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 مقدمه
   

 :سؤاالت مطرح در جامعۀ علمی و مدیران کشور

 وظیفه و جایگاه دانشگاه، صنعت و دولت چیست؟
 

 نحوة تعامل این سه بخش چگونه باید باشد؟
 

 و صنعت دولت، وظیفۀ یا نقش است؟ کدام کشور شدن صنعتی مسیر
 چیست؟ آن در دانشگاه

 ریزي برنامه باید چگونه پژوهشها سوي و سمت مذکور، موارد به توجه با
 شود؟

 

 کشور، جاماندگی دالیل تاریخچه،( چیست؟ مباحث این به ورود پیشنیاز
 )... و فناوري آمادگی سطوح پژوهش، بندي دسته و تعریف
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 آیا وظیفۀ دانشگاه تولید علم است و بس؟
 علم چیست؟ فناوري چیست؟  

 نقش هر یک در پیشرفت و توسعه کدام است؟
 لغت چرا پس نیست، هم فناوري تولید دانشگاه وظیفۀ اگر

 کند؟ می خودنمایی دانشگاهها از بسیاري نامگذاري در فناوري
)University of Technology( 
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 صنعت و دانشگاه مرزهاي جدید، دنیاي در دیگر که گویند می بعضی
  و دیوار بدون غربی هاي دانشگاه از بسیاري که البته( !است شده برداشته
 )هستند شهر میان در حصار

 

 مراکز پژوهشی و کاري هاي حوزه که است همین اصلی مشکل اتفاقاً
 .هستیم فرافکنی حال در دائماً و شناسیم نمی را مختلف

 

  که دارد اشکالی چه داریم، که مختلف هاي دانشکده همه این با پس
  یک با !شود محول ها دانشکده به آنها وظیفۀ و شوند منحل ها وزارتخانه
  سازمانهاي از یکی بجاي یک هر کشاورزي هاي دانشکده کاري، تقسیم
 صنایع؛ وزارت بجاي مهندسی-فنی هاي دانشکده کشاورزي؛ وزارت

   ... و اقتصاد وزارت بجاي اقتصاد هاي دانشکده
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 چرا ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور در حد مطلوب نیست؟
 :  شود بطور نمونه اظهار میمواردي که  

 .)گرایش و رشته چند بجز( اند نگرفته شکل صنعت نیاز اساس بر ها دانشگاه
 )ندارند R&D واحد همچنین، و( است وارداتی کشور صنعت اعظم بخش

  و نداشته مشترکی زبان ندارند، R&D بخش که صنایعی با ها دانشگاه
 .کنند برقرار ارتباط توانند نمی
  و صنعتی هاي پروژه از مستخرج ها دانشگاه اساتید مقاالت عمدة بخش
 .نیست کشور نیاز مورد

 قرن نیم طی در را منسجمی و هدفمند روند کشور، در پژوهش مدیریت
 .است نداشته گذشته

   :جهان کشورهاي میان در 2018 سال در ایران رتبۀ
 نوآوري در 65   پذیري؛ رقابت شاخص در 89   مقاالت؛ تعداد در 18   

 



 دالیل خصوص در صنعت و دانشگاه صاحبنظران نظرات کلیۀ :پیشنهاد
 جامع، تحلیلی با و شده تدوین کشور در صنعت و دانشگاه روابط نقصان
 .گیرد قرار نظر مد ریزي برنامه در تا گردد معین عامل هر  سهم

 
 :طرح سؤال

 

 رتبه باشد، ها پروژه از مقاالت استخراج الزام ،ها دانشگاه ارزیابی مالك اگر
 ؟شد خواهد چگونه ها دانشگاه

 

 ؟نمود اتخاذرا براي پژوهش دانشگاهی باید  اي چه برنامه در شرایط فعلی،
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  ،)موجود محیطی و مرزي شرایط و حاکم معادالت با( فعلی شرایط در
 بخش« در توانند می حداکثر شرایط، بهترین در ها دانشگاه اساتید
  در و پرداخته آنها رسانی بروز و نیاز مورد دروس تدوین به »آموزش

   .کنند معتبر علمی مقاالت چاپ به مبادرت نیز »پژوهش بخش«
 و حاکم معادالت باید رود، می ها دانشگاه اساتید از دیگري توقع اگر

 .یابد تغییر موجود، محیطی و مرزي شرایط
  عتف،( مربوطه هاي وزارتخانه و ها دانشگاه در کشور میانی مدیران نقش

 نقل، و حمل ارتباطات، صنایع، دفاع، پزشکی، درمان و بهداشت
 و مرزي شرایط و حاکم معادالت اصالح فناوري، معاونت و )کشاورزي
 .است محیطی
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 بهترین در که باشیم داشته جهانی برند یک تنها کشور در شاید
 دانشگاههاي التحصیالن فارغ هم آن و دارد خریدار دنیا مراکز
 همچنین و ریزي برنامه عدم علت به متأسفانه .هستند کشور معتبر
 پتانسیلِ این از صنعت، در توسعه و تحقیق مراکز )ضعف یا( فقدان
  بودنِ نخور بدرد ادعاي عوض، در و شود نمی استفاده بدرستی عظیم
 .شود می مطرح )سهواً یا عمداً( کشور صنعت براي آنها آموزشِ

 

 غالمحسین لیاقتدکتر                                                      
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 .ما در کشور کارخانه داریم. فرق است بین کارخانه و صنعت
 

 ]به نقل از یکی از مسئولین وزارت صمت[                               
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  درصد 20 راف، کامالً بطور کشور، در صنعت و دانشگاه روابط نقصان در
     .دانشگاه از خارج بخشِ درصد 80 و است مقصر دانشگاهی بخش

  و کند می دانشگاه متوجه را تقصیر همۀ دانشگاه از خارج بخشِ متأسفانه
 .)نیست هم واقف آن به حتی یا و( گیرد نمی بعهده را خود مسئولیت

 بعهده را خود مسئولیت هم دانشگاهی بخش  مسلماً شرایط، این تحت
     .گیرد نمی
      یادآور را خود بخش نقصان که نیز دانشگاهی همکاران فضا این در
 عمل این و گیرند نمی قرار دانشگاهی بخش استقبال مورد شوند، می

  80 سهم با( غیردانشگاهی بخش که چرا شود؛ می تعبیر خودزنی
 .دهند می دستش به نیز بهانه و دهد نمی انجام را خود وظایف )درصدي
  طی در است، غلط و درست موارد شامل که مطروحه نظرات متأسفانه
 .شود می گذاشته کنار آن نقصهاي بخاطر بسرعت و شود نمی پخته فرآیندي
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 )طرح سؤاالت و نظرات متضاد(ارتباط صنعت و دانشگاه 
 :نظرات نخست دستۀ 

 معضالت باید دانشگاهی پژوهشهاي است؟ علم تولید تنها دانشگاه وظیفه آیا 
   .کند حل را کشور
 .خوردنمی جامعه بدرد چون ندارد، ارزشی مقاله تولید .خوردنمی بدرد الینفع، علم

  مشکالت حل بر متمرکز تنها دانشگاهها و کنند تولید هاخارجی را علم بگذارید
 حداکثر نیاز صورت در بعد و دهند مقاله سایرین اگر دارد ایرادي چه .شوند کشور

   کرد؟ ابتیاع را آن دالر 12 با
 داخل مشکل بدرد باشد، داشته المللیبین پژوهشی دستاورد که دکترایی رسالۀ
  داشته المللیبین پژوهشی دستاورد دکتري هايرساله ندارد لزومی .خوردنمی
   .باشد
       اچ نمایه مالك اول، تراز نشریات در مقاالت چاپ در هادانشگاه تمرکز آیا
)h-index( مشکالت رفع و صنعت با ارتباط تقویت جهت در علمی هیأت براي  

 است؟ کشور

 



11 

 )طرح سؤاالت و نظرات متضاد(ارتباط صنعت و دانشگاه 
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 )طرح سؤاالت و نظرات متضاد(ارتباط صنعت و دانشگاه 
 

  :نظرات دوم دستۀ
   .بس و است علم تولید دانشگاه وظیفه
 مشکل باید صنعت و است علم تولید و انسانی نیروي آموزش تنها دانشگاه وظیفۀ
 .کند حل را خودش

 به مربوط که صنعتی مشکل تا آورد پایین را خود سطح آنقدر باید دانشگاه آیا 
 کند؟ حل است، گذشته دهۀ چند
 فرسودة آالتماشین تعمیر و یدکی قطعات ساخت براي محلی به دانشگاه آیا

   شود؟ تبدیل باید صنعت
 کرد؟ نگاه اقتصادي بنگاه یک عنوان به باید دانشگاه به آیا
 دولت بودجه محتاج و شدمی اخذ شهریه و نبود رایگان دولتی هايدانشگاه اگر

 ... و گرفتنمی قرار انتقاد مورد گونه این به دیگر نبود،
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 ثروت، تولید و فناوري علم، تولید چرخۀ در :مطروحه بینابین سئواالت
 صنایع، بنیان،دانش شرکتهاي ها،پژوهشکده ها،دانشگاه جایگاه

 با دانشگاه کجاست؟ مشاور مهندسین و مهندسی طراحی شرکتهاي
  کدام با و کند برقرار مؤثر ارتباط تواندمی شرکتها /صنایع از دسته کدام
 »توسعه و تحقیق« واحدهاي وظیفۀ کند؟ برقرار ارتباط تواندنمی دسته

)R&D( چیست؟ صنایع در   
 

   کوتاه راهنماي در صفحه یک در خالصه بطور نظرات این از اي مجموعه
 انجمن وبگاه در »)سؤال طرح :خیر یا آري( دانشگاه و صنعت ارتباط«

 .است دسترسی قابل www.ias.ir آدرس طریق از ایران هوافضاي
 

  و دانشگاه وظیفۀ خصوص در نظرات و سؤاالت ابهامات، کلیۀ :پیشنهاد
 .شود منتشر و تدوین گردآوري، آنها تعامل نحوة و صنعت

 
  



 سایر با و بوده شفاف مدیران براي سؤاالت و ابهامات این جواب آیا
 خیر؟ یا دارد را الزم هماهنگی مربوطه مدیران

 
 عدم سبب نیز مراتب سلسله و مدیران نظرات احتمالیِ هماهنگی عدم

 .شود می سیاستها مؤثر اجراي
 
  نظرات، خصوص در کشور آیندة و فعلی سابق، مدیران نظر اتفاق عدم 

 بعضاً و متفاوت سیاستهاي که شود می سبب مذکور سؤاالت و ابهامات
 خنثی را یکدیگر  زمان طول در آنها برآیند که کنند دنبال را متضادي
   .نماید

14 



15 

 :شود موضوعی که کمتر به آن توجه می
 

 پژوهش از دسته کدام که این حسب بر سؤاالت این از بعضی جواب
 سطح کدام همچنین و است بحث مورد )اي توسعه کاربردي، بنیادي،(

 .است متفاوت است، نظر مد )TRL( فناوري آمادگی
 

 ]96/11/29ارائه بخش اول، [                                              
    
  



 نیاز ارتباط از طرف صنعت گامهاي پیش

 مدارك لوازم پژوهش، بندي دسته( دانشگاهی ادبیات با آشنایی
 نشریات تفاوت محقق، و مهندس تفاوت مختلف، مقاطع در دانشگاهی

   ) ... و پژوهشی-علمی و ترویجی-علمی
     استانداردهاي و تعاریف شدة پذیرفته چارچوب در پیشنهادات طرح
   المللی، بین

 ایجاد بخش تحقیق و توسعه در صنعت،
 سازي محصول، اي و حرکت به سمت بهینه فعال کردن تحقیقات توسعه

 توانایی خرد کردن، برونسپاري و جمع کردن پروژه،
 شناسایی همکاران دانشگاهی مرتبط

 
 16 



 گامهاي اول و دوم
  دانشگاه و صنعت ارتباط بهبود براي کشور مدیران و صنعت کارشناسان

  تعاریف شدة پذیرفته چارچوب در و باشند آشنا دانشگاهی ادبیات با باید
 مطرح را خود پیشنهادات و نظرات و طرح المللی، بین استانداردهاي و

   .کنند
  بهبود در صنعت کارشناسان پیشنهادات از بخشی که اینست واقعیت
  لذا و شود نمی مطرح قبول قابل چارچوب در دانشگاه، و صنعت ارتباط
 .گیرد نمی قرار اعتنا محل اصالً
 و چارچوبها تعاریف، این با کشور مدیران و کارشناسان که صورتی در

 پذیرفته چارچوب در مفیدي طرحهاي توانند می شوند، آشنا استانداردها
 .کنند ارائه شده
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 مختلف، دالیل به باشد، چارچوب داخل در و خوب پیشنهادات اگر حتی
 داخل( مختلف پیشنهادات تدوین با اما نرسد؛ نتیجه به است ممکن

 .گذاشت خواهد را خود اثر تدریج به آنها اصالح و )چارچوب
 مسیر بقیۀ اشتباه تفکر با نشود، برداشته بدرستی نخست گام دو اگر

  مالی اعتبار به نیاز نخست گام دو طی خوشبختانه، .شد خواهد برداشته
 .است روبرو فرهنگی مشکالت با متأسفانه اما ندارد؛
  و چارچوبها تعاریف، این تبیین حاضر، مجموعۀ تدوین اهداف از یکی

  مذکور چارچوب در پیشنهاداتی تدوین بعد، مرحلۀ در و استانداردها
   .است
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 هاي خارج از چارچوب نمونه

 .بپردازد صنایع تولید خطوط و آالت ماشین اندازي راه و تعمیر به دانشگاه
 .بپردازد پروازي وسایل اورهال به دانشگاه

  او به تشویق، عنوان به داد، افزایش را وري بهره و شد نمونه کارگري اگر
 .شود اعطا )باالتر یا( کارشناسی دانشگاهی مدرك

 اي پروژه انجام انتظار دکتري، رسالۀ بویژه تکمیلی، تحصیالت بخش از
   .داشت پژوهش فاقد اما کاربردي
  هاي رساله براي المللی بین سطح در نوآوري/پژوهشی دستاورد جنبۀ

 صنعت مشکل حل )تنها( مالك و نشود اعمال )PhD( تخصصی دکتراي
   .باشد
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 نه ،»کند حل را جامعه و صنعت معضل/مشکل باید دانشگاه« که جمله این
  حوزة در جمله این بنابراین، .دارد نیز زیادي ابهام بلکه است کلی بسیار تنها
 .باشد بحث قابل تا شود مطرح زیر بصورتهاي باید مهندسی-فنی
 ».توسعۀ صنعت باشددانشگاهی در راستاي نیاز بخش تحقیق و تحقیقات «
شناسد  نمی حتی که صنعت نوینی فناوریهاي ها و شیوه دانشگاهی تحقیقات«

 ».و لذا احساس نیازي به آن ندارد، کشف و معرفی کند
 براي و معرفی شناسایی، را نامحسوس آتی مشکالت دانشگاهی تحقیقات«
   ».کند ارائه حل راه آن

20 



  مورد تحقیقات چگونه باشد، نداشته »توسعه و تحقیق بخش« صنعت اگر
   .کند اعالم دانشگاه به را خود نیاز

 
  در دهد، انجام بدرستی نیز را )قبل اسالید در( اخیر مورد دو دانشگاه اگر

 تبدیل نهایی محصول به را آن باید صنعت توسعۀ و تحقیق بخش نهایت
 این نتایج باشد، نداشته »فعالی توسعۀ و تحقیق بخش« صنعت اگر .کند
    .ماند می ابتر نیز موارد
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  در دارند؛ را ها دانشگاه با مستقیم ارتباط پتانسیل بنیان دانش شرکتهاي
 این )توسعه و تحقیق واحد بدون تولید خطوط( کارخانجات که صورتی
 .ندارند را توانایی

  این تقویت سبب ها دانشگاه کنار در شرکتها این تأسیس دلیل همین به
 .شود می ارتباط
  .کنیم نمی صحبت استثنائات از ما که اینست شود درك باید که مهم نکتۀ
  دانشگاهی با »توسعه و تحقیق بخش فاقد اي کارخانه« است ممکن بله

 جنبۀ او تقاضاي که این فرض با البته( کند برقرار مستقیم ارتباط
   .)باشد داشته پژوهشی

  و ریزي برنامه را ثروت تا علم چرخۀ توان نمی استثنائات به استناد با
   .کرد مدیریت
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 دالیل رشد بخش دفاعی در کشور
 توجه مداوم مسئولین از زمان جنگ تا امروز بخاطر تهدیدات خارجی،

 شکلگیري واحدهاي تحقیق و توسعه در آن صنایع دفاعی،
سازي تا   مشابه/مسیر از مهندسی معکوس(راه انداز /توجه به حلقۀ مفقوده

 )  سازي و سپس طراحی بومی و اعمال نوآوري بهینه
  در بویژه دانشگاه اساتید با توسعه و تحقیق واحدهاي گستردة ارتباط
   شکلگیري، دوران

 عدم رقابت در بازار به علت شرایط تحریمی و شبه تحریمی،
 آساي سیل رفت و آمد عدم و )مختلف دالیل به( افراد بیشتر ماندگاري
 توسعه، و تحقیقات واحدهاي در بویژه پرسنل

 .  و معافیتهاي مالیاتی
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 بندي وظایف و پیشنهادات دسته

  حوزة در بخشی و )استاد هر براي( فردي بصورت پیشنهادات از بخشی
 نمونه بطور( آن از خارج بخشی و عتف وزارت حوزة در بخشی دانشگاه،
  ریاست فناوري معاونت و ارتباطات دفاع، صنایع، هاي وزارتخانه
 .است )جمهوري

 

 دلیل به بخش هر تا شود تدوین تفکیک به باید وظایف و پیشنهادات این
 .نکند خالی شانه خود وظیفۀ از دیگر، بخش کوتاهی

 

 هر ندادند، انجام را خود وظایف ها دستگاه بقیه اگر دیگر، عبارت به
 .دهد انجام تواند می مستقالً را خود وظایف از کدامیک دستگاهی
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 جهت اطالع

 این از صحبت هنوز مدیریتی-صنعتی-علمی جامعۀ در اطالع، جهت
 خیر؟ یا بدهد ISI مقالۀ دانشگاه که است

 
 از دیگر کشور، برتر دانشگاه 10 حداقل اکنون هم اطالع، جهت هم باز و

 Q2 و Q1 مقاالت باید گویند می آن مدیران و کرده عبور موضوع این
  و افتد نمی مقبول نیز Q2 مقاالت آتی، سال چند در روند، این با .بدهید
  خصوص این در .است JCR فهرست اول درصد 10 مقاالت بر نظرها
 .شود شناسی آسیب باید
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 محور محور و عرضه تقاضا

  در که است، Push & Pull است مطرح زمینه این در که اصطالحی دو
 عرضه« اصطالح البته .رود می بکار »محور تقاضا« و »محور عرضه« فارسی
 .نیست گویا خوبی به Push براي »محور

 

  نیاز مورد را آن دانشگاه که فناوري و علم مرزهاي و گرایشها ها، رشته
   .کند می Push جامعه و صنعت به اصطالح به و داند می جامعه و صنعت

 

 خواهد می دانشگاه از صنعت که اي تخصصی هاي حوزه و گرایشها ها، رشته
  .است آن تقاضاي و است واقف آن به صنعت که است نیازي واقع در و
 )تقاضامحور(

 

 محور؟ عرضه یا باشد محور تقاضا باید پژوهش :سؤال
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 با مجموعه دو این که است نیاز دانشگاه با صنعت و سازمانها ارتباط براي
 .شوند آشنا یکدیگر فعالیتهاي نوع
» ها فعالیتهاي اساتید دانشگاه« عنوان با کوتاهی راهنماي ،منظور این براي
دسترسی   قابل www.ias.ir آدرس طریق از ایران هوافضاي انجمن وبگاه در

 .است
 ریزيبرنامه و صحیح برداشت سبب اساتید، فعالیتهاي مجموعۀ از آگاهی

 دانشگاه با صنایع و سازمانها ارتباط خصوص در مدیران مؤثرتر و متناسب
 .شد خواهد
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 تفکر سیستمی  -بعدي  ریزي چند برنامه -بعدي  تفکر چند

  یک اساس بر تنها و نشود دیده مسئله، ابعاد همه ریزي برنامه در اگر
 افتاد؟ خواهد اتفاقی چه شود، ریزي برنامه مسئله بعد دو یا
 

  کسی که است، شده آورده هواپیما طراحی کتب در جالب مثال یک
  طراحی به پیشرانشی یا آیرودینامیکی یا اي سازه دید با فقط که

   .داشت خواهد اي نتیجه چه او طرح ورزد، مبادرت هواپیما
 

 نظر در باید را ابعادي چه پژوهشی، مدیران و ریزان برنامه :سؤال طرح
    گیرند؟
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Ref: Raymer  

) اي فقط با دید سازه( ) فقط با دید پیشرانش(   
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 نقش مدیران میانی  
 اش کارخانه مشکل که دهد می تشخیص بدرستی اي کارخانه عامل مدیر 

 به باید کارخانه ضایعات که گوید می خود مدیران به و باالست ضایعات
 تا کنند می منتقل پایین به را جمله همین نیز مدیران .یابد تقلیل نصف
   .شود نصف کارخانه ضایعات باید فردا از که شود می گفته خط کارگر به

 
 اي بگونه را فرآیندها که است این میانی مدیران وظیفۀ که صورتی در

  که این بدون حتی( شود نصف ضایعات آن، اجراي با تا کنند طراحی
 .)بداند را فرآیندها اصالح هدف خط، کارگر

 

 ]مثال از دکتر علیپور از سازمان مدیریت صنعتی[                                     
 نقش مدیران میانی در حوزة پژوهش چیست؟   



  اقتصادي، نظیر جوانب همه در توسعه جانبه، همه توسعۀ در که همانطور
 و ریزي برنامه در است، نظر مد فناوري و علمی نظامی، اجتماعی،
-علمی تاریخی، نظیر داشت؛ جانبه همه بینشی باید پژوهش مدیریت
 ها، دانشگاه بندي رتبه دانشگاهی، نسلهاي پژوهش، انواع فلسفی،
 بین زبان فناوري، انتقال/نوآوري/توسعه پژوهی، آینده صنعتی، انقالبهاي

  شدن صنعتی مسیر ثروت، تولید زنجیرة کارآفرینی، علم، المللی
  در توسعه و تحقیق در گذاري سرمایه صنعتی، نیمه و صنعتی کشورهاي

 بندي طبقه درجۀ و نحوه و )شرکتها و دولتها توسط( منطقه و دنیا
 .مدارك

 

 .شد متوسل ناقص یا باطل قیاسهاي به نباید
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 )ذکر نمونه(مباهات به موارد نادرست 
 کشورهاي مدارس از باالتر کشور مدارس در ریاضی درسی متون سطح
 .شود می شمرده کشور آموزشی نظام براي مباهات موارد از این و است غربی

   .نباشیم تر عقب آموزشی دیگر موارد در که بود خواهد بجا موقعی مباهات
  یک از کمتر )شغلیِ( نیاز مورد آینده در است ممکن ریاضی از سطح این

  توانایی تنهایی به خود درصد، یک این که گیرد، قرار محصلین از درصد
 .دارند دانشگاهی مدارج در را آن جبران
  لحاظ از محصلین اکثریت آتی نیازهاي برمبناي باید آموزش محتواي
 قوانین آموزش از( باشد ... و بهداشتی فرهنگی، شغلی، اجتماعی،
 استفادة زباله، تفکیک فردي، امنیت و بهداشت رانندگی، و راهنمایی
  گروهی، کار تا گرفته مصرف نحوة و زیست محیط حفظ فناوري، از صحیح
 .)شود رجوع پیوست به اجتماعی؛ و فردي مسئولیت اجتماعی، منافع

 ]97ارائه بخش اول تا چهارم، تیرماه [ 32



  کنند، عمل ضعیف مذکور موارد آموزشِ در که جوامعی
  مجازي و تلویزیونی هاي شبکه توسط تدریج به فرهنگشان
 .گیرد می شکل پربیننده
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  تفریط و افراط کارهایمان اغلب که این به توجه با البته
  محتمالً طرف، آن از یا و افتیم می طرف این از یا و است
  موارد ولی شده، ترقیق مدارس در ریاضی درسی متون
  دست از هم را مزیت یک آن لذا و نشود اصالح اشاره مورد
 .دهیم



 مثال نمونه
شوند و متقاضیانی   وقتی که متقاضیان با نمرات منفی در کنکور قبول می

 شوند، اند نیز مجاز به انتخاب رشته می که کنکور نداده
 مدرك خواهند می )والدین اصرار به یا خودشان( افراد اکثر که وقتی

 .بگیرند دکتري
 دکتري مقطع در تحصیل به عالقمند ندارند، شغل که افرادي که وقتی
 شوند، می

  مورد رشتۀ و دانشگاه در( کنکور در که افرادي از کثیري تعداد وقتی
  جنوب از( خارج در تحصیل ادامۀ راهی شوند، نمی قبول )شان عالقه
 با( شوند می )شمالی آمریکاي و غربی و شرقی اروپاي تا آسیا شرقی
 ،)... و بازگشت از پس شغل ایجاد مدارك، ارزشیابی اجتماعی، ارزي، تبعات
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 همچنان غیردولتی بخش بویژه دانشگاهها گسترش براي تقاضا که وقتی
 است، افزایش به رو

 شود، می بیشتر سال به سال دانشگاهها در خالی هاي صندلی تعداد که وقتی
 امتحان در قبولی صالحیت دکتري، دانشجویان از نیمی از بیش که وقتی
   شود، می ارفاق آنها به عمالً شوند، اخراج باید و ندارند را دکتري جامع

 
 بلکه دهد؛ نمی جواب راهکار یک ،)نمونه بطور( متضادي شرایط چنین تحت
  سعۀ با و هم کنار در مجموع در که اندیشید راهکار 15 تا 10 از بیش باید
 .دهد جواب زمان، طول در صدر

 

  در ناچار به مسئوالن بعضاً جامعه، شکیبایی عدم و فراوان مشکالت بعلت
 .هستند سریع حل راه یک فکر
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 ارزیابی ساده

 بشقاب در نهایت در را غذا از مقداري غذا، صرف در افراد بعضی
     فکر غذا کشیدن موقع :گویند می بعد و گذارند می باقی خود
 !توانم نمی که دیدم بعدش ولی بخورم، توانم می کردم می

 

  براي چرا که گیرند می ایراد موضوعی هر به افراد همین آنوقت
   !است نشده مطلوبی ریزي برنامه آن

36 



 هاي دانشگاهی ساماندهی رشته
 

 .ریزي، داشتن آمارِ معتبر است الزمۀ برنامه
  نحوة اطالعات آوري جمع حال در دانشگاهها که است کوتاهی مدت

   .است تقدیري قابل کار که هستند، خود التحصیالن فارغ اشتغال
 بعضاً که داشت توجه باید و نبوده کافی آمار این تنها ریزي برنامه براي
   .دهد بدست نیز اشتباهی تحلیل است ممکن
    .شود فراهم نیز هدف هاي وزارتخانه از باید اطالعات و آمار
 آن تبع به و ها رسانه توسط بویژه ناقص و باطل قیاس که شود دقت باید

 .نگیرد صورت مدیران از بخشی
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آموختگان در یکی از دانشگاههاي معتبر  طرح پایش اشتغال دانش
 نمونه طرح پرسشنامه –) 97سال (کشور 

 .  این اسالید توسط آقاي مهندس زهرایی براي استفاده در این مجموعه در اختیار نگارنده قرار گرفته است 38



 اطالعات کنونی بر اساس. این اسالید توسط آقاي مهندس زهرایی براي استفاده در این مجموعه در اختیار نگارنده قرار گرفته است
 .  تنظیم شده و در حال تکمیل است) یکی از دانشگاههاي معتبر1395تا شهریور 1390دانش آموختگان از مهر (جامعه هدف % 25  



 اطالعات کنونی بر اساس. این اسالید توسط آقاي مهندس زهرایی براي استفاده در این مجموعه در اختیار نگارنده قرار گرفته است
 .  تنظیم شده و در حال تکمیل است) یکی از دانشگاههاي معتبر1395تا شهریور 1390دانش آموختگان از مهر (جامعه هدف % 25  



  از( کار بازار نیاز که هایی رشته ظرفیت افزودن و شناسایی :پیشنهاد
 بیشتري اشتغالی خود ظرفیت یا است، بیشتر آن به )کمیت لحاظ
 نظیر دارند،

 مهندسی مکانیک در گرایش ساخت و تولید
 مکاترونیک

 
 مقطع در مکاترونیک پذیرش نسبی ظرفیت شود، می پیشنهاد

   .یابد افزایش کشور هاي دانشگاه در کارشناسی
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 .امروزه همۀ امور باید مبتنی بر مطالعه و تحقیق باشد
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 تعریف علم، فلسفه و فناوري
 روشهاي علمی

 پذیري علمی ابطال
 

 در دست تدوین 

43 



 منشأ لغوي فلسفه

  در که معنی این به است فیثاغورث مخترعات از فیلسوف لفظ ظاهراً
 .گفتند می سوفیا را حکمت و سوفوس را خردمند یعنی حکیم یونانی،

  خوانده خردمند که نداریم را آن لیاقت هنوز ما گفت فیثاغورث
 فیلوسوفوس را ما باید هستیم حکمت خواهان چون لیکن و شویم
  و شده فیلسوف که است لفظ همین و حکمت دوستدار یعنی خواند
 ]اروپا در حکمت سیر کتاب از[  .است گردیده مشتق آن از  فلسفه
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  نواحی و کرده کشاورزي و زندگی تمدن با آغاز همان از ... مصر«
  زبانزد آنان امور تشکیالت که جایی تا داشته جهانی شهرت آن مسکونی
 طبقه سه به را مردم برگزیدند شاه که روزگاري همان در ... است همگان
 کاهنان .کاهنان سوم طبقۀ و ... کشاورزان ... سپاهیان .کردند تقسیم
 به هم و پرداختند می فلسفه به هم کاهنان ... بودند الهی امور مسئول
   ».نجوم دانش
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 اینگونه که روزگار آن مردم که است شگفتی جاي« :گوید می استرابون
 با را اطالعات اینگونه که کاهنها مخصوصاً اند، بوده صاحب را آگاهیها
  اطالعات تمام بایست می و کردند، می ثبت خود مقدس کتابهاي در دقت

 این در بود الزم دارند نگاه محفوظ را غیرمتعارف واقعیتهاي به مربوط
  مرادم .باشند کرده کنجکاوي شود، می تحقیق اش درباره هنوز که باره،

  زمستان در نه و تابستان در نقاط ترین جنوبی در چگونه و چرا که اینست
   »... بارد می باران

 1382 زاده، صنعتی همایون ترجمۀ استرابو، جغرافیاي کتاب 46



  در و محترمترین .شود می تقسیم کاست هفت به هند جمعیت گوید می«
 این تک تک از مردم .شود می تشکیل فالسفه از آنها عددترین کم ضمن
  درگذشتگان براي نذورات تقدیم و ایزدان جهت کردن قربانی هنگام فالسفه

 شوراي در جمعی، دسته بطور را، آنان شاه .جویند می ارشاد و راهنمایی
  شاه دربار در استثنا بدون فالسفه تمام سال اول در .گیرد می بکار عالی
  بردن باال از ناشی عمومی رفاه با رابطه در اینان را آنچه .شوند می حاضر
  دولت باشند، نوشته جانوران وضع بهبودي یا کشاورزي محصوالت تولید
  برخالف کسی نوشته یا و گفته بار سه اگر .رساند می همگان اطالع به

 ثابت اگر اما .شود می سکوت به محکوم عمرش بقیۀ درآمد آب از حقیقت
  عوارض و مالیات هرگونه پرداخت از برده پی واقع حقیقت به که شود
   ».شود می معاف
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  که کن فکر« :است نوشته چنین این، از پیش سال هزار پنج حوپت، پتاح
 حاضران میان در کارشناسی گویی می سخن که مجلسی در است ممکن
  در نباید که است جهت همین به .برخیزد تو با معارضۀ به و باشد مجلس

 ».است دیوانگی عین این که شود، گفته سخن دري هر از مجلسی هر
 

 ]تاریخ تمدن ویل دورانت، ترجمه احمد آرام[                                      
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  و اصول و نظري و عملی حکمت شعب جمیع العادة فوق پهناي و بسط با
  واحدي مجموعۀ را بشر نوع معلومات کلیۀ نیست ممکن دیگر آنها، فروع
  طویلی و عریض دامنۀ آنها از یک هر و دهند قرار فلسفه یا حکمت بنام

  گردید فراوان هاي شعبه و قسمتها به منقسم ضرورت به که دریافت
 همت با قدر هر نفر یک براي آنها از یک هیچ به احاطه امروزه که چنان

   .شود نمی میسر باشد استعداد با و
 

 است آن از غیر کلی به گویند می فلسفه یا حکمت امروز آنچه بنابراین
 هر آنها فروع و اصول و ریاضیات و طبیعیات .گفتند می اینها از پیش که

 .است جداگانه فنی و علمی شعبه هر و شده شعبه چندین کدام
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 دانشمندان میان اي مسئله فرانسه شهرهاي از یکی ادبی انجمن
 این مسئله و بگیرند جایزه و بنویسند رساله باب آن در که کرد طرح
 سودمند مردم تهذیب براي هنر و ادب و علم عهد تجدید آیا« :بود
  شرکت مسابقه این در روسو ژاك ژان »است؟ رسانیده زیان یا بوده
  و عالم مردم اینکه مختصر« ... .بلند اش آوازه و برد را جایزه و کرد

    ».شوند نمی آدم اما شوند می هنرمند
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 این انتساب در ... .نبود اي رسیده راه از تازه اندیشۀ تجربه، بر تأکید«
 تا 1561( بیکن فرانسیس انگلیس، داري خزانه کل ریاست به روش

  ».است شده اغراق گاهی ،)1626
 هم بیکن فرانسیس با برند، می بکار را علمی روش که کسانی«

 تنها .باشد تجربی بایستی نهایتاً علمی اعتقاد مبناي که اند عقیده
 نتایج که است این دانشمندان نزد در قبول قابل و موثق ضامن

 تکرار با بتوانند آنها که شود منتشر تفصیلی و دقت چنان با آزمایش
 تجربی دیدگاه بیکن فرانسیس آثار .کنند تأیید را آن ثبوت آزمایش،

  دیدگاه اصلی گذار پایه نه او اما داد، ترویج دانشمندان میان در را
    ».آن گسترش مسبب تنها نه و است تجربی
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 1376سروش، چاپ سوم، 



 مفهومهاي را ماده و زمان مکان، ،19 و 18 ،17 هاي سده علم
 .داد قرار خود اساسی
  نارسایی ،20 سدة اوایل در کوانتوم نظریۀ و نسبیت نظریۀ

 زیر .نمودند باز بود، انگاشته مسلم مدتها علم که را مفهومهایی
 .بود شده خالی استوار ستونهاي

 هاي بینی پیش کیهانی، کالن و اتمی مقیاس در موضوع در جز
  مطابقت قدیم نظریات هاي بینی پیش با جدید نظریات پذیر مشاهده

 مقاصد جمله از مقاصد، بسیاري براي هنوز نیوتونی علم اما .دارد
  .است کافی عادي، مهندسی
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 سال 200 از گرانش نظریۀ که نوزدهم سدة گرفتن پایان با«
  علمی نظریۀ هر از بیش آمد، بیرون سرفراز گوناگون آزمایشهاي

 نظریه آن که شاهدهایی .شد حاصل نظر اتفاق اش درباره دیگر
 سدة آغاز در نظریه این اما بود، ناپذیر مقاومت کرد می تأیید را

  جایی هیچ ابدي اصول .شد تغییر دستخوش بن و بیخ از بیستم
 ».ندارد علم در
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 گرفت سراغ توان نمی این از تر شایسته سرنوشتی نظریه، یک براي«
 فراگیرتر و جامعتر هاي نظریه به که کند اشاره مسیري به بتواند که

  مصداق و تقریب یک همچون نخست نظریۀ که آنچنان .شود منجر
 اینشتین آلبرت                 »گردد محسوب آن حدي

 

  یعنی طبیعت، چهارگانه )نیروهاي( میدانهاي بود معتقد اینشتین
 نیروي« و »اي هسته ضعیف نیروي« ،»الکترومغناطیس« ،»گرانش«

 فیزیک و باشند میدان یک مختلف هاي جلوه باید »اي هسته قوي
  حرکت نیروها این به بخشی وحدت راستاي و جهت در باید نظري
 .کند
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 را عالم تمام بدهید من به را حرکت و امتداد اگر :گفت می دکارت
 من کنید معین را ذرات امروز حرکت اگر :نوشت الپالس .سازم می

 کش خط اگر :گفت ماخ ارنست و کنم، می پیشگویی ابد تا را عالم آینده
 .گیرم می اندازه را عالم تمام بدهید من به را ساعت و

