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غفلت از خوداتکایی
به طور مقدمه بنده در ابتدا چند جمله عرض می کنم. 
ببینید در قرآن آمده شما بهترین امتی بوده اید که 
بر زمین آمدید. و در آیه ای دیگر آمده است شما برتر 
هستید. حال سؤال اینجاست که آیا ما واقعاً برتریم؟ 
جواب معلوم است. ما برتر نیستیم. چرا؟ چون ایمان 
ما کامل نیست، مشکالتی هم که داریم ناشی از این 
است که اسالم را جدی نگرفته ایم. حدود 32 سال 
پیش در اســالم آباد در کنفرانسی بودم که یکی از 
حاضرین ســؤال کرد که چرا علی رغم اینکه گفته 
می شود ما در علم دست پیش داشتیم، االن این همه 

عقب افتاده ایم.
پاسخ دادم برای اینکه ما به قرآن عمل نمی کنیم. در 
همان جا چند آیــه از قرآن را خواندم که ما به این ها 
عمل نمی کنیم. درحالی که غرب به همین دستورات 
عمل کرده و می کند. حاال من به یکســری مسائل 
اشاره می کنم که بدانید ریشه در کجاست. جهان 
اسالم برای مدت زیادی خواب بود و زمانی که با دنیای 
غرب به دلیل مسائل مختلف ازجمله نظامی گری در 
ارتباط شدیم متوجه شدیم چقدر عقب افتاده ایم. 
دارالفنون تاسیس شد که آن کمبودها تأمین شود؛ 
اما غفلت کردیم که آن فنون هم ناشی از یکسری علوم 
است و بنابراین از همان زمان به بعد ما حاشیه نویس 
علم غرب بوده ایم و سهمی هم در تولید علم نداشتیم 
و فقط حاشیه نویس بودیم. بنابراین هر حرف زوری 
هم که بخواهند به ما بگویند به طور طبیعی گفته اند. 
یک غفلتی هم در جهان اسالم حاکم کرده اند که از 
مهم ترین مشکالت ماست و آن خوداتکایی است. 
متأسفانه براثر غفلتی که حادث شد مسلمانان اتکای 

به خود را از دست دادند.
دولت هــای بعد از جنگ کمتــر به فکر 

خودکفایی بودند
بعدازاینکه جنگ ایران و عراق تمام شد ما پروفسور 
عبدالسالم را به عنوان دکترای فیزیک هسته ای به 
ایران دعوت کردیم. ایشان و رهبری )در زمانی که 
رئیس جمهور کشور بودند( مالقاتی با هم داشتند. 
در آن جلســه او به رهبری پیشنهاد کرد با توجه به 
اتمام جنگ، خودکفایی را فراموش نکنید. در جنگ 
به طور طبیعی یکسری چیزهایی را باید خودمان با 
توان خودمان تهیه می کردیم که امکان داشت بعد از 
جنگ به دلیل تغییر شرایط این اتفاق فراموش شود. 
می گفت شما از فکر خودکفایی بیرون نیایید. کشور 
ما و دولت های متوالی کمتر به فکر خودکفایی بودند، 
یعنی اینکه مملکت باید ازنظر محصوالت تأمین باشد 
تا مجبور به شنیدن حرف زور نباشد. من 12 سال 
قبل به یکی از اولیای بزرگ شرکت نفت گفتم شما 
نفت را می فروشید و بنزین می خرید. این چه کاری 
اســت واقعاً؟! خب بنزین در داخل به اندازه کافی 
تولید کنید... همان مســئول در همان زمان پاسخ 
داد که برای ما فالن پروژه و محصول پتروشــیمی 
مهم تر است. تجربه نشان داد که آن رویکرد اشتباه 
بود و در دوران تحریم، به بنزین احتیاج پیدا کردیم 
و متأســفانه بنزین بی کیفیت تولید و وارد شــد و 

مشکالت بعدی را به وجود آورد. 
متأسفانه مسئله خودکفایی فراموش شده که ما 
گندم، برنج، شکر و... وارد می کنیم. این رویه را هم 
برخی اقتصاددانان کشور متذکر شدند. بنابراین 
اگر خودمان را مجهز و جهان اســالم را خودکفا 
می کردیم از هیچ جهتی نمی توانســت کسی به 

ما زور بگوید.

