور ما ادب  و ادب نقد را هم رعايت کنيم. متأس
ــود. ما بايد به ياد بياوريم که در فرهنگ  نقد رعايت نمی ش
ــالمی زندگی می کنيم و ادب اسالمی اقتضائات خود را  اس

دارد. 
ــت  ــوع چهارم خروج نخبگان برای ادامة تحصيل اس موض
که ابتدا نخبگان برای ادامة تحصيل می روند، ولی مهاجرت 
ــياری از آنها نيز باز نمی گردند.  آنها ادامه پيدا می کند و بس
عّده ای می گويند که اين طبيعی است که نخبگان برای ادامة 
ــان را  ــپس بيايند و معلوماتش ــل مهاجرت کنند و س تحصي
ــد بسيار خوب است، ولی  به ما منتقل کنند. اگر چنين باش
من زمانی در جلسة شورايعالی انقالب فرهنگی در حضور 
ــای دکتر احمدی نژاد آماری ارائه دادم که از ۱۴۰  جناب آق
نفر در دانشکدة فيزيک دانشگاه صنعتی شريف که در هشت 
سال گذشته برای ادامة تحصيل به خارج از کشور رفته اند، 
ــته اند. عّدة ديگری می گويند وقتی که ما  ۲۰ نفر هم بازنگش
ــتفاده کنيم، طبيعی است که مهاجرت  نمی توانيم از آنها اس
ــطح دكتري  ــتر براي س ــد. االن آنهايي كه مي روند بيش کنن
ــؤال مطرح  ــتند.در اينجا اين س ــد و از بهترينها هس مي رون
ــود که پس چرا ما اين  قدر وقت و هزينه صرف آنها  می ش
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ــت زمانی که وقت بهره برداری از آنها می شود،  کنيم و درس
ــو مجانی بهترين  ــل غرب دهيم و آنها به نح ــا را تحوي آنه
ــئله به  طور  محصوالت ما را بگيرند؟ بايد راجع به اين مس
ــئله به  صورت محسوس در  ــود، زيرا اين مس جدی کار ش
جامعه وجود دارد. من از تعداد توصيه نامه هايی که افراد از 
دانشگاه خودمان و از دانشگاههاي ديگر از من و دانشکدة 
ما گرفته اند، می توانم بگويم که مسئله بسيار حساس و مهم 
ــت و حتمًا بايد به آن توجه شود. خروج نخبگان داليل  اس
ــی دارد: يکی اينکه فرهنگ تعهد در آنها کمتر ايجاد  مختلف
شده است و اصوًال با فرهنگ بومی آشنا نيستند که احساس 
تعهد کنند و دليل مهم ديگر اين است که احساس می کنند 
شايسته  ساالری حاکم نيست. اگر مالحظه کنند که شايسته 
ــت و تبعيض وجود ندارد، مسلمًا عّده  ــاالری حاکم اس  س