 ]نبوي اهللا لطف دکتر شناسی، روش و منطق مبانی[                                         
 

  و انسانی علوم در نظراتی سبب دوره، آن در کاذب غرور این
  آن شناخت که چرا شود؛ می نقل نیز اکنون هم و شد نیز اجتماعی

   .نیست فیزیک آسانی به
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 داند، می بیشتر و بیشتر کمتر، و کمتر دربارة که متخصصی به«
    به معاصر فکريِ جامعۀ نتیجتاً .ایم شده وابسته پیش از بیش
 قلمرو به جامعه هر .شد خواهد تقسیم کوچکتري هاي جامعه
     دیگر قلمروهاي در آنچه از و بود خواهد سرگرم خود محدود

  بدون که اند کرده عادت دانشمندان .ماند خواهد غافل گذرد می
 ».کنند دنبال را خود تکنیکی راه انسانی مسائل مالحظۀ
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  باز عقلی زندگی رفتۀ دست از یگانگی که هست مبرمی ضرورت«
  خوب هاي جنبه بیشتر از بزودي نیاید، باز یگانگی این اگر .گردد
 ».شد خواهیم محروم غربی تمدن
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 موضوع ساده

  ظروف از استفاده بر مبنی تغذیه مراکز به بهداشتی الزامات و ها توصیه
 البته و است مسري بیماریهاي شیوع عدم براي پالستیکی مصرف یکبار

 .است صحیح بعد این از
 یا داغ مایعات یا غذاها براي ظروف این از تغذیه مراکز استفادة در اما

  منعی )شود می سرطانزا که اسیدي هاي آبمیوه قهوه، چاي،( اسیدي
 .است نشده اعمال

 تغذیۀ چرخۀ به ورود و میکروپالستیکها و پالستیکی مواد از استفاده
 موضوع این .دارد اي ناشناخته و شده شناخته عواقب انسان، و حیوانات
  در محدودیتهایی مرحله به مرحله اروپا اتحادیۀ که است شده سبب

 .کند اعمال آنها از استفاده
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 اکنون هم شد، می توصیه علمی لحاظ از زمانی که موضوعی
 نشده بررسی مسئله ابعاد همۀ ابتدا در زیرا شود؛ می منع بشدت

 .است نبوده بررسی قابل یا
 

 اثبات علم که استدالل این با که است، فراوان مثالها نوع این
  .شود می متمایل آن پذیرش به جامعه است، کرده
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 ممکن علمی، موضوعات و مسائل از بخشی در ها داده آوري جمع
  موضوع، در تجربه یکبار تا باشد داشته زمان قرن چند به نیاز است

 بارها تا است نیاز درآید، نظریه بصورت که این براي و شود حاصل
 :است ممکن میان این در .شود تجربه

 

 چند نسل به تباهی رود، 
 خسارات جبران ناپذیري بوجود آید،

 .نسل انسان از بین رود
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 تواند به چالشهاي زیر پاسخ دهد؟ آیا علم می

 ناظر بدون آیا رود؟ پیش کجا تا نما انسان ربات مصنوعیِ هوش
 بنا اگر کند؟ عمل )نبرد صحنۀ در نمونه بطور( هم مستقل و انسانی

  اگر کیست؟ مسئولش کشت، را بیگناهی انسان خود، تصمیم به
 چطور؟ گرفت انسان نسل حذف به تصمیم
 خواهد انسانی حقوق با انسانی موجودیت چندم، هفتۀ از جنین
  باشد؟ مجاز چندم هفتۀ تا جنین سقط داشت؟

 زند، برهم را اکوسیستم که شود زیاد آنقدر جانداري یک نسل اگر
 را اکوسیستم انسان نسل اگر کرد؟ نابود را آنها از بخشی توان می آیا
   چطور؟ زد هم بر
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 داند؟ چرا انسان براي بقا خود را مجاز به کشتن حیوانات می
 کشتن حیوانات در چه صورتی و براي چه مصارفی مجاز است؟

 سازي انسان، موارد مربوط به شبیه
 اعدام در چه مواردي مجاز است؟  

شود؟ آیا فرد زیر هجده سال  انسان در چه سنی کودك محسوب می
 شود؟ کودك تلقی می

 سالی هجده از پس روز یک یا سالی هجده از قبل روز یک کسی اگر
 این روز دو ظرف کند؟ فرق باید او مجازات شود، مرتکب را جرمی
 ؟است شده عاقلی فرد کودك
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 شناسی مکاتب روش

 دستوري-منطقیشناسی  روشمکاتب 
                                  )logico-normative methodology( 

 )logical positivism(منطقی پوزیتیویسم 
 )critical rationalism(راسیونالیسم انتقادي 

 توصیفی-شناختیروش شناسی جامعه مکاتب 
                      )sociologico-descriptive methodology( 

 علم  مکتب جامعه شناختی 
 استنباطیمکتب 

 انتقادي-مکتب دیالکتیکی
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 المللی علم  مروري بر تاریخچۀ زبان بین
  شمال و شامات بر آرامی کوچک پادشاهان از مشتی م .پ دهم قرن تا

 به را اکدي زبان جاي کم کم آرامی زبان و کردند می حکومت النهرین بین
 .گرفت می خاورمیانه المللی بین زبان عنوان

 ]1395زاده،  المعارف مصور تاریخ جهان، آدام دیویس، ترجمۀ الهام شوشتري دایره[            
     استفاده آرامی زبان از هم )هخامنشی( پارس و آشوري امپراتوریهاي

 زبان از دیگر ملل با خود مکاتبات در پارس امپراتوري .]همان[ کردند می
 پارس، امپراتوري سقوط از قبل تا نظر به البته .کرد می استفاده آرامی
 .است نبوده دنیا در علم زبان عنوان به واحدي زبان

   که گوید تورات .هستند آرامی زبان هايشاخه از عبري و عربی سریانی،
      .فهمیدند می مترجم بی را عربی زبان م .ق 1500 در اسرائیل بنی

 ]پیرنیا حسن باستان، ایران[
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  از کتاب چند زیرا گذاشت؛ باقی تاریخ در مهمی اثر آرامی زبان و خط
 ]ژان ژرژ[ .شد نوشته زبان و خط همین به عتیق عهد
 یونانی زبان مقدونی، اسکندر توسط هخامنشی امپراتوري سقوط از پس
 .شد تبدیل المللی بین زبان به

  روم امپراتور دستور به آتن در آکادمی تعطیلی و مسیح ظهور از پس
   .شودمی منتقل )باستان سوریه در( سریانی به یونانی از علم زبان شرقی،
  را اروپایی السنۀ تمام اصل سکیت و ریشه 500 را عبري لغت اصل رنان
 ]آرام احمد ترجمه تمدن، تاریخ دورانت، ویل[ .داند می ریشه 400

آباء کلیسا، بی آنکه به بررسیهاي تطبیقی بپردازند، بر پیشی و تقدم زبان 
غرب در این   میالدي، در 14اند و تا سدة  عبري بر دیگر زبانها تأکید کرده

 .                           زمینه چیزي که اندر خور تذکار باشد وجود ندارد
 ] شارل ساماران -روشهاي پژوهش در تاریخ[                                                
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  و بزرگ خالقیتهاي دوران هجري، سوم قرن که آوریم بخاطر باید«
  شناسی، لغت الهیات، زمینۀ در هجري سوم قرن اواخر تا .بود چشمگیر

 زبان به آنکه مگر شد، نمی اسالمی تمدن شریان وارد موضوعی هیچ علوم
  و شاپور جندي در نیز سریانی زبان گرچه یافت، می تنظیم و تدوین عربی
  چهارم قرن اواخر تا و داد ادامه خود حیات به عباسی دوران در هم بعد

 به اي آوازه بغداد در که محققان از بسیاري مادري زبان عنوان به هجري
 ]قادري تیمور ترجمۀ کمبریج، ایران تاریخ[  ».ماند باقی بودند، زده هم

 
  مدرسۀ 80 جمعیت، میلیون یک قرطبه شهر ]ص[ پیامبر از بعد قرن سه

  عربی زبان و داشت کتاب جلد هزار 600 شامل اي کتابخانه و عمومی
 ]روسو یر پی[  .بود شده جهان علمی زبان
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  یک تا آورد فراهم را امکان این عربی زبان برانگیز تحسین پذیري انعطاف
 این .شود ساخته آثار این براي دقیق علمی-فلسفی واژگان مجموعۀ
  را فنی و علمی اصطالحات و عبارات ترین پیچیده توانست می مجموعه

 ]قادري تیمور دوم، جلد کمبریج، اسالم تاریخ[ .کند بیان
 

 .بود دنیا علم زبان قرن 8 به نزدیک عربی زبان اسالم، گسترش از پس
 
  کاتولیک کلیساي و روم امپراتوري رسمی زبان که التین زبان تدریج به
  جاي بود، شده ترجمه زبان این به آرامی از مسیحیت دینی کتب و بود
   .گرفت دنیا علم زبان عنوان به را عربی زبان
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 سنت و کتاب به مسلمانان اگر برود میان از بود نزدیک ... عربی زبان ...
 .کردند نمی عنایت آنهاست به دین حفظ که

 

 به مشرق در کردند نمی پیروي اسالم کیش از مغول و تاتار چون و ...
 تباه اطالق بر عربی زبان و رفت میان از مرجح این رسیدند فرمانروایی

 .شد
 

  باقی آن از اي نشانه و اثر هیچگونه النهر ماوراء و عراق ممالک در لیکن
 همچنین و نویسند می عربی غیر زبانهاي به را علوم کتب حتی و نیست
    .کنند نمی تدریس عربی زبان به درس محافل در را آنها

، ترجمه محمد پروین گنابادي)ه ق 732-808(خلدون  مقدمه ابن 68  



  بود ترجمه مصروف بیشتر کمال ارباب همت میالدي 12 و 11 سدة در«
  فلسفی و علمی مطالب اداي براي هنوز اروپایی زبانهاي زمان آن چون و

  هاي نوشته و کردند می التین زبان به را ها ترجمه بود، نشده ورزیده و پخته
 اهل روزگار آن در رو این از و آوردند می در زبان آن به نیز را خود علمی
    که کسانی لیکن .نداشتند التین زبان فراگرفتن جز چاره ادب و فضل
 نیز عرب زبان نمایند، حاصل کامل تبحر فلسفه و علم در خواستند می

 ».باشند داشته دسترسی معرفت سرچشمۀ به که کردند می تحصیل
 
  15 و 14 سدة تا عربی کتابهاي چاپ و ترجمه به اقدام ...]غرب در[«

   ».داشت جریان نیز میالدي
 ]اروپا در حکمت سیر کتاب از نقل[                                              
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 اینکه به کردند آغاز کشور هر در نویسندگان بعد، به شانزدهم سدة از«
  تنها زمان آن تا که التین زبان کم کم و کنند تألیف خود ملی زبان به

 ]همان[ ».گردید منسوخ و متروك بود ]غرب در[ معلومات اظهار وسیلۀ
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 جمله از .است )دوژور یا دفاکتو( رسمی زبان کشور 60 در انگلیسی زبان
 زیمباوه، بوتسوانا، تانزانیا، و زالندنو استرالیا، کانادا، آمریکا، انگلستان، در

   ... و سوازیلند اوگاندا، سیرالئون، زامبیا،
 

  کشور 12 در( .است رسمی زبان هاي از یکی کشور 29 در فرانسه زبان
  کنگو، :جمله از )دوم زبان عنوان به کشور 17 در و زبانه تک بصورت
   ... و گینه سنگال، عاج، ساحل ماداگاسکار، بورکینافاسو، چاد، مالی، نیجر،

 

در اکثر کشورهاي آمریکاي مرکزي و جنوبی، زبان رسمی  زبان اسپانیایی 
 ).استزبان  پرتغالیبه جز برزیل که (است 
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 ارقام هندي
 زمین مغرب مسیحیانِ به را ایرانی و هندي و یونانی دانش که مسلمانان«

 زبانهاي در روي این از و آموختند آنان به هم را عددنویسی دادند، انتقال
  ».نامند می عربی ارقام ]اشتباه به[ را ارقام اروپایی

 ]جورج سارتن، سرگذشت علم، ترجمه احمد بیرشک[                           
 

 .  استاصل آن هندي نامند، چون  اعداد را اشتباهاً ارقام عربی میاین 
 

گویند، چون در زبان  ها هم اشتباهاً به این ارقام، ارقام انگلیسی می خیلی
 .شود انگلیسی از آن استفاده می

72 



 )تطابق گویش فارسی و انگلیسی(بعضی لغات مشترك هندواروپایی 

 )name(نام 
 مانند کیقباد) king(کَوي، کی، کیا 

 )group(گروه 
 )cow(گاو 

 )stand(ایستادن 
 )port, portage(بردن 

 و بسیاري از اعداد) two(دو 
 )mouse(موش 

 )moon, month(ماه 
 
 

 )mother(مادر 
 )father(پدر 

 )brother(برادر 
 )daughter(دختر 

 )nephew(نوه 
 )star(ستاره 
 )better(بهتر 

 )best(بهشت 
 )bad(بد 
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  در مقدماتی مدارس، در فارسی ادبیات دروس در شود می پیشنهاد
  فارسی زبان بین مشترك لغات و قدیم پارسی از لغات هاي ریشه خصوص

 .یابد اختصاص دارد، پارسی منشأ که لغاتی و هندواروپایی زبانهاي و
 به دبیرستان آخر سال خارجی زبان درس که شود می پیشنهاد

  ریشۀ پایۀ بر زبانها از اي دسته آموزش آن در و کرده تغییر زبانشناسی
  و )... و آلمانی هندي،( هندواروپایی زبانهاي و پارسی زبان بین مشترك

   .گیرد قرار نظر مد فعلی، مشترك اصطالحات
  ریشۀ با عربی لغات مدارس، در عربی زبان دروس در شود می پیشنهاد
   .شوند معرفی پارسی

  محصلین حافظۀ در مختلف زبانهاي لغات از عظیمی حجم صورت این در
 مربوطه مدرس کمبود .کند اشغال زیادي حافظۀ که آن بدون بندد می نقش

 .نمود مرتفع معلمان براي آموزشی ديِ سی چند تدوین با توان می هم را
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 جایگاه زبان فارسی  
 مقدمه
 تفسیر فارسی ترجمۀ در سامانی نوح بن منصور توسط علما فتواي اخذ
   .است بوده فارسی زبان به دینی علوم ترویج در عطفی نقطۀ طبري، قرآن
 گسترش فارسی زبان با دور شرق و هند و النهر ماوراء در اسالمی علوم
 .یافت
 آن علمی زبان هند، بر بریتانیا تسلط تا صفوي دوران از فارسی زبان
    .است بوده کشور
  در را فرانسه زبان جاي انگلیسی زبان تدریج به دوم، جهانی جنگ از پس
 .گرفت ایران
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  دانشمندان به که ایرانی تحصیلکردگان از بخشی که است شگفتی مایۀ
 )دوران آن علم زبان( عربی زبان به چرا که گیرند می خرده ایرانی

  فی گویند می نکردند، تألیف فارسی به و کردند تألیف را کتابهایشان
  زبان به باید بلکه نوشت؛ علمی مقاالت فارسی زبان به نباید الحال

   .نوشت )است دوران این در علم زبان که( انگلیسی
   یابد؟ انتشار فارسی زبان به ایرانی محققان علمی مقاالت از بخشی آیا
 یابد؟ افزایش باید اسکوپوس در فارسی زبان به علمی مقاالت تعداد آیا

  مباحثه )مخالف یا موافق خواه( خصوص این در که کسانی از بسیاري
  .ندارند فارسی زبان جایگاه و علم زبان سیر خصوص در اطالعی کنند، می
 .شود نمی تبیین و اتخاذ روشنی سیاست لذا
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 این باشد، افزایش فارسی مقاالت در کمی لحاظ از تنها که باشد قرار اگر
 .زند می هم ضربه بلکه نیست مفید تنها نه

 از )علمی کیفیت از فارغ( فارسی زبان به شده منتشر مقاالت از بسیاري
 آن به بعضاً و نیست برخودار مناسبی کیفیت از نگارش و ساختار لحاظ

 .شود می نگاه تمرینی مرحلۀ عنوان به
 به اي مقاله المللی، بین مطرح و برجسته استادان از یکی از پیش چندي
  سؤال برایم مدتها .نداشت استانداردي چکیدة حتی که دیدم فارسی زبان
  یا فارسی به مقاله نوشتن خصوص در صحبتی روزي اینکه تا بود

 را فارسی به دانشجویانم مقاالت اصالً من« :گفت ایشان که بود انگلیسی
  ام المللی بین شخصیت و ام انگلیسی مقاالت فقط من براي و خوانم نمی
   ».است مهم
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  دریافت کمبود مشکل و فارسی علمیِ نشریات روزافزون ازدیاد به توجه با
  در سختگیریها که شود می مالحظه مجموع در انتشار، براي مقاله

 .است یافته کاهش مقاالت این چاپ خصوص
 انتشار براي جوان استادان به که ازدیادي به رو فشار با دیگر، طرف از

  امتیازات تدریجی کاهش به توجه با و( شود می آورده علمی مقاالت
 ،)استادان ارتقاء براي ها دانشگاه داخلی هاي نامه آیین در فارسی مقاالت
  مقاالت نگارش و ساختار اصالح براي فرصتی اساتید، این براي دیگر

   .ماند نمی باقی فارسی زبان به دانشجویان
  استاد .است کرده افت بسیار دانشجویان نگارش مهارت متأسفانه
  که ارشدي کارشناسی مقطع دانشجوي به تواند نمی مهندسی دانشکدة

 »که« ربط حرف با را جمله جمله، پایانِ نقطۀ از بعد خود، نگارشِ در
    .بیاموزد نوشتن طرز کند، می شروع
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  نوع این نگارش شیوة پژوهشی،-علمی نشریات ویراستارانِ اگرچه
  خراب را باسابقه اساتید نگارش اما دهند، می بهبود بسیار را دانشجویان

  اساتید نوع این براي معضلی موضوع این .هستند نیز مدعی البته و کرده
 .زنند می را فارسی زبان به مقاله نوشتن قید بعضاً که است شده
 به و است شده باب جدیداً که قواعدي نوشتن، مهارت از منظور اینجا در

  سازمانهاي بین هم صحیحی هماهنگی و( کند می تغییر هم سرعت
    .نیست ،)ندارد وجود خصوص این در ذیربط
 و ها نامه پایان ویرایش براي ها دانشگاه در ویراستاري و نشر دفتر وجود
 .است ضروري بسیار مقاالت

 این در مفیدي اطالعات تدریج به تا شود می سعی مجموعه، این در
 .شود ارائه و تدوین خصوص
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  دارد، )الفبا حروف شبه( کاراکتر هزار ده حدود که خود زبان آن با چین
  تنگ به قافیه وقتی افراد بعضی اما کند؛ می حرکت جهان تسخیر بسوي
   !اندازند می فارسی زبان گردن به را کشور توسعۀ عدم مشکل آید، می
  فرانسوي و زبان انگلیسی کشورهاي تعداد به فوق، موضوع خصوص در

 .کنید توجه آفریقایی کشورهاي بویژه آنها وضعیت و زبان
 باید اما دارد؛ سازي غنی به نیاز علمی پیشرفتهاي به توجه با فارسی زبان

 هاي حوزه در فارسی زبان واژگان توانمندي قرن، یک از کمتر در که دانست
  به توجه با باید را باقیمانده ضعف .است داشته توجهی قابل افزایش علمی

   .نمود ارزیابی اخیر قرن یک در آن علمی واژگان پیشرفت
 انگلیسی زبان در لغات معانی مابین دقیق تمایز زمان، مرور به که همانطور
 نبوده مادرزادي انگلیسی، زبان در این و افتاد جا ذیربط نهادهاي توسط
 زبان واژگان معانیِ تمییز خصوص در باید کشور در ذیربط نهادهاي است،
    .باشند داشته اي ویژه اهتمام فارسی علمی
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 )هایی ذکر گزیده(تاریخچه 
  خود شهربانان با آرامی زبان با و مصالح و مواد این با ]هخامنشیان[ پادشاه
 .کردند می چنین دستان به کار دیگر با نیز اینان و کرد می خواند و نوشت
  عیالمی، بابلی،( سنتی زبان سه به هخامنشیان رسمی هاي نوشته سنگ
 .شدند می نوشته )کهن فارسی
  کوهستانی نواحی به عراق از دیرین تاریخی در اکدي عاریتی هاي واژه
 زبان عاریتی هاي واژه تازیان تهاجم از پیش تا چند اگر .بود رسیده ایران

  وجود کوچکی سامی الیۀ جدید فارسی در اما بود، نکرده اشباع را فارسی
 دیوانۀ« شیدا .بود شده فارسی زبان وارد عرب دورة از پیش که دارد
 )ولد :سامی( یلدا ،)شدوم :اکدي( »عشق
 منزلۀ به آرامی زبان کاربرد و آرامی آموزش گسترش گواه اینها همۀ

Linga Franca  است بوده ایام آن مشترك زبان یا. 
 

 ]تاریخ ایران کمبریج، ترجمۀ تیمور قادري[ 81
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  و نامأنوس امري نوشتن دیگر خطهاي به را فارسی قدیم، از ایران در
 هر پیروان فارسی، زبان گستردة قلمرو در ظاهراً و نبوده غیرعادي
  .اند نوشته می خط همان با را فارسی اند، داشته خطی خود از که مذهبی
 ایشان براي آن با مکاتبه که مانوي خط با سمرقند و ماوراءالنهر مردم
  سریانی خط با سریانیان و نسطوریان عبري، خط با یهودیان بود؛ آسانتر

 .مانوي خط با مانویان و
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 تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسالمی، دکتر محمدي مالیري



  ایران در شعر باقیماندة نمونه هاي نخستین از )گاتاها( زرتشت هاي سروده
   .است

 

  منظوم کتاب و )شعر با توأم نثر( »زریران یادگار« نیز اشکانی دورة از
   .است دست در »آسوریک درخت«
 

 .است نمونه هایی از شعر دوران ساسانی به زبان پهلوي در کتب آمده
 

 .است نمونه هایی از شعر فارسی از دوران حکومت امویان در کتب آمده
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 هاي ساسانی سجع سکه

است  » ملکان ملکا ایران«تا زمان بهرام اول عنوان شاهنشاه ساسانی تنها 
 .  اند نوشته» ملکان ملکا ایران و انیران«ولی از زمان بهرام اول به بعد 

 ]سعید نفیسیتاریخ تمدن ایران ساسانی، [                                                 
 

 نیران و ایران ساسانیان، به راجع قسمت در شاهنامه در نیز فردوسی و ...
 دانستند نمی را »نیران« معنی کاتبان که اخیر زمانهاي در منتهی برده بکار
   .اند کرده بدل »توران« به را آن شاهنامه در جا همه

 ]نفیسی سعید ساسانی، ایران تمدن تاریخ[                                               
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 بعد دورة شعر به که می کنند نقل نیز را ساسانیان دورة شعر از نمونه هایی
  آتشکده هاي یکی در که است قطعه اي شعرها این از یکی .دارد شباهت
 :است دوره آن از ترانه اي گویا و شده نگاشته سیستان

 

 کرشسپِ هوشخُنیده باذا روش فُرخته 
 اَنوش کن می انوشجوش برست از همی 

 نهاده گوشدوست بذآگوش بذآفرین 
 گذشت و دوشکه دي نیکی کوش همیشه 

 شاها خدایگانا بآفرین شاهی
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 هاي عرب ساسانی سکه
 آن از و اند کرده تقلید ساسانی هاي سکه از مروان بن عبدالملک زمان تا

  دوم خسرو صورت که 72 سال به عبدالملک نام به هست اي سکه جمله
  اند گذاشته می یزدگردي تاریخ را تاریخ حتی ها سکه این روي در .دارد را
 .اند  گذاشته هم را آن دوسوي پاسبان دو و آتشدان نقش آنکه تر عجیب و
 ضرب اسالمی دورة در ساسانیان انقراض از پس که هایی سکه میان در

  »اهللا بسم« مانند عربی عبارات که هست هم سوم یزدگرد هاي سکه شده
  نواحی در تازي حکمرانان از برخی آن از گذشته .اند افزوده آن بر ... و

  هم و هست آن روي پهلوي خط هم که اند زده هایی سکه ایران مختلف
 .کوفی خط
 سکه روي بر پهلوي خط طبرستان در مدید مدتهاي تا هم، آن از پس
 .است بوده معمول سامان آن هاي
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 به فارسی) ص(گفتار پیامبر 

 پاسخ .گفت سخن فارسی به )ص( خدا پیامبر آیا پرسیدند عباس ابن از
  له فقال« :فرمود او به حضرت شد، وارد او بر سلمان روزي بلی :داد

 ]االعشی صبح[ .شادي و )تندرستی( درستی به یعنی »سادیه و درسته
 

  خندق اهل به خطاب )ص( پیغمبر که است کرده روایت عبداهللا جابربن
 برخیزید یعنی »سوراً جابر صنع فقد قوموا الخندق اهل یا« است فرموده

  ضیافت و ولیمه معنی به فارسی در سور( .است کرده برپا سوري جابر که
 ]المعرّب[ )است
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 هایی از کلمات معرّب در قرآن کریم نمونه

 )نرمک(نمارق، جمع نمرقه 
 )مشتق از کور(کُوِّرت 

 )گنج(کنز 
 )اورنگ(اریکه 
 )تنگ(ضَنک 
 )زور(الزور 

 )استبرك(استبرق 
 )سراپرده(سرادق 

 )کاسه(کَأس از پارسی یا آرامی 

 )پردیس(فردوس 
 )  چراغ(از پارسی یا آرامی : سراج

 )گناه(جناح 
 )دینک، دئنا(دین 

 )سنگ و گل(سجیل 
 )پرزك؟ برزاخو؟ پرسنگ؟(برزخ 
 )روزي(رزق 
 )پیل(فیل 

 )آبریز(اباریق، ابریق 
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 تغییر زبان دیوان خراج از فارسی به عربی

  خصوص به و دولتی هر استخوانبندي و اصلی رکن که هم خراج دیوان
 همان با همچنان قرن یک به نزدیک بیش و کم مدتی تا بود خلفا دولت
  یک در ایران گستردة قلمرو همۀ در خراج دیوانهاي .ماند فارسی زبان
  بعضی در و زودتر عراق مانند جاها بعضی در نیافت تغییر عربی به زمان
  شاید هم جاها بعضی در و دیرتر خراسان و کرمان و اصفهان چون جاها

  در دیوان تعریب .نشد برگردانده عربی به هیچگاه آنها محلی دیوانهاي
 و هجري هشتاد دهۀ در پذیرفت صورت جا همه از زودتر که عراق

  در دیگر مناطق دیوانهاي و گرفته صورت هجري 87 سال در احتماالً
 .است یافته تغییر بعد و دوم قرن
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  بود حجاج زمان در ترجمه این و نمودند ترجمه را دیوان آن، از پس و«
 عبدالرحمن بن صالح آن مترجم و شد برگردانده عربی به فارسی از که

 »بوده سجستان اسیران از پدرش و تمیم بنی بردة که است
 

      چه لغت فالن و فالن با[ ... :گفت صالح به فرخ زادان پسر مردانشاه«
 گفت، مردانشاه ... ]فالن و فالن گفت جواب در .نویسی می چه و کنی می

 ریشه از را فارسی که همچنان درآورد بن و بیخ از را تو ریشۀ خداوند
 به تظاهر که بشرطی دادند می وي به درهم هزار صد ایرانیان و درآوردي

     ».نماید کار این انجام از ناتوانی و عجز
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 بعضی اصطالحات پارسی در دیوان عربی

 سفته: السفتجه
اصل آن فرانسوي  (چک : الصک
 )نیست
 تراز: الطَّراز
یکی از ابزارهاي (پنگان : فنجان
 )گیري براي تقسیم آب اندازه

 فهرست: الفهرست، الفهرس
 پیک): فیوج: جمع(الفیج 
جمع عربی از کلمۀ فارسی  : موانیذ

افتاده و  مانده؛ به معنی خراج پس
 بقایاي مالیاتی 

 استان: االستان
):  مهندس از آن است(هندسه 

 معرب اندازگ، اندازه
فارسی  ) گمان(از خمانا : التخمین

 .مشتق شده است
و ) یک ششم(معرب دانگ : الدانق

 یک ششم درهم: معرب دانه
 دستور: الدستور
دیوان؛ از آن کلماتی نظیر : الدیوان

 .دون و تدوین مشتق گردید
 روزنامه: الرُّزنامج
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 رسمی مشاغل نام و دیوانی اصطالحات که این علت بیان در قَلقَشَندي
 ایران مجاور اسالمی دوران در مصر که این با است فارسی غالباً مصر
 مشاغل از مصر دیوانی مشاغل که است سبب بدان این نوشته نبوده،
 اهل سخن غالب هم بغداد خالفت در و شده تقلید بغداد خالفت دیوانی

 ]االعشی صبح[ است بوده فارسی به آن
 
 

  فرسنگی سه قلقشنده در وي .ادیب و محقق و مورخ .قاهري احمد بن علی احمدبن :قلقشندي
 دانش و علم خاندان از او .کرد وفات همانجا در و یافت پرورش قاهره در و آمد دنیا به قاهره
 کتاب وي تألیف مهمترین .اند بوده بزرگی دانشمندان وي نیاکان و پدران میان در و بود

 از بسیاري فنون در و است مجلد چهارده کتاب این . است »االنشاء قوانین فی االعشی صبح«
  .کرد وفات 821 بسال وي .میکند بحث کشورها و شهرها از توصیف و ادب و تاریخ

 ]لغتنامۀ دهخدا[                                                                                               
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 ):  شاعر و مورخ قرن سوم هجري(بغدادى طَیفور  روایت مشهور ابن
 »  اللغۀ لنا والمعانى لهم العجم، هل المعانى اال فى لغۀ « 

نیست، زبان براي ماست   ]فارسی[عجم جز در زبان معانى و بالغت     
 .و معانی از ایشان است) عربی است(

 
 هجري سوم قرن االصل ایرانی مورخ و شاعر نویسنده، طیفور طاهر ابی ابن

 آمده بغداد به خراسان الرود مرو از او نیاکان .است )ق .ه 280-204(
 .بودند
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 گاهشماري در دیوان خراج

 گرفت خود به عربی شکل آن زبان برگرداندن از پس خراج دیوان هرچند
 ماند باقی فارسی زبان به که آن اصطالحات از بسیاري از گذشته ولی
 اساس بر همچنان بود آن تقویم یا تاریخ که هم آن مهم ارکان از یکی

 هاي ماه مدار بر عربی گاهشماري زیرا .یافت ادامه ایرانی گاهشماري
  بود، کشاورزي پایۀ بر که خراج دیوان براي هم قمري ماه و بود قمري
   .نداشت تناسبی

 

 همان هفته روزهاي نام بجاي دیوانها در هنوز فارس در چهارم قرن در
 به ماه اسالم، از قبل ایران در( .است رفته می بکار فارسی گانۀ سی نامهاي
   )است داشته مشخصی نام ماه، در روز هر و شده نمی تقسیم هفته
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  غالب در حاضر قرن در که شد باعث ]... و امورمالی خراج،[ اشکال همین
  :بیابند آنها براي مختلف حل راه دو اسالمی مختلف کشورهاي

 

  و ترکیه در مملکتی رسمی سال عنوان به مسیحی شمسی ماه و سال پذیرفتن
  بدان ترکیه در چنانکه هجري تاریخ فسخ با( اسالمی و عربی کشورهاي از بسیاري
 ،)است معمول عربی کشورهاي در چنانکه تاریخ این فسخ بدون یا گردید، عمل

 

 )ملی شوراي مجلس در ق .ه 1343 سال مصوبۀ مطابق( ایران حل راه دیگري و
  حساب و کردند حساب شمسی سالهاي با حال تا هجرت اول از را تاریخ اصالً که
  هم را قمري ماه و سال و دادند قرار نجومی سال یعنی حقیقی شمسی سال نیز را

 لذا و داشتند محفوظ تقویمها در آن به مربوط امور سایر و دینی امور براي
 تاریخ پذیرفتن و اسالمی تاریخ ترك به ناچار دیگر اسالمی ملتهاي مانند ایرانیان
   .نشدند آن جاي به مسیحی
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  و اعیاد چرخش سبب که دینی مراسم براي قمري سال و ماه از استفاده
 بسیار شود، می تنوع و سال طول در داري روزه و حج نظیر مراسم

 .سال طول در آنها ماندن ثابت تا است دلپذیرتر
 

 براي دیگري و دینی مراسم براي یکی جداگانه تقویم دو بکارگیري لذا
 .است بوده جالبی بسیار ابتکار کشورداري
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 مقفع از فارسی به عربی ترجمه کرد به نقل از الفهرست  کتبی که ابن

 کتاب تاج در سیرت انوشروان
 کتاب االداب الکبیر
 کتاب االداب الصغیر

 در رسائل -کتاب الیتیمه 

 کتاب خداینامه فی السیر  
 )در آیین(نامه  کتاب آیین

 کتاب کلیله و دمنه
 کتاب مزدك
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 و ترجمه دو کتاب سکسیران و نامه تنسر به نقل از کتاب تاریخ و فرهنگ ایران، دکتر محمدي مالیري 



 نداشت خریداري زیرا افتاد؛ رونق از فارسی شعر اسالم، اول قرن دو در«
 روزگار، بر حاکم جریانات با همسویی در ایرانی قریحۀ و ذوق عوض در ...

