
کوروش بزرگ 
)پادشاه باستانی ایران(

پادش��اه  ب��زرگ؛  »ک��وروش 
باستانی ایران«،  عنوان کتابی به 
ویراستاری تورج دریایی است که 
هر فصل آن توسط یک پژوهشگر 
نوشته شده و ش��امل هفت فصل 
)مقال��ه( درباره کوروش پادش��اه 
هخامنشی است. پنج مقاله آغازین 
این کتاب به بررس��ی جنبه های 
و  ک��وروش  زندگ��ی  گوناگ��ون 
پایتختش پاس��ارگاد می پردازد و 
دو فصل پایانی نیز به ترجمه های 
اس��توانه  فارس��ی  و  انگلیس��ی 
کوروش اختصاص یافته است. این 
کتاب که در سال ۲۰۱۳ میالدی 
توسط انتش��ارات افشار در ایاالت 
متحده امریکا منتش��ر شده بود، 
در س��ال 1392 توسط آذرُدخت 
جلیلیان به فارس��ی ترجمه شد و 
انتشارات توس آن را منتشر کرد 
و در نمایشگاه كتاب امسال هم از 

پرفروش ترین هاي این ناشر بود.
این کتاب، شرحی خواندنی و 
ج��ذاب و در عین ح��ال علمی از 
کوروش بزرگ را ب��ه خوانندگان 
غیرمتخص��ص ارائ��ه می ده��د و 
در واق��ع، خوانن��ده در کمت��ر از 
۱۰۰ صفح��ه ب��ا زندگی کوروش 
آش��نا می ش��ود. احاطه و اشراف 
نویس��ندگان به موضوع مقاالت، 
تا تحلیل هایی دقیق  باعث ش��ده 
و آگاهان��ه ارائ��ه ش��ود و به گفته 
لوید لولین جونز، اس��تاد دانشگاه 
ادینب��ورگ، »ک��وروش ب��زرگ، 
توس��ط تورج دریای��ی و گروه او 

به خوبی معرفی شده است«.
نخستین فصل این کتاب عنوان 
»ک��وروش بزرگ« را بر خود دارد 
که توسط پی یر بریان، استاد تاریخ 
و تمدن دوران هخامنشی در کلژ 
دو فرانس نوشته شده است. وی با 
تکیه بر اسناد و مدارک باستانی به 
این موضوع می پردازد که کوروش 
چگون��ه توانس��ت از ایالت پارس، 
ب��زرگ  نخس��تین شاهنش��اهی 
باس��تان را پدی��د آورد. »مذهب 
ک��وروش ب��زرگ« نوش��ته تورج 
دریایی، استاد دانشگاه کالیفرنیا، 
ایرواین دومین فص��ل این کتاب 
را تش��کیل می ده��د. وی در این 
فصل به بردباری مذهبی کوروش 
و آزادی های او به پیروان ادیان و 
مذاهب دیگر پرداخته و همچنین 
ب��ه مس��أله جالب ت��ر خاس��تگاه 
باوره��ای مذهبی وی توجه کرده 
است. علی موسوی، موزه دار بخش 
ایران باستان و ش��رق نزدیک در 
موزه هنر لس آنجلس، مقاله »سفر 
به پاس��ارگاد« را نگاشته است که 
در واقع تاریخ مختصر پاسارگاد از 
سقوط هخامنشیان تا اوایل سده 
بیستم میالدی است. وی در این 
فص��ل، با تکیه بر س��فرنامه ها به 
بررسی پاسارگاد، پایتخت کوروش، 
در زمان های بع��دی می پردازد و 
نش��ان می دهد در دوره هایی که 
پاسارگاد فراموش شده بود، مردم 
هنوز به آن احترام می گذاشتند و 
برای آن ارزش قایل بودند. »قالب، 
زبان و محتوای استوانه کوروش«، 
چهارمی��ن فص��ل این کت��اب را 
تش��کیل می دهد که توسط ماتیو 
استاد مؤسسه  ولفگانگ استولپر، 
شرق شناس��ی دانش��گاه شیکاگو 

