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 يسهراب دکتر چشمه يجناب آقا استاد ارجمند

 

ن کنفرانس سنجش و يدوم»توانم در يار متأسفم که نمي، بسيتشکر از لطف جنابعالاحترام و  يادابا عرض سالم و 

علم  يابيون گوش کردم. حق مطلب را در مورد ارزيزيانات شما در تلويروز صبح به بيحاضر شوم. د «علم يابيارز

ست ين يينارهايها و سمن کردم که کنفرانس شما در زمره کنفرانسيقيدن گفتار شما يبا شند. يدر کشور ادا کرد

به زبان  يفاتيتشرو  يخطابو  يتکرار يهاحرفشود و در آنها يل مينجا و آنجا تشکيکه هر ماه و هر هفته ا

 يتذکر، نداشته باشدعلم کشور  يرسم استياصالح سدر م ياثر مستقاگر  يد حتيکنيکه شما م يکارد. يآيم

 تواند باشد. يز ميان علم و جامعه نيوند ميساز پنهيان که زمياست به دانشمندان و دانشگاه

است يد نظر در سيرا جز با تجدآنها  يو دزد نامهانيد و فروش مقاله و پايتقلب در کار علم و خرعه زشت ين ضايا

د يمت بايعدد مقاالت به هر ق يوقت توان کرد.يعالج نم يابيها و مقررات مربوط به ارزنامهنييعلم و اصالح آ

به عمق  يدگيرس است و يات و مراکز خاص علميدر نشر چاپ آن ،ابد و مالک اعتبار مقاله و کتابيش يافزا

تقلب  يط برايشراابد و ييتنزل م يادار يک امر عاديشود، علم تا حد يم يمنتف مضمونو صحت و سقم  مطلب

درباره همکارانش و  يچ استاديکنند و از هيگر حکم نميکدي، استادان درباره کار و بار در دانشگاه شود.يفراهم م

باشد که در آن  يد امريبا يو ارتقاء در مراتب دانشگاه يرا مالک ترقيشود زياند، پرسش نمد آوردهيکه پد يآثار

ز در آن يو است و حب و بغض نيابژکت يآن رو موجه است که تعداد مقاالت مالکن امر از ياختالف نتوان کرد. ا

سد و دوستان و ينويا استاد ميک دانشجو يکه  يا، اما مقالهاست يمقاله نوشتن کار خوب دخالت ندارد.

د يکند، شايدرباره آن حکم م ين اداريبا مواز يک مرجع اداريخوانند و يهمکارانش از آن خبر ندارند و آن را نم



از اهل فضل بخصوص آنان که  ين است که بعضين وضع ايج ايدا نکند. از لوازم و نتايپ ييچ جايان علم، هدر جه

 ست، به شغل فروش مقاله رو آورند.ين نيآب و نانشان تأم

از  يتکنولوژن حال علم و يفرا گرفته و پر کرده است و در ع يمجاز يان را فضايآدم يکه همه زندگ يطيدر شرا

ل آن به مقاله و چاپ کردنش در يتبد يعلم و پژوهش براکه  رفتيبتوان پذ يد به دشواريشا هم جدا مانده و

 افتهيتوسعه ياگر کشورهااست.  يساز زندگک علم دگرگونيعلم و بخصوص علم تکنولوژست. يه نيآن نشر اين يا

ت دادند، ما که بازارمان با يو دانشگاه به مقاله نوشتن اهمان بازار يحفظ مرز م يبرا ن طرفيش به ايم قرن پياز ن

ش يم علم پين کنيم و اگر چنيو پژوهش برقرار کن يان زندگيم يد ارتباطيندارد، با يچ سر و کاريدانشگاه ه

و  کنندن يتدو آن را ييجاست که در ين يزياست علم چيوضع خاص دارد و س يرود. علم در هر کشوريم

ر د ناظياست بايس نيا م.ين کنيد تدويبا خودمانرا است علم کشور يما سهمه جهان شود.  يرويپ يبرا ياقاعده

ها و در مناسبات مردمان باشد. البته دانشمندان نهادها و سازمانو در کار و بار  يبه ورود و وجود علم در زندگ

که  يآنها آزادند به هر پژوهشستند. ياست علم نيکنند، تابع احکام سيپژوهش م ،که در مرز علم يممتاز

نکه هرکس يد برنامه علم داشته باشند. ايبا هاها و پژوهشگاهخواهند بپردازند اما سازمان علم کشور و دانشگاهيم

، هرچند که کنديحل نمهم از مسائل کشور و جامعه را  يابپردازد که مسئله يل خود به پژوهشيبنا بر ذوق و م

ل يدل شتريرسد که بيبه نظر م يط کنونيد علم را به تفنن مبدل کند و در شرايدانشمند است، شا ينشان آزاد