نیت واقعی غرب را بشناسیم
می گویند جلوی ضــرر را هر وقت بگیرید منفعت 
اســت. چنان جوی برای جامعه ساخته بودند که 
»باید حتماً در حوزه هسته ای این توافق حاصل شود 
و همه مشکالت ما ناشــی از این مسئله هسته ای 
اســت!« درحال حاضر به عقیده بنده مسئله غرب 
اصاًل هسته ای نیست. هســته ای واقعاً برای غرب 
آن قدرها مهم نیست که فکر می کنیم. همین اخیراً 
در غرب یک نویســنده ای مقاله ای نوشت و گفت: 
حتی اگر ایران بمب هسته ای هم بسازد آن قدرها 
اهمیت ندارد، چون 200 بمب هسته ای در اسرائیل 
خوابیده است. غرب دنبال چیست؟ ما باید نسبت به 
نیت واقعی آن ها هوشیار باشیم. غرب دنبال این است 
که یک کشور مستقل اسالمی رشد نکند که به تبع 
آن بقیه تقلید نکنند. بنده در سال 1362 به اتریش 
رفته بودم. از طرف وزارت ارشــاد مأمور شده بودیم 
که کشورهای مختلف را ببینم و گزارش بدهیم که 
انقالب ما در دنیا چه تأثیری گذاشته است. 12 کشور 
اروپایی را بازدید کردیم. خبرنگار اتریشی پرسید شما 
انقالب کرده اید و صحبت از نه شرقی نه غربی دارید. 
این جمله می تواند الهام بخش باشد برای ما... این را 
داشت می گفت که انقالب اثر گذاشته بود و این در 
حالی است که ما خودمان انقالب را جدی نگرفتیم.

آقای جان کری وزیر امور خارجــه آمریکا اخیراً 
سخنرانی داشته که جان کالمش این بوده که ما 
روی آینده ایران حساب کرده ایم و برنامه داریم که 
تا 15 سال دیگر فرهنگ ایران عوض شود. خب این 
واقعیت دارد که همه ساله حجم باالیی از کفریات 
وارد این مملکت می شود. من در جایی مصاحبه ای 
داشــتم که گفتند چرا این حجم را شاهدیم و من 
گفتم برای اینکه کسی پیدا نمی شود تا پاسخ این 
مزخرفات را بدهد. درحالی که در خود غرب جواب 
آن تفکــر الحادی را می دهند، امــا در ایران روی 

همان جوابیه هم چندان مانور داده نمی شود. 
این یک واقعیت است که متأسفانه محیط ما کمی 
سیاست زده شده است؛ بنابراین باید حواس ها جمع 

باشد و اگر حواسمان باشد دولت ها ناگزیر به انجام 
وظایف خود هستند و آن این است که مراقب منافع 

ملی باشیم و نگذاریم شبهه ایجاد کنند.
در غرب رسانه ها حرف آخر را می زنند

در جاهایی ما این قدر منفعل عمل کرده ایم که بعضاً 
مسیحی ها از ما دفاع کرده اند! در قضیه داعش یک 
کشیشی اعالم کرد که اصاًل مســلمانان این طور 
که نشــان می دهید نیســتند و ما با آن ها مشکلی 
نداریم. همان کشــیش گفته بود که ما مسیحیان 
هم گروه های تندرویی داریم که ادعا می کنند وقتی 
کشــته می شوند به بهشــت می روند و حوریان به 

استقبالشان می آیند!
این ها را درســت کردند برای اینکه دین را بدنام 
کنند. این در حالی است که اگر هوشیاری دینی 
باشــد فرد زیر بار زور نمی رود. این را باید اشاره 
کنم که در آمریکا رسانه های عمومی برای مردم 
حرف آخر را می زنند. اعتقاد دارند که این رسانه 
حرف درســت می زند. همین حرف را هم یکی از 
شخصیت های بزرگ آمریکا گفته بود که اینجا هر 
چه دولت ها بخواهند به مردم تحویل می دهند و 
همان رســانه ها هستند که مدام خوراک درست 
می کنند کــه این ها آدم کش هســتند و تندرو 