نگاشته شده است. 
وی در ای��ن فص��ل، اس��توانه 
ک��وروش را ب��ا توجه ب��ه محتوا، 
نی��ز  و  آن  مضم��ون  و  اه��داف 
همانندی ه��ا و تفاوت ه��ای آن با 
می��ان رودان  اس��توانه های  دیگر 
مورد بررس��ی ق��رار داده اس��ت. 
دیوید اس��تروناخ استاد بازنشسته 
برکلی فصل  دانش��گاه کالیفرنیا، 
»کوروش و پاس��ارگاد« را نوشته 
که در این مقاله عالوه بر پیشینه 
کاوش ه��ای انجام ش��ده در آنجا، 
ب��ه بررس��ی کاخ ها و دیگ��ر آثار 
پاس��ارگاد می پ��ردازد. دو فص��ل 
پایان��ی نیز ح��اوی ترجم��ه تازه 
انگلیس��ی اس��توانه ک��وروش از 
اروینگ فین��کل، م��وزه دار موزه 
بریتانی��ا و متخص��ص کتیبه های 
میخی سفالی بین النهرین باستان 
و ترجمه فارسی از شاهرخ رزمجو، 
م��وزه دار بخش ایران باس��تان در 
موزه بریتانیا و اس��تاد دانش��گاه 

تهران  است.
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پیشخوان

  محمد حیدرزاده

دكتر مهدي گلش�ني، از استادان فلس�فه علم در ايران، متولد سال 1317 
اصفهان است. وي در جامعه سنتي آن روزگار در فضاي فكري و جو سياسي 
خاص آن سال ها تحصيالت مقدماتي اش را به پايان برد و براي ادامه تحصيل 

رهسپار تهران شد. 
با ورود به دانش�گاه تهران و انتخاب رش�ته فيزيك كه شايد در آن سال ها 
جزو معدود انتخاب  هاي دانشجويان محسوب مي شد فصل جديدي از دفتر 
زندگي علمي گلش�ني ورق خورد. او با گذراندن دوره سه ساله ليسانس آن 
زمان، به عنوان دانش�جوي ممتاز شناخته شد و طبق قانون مجلس شوراي 
ملي براي دانش�جويان ممتاز توانست با حمايت دولت، براي ادامه تحصيل 
در دانش�گاه بركلي به اياالت متحده امريكا سفر كند. او مستقيمًا از مقطع 
ليس�انس وارد دوره دكترا شد و در سال 1348 در رشته »ذرات بنيادي« از 
بركلي فارغ التحصيل ش�د. در سال 1349 به سفارش يكي از دوستانش به 

ايران بازگشت و تدريس در دانشگاه صنعتي شريف را آغاز كرد. 
اما تدريس در دانش�گاه تنها برگي از كارنامه علمي پربار اوس�ت. گلشني 
از س�ال 1349 كه به ايران بازگش�ت مس�ئوليت هايي چون عضو پيوس�ته 
فرهنگس�تان عل�وم )از ابت�داي آن( و رئيس گروه علوم پاي�ه آن از 13۶9 
تا 1380، سرپرس�ت گروه علوم پايه ش�وراي عال�ي برنامه ريزي از 13۶9 تا 
1380، عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي از 137۵ تاكنون، رئيس دانشكده 

فيزي�ك دانش�گاه صنعتي ش�ريف از 13۵۲ ت�ا 13۵4 و از 13۶۶ تا 13۶8، 
معاون آموزش�ي و دانشجويي دانشگاه صنعتي ش�ريف از 13۵7 تا 13۵9، 
رئيس و بنيانگذار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف از 1374 تاكنون 
و رئيس پژوهش�گاه علوم انس�اني و مطالعات فرهنگي از 137۲ تا 1387 را 