 الدھر یتیمة به نگاهی که است کافی .کرد پیدا عربی اشعار به میل
 با سرا عربی ایرانی شاعر 120 از بیش نام کتاب این در .بیندازیم ثعالبی
 ».شود می دیده آنها اشعار از هایی نمونه

 
 گرفته وام به را آنها عباسی تمدن که فارسی واژه 2000 از بیش وجود
 ]1385 آذرنوش،[ است

 

 .1394 یاردانش، صالحی، پیمان و پور سبزیان وحید تألیف عربی، منابع در باستان ایرانیان حکمتهاي 
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      عربی که )ق .ه 254-265 :حکومت دوران( صفاري لیث یعقوب
 عربی زبان به را پیروزیش که شاعران مدح با که هنگامی در دانست، نمی

  باید چرا نیابم، اندر من که چیزي« :گفت شد، مواجه گفتند تهنیت
 زبان به شعري و کرده استفاده فرصت از نیز حاضران از یکی »گفت؟
 .گفت دري فارسی

 

  ظهور آغاز عنوان به لیث، یعقوب مدح در سیستانی وصیف بن محمد شعر
 .است آمده کتب در فارسی زبان به درباري شعر
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 طاهریان، دوره در مروزي عباس را فارسی شعر نخستین برخی، گفته به بنا
  شروع چنین که است سروده او مدح در و مرو به مأمون ورود هنگام
 :می شود

 

 اي رسانیده به دولت فرق خود تا فرقدین
به جود و فضل در عالم یدینگسترانیده                                                        
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  شاعر اولین عنوان به »بادغیسی حنظله« از طاهریان، زمان در همچنین
   :می کنند منصوب او به را شعر این و می برند نام فارسی گو

 
مهتري گر به کام شیر در است          

شو خطر کن ز کام شیر بجوي                                                            
یا بزرگی و عز و نعمت و جاه          

یا چو مردانت مرگ رویاروي                                                                 
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  حکیم ابوحفص« را فارسی شعر قدیمی ترین که می گویند نیز دیگر بعضی
  که است سروده طاهریان حکومت از پیش »سمرقندي سغذي احوض بن

 :است چنین
 

     روذا چگونه دشت در کوهی آهوي         
روذا چگونه بی یار ندارد یار                                                            
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  ایرانی تر فرعی زبانهاي و فارسی هاي لهجه تعداد از فردوسی شاهنامۀ«
 و ساخت، بدل شفاهی ارتباطات براي صرف اي وسیله به را آنها و کاست

   ».گرفت را ها لهجه و زبانها نوع این جاي مناطق از بسیاري در
 ]کمبریج، ترجمۀ تیمور قادرياسالم تاریخ [                                             

 
  کتاب است، موجود فارسی زبان به که خطی نسخۀ ترین قدیمی ظاهراً«

  خط به و هروي علی بن موفق ابومنصور تألیف األدویه حقائق عن األبنیه
 اتریش ملی کتابخانۀ در که ق .ه 477 مورخ است، شاعر طوسی اسدي

 ».شود می نگهداري
ریزي فرهنگی در ایران معاصر تألیف دکتر  از درآمدي بر تاریخ برنامهنقل                 

 .1393محمدعلی اکبري، دفتر پژوهشهاي فرهنگی، چاپ اول، 
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  به عربی از را طبري تفسیر خواست که هنگامی سامانی نوح بن منصور
 قلمرو النهر، ماوراء علماي از که دید ناچار را خود برگرداند، فارسی

  ماوراء علماي فتواي و بخواهد فتوي کار آن جواز دربارة خود، فرمانروایی
  و قرآنی علوم در را فارسی زبان راه ... بود عطفی نقطۀ باب این در النهر
 سرزمینهاي به خود با را آن هم و ... کرد باز اسالمی معارف انواع

 ]مالیري محمدي دکتر ایران، فرهنگ و تاریخ[ .ببرد دور خاور و چین دوردست
  بلعمی محمد ابوعلی سامانی، نوح بن منصور فرمان به ق .ه 352 سال در
 .گماشت همت طبري تاریخ کتاب ترجمۀ به

  از و رسمی زبان عنوان به فارسی از خود، کار پایان تا سلجوقی ترکان
 ]کمبریج اسالم تاریخ[ .کردند می استفاده علمی آثار براي عربی زبان
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  اسالم از پیش تاریخ از را آنچه همۀ توانسته می طبري جریر بن محمد«
  و ایرانی هاي نوشته و کتابها همان از را همه آورده، خود کتاب در ایران

 همان از پیروي به بلکه نکرده، چنین ولی کند نقل آنها استناد به یا
 وهب یا محمد بن هشام همچون راویانی قول از را آنها همۀ حاکم سنت
  کتاب آن تمام در حتی و است کرده نقل اینها مانند و شعبی یا منبه بن

  یا استفاده مورد که ایرانی نوشتۀ یا کتاب یک از هم اسمی مفصل
 با طبري .شود نمی دیده باشد، آن عربی ترجمۀ اگرچه بوده او مراجعۀ

  که آورده فرس علماي از هم مطالبی خود کتاب از جاهایی در که این
 هیچ نام او کتاب در ولی اند بوده ایران اسالم از قبل علماي وي مقصود
   ».یافت توان نمی را علما آن از یک
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 :آمده است.) ق. ه 703-770(بطوطه در سفرنامۀ ابن 
 دیگري کشتی در ]شرقی چین[ چین امیراالمراي قُرطَی، بزرگ امیر پسر 

 و عربی و چینی به و بودند او با نیز موسیقیدانان و مطربان نشست،
 داشت می دوست خیلی را فارسی آوازهاي امیرزاده .خواندند می آواز فارسی

 شعر آن امیرزاده فرمان به بار چند خواندند، می فارسی به شعري آنان و
  عجیبی آهنگ آن و فراگرفتم دهانشان از من چنانکه کردند تکرار را

 :]305 ص[ بود چنین و داشت
 ... ام استاده نماز در چون    ام افتاده فکر بحر در    ام داده محنت به دل تا     

  از و فهمید می فارسی زبان سیالن پادشاه )شکروتی آریا( شَکَروتی اَیري
 آمد می خوشش بسیار گفتم می کشورها و پادشاهان دربارة من که حکایاتی

   .]248 ص[
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 زبان و فرهنگ گستردة نفوذ بر گویا است شاهدي بطوطه ابن سفرنامۀ
   .عصر آن اسالمی اقطار سراسر در ایرانی
 هندوستان تا مصر از راندند می فرمان مردم قلوب بر که عرفان مشایخ
   .بودند ایرانی اکثراً

 محمد علی موحددکتر                                                                               
 
 

 خانقاه، هر .جویند می پیشی یکدیگر بر ها خانقاه ساختن در مصر امراي
  اند ]ایرانیان[ عجم از دراویش بیشتر و است دراویش از گروهی مخصوص

 .هستند اطالع صاحب تصوف مسلک در و ادب اهل مردمی که
 سفرنامه ابن بطوطه                                                                                 
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 ،)تیمورلنگ نوادگان( هند گورکانیان امپراتوري زمان در فارسی زبان
   .بود رسمی زبان

 

  -ادبی-علمی زبان فارسی زبان بریتانیا، توسط هند استعمار زمان تا
 .بود هند فرهنگی

 

 هندي عربی، فارسی، از مرکب که است، پاکستان رسمی زبان اردو زبان
 و شود می نوشته )اضافه حرف چند با( فارسی خط به و است ترکی و

 .است فارسی زبان در مستعمل کلمات آن، از نیمی از بیش
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 سراسر در امروزه که است جدید هندواروپایی زبانهاي از یکی اردو زبان
  مردم از کثیري گروه پاکستان، و هند قارة شبه شمالی و مرکزي نواحی

 .کنند می تکلم بدان سرزمینها آن
  ... شدند، مسلط هند شمالی و شرقی نواحی بر انگلیسیها که هنگامی

  و تقویت به و دادند قرار مراجع در رسمی زبان عنوان به را اردو زبان
  ... ویلیام فورت کالج تأسیس با میالدي 1800 در .پرداختند آن تثبیت
  و شد نوشته اردو به ادبی و تاریخی مختلف هاي زمینه در کتاب چندین
   .شد ترجمه زبان این به فارسی از تعدادي
  زبان فارسی، هاي واژه کاهش با که داشت سعی کالج این رئیس

 ]العلم فی الراسخون و اعلم اهللا[ .کند نزدیک هم به را هندوان و مسلمانان
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  صرف در ها نوشته نخستین و اردو زبان هاي نامه واژه و فرهنگها نخستین
  با .شد تدوین و تهیه اروپائیان بدست و دوره این در زبان این نحو و

  1825 در دهلی کالج آن از پس و کلکته در ویلیام فورت کالج تأسیس
  علوم از برخی مقدمات تدریس و علمی کتب ترجمۀ و تألیف میالدي،
   .گردید آغاز زبان این به جدید

 
 آن تا که را فارسی زبان انگلیس، نفوذ و قدرت میالدي، 1835 سال در

 رسمیت از رفت، می بکار دولتی دوایر و عمومی مراکز و  مراجع در زمان
 .داد قرار آن بجاي را اردو زبان و انداخت
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 :دهد همانطور که سیر تحوالت نشان می
 

 بودن حاکم به توجه با هند، قارة شبه به بریتانیا تدریجی ورود زمان از 
  غنی و تقویت )فارسی زبان مقابل در( اردو زبان ابتدا هند، در مسلمانان

   .شد
 و زبان از حمایت سیاست هند، مسلمانان قدرت تدریجی تحلیل از پس
 .شد اتخاذ بریتانیا توسط )فارسی خط با( اردو زبان مقابل در هندي خط

 

 .جایگزین زبان و خط هندي شددر نهایت نیز زبان انگلیسی 



 :الدین همایی از سخنرانی استاد فقید جالل
    بگذرانیم نظر مد از حاضر حال تا اسالم ظهور از را ها دوره تمام که وقتی 
  کوشش و سعی بیشتر متأسفانه تاکنون قدیم از ما دانشمندان که بینیم می
  اندیشگان کوته از اي پاره که است سهل کرده، صرف بیگانه زبانهاي در را خود
 در بیشتر حاضر دانشمندان .اند شمرده مقدار بی و خوار را فارسی زبان اصالً

 و تدوین در را خود هم تمام قدیم علماي .کنند می کار اروپایی زبانهاي
  اعتنا چندان فارسی زبان به و داشتند مبذول عرب ادبیات و زبان تکمیل
  فارسی قواعد براي را رنج و زحمت همه آن عشر اگر که صورتی در .نکردند
  حد به نیز فارسی لغت و بیان و معانی و نحو و صرف بودند، شده متحمل
  نیست؟ چرا .نیست علمی زبان فارسی گویند می بعضی ... رسید می کمال
  و رنج تحمل و نکرده کار زمینه این در و نداشته توجه بدان که این براي

  علمی زبان را آن که ایم نخواسته واقع در و نساخته هموار خود بر را زحمت
 .است بسیار سخن باره این در .نشدن و نخواستن میان است فرق .سازیم
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  در و مختلف دانشهاي در آن کاربرد اثر در  زبانی هر که آنجا از«
  شکفد، می آن درونی استعدادهاي و گیرد، می مایه و پایه علمی تحقیقات

  کار به و فارسی زبان به توجهی بی گردد، می شناخته آن ویژگیهاي و
  که فارسی زبان تا گردید باعث تحقیقی و علمی هاي زمینه در آن نگرفتن

  برخی در حتی و رفت می عنان هم عربی زبان با دیگر هاي زمینه در
  علمی تحقیقات یعنی زمینه این در گرفت، می پیشی آن از هم ها زمینه

 ».بازماند عربی زبان با عنانی هم از و نکند پیشرفتی
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 نگارشهاي در اروپائی بیانات به را ایرانی جوانان آشنایی تأثیر چون و ...«
  و آید بعمل باید تام اهتمام باب این در که دهم می توجه بینم می ایشان

  انحراف که دارد خاص اي شیوه مطالب بیان در قوم هر که نشود فراموش
  یا شنونده که اینست فاسدش نتیجۀ کمترین و است زبان تضییع آن از

  آگاهی لیکن و ... یابد درنمی بدرستی را نویسنده یا گوینده مراد خواننده
  شیوة که نیست آن مستلزم خارجیان گفتار لطائف و افکار از اقتباس و

    »... بدهیم دست از را خود بیان و زبان
 اروپا در حکمت سیر کتاب از نقل                                                 
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   بهانه ما .گویند می سخن آن به که است کسانی ناتوانی زبان، ناتوانی«
 ».اندازیم می زبان گردن به را خود بیچارگی و درماندگی گناه و آوریم می

  داشت وجود شما زبان در لغاتی بودید، پیشرو تمدن در شما که وقتی«
 ».نبود دیگر زبانهاي در که
 ».آورد اي است که خواب می زبان خالص مانند نژاد پاك، افسانه«

 کردن پاك فکر به هم کسی و است خارجی لغات از مملو انگلیسی زبان
 .است نیفتاده زبان آن

  داند می نوشتن و خواندن کس هر که است رسیده جایی به کار امروز« 
 ».سازد می لغت تفنن روي از نیست، ادبیات با کارش و سر چه اگر
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در مدیدي مدت باید فارسی الخط رسم در جزئی تغییر هر پیشنهاد  
 و مقاالت در .باشد آکادمیک محافل در ابتدا .شود بحث تخصصی جوامع
  مدت باید .شود منتشر آن مزایاي و معایب بررسی با مربوطه نشریات
   .شود پخته و مطرح مختلف پیشنهادات تا بگذرد زیادي

 

 قابل بیگانه، هاي واژه براي فارسی هاي واژه هنرمندانۀ و عالمانه ابداع
 .است جداگانه اي مقوله الخط، رسم در تغییر اما .است تحسین

 

  کودکی یا نوجوان اگر که باشد اي بگونه نباید فارسی الخط رسم در تغییر
  را حاضر و متوفی علماي و ادبا دستخط یا و خطی نسخ اي، مدرسه
   تَذهبون فَاَینَ   .بگیرد غلط ده آن خط هر از ببیند،
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 ذکر چند نمونه

 بطور .شد تبدیل علمی اصطالحات به تدریج به انگلیسی لغات معناي
 .کنترل و هدایت ناوبري، اصطالحات نمونه،

  را کشتی یعنی ناوبري و است ناو پارسی لغت از Navigation ریشه 
  اصطالحات بین تدریج به .برسد مقتصد به که کردن راهبري اي بگونه

   .است آمده آتی اسالید در که شدند قائل تفکیک کنترل و هدایت ناوبري،
  در و( است هدایت قانون که Proportional Navigation  نمونه بطور
  .است مانده آن روي ناوبري اسم اما )شد ابداع دوم جهانی جنگ اواخر
  در آمریکا در 1962 سال در Inertial guidance نام به کتابی حتی

 .است شده چاپ »فناوري آن به توجه اوج«
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 تعاریف امروزي هدایت و ناوبري

  یک فعلی موقعیت تعیین و یابی جهت معناي به )Navigation( ناوبري
 با و( است مشخص مرجع یک به نسبت )ساکن حتی و( متحرك وسیلۀ
 .)ندارد کاري مقصد موقعیت و آتی مسیر

 به رسیدن براي متحرکی وسیلۀ )آتیِ مانور یا( آتی مسیر تعیین الگوریتم
 مسئله قیود رعایت با )نهایی موقعیت نمونه بطور( مطلوب نهایی شرایط

    .گویند می )Guidance( هدایت قانون را
 وظیفۀ پروازي، وسیلۀ پایداري حفظ بر عالوه پروازي کنترل سیستم
 .دارد عهده بر را هدایت دستورات اجراي
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   فرهنگستان فاخر لغت با را آن معناي است؟ بوده چه آکادمی لغت منشأ
 .کنید مقایسه
  بوده فردي نام که( آکادموس باغهاي  در را خود درس مجلس افالطون

  آکادمی را افالطون مدرسۀ دلیل همین به .ساخت برپا آتن در )است
   .گفتند
  نام که گویند می )لیسیوم( لوکئوم را ارسطو مدرسۀ مشابه، بطور

 هاي دوره از یکی اکنون هم .است بوده آتن نزدیکی در ورزشگاهی
   .گویند می لیسه را فرانسه  مدارس در تحصیلی
      آکادمی و لیسه از فرهنگستان و دبیرستان و ادبستان لغات مسلماً

 .است تر مسمی با
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مدارك ثبت شده و رتبه جهانی کمیت علم تولید شده به زبان  
 فارسی در اسکوپوس
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  کرواتی، اي، کره ترکی، لهستانی، زبانهاي دهه، دو این در مجموع در
  تعداد لحاظ از فارسی زبان از نروژي و دانمارکی مجارستانی، سوئدي،
 .هستند جلوتر اسکوپوس در شده نمایه مقاالت

 

 .دارد اخیر دهۀ دو در را دوازدهم رتبۀ ترکی زبان زمینه، این در
 

  باید تنها امروزه که باشد صحیح استدالل این اگر که اینست جالب نکتۀ
  چرا پس نوشت، مقاله )علم المللی بین زبان عنوان به( انگلیسی زبان به
  وقت که سوئد و دانمارك نروژ، ژاپن، نظیر اي پیشرفته کشورهاي در

  صورت ایران از بیش خودشان زبان به مقاله تألیف دارد، بیشتري ارزش
   .است گرفته
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 تعجب مایۀ شده، داده نمایش تایی 25 فهرست در عربی زبان حضور عدم
 .است تفکر بسی و

 

  تخصصی-علمی مقاله فارسی زبان به نباید گویند می که آنهایی اما
    عقب عربی زبان رتبۀ از فارسی زبان رتبۀ خصوص این در اگر نوشت،

 .دادند می سر وامصیبتا فریاد افتاد، می
 

  عالقمندي تا شود می سبب ISI و اسکوپوس در فارسی زبان رتبۀ افزایش
 زبان این از استفاده براي فارسی زبان به نزدیک و زبان فارسی کشورهاي

 .یابد افزایش خود هاي دانشگاه در
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تا  50اي حداقل  تالش براي رونق زبان فارسی در ایران فرهنگی، برنامه
 .  خواهد ساله می 150

 ،زبان فارسی به هاي ادبی، هنري و موسیقیایی کانال تلویزیونی براي برنامه تأسیس
 انتشار و توزیع رایگان کتابهاي پرطرفدار و جذاب به زبان فارسی در این کشورها،

 و سرگرمی بصورت الکترونیکی و رایگان به زبان فارسی،توزیع فیلم، مطالب آموزنده 
 تهیۀ سریالها و فیلمهاي مشترك، تهیۀ مستندهاي چند فرهنگی،

برگزاري مراسم و اهداي جوایز نفیس براي کسانی که بخشی از دیوان حافظ را  
 ...   هاي مشترك، شب شعر و  بتوانند بخوانند و معنی کنند و نظایر آن، جشنواره

همکاري فرهنگستانهاي کشورهاي این حوزه، تأسیس فرهنگستان مشترك با 
 اعضاي ناظر براي ارتباط، هماهنگی و تصویب لغات جدید مشترك،

 ریزي مشترك با پارسیان هند و دیگر عالقمندان، همکاري و برنامه
 عربی،-ترغیب کشورهاي این حوزه به بازگشت به رسم الخط فارسی

 .هاي آن و ترغیب پاکستان به استفاده از زبان فارسی بجاي انگلیسی در دانشگاه
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  استفاده خود جاي در کسی هر از بتوان که آنست سیاسی هوشمندي
 .کرد
  همسو )مذهبی یا( سیاسی لحاظ از که فارسی زبان شیفتۀ و نخبه کارشناسان از
 فرهنگی ایران حوزة در فارسی زبان گسترش در توان می نیستند هم دولت با

  جدالهاي در خود انرژي کردن مستهلک بجاي دیگر، عبارت به .کرد استفاده
 انجمنهاي یا و دولت حمایت با توانند می نخبگان این کشور، داخل در سیاسی

  کشورهاي .بپردازند فرهنگی ایران حوزة در فارسی زبان ترویج به غیردولتی
 با همسو که چرا دارند؛ نخبگان این فعالیتهاي به کمتري حساسیت نیز میزبان
 .شوند نمی قلمداد دولت سیاسی اهداف
    .است ذکر قابل نیز دیگري هاي حوزه در دیگر هاي نمونه
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 اما در خصوص ترجمۀ کتاب

  در دارد؛ امتیاز دکتري مقطع ورودي متقاضیان مصاحبۀ در کتاب ترجمۀ
  .باشد داشته منفی امتیاز باید )استثناء موارد بجز( واقع در که صورتی

 نامۀ پایان از کیفیت با اي مقاله استخراج به را خود وقت باید افراد این
  خود تحقیقاتی حوزة در پژوهش اضافی، فرصت صورت در و بگذارند خود
   .کنند شروع را دکتري مقطع مطلوبتري توان با تا دهند ادامه را

 تجربه و کرده فعالیت سالها خود حوزة در که است فردي استثناء مورد
  ادامۀ به تصمیم سپس .کند می تألیف زمینه آن در کتابی آنوقت دارد؛

  .گیرد می دکتري مقطه در تحصیل
 وقت و منابع اتالف سبب گرنه و شود تألیف خبره فرد توسط باید کتاب
   .است زبان کردن تباه مهمتر همه از و است خوانندگان براي بویژه
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  حوزة در را کتابی که گفت می بود، کارشناسی دانشجوي که اقوام از یکی
 و کشیده زحمت کلی آن فهم براي و خوانده انگلیسی زبان به کامپیوتر
 زحمت اینقدر که حاال که گفت سپس .است درآورده را آن لغات ترجمۀ
 فرد که اقوام از دیگر یکی .دارد آن چاپ و ترجمه به تصمیم کشیده،

  حتماً و کنید می خوبی کار چه که کرده تشویق او بود نیز اي تحصیلکرده
  !نیامد خوش مذاقشان به من صحبت البته .دهید انجام را کار این
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 تاریخچه

 )هایی ذکر گزیده(تاریخ علم و فناوري 
 انقالبهاي صنعتی

 دانشگاههاي نسل اول تا چهارم
 تاریخچۀ آموزش عالی در ایران
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 و »دولت و صنعت دانشگاه،« وظیفۀ تدوین و تبیین پیشنیازهاي از یکی
  و کشور در آن تاریخچۀ دانستن کشور، صنعتی و علمی پیشرفت مسیر
 .است جهان

 .است شناسی آسیب و صحیح تحلیل به نیاز بعد، مرحلۀ در
  و ناقص قیاس اما شده، استناد تاریخی هاي نمونه به مباحثات در بعضاً
 اصلِ صحیح، تحلیل و واقعیت دانستن با تنها که گیرد می صورت باطل

 اهمیت پایه علوم به انگلستان چون نمونه، بطور .شود می تبیین موضوع
  شویم، متمرکز پایه علوم بر کشور در باید ما لذا و افتاد عقب نداد،

 .است اشتباه قیاسی
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  فناوري و علم فلسفۀ و تاریخ به نیازي هستیم، مقلد چون ما
 ]ناطق محمدجواد دکتر[  .کنیم نمی احساس

 
 

تاریخچۀ اي باید  رشتهو صاحبنظران هر محققین دانشجویان، 
 .آن را بدانند
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 )هایی ذکر گزیده(تاریخ علم و فناوري 
  و مصري بابلی، منابع بویژه باستان دنیاي کتب از بسیاري متأسفانه
 .است رفته بین از ایرانی

  و انگلیسی به شرقی خطیِ نسخ ترجمۀ و شناسی باستان کشفیات با
  خصوص در غربی، پژوهشگران بویژه پژوهشگران، اظهارات فرانسوي،

 .است  اصالح و تعدیل به رو فناوري و علم تاریخ
  گذشت با عالوه، به .اند شده مطالعات این وارد نیز شرقی پژوهشگران

  کاسته )میانگین بطور( نیز غربی پژوهشگران تعصب و تعلق از زمان،
 .است شده
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 چینیها و هندیها مصریها، که دارد وجود منابع در متعددي مطالب
 بیگانگان به آسانی به و کردند می حفظ اسرار همانند را خود علوم

  مطالب این از هایی نمونه به مجموعه این در .دادند نمی آموزش
 .است شده اشاره

 آنجا در اقامت و ناشناس بصورت هند به طبیب برزویه سفر داستان
  خواندنی و جالب بسیار دمنه و کلیله آوردن بدست براي او ترفند و

  کتاب آن آوردن بدست مأمور انوشیروان خسرو دستور به وي .است
 .بود شده

133 



  قرن یک در که نظري چه« باستان، ایران در پیرنیا حسن از نقل به
  که کردند می تصور و بود حکمفرما قدیم مشرق ملل به راجع پیش
 اساس اند، نداشته ارتباطی یکدیگر با زیسته جدا هم از مزبوره ملل

  و نداشت وجود تمدنها در حرکتی بود، صرف استبداد بر حکومتها
   ».رود می دارد یا رفته میان از امروز تماماً غیره، و غیره

 تنها نه مربوطه، درسی کتب و کشور تحصیلی مقاطع در متأسفانه
  و علم تاریخ در کشورمان دستاوردهاي خصوص در مطلب حق

 .دارد آن با نیز زیادي بسیار فاصلۀ بلکه شود، نمی ادا فناوري
  در اما سازند؛ می تمدن تاریخ خود، براي دارند کشورها از بسیاري
 قرار غفلت مورد کشورمان فناوريِ و علم تمدن، مستند تاریخ ایران،
   .هستند مطلع آن از کمتر نیز عالی تحصیالت با افراد حتی و گرفته
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 :  ذکر نمونه در حوزة هنري

  یک عقابی کرد می تنی آب چون که کنند می نقل اي افسانه زن این از«
 مصر فرعون .برد ممفیس به و ربود اش خادمه دست از را کفشش از لنگه
  باالي چون عقاب .کنند رسیدگی مردم شکایتهاي به تا بود داده بارعام
  زیبایی از برانگیخته شاه .انداخت او دامان در را کفش لنگه رسید او سر

 صاحب تا فرستاد اطراف به مأموران .شد زده حیرت رویداد این از کفش
 ممفیس به یافتند، نائوکرانیس شهر در را زن .کنند پیدا را کفش لنگه
  احترام مورد آرامگاهی آنچنان با درگذشت چون .شد شاه همسر .بردند
 ».گرفت قرار
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 1382 زاده، صنعتی همایون ترجمۀ استرابو، جغرافیاي کتاب

 )شد زاده م .ق 63 حدود( یونانی جغرافیدان و مورخ استرابون



 قدیمیترین آسیا که آن روست از تنها نه می کند، آغاز شرق از ما داستان اگر«
 منزلۀ به تمدنها این که است جهت آن از بلکه است، مدنیت نمایشگاه
 آن اشتباه به مین هنري سر که هستند، روم و یونان فرهنگ شالودة و خمیرمایه

 نیک اگر .است شده سیراب آن از جدید فکر و عقل که می داند سرچشمه اي را
 اقتصادي سازمان همچنین و زندگی براي الزم اختراعات از اندازه چه که بدانیم

  شرق و مصر از داریم دین و فلسفه در آنچه و ادبیات و علوم یا سیاسی و
  زوال به رو اروپا بزرگی که – کنونی حالت در .کرد خواهیم تعجب برخاسته،
  می توان خوب و است حیات تجدید به مشغول آسیا حال عین در و می رود

 غرب و شرق میان تصادم قضیۀ بیستم قرن مسئلۀ بزرگترین که کرد پیش بینی
  و یونان از که ترتیب این به یعنی قدیم، سنت بر تاریخ نوشتن  – بود خواهد
 خطاي یک تنها نه گردد، خالصه سطر چند در آسیا تمام و شود شروع روم

  است ممکن و رود می بشمار واقعیتها نمایش در بزرگی نقص بلکه است، علمی
 هوش همۀ باید ما و است، آرام اقیانوس متوجه آینده .باشد داشته شومی نتایج

 ».داریم معطوف جهان از طرف این به را خود حواس و
 1935ویل دورانت در پیشگفتار کتاب تاریخ تمدن ، مارس                                
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 که این عین در زیرا است، مهمی بسیار عامل ایران بشر، عمومی تاریخ در
 عین در باشد، مختلف ملتهاي اختالط براي بزرگی کمک است توانسته
  آورده پرارزشی و گرانبها چیزهاي بشري منطقی بسط و توسعه در حال
 رومیان نقش از چند هر تمدن انتقال در ایرانیان نقش طریق بدین .است

  قابل و مهمتر آنها نقش از صدبار ولی نیست، مشهورتر یونانیان و
 »)میالدي 1849-1894( دارمستتر«    .است تر مالحظه

 

 1389به نقل از کتاب دانشمندان ایرانی، تألیف عبدالرفیع حقیقت،                          
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 :نویسد یر روسو در تاریخ علوم می پی
 علمی جنبۀ سومري معلومات بگوییم که سازد می مجبور را ما ...«

 ».است بوده عمل در استفاده آن هدف و نداشته
 صحیح مصریان عملی و تجربی نتایج بر واقعی علم نام اطالق«

 ».نیست
 بخاطر فقط که است غرض بی کنجکاوي همان علم محرك اگر«

 نظر در را مادي و عملی نفع هیچگونه و کند می عمل فکري لذت
  علم از ذراتی توان نمی را هندسه دربارة طالس اکتشافات آیا ندارد،
  وادار را او بود ممکن عملی عالقمندي نوع چه مثالً دانست؟ واقعی
 »کند؟ مطالعه رأس به متقابل زوایاي تساوي دربارة که کند
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 ناچیز ذرات این که گفت توان می قوي احتمال به و ... هندي علوم
 ... بود یافته انتقال آنجا به اسکندر لشکرکشی زمان در نیز علم

       را بزرگ اعداد شمارش خود دانشمندان نبوغ همۀ با یونانیان
  در .بودند مطلع موضوع این از هندیها که آن حال و دانستند نمی
  که کنند می نقل را این بودا دالوریهاي جملۀ از آنها مقدس کتب
  که بود مدید مدتهاي و بشمارد نیز را تریلیونها و بیلیونها توانست می
  ]همان[ بردند می بکار را صفر عدد و اعشاري دستگاه آنان
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  تأثیر به راجع کتابی میالدي، 1893 سال به 1برودبک آدولف
  بر آن در و نوشت یونانی فالسفه بر ایرانی بینی جهان و فرهنگ
 زرتشت دین و اسالم از قبل ایرانیان آراي از افالطون گیري بهره
 .کرد تأکید
 استاد زرتشت، که دارد احتمال که پذیرفت باید :گوید می وي

 .باشد بوده ریاضیدان فیثاغورث استاد و یونانی فیلسوف سقراط
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  از مقدمه دکتر سید حسن امین بر دانشنامۀ تاریخ جهان

1-Adolph Brodbeck 



  حوزة در زرتشتی کیش از پیش میترائیسم، آیین یا مهر کیش
 ایرانیان برتر دین اشکانیان، زمان در دین این .بود رایج ایران تمدنی

 .بود
 امپراتوري وارد قدرتمندانه مسیح میالد از پیش قرن یک میترائیسم،

 سراسر در سرعت با آن اعتقادي نمادهاي و آیینی مراسم و شد روم
 اوج به میالدي سوم قرن نیمۀ در که آن تا یافت، گسترش اروپا

  سالگرد دسامبر 25 روز میالدي، 274 در سرانجام و رسید شکوفایی
 جشن( مسیح عیسی زادروز روم کلیساي توسط میترا تولد

 .شد اعالم )کریسمس
 پمپه رومی هاي لژیون توسط نخست میترا، آیین پلوتارك، نوشتۀ به
 .شد آورده روم به ...
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  رسم سرو، درخت میان از زایش حال در را مهر گاه که دانیم می«
 وقف و سبز همیشه سرو درخت که است جهت بدان این .اند کرده

 ».است بوده خورشید
 داشتن برپا هنگام به عیسویان پیش، زمانی دیر از که نبریم یاد از«

 مهري، آئین شدید تأثیر تحت نوئل جشن برگزاري و مسیح زادروز
  بزرگداشت نشانه به جایها بیشتر و ها خانه در را کاج و سرو درخت
 ».بندند می آذین مسیح حضرت زایش

 
 »ایرانی شناسی ستاره دانش پیشینه به نگاهی و مراغه رصدخانه کاوش« کتاب از نقل

 .1366 تهران، امیرکبیر، انتشارات ورجاوند، پرویز دکتر تألیف
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 زرتشت، زمان در گاتاها، پیروان که است منکر )Nyberg( نیبرگ
 این در نیبرگ بدینسان و باشند داشته را معنویات در تفکر صالحیت

 زردشت دین که لومل، عقیده عکس کامالً که است اي عقیده داراي مورد
 ]کریستنسن[    .داند می فلسفی هاي اندیشه رشته یک را

  دانیم می همینقدر نیست، معلوم بدرست ماد سرزمین شدن زرتشتی تاریخ
  که درحالی بود، زردشتی ماد قوم خشیارشا، و داریوش زمان در که

 ]همان[  .کردند می پیروي زردشتی غیر مزداپرستی نوع یک از پارسها
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  ترجمه رشید یاسمی

 .بار به ایران سفر کرد 8وي / خاورشناس و ایرانشناس سوئدي): 1889-1974(هنریک ساموئل نیبرگ 

 (Herman Lommel)آلمانی  ) 1885-1968(هرمان لومل 



  از که بود کانونی میالد از قبل ششم و هفتم قرنهاي در ماد سرزمین«
 »یافته انتشار فلسفی و دینی مفهومات آنجا
   )شده می خوانده ري وسطی قرون در که( »رغه« در که آمده اوستا در

 کاهن یعنی زرتشت به تر شبیه همه از پهلوي ترجمۀ در یا( زرتشت
 .است بوده ایالت رئیس )زرتشتیان بزرگ

 مدارك با استنتاج این و( گیریم می نتیجه چنین فوق مراتب مجموع از«
 آن تثبیت و اوستایی ادبیات تحریر که )است مطابق زرتشتی روایات
 پایان بین یعنی – یونانی تمدن و فرهنگ نفوذ از قبل باید کتابت بوسیلۀ
 ».باشد شده آغاز – .م .ق چهارم قرن اواخر و ششم قرن
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 از که است هایی سروده و اوستا بخش ترین مقدس و قدیمترین گاتاها
 .است شده دانسته )ع( زردشت حضرت سخنان از دیرباز
 به بتوانند مردم که درآورند شکلی به کرده مختصر را مطالب آنکه براي

 میان در بویژه نگارش طرز این .شدند می شعر به متوسل بسپرند حافظه
 ]دهخدا لغتنامه[ .است بوده متداول اروپائی و هند اقوام
 فرق اوستا قسمتهاي دیگر با فکر و زبان و نحو و صرف حیث از گاتها
 و نیامده بخشها دیگر در شده استعمال آن در که لغاتی بسا نیز و دارد

  گاتها .جست باید برهمنان مذهبی کتب قدیمترین در را آنها مطابق
  یونانی مورخ که است همان البد و بوده بزرگی بسیار کتاب جزو روزي

   .]همان[ است رانده سخن آن از هرمیپوس
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  از نقل به و طبیعی دانش کتاب در )میالدي 23-79( پلینی قول به
   .است داشته بند میلیون دو اوستا ،.م .ق سوم سدة در هرمیپوس

  اي ترجمه ایرانیان آیین دربارة هرمیپوس کتاب که دارد وجود گمان این
 .باشد اوستا از
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  آبراهام توسط )فرانسه( اروپایی زبانهاي از یکی به اوستا ترجمۀ اولین
 به وي .پذیرفت صورت فرانسوي )1731-1805( دوپِرون اَنکتیل

  فارسی و اوستایی فارسی، زبان آنجا در تمام مشقت با و رفت هندوستان
 .آموخت میانه
      دنیا در که نادري خطی هاي نسخه با« :نوشت یادداشتش دفتر در
 تاریخ زرتشت، اسرار عرضۀ با و گشت خواهد باز پاریس به نظیرند، بی

  او که کاري دربارة مردم داوري .کرد خواهد آغاز جهانیان براي را جدیدي
  خواهد ادامه خود راه به جان قیمت به او .ندارد اهمیتی دهد می انجام
  یا که جنگید خواهد آنقدر سرباز یک مانند معرفت کسب براي و داد

 ]جمالزاده[ »شود کشته یا و پیروز
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  ... دوریم مقصود کمال از فرسنگها هنوز ها گاثه فهم طریق در ...
 فقه به آشنا غربی دانشمندان بزرگترین از یکی که بارتولومه کریستیان

  که گفت توان می اغراق بدون« :نویسد می چنین باشد می ایرانی اللغۀ
  ...  ».دهند می تشکیل را هندواروپایی اللغۀ فقه بخش دشوارترین ها گاثه
  و گوناگون هاي گاثه -مترجمان تعداد به اکنون که گفت صراحتاً توان می

  از درصد 20 قریب فقط جدید محققان از یکی .دارد وجود مختلف
 .داند می فهم قابل کفاف بقدر را ها گاثه قطعات
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 به – اروپائیان از پس سال 200 – نیز ها ایرانی که اخیر سال چند در«
 استثنا، چند جز شوند، آشنا پهلوي متنهاي با که اند داده اجازه خود

 ،آلمانی زبانهاي از اند برگردانهایی فارسی، به شده ترجمه متنهاي
  اي ترجمه مترجم پیشگفتار حتی ها، ترجمه این در !فرانسه و انگلیسی

 »اروپائیان هاي نوشته از محتوا کم است
 

 1380 توس، نشر رجبی، پرویز گمشده، هاي هزاره کتاب از نقل                    
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 سومریها

 .بودند ساکن جنوبی النهرین بین در سومریها
 .نیست مشخص سومریها منشأ

 .کردند ابداع را میخی خط که بودند کسانی نخستین
 .آوردند بوجود آنها بار اولین را مملکتی و سیاسی قوانین 
 .یافت انتقال ملتها دیگر به ایشان از صنایع 
  ثانیه، 60 به دقیقه و دقیقه 60 به ساعت تقسیم 
   .است سومریان مهم کارهاي از روز، 365 و ماه 12 به سال تقسیم و

 همان یعنی )Mina( مینا آنها وزن واحد .کردند معمول را اوزان سومریان
 .گفتیم می »من« را آن قدیم در ما که وزنی
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 تمدن فینیقیه
 بودند ساکن مدیترانه شرقی هاي کرانه در و بوده سامی اقوام از فینیقیها

  و شمالی جنوبی، مناطق در که )لبنان در صیدا و صور :مهم شهرهاي از(
 قرطاجنه نظیر آوردند، پدید مستعمراتی و تمدنها مدیترانه حوزة غربی

   .اسپانیا و سیسیل ،)کارتاژ(
 آنها اصلی موطن که اند گفته می و می نامیدند کنعانیان را خود فنیقیان
  که است نامی یعنی فونیک معرّب فنیقیه .است بوده فارس خلیج سواحل
   .داده اند مملکت این به یونانیها

  و مصریها یعنی قدیم متمدن ملت دو بین چون فنیقی ها تمدن، حیث از
 بیشتر ولی کردند؛ اقتباس آنها از زیادي فنون و علوم بودند واقع بابلیها

 .داشتند شباهت بابلیها به
 )ها، عبریان، آرامیان و اعراب کلدانیان، آسوریان، فنیقی: ملل سامی نژاد(      
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 .است بنوکنعان از مشتق محتمالً فونیک
 بغاز تا شرق طرف از و بریتانیا جزیره هاي تا غرب طرف از مردم این

  که آثاري موافق و می کردند تجارت هندوچین نزدیکی در ماالکا )تنگۀ(
 .اند داشته مستعمراتی نیز جنوبی آفریقاي در شده کشف

دریانوردان فنیقی به سرعت توانستند نخستین امپراتوري بازرگانی جهان  
 .را پدید آورند

  فینیقی الفباي یونانیها .است فنیقی الفباي از منتج التین و یونانی الفباي
 پیش سال 1000( یونانی الفباي که دادند تغییراتی آن در و پذیرفتند را
 .آمد وجود به )میالد از
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 :نویسد جرج سارتن در کتاب خود می
  کرده ظهور میالد از پیش هفتم سدة در ایرانی پیامبر زرتشت اگر«

  رسد، می نظر به عالی بسیار نوعی از جدید، تمدنی آغاز قرن آن باشد،
 ».است زنده نیرویی امروز دنیاي در هنوز که تمدنی

 