هستند و هزار اتهام ریزودرشت دیگر.
دولت های بعد از انقالب به فرهنگ توجه 

نکردند
نکته دیگر اینکه محیط اطرافمان از مسئله فرهنگ 
که رهبری مدام فریاد آن را می زنند غافل اند؛ فرهنگ 
اسالمی یک فرهنگ جامع دنیا و آخرتی است. ولی ما 
آمده ایم از غرب نکات منفی را گرفته ایم و آن چیزهای 
خوب مثل منظم بودن و قانون مندبودن که در اسالم 
هم هست رعایت نکرده ایم. علی رغم تأکید رهبری 
بر مقولة فرهنگ متأسفانه دولت های بعد از انقالب 
به فرهنگ چندان توجه نداشــتند و عمده مسائل 
آن ها سیاسی یا اقتصادی بود. این در حالی است که 
به عقیده بنده آن چیزی که سیاست ما و اقتصاد ما را 

می سازد فرهنگ است.

اولویت های ما را باید منافع ملی تعیین کند. نه این 
که تا مســئله ای در غرب رواج یافت ما هم به دنبال 
پیاده کردن آن برویم. متأســفانه کارهایی را انجام 

می دهیم که حتی در غرب هم انجام نمی شود.
یک مثال می زنم. در آمریکا هیچ دانشگاه مهمی را 
پیدا نمی کنید که بگوید استاد صرفاً بر اساس ارائه 
مقاله ارتقا پیدا می کند. شما این چیزها را در غرب 
اصاًل نمی بینید، همه این موارد به اشتباه رواج پیدا 

کرد و این ها را عوامل غرب برای ما صادر کردند.
هیچ نشانه ای از اقتصاد مقاومتی نمی بینیم

االن یک سال است که مقام معظم رهبری مسئله 
اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده اند. ما هیچ جا نشانه ای 
از این نمی بینیم. آیا واقعاً وضعیت کشاورزی ما باید 
اینگونه باشد که اقالم اصلی خودمان را وارد کنیم؟ 
من در زمان نوجوانی خودم در روزنامه می خواندم که 
هندوستان از روسیه گندم وارد می کند... امروز این 
وضع به جایی رسیده است که هندوستان به ایران 
صادرکننده است. پاکستان همین طور... این نشان 
می دهد که ما واقعاً به مســائل زمان آگاه نیستیم. 
راه همان بود که رهبر معظــم انقالب فرمودند که 

متأسفانه طی نشد.
آلمان در جنگ جهانی دوم نابود شــد. در سال 
1951 کــه دکتر مصدق در ایران نخســت وزیر 
بود، او از دکتر »شــاخت« آلمانی دعوت کرد که 
از او بپرســد ما اقتصاد بدون نفت را چگونه اداره 
کنیم؟ ایــن چه معنایی دارد؟ معنی این اســت 
که آلمان در طول همان 5 تا 6 ســال خودش را 
ساخته بود و امروز آلمان اقتصاد اول اروپاست و 
جهت اطالع شما عرض می کنم کمترین خروجی 
نیروی انســانی به کشورهای دیگر را دارد و تمام 
آلمان ها در کشــور خودشــان ماندند و کشور را 
به قله رســاندند. اقتصاد مقاومتی انگلیس ها در 
دوره ای کاماًل معروف است. اما ما همچنان اسراف 
می کنیم. همچنان فریاد می زنیم ارز نداریم، پول 
نداریم و در همان حال ســوار خودروی چندصد 

میلیونی می شویم.

»اقتصاد مقاومتی«
 آلمان جنگ زده را نجات داد

با نزدیک شدن نیروهای شــوروی به پناهگاه فرماندهی 
آدولف هیتلــر در مرکز برلیــن در  30 آوریل  19۴5 ، او 
دست به خودکشی زد. در  2 مه  19۴5، برلین به نیروهای 
شوروی تسلیم شد. نیروهای مسلح آلمان در  ۷ مه  19۴5 
در غرب و در  9 مه در شرق، بدون هیچ قید و شرطی تسلیم 
 شــدند و روز  ۸ ماه مه  19۴5، روز پیروزی در اروپا اعالم 