عهده دار بوده است. 
وي ك�ه از جمله داوران بين المللي جاي�زه علم و دين »تمپلتون« به عنوان 
بزرگترين جايزه مالي در زمينه علم و دين در جهان ش�ناخته مي ش�ود، در 
س�ال 1381 به عنوان چهره ماندگار فيزيك ش�ناخته شد و در سال 1388 
نش�ان درجه يك دانش را در مراسم بزرگداش�ت مشترك فرهنگستان ها 
به عنوان برگزيده فرهنگس�تان علوم دريافت كرد. وي تاكنون دوبار برنده 
جايزه كتاب س�ال جمهوري اس�المي ايران ش�ده و به عنوان استاد نمونه 

كشوري و استاد ممتاز دانشگاه صنعتي شريف شناخته مي شود. 
به اعتبار اين كارنامه، گلشني را مي توان از شخصيت هاي تأثيرگذار اين مرز 
و بوم ش�ناخت كه تورق در خاطرات دانش�جويي او در سال هاي دهه چهل 
ايران و بعد از گذشت پنج دهه بي شك خالي از لطف نيست. »ايران« قصد 
دارد با مرور خاطرات س�ال هاي دانش�جويي استادان و متفكران صاحبنام 
از خالل تاريخ ش�فاهي به جريان شناسي فكري دهه 40 و ۵0 ايران نزديك 

شود. 

  فاطمه فرامرزي

»سال هاي دانشجويي من« در گفت وگو با استاد دکتر مهدی گلشنی

از تهران تا بركلي
براي توسعه بايد فضاي نقدپذيري را در دانشگاه و جامعه گسترش دهيم

 برخي ازهمكاران ما 
فك�ر  دانش�گاه  در 
مي كنند فقط بايد تخصص 
خودشان را به دانشجويان 
تزري�ق كنن�د. من بش�دت 
اي�ن  از  ك�ه  دارم  تردي�د 
بتوان منافع مملكت  طريق 
را حفظ كرد. دانش�جو بايد 
داش�ته  عموم�ي  فرهن�گ 
باش�د. معتقدم ب�راي رفع 
اين مش�كالت بايد فضاي 
نقدپذيري را در دانشگاهها 
و جامعه گس�ترش دهيم تا 
بتوانيم فرهنگ اسالمي مان 
را ب�ه نحو درس�ت نهادينه 

كنيم

در دانشگاه »بركلي« 
ي�ك محي�ط علمي 
بس�يار آزاد و باز حاكم بود و 
ش�خصيت هاي درج�ه يك 
علمي امريكا مي آمدند و در 
دانشگاه سخنراني مي كردند. 
بنابراين فرصت مغتنمي بود 
ت�ا آدم با عقاي�د و نظريات 

آن ها آشنا شود

 جناب دكتر گلشني،  دانشگاه 
و س�ال هاي دانش�جويي براي 
ش�ما چگونه س�پري شد؟ فكر 
مي كن�م در س�ال هاي دهه 30 
وارد دانشگاه شديد، روزهايي 
كه اي�ران به لحاظ سياس�ي و 
فرهنگ�ي ش�رايط متالطمي را 

تجربه مي كرد. 
بله، من س��ال تحصیلي 1335 
وارد دانش��گاه تهران ش��دم و فقط 
براي فیزیك امتحان دادم.  زمان ما 
دوره لیسانس سه س��اله بود. واقعًا 
در طول این مدت دوران تحصیلي 
خوبي را سپري كردم و از استادان 
مبرزي بهره بردم. محیط دانشكده 
محیط دلپذی��ر و خوبي بود. هرگز 
نداش��تم.  دانش��كده  از  دلخ��وري 
برخ��ورد اس��تادان با دانش��جویان 
گرم بود. آن موقع اس��تادان تقریبًا 
تمام وق��ت بودند برخالف حاال كه 
مجبورند به خاط��ر معاش چندجا 
كار كنن��د. در واق��ع تم��ام وق��ت 