 به تا شده )بابل شاه 647 از و( آشور شاه 677 از که بانیپال آشور«
 از مهمی بخش .بود دانش بزرگ حامی 626 در مرگش هنگام

 حاوي تنها نه کتابخانه این .است باقی هنوز او سلطنتی کتابخانۀ
  در بلکه است، تاریخی هاي بایگانی و ها نامه واژه دستوري، کتابهاي

 .دربردارد شیمیایی و شناسی گیاه پزشکی، متون تعدادي حال عین
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 :به نقل از کتیبۀ آشور بانیپال
  من بود، شده لعاب الجورد سنگ با که آجرهایی از را شوش زیگورات من«
  ... شکستم بود، شده ساخته یافته صیقلی مس از که را بنا تزئینات )نوعی(

  سفید مرمر با و ریخته مس و نقره و طال از که را سلطنتی مجسمۀ 32
 نر گاوهاي ]هاي مجسمه[ .آوردم آشور مملکت به ... بود ]شده تراشیده[

  با را عیالم معابدهاي .کندم جا از بودند، درها بخش زینت که را خشمناکی
 من سپاهیان  .دادم یغما باد به را هایش الهه و خدایان و کردم یکسان خاك
  بود، نگذشته کنارش از اي بیگانه هیچ که شدند، مقدسش هاي بیشه وارد
 و ویران را ... پادشاهان قبور من .سوختندش آتش با و دیدند آنرا اسرار

  استخوانهایشان و دادم قرار خورشید معرض در را آنها ]اجساد[ .ساختم متروك
  لم صحراي و ویرانه یک به تبدیل را عیالم ... من .آوردم آشور مملکت به را

  ایالم، شاهان جدید و قدیمی خانوادة تمام شاهان، دختران من .کردم یزرعی
 ساکنین  استثناء،  بدون  متخصصین  تمام  ...  دهاتش شهرداران و شهربانان
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  به بود، بیشتر ملخ از تعدادشان که را کوچک و بزرگ چهارپایان ... زن و مرد
  تمام غزالها، وحشی، خرهاي ... فرستادم آشور مملکت به غنیمت منزلۀ

  زندگی براحتی ]آن شهرهاي در[ من وجود برکت از وحشی حیوانات
  کوچک، و بزرگ چهارپایان سم ]صداي[ انسانی، نداي .کرد خواهند

   ».بربست رخت آنجا از من بدست ... شادي فریادهاي
 ]تاریخ عیالم، تألیف پیر آمیه، ترجمه شیرین بیانی[                                      

 
 :حزقیال نبی در عهد عتیق

  همگی آنان گورهاي اطراف در آن جمعیت تمام و عیالم است این در«
 ».گذشتند شمشیر دم از همه و شدند کشته

155 



 نویسد می عیالمی نبشتۀ هزاران بازخوانی از پس 1دانشمندان از یکی
  .آوردند می زبان بر چیزي ندرت به خود اسرار از عیالمیها که

 

1. Steve, “Texts Elamites de Tchocha-Zanbil,” Iranica 
Antiqua, II, Leiden, 1962. 
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  درجۀ حکومتهاي ردیف در سرزمین این که نیست شایسته کلی بطور«
 تمدن توان می برعکس شود، داده قرار بزرگ قدرتهاي تابع و سوم، و دوم

  آنطور اگر و دانست، بابل سپس و سومر تمدن همردیف را عیالمی
  طبقات فهرست در که است آن دلیلش نگشته، معرفی است شایسته
  اسناد شهادت روي از همواره کارتاژ مانند بخصوص و نگرفته، قرار تمدنها

    مانند نیز اسناد این در که است، شده معرفی دشمنانش مدارك و
  شده ساخته شدن غارت و ویران براي فقط که گردیده، تلقی اي طعمه
 تاریخ پرتردیدي، و پرخأل و گنگ تاریخ وراي از باید نیز ما بنابراین .است
 ».نمائیم معرفی را اي ناشناخته تمدن
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  ).م .ق پنجم قرن در( یونان و ایران جنگهاي دورانهاي از یونان در
  منشأ دربارة که یونانیان .آمد پدید زمین خاور تاریخ به خاصی عالقۀ
  دوران به اختیار بی اندیشیدند، می خویش حریفان عظیم دولت
 .کردند مراجعه هخامنشی عهد ایران تاریخ ماقبل

 تاریخ ماد دیاکونوف، ترجمه کریم کشاورز                                             

160 



 اي در این خصوص از کتاب سوم افالطون ذکر نمونه
  در آزادي و استبداد میان راهی ایران که کوروش پادشاهی دوران در

 اقوام بودند توانسته هم و بودند آزاد خود هم ایرانیان بود، گرفته پیش
 اي اندازه تا را زیردستان حکمرانان .درآورند خود فرمان تحت را بسیاري

 سربازان .کردند می رعایت را برابري اصل و بودند گذاشته آزاد
 جنگ میدان به اشتیاق و رغبت با و داشتند دوست را خود فرماندهان

  توانست می که بود بین روشن مردي آنان میان در اگر .رفتند می
       درهم ابرو و برد نمی حسد او بر پادشاه بدهد، عاقالنه پیشنهادي

 را کسانی همۀ و گذاشت می آزاد گفتن سخن در را او بلکه کشید نمی
  و آزادي این .داشت می محترم دادند می خردمندانه پندهاي او به که

  روز به روز و کند رشد کشور که بود شده سبب نظر تبادل و همدلی
   ...  شود آبادن
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  پادشاهی زمان در شکوفایی و رشد این چرا دید باید اکنون
 پس ... شد پدیدار دوباره داریوش عصر در و رفت میان از کمبوجیه

  سلطنت به بود آمده بار پرور تن اي شاهزاده که خشایارشا داریوش از
 اي بگوییم و کنیم داریوش به روي داریم حق اینجا در .رسید

 را خشایارشا و نگرفتی پند کوروش اشتباه و غفلت از چرا داریوش،
 به خشایارشا !یابد پرورش کمبوجیه مانند تا گذاشتی خود حال به

 تاریخ آن از .آمد گرفتار کمبوجیه اندوهبار سرنوشت چون سرنوشتی
  نامی جز شاهنشاهی از و نزاده مادر از بزرگ پادشاهی ایران در

 ]همان[ ... است نمانده
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 :نویسد رنان در تاریخ علم کمبریج می
 مصریان از طالس توسط را خود ریاضیات که کردند می ادعا یونانیان«

 بر اي تاریخچه که اودموس شاگردش و ارسطو هرودت، .اند کرده دریافت
 به سفري از پس طالس که هستند مدعی همگی است، نگاشته ریاضیات

    مشخص و رود می هم جلوتر اودموس .آورد یونان به را موضوع این مصر
 نظري هندسه در قضیه چند او .است آورده چه خود با طالس که کند می
  دهد نمی اجازه مصریان ریاضیات از ما کنونی اطالعات ولی برد؛ می نام را
 ».اند بوده نظریاتی صاحب هندسه، در آنها کنیم فرض که

 

 خود خودي به عظیم هاي مجسمه و بناها ساختن در مصریان قابلیت«
      مکانیک اصول را آن اینک ما که است بوده کار در چیزي .نیست علم
 »خوانیم می
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  بود دیدار همین شاید و کرد؛ دیدن بابل و مصر از جوانی در فیثاغورث
  .»است عدد چیز همه« کند اعالم و بخواند ریاضیات داد، انگیزه او به که
 ]رنان[
 مصر به ... کوتاه مدتی براي فقط ولی بود افالطون شاگرد اودوکسوس«

 هشت چرخۀ یک آنجا در او اند گفته .ماند هلیوپلیس در چندي و رفت
 کرد باز ... اي مدرسه بازگشت ایونی به وقتی .کرد محاسبه را تقویم سالۀ

 ]همان[ ».شد پرافتخار مردي ...
 و شد دلگیر جباران گرفتن قدرت از فیثاغورث که بود پولیکراس زمان در
 فرو دانش و علم فراگرفتن به را خود عطش تا کرد سفر بابل و مصر به

 است آورده دوام جباران حکومت که دید و گشت بازپس چون .نشاند
   .برد سر به آنجا در عمر آخر تا و کشید ایتالیا بسوي بادبان

 ]زاده صنعتی همایون ترجمۀ استرابو، جغرافیاي[                                     
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 :نویسد یر روسو در تاریخ علوم می پی

  پانصد و هزار ... که را الزاویه قائم مثلث وتر مجذور قضیۀ آنان«
 ».بردند می بکار شد، کشف فیثاغورث بوسیلۀ آن از بعد سال

 بعد سال دوازده فقط و زد گشتی مصر و ایتالیا در افالطون«
  در و مراجعت آتن به که گرفت تصمیم سالگی 40 در یعنی
 ».کند ایجاد مکتبی آنجا

  اما ...داشت تنظیم و تدوین ذوق اصوالً که بود اي نابغه اقلیدس«
 او که نیست آن بر دلیل هیچوجه به سابق اکتشافات تنظیم این
 » ... باشد اکتشافاتی داراي خود
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 :نویسد لوئیس ویلیام هلزي هال در تاریخ و فلسفۀ علم می
 شد، پیدا صغیر آسیاي ساکن ایونی مردم میان در یونانی علم«

 مصر، مردم با مراوده به را آنها ایونی مردم بازرگانی پیشۀ زیرا
 ».بود واداشته بابل و فینیقیه

   کشف آنچه به نسبت فیثاغورثی انجمن اعضاي از هیچیک«
 افتخار و بود اعضا همۀ ملک دانش، .نداشت حقی کرد، می

 ».گرفت می تعلق انجمن به تنها دانش پیشرفت
 .است رسانده انجام به را کارهایی چه فیثاغورث خود دانیم نمی«

  از فیثاغورث آثار جداساختن که بود اي بگونه او انجمن مقررات
   ».است ناممکن فیثاغورثیان سایر آثار
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 توجه
  از بخشی( Ionia ایونیه سرزمین خاطر به را یونان ها آسیایی
 .نامیدند یونان ،)ها ایونی( آن مردم و )صغیر آسیاي غربی کرانۀ

 .گویند ها به یونان، هلن می خود یونانی
که ) Graecians(اي از یونانیها  ها یونان را بخاطر طایفه رومی

منشأ   .نامیدند Graeciaاست،  Graia شهر یا گرك به منسوب
 .از همین لغت التین است Greeceلغت انگلیسی 

167 



 )در زمان خشایارشاه زاده شد. م .ق 485در حدود سال (هرودوت   
 :نویسد در تواریخ می  

 »)چند استثنا مگر...( است نام تمام خدایان از مصر به یونان رسیده«
 شعائر و آداب و ها دسته و تشریفاتی بنیانگذار که بودند مصریان«

 ».آموختند ها یونانی به را آنها و بودند همگانی
  به ... دارند سکونت سرزمین آن فالحتی نواحی در که مصریهایی«

 ».ام کرده برخورد آنها با حال به تا که هستند مردمی داناترین نظرم
 اند کرده تقسیم جداگانه متعدد هاي رشته به را پزشکی فن مصریان

  در بعضیها ... دارد را ناخوشی نوع یک معالجه صالحیت پزشک هر و
 دارند رشته سر معده دربارة نیز برخی و دندان بعضیها چشم، معالجۀ

  نیست روشن درست آن علت که بیماریهایی معالجۀ به نیز اي عده و
 ».پردازند می
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 )ادامه(تواریخ هرودوت 
  تقسیم متساوي قطعات به را اراضی ]مصر پادشاه[ پادشاه همین«

  علم که بوده جهت بدین شاید و ... داد اي قطعه کس هر به و کرد
 ».است رسیده یونان به آنجا از و شده پیدا هندسه

  و دارند اعتقاد روح جاودانگی به که هستند قومی نخستین مصریان«
 هزار سه تناسخ و سیر این دورة کل گویند می ... تناسخ موضوع ...

 نام به و اقتباس را نظریه این یونانی نویسندگان بعضی .است سال
 افشاي از اما دانم می را حضرات این اسامی من .اند کرده قلمداد خود
 ».کنم می خودداري آنان نام
 ... شود می استفاده آن از برزگران بازوي زور با که تلمبه با ... بابل در

 .است رایج مصنوعی آبیاري
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 :نویسد جرج سارتن در کتاب خود می
  فیثاغورث قضیۀ اصطالح به دربارة مخصوصاً فیثاغوري، ریاضیات دربارة«
  .است دست در فراوانی آثار فیثاغوري، معارف شرقی منشأ به راجع و

 به بابلی و مصري معارف اصلی ناقالن فیثاغورث و طالس که نیست شکی
 ».بودند یونان

 از یکی ].م .ق ششم سدة محتمالً هندي، پزشک[ سوشروتا کتاب«
  کتاب، این .است سانسکریت مکتوب منابع در خود نوع از آثار بزرگترین
 شامل( جراحی اعمال از تعدادي و است مهم جراحی لحاظ از مخصوصاً

  را )غیره و مثانه سنگ و سزارین، فتق، برداشتن مروارید، آب عمل
  کاربرد و پالستیک جراحی از گزارش ترین قدیم حاوي و کند می توصیف
 شرح را ویژه ابزارهاي از بسیاري مشخصات است، جراحی در ربا آهن
 الزم ماهر جراحان تربیت براي که اي شایسته آموزش بر و دهد؛ می
 ».ورزد می تأکید است
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 :نویسد در کتاب خود می) زاده شد. م.ق 63درحدود (استرابون 

  گویند می .بود کاهنها اقامت محل که دیدم بزرگ سراهاي هلیوپولیس در«
 دربارة مطالعه سرگرم روحانیون به که بود شهري باستان روزگار در اینجا
  کاهنها هاي خانه هلیوپولیس در ... داشت اختصاص نجوم دانش و فلسفه

 ما به اند گرفته می تعلیم آنجا در یودوکسس و افالطون که هایی مدرسه و
  سیزده دو هر و رفتند محل این به افالطون و یودوکسس .شد داده نشان
 دست چیره سماوي اجرام دانش در کاهنها این .گذراندند آنجا در سال
  دانستند می باره این در آنچه دادن یاد در و کردند می رازداري اما بودند
 با و شدند کامیاب زمان طول در یودوکسس و افالطون .نداشتند شتاب
  را آنان دانشهاي اصول از اي پاره تا یافتند اجازه ایشان محبت جلب
   به  معهذا  .کردند پنهان  آنان  از را مطالب بیشتر بربرها اما  .کنند کسب
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 و سیصد از بیش که را روز، شبانه یک کسر مقدار یودوکسس و افالطون 
  حقیقی خورشیدي سال طول بتوانند تا آموختند است، روز پنج و شصت

 خورشیدي سال حقیقی طول از یونانیان هنگام آن در .کنند محاسبه را
  توسط کاهنان هاي نوشته آنکه تا نبودند آگاه دیگر نکات بسیاري و

  از نیز امروزه حتی یونانیان و شد ترجمه یونانی زبان به اخترشناسان
   ».آموزند می چیزها بسیار ها کلدانی قبیل از مردمی تعالیم
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  از .دستند چیره ظریف صنایع از بسیاري در سنتها طبق صیدون مردم«
  .دارند ریاضیات و نجوم هاي رشته در فراوان دانشمندان گذشته این

 شبانه دریانوردي به آنان نیازهاي از ناشی رشته این در آنان مطالعات
   ».است

  و نجوم دانشهاي و گرفتند فرا مصریان از را هندسه دانش یونانیان«
 هرگونه مخزن بزرگترین هم حاضر عصر در .ها اي فینیقیه از را ریاضیات
 ».است فنیقیه شهرهاي در فلسفه، هاي رشته از یک هر در دانش،

 دربارة باستانی نخستین عقاید پذیرفت را پوسیدونیوس گفتۀ بتوان اگر«
  .ساخت مطرح زیست، می تروا روزگار از پیش که صیدائی، موخوس را اتم
 صیدون از آور نام دانشمندان حاضر، عصر در بگذریم باستانی مطالب از

   ».اند برخاسته
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 این بزرگان از یونان در هندسه دانش پیشوایان و بزرگان کلیۀ ...
  صاحب اقلیدس چنانکه رفتند، می بشمار نیز )درودگري( صناعت
  و شد می شناخته هنر این به و بود درودگر هندسه، اصول کتاب

 نیز آنان جز و میالوش و مخروطات کتاب مؤلف ابلونیوس همچنین
 .اند داشته شهرت بدان و دانسته می درودگري

 

 خلدون مقدمه ابن                                                        
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 :نویسد ویل دورانت می
 داریم خود آنچه با را مصریان فنی اطالعات اگر« :گوید می پشل

  ما بخار، ماشین اختراع از پیش که، یافت درخواهیم کنیم، مقایسه
 ».ایم نداشته برتري مردم آن بر چیز هیچ در تقریباً

 

  نیز و شناختند می رومیان و یونانیان آنچه از مصر در مهندسی«
  بود؛ باالتر و برتر بسیار شناخت، می صنعتی انقالب از قبل اروپا آنچه
 خطا راه به نیز گفته این در شاید و دارد، تفوق آن بر ما عصر تنها
 ».باشیم رفته

 

 چهاردهم، چاپ آرام، احمد ترجمه تمدن، گاهواره زمین مشرق :اول جلد تمدن، تاریخ
 191 و 190 صفحات ،1378
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 :نویسد پیشگفتار ترجمۀ تاریخ هرودوت میفرانسوي در مترجم 
 

 ».اند گویند تمامی فرزانگان یونان به مصر سفر کرده می«
 

افالطون از زبان یک کاهن مصري خطاب به سولون، خردمندترین 
 »... شما یونانیان جز کودکانی نیستید «: گوید آتنی می

 

 اسکندرانی و از تمدن از قبل )درگذشت م .ق 558 حدود در که( آتنی سولون[   
 ]حکماي سبعۀ یونان بوده است    

 

176 

  .1389فر، انتشارات اساطیر، چاپ اول  تاریخ هرودوت، ترجمه مرتضی ثاقب



 :نویسد بارگه، در پیشگفتار خود میآندره مترجم فرانسوي، 
 

 همین دربارة او با همزمان یا او از قبل دیگري نویسندگان«
 یکم سدة در هالیکارناسوسی دنیس .اند نوشته مطالبی موضوعات
  ایشان آثار از هایی تکه تنها ولی کرده ذکر را آنها نامهاي میالدي
  500 حدود( ملطی هکاتایوس نامدارترینشان که است مانده باقی
  جهانگرد حال عین در و جغرافیدان و مورخ نیز او که است )م.ق
 اخذ چیزهایی آنان از هرودوت مسلماً .دارد زمین نام به کتابی و بود

 ».است نبرده ایشان از نامی یونانیان، عادت به ولی است کرده
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 قرن از ها چینی البته .بود ناشناخته ها رومی و ها یونانی براي چدن«
 براي آن از و بودند کرده آغاز را چدن ساخت بعد، به م.ق چهارم
  و گري تندیس کاالها، دیگر و ابزار براي قالب کشاورزي، ابزار ساخت
  استفاده و ساخت در ها چینی که این باور ...کردند می استفاده اسلحه

 اما است؛ دشوار بسیار بودند غرب جهان از جلوتر قرن 13 چدن، از
 ».است بوده چنین براستی
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 سرگذشت مهندسی مکانیک، تألیف آبري برستال، ترجمه دکتر بهروش و همکاران

Aubrey F. Burstall, A History of Mechanical Engineering, 1963 



 جاي بسیار رومیان و یونانیان ساده ماشینهاي بین در فرغون نبود
  وجود دستی گاري از مدلی هیچ ساخت از اي نشانه چنانکه .دارد شگفتی
 داشته کاربرد چین در دوم قرن در چرخ تک فرغونهاي که این با .ندارد
  تمدنهاي بین در 12 قرن در اي وسیله چنین که نیست تردیدي اما است
  در دوره، همان در تأخیري چنین دقیقاً .بود نشده شناخته هنوز غربی

   .است داشته وجود نما قطب تراز از استفاده
  بود، آب بردن باال براي  دیگري دستگاه که مربعی سینی زنجیري تلمبۀ
 پارچه، و زنجیر تلمبۀ البته شد؛ می استفاده چین در میالدي اول قرن در

 .نکرد پیدا ظهور میالدي 17 قرن حدود تا که بود تلمبه این غربی نمونۀ
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 یک تا بود هنر یک بیشتر رومیان و یونانیان توسط ماشینها مطالعۀ
  تا بود تفریح و تعلیم به معطوف بیشتر آنها هدف و اي حرفه فعالیت
 مشغول یونانی فالسفۀ ذکر و فکر بنابراین .بشریت زحمت از کاستن

  توانستند می که بود مکانیکی دستگاههاي و بازي شب خیمه عروسکهاي
  فرود امکان که قرقره و چاه چرخ مانند کنند، استفاده تئاتر در آنها از

 )ماشین درون خداي( صحنه باالي از را نمایشها در خدایان از یکی
 .کرد می فراهم

 مدیترانه بر و داد شکست را یونان امپراطوري روم، که هنگامی
 بودند، سودمند که را انواعی وسایل، این میان از یافت، حکمرانی
  مخترع خودشان رومیان که چرا داد؛ قرار استفاده مورد و برگزید
 چنانکه کردند، می استانداردسازي و سازماندهی را وسایل اما نبودند
 دیگر کاربردهاي براي و بخشیدند بهبود را یونانیان هاي ایده از بسیاري
 .کردند سازگار
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 اختراعهاي به عصر، این پایان از پیش تا چینیها کند می اشاره نیدهام
  غرب در هم بعد قرن 15 تا 9 حتی که اند داشته دسترسی مکانیکی

 بوجاري ماشین فرغون، آهن، گري ریخته دستاوردها این .نشدند ظاهر
 پنکه و طرفه دو پیستونی آکاردئونی دمندة غلطکی، آسیاي هندل، با دوار
 .گرفتند می بر در را
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   »هوانگ شی این چه« امپراتور از پس کنفسیوسی نگاران تاریخ
 اند؛ کرده معرفی بیرحم بین خودبزرگ را او ).م .ق 260-210(

 حکومتش دوران در منفور کار دو به را آن توان می که توصیفی
  مقامات که بود کالسیکی متون از بسیاري سوزاندن اولی .داد نسبت
 و کردند می استفاده آن از تصمیمهایش علیه استدالل براي رسمی
 مخالف او با که دانشمندي 460 کردن گور به زنده ادعاي دومی
 .کرد متحد بار نخستین براي را چین او ... .بودند
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  هخامنشیان شاهنشاهی فتح ضمن ایران، پادشاهان بایگانیهاي«
 ».گردید نابود .م .ق چهارم قرن آخر ثلث در اسکندر بدست

 کشاورزتاریخ ماد، دیاکونوف، ترجمۀ کریم                                             
 چنین باستان ایران ریاضیات به مربوط بخش در الگود سیریل
  ساخت وارد ایران به مقدونی اسکندر که اي لطمه« :است نوشته
  فرهنگی آثار اندازه آن حتی آن اثر در که بود عمیق و بزرگ چنان
  و مادها ریاضی دانش پایۀ به بتوان آنها روي از که نماند باقی

 ».برد پی قدیم پارسیان
 1389از کتاب دانشمندان ایرانی، تألیف عبدالرفیع حقیقت، نقل                      
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 آنچه از ]اسکندر دستور به[ ... :گوید النهمطان کتاب در نوبخت بن 1ابوسهل
  و رومی زبان به و برداشته رونوشتی بود اصطخر هاي خزینه و دیوانها در

 فراغت نیازش مورد برداریهاي نسخه از آنکه از پس و برگردانید قبطی
 به بود آنجا در گفتند، می کشتج آن به که فارسی خط به آنچه یافت،
 با و گرفته طبائع و طب و نجوم علم از را خود هاي خواسته انداخته، آتش
 و هند در چیزهایی و .داشت روانه مصر به ... چیزها سایر و کتابها آن

  جاماسب و زردشت خود پیامبر دوران در ایران پادشاهان که ماند چین
 و زردشت پیامبرشان زیرا فرستادند، آنجا به و نموده، برداري نسخه حکیم

 که بودند گفته و داده زینهار اسکندر رفتار و کردار از را آنان جاماسب،
 به و ربوده کتابها و علوم از بتواند که آنجا تا او .بود خواهد وي با پیروزي
 ]تجدد محمدرضا ترجمه الفهرست،[        »... کرد خواهد روانه خود شهر
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  مردمانی گرفت، بدست را امور کلیۀ زمام ]بابک بن اردشیر[ همینکه و«
 نسخه بود، نزدشان که کتابهایی تمام از تا فرستاد روم و چین و هند به را

  دنبال را رویه همین وي، از پس نیز، شاپور پسرش و ... نمایند برداري
 ]تجدد محمدرضا ترجمه الفهرست،[                                    »... نمود

 

 به فارسی از هایی ترجمه و بود الرشید هارون الحکمه خزانه در ابوسهل1
  :اوست از کتابها این و است ایرانیان کتابهاي بر او دانش پایۀ و دارد عربی

 ]تجدد محمدرضا ترجمه الفهرست،[                                           »...
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  و گذاشت بنیاد شهر هشت سغدیانا و باکتریانا در اسکندر گویند می«
 بالفاصله سپس ».شد یکسان خاك با که کرد ویران چنان را شهر چندین
 کاریاتیه، شهرهاي نابودي ،)علت ذکر با بعضاً( توضیحاتی با استرابون
   .کند می ذکر مناطق آن در را ها برنخیدي و کسیرا کرا، مرکاندا،
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  چوب از قصر این ستونهاي :نویسد می همدان قصر دربارة بیوس پولی
 زرین و سیمین هاي لوحه با را ستونها این روي شده، ساخته سرو و سدر

   .است خالص نقرة از هم عمارت پوشش هاي تخته و اند پوشانیده
 ]معین دکتر فارسی فرهنگ[                                                        
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  فرستد می برهمنی نزد را خود مصاحبان از یکی هند، در مقدونی، اسکندر
 با اسکندر مأمور .ببرد خبر او براي برهمنان هاي اندیشه و باورها از تا

 دانستند، می را عوام اي محاوره زبانهاي تنها که مترجم، سه گري واسطه
  فرستادة به برهمن .شود آگاه برهمنان آئینهاي و سنتها از خواهد می

  عامی مترجم چند توسط اطالع کسب در سعی که فهماند می اسکندر
 .آرند بدست گوارا و زالل آب الي و گل از بخواهد که آنست مانند
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 گوشه در اسکندر کردن وانمود بزرگ و تجلیل منظور به که داستانهایی«
  داستانها این کنندگان جعل .پذیرد نمی کس همه را اند کرده شایع کنار و

  مثال عنوان به .نداشت ارزش برایشان حقیقت که بودند چاپلوسانی
 کاسپین دریاي آنسوي بیابان و هند کوهستانهاي به ... را قفقاز کوهستان
 ».کردند منتقل

 بسیار چه اسکندر افتخارات بر افزودن انگیزة با« دیگر مثالی در ...
   ».است شده نوشته دریا این وصف در که خطا و نادرست مفهومهاي
  خریدار اسکندر که کند می اشاره خود کتاب در دیگر جاي در استرابون

  اي پاره به معتقد همچنین اما .بود چاپلوسی و تملق شمار بی هاي گونه
   .بود ارزشمند اعتقادات
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 دین کتاب اسکندر که است آمده )بابکان اردشیر موبد( تنسر نامۀ در
 .بسوزاند بود، شده نوشته پوست هزار دوازده روي بر را زردشت

 

   صاحب یک هر تا دریدند می را شاهانه لباسهاي ... اسکندر سربازان
 به و شکسته را اي مجسمه از بخشی که کسی هر ... شوند آن از اي قطعه
 ]رجبی پرویز گمشده، هاي هزاره[ .برد می خود با بود آورده چنگ

 

  چه دیگر کنند، می رفتار اینطور غرب قبلۀ و متمدن دنیاي سربازان وقتی
 نشان جواهر فرش و کاویانی درفش که است اعراب قشون به ایرادي

 بین تا کرده تکه تکه را )زرین و سیمین ابریشمین، نقوش با( بهارستان
   .است نداشته آنها براي نیز کاربردي که چرا کنند؛ قسمت خود
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 تمدن اسکندرانی
 ساخته مصر شمال در مقدونی اسکندر دستور به اسکندریه بندري شهر
 .بود پایتخت )مصر در وي جانشینان( بطلمیوسیان دورة در و شد

 .تمدن اسکندرانی منسوب به شهر اسکندریه مصر است 
 ریشه نو از جایی در اما شد، کن ریشه آتن از علم اسکندر، جنگهاي با

  کند تکلیف دانشمندان به تا نبود مجري افالطونی نامۀ آئین که کرد
  مقاطع در پژوهش از را آنها یا »واگذارند خود حال به را آسمانی اجرام«

 ]هال هلزي لوئیس[ .دارد باز مخروطی
  و بودند برخوردار تعادل و تناسب حس از فکري عرصۀ در اسکندرانیها

  خاص قلمرو از جهت بدون نظري فلسفۀ و ریاضیات نفوذ گذاشتند نمی
 ]همان[  .است نداشته فلسفه بخش اسکندریه کتابخانۀ .کند تجاوز خود

 
191 



 کتابخانۀ براي مصري فردي انتصاب به نسبت خود رفتار با بطلمیوس
 .بود ساخته هموار را مصري دانش به دستیابی راه اسکندریه،

  عهد یونانی ترجمۀ با عبرانی و یونانی فرهنگهاي آمیزش ایام، همان در
 قرار تشویق مورد فیالدلفوس به ملقب بطلمیوس نظارت با و عتیق
      .گرفت

 افالطون عقیدة این با او .نبود او مرعوب اما بود، متأثر افالطون از اقلیدس
 هیچ اما بود، موافق مطمئناً است، ریاضیات خود براي ریاضیات ارزش که

  عملی کاربردهاي با را اقلیدس مخالفت که نیست دست در اي نشانه
   .دهد نشان ریاضیات
  و است کرده تألیف مخروطی مقاطع دربارة هم اي جداگانه کتاب اقلیدس

  در که تعصبی دلیل به افالطون، خالف بر اقلیدس دهد می نشان این
  سد را ریاضیات پیشرفت داشته، وجود »مکانیکی«منحنیهاي با مخالفت
   .است نکرده
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 :نویسد استرابون در کتاب خود می
 زمینۀ در تنها نه که معرفتند و دانش و کسب پایبند چنان طرسوس مردم
 که دیگر، هرجاي و اسکندریه و آتن از علمی هاي رشته تمام در بلکه فلسفه

  تفاوت اما .اند افتاده جلو برد، نام دانش و علم مرکز عنوان به بتوان آن از
  تمام شهرها دیگر برخالف که اینست در علمی مراکز دیگر با آن عمدة
 بیگانگان و هستند محل بومی طرسوس در معرفت و علم به عالقمند کسان

 محل در آنچه به محل بومی علم اهل این اما .ندارند رغبت آنجا در اقامت به
  .روند می خارج به تحصیالت تکمیل براي بلکه کنند نمی قناعت گیرند می فرا

  گزینند می اقامت خارج در آنان از معدودي شود می کامل آنان تحصیالت چون
 دربارة شد گفته آنچه عکس اما .گردند می باز خود موطن به آنان بیشتر و

  اسکندریه، استثناي به بردم، اسم که دانش و علم مرکز شهرهاي دیگر
   .است صادق
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 آنجا در خوشی با را خود اوقات و کنند می اقامت شهرها آن در اینان بیشتر
  توان می را طرسوس بومی کمتر نیست چنین طرسوس در اما .گذرانند می

  باشد،  خواهد می که دلیل هر به خود، موطن از خارج در علتی به که یافت
 بیگانگان یکسو از آید می پیش حالت دو هر اسکندریه در .گزیند اقامت
  دانشمند شهروندان دیگر سوي از آیند می بدانجا دانش کسب براي فراوان

  طرسوس گذشته این از .نیستند کم اند، رفته نقاط دیگر به که اسکندریه،
  دارد شکوفا و کوشا جمعیتی تنها نه رویهمرفته .دارد فلسفی مکاتب انواع
 از بهتر روم اما ... مادري شهر الیق و سزاوار و است توانمند شهري بلکه

  زیرا دهد، ارائه را طرسوس دانشمندان فهرست تواند می دیگر هرجاي
  وصف است چنین .اسکندریه و طرسوس اهل دانشمندان از است انباشته

 ]همان[  .طرسوس
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 .باتري در زمان اشکانیان در ایران اختراع شد
 

 زبان به 2004 سال در را »اشکانی باتري« کتاب کنعانی ناصر پروفسور
 .کرد منتشر انگلیسی

ترجمه شده و ناشر آن  1388این کتاب توسط محمد شاهمیري در سال 
 .  کتاب سبز است

 ترجمه اسپانیایی ژاپنی، فرانسه، آلمانی، روسی، زبانهاي به کتاب این
 .است شده
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 با که اشکانیان دوران از مکشوفه باستانی اشیاي از تعدادي واقعی کاربرد
 چالش برانگیزترین و مهندسی معماي یک شکل به ساله، 2000 قدمت

 با سرانجام بود، درآمده 2004 تا1938 سالهاي در دنیا روز گفتگوهاي
  .شد رمزگشایی آلمان در کنعانی ناصر پروفسور ایرانی، دانشمند تالش
 بدان اشکانیان دوره در ایرانی مهندسان توانایی« :که می کند اثبات وي
 و آهن و مس فلز میان موجود پتانسیل اختالف از که بود پایه

  محلول یک از برخوردار سفالین، ظروف در قیر جنس از جداکننده هایی
  پوشش دهی باتري، این مهم کاربردهاي از .کنند تولید برق الکترولیت،

  ]همان[  .»است بوده فلزي مواد سایر از شده ساخته اشیاء بر نقره و طال
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 بوده افسانه اولین کنندگان تصنیف اول، فارسیانِ :گوید اسحاق محمدبن
  از را آن و نگاهداري خود هاي خزانه در و درآورده کتاب بصورت را آن و

  ]تجدد ترجمۀ ندیم، بن ا الفهرست[ .نمودند می حکایت و نقل حیوانات زبان
 

 براي که بود داده فرمان خوابی بی رفع براي شاه که آمده استر سفر در
 ]مالیري دکتر ایران، فرهنگ و تاریخ کتاب از نقل[   .بخوانند تاریخ کتاب او

 

      دیده دریایی قواي عمده و جهازات که مرتفعی منطقۀ بر خشایارشاه ...
  منشیان خود اطراف در و نمود جلوس زرناب از تختی بر .... شد می

    .بنویسند بینند می جنگ جزئیات از آنچه تا فراخواند متعدد
 ]1379ققنوس، مشایخی، ترجمه رضا نامی تألیف پلوتارك، مردان حیات [           
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 و شوش در شاهی دفاتر از کتابهایش نگارش در که می کند ادعا کتزیاس
 البته .کرده است استفاده دربار پزشک عنوان به شخصی اش مشاهدات

 .است تضاد در هردوت نوشته هاي با ایران تاریخ درباره نوشته هایش
 ما به و شده مفقود نوشته هند و ایران به راجع کتزیاس که کتابهایی
 کتب در را آن از قسمتهایی رومی و یونانی مورخان ولی است نرسیده
 ]دهخدا لغتنامه[ .اند کرده ذکر خود

این ادعا، فارغ از محتواي کتابهایش، گواهی تاریخی بر وجود دفاتر شاهی  
 .  امپراتوري هخامنشی در شوش است
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به دستور خاص شاه، سخنان عقالي ایران  ... تمیستوکلیس سردار یونانی
 .  را در آنچه مربوط به حکمت مخفی که سحر و جادو نامندش بشنید

 ]1379حیات مردان نامی تألیف پلوتارك، ترجمه رضا مشایخی، ققنوس، [              
 درسهاي از که داد اجازه« است آمده فارسی به دیگر اي ترجمه در و

 »بگیرد یاد مجوسیان
 .اصل متن کتاب پلوتارك مراجعه کردبه براي تبیین دقیق باید لذا 

 

  از :گوید می کریستنسن که همانطور .آید می مغ از مجوس و مجیک لغت(
 خبر آینده از نگریستند، می مقدس آتش به چون بود، تفأل مغان هنرهاي

 )گرفتند می طالع زایجه نجومی حسابهاي بوسیلۀ و دادند می
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 هاي سالنامه نیز ساسانیان دربار بود، مرسوم هخامنشیان زمان در چنانکه«
  مندرجات از نامگ خوداي مؤلفان یا مؤلف رود می تصور .داشت رسمی
 و ساسانیان عهد آخر در نامگ خوداي .اند کرده استفاده ها سالنامه این
   ».است شده تدوین سوم یزدگرد زمان در شاید

 و عربی تواریخ عمدة مأخذ پهلوي تاریخ این که است کرده ثابت نلدکه«
 عنوان .رانند می سخن اسالم از قبل ایران سرگذشت از که است، فارسی
 الملوك سیر یا العجم ملوك سیر عربی به است پهلوي که را، کتاب این