د ياست علم بايس. سيند چند مقاله بنويست که به دانشمند بگوين نياست علم اياست علم است. سينبودن س

در  يرح آنها و جهد و سعافتن مسائل و طي يبرا يهمفکرو  يو همکار يهمراه باشد که دانشمندان را به يدعوت

داست که ي. پان علم و جامعه استيدادن مياست علم برنامه آشتيزد. سيافتن پاسخ مسائل برانگي يپژوهش برا

به توان يگانه بودند، نميها علم و جامعه با هم بکه مدت يطيست و در شراياست و برنامه آسان نين سين ايدوت

ن زمان يشد، تا ايانجام م ين آسانين مهم را انجام داد و اگر کار به ايا نامه و صدور دستورالعملنييوضع آصرف 

 بود. اتفاق افتاده 



علوم در حال توسعه،  يم. در کشورهايدهر ييخود را از علم تغ يد تلقيبا ميشرفت باشياگر طالب پ در هر صورت

مقام دانشمند گر خود را قائميد يهان علومند و اگر نباشند و بخصوص اگر دانشمندان رشتهيکارسازتر يانسان

 يبه تقاضا و طلب باشد. ما به درست يد پاسخيشود. پژوهش بايشتر ميها بيبدانند، دشورا يعلوم اجتماع

گر يد يهادر رشته روشن است اما يتا حد يف پزشکيبرد. البته تکليعلم ما را راه م يم چه تقاضا و طلبيدانينم

ها و تا چه اندازه از امکان يو خصوص يدولت يهام کشور و سازمانيدانينم يو کشاورز يدر مهندس يو حت

افتن ي يکنند و دانشمندان برايمنمسائلشان را به دانشمندان عرضه  کشور خبر دارند و اگر دارند چرا يازهاين

 کوشند.ينمتواند وجود داشته باشد، يا ميو  وجود دارد يکه در صنعت و کشاورز يمسائل

خروج از  ياست. برا يدياست علم، علم تقل يو کم يشرفت علم، مالک صوريکه مالک پ يم تا وقتيبگو مختصر

اکتفا نکنند و  يفه رسميوظ يصرف اداد خود را در برابر علم مسئول بدانند و به ين وضع دانشمندان بايا

ش از هشتاد سال از عمر يبنکه يق کنند که چرا با ايفرض است که تحق يمخصوصاً بر دانشمندان علوم اجتماع

خته ياميو کار و بار و شغل مردمان ن يامده و با زندگيرون نيگذرد، علم از حصار دانشگاه بيدانشگاه در کشور م

ناظر  يهاها و سازماندانشگاهد فراهم شود و ... . يعه هماهنگ، باورود کشور در راه توس يبرا يطياست و چه شرا

دا يو تناسب آنها پ يوستگيو پ يگانگيدرباره علوم و  يد نظر جامع و کلبکوشند يبه آموزش و پژوهش هم با

م که هزاران مقاله پراکنده اثر پنج مقاله مرتبط و هماهنگ و ناظر يکنند. پژوهش هرچه باشد خوب است اما بدان

ط يدن شراد آوريد حفظ حرمت دانش و دانشمند و پدياست علم بايس يبه مسائل جامعه را ندارد. اصل اساس

 مردم و سالمتشان باشد.  يبود زندگآنها در به يان علوم و کارسازيم يهماهنگ

د يق عطا فرمايار مهم توفينس بسن کنفرايتان در ايو همکاران گرام ياز خداوند منان مسئلت دارم که به جنابعال

که همه وقت خود را صرف  يدانشمندان و استادان يد که حرمت و بزرگييقه حساس را روشن فرماين دقيتا ا

اثبات  ان دارنديمنطقکه  ياقاعدهکنند مسلم و محفوظ است اما بر طبق يم يپژوهش و نوشتن مقاالت علم

را که  يتوان کسانيمحرز است، نم سينواز پژوهندگان مقاله ياريبس فضل و دانشکند. اگر يما عدا نم يء نفيش



نوشتن مقاله هرچه  يعنيدانست.  ييبهره از دانش و دانايسند، بينويشده مقاله نمن و فهرستيدر مجالت مع

د اثر بدش يآثار خوب و بد دارد که شا هم يسينوالزام به مقاله ست.ين ييو دانا يدانش و دانشمند باشد، مالک

الزام  از به الزام ندارد و آنکه بايرو کردن به دانش ن يدارد برايشتر باشد. دانشمند چون دانش را دوست ميب

ن کند و با نظر يگاه دانش و دانشمند را معيد جاياست علم بايس خواهد به علم بپردازد، همان بهتر که نپردازد.يم

را نشان دهد. علم در  يشرفت علم و وفاق آن با زندگيکه در هر جا و هر کشور وجود دارد، راه پ ييهابه امکان
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