استادان صرف دانشجو مي شد. 
اما از نظ��رگاه وضعیت و فضاي 
سیاس��ي و اجتماعي در دانش��گاه 
بای��د بگویم كه در طول دوره س��ه 
ساله لیسانس من، فضاي دانشكده 
محل تجلي فعالیت هاي سیاسي و 
جریان��ات مربوط ب��ه دكتر مصدق 
ب��ود. البت��ه درس��ال 1339 ای��ن 

وضعیت اوج گرفت. 
 گراي�ش های دانش�جويي در 
اين بازار آشفته سياست بيشتر 

متمايل به كدام طيف بود؟
غالب دانش��جویان طرفدار دكتر 
مص��دق بودن��د، اما ای��ن تمایل را 
مخف��ي مي كردن��د، چراك��ه اگ��ر 
تمایالت سیاس��ي دانشجویي بروز 
مي یافت واقعًا باعث گرفتاري فردي 
مي شد كه نظریاتش را مطرح كرده 
ب��ود. اما ب��ا این حال دانش��جویان 
طرف��داران  از  عمدت��ًا  مس��لمان 

مهن��دس بازرگان و دكتر س��حابي 
بودند و بعض��ًا تجمعاتي براي خود 

برگزار مي كردند. 
 بعد از گذراندن س�ه سال پر 
فراز و نش�يب از نظر سياس�ي 
چ�ه اتفاقي افتاد ك�ه دولت به 
به دانشجويان  فكر رس�يدگي 
ممت�از و اعزام آن ه�ا به خارج 
از كش�ور ب�راي ادامه تحصيل 

افتاد؟
در واقع بعد از س��ه سال زماني 
ك��ه لیس��انس گرفت��م، قانوني از 
مجلس گذشت كه در آن مقرر شد 
دانشجویان شاگرد اول را براي ادامه 
تحصیل به خارج از كشور بفرستند. 
من نیز چون دانشجوي ممتاز بودم 
در این فهرس��ت قرار گرفتم. یادم 
هست آن زمان س��ازمان »سنتو« 
ب��ه تازگي راه افتاده ب��ود و در این 
س��ازمان ایران، تركیه و پاكس��تان 
عضوی��ت داش��تند، این س��ازمان 
در دانش��كده بخش��ي را ب��ه خود 
اختصاص داده ب��ود و كالس هایي 
براي دانش��جویان منتخب این سه 
كش��ور داشت. من در این كالس ها 
شركت كردم. به خاطر دارم تمامي 
دروس این كالس ها از جمله درس 
فیزی��ك هس��ته اي و الكترونی��ك 
توسط اس��تاداني با ملیت انگلیسي 
و ب��ه زب��ان انگلیس��ي به م��ا ارائه 

مي شد. 
البته براي ما كه عادت نداشتیم 
به زبان انگلیس��ي س��خنراني ها را 
بش��نویم فضا جدید ب��ود، اما براي 
م��ن مش��كلي پیش نیام��د، چون 
ریاضیات مان  استاد  دكتر »وصال« 
مجبورمان كرده بود كتاب ریاضي 
خ��ود را به زبان انگلیس��ي مطالعه 
كنی��م. بنابراین مش��كلي ب��ا ارائه 

دروس به زبان اصلي نداشتم. 
ب��ه هرح��ال در ای��ن كالس 9 
دانش��جو بودی��م و گزارش ها را به 

انگلیسي مي نوشتیم و این نگارش 
ب��ه زبان انگلیس��ي توفی��ق خوبي 
بود، چرا كه وقت��ي به امریكا رفتم 
مش��كل زبان نداشتم و یك راست 