 ».اند کرده ترجمه شاهنامه به را آن فارسی در و اند نوشته
  عهد از قبل را ایران جامعۀ و دولت تشکیالت خصوصیات نیز نامگ آیین«

 فن قواعد و برداشته در سلسله این شاهنشاهی عصر در و ساسانیان
 ».است کرده می ذکر را جهانداري
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 »االنبیاء و االرض ملوك سنی« معروف تاریخ کتاب مؤلف اصفهانی حمزة
 و تحقیق به ایران پادشان پادشاهی مدت و تاریخ دربارة که خواست
 هاي ترجمه متعدد نسخ آوري جمع به کار این براي و بپردازد تفحص
 به آورد بدست کتاب این از مختلف نسخۀ هفت پرداخت، خداینامه عربی
   ... شرح این

 مقابله هم با را آنها وي آمد فراهم نسخ این چون که نویسد می حمزه
  .نمود استخراج آنها از را خود کتاب از باب این مطالب و سنجید و کرد

 ]14 صفحه بیروت، چاپ االنبیاء، و االرض ملوك سنی تاریخ[
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 مانویان دینی آثار از بسیار قطعات تورفان ناحیۀ در چین ترکستان در«
  بصورت آن کلمات همۀ و شده نوشته ... سریانی خط به که آمده بدست
 ».است خالص ایرانی

  ایرانی زبانهاي« اصطالحاً را آنها که ساسانی، و اشکانی زبان از آگاهیها« 
  ترکستان در اخیر سال 25 در که اکتشافاتی نتیجۀ در گویند، می »میانه
   ».است شده وسیع اندازه بی گرفته، صورت چین

 
 ».اند ترکستان نقل کرده به ساسانی کشور از را مانویان ظاهراً مینیاتوري«
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 انوشیروان اول خسرو سلطنت با ایران فلسفی و ادبی تمدن بزرگ عهد
 ]کریستنسن[  .شود می آغاز

 انوشیروان، دوران در پهلوي زبان به یونانی و سریانی هندي، کتب ترجمۀ
  بودند درآورده پارسی به را چیزهایی منطق و فلسفه از قدیم در ایرانیان

 ]الفهرست[ .کردند ترجمه عربی به را آنها دیگران و مقفع بن عبداهللا که
  انقراض از پس که بود شاپور گندي مدرسۀ طب، مدرسۀ مشهورترین
  طب علم مهم مرکز اسالمی نخستین قرون در و ماند باقی نیز ساسانیان

 ]کریستنسن[  .رفت می بشمار
 ]کمبریج ایران تاریخ[ .بود هندي فرهنگ میانجی ساسانی امپراتوري

  در ترك اویغورهاي رسمی دین میالدي هشتم سدة در مانی دین
 ]کمبریج ایران تاریخ[ .گردید چین ترکستان
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 همۀ کتاب این در .گویند می گاهنامه آن به که است کتابی را ایرانیان و«
  اند داده آن به که ترتیبی حسب بر است مرتبه 600 ایران کشور مراتب
  که هم نامه آیین دربارة و است »نامه آیین جملۀ از کتاب، این و شده ذکر
  در است عظیمی کتاب آن و گوید کرده ترجمه الرسوم کتاب به را آن

 و بزرگان دیگر و موبدان نزد در جز کامل بطور که برگ هزاران
 ]االشراف و التنبیه[ .شود نمی یافت ریاستمداران
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  نسبت باربد به را ایران موسیقی دستگاههاي اختراع موجود روایات
  ولی داشته، وجود هم باربد از پیش مقامات این واقع، در .دهند می

  در بسزایی تأثیر بزرگ ساز آهنگ این که نیست تردید محل
 عمدة منبع هم را موسیقی این و است کرده ساسانی موسیقی
  که گفت توان می و شمرد باید اسالم از بعد ایران و عرب موسیقی

 زیرا است؛ باقی باربد الحان از آثاري هنوز مشرق اسالمی ممالک در
 .هستند کار محافظه بسیار صنعت از رشته این در شرقیان که
   ]کریستنسن[
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 :نویسد کریستنسن در کتاب ایران در زمان ساسانیان می
 

  و ظرافت اشراف، میان در که شود می معلوم روایت این روي از ...«
 ».است بوده متداول اروپا هیجدهم قرن رسوم شبیه نزاکتی

 بسیار ... ]بستان طاق در سوم و دوم شاپور[ شخص دو این هیأت«
  وسطی قرون اروپاي اسقفهاي و ها شوالیه و صلیبیون تصویر شبیه
 ».است

  چون" .کرد می پاك آن با را دست ]پرویز خسرو[ شاه که دستاري«
       پاك را چرك آتش افکندند، می آتش در را آن شد می چرکین

  پنبۀ از دستار این ظاهراً "]بلعمی[ سوخت نمی را آن ولی کرد، می
 ».است بوده کوهی
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 )از کتاب کریستنسن(تخت طاقدیس 
  زر و سیم از آن هاي نرده و صفائح که ساج و عاج از بود سریري این
  از تخت این آسمانۀ .داشت عرض ذراع 150 و طول ذراع  180 .بود
 اقلیم هفت و سماوي بروج و کواکب و فلکی صور و بود الجورد و زر
  و رزم ایام و بزم مجالس در را، آنان هیئتهاي و پادشاهان صور و

 تعیین براي بود آلتی آن در .بودند کرده نقش آن بر شکار، هنگام
 ]ثعالبی[ ... روز ساعات
 .شد کنزك کاخ وارد 624 سال در پرویز انهزام از پس هرقل قیصر

  در و آسمان مانند داشت، شباهت بزرگی کره به تخت این ...«
  فرمان به گنبد این در .بودند ستارگان و ماه و خورشید آن پیرامون
  چون قطراتی که بودند کرده تعبیه آالتی )خسرو یعنی( خدا دشمن
 ]کدرِنوس[ »رسانید می گوش به رعدآسا آوایی و ریخت می فرو باران
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 )ادامه(تخت طاقدیس از کتاب کریستنسن 
  را آن پرویز خسرو عهد در که بود کهن سریري این گوید فردوسی

 .ساختند نو از
 وي رأي .است نگاشته طاقدیس تخت باب در بدیعی رسالۀ هرتسفلد

  ساعتی بلکه نبوده، تختها سایر مثل تختی طاقدیس که بوده این
 .است بوده بزرگ

  که داشته، متحرکی مانند گنبد سایبانِ ... که کرد استنباط توان می«
 نقش را قمر مختلف اشکال و برج دوازده و هفتگانه سیارات آن بر

  و باریده می باران معین اوقات در که بودند نموده تعبیه آلتی و کرده
 ».است کرده می رعد بانگ

 .آن کاخ و ساعت و آتشکده را ویران کرد) هراکلیوس(هرقل 
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  در میالدي، ششم قرن خالل در نهایتاً و نهاده سر پشت ... طب تاریخ«
  نستوریان ... پذیراي ... شهر این .بود شده متمرکز شاپور، جندي شهر
 این به رو شد، تعطیل شان مدرسه آنکه از بعد م 489 سال در که ادسا
 بسته از بعد نیز آتن مدرسۀ نوافالطونی فالسفۀ آنان پی در و آوردند شهر
 مأوا شهر این در -ژوستینین دست به م 529 سال در مدرسه این شدن

 ».گزیدند
  ششم قرن اواسط در که است اعراب از فرد نخستین کلده بن حارث

 )ص( پیامبر .آمد نائل دانشگاه این از طبیب لقب دریافت به میالدي
   .فرستادند می وي نزد به را بیماران

 
 ]تاریخ اسالم کمبریج، ترجمه تیمور قادري[                                      
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 :نویسد استیون رانسیمان در تاریخ جنگهاي صلیبی می
 پیوسته باختري و خاوري ایالتهاي میان روم امپراتوري تاریخ سرتاسر در

 ثروتمندترین و ترین پرجمعیت مصر و شام .بود موجود نهانی کشمکشی
 اختیار در زمین خاور با تجارت و بودند امپراتوري صنایع مرکز و ایالتها
 مناسبت به یکسو از گذشته، این از و بود آنان کاروانهاي و ها کشتی
 با مجاورت اثر بر دیگر سوي از و خویش باستانی تمدن دیرین سابقۀ
  و تمدن سطح ساسانی، شاهنشاهی یعنی روم، نیرومند رقیب یگانه

 مراتب به معنوي، چه و مادي زمینۀ در چه خاوري، ایالتهاي در فرهنگ
  پیشی باختریان بر خاوریان نفوذ ناگزیر .بود باختري ایالتهاي از باالتر
  را ]مسیحیت[ خاوریان کیش کبیر، کنستانتین که بدانجا، تا گرفت

  یک .داد انتقال بسفر، کنار در بیزانس، به را خویش پایتخت و پذیرفت
  لطف به که، حالی در رفت میان از )غربی( روم امپراتوري ... بعد قرن

 .ماند باقی پابرجا و نیرومند همچنان شرقی روم کنستانتین، سیاست
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 )ادامه(ذکر چند گزیده 
 نوشتن و خواندن مهارت سال هزار از متجاوز« که نویسدمی ژان ژرژ
  تقریبی انحصار دوازدهم سدة اواخر در ... .بود راهبان انحصار در عمالً
  غیرروحانی، کاتبان و نهاد ضعف به رو تدریس و تعلیم زمینۀ در کلیسا
 تأسیس و صنفی سازماندهی به شروع داشتند، همکاري راهبان با که

 مدارك از نوظهور شهري متوسط طبقات براي آنان .کردند کارگاه
 ».]تبریزي اکبر ترجمه[ کردندمی بردارينسخه کتابها و رسمی

  و عباسبنی سلسلۀ تأسیس و ).ق .ه 132( امویان انقراض از پس 
 ترجمۀ نهضت الحکمه،بیت تأسیس با بغداد، به خالفت مرکز انتقال
  شکوفایی و مختلفه علوم گسترش سبب و آغاز ملل سایر کتبِ
  .شد عباسی مأمون و هارون دوران در مسلمانان تمدن

 
212 



 :در فتوح البلدان) سده دوم و سوم ه ق(بالذُري 

 خلیفۀ عبدالملک بن هشام سوي از که قسري عبداهللا بن خالد وقتی«
  روي بر پلی تا خواست می اجازه خلیفه از بود عراق در او کارگزار اموي
  او به هشام بسازد، – بودند داده تشخیص مناسب که جایی در – دجله
 اصرار خالد چون و .بودند کرده ها ایرانی بود، شدنی کار این اگر نوشت
  از درست کار این اگر که کرد موافقت او با شرط این به هشام ورزید،
 اي هزینه با هم خالد .گیرد برعهده خود را آن زیان درنیامد، آب

 ویران را آن آب طغیان که نپایید دیري چون و ساخت را آن سنگین
 ».گرفت او از را آن هزینۀ تمام جریمه عنوان به هم هشام ساخت،
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  و کاردانی کفایت، بواسطۀ :نویسد می ایران تاریخ در سایکس سرپرسی
  خالفت که بود ]برامکه ایرانی خاندان[ آنها ادب و علم سرپرستی نیز

 .رسید کمال اوج به عباسیان
  و خالد بن یحیی و )عباسی خلیفۀ نخستین سفاح وزیر( برمک بن خالد

 جعفر و فضل او پسران
  کرد می حکایت برمکی جهم بن محمد و برمکی یحیی بن عبداهللا از ابومعشر

 ترجمۀ ندیم، ابن الفهرست[ .دانست می دیگران از برتر دانش در را آنها و
  ]تجدد محمدرضا
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  نزدیکی به پایتخت انتقال و عباسیان به امویان از خالفت دستگاه انتقال
  و انتقال، این در ایرانیان مشارکت همچنین و ساسانیان، سابق پایتخت
  تمدن علمی شکوفایی سبب عباسی، خلفاي صدارت شدن دار عهده

   .شد مسلمانان
 

 دولت همان را دیلمیان دولت زردشتی منجمان چگونه نمیدانم من«
  که صورتی در دانستند ]ایرانیان به دولت برگشت پیشگویی[ موعود
  هم عباس بنی دولت و آید می تر راست عباس بنی دولت بر ایشان دالیل
 ]بیرونی ابوریحان آثارالباقیه[          ».است شرقی و خراسانی دولتی
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 گسترش علوم با توجه به نیاز در تمدن دوران اسالمی
، آن هم به معنی وسیع  ]اعراب مسلمان[تمام فعالیتهاي فکري مسلمانان 

 .  المثل، از قرآن آغاز شده است کلمه، شاید به استثناي شعر و ضرب
 ]تاریخ اسالم کمبریج، جلد دوم، ترجمه تیمور قادري[                               

  و قرآن کتابت و قرائت ابتدا، در مسلمانان، نیاز به توجه با علوم گسترش
 )قرآن قاریان( قُرّاء لفظ ابتدا در که بطوري .بود احکام و احادیث نقل
   .]خلدون ابن[ رفتمی بکار فقهاء براي
 لغت و نحو و صرف علم زبانان،غیرعرب آوردن اسالم به توجه با ادامه در

   .یافت گسترش عرب
  اراضی خراج محاسبۀ المال،بیت تقسیم و ارث تقسیم نحوة به توجه با

 مساحی جبر، علم به نیاز قبله، جهت تعیین و آن اخذ زمان و کشاورزي
 .شد شمرده الزم جغرافیا و نجوم هندسه، و
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  عربی به را یونانی کتب که کرد امر خود زیردستان به عباسی منصور
 ]نوشت می هم را هندي و فارسی کتب که بود آن صحیح[ .کنند ترجمه

 
  را دانش و علم از حمایت شب، یک و هزار کتاب قهرمان الرشید هارون
  فرستاد هدیه عنوان به داري زنگ ساعت شارلمانی براي و گرفت برعهده

 عجایب هشتمین را آن زمین مغرب اهالی و کرد می کار بخود خود که
 .پنداشتند جهان

 
                                                  

217 
 یر روسو تاریخ علوم، پی



  بیماران درمان براي اسالم در که بیمارستانی نخستین :رشید بیمارستان
  بیمارستانی همین گردید، اسالمی بیمارستانهاي سرمشق و شد تأسیس

 .آمد بوجود بغداد در الرشید هارون زمان در که بود
 به و شاپور جندي بیمارستان پزشکان از یکی بوسیلۀ بیمارستان این

  بود همان آنجا در هم کار روش .یافت تأسیس بیمارستان همان از تقلید
 .بود شاپور جندي بیمارستان در که

 دانشگاه نام به را آن سارتن که شاپور جندي بیمارستان و آموزشگاه
 و سوم قرن تا دوران آن از پس هم و ساسانی دورة در هم است خوانده
 و ایران در آن به وابسته علوم و پزشکی مرکز همچنان هجري چهارم
 را خود علمی سیطرة همچنان قرن چند تا شاپوریان جندي و بود، اسالم
  عربی زبان به که طبی کتابهاي نخستین .کردند حفظ اسالم عالم در

 .بود شاپوریان جندي همین بوسیلۀ شد برگردانده
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 مأمون عباسی

  از کتب ترجمۀ براي عباسی دوم خلیفۀ منصور زمان در که کوششهایی
 یافته ادامه الرشید هارون خالفت ایام در شد، آغاز عربی به بیگانه زبانهاي

 .شد تبدیل عظیمی نهضت به مأمون دوران در و
 کتب تمام از اي نسخه تا داشت مقرر روم، امپراتور با نامه صلح در مأمون
   .گیرد قرار استنساخ براي وي فرستادگان اختیار در یونانی
 از بسیاري سهل، بن فضل خود، ایرانی وزیر ترغیب و تشویق به مأمون
 کرد، دعوت خود بارگاه به را زمانه شاعران و پزشکان متفکران، عالمان،
  فرمانروایی و حکمرانی مرکز فقط نه مرو، در او حکومتی دستگاه بطوریکه

 .رفت می بشمار نیز ادب و دانش و علم کانون بلکه بود،
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 بویژه علوم، تعلیم مهم مراکز از یکی مأمون، فرمانروایی قلمرو مرو، شهر
  در متعددي هاي کتابخانه و بود ایران شرقی نواحی در نجوم، و ریاضیات

  نوشته و کرده یاد مرو کتابخانۀ ده از حموي یاقوت .داشت وجود آنجا
 »است ندیده دنیا در را آنها مانند« که است

   بزرگان و علما و داد می تشکیل مناظره مجالس روزها مرو در مأمون«
   بحث کرد می مطرح خلیفه موضوعی هر در و نشستند می و آمدند می
  .شد می شروع مناظره و داد می جاي خود نزدیک را ایشان مأمون .شد می
  کار در دانی و عالی کوچک، و بزرگ نبود، محکومی و حاکمی مناظره در

  غروب هنگام .کردند می گفتگو و بحث آزادي کمال با هم با همه .نبود
 ]اصفهانی حسین عمادالدین اسالم، مفصل تاریخ[ ».شد می ختم مجلس
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  نزدیکی در شماسیه یکی محل دو در عباسی خلیفۀ مأمون زمان در«
  ... .شود می برپا رصدخانه دو دمشق در قاسیون جبل در دیگري و بغداد
 فعالیت از ها رصدخانه این هجري 218 سال در مأمون درگذشت از بعد
 ».شوند می متروك و مانند می باز
 

 1366 امیرکبیر، انتشارات ورجاوند، پرویز دکتر تألیف مراغه رصدخانه کاوش کتاب از نقل 
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 :نویسد در کارنامۀ اسالم میکوب  دکترعبدالحسین زرین
 

  دریافت داشت اطالع هندسه از که مسیحی اسیر یک بوسیلۀ وقتی مأمون«
  زندگی عسرت به که لئون نام به هست هندسه استاد یک قسطنطنیه در که
  لئون به اي نامه شناسد، نمی را وي کسی آنجا در معدود اي عده جز و کند می

  لئون شاگرد که – را اسیر آن و کرد دعوت خویش دربار به را او و نوشت
  .بخشد آزادي دارد، ارسال استاد جهت به را نامه اگر که داد وعده – بود

خبر و داد نشان بیزانس بزرگان از تن یک به را خلیفه نامۀ ریاضی فیلسوف  
  مهم کلیساي یک در را وي امپراتور .یافت شهرت لئون و رسید امپراتور به

  که دریافت مأمون وقتی .کرد منع خلیفه دعوت قبول از و داد مدرسی عنوان
  در چند مسائلی و نهاد آغاز مکاتبه بناي وي با نیست آمدنی بغداد به لئون

 جوابهاي  را  مسائل آن  حکیم  .خواست جواب وي از و نوشت نجوم و ریاضی
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  این لئون جلب براي که آمد شوق به جوابها آن از چنان خلیفه و داد شافی
  به محدود مدتی براي را حکیم درخواست وي از نوشت امپراتور به نامه بار

  و نداد رضا کار بدین امپراتور اما داد ها وعده امپراتور به و دارد گسیل بغداد
 ».کرد اعظم اسقف تسالونیک در را لئون
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 منتها به حکیم سلیمان زمان در عبري اشعار« :نویسد می زیدان جرجی
  بود قدرت کمال در یهود سلطنت وي زمان در چون رسید ترقی درجۀ

  باشد می یهود طالیی دورة حقاً دوره آن و داشتند ثروت و امنیت یهودیان
  زمان در عرب اوضاع مانند سلیمان زمان در یهود اوضاع حقیقت در و

  بوده حکیم و شاعر سلیمان مانند نیز خلیفه این که چه است، مأمون
 ».است

 

  خود 196 سال از و کرده پیدا امام عنوان 195 سال هاي سکه در مأمون«
  را خود خلیفه، و امام بر عالوه 198 سال در و دانسته خلیفه را

 )ع( رضا امام حضرت آنکه از پس نهایت در و کرده معرفی امیرالمؤمنین
   ».است نامیده اهللا خلیفه را خود خوانده، المسلمین عهد ولی ها سکه در را

   ]1396 سلیمانی، سعید ،)چهارم و سوم قرن( ایران محلی دودمانهاي در سکه تاریخ[             
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 به عباسی، مأمون خالفت دوران از مستشرقین علم، تاریخ منابع در
 .کنند می یاد »مسلمانان تمدن طالیی دوران«
 

  رضا امام علویان، مکرر قیامهاي و روزگار آن شرایط به توجه با اگر
 اصطالح به دوران این کردند، نمی دنبال را مدارا سیاست آن ،)ع(

 .پیوست نمی بوقوع مسلمانان تمدن در طالیی
 

 .شود رجوع پیوست به مأمون با یزید دوران مقایسه براي                 
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 )هجري 235تا  166حدود (موسی خوارزمی  بن محمد
 به جوانی در روایتی به که خوارزم اهل جغرافیدان، و منجم ریاضیدان،

 رهسپار وي همراه هجري 204 سال در و یافت راه مرو در مأمون دربار
   .شد بغداد دارالخالفۀ

 نامگذاري »خوارزمی عصر« را میالدي نهم قرن اول نیمۀ سارتن جرج
  شود، گرفته نظر در جهات همه اگر که بود معتقد وي .است کرده

 .آورد بشمار اعصار همۀ ریاضیدانان بزرگترین از یکی باید را خوارزمی
  در قرن پنج از بیش خوارزمی مقابلۀ و جبر کتاب التین ترجمۀ

 .شد می تدریس اروپا دانشگاههاي
ترجمۀ یکی از کتب او به التین سبب شد تا دستگاه عددنویسی رومی در  

 .تغییر یابد) در اصل هندي(اروپا به عددنویسی عربی 
 .    الگوریتم از نام او گرفته شده است
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 موسی بنو

  یا موسی بنو به که )حسن و احمد محمد،( شاکر بن موسی فرزندان
 .یافتند پرورش الحکمه بیت در مأمون امر به معروفند، بنوشاکر

 ترین دانشمندان و مهندسان قرن سوم هجري، از برجسته
  داده شرح دستگاه یکصد آن در که است موسی بنو تألیف الحیل کتاب
  مکانیکی خواص از استفاده با و خودکار صورت به عمدتاً که است شده

 .کنند می عمل سیاالت
 
 
 1392موسی، تألیف محمدجواد ناطق و فرید قاسملو،  نقل از دانشنامۀ جهان اسالم، مقالۀ بنو     
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 :در کتاب تاریخ اسالم کمبریج آمده است

 از ).ق .ه 213-270 حدود( تومتورگوس گریگوري زیباي توصیف
 صحیح تصویري حق به است، یافته پرورش آن در خودش که محیطی

 :دهد می ارائه اسالمی عراق از
  پنهان ما چشمهاي از چیز هیچ گرفت، نمی را جلویمان اي مسئله هیچ«
  و آموزه نوع هر با تا داشتیم اجازه ما .ماند نمی دور به مان دسترسی از و

 و مادي چه بربرها، با متعلق چه و یونانی آموزة چه شویم، آشنا تعلیمی
 ها آموزه این از کامل اعتماد با ما .انسانی چه و الهی چه معنوي، چه
 ».کردیم می عبور
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 :در کتاب تاریخ اسالم کمبریج آمده است
  را منازلی و جایگاهها خویش کاخ در )ق ه 290( عباسی خلیفۀ معتضد
 آنجا در تدریس ازاي در که استادانی براي و علوم شعب تمامی براي

  حرکت این نیز غیررسمی مقامات .کرد برپا کردند، می دریافت مستمري
 .دادند قرار خویش العین نصب را خلیفه

  و طالب که داشت وجود کتابخانه یک با دارالعلم یک نیز موصل در
  علم تحصیل اي شهریه هیچ پرداخت بدون توانستند می تنها نه محصالن
 .شد می گذارده اختیارشان در نیز کاغذ حتی کنند،

  گشت تأسیس اسالمی هاي کتابخانه ترین غنی قاهره، در فاطمیان زمان در
  نام )396 تأسیس( دارالحکمه بود، سر ها کتابخانه دیگر از که اي کتابخانه ...

  و کردند می خدمت مرکز این در بگیر حقوق کتابدارانِ از تعدادي ... داشت
 مقرري کنند، دنبال را مطالعاتشان بتوانند آنکه براي محققان و علما به

 .گردید می پرداخت
      229 



  مواظبت براي یکی بود؛ شده ساخته و طراحی منظور دو براي بیمارستانها«
 و نظري آموزش براي مناسب زمینۀ آوردن فراهم براي دیگر و بیماران از

 قابل هاي بودجه و شد ساخته امر این براي اي ویژه بناهاي .طب دانش عملی
  بیمارستانی هر در ... گردید مقرر و تعیین آن براي وقف، بصورت اي مالحظه

  انجام براي پزشک ... داشت وجود داروساز یک نظر زیر داروخانه یک
  از توانست می و بود برخوردار کامل آزادي از بیمارستان در خود، آزمایشات

  در را خود آزمایشات از حاصله نتایج وي .کند دفاع جدید درمانی هاي راه
  مورد بیمارستان اعضاي توسط بعداً که کرد می یادداشت اي ویژه گزارشهاي

  آموزش خود شاگردان به هایی دوره طی پزشکان ... گرفت می قرار بررسی
  امتحانی دانشجویان از عملی، کار و آموزش دورة تکمیل از بعد و دادند می

  .کنند طبابت شد می داده اجازه ایشان به آن براساس که آوردند می بعمل
 »... بودند کتابخانه داراي بیمارستانها از تعدادي

 ]تاریخ اسالم کمبریج، ترجمه تیمور قادري[                                                   
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  به منسوب البلدان عجایب کتاب در سیستان تاریخ کتاب از نقل به
 :است آمده )هجري چهارم قرن نویسنده و شاعر( بلخی ابوالمؤید

  به آسیاهاشان و باشد باد آنجا و بسیار است ریگی سیستان گرداگرد«
 »گردد باد

 ]الشعراي بهار تاریخ سیستان به تصحیح ملک[                                      
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  که آنرو از )گُرگانچ( جرجانیه در خوارزمشاه ابوالعباس دربار
 بودند، آمده گرد آنجا در روزگار دانشمندان نامدارترین و بزرگترین
 نمایان و ویژه برجستگی عصر آن در علوم فرهنگستان همچون
 سینا، ابن همراه به( علمی مرکز آن هموندان از یکی بیرونی که یافته،
  سیاسی رایزن هم و )مسیحی ابوسهل و خمار ابوالخیر عراق، ابونصر

  .است بوده خوارزمشاه
 ]اذکایی پرویز بیرونی، آثارالباقیه بر مترجم مقدمه[                               
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 در خصوص جرجانیه به پیوست رجوع شود



 )هجري 440تا حدود  362(ابوریحان بیرونی 

 دانشمند برجستۀ ایرانی و جامع االطراف،
شناسی،   صاحب آثار پرشماري در ریاضیات، نجوم، داروشناسی، کانی

 جغرافیا و هندشناسی،
 مسلط به زبانهاي خوارزمی، فارسی، عربی و سانسکریت،

 آشنا با زبانهاي سریانی، عبري و یونانی، 
التنجیم، آثار الباقیه، قانون مسعودي، تحقیق  : مهمترین کتب وي

 ماللهند، الجماهر فی معرفه الجواهر و الصیدنه فی الطب
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 بعضی از کارهاي ابوریحان بیرونی

 .نامگذاري کرده است» عصر بیرونی«جرج سارتن، قرن او را به نام 
 هاي جغرافیایی، قاعدة تسطیح کره براي ترسیم نقشه

 اختراع ابزاري براي محاسبۀ وزن مخصوص،
 ،)کیلومتر 110با اختالف حدود (محاسبۀ شعاع کرة زمین 

 روي بر که )متر 5 حدود قطر به اي کره نیم( جغرافیایی کرة ساخت
 .است آمده شهرها فواصل و جغرافیایی عرض و طول با شهرها آن

  که بطوري ؛)آمریکا( زمین کرة آنسوي در معمور خشکی بینی پیش
  و مسکون زمین کرة شمالی ربع یک تنها که بودند معتقد پیشینیان

  .ندارد طبیعی علتی موضوع این که بود معتقد وي اما است؛ معمور
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 و عقیده به حرکت وضعی کرة زمین) هجري 340-415(ابوسعید سجزي 
  و واحد نوع از اسطرالبی سجزي ابوسعید از« :نویسد می بیرونی ابوریحان
  زورقی اسطرالب را آن و نبود مرکب جنوبی و شمالی از که دیدم بسیط
 چه کردم بسیار تحسین اسطرالب آن اختراع جهت به را او و نامید می

  عقیدة بر مبنی و خود ذات به قائم است اصلی بر متکی آن اختراع
 زمین به را یومی حرکت و دانسته متحرك را زمین که است مردمی
  که است اي شبهه این شک بدون و سماوي کرة به نه و دهند می نسبت

 هیئت علماي و مهندسان .است مشکل ابطالش و رفع و دشوار تحلیلش
  شبهه آن نقض در است، مساحیه خطوط بر ایشان استناد و اعتماد که

 آن چه و بدانند زمین از را یومی حرکت چه زیرا ندارند )گفتنی( چیزي
   زیانی آنان صناعت به حالت دو هر در دهند نسبت سماوي کرة به را

  باشد، امکانپذیر شبهه این تحلیل و اعتقاد این نقض اگر و رسد نمی
 ».است طبیعیدان فالسفۀ رأي به موکول
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 :نکات
 وجود فرضیۀ حرکت وضعی زمین در قرن چهارم،

 به این موضوع و نه یک نفر،) مردمی(اي  عقیدة عده
 ،برخورد ابوریحان به مسئله با روش علمی امروزي

 البته و( آن نقض تا ساکن کرويِ زمین قبلیِ نظریه به محاسباتی پایبندي
 ،)قبلی نظریۀ نقیضۀ دانستن محتمل

 در یکسانی نتایج جدید، فرضیه و ساکن کرويِ زمین نظریۀ زمان، آن تا
 .است داشته نجومی محاسبات

 جایگزینی فرضیۀ جدید به شرط جواب دادن به ایرادات نظریۀ قبلی،
 آن پذیرش و نبوده )وضعی حرکت( جدید فرضیۀ براي نقضی زمان، آن در

 .است شده فیزیکدانان رأي و تحلیل به موکول
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 کپلر و کوپرنیک توصیف برابر در آسمانی، حرکتهاي از یونانیان توصیف«
 داوري خود زمان متن در توصیف همان دربارة اگر اما نماید، می کودکانه
 حامل و هندسی تبحر و مشاهده تخیل، از شکوهمندي دستاورد شود،

 ».است مهم و نوین ریاضی روش نوع یک بنیادین اصلهاي
 
 با منطقی کامالً طرز به بطلمیوس و هیپارخوس اخترشناسی نظریات«

  راستی به سبب همین به و داشتند سازگاري شده شناخته واقعیتهاي
                           ».بودند علمی
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  کوپرنیک زمان تا گردید، اصالح و حک تدریج به که بطلمیوس نظام«
  ».آورد می بر را اخترشناسان نیازهاي

 کردنش جور و جمع که بود شده پیچیده اي اندازه به نظریه این اما«
 ».نداشت امکان دیگر

  پایۀ بر را فرض هراکلئیوس، عقیدة موافق اگر دانست می بطلمیوس«
 افالك شبانروزي حرکتهاي گذاشت، می خود محور گرد به زمین گردش
   ».شد می فهمیده تر ساده

  خود دور به زمین گردش نظریۀ کوپرنیک، از پس مدتی چند تا اما«
     ».نگرفت قرار همگان پذیرفتۀ
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 محاسبۀ اختالف سوم حرکت ماه

 سالها که گرفت در فرانسه آکادمی در مفصلی بحث نوزدهم قرن در
  سوم اختالف محاسبۀ که این از بود عبارت بحث موضوع .انجامید بطول
 »براهه تیکو« به موقع آن تا و نامند واریاسیون را آن که ماه حرکت
  او »مجسطی« کتاب در و بوده بوزجانی اکتشافات از شد، می داده نسبت
  1892 تا 1836 از و برانگیخت بزرگی جنجال بحث این .است آمده
 .انجامید بطول
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 ندیم الفهرست تألیف ابن

  سده مذهب شیعی بغدادي محقق و نگار فهرست کتابشناس، :ندیم ابن
   ،.ق .ه چهارم
  فرهنگ، تاریخ که است دانشنامه اي مثابه به تنها نه الفهرست کتاب
  بدیعی شکل به نویسنده عصر تا اسالم از قبل ادوار از را مذهب و ادبیات

 .دارد نیز کتابشناسی خصوصیات بلکه کشد، می تصویر به
  توسط عربی زبان به که است آثاري کلیۀ از فهرستی شامل کتاب این

 .بود شده تألیف عرب غیر و عرب نویسندگان
 .  الفهرست شامل ده بخش است که این بخشها در ادامه آمده است
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اي در باب   کتب مقدس مسلمانان، یهودیان و مسیحیان، همراه مقدمه١.
 خط و زبانهاي ملل مختلف،  

 نحو و لغت،٢.

 تاریخ، انساب و موضوعات وابسته به آن،٣.

 شعر و شاعران،۴.

 علم کالم و متکلمان،۵.

 فقه، حدیث، فقها و محدثان،۶.

 فلسفه و علوم قدیم،٧.

 ...افسانه، سحر و جادو و ٨.