شد. 
آلمان یک کشــور مغلوب بود و به حدی متالشــی شده 
بود که امیدی به بازســازی آن نمی رفت. اقتصاد آلمان 
پس از جنگ جهانی دوم به وضع بســیار وحشــتناکی 

دچار شده بود. 
جنــگ به همراه سیاســت زمیــن ســوخته هیتلر  20 
درصد از کل ســاختمان های مســکونی این کشــور را 
نابــود کــرده بــود. تولید ســرانه غذا در ســال  19۴۷ 
 به تنهــا  51 درصد مقــدار آن در ســال  193۸ کاهش 

یافته بود. 
همچنین تولیــدات صنعتی در ســال  19۴۷ تنها برابر 
یک ســوم میزان آن در  193۸ بود. عــالوه بر آن، درصد 
زیــادی از مردان آلمانی که در ســن کار قرار داشــتند، 
کشته شده بودند. شیوع انواع بازارهای سیاه کاالها امری 
طبیعی می نمود. واحد پول از پول رسمی )رایشه مارک( 
عماًل به کاالهای دیگر به ویژه سیگار آمریکایی و انگلیسی 

بدل شده بود.
یکی از محققان می نویســد: ســود حاصل از فروش ۴0 
سیگار در بازار ســیاه، برابر با مجموع دریافتی یک کارگر 

عادی در طی دو هفته کار بود.
اگــر بخواهیم دقیق تــر وضعیــت آلمــان جنگ زده 
را بررســی کنیم باید بــه گزارش »گوستلراشــترلپر« 
توجه کنیــم. گوستلراشــترلپر یکی از اعضــای گروه 
کارشناســان آمریکایی )که به سرپرستی هربرت هور و 
به دستور ریاســت جمهوری وقت آمریکا در سال 19۴6 
از آلمان بازدید کردند( مشــاهدات خــود را بدین نحو 
گزارش می کند: »آلمان دو ســال پس از تســلیم چنین 
به نظر می رســد؛ ملتی که عناصر حیاتــی خود را به نحو 
غیرقابل جبرانی از دســت داده اســت، ملتی که نیروی 
روشنفکر او مضمحل شــده است، ملتی که خانواده های 
 آن به علت ازهم پاشــیدگی بین اعضا عماًل ازمیان رفته 

است. 
ملتی که تمدن شــهری و صنعتی آن نابود شــده است. 
یعنی شهرها به تلی خاک تبدیل شده و کارخانه ها زیرورو 
شده اند. این ملت بدون خوراک و مواد اولیه، بدون شبکه 
ارتباطی به دردبخور و بدون سیستم پولی معتبر کاربر در 
حال بالتکلیفی و ابهام بسر می برد. بافت اجتماعی این ملت 
به وسیله فرارهای گروهی و توده ای مردم، مهاجرت های 
 دسته جمعی و اســکان های اجباری خانواده ها، متالشی 

شده است.«
امروز اقتصاد فدرال آلمان جزو ســالم ترین اقتصادهای 
دنیاست. عوامل متعدد و رویدادهای زیادی طی سال های 
بعد از جنگ جهانی دوم سبب شــد که طی آن آلمان از 
شرایط بحران خارج شود و امروز اقتصاد آلمان در وضعیت 

فعلی باشد.
مســئله اصلی در این مطلب این اســت که آلمان پس از 
فروپاشــی و تحمل هزینه های فراوان بعد از شکست در 
جنگ دوباره توانســت روی پای خود بایســتد و با وجود 
تحریم های فراوان، توانست با تقویت درونی اقتصاد خود 
به قدرت امروز اروپا تبدیل شود. ازجمله این عوامل عزم 
ملی مردم آلمان در این مســیر جهت رفــع کمبودها و 

پیشرفت بود.
سخت کوشــی، یکی از متمایزترین ویژگی های معجزه 
اقتصاد آلمان اســت. بعد از جنگ و در زمان بازســازی، 
کارگران اکثراً در دو نوبت )دو شــیفت( کار می کردند که 
فقط یک نوبت آن به حســاب می آمد و درواقع فقط برای 

یک نوبت حقوق می گرفتند. 
بســیاری از صاحبــان کارخانه ها و کارگــران در اولین 
ســال های بعد از جنگ تا ســرحد مرگ کار می کردند. 
خیلی هــا حتی در اوقــات فراغت خــود کار می کردند 
 تــا خســارت جنــگ بــر کشــور خــود را برطــرف