سر كالس هاي فیزیك رفتم. 
 انتخ�اب ش�ما ب�راي ادامه 
تحصيل در مقاطع كارشناسي 
دانش�گاه  دكت�راي  و  ارش�د 
»بركلي« بود، انتخاب دانشگاه 
بركل�ي ب�ر اس�اس انتخ�اب 
ش�خصي يا توصيه اس�تادان 
ب�ود؟ چه ش�د ك�ه بركلي را 
ب�راي ادامه تحصي�ل انتخاب 

كرديد؟
راس��تش زماني كه مي خواستم 
از ایران بروم انجمن »دوس��تداران 
از  برای��م  امریكای��ي خاورمیان��ه« 
دانش��گاه كلمبیا پذی��رش گرفتند 
اما اس��تادم مرحوم دكتر »جناب« 
ك��ه در مورد تك تك دانش��جویان 
دغدغ��ه داش��تند م��را خواس��تند 
و گفتن��د: »پیش��نهاد مي كن��م به 
دانشگاه كالیفرنیا در بركلي بروي.« 
ب��ر همی��ن اس��اس بود ك��ه براي 
دانش��گاه بركلي تقاضا فرس��تادم و 
از آن طرف دانش��گاه بركلي نیز از 
دانش��گاه تهران در م��ورد وضعیت 
علمي من سؤال كرد و مرحوم دكتر 
»شیباني«، كه استاد زیست شناسي 
و مدی��ر كل دانش��گاه بودن��د نامه 
بس��یار مثبتي درباره من نوشتند. 
بنابرای��ن س��ریع تر از آنچ��ه فك��ر 
مي كردم از دانشگاه بركلي پذیرش 
گرفتم و مس��تقیمًا از لیس��انس به 

دوره دكترا راه یافتم. 
 آيا قان�ون خاصي براي ورود 
ب�ه دوره باالت�ر در دانش�گاه 

»بركلي« وضع شده بود؟
بله، قانوني داشتند كه طبق آن 
پذیرفته ش��دگان در مقطع دكترا 
با وج��ود پذیرش بای��د بعد از یك 
س��ال امتحان��ي را مي گذراندند و 

اگر در این امتحان موفق مي شدند 
مي توانستند در مقطع دكترا ادامه 
تحصیل دهن��د در غیر این صورت 
ی��ك فوق لیس��انس ب��ه دانش��جو 
مي دادن��د و خداحافظي مي كردند. 
اما من در این امتحان موفق شدم. 
فض�اي  كلي�ت  و  ش�رايط   
برگزاري گفت وگوهاي علمي در 
دانشگاه »بركلي« چگونه بود؟ 
آيا براساس جلسات مناظره در 
اين دانشگاه نظريه پردازي هايي 

شكل مي گرفت؟
بل��ه، صد درص��د، در دانش��گاه 
»بركلي« یك محیط علمي بس��یار 
آزاد و باز حاكم بود و شخصیت هاي 
درجه یك علم��ي امریكا مي آمدند 
و در دانش��گاه سخنراني مي كردند. 
بنابراین فرصت مغتنمي بود تا آدم 
با عقاید و نظریات آن ها آشنا شود. 
»اوپنهایم��ر«،  چ��ون  اف��رادي 
»كامپتون«،  »تل��ر«،  »گام��وف«، 
ای��ن  در  ایك��س«،  مالك��وم   « و 
دانشگاه س��خنراني كردند. در واقع 
تنوع فرهنگ��ي و فكري در محیط 
دانش��گاه بخوب��ي دیده مي ش��د و 
فضاي اظهارنظر براي دانش��جویان 

نیز آزاد بود. 
 با اين وصف هر دانش�جويي از 
اي�ن ام�كان و امتياز برخ�وردار 
ب�ود ك�ه بتواند ذيل حض�ور اين 
انديشمندان در دانشگاه با آن ها 

