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شنبه ۱۳۹۴/۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۸گفت و گوي ويژهاخبار

نظريه پرداز فلسفه علم:

امروز از محيط هاي اخالقي در كالس هاي درس خبري نيست

"مالقات" گفت: در سال هايي كه دانشگاه مي رفتيم، اساتيد خيلي مهدي گلشني در برنامه 
هاي محيط  آن  از  ديگر  امروز  اما  كردند  مي  ايجاد  اخالقي  بسيار  محيط  كه  داشتيم  خوبي 

اخالقي در كالس هاي درس خبري نيست.

 چاپكد خبر: ۷۲۶۸۱۳تعداد بازديد: ۹۰۱

برنامه "مالقات" اين هفته ميهمان مهدي گلشني نظريه پرداز فلسفه علم و فيزيك دان و چهره ماندگار علمي بود.

راديو گفت وگو: در چه سالي به دنيا آمديد و چه مراحلي را طي كرديد تا به اينجا رسيديد؟

گلشني: در بهمن سال ۱۳۱۷ به دنيا آمدم. نيمه اول سال اول ابتدايي بودم كه با پدر و مادر به كربال رفتيم و وقتي برگشتيم

از يك بود، پس  اينكه دير هنگام  با  و  برد  به دبيرستان فرهنگ  را  بنده  به همين جهت پدر،  نپذيرفت.  را  ديگر مدرسه من 

آزمون پذيرفته شدم و به اين شكل يازده كالس را در دبيرستان فرهنگ خواندم و چون كالس دوازدهم نداشت و با وجود

اينكه دوران خوبي را هم داشتم، به مدرسه ديگري به نام ادب رفتم. 

دوره دبستان بسيار خوب بود و در اين دوره حادثه قابل ذكري نبود جز اينكه وقتي وارد سال ششم شدم، همزمان با ورود

دكتر مصدق به صحنه سياسي كشور بود. در سال اول دبيرستان معلم خط، به من و دو نفر ديگر صبح ها عربي ياد مي داد و

بعد منطق و فلسفه كه تا آخر دبيرستان ادامه داشت و اين موضوع خيلي روي من تاثير گذاشت؛ در حقيقت اين كالس ها كه

قبل از طلوع آفتاب شروع مي شد، دروازه ورود من به مباحث ديني بود.

انتخاب سال پنجم دبيرستان مسابقه اي برگزار شد و قرار شد ميان رشته هاي ادبي، طبيعي و رياضي شاگردهاي برتر را 

نيز در چنين آنجا  و در  به تهران رفتند  اول  نفرات  اول شدم.  و در استان اصفهان  ادبي شركت كردم  امتحان  كنند. من در 

مسابقه اي شركت كردند كه مجددا بنده در بخش ادبي اول شدم و جايزه را از دست شاه كه كليات سعدي و امثال آن بود،

گرفتم. سال ششم به دبيرستان ادب و رشته رياضي آمدم و اين رشته را در آن دبيرستان تمام كردم. 
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يكي از نكات جالب اين بود كه مدير دبيرستان ما معلم انشاي ما نيز بود و در اولين جلسه اين موضوع را مطرح كرد كه چرا

به كالس ششم رياضي آمديد؟ در آن مقطع نمي دانستند، من در ايران اول شدم. مقاله اي نوشتم كه به دليل اينكه خيلي

طوالني بود، تمام زمان كالس را گرفت، البته نمره ۲۰ را هم گرفتم و معلم انشايم من را خيلي تمجيد كرد و در اصفهان خيلي

ارتباط برقرار مي كند، اهميت الطبيعه  با ماوراء  اينكه چطور طبيعت  هم صدا كرد. چون فلسفه خوانده بودم، فهم طبيعت و 

داشت و به همين جهت در غني شدن آن مقاله تاثير گذار بود.