 کنند.
کارگــران به غیراز تــالش و مهارت، به طــرق دیگری 
نیــز بــه بازســازی کمــک کردنــد. یعنــی آمادگی 
 داوطلبانــه قبــول دســتمزدهای پاییــن و صرف نظر

 از اعتصاب.
اعضا و رؤســای اتحادیه های کارگری، قاطعانه و آگاهانه 
مصمم بودنــد که کار مشــترک را به خطــر نیندازند و 
بازســازی را در مقایســه با درخواست دســتمزدهای 
بیشتر اولویت بدهند. بدون شــک بهبود سریع و مداوم 
 استاندارد زندگی کارگران، از این عزم و تصمیم متأثر بوده

 است. 
همچنین اتحادیه های کارگــری از ادامه مخالفت های 
سیاسی مســتمر خود که جدا شدن از جامعه را به دنبال 

می آورد دست برداشتند.
بنابراین می توان گفت که عزم ملی در شــرایط کشور ما 
نیز که نیاز به بهبود وضع اقتصادی در برخورد با فشــارها 
دارد، از تأثیرگذارتریــن مؤلفه هایــی اســت که باعث 
ایجاد یک اقتصــاد مقاومتی واقعی و پیشــرفت درونی 
 می شــود و این به عنوان نقش مردم بایستی مدنظرمان 

قرار گیرد.
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علم درجه یک
جسور و خط شکن است

مطابق سیاســت های آرمانی طراحی شــده در ســند 
چشم انداز ایران 1۴0۴ و راهبردهای رهبر معظم انقالب 
اسالمی، اقتصاد و آینده جامعه ایران باید بر محور دانایی 

و دانش تنظیم و مبتنی شود.
 بر این اســاس گســترش رویه تحقیق و پژوهش، انجام 
پژوهش های گسترده، حرکت در مرزهای دانش و تولید 
انبوه علم اســتراتژی بنیادین، حرکت کشــور به سمت 
تحقق اهداف توسعه ای به شــمار می آید. در حقیقت از 
نگاه مدیریت ارشد کشــور علم محوری و دانایی مالک و 
راهنمای حرکت دســتگاه های اجرایی به شمار می آید و 
البته اتخاذ این رویکرد با توجه به مجموعه تحوالت جهانی 
کاماًل منطقی و صحیح به نظر می رسد؛ چراکه برخورداری 
از روش هــا، نظریه ها و اندیشــه های جدیــد، کلید حل 
مشکالت و حرکت سریع به سمت رفع تهدیدات و استفاده 
از فرصت هاست و ازآنجاکه رقبا و حریفان و سایر ممالک 
نیز به این نقطه عطف توجــه کرده اند، ضرورت توجه به 
تولید علم و زمینه های تحقق استراتژی دانایی محوری، 

به شدت احساس می شود.
در ایران از سال 1313 شاهد وجود نهادی به نام »دانشگاه« 
هستیم. اما متأسفانه عقب ماندگی دانشگاه های ایران از 
تولید علم باعث شده است که ایران در گروه سوم کشورها 
 به لحاظ »توســعه یافتگی علمــی و تکنولوژیکی« قرار 

بگیرد.
 در تحقیقاتی که در سال 2001 توسط دانشگاه هاروارد 
انجام شــد و کشــورها را با شــاخص فوق به سه منطقة 
»نوآوران«، »کاربران« و »حذف شــدگان تکنولوژیکی« 
تقســیم بندی کردنــد، نام ایــران در میان گروه ســوم 
قرار داشــت؛ یعنی کشــورهایی کــه در تولید و جذب 
 و مصرف فّناوری پیشــرفته یا ســهمی ندارند یا ســهم

 اندکی دارند.
البته در طول ده ســال اخیر، تولیدات علمی ایران رشد 
چشمگیری داشته است؛ به طوری که طبق آمار اعالم شده 
از سوی مراکز معتبر، رشد علمی ایران یازده برابر میانگین 
جهانی بوده اســت. امــا بااین وجود هنوز هــم تا »وضع 
مطلوب« فاصلة زیادی داریم و موانع و آسیب های زیادی 