بحث و گفت و گو داشته باشد. 
مي خواس��تیم  اگ��ر  دقیق��ًا، 

مي رفتی��م و بح��ث مي كردی��م و 
تض��ارب آرا ب��ر جلس��ات مباحثه 
حاكم بود. این ارائ��ه نظرات هرگز 
همراه ب��ا بي حرمتي نب��ود. اگر دو 
عقی��ده كاماًل متفاوت براي مباحثه 
مقابل یكدیگر قرار مي گرفتند این 
مباحث��ه در كمال احترام به عقیده 
طرفین برگزار مي ش��ود، مثاًل یك 
فیلس��وف ملحد و منكر خدا با یك 
فیلسوف خداباور مناظره مي كرد و 
هركدام نظر خود را بیان مي كردند 
و در نهایت شنوندگان به نفع یكي 
از این دو تصمی��م مي گرفتند، این 
شرایط مناظره اي اس��ت كه امروز 

نیز دیده مي شود. 
این رویكرد در حالي اس��ت كه 
امروز ادب در بعضي از مناظره هاي 
علمي اي كه در ایران برگزار مي شود 

كمرنگ است. 
مناظرات  نمي گویم هم��ه  البته 
ما این گونه اس��ت ولي در بسیاري 
از موارد این مش��كل وج��ود دارد. 
معتق��دم كه تا این مش��كالت حل 
كرسي هاي  نظیر  مس��ائلي  نش��ود 

آزاداندیشي هم پا نخواهد گرفت. 
و  اتفاق�ات  ب�ه  برگردي�م   
حواش�ي كه در آن سال ها جو 
جهاني را تحت الشعاع قرار داد 
يعن�ي ترور »جان اف كندي« و 
وق�وع جنگ ويتنام ك�ه اتفاقًا 
»بركلي«  در  تحصي�الت ش�ما 
ني�ز مصادف با اي�ن وقايع بود، 
مي خواه�م بدان�م آي�ا محيط 
دانش�گاهي تأثي�ري از اين دو 
آيا  گرفت؟  غيرمنتظره  رويداد 
دسته  بندي خاصي در دانشگاه 

ايجاد شد؟
در مورد ترور كندي باید بگویم 
دس��ته  بندي  هی��چ  دانش��گاه  در 
حزبي نش��د. واقعیت این است كه 
كن��دي محبوبیت خاصي داش��ت. 
اتفاقًا س��الي كه من وارد دانش��گاه 
ش��دم كندي تازه به عنوان رئیس 
جمهوري امریكا انتخاب ش��ده بود. 
او ب��ه مناس��بت صدمین س��الگرد 
تأس��یس دانش��گاه س��خنراني در 
دانشگاه ما داشت. من هم در برنامه 

سخنراني او حضور داشتم. 
به خاطر دارم كندي س��خنراني 
خود را با این جمالت به پایان برد: 
»پیرم��ردي را دیدند ك��ه درخت 
م��ي كارد، به او گفتند تو كه رفتني 
هس��تي پ��س ب��راي چ��ه درخت 
دیگ��ران  داد:  پاس��خ  م��ي كاري؟ 
كاش��تند و م��ا خوردیم، ح��اال ما 
مي كاریم تا دیگ��ران بخورند.« در 
واق��ع آن قدر س��خنراني اش برایم 
جالب بود كه رفتم صفحه سخنراني 
كن��دي را خریدم. ب��ه طور خالصه 

كندي آدم خوش بیاني بود. 
ام��ا در مورد جن��گ ویتنام باید 
بگویم دانش��گاه ما جزو نخس��تین 
دانش��گاه هایي ب��ود ك��ه علیه این 
جنگ موضعگیري ك��رد. آن زمان 
ب��ه عن��وان مخالفان  »هیپي ه��ا« 
جنگ ظهور كرده بودند. هیپي ها با 
لباس ب��د و كثیف بیرون مي آمدند 
و اجتماع��ات اعتراض��ي مختل��ف 
داش��تند. در دانش��گاه م��ا نیز هر 
روز س��اعت ناهار جواني مي آمد و 
س��خنراني مي كرد و حدود 50 نفر 