راديو گفت وگو: خاطره ديگري از انشا نوشتن ها داريد؟ 

انشاي ما با معلم  انشا كه  از دانش آموزها در زنگ  گلشني: زماني كه سال نهم بودم، كودتا شد و مصدق بركنار شد. يكي 

همشهري بود يعني هر دو بختياري بودند، انشايي عليه مصدق نوشت و به او بد و بيراه گفت. من به او اعتراض كردم و به

معلم گفتم اينجا كالس انشا است و جاي فحش دادن نيست. معلم نيز گفت بايد انشائي در پاسخ به او بنويسيد و من هم

مقاله بلند بااليي نوشتم و قبل از اينكه مدرسه تعطيل شود، گزازش ما داده شد و از مديريت ما را خواستند! ناظم ما كه آدم

شريفي بود گفت كالس ها هيچ كدام حضور و غياب نمي كنند و تنها كالس هندسه حضور و غياب مي شود، به همين جهت

فقط به اين كالس بيا. بعدا نيز تعهد كتبي از ما گرفتند كه ديگر حرفي نزنم.

راديو گفت وگو: تاثيرگذارترين افراد تا اين مقطع از زندگي تان چه كساني بودند؟

براي مدتي هم  البته  بود.  تاثيرگذار  زندگيم  بر  آموخت،  بنده  به  را  فلسفه  و  زبان عربي  كه  ما  معلم خط  آهني  آقاي  گلشني: 

دبيرستان آخر  سال  در  رياضي  استاد  جمله  از  هم  ديگري  خوب  بسيار  معلمان  رفتم.  مفيد  اهللا  آيت  محضر  فلسفه  آموزش 

داشتم.

راديو گفت وگو: شما فقط سال آخر را رياضي خوانديد. از سال هاي قبل آشنايي با اين رشته داشتيد؟

گلشني: بله! آن سال ها طوري بود كه همه دانش آموزان كمي بيولوژي، فارسي و رياضي مي خواندند و به همين جهت پايه

آن از  ديگر  امروز  كه  ايجاد مي كردند  اخالقي  بسيار  بطوريكه محيط  داشتيم  اساتيد خيلي خوبي هم  داشتم. همچنين  قوي 

محيط هاي اخالقي در كالس هاي درس خبري نيست. يكي از نكات خيلي خوبي كه خيلي از اساتيد آن زمان داشتند اين بود

كه اساتيد دغدغه داشتند كه وقتي درسمان تمام شد، مي خواهيم چه كار كنيم. 

وقتي دبيرستان تمام شد، در كنكور فيزيك شركت كردم. آن زمان كنكور سراسري نبود و دانشگاه ها تعدادش خيلي محدود

بود ولي با اين وجود فقط در كنكور فيزيك دانشگاه تهران شركت كردم و قبول شدم. فيزيك دانشگاه تهران در آن زمان سه

سال بود و بعدها به چهار سال افزايش يافت، آن سال ها، يكي از بهترين زمان هاي زندگي ام بود. آن زمان يكي از اساتيد،

براي من از انجمن آمريكايي خاورميانه از دانشگاه كلمبياي نيويورك ويزا گرفت. مرحوم دكتر جناق گفت كه شما مي توانيد

به دانشگاه كلمبيا برويد، ولي پيشنهاد مي كنم كه بركلين برويد، من نيز به آنجا رفتم و در همان جا درس خواندم.

راديو گفت وگو: دوران تحصيالت در بركلين چگونه بود؟

گلشني: دوران تحصيالت در بركلين، از دوران خيلي خوب زندگي من بود. خاطرم است در صدمين سالگرد دانشگاه بركلين،

جان اف كندي، رييس جمهور وقت آمريكا به دانشگاه ما آمد و سخنراني گيرايي را انجام داد و در بخشي از آن مثالي زد و

گفت به پيرمردي مي گويند چرا در حالي كه داريد از اينجا مي رويد، درخت مي كاريد؟ او هم پاسخ داد ديگران كاشتند و ما

خورديم و ما مي كاريم و ديگران بخورند.
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در هر صورت زمان خوبي را در آن دانشگاه گذراندم و با وجود اينكه خيلي ها مي گويند دو سال بعد از دكتري مي مانيم، ولي

من بالفاصله يعني در سال ۴۹ برگشتم و رييس دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي شريف فعلي و آريامهر آن زمان شدم.