در این مسیر وجود دارد.
پس بااین وجود چه موانع و مشــکالتی بر ســر راه تولید 
علم در ایران وجود دارد؟ آیا مشــکل را باید در ساختارها 
جست وجو کرد یا در محتوا؟ آیا نواقص سیستم آموزشی 
کشور از حیث »سخت افزاری« است یا »نرم افزاری«؟ چرا 
دانشگاه های ما و به طور خاص، دانشکده های علوم انسانی 
ما تا رسیدن به وضع مطلوب فاصلة زیادی دارند؟ به عقیدة 
بسیاری از محققان، ریشة اساسی مشکالت و موانع تولید 
علم در ایران را باید در ساختارهای فرهنگی جست وجو 
کرد. به خوبی می دانیم هر نظامی که به توسعه دست یافته، 
پایه ها و مبانی اصلی خود را بر ستون های فرهنگی محکم و 
ریشه مند استوار ساخته است. مؤلفة اساسی پیشرفت هر 
تمدن و نیروی محرکــة هر جامعه ای در عوامل فرهنگی 

آن نهفته است.
 البته تجربة توسعة کشورها نیز حاکی از همین امر است. 
برای مثال، چین کار خود را با اصالحات فرهنگی شــروع 
کرد و سپس به سمت رفرم اقتصادی رفت و توانست موفق 
باشد، درحالی که شوروی در زمان گورباچف کار خودش 
را با رفرم سیاسی شروع کرد و باعث هرج ومرج و درنهایت 

فروپاشی شد. 
بنابراین ســؤال اصلی که مطرح می شــود این است که 
موانع فرهنگی تأثیرگذار در تولید علم دانشگاه های ایران 
کدام اند؟ چه مشکالت و معایب فرهنگی در ایران وجود 
دارد که باعث شده است ما نتوانیم در فرآیند رشد علمی 
در جایگاه مطلوبی قرار بگیریم؟ برای شــناخت مفهوم 
»موانع فرهنگی« ابتدا باید تعریفی از »فرهنگ« داشته 
باشــیم. »آنتونی گیدنز« در تعریف این مفهوم می گوید: 
»فرهنگ عبارت اســت از ارزش هایی کــه اعضای یک 
گروه معین دارند، هنجارهایی که از آن پیروی می کنند 
و کاالهای مادی که تولید می کننــد« و نیز »فرهنگ را 
می توان به عنوان ذخیره ای از اطالعات که از یک نســل 
به نســل دیگر منتقل می شــود تا آن ها بتوانند نیازهای 
خود را بهتر ارضا نمایند تعریف کرد.« ســعید زیباکالم، 
مهدی گلشــنی، مظفر نامــدار و عماد افروغ، مســائلی 
چون عدم هویت بومــی، اصالت پوزیتیویســم به مثابه 
فرهنگ غالب در فضای علمی کشــور، مصرف کنندگی 
 علــم، جدایــی حــوزه و دانشــگاه و غرب زدگــی را

 برمی شمارند.
متأســفانه ازآنجاکه این بحث جدید اســت و قدمت آن 
در کشــور چیزی حدود یک دهه است، هنوز به درستی 
مفاهیــم و اصطالحات آن تعریف نشــده اســت. اکثر 
نویسندگان و محققان تنها به گفتن اصطالح »تولید علم« 
بسنده یا نهایتا این مفهوم انتزاعی را به یک امر انضمامی 
تبدیل کرده اند. برای مثال، دکتر مهدی گلشنی از عبارت 

»علم درجة یک« استفاده می کند و می گوید:
 »علم درجة یــک که ارادة معطوف بــه زایش و نوآوری 
داشته باشد، علمی است که جسارت خط شکنی و عبور از 
مرزهای بسته شده و حاشیه زنی های از پیش تعیین شده را 
داشته باشد. پُرواضح است که علم درجة یک در دانشگاه، 
فــارغ از فرهنگ و نظام آموزش متوســطة فرهنگ گریز 
 و بعضاً هویت ســتیز و مســئولیت ناپذیر تولید نخواهد