 مذاهب و ادیان غیرالهی،  ٩.
 کیمیا٠١.
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 )ق 430–354حدود (هیثم  ابن

 برجاي ریاضیات و نجوم نورشناسی، هاي شاخه در اثر 92 هیثم ابن از
 .است »المناظر« نورشناسی در آنها مهمترین که مانده
  پیشنهاد را مختلفی آزمایشی روشهاي نور، ویژگیهاي آزمایش براي وي
   .است تاریک اتاق او ابزارهاي از یکی .است کرده

  تجربی بصورت آزمایش، با هیثم ابن خود، پیشینیان نظریات برخالف
 .ماست چشم به اشیاء از نور پرتوهاي ورود بینایی، علت که کند می ثابت
 بر مبتنی علمی شیوة که است کسانی اولین جزو احتماالً هیثم ابن

 .]آمریکانا المعارف دایره[ است کرده گذاري پایه را آزمایش و تجربه
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 اتاق تاریک 
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  بود معتقد وي .شد ترسیم هیثم ابن توسط علمی پژوهش درست شیوة
  بینی پیش براي »تجربی روشهاي« از باید علمی نظریات درستی تعیین در
 .کرد استفاده نظریات این
 درك براي را دل خواهش از جانبداري عدم و انصاف رعایت همچنین وي

 .دانست می ضروري علمی حقایق
 حواس خطاي به توجه و معرفت کسب در انسان محدود توانایی به توجه

    علمی شناسی روش خصوصیات دیگر از برهان اقامۀ در عقل خطاي و
 .است هیثم ابن
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 بر قمر وقت هر به که ،دارد قمر به تعلق گویند جزر و مد این و ... «
  مد غایت در آب – است رابع و عاشر آن و  - باشد رجل و رأس سمت
 غایت - باشد مغرب و مشرق افقِ یعنی - افق دو بر قمر چون و .باشد
  در آب باشد شمس استقبال و اجتماع در قمر چون آنکه دیگر .باشد جزر

  و گیرد، بیش ارتفاع و باشد بیشتر اوقات این در مد یعنی باشد، زیادت
 علُوش مد وقت به یعنی باشد، نقصان در آب باشد، تربیعات در چون

 جزرش و بود، استقبال و اجتماع وقت به که نگیرد ارتفاع و نباشد چندان
  بدین پس .نشست می استقبال و اجتماع وقت به که نشیند فروتر آن از

 . اَعلَم تعالی اهللاُ و  .است قمر از جزر و مد این تعلق که میگویند دالیل
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 ها نظامیه

 تأسیس بولونیا در اروپایی دانشگاه نخستین که آن از قبل سده دو«
 ،)ق .ه 408-485( الملک نظام خواجه ،)قبل سال رهزا به نزدیک( شود
 عالی مدارس اهمیت، با شهرهاي دیگر و بغداد اصفهان، نیشابور، در
  تشکیالت نظر از که عالی مدارس این .کرد تأسیس دانشگاههایی یا
 امروزي سامانۀ شبیه و بودند کامل ارتباط در هم با اداره و

Campus System نام نظامیه او نام افتخار به شدند، می اداره 
 ».گرفتند
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  و آینده، هاي دانشگاه براي شدند الگویی ها نظامیه واقع، در«
  درجات به که دانشجویانی به ها نظامیه در دانید می که همانگونه

 عموم .دادند می افتخار عمامۀ و عبا و جایزه رسیدند، می باالتر
  در که التحصیلی فارغ رداي و کاله که دارند باور مورخین

 سنت این از شود می داده التحصیالن فارغ به غربی دانشگاههاي
 شرق به و پیش سال هزار به آن تاریخ و است گرفته ریشه شرقی
 ».رسد می

 هاروارد دانشگاه فراي، ریچارد دکتر                                                
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 الزمان جزَري بدیع
 فی النافع والعمل العلم بین الجامع کتاب مؤلف و ششم سدة مهندسان از

   .شود می محسوب فناوري تاریخ در مهم سندي که است الِحَیل صناعة
 به را الحیل و بوده )علیا النهرین بین در( سقمانیان دربار در دهه سه وي
 .کرد تألیف محمود ناصرالدین دستور به خودش گفتۀ
  تنظیم ،)کردن خودکار( اتوماسیون تاریخ در مهمی جایگاه جزري

   از یکی .دارد خودکار نوازندگی و )رباتیک( کارگر ماشینهاي خودکار،
 .است آن بودن کاربردي وي، کتاب ویژگیهاي

 عنوان به اروپا در سده چند از پس ... کرده تشریح او که دستگاههایی
 .است شده ثبت جدید اختراع

  مغوالن جزري، درگذشت از پس سال 26 حدود یعنی ،628 حدود در
 .کردند حمله بکر دیار منطقۀ به
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 شرح کامل بطور ساخته، خود که را دستگاه پنجاه کتاب این در جزري
 الفباي حروف از رمز دوازده با که رمزي قفلی نمونه، بطور .است داده
 .کند می باز را صندوق یک درِ عربی
 کارکرد چگونگی و اجزاء کردن سوار چگونگی ساخت، چگونگی وي

 دستگاه باید که را کسی وظایف حتی .است داده توضیح نیز را دستگاهها
   .است داده شرح گیرد، بکار را

  پرداخت می فنی جزئیات شرح به اینگونه کسی کمتر جدید، عصر از پیش
 .همتاست بی جزري اثر لحاظ، این از و

  درستی در« :خود از پیش حکماي و دانشمندان از بعضی از جزري انتقاد
 ».کرد داوري توان می آزمون با دارد، کار و سر صناعت با آنچه نادرست یا
  وجود فارسی زبان به بسیاري فنی اصطالحات و ها واژه جزري کتاب در

 .است اسالم جهان فناوري بر ایرانیان عمیق تأثیر نشاندهندة که دارد
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 ساعت آبی جزري
 به ارتفاع دو برابر قد یک مرد،

 لنگۀ دو روز، از ساعت هر گذشت با
 باالییِ قسمت در واقع درِ 12 از یکی
  آن، میان از و شده باز ساعت نماي

 .شود می ظاهر آدمکی
 یک افتادن فرو با زنگ صداي تولید
 روي بر طرفین عقابهاي منقار از گوي
 ساعت، هر در عقابها شدن خم با سنج
  مربوط اي شیشه جامهاي شدن روشن

 شب، در ساعت هر به
 در پنوماتیکی ادوات با موسیقی نواختن
 پنجگانه، اذانهاي اعالن
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 تلمبۀ پیستونی دوطرفۀ منحصر بفرد جزري

 هاي لوله واقعاً که است اي شده  شناخته تلمبۀ اولین دستگاه این
 .است رفته بکار لنگ میل آن در و داشته مکش

  رفت حرکت به دورانی حرکت تبدیل براي لنگ میل از استفاده
 برگشتی، و

 دستگاه، کردنِ عمل طرفه دو اصلِ از استفاده
 شیرهاي از استفاده دستگاه، این در بدیع تکنیکیِ نکات دیگر از

 جریان و پیستون و سیلندر بین بندي آب فناوري یکطرفه،
  .است آب یکنواخت
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 مشهور مردان به و است »زمان اعجوبۀ« معنی به الزمان بدیع کلمۀ
 .شد می اطالق الهمدانی چون دیگري

 ]از مقدمه هیل بر کتاب الحیل جزري، ترجمه محمدجواد ناطق و همکاران[       
 

 )1924-2018( »اد سزگینؤف«پروفسور 
 وابسته اسالمی  علوم تاریخ مؤسسۀ افتخاري مدیر و بنیانگذار و بازنشسته استاد

   ،فرانکفورت دانشگاه به
  )جزري جمله از( اسالمی تمدن دوران دانشمندان هاي دستگاه از تعدادي
 شهر در اسالمی علوم تاریخ مؤسسۀ مرکز در اي موزه در اکنون هم و شده بازسازي

 .است فرانکفورت
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 مبانی نظري و عملی
 مهندسی مکانیک در تمدن اسالمی

 )الجامع بین العلم و العمل النافع فی صناعة الحیل(
 

 تصنیف
 اسمعیل الجزري بن العز ابی

 

 ترجمه و تحشیه
 جاه محمدجواد ناطق، حمیدرضا نفیسی و سعید رفعت

 

 مرکز نشر دانشگاهی، تهران
 1380چاپ اول 
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       در و شده ساخته جزري کتاب دستگاههاي شود می پیشنهاد
 موزة آنچه نظیر( فناوري و علوم موزة مانند مرتبط هاي موزه

 .شود داده نمایش )داده انجام سزگین
  رشتۀ دانشجویان نامۀ پایان عنوان به تواند می دستگاهها این

 موزة حمایت با و )تولید و ساخت گرایش( مکانیک مهندسی
 .شود ساخته ذیربط سازمانهاي و  فناوري و علوم
 و ]ناطق جواد محمد[ اینجانب توسط دستگاهها این از فقره دو

  مقدمۀ در[ شد ساخته جزري کتاب ترجمۀ زمان در همکاران
 .]است شده ذکر جزري کتاب ترجمۀ

 ناطقجواد  محمد                                                     
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 . این اسالید توسط دکتر محمدجواد ناطق مرقوم شده است



 ربع رشیدي

 اهللا فضل الدین رشید دست به تبریز نزدیکی در علم شهر تأسیس
 ایلخانیان، اعظم وزیر ،)ق .ه 718 بسال مقتول(

  از متنوع اجتماعی شهر، این در آید، می بر او نامه وقف از چنانکه
 .بودند آمده گرد مهندسان و پزشکان متخصصان، دانشوران،

 لباس خرید هزینۀ بازنشستگی، حق روزانه، مواجب اختصاص ...«
  اختصاص دانشمندان همۀ براي شیرینی و صابون خرید پول ساالنه،
 ».ایم داده
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1993، سال مهندسی ایرانی، فرزین رضاییان 5000  



یکی از پسرانش داشته، الدین با  رشیددر اثناي مکاتباتی که خواجه 
 :نویسد چنین می

 کاروانسراي چهار و بیست در او با و پیوسته اتمام به ... رشیدي ربع و ...«
 گذشته، مینا قبه از بنا رفعت به و است منیع خورنق قصر چون که رفیع

 و ایم، کرده بنا درو دلکش خانه هزار سی و ...  دکان پانصد و هزار و
  شَعربافی هاي کارخانه و طواحین و حوانیت و باصفا بساتین و ... حمامات

 ثغري و شهري هر از و ... غیره و دارالضرب و رنگرزخانه و کاغذسازي و
 طالب هزار شش و ... گردانیدیم ساکن مذکور ربع در و آوردیم جماعتی

 دارالسلطنه در بودند آمده ما تربیت امید به اسالم ممالک از که علم
  از را ایشان میادمات و ادرارات که فرمودیم و گردانیدیم ساکن تبریز
 سر از ایشان تا کنند اطالق هند و قسطنطنیه و روم جزیه حاصل
 »... گردند مشغول استفاده و افاده به خاطر رفاهیت
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در فصل نهم امور مربوط به بیمارستان، داروخانه و مخزن ادویه ربع 
 :رشیدي آمده است

 
 همواره را متعلّم دو و گفتن طب درس بر باشد قادر طبیب آن باید و ...«

  اجازت سال پنج از زیادت و نمایند مالزمت سال پنج مدت و گوید درس
  سال پنج از بعد .باشند طب علم مدرس مالزم دارالشفاء آن در که نیست
  مالزم باشند داشته استعداد مذکور موجب به که دیگران تا روند بیرون
 »... شوند

  بایستی داشته، اشتغال طبابت به دارالشفا در که پزشکی مقررات، طبق(
  پزشکی دانشجوي دو برنامه، مطابق پیوسته و بوده طب تدریس به قادر

 التحصیل فارغ سال پنج از پس دانشجویان این که اي بگونه باشد؛ داشته
 ).شود گرفته جدید دانشجوي و شوند
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فصل دهم در شرح و تفصیل امور کتابخانه است که بطور نمونه در آن 
 :آمده است

 
 وثیق رهنی به اال نبرد، بیرون کتابخانه از را کتب این که کرده شرط و«
 ربع از بیرون اگر و برند رشیدي ربع در اگر باشد کتاب آن قیمت که

  کتاب قیمت ]برابر دو[ ضعف آن قیمت که بنهند رهنی برند رشیدي
  انتفاع اگر اما و .نبرند دیگر جایی به آن حوالی و تبریز از اصالً و باشد،
 » .دهند مجال رهن بی مناول، یا خازن برابر گیرند کتابخانه در هم
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  استاد و مینوي مجتبی استاد توسط رشیدي ربع وقفنامه خطی نسخه
 .رسید چاپ به1356 سال در و تصحیح افشار، ایرج

 
  با و تبریز شهرداري سفارش به اسوه انتشارات توسط جدیدي چاپ اخیراً

 نیز حاضر اسالیدهاي  در که است، شده منتشر آن بر اي مقدمه افزودن
   .است شده گرفته بهره آن از
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 )ق. ه 597-672(خواجه نصیرالدین طوسی 

 فیلسوف، حکیم، فقیه شیعی، منجم، ریاضیدان و وزیر هوالکو مغول،
 تأسیس رصدخانۀ مراغه و کتابخانۀ معظم آن،

با گردآوري دانشمندان و کتب، نقش مهمی در انتقال علومِ پیش از 
 .مغول به آیندگان ایفا کرد

 معرفی مثلثات براي اولین بار به عنوان دانشی مستقل،
 ارائۀ روابط مثلثات مسطح و کروي،

 سینا در برابر فخر رازي، شارح و مدافع نظریات ابن
  16در قرن ) فرانسه(ترجمۀ کتابهاي مثلثات او به زبانهاي اروپایی 

 میالدي،
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 ):ق .ه 11اوایل قرن ( است العاشقین چنین نقل شده در کتاب عرفات
  کردند، حبس را ]طوسی نصیرالدین خواجه[ خواجه مالحده که وقتی«

  و بادبادك کاغذ آنجا مردم و اطفال جهت به نی و کاغذ از است مشهور
 بسیار سریش و کاغذ و نی سبب بدین و گرفت ساختن غیره و فرفرك
  خود بر فرصت وقت در ساخته خود جهت عظیم بال دو و نمود جمع
 ]مذکور مسافت در اغراق احتمال از فارغ[ ».پرید فرسخ چهار و کرد پرواز بسته

 

چنین امري چند قرن بعد به اعتباري براي بار نخست در اروپا توسط ... 
 .شود میگذارده آنژ به مورد آزمایش  میکل
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 1366 امیرکبیر، انتشارات ورجاوند، پرویز دکتر تألیف مراغه رصدخانه کاوش کتاب از نقل

   استرابون جغرافیاي کتاب در ایکاروس  و شاهنامه در کیکاووس پرواز :متقدم اساطیري افسانۀ دو
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 در مد و جزر در ستارگان و سیارات تأثیر دربارة بلخی ابوجعفر نظریه
 این چگونگی دربارة وي هرچند .است داشته بسیار رواج میانه هاي سده
  این کلیت که دانیم می اما باشد داشته درستی دید توانسته نمی تأثیر
 .است درست نظریه

 
 1380نقل از کتاب کارنامۀ ایرانیان تألیف یونس کرامتی،                         
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 )م  1393-1449/ ق 795-853حدود (اُلُغ  بِیگ  
 فرزند ارشد شاهرخ  و نوة تیمور لنگ  و فرمانرواي  خراسان،

 .وي در سلطانیه زاده شد و در حکمت و علم زبانزد بود
 .النهر، حکومت سمرقند را به وي داد شاهرخ پس از لشکرکشی به ماوراء

  درگاه  به  را عارفان  و صوفیان  ، شاعران هنرمندان، ، دانشمندان بیگ  الغ 
   .خواند فرا سمرقند در خویش 

 یاري  به و ساخت  سمرقند در عظیم  رصدخانه اي  م 1420/ ق 823 در
  بیگى  الغ  یا کورگانى  زیج  کاشانى  جمشید غیاث الدین  نظیر دانشمندانی

 آن  براساس  همواره  و بوده اسالمی دول در زیج آخرین که آورد پدید را
   .مى شد استخراج  تقویم 

  به  گوهرشاد مسجد نظیر متعددي آثار خاتون، گوهرشاد ، وي مادر از
 .شد کشته عبداللطیف پسرش توسط بیگ الغ . است مانده  جاي 
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 :نویسد خلدون در مقدمۀ معروف خود می ابن
  اسالم، ملت دانشوران بیشتر که است این دارد واقعیت که هایی شگفتی از«

  اند غیرعرب نادري موارد در بجز عقلی، دانشهاي در چه و شرعی علوم در خواه
  و زبان لحاظ از اند، عرب نژاد حیث از که شوند یافت هم آنان از کسانی اگر و

 ».هستند عجمی استادان و مشایخ و تربیت مهد
  مصداق رو این از نکرد قیام علم تدوین و حفظ به کسی ایرانیان جز به«

 درآویزد، آسمان گردن بر دانش اگر :فرمود که آید پدید )ص( پیامبر گفتار
 ».آورند می بدست آنرا و آیند می نائل بدان فارس مردم از گروهی

 به پرداختن و داشتند توجه کشورداري امور به تنها اعراب دیگر سوي از«
  و پزشکی نجوم، ریاضیات، مانند( عقلی علوم اما ....شمردند می حقیر را دانش
  جز و کردند رها نیز را آنها اعراب و یافت اختصاص ایرانیان به نیز )آن جز

 ».نداشت آگاهی علوم این از کسی دان عربی ایرانیان

267 



  و تمدن که روزگاري تا بود متداول شهر در همچنان دانشها این و ...«
 مستقر ماوراءانهر و خراسان و عراق مانند کشور آن بالد و ایران در عمران
  از که عمران و تمدن و رفت ویرانی به مزبور شهرهاي که همین ولی بود،
  شد دور سرزمین آن از است صنایع و دانش آمدن پدید در ایزدي اسرار

...«   
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 ترجمه محمد پروین گنابادي



 ابن ابوالبرکات القضاه قاضی قول از بطوطه ابن سفرنامه منقِّحِ جزَي ابن
  در گفت که شنیدم رشید بن ابوعبداهللا خطیب از« که کند می نقل الحاج
  نورالدین برادرزادة .کردم مالقات عراق علماي از الزجاج بن نورالدین با مکه
  24 عراق در تاتار فتنۀ در :گفت سخن اثناي در نورالدین و بود او با نیز
 به اشاره( یکی این و من جز جمله آن از و شدند کشته علم اهل از هزار

   ».است نمانده باقی کسی )اش برادرزاده
 موحد محمدعلی دکتر مترجم، مقدمه از                                                      
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 پایان ناامنی و مرج و هرج که است امکانپذیر هنگامی تمدن ظهور
 دورانت ویل      .باشد پذیرفته

 

 :نمونۀ غربی آن پس از سقوط امپراطوري روم غربی
 درآمد غیرفعال حال به قرن چند تا روم امپراطوري سقوط از پس ها سکه ساخت

 مربوط مهارتهاي باید یافت، ادامه سکه ساخت که وسطی قرون طی نتیجه، در و
 با مقایسه در میالدي نهم و هشتم قرنهاي هاي سکه ... شد می بازآموزي آن به

 .بودند تر ابتدایی رومیان، عصر هاي سکه
  دوازدهم قرن تا – بودند شده شناخته کامالً رومیان براي که – چوب کاري رنده

 آنها از استفاده میالدي سیزدهم قرن تا و ماند ناشناخته غرب براي میالدي
   .نشد متداول
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 سرگذشت مهندسی مکانیک، تألیف آبري برستال، ترجمه دکتر بهروش و همکاران



 .اما قشون مغول به مصر نرسید و شکست خورد

  ... گفت توان نمی آنرا شمارة که است زیاد بقدري ]قاهره[ مصر مدارس
 زیرا است قاصر آن وصف از زبان واقعاً است، قصر دو میان که بیمارستانی

 بیرون شمار حد از که آمده گرد آن در دارو و استراحت وسائل چندان
 .است آن درآمد دینار هزار روزانه گویند می و باشد می
 در اسوان تا آنجا از و قاهره تا اسکندریه از بازارها نیل، ساحل امتداد در

 بین نقلیه وسیلۀ هزار 36 قاهره در .است پیوسته بهم علیا مصر
 .هستند آمد و رفت در و کنند می کار علیا مصر و دمیاط و اسکندریه
  در کشتیها که دارد چوبین پلی نیل، از اي شاخه کنار بر الرمان اُشمون
 توانند می کشتیها و دارند می بر را پل عصر وقت و اندازند می لنگر آن کنار
 .کنند حرکت سو هر بر
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 سفرنامه ابن بطوطه 



 )ذکر نمونه(نابودي کتب ایرانی 
 ]کریستنسن[. کتب دینی مزدکیان را سوزاند) پدر انوشیروان(قباد 

  میان از را )اشکانیان( پارتیان رسمی گزارشهاي بیشتر ساسانیان
 ]کمبریج ایران تاریخ[ .بردند

 :گوید می شاهنامه در فردوسی که بطوري      
 تاریخشان جهاندیده نگوید      بیخشان هم و شاخ شد کوتاه چو       
 ام دیده خسروان نامۀ در نه      ام نشنیده  نام  از  جز  ایشان  از          
 

 .  کردند نابود بایگانیهاي شاهنشاهان ساسانی را بیشتر تازیان
 ]تاریخ ایران کمبریج[                                                                                         
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 کتابهاي گنجینۀ مرو
  ایرانی کتابهاي از و ام آمده شما شهر این به بار سه من :گفت عتابی
  یزدگرد زمان از کتابها این ام نوشته چیزها است مرو گنجینۀ در که

  از حسین بن طاهر محمدبن زمان در[ تاکنون و افتاده مکان بدین
 طاهر ابی بن احمد تألیف بغداد تاریخ از[ .است موجود نیز ]طاهریان
 ]طیفور

 آخرین سوم یزدگرد بوسیلۀ که همانها یعنی مرو خزانۀ کتابهاي
  یافته انتقال مرو به تیسفون از نشینی عقب هنگام در ساسانی پادشاه

 .بود
  این از پس و بود ایشان خدمت در برمکی وزیران دوران در عرب شاعر عتابی(

 سردودمان ذوالیمینین حسین طاهربن به عتابی برانداخت، را آنها هارون که
 )پیوست خراسان طاهریان
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 تاریخ و فرهنگ ایران، دکتر محمدي مالیري



  213 سال در )النهر ماوراء و خراسان ایرانی حاکم( طاهر بن عبداهللا
  قبل ایرانیان کتب منظور[ مجوس کتاب هرجا که داد دستور هجري

 ]زیدان جرجی[ .سازند نابود بینند، می ]اسالم از
 الدوله مجد ذیقیمت کتابخانه و خوارزم هاي کتابخانه غزنوي محمود
 .کشید آتش به را ري در دیلمی
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 هشام براي هجري 113 سال در که بزرگی کتاب دربارة مسعودي
  در هجري 303 سال در آنرا وي و بود شده ترجمه اموي خلیفۀ
  شامل و بود دیده فارس استخر در ایرانی اشراف از یکی خاندان
 شامل و ایرانیان سیاستهاي و بناها شرح و اخبار و علوم از بسیاري
 یک هر دوران مهم رویدادهاي شرح و ساسانی پادشاهان همه تصویر
  آن که بود آمده کتاب این تاریخ در« :است نوشته چنین بود می

  در شده یافت ایران پادشاهان هاي گنجینه در آنچه روي از را کتاب
 عبدالملک بن هشام براي بودند نوشته 113 سال االخر جمادي نیمه
 ».شد ترجمه عربی به فارسی از مروان بن
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 تاریخ و فرهنگ ایران، دکتر محمدي مالیري



 هاي دیگر به نقل از جرجی زیدان نمونه

 تمام داد دستور هجري، 656 سال به بغداد فتح در مغول هوالکوي
 .سازند نابود را بغداد هاي کتابخانه کتابهاي

 را شام طرابلس صلیبی، جنگ زمان در فرنگیان که موقعی«
 زدند آتش را شهر کتابخانۀ ژیل سان برترام کنت فرمان به گشودند،

  ».است بوده کتابخانه آن در کتاب میلیون سه ...
  بیرون اسپانی از را مسلمانان پانزدهم قرن اواخر در که ها اسپانیولی«

 ».زدند آتش را آن هاي کتابخانه کردند،
هاي مصر  امپراتوران روم پس از مسیحی شدن دستور دادند، بتخانه«

 ».را ویران سازند و کتابهاي آن را بسوزانند
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  چهارم یک از کمتر تنها بیرونی ابوریحان کتاب 160 از نمونه، بطور
 ]اذکائی پرویز آثارالباقیه، مترجم مقدمه از[   .است مانده باقی آن
 گرفتند، می دشمن از را شهري که وقتی آسوریها، و بابلیها مصریها،«
  اشخاص از تا انداختند می بر آنرا آثار تعصب فرط از غارت موقع در

 ]پیرنیا حسن باستان، ایران[   ».نماند باقی اثري دشمن نامی
  از کثیري مقدار روسیه در« :نویسد می کریستنسن دیگر، مثالی در

 کشف قابلی چیز ایران در ولی اند، آورده بدست ساسانی نقرة ظروف
 پایمال بار چند کشور این که است آن علتش ظاهراً .است نشده
 ».است شده حریص قبایل غارت و چپاول
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 ساخت ساعت

 بابل، چون تمدنهایی به را آبی ساعتهاي از استفاده و ساخت پیشینۀ
 یونان، ایران، در پیشینه این .دهند می نسبت فنیقیه و کلده مصر،

 چشمگیري پیشرفتهاي با و یافته تداوم اسالمی دورة در و روم اسکندریه،
 .است بوده همراه
 دورة در ایران در و باستان روم در بزرگ آبی ساعتهاي ساخت سنت

  اند بوده ساعتهایی جمله از طاقدیس و غزه ساعتهاي یافت، ادامه ساسانی
 .بودند شده شاخته اسالم از پیش اندکی که

  و پنجم هاي سده تا و یافت ادامه اسالم ظهور از پس سازي ساعت سنت
   .رسید خود فناوري اوج به و یافت اي گسترده نسبتاً رواج ششم
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 زیسته می اسالمی تمدن گیري شکل اوان همان در که جاحظ نوشته به
 ساعت از شب در و اسطرالب از روز در دانشمندان و شاهان است،

 .کنند می استفاده
  توانستند می که بود حدي به آبی ساعتهاي ساخت فناوري ایران در

 .گفتند می الساعه صندوق را ساعتها این .بسازند حمل قابل آبی ساعتهاي
 به داشت زیاد پیچیدگی و دقت زمان آن در که را ساعتی الرشید هارون

  شگفتی باعث که کرد اهدا )فرانکها شاه و غربی روم امپراطور( شارلمانی
 .شد آنجا اهالی
 نوشتۀ به که داشت وجود اي پیچیده ساعت نیز یزد رکنیۀ مدرسۀ مقابل در

  یکی، سر بر شد؛ بنا ساعت طرف دو در کوچک منار دو )نهم سدة( جعفري
 بر و چرخید می آفتاب به رو پیوسته روز در که داشت وجود رویین مرغی
 .شد می برافراشته طبل زدن با وقت پنج در که علمی دیگر، منارة
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  دمشق در اموي مسجد ساعت از مختصري توصیف بطوطه ابن سفرنامۀ
 )نیست برجا آن از چیزي اکنون مـتأسفانه( دارد

 
  تا شدند می گرفته بکار اسالمی کشورهاي در سال هزار حدود ساعتها این

  دورة ساعتهاي جایگزین هجري دهم سدة در اروپایی ساعتهاي اینکه
   ]ناطق جواد محمد مکانیکی، و شمعی شنی، آبی، ساعتهاي[     .شدند اسالمی
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  از گروهی منظم زندگی نیاز را مکانیکی ساعتهاي خاستگاه مامفورد
  ساعتهاي دلیل دو به اساساً وي .کند می بیان وسطی قرون در راهبان

 ماشین و مدرن روشهاي حاوي ماشین مهمترین عنوان به را مکانیکی
 آنها خودکار عملکرد دلیل به یکی :شمارد می مدرن صنعتی عصر کلیدي

 آن بدون که دقیق زمانبندي یعنی بفرد، منحصر محصول دیگري و
 .بود تصور قابل غیر ما مدرن صنعتی تمدن

  در اروپا، در دیگر مناطق از بیشتر خانگی ساعتهاي پانزدهم قرن در
 کرد زیادي بسیار پیشرفت کشور این در ساعت ساخت و بود رایج آلمان
  آنجا در ابتدا دادند، می نشان را ثانیه و دقیقه که ساعتهایی چنانکه
 .شدند ساخته

 .میالدي ساخته شدند 1500نخستین ساعتهاي جیبی پیش از سال 
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 ماشین کار دائم، کیمیاي علم مکانیک
 

 باستان چین در بار نخستین اندیشه این علم، نگاران تاریخ نظر طبق
 طریق از هجري اول قرن در سپس .یافت راه هند به آنجا از و شد مطرح
   .شد اسالم جهان وارد گوپتا برهما نام به هندي دانشمندي علمی آثار
 چنین ساخت براي طرحهایی اسالمی دورة هاي نوشته دست برخی در

 این بعدها .است گرفته الهام هندي طرحهاي از که شود می دیده ماشینی
 قرنهاي حوالی تا و یافت راه اروپا به اسالمی دورة علمی آثار طریق از فکر
 و عمر کسانی شد، آشکار کار این بودن ناممکن که میالدي 18 و 17
  »دائم کار ماشین« ساختن در پیروزي سوداي در را خود انرژي و مال

 .کردند صرف
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 به یافتن دست براي قرنها طول در کیمیاگران تالش که همانطور
 انگیزة اما نرسید نتیجه به کند مبدل طال به را مس که اکسیري

  درصدد که هم کسانی کوششهاي شد، شیمی علم در پیشبردهایی
  علم پیشرفت در گمان بی آمدند می بر »دائم کار ماشین« ساختن
 .است نبوده اثر بی حرکت، و انرژي مفاهیم تعمیق و مکانیک

 

 به هم اي اشاره علمی، سرگرمیهاي یا علم تاریخ کتابهاي از بسیاري در
  علمی هاي موزه از بسیاري در و دارد وجود »دائم کار ماشین« موضوع
   .دارد وجود شده ساخته قصد این به که هایی دستگاه از هایی نمونه جهان
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 لزوم پژوهش در قدمت و معماري منارجنبان

 پژوهش در تعیین قدمت هر یک،
 پژوهش در سطح دانش معماران آن روز،

 پژوهش در منشأ معماري آنها،
 کامپیوتري افزارهاي نرم با منارجنبان هاي نمونه مدلسازي لزوم

    سازه، دینامیکی و استاتیکی تحلیل
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 منار جنبان خرانق

کیلومتري اردکان  65روستاي خرانق در 
 یزد 

 در طریق الرضا و اسکان حضرت در آن
متر از بام مسجد  15مناره اي به ارتفاع 

 که با زور دست به حرکت در می آید
از نظر تاریخی قدمت منارجنبان خرانق 

 بیش از منارجنبان اصفهان است،
 .تعیین قدمت آن نیاز به پژوهش دارد
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 منارجنبان اصفهان

  محدوده در اصفهان شهر گسترش با
 .است گرفته قرار شهر
 دیگر مناره مناره، یک دادن حرکت با
   می آید در حرکت به نیز

 .متر است17ارتفاع هر مناره 
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 :استآمده .) ق. ه 703-770(در سفرنامۀ ابن بطوطه 

  .است متحرك آنها از یکی که دارد مناره هفت )ع( علی مسجد :بصره در
  از یکی در .رفتم باال مناره آن به اهالی از جمعی با مسجد بام از من ...

  بودند کوفته فرو میخی بوسیلۀ را آن که بود چوبی دستگیرة آن، رکنهاي
 دستگیره من ... .است شده کنده خود جاي از گویی که نمود می چنان و
  و درآمد جنبش به مناره همۀ دادم حرکت را آن چون و ... گرفتم را

   .گردید حاضرین تعجب اسباب
 

 .است نیآورده منارجنبان از نامی اما کرده سفر اصفهان به بطوطه ابن
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 انفعال در تفکر مسلمانان در عصر حاضر

 براي خود دانش افزایش جهت در زیادي همت اولیه، قرون در مسلمانان
 تعیین .کردند عموم براي آن تسهیل در سعی و اسالم احکام اجراي
 هواي در بویژه( شرعی اوقات تعیین در ساعت ساخت توسعۀ قبله، جهت
 تعیین شهرها، جغرافیایی عرض و طول محاسبۀ نجومی، تقویم ،)ابري

 ... و زمینها مساحی شهرها، فواصل
 

  و مسلمان دانشمندان تفکر سبب سخت، شرایط در شرعی احکام حفظ
   .است بوده مسلمانان فناوري-علمی پیشرفت براي مهمی انگیزة
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 این در مسلمانان نیز حاضر عصر در که بود این انتظار زمینه، پیش این با
 مجهز لباسهاي داري، روزه تسهیل براي نمونه بطور .باشند پیشرو زمینه

  کپسولهاي همانند( غذا قرصهاي بسازند؛ بدن رطوبت و دما کنترل به
 بسیار سحر تا مغرب اذان فاصلۀ که مناطقی براي )فضانوردان غذاي
   ... و بسازند هست، کوتاه

 
  دهند، نمی انجام را تالش این مسلمانان تنها نه حاضر، عصر در متأسفانه اما

 این برگرداندن در را خود سعی تمام و است شده برعکس تالششان بلکه
 .دارند می مصروف سخت شرایط در احکام
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 در اروپا  ) هاي میانی سده(قرون وسطی 

 رنسانس تا غربی روم امپراطوري سقوط از دوران به وسطی قرون
   .شود می اطالق )نوزایی(

 قرون ،)تاریکی عصر( آغازین وسطاي قرون عصر سه به وسطی قرون
 .می شود تقسیم بندي متأخر وسطاي قرون و میانی وسطاي

 

 پس از سقوط امپراطوري روم غربی
): میالدي 1000تا  400(به مدت شش قرن ) Dark Ages(عصر تاریکی 

هاي   نوشته :نمونه بطور و روم؛ یونان امپراطوري دستاوردهاي بیشتر فراموشی
هاي التین  اقلیدس و ارسطو براي چند قرن گم شد تا قرن سیزدهم ترجمه

 .آن ظاهر شد
 تولد فناوري در غرب، )میالدي 1500تا  1000(به مدت پنج قرن 
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 براي تجملی هنرهاي و صنایع داشتن نگه زنده در شایانی کمک کلیسا
 کلیساها، ساخت سفارش همچنین و کرد کلیسا لوازم و اسباب ساخت
 .گرفت می صورت اروپا سرتاسر در بزرگی جامع کلیساهاي و ها صومعه

 .کلیسا سامانه شمارش عربی را براي تقویم نجومی و سالنامه رواج داد
  در انگیزه ایجاد مکانیک، توسعۀ در کلیسا سهم چشمگیرترین شاید
   .بود مکانیکی ساعتهاي اختراع زمینۀ
  غرب در چدن ساخت فناوري وسطی، قرون در مهم دستاوردهاي از یکی
 توپ، لوله ساخت براي گري ریخته هاي کارگاه تأسیس متعاقباً .بود

  غرب در نخست سنگین، فلزي هاي قطعه گري ریخته چگونگی کشف
  ماشینها ساخت در سپس و رفت بکار کلیسا ناقوس و اسلحه ساخت براي

 .شد استفاده ها سازه و
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 داشت اي جلوه فلسفه رومیان و یونانیان میان ،)ع( مسیح دیانت از پیش
 منع فلسفه گرفتن فرا از را آنان گرویدند، نصرانیت به رومیان همینکه و

  مردم و نموده نگاهداري مخازنی در یا و سوزانده یا آنرا کتابهاي و کردند،
      شریعت مخالف را فلسفه چون .داشتند می باز فلسفه در سخن از را

 ]تجدد محمدرضا ترجمه الفهرست،[   .دانستند می
 

  در و )ساسانی پادشاه گور بهرام معاصر( بود روم ادباي از اگوستین سنت
 با را افالطونی حکمت خود، مصنفات در .درآمد کشیشان حلقۀ به جوانی

 است آورده در مخصوص صورت به و کرده جمع مسیحیت مقتضیات
  حکیم این .آورد بشمار حکما عداد در و محققین از را او توان می چنانکه
  و دانسته او وجود بر دلیل را انسان فکر که است کسی نخستین ظاهراً
 .است شده واقع دکارت حکمت مبناي که است نظري همان تحقیق این
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  هشتم سدة آخر در که )شارلمانی امپراطور( فرنگ پادشاه کبیر شارل«
  در و بود هوشمند مردي و داشت سلطنت اروپا همۀ بر تقریباً میالدي
  و کند کمالی تحصیل خواست چون ورزید می اهتمام معارف ترویج
  از نفر سه دو کنار و گوشه از فراوان رنج با نماید دایر مدرسه و مکتب
 نوشتن و خواندن کهولت سن در خواند خود پیش کرده پیدا فضل اهل

  مدارس و کرد تعلیم شخصاً را خویش خاندان اعضاء و فرزندان و آموخت
  نبخشید عاجل کامل نتیجه شارلمانی مساعی لیکن و نمود تأسیس چند
 سیر براي مردم آن طبایع و نشده آرام و امن باید چنانکه اروپا هنوز چه
   ».بود نگردیده مستعد تمدن عوالم در
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 ادوار دردناکترین از یکی دوازدهم قرن تا پنجم قرن از وسطی قرون«
  .کردند می زندگی بدبختی و فالکت منتهاي در مردم عامۀ .است تاریخی

 حکومت و بودند کوچکی پادشاهان همگی الطوایفی ملوك سنیورهاي
 فکر پی در پی غارتهاي و قتل و متوالی جنگهاي آنقدر .داشتند مطلق
  .باشد علم فکر در توانست نمی هیچکس که بود کرده مشغول را مردم
 به خود که )742-814( شارلمانی ... شد معدوم کلی به قدما آثار غالب

 )Alkuin( آلکن کمک با کرد کوشش بنویسد، توانست می زحمت
  نشد موفق اما سازد، متداول و معمول دوباره را فرهنگی و فکري زندگانی

 ».کند ایجاد نیز اي جرقه حتی خونخوار و نادان و خشن جامعۀ این که
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  رسید پاپی مقام به عمر پایان در که فرانسوي ژِربِر میالدي دهم سدة در
  که است کسانی نخستین از یکی او و کرد اختیار دوم سیلوستر عنوان و
 آن دانشمندان نزد رفته اندلس به یعنی نمود معرفت کسب مسلمانان از

  نجوم و هیئت و ریاضیات در و نمود علم تحصیل عربی زبان به سرزمین
  در که معلوماتی نشر به برگشت فرانسه به چون و شد مقامی داراي
  ممالک اروپا طلبان دانش پس آن از و گذاشت همت بود فراگرفته اندلس
 به و کردند مسافرت آنجا به شناختند حکمت و علم منبع به را اسالمی
 به ... پرداختند ما اقطار حکماي و فضال معلومات و عرب زبان تحصیل
  سدة در و آوردند بدست را دانش مفتاح معرّب، یا عربی کتب ترجمۀ
 به ترجمه مصروف بیشتر کمال ارباب همت میالدي دوازدهم و یازدهم
 ]اروپا در حکمت سیر کتاب از نقل[                .بود التین زبان
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  اروپا در حکمتی و علمی تحقیقات بازار بعد به میالدي یازدهم سدة از
 همه تحقیق اهل لیکن و شد بلند مدرسه قال و قیل و گرفت رونق نیز

 ]اروپا در حکمت سیر[    ... بودند دینی علوم طالب
 

  مدرسۀ 80 جمعیت، میلیون یک قرطبه شهر ]ص[ پیامبر از بعد قرن سه
  عربی زبان و داشت کتاب جلد هزار 600 شامل اي کتابخانه و عمومی
 ]روسو یر پی علوم، تاریخ[    .بود شده جهان علمی زبان
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 نقش اندلس بر ملل مغرب زمین
 :  سقوط اندلس

 میالدي، 1085در سال ) طُلَیطُلَه(سقوط  تولدو  
 میالدي، 1118در سال ) سرقسطه(سقوط ساراگوسا 

 میالدي، 1147سقوط لیسبون در سال 
 میالدي، 1230سقوط مایورکا  در سال 

 میالدي، 1236و والنسیا در سال ) قرطبه(سقوط کوردوبا 
 میالدي، 1248سقوط سبیا در سال 

میالدي و خاتمه حکومت   1492در سال ) غرناطه(سقوط گرانادا 
 .سالۀ مسلمانان 780

 .نقش جزیرة سیسیل  و همچنین جنگهاي صلیبی در فلسطین در آینده اضافه خواهد شد 297



 نهضت ترجمه در طلیطله
اندك زمانی پس از سقوط طلیطله، نهضت فرهنگی عظیمی در آنجا 
بوجود آمد که بزرگترین مشغولیت آن ترجمۀ انبوه کتابهایی بود که  