راديو گفت وگو: سال ها بعد گروه فلسفه علم را تشكيل داديد. آيا اين موضوع دغدغه شما بود؟

گلشني: من از سال ۵۰ الي ۵۲ رييس دانشكده فيزيك بودم، در آن زمان مقطع فوق ليسانس فيزيك را راه اندازي كرديم و

هم اينكه قصد كرديم مركز فيزيك نظري را در ايران راه اندازي كنيم. به همين جهت از مرحوم پروفسور عبدالسالم به ايران

را اين مسئله  بعدا  ولي  استقبال كرد  ايشان هم  و  رفتيم  وزير علوم  نزد  پرتوي،  دكتر  و  دكتر نصر  اتفاق  به  و  دعوت كرديم 

رييس انرژي اتمي آن زمان كه معاون نخست وزير مي شد، وتو كرد.

اوايل دهه ۶۰ كه دانشگاه ها راه اندازي شد، در سال ۶۶ دوباره رييس دانشكده فيزيك شدم و به مدت دو سال اين سمت

پروفسور مجددا   ۶۷ سال  در  گرفتيم.  دانشجو  كنكور  طريق  از  مستقيما  و  كرديم  اندازي  راه  را  دكتري  دوره  و  داشتم  را 

افتتاح افتتاح كنيم، همچنين ايشان دوره دكتراي رياضي را هم  عبدالسالم را دعوت كرديم تا دوره دكتري فيزيك را رسما 

كردند. در سال ۶۹ فيزيك نظري را در پژوهشگاه علوم بنيادي راه اندازي كرديم و دكتر فرهادي در وزراتخانه تصويب كردند

و دكتر محمد جواد الريجاني رييس آن مركز شدند و بنده به همراه چند نفر ديگر عضو شوراي اوليه آن مركز شديم. همچنين

در آن سال عضو فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران كه تازه راه افتاده بود، شدم و براي اولين بار سمينار بزرگي براي

فلسفه علم راه انداختيم و حدود ۸۰۰ نفر در آن شركت كردند.

بعضي از ايرانيهاي مقيم خارج را دعوت كرديم تا در اين سمينار سخنراني كنند، حضرت آيت اله مصباح، مرحوم عالمه استاد

جعفري، دكتر سروش در ان زمان سخنراني كردند. راه اندازي اين سمينار زمينه اي شد تا برنامه ريزي كنم. در ان زمان بنده

فلسفه، و  ايجاد گروه علم  براي  بنده  فعاليت  براي  كامال  را  زمينه  و  بودم  ريزي  برنامه  عالي  پايه شوراي  علوم  رئيس گروه 

مساعد كرده بود. اين رشته تا مقطع كارشناسي ارشد بود و در حدود شش سال پيش دوره دكترا راه افتاد.

انگيزه اصلي ما براي راه اندازي اين رشته اين بود كه علوم در دانشگاه هاي ايران وارد شده است و به روز است اما تحوالتي

در كه  نتايجي  از  بسياري  متاسفانه  دارد.  حدودي  علوم  است.  نشده  منتقل  ايران  هاي  دانشگاه  به  داده  رخ  غرب  در  كه 

دانشكده هاي علوم گرفته مي شود چون عموما غافل از اين حوزه هستند، نتايج مخالف، سطحي و علي الهذا در ان است.

اوايل خوب بود و از اين گروه حمايت نشد، ولي در سال هاي بعد از اين رشته و گروه حمايت نمي شود.

راديو گفت وگو: شما در زمينه فعاليت هاي قرآني هم فعاليت داريد. برخي از دغدغه هاي خود را در اين حوزه صحبت

كنيد.