 شد.«

مهدی گلشنی تحصیالت دریچه
مقدماتــی را در اصفهان 
گذراند و بعد از عزیمت به تهران، در ســال 1339 
موفق به اخذ دانشنامه لیسانس از دانشگاه تهران در 
رشته فیزیک شد. سپس به منظور ادامه تحصیل 
رهسپار ایاالت متحده آمریکا شد و در سال 13۴۸ 
از دانشگاه برکلی آمریکا در رشته فیزیک با گرایش 
ذرات بنیادی به درجه دکتری نائل آمد. پس از  اتمام 

تحصیل در آمریکا ، به ایران بازگشت و در دانشگاه 
صنعتی شــریف با رتبه اســتادیاری به تدریس 
پرداخت و در ســال 136۴ در همان دانشگاه، به 
رتبه استادی ارتقا یافت. وی به زبان های فارسی، 
عربی و انگلیسی تسلط دارد و به هر سه زبان دارای 
تألیفات متعدد است. گذشته از دانش فیزیک که 
رشته تخصصی اوست، گلشنی در عرصه الهیات و 
پژوهش های دینی و نیز در زمینه مطالعات تطبیقی 

میان دو حوزه علم و دین صاحب نظر است و به عنوان 
بنیان گذار گروه فلسفه علم دانشگاه شریف شناخته 
می شود. وی برگزیده همایش چهره های ماندگار 
در عرصــه فیزیک و برنده دو جایزه کتاب ســال 
جمهوری اسالمی ایران است. در سال 1390 کتاب 
»جشــن نامه دکتر مهدی گلشنی« به مناسبت 
بزرگداشت مقام علمی وی از سوی فرهنگستان 

علوم جمهوری اسالمی ایران به چاپ رسید. 

 وی هم اکنون در گروه فلســفه علم دانشــگاه 
شریف مشغول تربیت دانشجو، تحقیق و تدریس 
اســت. متن زیر شــامل دو بخش اســت؛ اول 
صحبت های وی و دوم چند پرسش و پاسخ های 
استاد گلشنی به آن هاســت. این سخنرانی در 
جمع فعــاالن فرهنگی مشــهد در برنامه بزم 
اندیشه موسسه جوانان آســتان قدس رضوی  

برگزار شد.

چالش

دکتر مهدی گلشنی؛ عضو شورای عالی انقالب  فرهنگی :

مملکت باید خودکفا  باشد تا حرف زور نشنود

ما تضاد شــفافی در حــوزه فرهنگی 
کشورمان داریم که ایرانیت و اسالمیت است. 
این یکــی از چالش های اصلــی در حوزة 
فرهنگی است که جریان فرهنگی را در کشور 
به تأخیر می اندازد. مسئله دوگانگی فرهنگی 

چطور در غرب حل شد؟
در آنجــا هــم وقتــی 
نخســت وزیر انگلیس 
سخنرانی کرد که ما یک 
کشور مسیحی هستیم، 
بالفاصله بــه او حمله 
کردند کــه نه، اکثریت 
اعتقاد دینی ندارند. به 
نظر بنــده اصــاًل این 
حرف ها در ایران نبوده اســت. ایران یکپارچه بود. 
حکومت ها هم علی رغم اختالفاتی که داشتند مانع 
مهاجرت دانشمندان نمی شــدند. بنده در وجود 
خودم بین اســالمیت و ایرانیــت هیچ اختالفی 
نمی بینم. اگر مسئله ای باشد فکر می کنم غربی ها 
این تلقی را ایجاد کردند. آن چیزی که هست این 
بوده که متأسفانه کار نشده است. نه حوزه کار کرده 
که محیط را روشن کند و نه دانشگاهیان. شما اگر 
در سرزمین اسالمی هستید هم وغم و بینش شما و 
عینک شما اسالمی اســت. هیچ چیز دیگری هم 

مطرح نیست.
امروز عده ای تمدن ایران باستان را ترویج 
می دهند و اسالم را به نوعی، تحمیلی تلقی 
می کنند و عده ای در مقابل هم تفکر باستان 
را نادیده می گیرند. آیا نباید این گونه باشد که 
سطح نگاهمان را کمی باالتر ببریم تا فرهنگ 
جا باز کند. عمر ما به دعواها می گذرد. این 
نگاه ها در اروپا هم وجود داشته است آن ها 