پاي سخنراني او بودند. 
بعده��ا نی��ز یك��ي از مهمترین 
تظاه��رات ض��د جنگ ویتن��ام در 
بركل��ي ش��روع ش��د و در س��ال 
1968ح��دود صده��زار نفر در این 
ویتنام  علی��ه جن��گ  اعتراض ه��ا 
ش��ركت كردند. نهایتًا دولت امریكا 
مجبور ش��د س��ر و ته این جنگ را 

جمع كند. 
 در همین س��ال هم كار رس��اله 

من تمام شده بود. 
 بنابراين س�ال 1968 رس�اله 
دكتري تان را نوش�تيد، بعد از 
پاي�ان تحصي�الت در »بركلي« 
از رس�اله، مس�تقيم  و دف�اع 
برگش�تيد. جريان  اي�ران  ب�ه 

بازگشت تان به وطن چه بود؟
كار رس��اله م��ن در 1968 تمام 
ش��ده بود و در س��ال 1969 دفاع 
ك��ردم. چند م��اه بع��د از دفاع نیز 
مان��دم. در همی��ن دوران ب��ود كه 
چند پیش��نهاد از ایران برایم آمد، 
از جمله از دانش��گاه ملي آن زمان 
فعلي(،  بهش��تي  )دانشگاه ش��هید 
دانش��گاه پهلوي آن زمان )دانشگاه 
ش��یراز فعلي( و دانش��گاه صنعتي 
آریامهر آن دوره )دانش��گاه صنعتي 
شریف فعلي( پیشنهاد كار داشتم. 

ب��ه خاطر دارم اس��تاد راهنماي 
دانش��جویان خارج��ي ك��ه غیر از 
اس��تاد راهنماي رساله ام بود مرا به 
رئیس وقت دانشگاه شریف معرفي 
كرد و توصی��ه نامه اي قوي براي او 

نوشت. 
در هم��ان اثنا نیز دوس��تي كه 
از دوران تحصی��ل در امری��كا او را 
مي شناختم و به تازگي در دانشكده 

برق شریف آن زمان استخدام شده 
بود برای��م نامه اي نوش��ت و گفت 
اینجا ش��رایط براي تدریس مساعد 
اس��ت. ای��ن بود كه برگش��تم و در 
دانش��گاه صنعتي ش��ریف مشغول 
به كار ش��دم. من به ایران برگشتم 
و هرگ��ز حتي براي ی��ك لحظه از 
بازگش��تنم پشیمان نش��دم اما در 
مورد فضاي علمي فعلي حرف هاي 

زیادي دارم. 
 اي�ن فضا را چگون�ه ارزيابي 
مي كني�د، ب�ه نظرت�ان جايگاه 
عل�م در فض�اي علم�ي كنوني 

قابل قبول است؟
واقعیت آن اس��ت كه برخورد با 
علم در ایران ابزارگونه ش��ده است. 
اش��اره من در اینجا به طور كلي به 
علم است. ببینید، در محیط علمي 
خارج از كش��ور به اندازه اي نسبت 
به علم اهمیت مي دهند كه عالمان 
حرم��ت خ��ود را در این فضا درك 

مي كنند. 
من یك همش��اگردي از دوران 
دانش��گاه داش��تم كه تا لیس��انس 
خوان��د و ادام��ه تحصیل ن��داد. او 
تعری��ف مي ك��رد ك��ه زمان��ی زن 
مس��ني در امریكا از او سؤال كرده 
بود رش��ته اش چیس��ت و او جواب 
داده ب��ود فیزیك مي  خواند. آن زن 
با تعجب گفته بود: »خداي من! تو 
خدایا!  اس��ت؟؟؟  فیزیك  رشته ات 

رشته او فیزیك است!
یعني تا به این اندازه هر رش��ته 
جای��گاه خ��ود را دارد و اهمیت هر 
رش��ته مشخص اس��ت تا جایي كه 
وقت��ي این ف��رد گفته ب��ود فیزیك 
مي خوان��د آن زن ب��ه هیجان آمده 