بينيد يك با دانشجويان صحبت كنيد، مي  ايران گردشي كنيد و  بزنيد و در دانشگاه هاي  ايران قدم  اگر در محيط  گلشني: 

اين ما بي اخالقي حاكم است.  بر محيط حاكم است و بخش ديگرش بي اخالقي است. در همه محيط هاي  زيادي  گيجي 

مطلب را صريحا در اولين جلسه اي كه در شوراي عالي انقالب فرهنگي با دكتر روحاني داشتيم، عرض كردم كه دانش آموز و

دانشجوي ما با فرهنگ ملي مان بيگانه است اگر با اين فرهنگ عجين باشد به راحتي دل از كشور نمي كند. 

افرادي را مي بينم كه به خارج از كشور رفته اند و بسيار موفق بوده اند ولي فكرشان در اينجا است و سالي يكي دوبار به

ايران مي آيند مثال دكتر كنعاني، پروفسور سميعي. اما خيلي ديگر هستند كه نگاه به پشت سرشان نمي كنند، دو علت دارد؛

يكي اينكه آن طرف جاذبه وجود دارد و اين طرف دافعه است و علت دوم ضعف هويت است. باالخره ما به اين مملكت بدهي
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گفت و گوي ويژه مالقات  تيتر روز 

داريم ولي موقع بهره برداري، ما بدهي را به فرد ديگري مي رسانيم و اين واقعا درست نيست. اينها دغدغه اصلي من است و

اين بخاطر ضعف فرهنگ است.

در سال هاي اخير هم مقام معظم رهبري بر فرهنگ تاكيد كرده اند. حتي فرهنگ بر اقتصاد و سياست هم موثر است. كسي

كه برنامه اقتصادي كشور را مي ريزد اگر به هويت ملي اهميت دهد، دراز مدت برنامه ريزي مي كند كه ممكن است در كوتاه

مدت به چشم نيايد.

ما فقط تقليد مي كنيم، بطوريكه خبرنگار سي ان ان مي گويد ايران آمريكايي ترين شهري است كه تابه حال ديده ام! ما تا

با جاذبه مي با آمپول تزريق كنيم. فرهنگ لطافت دارد و  به حال كار فرهنگي نكرده ايم. فرهنگ چيزي نيست كه بخواهيم 

توانيد فرد را قانع كنيد، حتي شده با يك جمله. مرحوم دكتر بهشتي مي گفتند من سيگار مي كشيدم و يك روز نزد عالمه

طباطبايي رفتم، ايشان به من گفتند كه انسان نبايد جز به خدا به چيز ديگري وابسته باشد و از آن موقع سيگار كشيدن را

كنار گذاشتم.

مشكل اساسي ديگري كه ما داريم اين است، بعلت اينكه فرهنگ غربي در ما تزريق شده، خيلي از افراد شبهات زيادي در

دين دارند و فكر مي كنند حرفي كه دانشمند درجه اول غربي مي گويد يعني علم. خيلي مايه تاسف است كه دو كتابي كه

الحادي است فورا ترجمه مي شود ولي ده ها كتابي كه جواب اين دو كتاب در خود غرب است، ترجمه نمي شود. يعني به

محيط غفلت تزريق مي شود.

با هم مطرح مي در كشور ما داد و ستد بين علم و فلسفه وجود ندارد. در كشورهاي جهان مسائل فلسفي و علمي و ديني 

شوند. ما در اين زمينه خيلي تنبل هستيم. يك غفلت عمومي وجود دارد. خوابيم و فكر مي كنيم آن چيزي كه خودمان داريم

كفايت مي كند و فكر نمي كنيم بايد چالش هايي را كه غرب آورده را جوابگو باشيم و بايد خودمان هم در علم و فلسفه توليد

كننده باشيم و وظيفه مان است شبهاتي كه مطرح شده را جوابگو باشيم ولي هنوز داريم با چيزهاي قديمي زندگي مي كنيم.
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