چه مسیری را رفته اند؟
ببینید من اصالً مشکلی نمی بینم. زمانی کنفرانسی 
در اسپانیا بود که از ایران تنها من بودم. فردی در آنجا 
گفت اسپانیا را به این دلیل قبول کردیم که در اسپانیا 
تمام ادیان اعم از مسلمان و مسیحی و یهودی در 
کنار هم به خوبی زندگــی می کردند. آن قدر از آن 
حاکم اسالمی اسپانیا و از نحوه حکومت مسلمانان 
تعریف کــرد، که من گمان کــردم این فردی که 
این همه تعریف می کند البد باید مسلمان باشد. در 
گوشه ای سراغش رفتم و گفتم دین شما چیست؟ 
گفت من مسیحی ام. او واقعاً حق را می گفت. بنابراین 
من مشکلی نمی بینم. واقعاً ما می توانیم مدارا کنیم. 
ما در یکســری اصول با آن ها مشترکیم. مجبور 

نیستیم بالفاصله مسائل اختالفی را مطرح کنیم.
آن مسیحی معروف مثل جرج جرداق یک بخشی 
از معارف حضرت علــی)ع( را ترویج داد و آن اثر را 
گذاشــت. من می گویم که ما باید آن کار را انجام 
دهیم و از اختالف دور شویم. »اختالف« نقشه غرب 
است؛ حتی دو کشور سنی را به جان هم می اندازند.

در اروپا زمانی کاتولیک ها فقط راه خودشــان را 
می رفتند و اصاًل با پروتستان ها جمع نمی شدند. 
االن فهمیده اند و بر سر اشتراکات صحبت می کنند 

و نه اختالفات. ما هم باید این کار را بکنیم.
ما در کشور چندان فضای نقد را نمی بینیم. 

ایراد کار کجاست؟
در جامعه ما به دلیلی اینکه محیط خیلی سیاسی 
شده فرهنگ نقدپذیری وجود ندارد. روشنگری 
برای قضایا االن به نحوی شده که متأسفانه چون 
برخــی نقدها خیلی تند اســت دولت به خودش 
می گیرد و حق و باطل هم مخلوط می شــود. باید 
به یک نحوی به دولت تفهیم شــود که فرق نقد و 
تخریب را رعایت کند و از طرف دیگر هم حرف های 
تند و تخریبی کنار برود و اساس، استدالل باشد. 
شما می بینید که در آلمان اتفاقی می افتد و یا در کره 

فالن مشکل به وجود می آید. بالفاصله شخصیت اول 
و مقام مسئول شناخته می شود و استعفا می دهد. 
در محیط های ما فرهنگ عذرخواهی کردن نیست. 
این جو باید تغییر کند. تا زمانی که معلوم نشود چه 
کسی اشتباه کرده، جو همین طور باقی می ماند. ما 
باید جو نقد سالم اسالمی را رواج بدهیم. نه مجلس، 
نه دانشــگاه و نه دولتمان این طور نیست. اگر بود 

خیلی قضیه فرق می کرد.
فرهنگ را از کجا شروع کنیم؟

من قباًل هم گفته ام که دولت های بعد از انقالب به 
فرهنگ و آموزش وپرورش و دانشــگاه ها اهمیت 
نداند. معلمی که تأمین نباشد بعد از کالس هایش 
باید رانندگی کند. دانشگاه ها را باید دولت تأمین 
می کرد و این در حالی اســت کــه تنها 1۴ درصد 
دانشــگاه های ما دولتی هســتند و الباقی آن ها 
در بخش هــای غیردولتی فعال شــده اند. دولت 
بایــد این ها را اداره می کرد که حواسشــان ازنظر 
معیشتی جمع باشد و تا زمانی که این اتفاق نیفتد 
مشکل ما حل نخواهد شد. اگر این مسئله را دولت 
بخواهد حل کند، باید بگویم من امیدی ندارم؛ چون 
افرادی که مسئولیت دارند، دارای ذهنیت فرهنگی 
نیستند. من تنها یک راه می بینم و آن اینکه قشر 
تحصیل کرده خودشان بر اساس دغدغه هایشان 

اقدام کنند.

دولت ها به فرهنگ اهمیت ندادند
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