 .هاي خود انباشته بودند فاتحین مسلمان در خزانه
 :  مترجمین

 یهود،  دانشمندان مسلمان و علماي 
جویندگان مسیحی یا یهودي که روانه اسپانیا شده و به فرا گرفتن  

 .بودندزبان عربی پرداخته 
  او( تولدوئی رایموند اعظم اسقف حمایت با تولدو مترجمین مدرسه

 تأسیس تولدو در را بغداد الحکمه بیت تالی که بود فکر این در
   .بود تولدو ایالت اعظم اسقف 1152 تا 1125 سال از او ،)نماید

  1394تألیف ناصر کنعانی، انتشارات فدك ایساتیس، چاپ اول، » موسی خوارزمی بن محمد«نقل از کتاب    298



  اروپاست هاي دانشگاه قدیمیترین که را پاریس دانشگاه 1200 سال در
 دانشگاه آمد؛ بوجود دیگري هاي دانشگاه پس آن از .آوردند بوجود

  در ناپل دانشگاه ،1220 در پلیه من دانشگاه ،1214 سال در اکسفورد
 ... و 1231 در کمبریج دانشگاه ،1229 در بولونی دانشگاه ،1224

  میان در علوم از گفتگویی ابداً شد؟ می تدریس چه ها دانشگاه این در
 از متوسطی مؤلفین و کلیسا پدران متون الهی علوم متخصصین .نبود
  ... کردند می تدقیق آنها دربارة و گذاشتند می خود مقابل را بوئس قبیل
  و بخوانند را مقدس مؤلفان کتب که بود این فقط مکاتب و مدارس کار
   .کنند استنساخ را آنها
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 دقیق تعلیمات بود عالقمند که آلمانی ثروتمند تجار از یکی روزي
  از و کرد مالقات را دانشمند استادان از یکی بدهد خود فرزند به بازرگانی

 مزبور دانشمند .بسپارد دانشگاه کدام به را خود فرزند باید که پرسید او
  فقط شما فرزند خواهید می اگر است، تا دو موضوع« :داد جواب او به

  آلمان هاي دانشگاه از یک هر در را او توانید می بیاموزد را تفریق و جمع
  ضرب عمل آموختن سوداي آن بر عالوه اگر اما بگذارید هستید مایل که
 ممکن که ایتالیاست هاي دانشگاه از یکی فقط پرورانید می سر در نیز را

 ».بدهد یاد او به را موضوع این است
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 به قدمی توانست می اوقات آن در علوم اگر :است توجه شایان نکته این
  .ها دانشگاه و مدارس از غیر بود کس همه مرهون را امر این بردارد جلو

  بزرگ ابنیۀ و معابد نهادن بنا براي که بود هنرمندان و معماران مرهون
 و برداران نقشه مرهون کردند، می وضع دقیق هندسی احکام خود

 کوشش خود حرفۀ علمی قواعد اصالح براي مرتباً که بود مساحان
  اعراب با ستد و داد هنگام که بود مسافران و تجار مرهون داشتند،
 .بیاموزند بریم می بکار امروزه ما که را ارقامی یعنی آنها ارقام توانستند
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  و گرد مباحثات زیر را خود وسطی قرون مسیحی اروپاي که حالی در
 اي العاده خارق درخشندگی عرب اسپانیاي کرد، می دفن آلود خاك

 و )طلیطله( تولدو و )اشبیلیه( سویل شهر هاي دانشگاه .بود کرده تحصیل
  و آلمانی و فرانسوي جوانان که بودند شده بزرگی فرهنگی مراکز قرطبه

  و عرب هاي دانشگاه این نیمکت بر و ... کردند می هجوم آنها به انگلیسی
  هنگام و نشستند می یکدیگر پهلوي مسیحی و مسلمان اسپانیولی،
  و مکاتب خود نوبۀ به یا و کردند می منتشر ... خود کشور به بازگشت
  جدید افکار ایتالیا کشور در بخصوص ... کردند می باز جدیدي مدارس
 »... یافت انتشار همه از بیش
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  و بدیع نظریۀ )1196-1280( کبیر آلبرت نام به روحانیون از یکی اما
 و کنیم آشتی او با که نیست بهتر ارسطو با مبارزة بجاي :داد اي استادانه

 تمدن چیزهاي بدترین ...  دهیم؟ قرار خود متفقین همدستان جزو را او
 آنها ... بودند کرده انتخاب کردن حفظ و آموختن براي را  عتیق عهد
 کورکورانه بایست می و بود قانون منزلۀ به اقوالشان که دانشمندانی بودند

 دستگاه تهمت و عقاب و شکنجه مأمورین دچار تا کرد اطاعت آنان از
 .نگردید عقاید تفتیش
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  ایشان قلمرو در مسیح دین و شدند عیسوي رومی امپراطوران همینکه
 ژوستینین عاقبت و گذاشت ضعف به رو حکما کار رونق یافت رسمیت
 بساط میالدي 529 سال در و انگاشت فساد و ضاللت مایۀ را فلسفه
   .کرد ممانعت و برچید را فیلسوفی حوزة و حکمت
 با را تورات محتویات خواست ).م .ق اول سدة اواخر( یهودي فیلون
   .دهد وفق یونان فلسفۀ

 به  را خود آن، از دفاع و خود آیین گسترش براي آن فرَق و مسیحیان
  و فیلون و افالطون حکمت از لذا ؛دیدند نیازمند مباحثه و محاجه
  را مسیحیان عقاید اصول کردند، اقتباساتی رواقیان اخالقیات و فلوطین
 و دیانت مبناي را ارسطو هاي گفته مسیح، دین اولیاي .کردند وضع
 .دانستند نمی جایز را آن از تجاوز و دادند قرار حجت
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 زبان به رشد ابن و سینا ابن کتابهاي ترجمۀ میالدي سیزدهم سدة در
  گفتگوي و گردیده تحقیق و بحث موضوع و شایع اروپائیان میان التین

  و افتاد پیش افالطون از ارسطو آمد، میدان به نیز طبیعی حکمت مباحث
    و شد مطلق استاد کم کم بود دین اولیاي مردود امر آغاز در آنکه با

 به نسبت اروپائیان معرفت لیکن و گردید حجت باب هر در او هاي گفته
  سینا ابن مخصوصاً یهودي و اسالمی حکماي بوسیلۀ و اسپانیا راه از ارسطو

 نیافته دسترسی مستقیماً ارسطو هاي نوشته به هنوز و بود رشد ابن و
 ]اروپا در سیرحکمت[                                           .بودند
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  و رأي آزادي... نمود می تام اعتناي تجربه و مشاهده به بیکن راجر
  در  و دانست نمی حجت را پیشینیان هاي گفته و داشت فکر استقالل

 آن مردم لیکن و داشت 17 و 16 سدة دانشمندان افکار و رفتار 13 سدة
  .]همان[ نبودند او قریحۀ از استفاده مستعد و پسندیدند نمی را او شیوة زمان
 نقاش، که ایتالیایی داوینچی لئوناردو و )13 سدة( انگلیسی بیکن راجر
  پانزدهم سدة رجال از و بوده نظیر بی فاضلی و مهندس ادیب، شاعر،
 .]همان[ روند می بشمار اروپا علمی نهضت پیشقدمان از دو هر این و است
 بیکن، راجر اختراعات مهمترین که نویسد می خود کتاب در روسو یر پی
 .دانستند می آن مخترع را داوینچی لئوناردو مدتها که است تاریک اتاق

   ].است مسلم موضوع این اآلن و است هیثم ابن اختراع این البته[
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 سرنوشت این دچار علوم که بود ]کلیسا پدران[ آنها نفوذ نتیجۀ در آیا
  انحطاط واقع در زیرا کرد، شک باید قول این صحت دربارة گردید؟ شوم

  .بود شده شروع رومیان قدرت و نفوذ پیدایش ابتداي از عتیق فرهنگ
 فرق مجادلۀ ضمن م 391 سال در کتابخانه مقر و معروف معبد اگرچه
 قرن 4/5 از بیش واقع در گرفت قرار غارت و نهب مورد مسیحی مختلف

 .بودند کرده خراب را کتابخانه رومیان که بود
 

  ابتداي در که کلیسا کوششهاي وجود با که است توجه جالب نکته این
  را آنان و ساخت می محکوم را جادوگران و ساحران تمام چهاردهم قرن
 در روز به روز فنون قسم این دربارة عمومی ایمان سوزاند، آتش در یکجا

 .بود بیشتر ملخ و مور از رمال و بین فال ... بود افزایش
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  مردم میان از است نزدیک روزگار این در علم سند که دانست باید«
 به که اینرو از شود منقطع و برافتد ]افریقا غربی شمال[ مغرب
 ضعیف و کوچک آن دولتهاي و یافته راه خرابی سرزمین آن عمران
 ».اند شده

 

  فلسفی علوم بازار روزگار این در که رسید بما اخباري همچنین ...«
 بسزا رونقی شمالی نواحی دیگر و فرنگ ممالک از رم سرزمین در

 به رو دم به دم و یافته رواج نو از آنجا در علوم آن بقایاي و دارد
 آنها کتب و متعدد علوم آن آموزش محافل .رود می تجدید و ترقی
 فرا جستجوي در بسیاري طالبان و فراوانند آنها دانندگان و جامع
   ».است داناتر گذرد می سرزمین آن در آنچه به خدا و هستند آنها گرفتن

، ترجمه محمد پروین گنابادي)ق. ه 732-808(خلدون  مقدمه ابن 308  



وقایعی مهمی که به تغییر حال و سرعت ترقی نهضت علمی 
 )نقل از کتاب سیر حکمت در اروپا(غرب مدد رسانید 

  نهضت و شد دگرگون علم اهل احوال بعد به میالدي پانزدهم سدة اواخر از
 سرعت و حال تغییر این به مهم واقعۀ چندین .گذاشت سرعت به رو علمی
 :رسانید مدد ترقی

 و اروپا به یونانی فضالي یونان، و قسطنطنیه بر عثمانی ترکان تسلط با١.
 و بردند همراه را یونانی قدیم کتب و نموده مهاجرت ایتالیا خصوصاً
 .یافتند دست آن به مستقیماً اروپائیان

 .فن چاپ انتشار کتابها و رسایل بسیار سریع و آسان شدبا اختراع ٢.

 براي وسیعی میدان هندوستان، و آسیا به یافتن راه و آمریکا کشف٣.
 ایشان در مخصوصی جوش و جنب و کرد فراهم اروپائیان جوالن
   .انداخت
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  از آنچه که شدند متوجه ارسطو و افالطون مصنفات اصل به دسترسی با
  از اینکه علت به است داشته ها اشتباه و نقص بودند، دریافته آنها حکمت
 التین به عربی از و عربی به سریانی از و عبرانی و سریانی به یونانی
 تغییر و تحریف آنها اصلی معانی ها ترجمه و نقل این در و شده ترجمه
   .بود یافته بسیار

 

  اسکوالستیک ارسطوي مقابل در را جسته تازه ارسطوي گروهی و
 مخالفت عیسوي دین اصول با او هاي رأي از بسیاري اینکه و واداشتند

  متزلزل ارسطو استادي مسلَّمیت اختالفات این از همرفته روي و دارد
 .کرد رجوع خود عقل به باید اینکه به شد متوجه اذهان کم کم و گردید
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 افکار انقالب سبب هفدهم و شانزدهم سدة در که امري مهمترین
 مرکزیت گردیدن مسلم و بطلمیوسی هیئت شدن باطل گردید، اروپائیان
 ضمناً .... بود دیگر سیارات و زمین انتقالی و وضعی حرکات و خورشید
 جاي به که آنست بهتر خلقت اسرار به بردن پی براي که گردیدند متوجه
 آثار چگونگی معاینه، و تجربه به و بپردازند امور مشاهدة به بافتن خیال

 ]اروپا در حکمت سیر[                          .سازند معلوم را طبیعت
 

 .دستگاه چاپ راه توسعه را از همه جهات باز کرداختراع 
 ]تاریخ جهان، جروم برن، ترجمۀ دکتر محمود زنجانیدانشنامه [                 
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 :نویسد می» تاریخچۀ الفبا و خط«ژرژ ژان در کتاب 
 سدة در شاید و نیست معلوم چینیها بوسیلۀ کاغذ اختراع تاریخ«

 نگاه سرّي کلی به را خود فن این چینیها ... باشد بوده میالدي دوم
 سپس و ندادند بروز مغول مهاجمان به هشتم سدة تا و داشتند
  بوسیلۀ آنجا از و آموختند ایرانیها به سمرقند در را آن مغولها

 سدة در .رسید سیسیل و ]اندلس[ اسپانیا به عرب بارزگانان
     ».شد تأسیس اروپا در کاغذسازي عمدة مراکز سیزدهم
  بدست بعد مدتها و مایاها بوسیلۀ مکزیک در تیره کاغذ ساختن
 تنگۀ طریق از مغول اقوام مهاجرت نتیجۀ آمریکا اوتومی بومیان
 .بود آرام اقیانوس سواحل طول در و جدید قارة به برینگ
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  طبقۀ انحصار در کتاب نشر ،]میالدي 12 سده اواخر[ زمان آن تا«
  بود تجملی و تفننی کاري اول طبقۀ براي که بود، روحانیت و اعیان

      نشان عالقه دینی هاي رساله پخش و ضبط به نیز اخیر طبقۀ و
 تولید ولی .شد می خالصه همین در کتاب تولید و تهیه .داد می

 جدید نجومی و منطقی فلسفی، متون و ها رساله نگارش با کتاب
 زبان به تألیف به شروع دانته قبیل از نویسندگانی و یافت گسترش
 .رسید می بیشتري افراد دست به نوع این از تألیفاتی .کردند خودشان
  که بود چنین .دانستند نمی التین زبان ولی داشتند سواد که افرادي
 پیدا دسترسی کتاب و ادبیات به متوسط طبقات بار نخستین براي
 ]همان[  ».کردند
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 افزایش کاتبان کارگاههاي تعداد جدید، تقاضاهاي تأمین منظور به
 شد می منتشر کتاب نوع هر پس، آن از .شد تر متنوع تولید و یافت

  .داستان حتی و نجوم پزشکی، آموزشی، آشپزي، کتابهاي –
 بیشتري خواهان دوالن آواز قبیل از عفیف، عشقی حکایتهاي

 .داشت
پردازان  کار براي نسخه مهم غیرکلیسایی، منبع دانشگاههاي تأسیس

 .در رونویسی از متون معتبر و موثق گردید
 تأسیس اروپا در کاغذسازي صنعت عمدة مراکز سیزدهم سدة در
 .شد

 کنار را التین زبان 1550 سال از پس ]اروپا ناشران[ آنها بیشتر
  به را التین و یونانی کالسیک متون که دادند ترجیح و گذاشتند
 ».کنند منتشر و چاپ خودشان ملی زبانهاي

 314 ترجمه اکبر تبریزي                                                      



 .میالدي در چین اختراع شد 100کاغذسازي در حدود سال 
  کرده اشاره چنین جهان نقاط دیگر در کاغذ تولید تاریخ به آشر
  900 مصر میالدي، 793 بغداد میاالدي، 751 سمرقند است؛

 فرانسه میالدي، 1150 اسپانیا میالدي، 1100 مراکش میالدي،
 میالدي 1320 آلمان میالدي، 1276 ایتالیا میالدي، 1189
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 آلمان، در میالدي 1440 سال حدود در بار نخستین براي«
 چاپ، صنعت اما شد؛ چاپ جابجایی قابل چاپی حروف با کتابهایی

  تعداد یافت؛ ادامه ایتالیا در قوت بیشترین با بعد سالهاي در
  به شد، استفاده اروپا در میالدي 1500 سال در که چاپی ماشینهاي

 ».رسید می دستگاه 1050
 دستگاه، 147 فرانسه    دستگاه، 214 آلمان   دستگاه، 532 ایتالیا    
 دستگاه، 13 انگلستان    دستگاه،  40  هلند    دستگاه، 71 اسپانیا    

 

 دستگاه 33  اروپا نقاط سایر 
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 براي را انجیل کتاب بار نخستین براي لوتر میالدي 1522 سال در
 زبان چون زبان آلمانی مردم اکثر .برگرداند آلمانی به عموم استفاده
  اختراع با سویی از و نیستند آن درك و خواندن به قادر دانند نمی التینی
 .شود می انجام سهولت به انتشار و تکثیر گوتنبرگ، توسط چاپ دستگاه

 

 زبان تنها بومی کشیشان ...شد ترجمه انگلیسی به انجیل 1526 سال در
 .بود کننده گمراه آنها آموزش اغلب و ... بودند بلد را خود مادري
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  مکانیکی، دستاوردهاي در غربی پیشرفتۀ کشورهاي ،1500 سال حدود در«
 ]برستال آبري[ ».شدند خود از پیش جوامع از تر پیشرفته بسیار

 

 آن تا .بودند مهندسی علم تولد واقعی دوران هفدهم و شانزدهم قرنهاي«
  از سینه به سینه که بود تجربی قوانین اساس بر هنري مهندسی، زمان،
  خطا و آزمون روشهاي از بیشتر و شد می منتقل دیگر نسلی به نسلی
 ]برستال آبري[ ».آمد می بدست

 

  اگر »صناعی علم« دارد کار و سر صناعت با که علم هر :نویسد می جزري(
  وجود تردید آن نادرستی یا درستی در نگیرد، قرار بررسی مورد عمل در

  از و آوردم گرد را آنان پراکنده کارهاي از بخشهایی من لذا .داشت خواهد
 به که مودمن استنباط لطیف فنونی و آوردم بدست اصولی آنان تحقیقات
 ]همکاران و ناطق دکتر ترجمه الحیل،[  ).یافت راه آنها به توان می آسانی
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  اروپا جهش عوامل مهمترین از یکی عنوان به چاپ هرچند که افسوس«
 صفوي عباس شاه عهد از ایران در است، آمده شمار به جدید دوران در
  بعد سال 250 قریب تا افتاد، جریان به اصفهان جلفاي در چاپ که

  در آن کارآمدي از مانع نویسان نسخه توطئه و ماند باقی مغفول همچنان
 عصر در چاپ دوبارة ورود با حال، هر به .گشت درخشانی عصر چنان
 خویش سرزمین در اساسی تحوالت شاهد آن، تدریجی رواج و قاجار
 ».است کشیده درازا به امروز تا آن دامنۀ که بودیم
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 اي کوتاه بر پیدایش چاپ تاریخچه
 بر و آمدند پدید خاورمیانه در .م .ق چهارم هزاره در که مهرهایی نقوش
 .دانست چاپ فن شروع توان می را شدند می تکثیر گلی سطوح روي
  توسط ابریشمی پارچۀ روي بر رنگی بصورت گیاه و گل نقشهاي چاپ

   ،.م .ق 220 حدود در چینیها
  پارچه بر نقش انتقال براي چوبین ابزار با اي باسمه چاپ روش از استفاده

   میالدي چهارم سدة در مصر از آثاري که رفته می بکار روم امپراتوري در
 .است مانده برجاي

 روي بر چوبی مهرهاي با را نقشهایی چین در میالدي هفتم سدة در
 .نمودند می منتقل کاغذ
  حروف با چاپ شنگ پی نام به چینی کیمیاگري میالدي 11 سده در

 .نمود ابداع را متحرك
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 و فلزي حروف با چاپ شیوة میالدي 1230 سال در کره سرزمین در
  جیکجی عنوان با کتابی فناوري این از استفاده با و شد ابداع متحرك

 .شد تکثیر و چاپ بار نخستین براي
 را متحرك حروف میالدي 1450 سال در گوتنبرگ یوهانس سرانجام

  چاپ به میالدي 1455 سال در گوتنبرگ انجیل .گرفت بکار چاپ براي
  سرانجام که شد روبرو زیادي استقبال و اهمیت با وي کار نتیجۀ .رسید

  را اروپا در نوزایی عصر هاي اندیشه و دهد تغییر را اروپا مسیر توانست
   .باشد تأثیرگذار جهان سراسر بر سپس و دهد ترویج
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  شده چاپ گوتنبرگ ابداعی شیوة به فارسی زبان به که اثري نخستین«
 اي ترجمه که است اروپا در شیوه این رواج از بعد قرن یک حدوداً است،

  1639 در .)م 1546( باشد می عبري خط به و فارسی به تورات از
  خط و زبان به کتابت 3 هند در مسیحی تبلیغی هاي گروه میالدي
  کتابی نخستین و ... اند نموده چاپ مسیحی تبلیغات موضوعات با فارسی

  توسط که است ساغموس یا داود زبور است، شده چاپ ایران در که
  چاپ به صفوي عصر در اصفهان جلفاي منطقه در ارمنی کشیشان
 با اصفهان، جلفاي ارمنیان افشاریه دوران در .)م 1647( است رسیده
 در را خود فعالیت چاپ صنعت به صفوي حاکمان رغبت عدم وجود

 شماري زندیه و افشاریه عصر در .دادند ادامه وانک کلیساي چاپخانۀ
 ».است رسیده چاپ به اروپا و هند در فارسی کتابهاي
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 پسر میرزا عباس والیتعهدي دورة با ایران به چاپ فناوریهاي ورود
  ادوارد نام به اروپایی یک وي زمان در .شود می مقارن قاجار شاه فتحعلی
  .شد استخدام ایران در چاپ آموزش و چاپخانه تأسیس براي برگس

  اعزام اروپا به چاپ صنعت تحصیل براي دانشجو شماري همچنین
   .گردیدند
  بعد سال هفت .است شده احداث تبریز شهر در ایران در چاپخانه اولین
  و گردید احداث دارالحکومه مطعبۀ شاه فتحعلی دستور به تهران در

  تاریخی شماري و مذهبی عمدتاً موضوعات شامل گردید چاپ که آثاري
 چاپخانه داراي ایران مهم شهرهاي اکثر نیز این از پس .اند بوده ادبی و

 .یافتند افزایش دولتی هاي مطبعه شمار و اند بوده
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 نقش اکتشاف مسیرهاي دریایی جدید  
 به دارند قصد که کردند اعالم فردیناند و ایزابال میالدي، 1480 سال در

  .بروند اسپانیا در )مسلمانان( مورها پادشاهی آخرین گرانادا، جنگ
  تسلیم محاصره نیم و سال یک از پس گرانادا میالدي، 1492 سال در
 .شد

 .پاپ هم لقب پادشاهان کاتولیک به آنها داد
 براي بود، رسیده دستاوردي چنین به »خدا راه در« که حاال ایزابال

  در که پذیرفتند فردیناند و او .داشت وقت هم دیگر فعالیتهاي
 حمایت کلمب کریستف اطلسی ترا سفر نخستین از »هند ماجراجویی«

 .انجامید اسپانیا جهانی امپراتوري گیري شکل به که سفري کنند؛
   .بگیرند سبقت ها پرتغالی از خواستند می بودند ها پرتغالی رقیب که آنها

 1395 زاده، شوشتري الهام ترجمۀ دیویس، آدام جهان، تاریخ مصور المعارف دایره 324



 اروپا، از خوبی واقعاً هاي نقشه ... دریانوردان ... پانزدهم سدة آغاز در
  و بود مبهم افریقا شکل اما بودند، کشیده غربی آسیاي و مدیترانه
  طراحی ... است شده کشیده کجا تا جنوب در دانست نمی کسی
 ابزارهاي و کرد، می محدود را اقیانوسی سفرهاي که کشتیها، ضعیف
 ... بمانند ساحل نزدیک کشتیها شدند می باعث مسیریابی ابتدایی
 جدید ابزارهاي و پرتغالیها دست به پیما اقیانوس کرجیهاي ابداع

   .کرد دگرگون را وضع این مسیریابی
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 در سبته نشین مسلمان شهر 1415 در پرتغالی شاهزادة هنري ابتدا در
  در دریانوردي اي مدرسه او بعد، سال .کرد فتح را افریقا شمالی ساحل

 اکتشافاتشان براي مرکزي پرتغالی دریانوردان تا کرد تأسیس ساگرِس
   و دریانوردي مسیریابی، مهارتهاي مدرسه این در آنها .باشند داشته
 از او سال هر .کنند سفر دریاها در بتوانند تا آموختند می را کشی نقشه
       پشتیبانی افریقا ساحل شناسایی هدف با جنوب، به دریایی سفري
 .رفتند می جنوب به قبل، سفرهاي از بیش هم، سفر هر در و کرد می

  1431 تا 1427 در و مادیرا جزایر 1420 تا 1418 در هنري دریانوردان
 وطن به برده و طال با دریانوردان وقتی ... کردند کشف را آزر جزایر هم

  مرگ هنگام .گرفت رونق سخت افریقا به اکتشافی سفرهاي برگشتند،
  طرف به و بودند کرده کشف را سنگال رود ها پرتغالی ،1460 در هنري
   .بودند رفته شرق در گینه خلیج
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 دانش افزایش دریانوردي، هاينقشه تهیۀ و سنجیمسافت محاسبات، لذا
  دریایی سفرهاي براي خود هايتوانایی افزایش و ناوبري نجوم، جغرافیا،
 .است داشته اهمیت زمان آن در ریاضیدانان همراهی با اکتشافی
 دور با شد متوجه و رسید نیک امید دماغۀ به 1487 سال در دیاز بارتلمه
  پرتغالی دریانورد گاما واسکودو لذا .رسید هند به توانمی افریقا قارة زدن
 براي را جدیدي افقهاي کشف این .رسید هندوستان به طریق این از

   .گشود اروپایی کشورهاي
 مسیر ایجاد و تکاپو و تالش براي محرکی ،ادویه بویژه پرسود تجارت
  دریایی قدرت تقویت لزوم آن تبع به و هند به رسیدن براي تجاري جدید

 .استبوده آن حصول به نیل براي گذاريسرمایه و فناوري و علم تقویت با
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 به نیاز افریقا قارة زدن دور طریق از هندوستان به اروپائیان رسیدن
 نیز دریانوردي خطوط این امنیت عالوه، به .داشت بیشتري دریایی قدرت
 افزایش دریایی قدرت در گذاريسرمایه و توجه لذا شد،می حفظ باید
 تأسیس به شروع اروپایی کشورهاي دریایی، قدرت این با و یافت

  جنوب و جنوب از بخشهایی تصرف و نظامی هاي پایگاه مهاجرنشین،
   .نمودند آسیا شرقی

 و سرخ دریاي در عرب بازرگانان هايکشتی به اروپایی ناوگان حمالت«
  هشتصد به نزدیک( تجارت تدریج، به« و »گشت روزافزون هند اقیانوس

 .]برن جروم جهان، تاریخ دانشنامۀ[ ».گرفتند دراختیار را آنان )سالۀ
 هند به رسیدن براي کوتاهتر و میانبر مسیر فکر به اروپائیان بین، این در
 به اکتشافی سفرهاي و بودند غربی مسیر طریق از آسیا شرق جنوب و

  کریستف توسط آمریکا قارة کشف سبب ندانسته و آغاز غرب سمت
   .شد 1492 سال در کلمب

328 



 قرار ايعهدنامه امضاي با پرتغال و اسپانیا کشورهاي 1494 سال در«
  کشف آینده در که سرزمینهایی و شده کشف زمینهاي که گذاشتند
 حق دیگر دولتهاي و برسد کنندهکشف کشور مالکیت به شد، خواهد
  کوتاهی مدت عرض در پرتغال ... .داشت نخواهند را موارد این در مداخله

  پرتغال پادشاه ... شودمی مبدل اروپا کشورهاي ثروتمندترین از یکی به
 دانش براي و کندمی تشویق تدریس به را دانشمندان و هنرمندان هم

 ».]همان[ دهدمی مالی هزینۀ کمک هنر، و علم طالبان و پژوهان
 کشورهاي براي زیادي قدرت و ثروت تولید سبب آمریکا قارة کشف
 .داد تغییر را آن از پس حتی و زمان آن معادالت تدریج به و شد اروپایی

 سرمایه و فناوري و علم به آنها بیشتر توجه سبب قدرت و ثروت این
  جدید سالحهاي توسعۀ و نظامی و دریایی قدرت براي بیشتر گذاري
   .شد آتی نزاعهاي براي
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  قدرت و نیاز مورد فناوریهاي در گذاريسرمایه دریایی، قدرت افزایش 
 قارة و آسیا شرقی جنوب و جنوب از مناطقی تصرف نظامی، دریایی
 بازارهاي نظامی، پایگاههاي و متعدد هايمهاجرنشین ایجاد و آمریکا
  تجارت ارزان، اولیۀ مواد به دسترسی اروپایی، مصنوعات براي وسیع

  متحدان و کشورها با تجاري قراردادهاي و المللیبین مراودات فیمابین،
  از بومیان، به گزاف قیمتهاي با اسلحه فروش سرشار سود حتی و جدید
 تعبیر به کشف این با .بود دریایی جدید مسیر کشف دستاوردهاي جمله

   ».شد جهان تجارت مرکز غرب« جهان تاریخ دانشنامۀ
 بردگان گروه نخستین( برده پرسود تجارت به توانمی دیگر موارد از

  مالی استطاعت افزایش ،)شدند آمریکا قاره وارد 1510 سال در افریقایی
 این با بویژه( نقاط سایر تصرف و مزدور یا بیشتر سرباز استخدام براي

   .نمود اشاره اروپائیان زبان و فرهنگ توسعۀ همچنین و )مزدوران
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 روش اکنون« نویسد می 1525 سال وقایع در جهان تاریخ دانشنامه در
  مهندسی سیستم به جنگ میدانهاي و کند می پیدا تغییر روزه هر جنگی
  را سنگین توپهاي که اند توانسته هم دریایی نبردهاي در .شود می مجهز
 ».کنند نصب جنگی هاي کشتی در

 ]1389 زنجانی، محمود دکتر ترجمۀ برن، جروم جهان، تاریخ دانشنامه[              
 

  لجستیک جنبۀ بشدت گرم سالحهاي دیگر و توپ سریع گسترش و رشد
  یک به مربوط مقدمات ساختن مهیا اکنون .بخشید توسعه را جنگ

  تمام صنعتی کار یک گرفتن برعهده مثابۀ به واقع در جنگی، عملیات
 .بود عیار

 ] تاریخ اسالم کمبریج، جلد دوم، ترجمه تیمور قادري[                                   
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 .است بودهجنگ همواره مادر اختراع 
 ]تیلور، ترجمه بهرام فرداد امین. پ. جهانی اول، آلن جاز کتاب جنگ [              

 
 گفتۀ آلن تیلور درست است به شرطها و شروطها،

 .تفاوت دو قدرت نظامیِ درگیر فاحش نباشد
 .جنگ به سرزمین اصلی نرسیده باشد و تنها به مرزها محدود شده باشد

 .حداقلی از بنیۀ مالی وجود داشته باشد
 .حداقلی از علم و فناوريِ روز موجود باشد

 .حداقلی از مدیریت مجموعه از ایده تا محصول وجود داشته باشد

332 



 رقیب اروپایی دول بلکه نبود، اروپایی غیر با اروپایی دول بین تنها جنگ
 .زدند می دست یکدیگر کشتار به مستعمرات تصرف براي

 
 به موسوم هلندي مهاجران با بریتانیا بین جنگ ها نمونه این از یکی
  اما شد مواجه بوئرها شدید مقاومت با که بود جنوبی افریقاي در بوئرها

  .شد بریتانیا امپراتوري به  جنوبی افریقاي کامل الحاق منجربه نهایت در
  سال از پس و هلند شرقی هند کمپانی فعالیت با بوئرها مهاجرنشین(

 ).گرفت شکل تدریج به1652
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  که اعتقادي و ریاضی مسائل حل در دکارت العادة فوق استعداد وجود با«
 و نداده قرار مقصد را فن این است داشته ریاضیات درستی و استواري به

 مقابله و جبر در که ابداعاتی از پس و است دانسته علم به وصول راه فقط
 پرداخته دیگر تحقیقات به و نموده رها را ریاضیات ... و نموده هندسه و

  دکارت خواستند نمی دنیوي فایدة علم از که پیشینیان برخالف زیرا است
  زندگانی بهبودي براي علم از باید که است بوده معتقد بیکن مانند نیز
 ]اروپا در حکمت سیر[                  »... کرد استفاده بشر نوع
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 ظهور انجمنهاي علمی در سدة هفدهم
 

 )1662لندن (تأسیس انجمن علمی سلطنتی 
 مرکزي براي گردهمایی روشنفکران و اهل علم،

 آنها هدف و کنند می علمی کارهاي وقف را خود زندگی گروه این کلیۀ
 .باشد می دانش پیشرفت

 تأسیس کتابخانه، آزمایشگاه و سایر لوازم جهت انجام کارهاي علمی،
 جلوگیري از مناقشات علمی،

 معاف از مالیات و از نظر سیاسی وابستگی نداشته و مستقل بوده،
  مهندسی و دریانوردي همچون عمومی استفادة مورد علوم روي بر بیشتر
  .است برخوردار اي ویژه اهمیت از هم بازرگانی و اقتصاد علم و داشته تکیه
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 )1666پاریس (تأسیس آکادمی علوم در فرانسه 
 )1725(آکادمی علوم در روسیه 

 )1770(آکادمی علوم برلین 
 
  مورد در بتوان آنجا در که آموختگان دانش انجمنهاي گذاري پایه نهضت«

  علمی انجمن تأسیس از[ پیش سال صد از کرد، بحث علمی موضوعهاي
 سپس و رم به 1603 سال در و بود شده شروع ناپل در ]لندن سلطنتی

 ».شد کشیده یافت، گسترش فلورانس به
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 واقعۀ جالب

 کارخانۀ خود کشور در تا رفت انگلستان به روسیه تزار کبیر پطر
 .)میالدي 1698( کند دایر سازي کشتی
 اروپا سراسر در مدتها آموزش، و صنعت یادگیري براي روسیه تزار
  اداره غربی شیوة به را روسیه تا بود مشغول تکاپو و تجسس به

 .]صنعت و آموزش لحاظ از البته[ بسازد غرب شبیه را کشورش و کرده
 کار سازي کشتی کارگاه در معمولی، نجار یک همچون تزار شخص

 .کرد می
 .تزار روسیه از سه ایالت پروس و فرانسه هم دیدن کرد
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  نبوده علم ایجاد کلی بطور ]مسلمان[ عرب دانشمندان نقش اگر پس«
  کشورهاي اکتشافات بهترین که ماند می باقی آنها براي افتخار این است
  هندسه یونانیان از .دادند انتقال ما به و کردند آوري جمع را نشانده دست

  از را اعشاري دستگاه و مصریان از را شیمی علم آموختند، را فلسفه و
 ».گرفتند یاد بابل اهالی از را جبر علم و هندیان
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 یا اعراب که اند پنداشته چنان فرنگی نویسندگان از اي پاره«
 ترجمه یونانی زبان از را آن فقط و نیفزودند علم بر چیزي مسلمانان

  آن از دیگر پارة ورزند، می تعصب خود پندار این در اتفاقاً و اند، کرده
  از و کرده نقل و ترجمه بدي به را علم عربها که معتقدند نویسندگان

  و افکار این .اند آورده وارد فرهنگ و دانش عالم به زیانی راه آن
 یا مسلمانان از کسی تاکنون و آمده پدید تعصب دورة در عقاید
 توجه کتاب تألیف سال به[ است برنخاسته عقیده این انتقاد به عربها
 مختصر بطور فرنگی انصاف با خاورشناسان از بعضی فقط .]شود
  بلکه اند کرده ترجمه را علم تنها نه مسلمانان که اند کرده اشاره

 ».اند افزوده آن بر هم چیزهایی
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 ، ترجمه علی جواهر کالم )1861-1914(جرجی زیدان 



 همۀ ریشۀ تقریباً« :نویسد می علم فلسفۀ و تاریخ کتاب در هال لوئیس
 وي ».است یونانی علم در است نوین علم پشتوانۀ که مهمی هاي اندیشه

  اسکندرانی، یونانیان دورة چهار را علمی پیشرفت هاي دوره مهمترین
 و نوزدهم سدة در مادیگرایی دورة هفدهم، سدة در علمی انقالب دورة
 .کند می ذکر هستیم، آن در اکنون هم که نوین دورة
  تاریخ نوشتن« :نویسد می جبر تاریخ کتاب در واردن واندر دیگر، طرف از

 جدیدي انتشارات سال هر .نیست من توان در اسالمی کشورهاي در جبر
  زمان هنوز که کنم می گمان .شود می ظاهر عرصه در موضوع این دربارة
  را خود بنابراین .باشد نرسیده فرا اسالمی ریاضیات جامع تاریخ نگارش

  با آنها عمدة آثار که کنم می محدود مؤلفان ترین توجه جالب از تن سه به
   ».است دسترس در امروزي هاي ترجمه
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  شد، اشاره که همانطور
  و انگلیسی به شرقی خطیِ نسخ ترجمۀ و شناسی باستان کشفیات با

  خصوص در غربی، پژوهشگران بویژه پژوهشگران، اظهارات فرانسوي،
 .است اصالح و تعدیل به رو فناوري و علم تاریخ