بود. 
چیزي كه مي خواهم از یادآوري 
این خاطره مطرح كنم این اس��ت 
ك��ه اهمیت رش��ته ها در ای��ران تا 
اندازه اي كاذب اس��ت و برخورد با 
عل��وم ابزارگونه اس��ت. گویي مقام 
اش��خاص بی��ش از ش��أن علم��ي 
آن ه��ا اهمیت دارد. ای��ن روال در 
مي شود.  دیده  نیز  تصمیم گیري ها 
مثاًل مي خواهن��د طرحي علمي را 
بررسي كنند، درحالي كه  آدم هاي 
عالم و اندیش��مند در محیط علمي 
م��ا كم نیس��تند و باید ب��ا افرادي 
متخصص هس��تند  ك��ه حقیقت��ًا 
مش��ورت ش��ود، اما متأسفانه براي 
مث��ال بس��یاري از تصمیماتي كه 
در حوزه علوم انس��اني و علوم  پایه 
اتخ��اذ مي ش��ود از س��وي افرادي 
اس��ت كه اص��اًل در ای��ن حوزه ها 
تخصص��ي ندارن��د. گوی��ي برخي 
مي خواهند همه چی��ز را با پیمانه 

علوم مهندسي بسنجند. 
 ش�ما كه بدرس�تي معتقديد 
نگاه مهندس گونه نس�بت  اين 
به س�اير علوم نمي تواند ظرف 
س�نجش درستي باش�د،  فكر 
مس�يري  چ�ه  از  مي كني�د 
مي توانيم اي�ن نگرش را تغيير 

دهيم؟
به نظر من براي پیش��رفت علم 
در وهل��ه اول نی��از به ی��ك تحول 
فرهنگي داریم. دانشجو نباید فقط 
به فكر فارغ التحصیلي باش��د، بلكه 
بای��د دغدغه اش این باش��د كه چه 
مش��كلي از مملكت اش را مي تواند 

حل كند. 
واقعی��ت ای��ن اس��ت ك��ه م��ا 
پیش��رفت هاي زیادي داشته ایم اما 
این پیش��رفت در حد امكانات مان 
نب��وده اس��ت. امكانات م��ا خیلي 
كش��ورهاي  امكان��ات  از  بیش��تر 
همس��ایه اس��ت. نه پاكس��تان، نه 
ع��راق، نه تركیه هی��چ كدام از این 
كشورها از هیچ لحاظي امكانات ما 
را ندارند. بنابراین انتظار مي رود كه 
از این امكان��ات و همچنین زمینه 

فرهنگي غني استفاده شود. 
در ح��ال حاض��ر دانش��جوي ما 
فارغ التحصیل مي شود بدون آن كه 
ب��ا فرهنگ خود آش��نایي داش��ته 
باشد. به دانشجویان كنوني بگویید 
ی��ك غزل از حافظ بخوانند، ببینید 
چند تا از آن ها مي توانند یك غزل 

را كامل و از حفظ بخوانند.
واقعیت آن اس��ت ك��ه تعهد به 
كش��ور در حد الزم نیس��ت و این 
مس��أله ناش��ي از ضع��ف فرهنگي 
است كه در جامعه ما ریشه دوانده 

است. 
برخي ازهمكاران ما در دانشگاه 
فك��ر مي كنند فق��ط باید تخصص 
خودشان را به دانش��جویان تزریق 
كنند. من بش��دت تردی��د دارم كه 
از این طری��ق بتوان منافع مملكت 
را حفظ كرد. دانشجو باید فرهنگ 

عمومي داشته باشد. 
معتقدم براي رفع این مشكالت 
در  را  نقدپذی��ري  فض��اي  بای��د 
دانشگاهها و جامعه گسترش دهیم 
تا بتوانیم فرهنگ اسالمي مان را به 

نحو درست نهادینه كنیم. 