زيادی از آنها جذب خواهند شد.
ــت که يکی از مشکالت ما تنگ نظری  موضوع پنجم اين اس
تخّصصی و قالبی است. زمان حال مانند زمان ابن سينا نيست 
ــود را ياد بگيرد و ما  ــک فرد بتواند همة علوم زمان خ که ي
ــتن تخصص غير از  چاره ای جز تخصص نداريم، ولی داش
قالبی فکر کردن و تنگ نظری متخّصصانه است. ما شاهديم 
که فرد وقتي در يکی از رشته های علوم متخصص می شود، 
ــتة تخصصی خودش است.  دنياي او فقط و فقط همان رش
ــانی کار می کند. به نظر من اين  ــی که در يک خالء انس گوي
ــود. بنابراين الزم  ــانها پياده ش تخصصها بايد در محيط انس
است که افراد دروس فوق تخصص خودشان را بگذرانند تا 
ــانی و شرايط انسانها آشنا شوند، با نياز جوامع  با جوامع انس
خود آشنا شوند و اين می طلبد که ما به قضيه وسعت بدهيم. 
وسعت ديد داشتن در علمای قديم ما يک فرهنگ بوده است. 
آنها همه چيز را جامع می ديده اند. االن حوزه های بين رشته ای 
ــد بيش از اينها  ــت، ولی واقعًا باي ــال به راه افتادن اس در ح
ــترش پيدا کند. بايد حوزه های علوم پايه، علوم انسانی،  گس
علوم مهندسی و ... با هم ارتباط داشته باشند، همانطور که در 
بعضی از دانشگاههای درجة اّول امريکا و اروپا اين مبادالت 
ــت که علم در هر فرهنگی  صورت می گيرد. بايد توجه داش
رشد نمی کند. ما اگر به دوران درخشان چند صد سالة تمدن 
ــد پيدا  ــالمی نظر کنيم، می بينيم که علم در زمانهايي رش اس
کرده است که آزادی انديشه بوده، تبادل افکار بوده و حرمت 

ــت. مانند زمان آل بويه و سامانيان و در  ــتر بوده اس علما بيش
ــود که به محض آنکه اشعری مسلکان  مقابل مشاهده می ش
ــدند، رشد علوم در عالم  ــرب ضد عقلی خود وارد ش با مش

اسالم متوقف شد. 
ــور ما کميت گرايی در  ــم اين است که در کش موضوع شش
مقايسة با کيفيت گرايی بسيار رواج يافته است. هر چه را که 
ــم ذکر کنيم، می بينيم که بدون تحليل آمار می دهند.  بخواهي
ــت  کم می گيريم. در  ــا در مقام تحصيالت، کيفيت را دس م
مقام توليدات صنعتی کيفيت را دست  کم می گيريم. مسئله 
ــود تا مردم به  ــيار جدی تر گرفته ش کنترل کيفيت بايد بس
ــراغ اجناس خارجی نروند. مسئله توجه به کيفيت بسيار  س
ــت. اينکه ما چقدر فارغ التحصيل داريم، خيلی مهم  مهم اس
ــت، اينکه فارغ التحصيالن ما چقدر توانايی دارند مهم  نيس

است. 
موضوع هفتم كه موضوع آخری است که می خواهم ذکر کنم 
اين است که يکی از مشکالت اساسی جامعة ما مجازطلبی، 
صورت گرايی، ظاهرگرايي و نظاير آن است و از نشانه های 
آن مدرک گرايی است. مردم دنبال اخذ مدارک فوق ليسانس 
ــتند تا به هر طريقی که ممکن هست آنها را به   و دکترا هس
ــما مي بينيد که عّده ای زحمت می کشند و  دست آورند. ش
ــوند،  ــون دل می خورند تا به اخذ درجة دکتری نائل ش خ
ــی عّده ای به  راحتی و بدون رفتن به کالس صاحب اين  ول
ــائل بايد واقعًا رسيدگی شود.  مدارک می شوند. به اين مس
به  عنوان مثال ديگر، مشاهده می کنيم که عّده ای بدون آنكه 
ــند و تخصص کافی در موضوعي داشته  واجد شرايط باش
باشند، در جشنواره ها [به نام آن تخصص] جايزه می گيرند 
ــان  و همچنين عّده ای بدون آنکه وقت صرف کنند، اسمش
روي کتابها درج می شود. چرا ما دنبال ظاهرگرايی هستيم؟ 
ــالم يک مکتب واقع گرا است و دنبال حقيقت است.آية  اس
شريفة «يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن اآلخرة هم 
ــتر  غافلون» اين مورد را به ما می گويد و من اين روزها بيش

و بيشتر به ياد اين بيت خواجه حافظ شيرازی هستم که:
فردا که پيشگاه حقيقت شود پديد
شرمنده رهروي که عمل بر مجاز کرد

والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته» اخبار