 بطور( نیز غربی پژوهشگران تعصب و تعلق از زمان، گذشت با
 .است شده کاسته )میانگین
   .اند شده مطالعات این وارد نیز شرقی پژوهشگران بعالوه،
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 :آور شگفتاظهارنظرهاي اي دیگر از  نمونه
  ملی یک کرد، می القا را مادي اصالحات برنامۀ که ایدئولوژي ...]ایران در[ 

  از ملهم گرایی ملی این .بود غرب از محصولی خود و پرشور، گرایی
    ... بود اروپایی خودکامۀ و منسجم حکومتهاي

 ]تاریخ ایران کمبریج، جلد اول، ترجمۀ تیور قادري[                               
 

 نظریه در هم و تاریخی منشأ لحاظ از هم دولت که نیست تردیدي«
 جمعیتهاي  ادارة  و  سازماندهی  براي  غربی ابزاري  متفکرانه،  پردازي
 النگلوئا آنتونی     ».است انسانی

، مارتین گریفیتس،                جهانیالملل و سیاست  نقل از دانشنامه روابط بین             
 .1388ترجمه علیرضا طیب، نشر نی،                                        
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  :نویسد می 1990 نوامبر شمارة در »تایمز نیویورك« پرتیراژ مجله
  باشد شده کشف آفریقاییان توسط آمریکا که را مطلب این امکان«

  اگر .مسئولیتند بی و متکبر ناشناخته، کاشفان این که چرا کنید؛ فراموش
  اتفاق هرگز که است معنا بدین باشیم، خبر بی اي حادثه به نسبت ما

 ».است نیفتاده
 

 1396اهللا نبوي،  شناسی، تألیف دکتر لطف نقل از کتاب مبانی منطق و روش
Perrin, A.J., To Search of Truth, New York Times, 16, November, 1990. 
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)  1888-1961(شناس آلمانی  دانشمند یونانی) Werner Jaeger(ورنر یگر 
 :نویسد می) Paideia(در مهمترین و مشهورترین اثرش پایدیا 

  کسانی همۀ با بلکه نیست دانشمندان با تنها سخن روي نوشته این در« 
  سالۀ هزار چند فرهنگ نگاهداري خاطر به ما زمان نبرد در که است

 ».یونانند با شدن نزدیک براي راهی جستجوي در دوباره اروپاییان
  هدفی یا علم یونانی، فرهنگ فهم بدون توان نمی نیز امروز ولی ...«

  کتاب این پیدایش سبب مسئله این با من علمی اشتغال .داشت تربیتی
 »1933 اکتبر-برلین .است شده

  دورة اقوام سیاسی و دینی و هنري اهمیت براي که ارجی همۀ با«
 به حقیقی معنی به فرهنگ عنوان ما که چیزي آن تاریخ قائلیم، باستان

  – فهمیم می آن از آگاهانه ما که معنایی به فرهنگ – داد توانیم می آن
 ».شود می آغاز یونانیان با بار نخستین

 1376ترجمه محمدحسن لطفی تبریزي، انتشارات خوارزمی،  344



 شده تاریخ در تازه عصري شدن آغاز سبب و انقالب مایۀ که را واقعیتی«
  چند با است، کرده معین انسانی تربیت تاریخ در را یونانیان موقعیت و

  در انسان تربیت یگانۀ ویژگی ساختن نمایان .کرد تشریح توان نمی جمله
 ]همان[ ».است کتاب این تمامی وظیفۀ ... یونان

 بودند یونانیان تنها و آوردند بوجود پري و دیو و شاه و خدا اقوام، همۀ«
 ]همان[ »1.ساختند آدمی که
  در خواننده که حدي به شیفتگی حتی یونانی، و یونان به شیفتگی .1

  شیوع اروپا در حاضر قرن اوایل و گذشته قرن اواخر در بیند، می اینجا
 متن به و کنیم رعایت را امانت مکلفیم مترجم مقام در ما .داشت غریبی
 مترجم .نباشیم چه و باشیم موافق متن مطلب با چه باشیم وفادار

 1376ترجمه محمدحسن لطفی تبریزي، انتشارات خوارزمی،  345



 بخش هفت به را کشور نشست پادشاهی تخت بر که همین داریوش
 برگماشت، بخشی حکومت به را پیمانانش هم از یک هر و کرد تقسیم
  کرد وضع قوانینی سپس .باقیست هنوز تقسیم آن از کوچکی آثار چنانکه

  خواهد اداره قوانین آن طبق بر را کشور که داد اطمینان هموطنانش به و
   .ساخت برقرار مساوات حدي تا مردم میان .کرد

 ]لطفیسوم افالطون، ترجمه محمدحسن کتاب [                                     
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  هایی»دولت-شهر« - بود ممکن کوچک ي»دولتها-شهر« دوران در آنچه
 بودند محصور بدوي جماعات و مردم توسط مسکون اراضی وسط در که
  یا بایست می دولت زمان آن در .نبود میسر .م.ق ششم و هفتم قرن در –

  از قویتر حریفان با نامساوي اي مبارزه در یا و باشد بزرگ شاهنشاهی
  با دولتهایی چنین کنار در خواست می اگر ماد ولی ... .درآید پاي از خود

  راه در قدم تازه که زمان همان در بایست می کند، زندگی مساوي حقوق
 و گردد نظامی سلطنتی و متحد پادشاهی بود، گذارده طبقاتی تکامل

  راسخ عزمی با و سرعت به را طلب تجزیه محلی بزرگان امحاي سیاست
  شعارهاي فقدان صورت در و دشوار بسیار مهم این اجراي .نماید اعمال
 ]دیاکونوف[ .بود محال عقیدتی مناسب
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  نوشته او از پس شاهان و شاپور پسرش به اردشیر که اي نامه اردشیر، عهد
  آنچه از و شده شناخته تاکنون که است عهدي قدیمیترین عهد این .است
 در عهد این که شود می معلوم چنین آید می بر تاریخی مآخذ از آن دربارة
 تغییر و اساسی قانون همچون خاندان آن شاهان براي ساسانی دوران تمام
 براي را آن از تخطی و واجب کس همه براي آن از پیروي و بوده ناپذیر

  آیین این و ...« :نویسد می التاج در جاحظ .اند شمرده نمی جائز هیچکس
 داد تغییر را آن وي که پرویز خسرو پادشاهی تا بود پایدار آنها در همچنان

 سبب به را او شد چیره او بر شیرویه چون که بود گناهانی از یکی این و
 ».شمردند عقوبت مستوجب آنها ارتکاب

اي در آنها سخن رفته که گویی  یابی مشکالت بگونه در بعضی موارد حتی در ریشه
از یک بررسی منظم در احوال جامعه و شناخت عمیق مسائل اجتماعی سرچشمه 

 .گیرد می

 نقل از تاریخ و فرهنگ ایران، دکتر محمد محمدي مالیري 348



 هایی از تاریخ علم و فناوري ادامۀ گزیده 
 )قبل و بعد از انقالب صنعتی(

 در دست تدوین
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 انقالب صنعتی   –تاریخچه 
فرآیند تغییر از کشاورزي  : انقالب صنعتی

سنتی و تولید دستی به تولید ماشینی در  
 ،1840تا  1760طی سالهاي 

به گسترش جایگزینی قدرت ماشین بخار 
 انسانی،نیروي جاي 
 فوالد، تولید ،)مکانیزه شدن(نساجی  صنایع
 ابزار،توسعۀ ماشینهاي شیمیایی و  صنایع

انقالب صنعتی از انگلستان آغاز و سپس به 
 .سایر نقاط جهان گسترش یافت

 .بود انگلستان از فناورانه نوآوریهاي از بسیاري
توسعه   ، صنعتی انقالب از  دالیل  اصلی  

 .  تجارت و رشد کسب و کار بود
 

 Western Offshoots( 350پیوست الف  (           

Ref: Wikipedia  

تجمع ثروت انباشته در منطقه نیاز 
 .عاجل به بانکداري را نمایان ساخت

GDP=Gross Domestic Product  



  استفادة مورد غنی کشور این فناوریهاي هند، در بریتانیا نفوذ با عالوه، به
  و سازي کشتی نساجی، حوزة در نمونه، بطور( گرفت قرار ها بریتانیایی

 :هندوستان در فوالد سابقۀ از نمونه دو ذکر .)فوالد
 اصطالح که است بوده شمشیرها بهترین جملۀ از فوالدي تیغۀ با هندي شمشیر

 .است آمده فارسی حکایات و اشعار در بارها »هندي تیغ«
 و متر 7 حدود ارتفاع به سیاه رنگ به فلزي ستونی دهلی، در منار قطب کنار در

  به آن قدمت و دارد آهن از زنگ ضد آلیاژي که دارد وجود تن 6 حدود وزنی
  .گردد می باز میالدي نخست هاي سده
  ایجاد مهم عوامل از هند بزرگ بسیار فروش بازار و ارزان اولیۀ مواد

 .است بوده بریتانیا در محصوالت ماشینی تولید براي انگیزه
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 مشابهچند نمونۀ 

  ظروف ساخت نحوة مورد در بسیار چیزهاي هلندیان که نیست شکی«
  چین و ایران خشک هواي و زالل آب اگر و اند آموخته ایرانیان از چینی

 رنگرزي صنعت »... آوردند می بدست بیشتري بسیار موفقیت داشتند، را
 زایل دیر و بود درخشان و ثابت رنگها .بود اروپا از تر پیشرفته ایران در
 .شد می

 رقیب بی دنیا در آتشبازي وسایل ساخت در ایرانیان گفت بتوان شاید
 .بودند

 .شد می ساخته حلب در بود، نظیر بی جهان در شاید که صابون بهترین

 از سفرنامۀ شاردن  352



  که دریافت توان می بخار ماشین توسعۀ تاریخ مطالعۀ با درستی به«
 نه اگر فناوري پیشرفت معنوي، و فکري مالکیت حق قانون بدون
   ».پذیرفت می صورت کمی بسیار سرعت با ممکن، غیر

 
 
 ونیز در که اختراعها ثبت مؤسسۀ تأسیس با مخترعان حقوق از«

 ».شد حفاظت داد، روي 1561 سال انگلستان در و 1474 سال
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] بوده است 2013از پیشگفتار مترجمان که ضمن ارجاع، مبتنی بر مقالۀ بیل گیتس در سال [  



  صنعتی انقالب به که انگلستان صنعت دستاوردهاي ترین برجسته از یکی
 صنعت کردن ماشینی کرد، زیادي بسیار کمک 1850 تا 1750 سال از

 امکانپذیر مکانیکی اختراعهاي از اي مجموعه کمک به که بود، نساجی
 این به متعلق که ... اند شده شناخته مخترعشان نام با آنها بیشتر و شد
  عملی نوع از صرفاً وسایلی چنین اختراع براي الزم توانایی و بودند دوره
 .نداشت وابستگی ریاضی، حتی دیگر علوم به هیچوجه به که بوده

 

 انگلستان، در بخار ماشین از استفاده و صنعتی انقالب نتایج از یکی
 اي قاعده عنوان به ... است شده ساخته کاالهاي هزینۀ در زیاد کاهش
 دیگر از ارزانتر بسیار انگلستان در شده ساخته هاي فرآورده تمام کلی،

 .بود قاره کشورهاي
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 خلق در را نقش بزرگترین نساجی، در )قدرت( محرکه نیروي کاربرد
 .داشت کارخانه سیستم

 ) آبها در ابتدا چرخ(اي به کارخانه،  حرکت از صنعت کلبه
 تمرکز عملیاتهاي مختلف در کارخانه،

 تأسیس که نداشت لزومی دیگر بخار ماشین اختراع با همه، از مهمتر
 .)آب نیروي از استفاده براي( باشد رودخانه کنار در کارخانه
  را سریعی رشد ها سازه و ها دستگاه قطعات تولید براي چدن از استفاده

  با انگلستان در توپ لولۀ براي چدن .کرد فراهم 1750 سال از بعد
  که حالی در شد، گزارش 1773 سال در که بطوري شد استفاده موفقیت

  نترکید، انگلیس دریایی نیروي توپ یک حتی گذشته سال بیست طی
  سالحهایی از ملوانان که بود عادي آنقدر حوادث نوع این فرانسه ارتش در
 .ترسیدند می دشمن از بیشتر داشتند خدمت در که
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  سال در .بود پیشرو جهان در آهن ساخت در انگلستان دوره، این طی
  1850 سال تا اما شد تولید انگلستان در خام آهن تن هزار 20 ،1750
   .یافت افزایش تن میلیون 2/5 رقمی به برابر صد از بیش به آن تولید
  سال در پوند هزار 46 از بریتانیا نساجی هاي فرآورده صادرات ارزش
 .یافت افزایش 1850 سال در پوند میلیون 46 به 1750

 
 

  استفاده آهن از کشتی ساخت در انگلستان در 1777 سال در بار اولین
  سال از .شد نصب کشتی در 1807 سال در بخار موتور اولین و کردند
   .یافت عمومیت کشتی در آهن از استفاده 1890

 ]مکملی محمدکاظم آهن، راه جامع تاریخ[                                             
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 گسترش انقالب صنعتی در اروپاي قرن نوزدهم

 صنعتی انقالب 1830 تا 1760 زمانی بازة در
 .بود محدود انگلستان به عمده بطور

 و ماهر کارگر آالت، ماشین صدور انگلستان
 .کرد قدغن را ساخت فناوري
 انگلیسی نفر دو توسط بلژیک به آن انتقال

 ،)Cockerill( کاکریل جان و ویلیام نامهاي به
 شرایط  و  بود  ور غوطه  انقالب  در  فرانسه
 وسیع گذاري سرمایه جرأت ،نامعین سیاسی

 .بود کرده سلب را صنعتی نوآوري در
  ملی یکپارچگی از پس آلمان صنعتی توسعۀ

 .کرد رشد بسرعت اما شد؛ آغاز 1870 سال در
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 شد؛ آشکار 1851 سال بزرگ نمایشگاه در بریتانیا بودن پیشتاز عمل در
 که کشور، پیروزمندي طلوع« :کرد وصف چنین را آن مامفورد که بطوري
   ».کشید رخ به جهان کارگاه عنوان به را خود
     پمپها، بخار، ماشینهاي ابزار، ماشینهاي کارکرد نمایشگاه این در

 به بریتانیا صنعت هاي فرآورده گوناگون انواع و نساجی هاي دستگاه
 .شد گذاشته نمایش

 غالباً آن، بانیان هرچند بود، روز آن مهندسان براي بزرگ فتح یک این
  را ماشینهایی عملکرد اصول کامل بطور و بودند کرده غیرتحصیل افرادي

 .کردند نمی درك بودند ساخته خود که
 دکتر چنانکه بودند، عقب خود زمان از که نبودند مهندسان تنها این

  را بریتانیا 1798 سال در )وي به یانگ مدول انتساب( یانگ توماس
 .دانست ریاضی هاي شاخه از بسیاري در خود هاي همسایه از عقبتر بسیار
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 :1855گزارش ویلیام فربرن از نمایشگاه پاریس سال 
 برتر هاي شاخه اصول به مربوط تئوري دانش در آلمانیها و فرانسویها«

 بیشتري امکانات بخاطر این کنم می فکر من و هستند جلوتر ما از ،صنعتی
  فیزیک و شیمی علم در آموزش براي کشور آن هاي مؤسسه توسط که است
  تصور مصرانه که بود ما انگاري بزرگ خود شدید انگیزة این .شود می فراهم
 تر اهمیت کم کشورهاي که حالی در .کردیم پیشرفت کمیتی دیدگاه از کنیم
 براي را تئوري اصول بکارگیري امکان برخوردارند، کمتر امکانات از که

  در دادند؛ قرار بررسی مورد ما به نسبت بیشتري دقت با متعدد، هاي استفاده
 ».جلوترند ما از کیفی لحاظ به موارد بسیاري از نتیجه،
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 فرانسه 1747در  Ecole Polytechniqueتأسیس  

 ریاضیات، نظیر پایه علوم سال دو( کنونی هاي دانشگاه گذار پایه
 ،)تخصصی مهندسی علوم سال دو و فیزیک و شیمی
 اعالم )فرانسه انقالب از پس( 1795 سال تا مؤسسه این فعالیت
 .نگردید

 تکنیک آلمان بعد از جنگهاي ناپلئون، تأسیس پلی
  مونیخ، برلین، تکنیک پلی نظیر دیگري تکنیکهاي پلی متعاقباً
 .شدند تأسیس 1830 سال تا وین و پراگ اشتوتکارت، درسدن،
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 51 صفحه ،1377 بیطرفان، مهندس و لیاقت دکتر نگارش »مهندسی علوم در تحقیق روش« کتاب از برگرفته



  که مهندسی مسائل بود، جهان در پیشرو و صنعتی کشور بریتانیا اگرچه
 که شد می حل افرادي توسط بایستی شد، می مطرح توسعه مسیر در

 .داشتند را علوم از درك کمترین آنها بیشتر و بودند خودآموز
 استفنسن جرج توسط 1847 سال در مکانیک مهندسان مؤسسۀ تأسیس

  توان می .رفت می بشمار آن رئیس نخستین خود که بود )آهن راه پدر(
 بریتانیا در مکانیک مهندسی حرفه که بود بعد به زمان این از که گفت
 .کرد کسب اي حرفه احترام
  از کردند می کار آهن راه مسائل روي 1850 تا 1825 سال از که افرادي

 .بودند مهندسی پیشرفت در اصلی پیشتازان
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 تربیت و تعلیم به نگرش در بزرگی جهش ،1900 تا 1850 سالهاي بین«
 ]255 ص[ ».آمد بوجود دنیا صنعتی کشورهاي تمام در مهندسان

  هنوز بریتانیا در اما – کشورها سراسر در نه اگرچه – عمومی باور این«
  صورت ها کارگاه در اساساً بایستی مکانیک مهندسی آموزش که بود شایع
  چندانی اهمیت شد، می کسب ها دانشگاه در که نظري دانش و گیرد

        ،1868 سال به که بود »ورث ویت ژوزف سر« استثنا یک .نداشت
  مهندسان براي را »ورث ویت« تحصیلی بورس عدد 30 از مندي بهره
 با را نظریه مکانیک، مهندسان آموزش در که کسی کرد، فراهم جوان
 ]256 ص[ ».کرد ترکیب عمل
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 فوالدهاي تولید با فوالد و آهن صنایع ،1900 و 1850 سالهاي بین«
 ]260 ص[ ».شد انقالب یک دچار ارزان،

 تجاري تولید که دهد می نشان شد منتشر 1863 سال در که گزارشی«
 یافت، گسترش بریتانیا در کشوري، هر از پیش روشها، این با ارزان فوالد

 وزن و اینچ 12 ضخامت با یک هر فوالدي، هاي صفحه کند می عنوان و
 ]262 ص[ ».شدند نورد شفیلد شهر در تن 20

 بریتانیا از آلمان حتی و آمریکا متحده ایاالت ،1900 سال از پیش اما«
 ]262 ص[ ».گرفتند پیشی

  بطور ابزار، ماشینهاي گسترش و نوآوري نوزدهم، قرن دوم نیمۀ در«
  ایاالت اختیار در و شد خارج بریتانیا دست از 1ناگهانی کامالً و کامل
 ]263 ص[  ».گرفت قرار آمریکا متحده

363 

نسرگذشت مهندسی مکانیک، تألیف آبري برستال، ترجمه دکتر بهروش و همکارا  

 !] محل سؤال است» کامالً ناگهانی«عبارت  1-[



  عمیقاً بیستم، قرن اول سال 40 خالل در مکانیک مهندسی تاریخچۀ
 بزرگترین که گرفت قرار )1914-18( اول جهانی جنگ تأثیر تحت

  بوجود بود، دیده خود به دنیا که مکانیکی، اختراعهاي براي را محرك
 کشورهاي همۀ در اي سابقه بی بصورت و نوع هر از صنعتی امکانات .آورد

 براي جدید سازوکارهاي امتحان و آزمایشها وقف منازعه، درگیر
 پایان جنگ که هنگامی .شد جنگ در نیاز مورد تخریبی کاربردهاي

 بکارگیري و ساخت در جدیدي دانش عنوان به فعالیتها این نتیجه یافت،
   کاربرد براي ماشینهایی ساخت در که بود آماده و ماند باقی ماشینها

 .شود گرفته بکار آمیز صلح
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  میان در را آگاهی این اول، جهانی جنگ خالل در فنی پیشرفت سرعت
 منابع بایستی صنعتی کشورهاي که آورد بوجود مهندسان و دانشمندان
 تأسیس ... .کنند صلح زمان در توسعه و تحقیق صرف را چشمگیري
   .صنعتی و علمی تحقیق سازمان ملی، آزمایشگاه

      تعاونی تحقیقاتی سازمان بیست از بیش 1940 سال تا
)cooperative research organization(  مهم مسائل بررسی براي  

   .شد تأسیس بریتانیا در صنایع ویژه فنی،
 سازمانهاي دولتی، دفاتر و صنعتی شرکتهاي برخی این، بر افزون

 دسترس در را هایی بودجه و کردند تأسیس را خودشان تحقیقاتی
 کالن مقیاس در تحقیقاتی کارهاي در شدن درگیر منظور به ها دانشگاه

   .دادند قرار
  کردند، می کار ضعیفشان منابع با فقط که تنها، و تاز یکه مخترعان دورة
 .بود پایان به رو تدریج به

 سرگذشت مهندسی مکانیک، تألیف آبري برستال، ترجمه دکتر بهروش و همکاران 365



 )در دست تدوین(تاریخچه آموزش عالی در ایران 
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 )ش. ه 1230(تأسیس دارالفنون 

  سال در روسیه به )اعظمی صدارت از پیش( خان تقی میرزا مأموریت در
 هر و داشته اقامت پطرزبورگ در ماه دو از بیش هیأت این ق، .ه 1244
 رفت می روسیه آموزشی و فنی و علمی مؤسسات از یکی دیدن به روز

   ]اردکانی محبوبی[
 امیرکبیر براي ایران در دارالفنون تأسیس و ایجاد تفکر که است بدیهی
  آنجا نظامی و صنعتی و فنی مدارس دیدن و روسیه به مسافرت از پس
 ]آشتیانی اقبال[  »... آمده پیش
 امیرکبیر بدست ق .ه 1266 سال در دارالفنون مدرسۀ بناي سنگ

 وي تبعید زمان در  )ق .ه 1268( ش .ه 1230 سال در و شد گذاشته
 .شد افتتاح شاه الدین ناصر توسط
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  براي را داوودخان امیرکبیر، بود، ساخت حال در مدرسه که زمانی
  در جویانه مداخله و سیاسی منافع که( آلمان و اتریش به معلم استخدام

  و فرانسه انگلیس، سیاستهاي به امیر که چرا فرستاد؛ )نداشتند ایران
   .نبود خوشبین روسیه
   اتریش، از معلمین از نفر 7 استخدام با کار شروع
  چند معلمین، این اتریشی ملیت به انگلستان سفیر اعتراض با بعدها
 .شدند اضافه افراد این به نیز آلمانی و فرانسوي ایتالیایی، استاد
  فیزیک، شناسی، معدن کشی، نقشه ریاضیات، نظامی، فنون بر عالوه

 مدرسه این در خارجی زبانهاي و جراحی طب، داروسازي، شیمی،
 .شد می تدریس

   التحصیالن فارغ و معلمین از بسیاري تهران، دانشگاه تأسیس از پس
 .رسیدند دانشگاه این استادي به دارالفنون مدرسه
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 ...اقدامات امیرکبیر متقدم بر امپراتور میجی بود، اما 
 )  1807 -1852(میرزا تقی خان امیرکبیر 

 مدرنیزاسیون رهبر )1852-1912( میجی به ملقب موتسوهیتو امپراتور
  قرون فئودالی دورة از ژاپن وي دورة در .بود قدرت در سال 45 ژاپن،
 نمونه، بطور نمود؛ جهش صنعتی و مدرن عصر به وسطی

 اصالح ساختار نظام مالیاتی، اصالح نظام آموزشی،
 ،)شد پسر یک کشاور باید کشاورز می(لغو نظام طبقاتی 

 خدمت نظام اجباري و تأسیس ارتشی مدرن، 
 گسترش حکومت مرکزي از یک سوم ژاپن به کل ژاپن،

 رفع ممنوعیت سفر به خارج، ارتباط با خارج و یادگیري از خارج،
 اقتباس قوانین شرکتها و قوانین حقوقی و کیفري از فرانسه،

 آزادي ادیان نظیر اسالم و مسیحیت،
 .  میالدي 1872و آغاز فعالیت راه آهن ژاپن در سال 
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 انقالبهاي صنعتی
 فوالد، انبوه تولید بخار، ماشین ،)نساجی( شدن مکانیزه :اول صنعتی انقالب

 

 :)اول جهانی جنگ تا 19 قرن اواخر( فناوري انقالب یا دوم صنعتی انقالب
  لوازم الکتریکی، مدارهاي الکتریکی، ماشینهاي انبوه، تولید خطوط

 روشنایی، و الکتریکی
 

 رباتها، هوشمند، افزارهاي نرم تولید، شدن دیجیتال :سوم صنعتی انقالب
   بعدي، سه چاپگرهاي

 

 هوش مستقل،/خودکار رباتهاي )فناوریها همجوشی( :چهارم صنعتی انقالب
 چاپگرهاي بیوتکنولوژي، کوانتومی، کامپیوترهاي نانو، فناوري مصنوعی،

 مجازي واقعیت و اشیاء اینترنت عمودي، برخاست و نشست بعدي، سه
 مرکز هوشمند، ساختمان هوشمند، شهر هوشمند، کشاورزي هوشمند، هاي کارخانه(

 )... و هوشمند تجاري
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 تعیین هدفمند جوایز

 حمل و تولید در مؤثر اختراعات برخی ،)1760( صنعتی انقالب آغاز در«
  اختراعات شود، هموار صنعتی توسعۀ راه تا شد گذاشته مسابقه به نقل و

 ».)لکوموتیوها( نقل و حمل و )ریسی نخ ماشینهاي( نساجی زمینۀ در متعدد
 .]1377 مکملی، محمدکاظم آهن، راه جامع تاریخ[
  بود شده معین لکوموتیوي اختراع براي مارك هزار ده معادل اي جایزه«
 ]همان[ ».کند حرکت شده تعیین ویژگیهاي با بتواند که
  و صنعت تقویت و حمایت براي شاهنشاهی مجمع ،1761 سال در«

  ماشینی که کرد تعیین کسی براي بزرگی جایزة انگلستان در تولید
 ]همان[ ».بتابد هم با را نخ چند همزمان که کند اختراع
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  و راترفورد لرد به شکن اتم ماشین اختراع براي پوندي هزار یک جایزة
 گرفت تعلق کمبریج دانشگاه فیزیک دانشمندان از دیگر نفر یک

 ]زنجانی محمود ترجمۀ برن، جروم جهان، تاریخ دانشنامۀ[ .)1932 کمبریج(
 

  تکمیل تدریج به که دارد، وجود خصوص این در متعددي موارد
 .شد خواهد
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 :پیشنهاد
  ابداع( صنایع مشکالت یا نیاز رفع براي ابتکارات و ابداعات طرحها،
 گذاشته مسابقه به متناسب اي جایزه تعیین با )نوین روشهاي و طرحها
 .شود

تواند در  ارشد براحتی می هاي کارشناسی و کارشناسی نامه بخشی از پایان
 .این زمینه و براي کسب جایزه جهتدار شود

هاي مربوطه نسبت به تعیین اعتبار براي جوایز اقدام   سازمانها و وزارتخانه
 .  نمایند

وگرنه سبب  (تعیین مشخصات هدف این مسابقات، کاري تخصصی است 
 ).  شود تضییع بودجه و لوث شدن موضوع می

صمت  وزارت توسط تواند می خصوصی صنایع براي ابتکارات جوایزِ اعتبارات
 .  عملیاتی شدن و سوددهی، باز پرداخت آن آغاز شود از پس و شده تأمین
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 چند نکتۀ کلیدي در تاریخ علم و فناوري
  تولید اما است، بوده مهمی اختراع ،)چین در( کاغذ اختراع اگرچه
  محسوب فناوري و علم تاریخ در عطفی نقاط آن، صنعتی نیمه و صنعتی

 به و تقاضا به نیاز صنعتی )نیمه( تولید براي انگیزه طرفی از .شود می
   .داشت جامعه در علم شدن عمومی عبارتی
  دبیران، انحصار از را علمی فعالیتهاي اسالم، در طبقات شدن شکسته
  در علم شدن عمومی پیشنیاز موضوع این که کرد، خارج دربار و موبدان
 .بود قدیم ایران پهناي در جامعه سطح
 افرادي استفادة براي سلطنتی کتابخانۀ چند در کتابها اینصورت، غیر در

   .داشت قرار خاص،
  وجود شخصی خرید توانایی نبود، دسترس در ارزان کاغذ که هنگامی تا

 .نداشت
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 )ادامه(چند نکتۀ کلیدي در تاریخ علم و فناوري 
  نفیسی شخصی هاي کتابخانه که علمایی بسیار چه اسالم، از پس

 .داشتند
 توانست نمی بود، نرسیده صنعتی تولید به کاغذ که وقتی تا چاپ اختراع
 .باشد راهگشا

  بوده غرب به شرق از کشورها در صنعتی کاغذ تولید زمانی، لحاظ از
 در چاپ صنعت )اندکی نسبتاً زمانی اختالف با( که بود آن از پس .است
 .بود اروپا در فکري انقالب عوامل از یکی و گرفت رونق غرب
 ارزانقیمت دسترسی و آبادانی و امنیت دینی،-فرهنگی معیشتی، عوامل

 .بود جامعه در علم شدن عمومی نیاز پیش کتب، به
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 )ادامه(چند نکتۀ کلیدي در تاریخ علم و فناوري 
  شد، نمی پیشرفت سبب لزوماً مدرن سیاستهاي و نظریات شدن مطرح
  قرنها که نظریاتی بسیار چه .داشت جامعه پذیرش و آمادگی به نیاز بلکه
 به باید فناوري سطح که است این دیگر نکتۀ .نکرد توجهی آنها به کسی
 .داد انجام علمی آزمایشات و مشاهدات بتوان تا رسید می حدي

 در بها بی و وار پیمانه را خرد و دانش من اوه،« فرماید می )ع( امیر حضرت
   درك را چیزها این که بود، اي شایسته مغزهاي کاش اي .گذاشتم دسترستان

 ]البالغه نهج[                                                           »نمود می
 ]روسو یر پی[ نرسید، سرانجامی به اروپا در )م 742-814( شارلمانی کوششهاي

  او قریحۀ از استفاده مستعد و پسندیدند نمی را او شیوة بیکن راجر زمان مردم
 ]اروپا در حکمت سیر[ .نبودند
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 آیا عامل عدم پیشرفت کشور نفت بوده است؟
 :  در ایرانکشف و استخراج نفت 

 . است داشته کاربردهایی و شده بوده شناخته نفت باستان دوران از
 در زمان مظفرالدین شاه قاجار 1901قرارداد دارسی در سال 

 .دستور توقف نیز صادر شد 1908در نیمه اول سال 
 )    میالدي 1908(  1287خردادماه  5کشف مؤثر نفت در 

 1909تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس در 
تمام نفت تولیدي ایران از میدان  1928تا سال  1908از سال 

 .نفتی مسجد سلیمان استخراج شد
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 آیا عامل عدم پیشرفت کشور نفت بوده است؟
  اواخر تا ایران آیا که آورد می بوجود را ابهام این فوق پرسش
  همه نفت، کشف از پس و بوده؟ اي پیشرفته کشور قاجار دوران
 اند؟ کرده ارتزاق نفت پول با و کشیده کار از دست
 .است شده مضراتی و منافع سبب نفتی درآمدهاي مسلماً

  نمود مقایسه مصر با توان می را ایران وضعیت خصوص، این در 
  عقبتر یا جلوتر یکدیگر از مصر و ایران کشور دو مقاطعی در که
   .اند بوده
 با زیادي مشابه هاي مؤلفه گرچها( ترکیه با مقایسه منظر، این از

 .)شود رجوع پیوست به( رسد نمی نظر به صحیح جهاتی از )دارد ایران

381 



 برخی از دالیل جاماندگی کشور
چنگیز، هوالکو،  (کشی مهاجمان  حمالت متعدد ویرانگر و نسل

 ،...)تیمورلنگ و 
 ،)الذکر ناشی از علت فوق(ضعف جمعیتی 

 اي، قاره تغییر مسیر حمل و نقل بین
 دخالت اروپائیان،

 عدم اطالع از تاریخ خود،
 فقدان مطالعۀ عمومی در اکثریت قریب به اتفاق مردم، 

بسیاري از مناطق حاصلخیز پیرامونی جدا شده (منطقه کویري 
 )و عمدتاً ناحیۀ مرکزي کویري باقیمانده است

 382 
 به پیوست رجوع شود



 دانشگاههاي نسل اول تا چهارم
 دانشگاههاي آموزش محور: نسل اول
 تدریس

 آموزش نیروي انسانی
 )اواخر قرن نوزدهم(پژوهش محور : نسل دوم

 پژوهش+ آموزش نیروي انسانی 
 )پذیر مسئولیت(دانشگاههاي کارآفرین : نسل سوم

 تصور و برداشت ناصحیح از دانشگاههاي نسل سوم
 ساز فرهنگ ،با توانایی راهبريخردگرا محور،  جامعه :چهارمنسل 
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  بود گالیه مند کشور این دانشگاه هاي از آمریکا جامعه 70 دهه در 
  منتقل بیرون به است، دانشگاه درون که فناوري هایی چرا که

  بودجه از دانشگاه ها زیرا کند؛ استفاده آن از نیز جامعه تا نمی شود
 که کردند تصویب را قانونی بنابراین .می کردند استفاده دولتی
 که کسانی به می تواند و دارد را اختراعات انحصار حق دانشگاه
 ... کرد باز را مسیري و بدهد بفروشند، را آنها می توانند

 ]1396/5/7 ایسنا خبرگزاري از نقل به سخدري، جواد دکتر[               
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 عدم توجه به عرضه و تقاضا
  شش دورة یک کشور هاي دانشگاه در اگر که کنند می تصور افراد بعضی
 مقطع التحصیالن فارغ و شود دایر )آن نظیر یا( جوشکاري ماهۀ

 شوند، کار بازار وارد جوشکار عنوان به آن بواسطۀ باالتر یا کارشناسی
   .اند شده کارآفرین سوم نسل نوع از ها دانشگاه
  سال 30 در فرضاً اگر .است اصلی موضوع یک تقاضا و عرضه به توجه
  شدند، می کار بازار وارد کشور در مهندسی التحصیالن فارغ کلیۀ قبل،
 .نبود زمان آن هاي دانشگاه بودن آل ایده بر دلیلی
  توجه بدون هستند، بیکار مهندسی التحصیالن فارغ از بخشی که هم اآلن
 .نیست مهندسی هاي دانشکده بودن ناکارآمد بر دلیلی تقاضا، و عرضه به

 آن به تخصصی نگاه اما دارد، وجود ها دانشگاه در زیادي ضعفهاي مسلماً
 .شود می دیده ها رسانه در کمتر

 
385 



 :نائب رئیس مجلسدکتر پزشکیان 
  تعداد از که ایم ساخته ایران در دانشگاه 2700 مجموع، در«

  وقتی نماینده یک نمونه براي ... .است زیادتر چین هاي دانشگاه
  فالن در که است این اش وعده اولین شود، نماینده خواهد می

  این کار بدترین متأسفانه ... .شد خواهد احداث دانشگاه روستا
   ».بکنیم هم افتخار آن به و کنیم غلطی کار که است

 ]96/12/5 فارس، خبرگزاري از نقل[                                      
    

 والعھدة علی الراوی                                                 
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 تعریف پژوهش
 یا نشده داده سؤاالت جواب که معناست این به پژوهش یا تحقیق
 به عامیانه، تصور خالف بر و شود یافته محقق توسط نشده، حل مسائل
 .نیست منابع مطالعۀ و جستجو طریق از سؤاالت جواب یافتن معناي

 

  باشد، کرده گزارش را سؤال جواب قبالً محققی اگر دیگر، عبارت به
 پژوهش دیگر ،)آن بازتولید یا( یادگیري و منابع در جواب آن یافتن

 به توجه عدم از ناشی نادرست رویکردهاي از بخشی .شود نمی محسوب
   .است موضوع این

 

  کشف براي که خالق و منظم شده، ریزي برنامه فعالیت هرگونه« 
  فنی و علمی دانش افزایش به منجر و پذیرد صورت واقعیتی یا حقیقت

 .]بیطرفان و لیاقت مهندسی، علوم در تحقیق روش[ »شود می خوانده تحقیق گردد، بشر
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 آموزشِ پژوهش
  پیشنهادي طرح دفاعِ ،)ارشد سمینار( 1 پژوهش تحقیق، روش درس اگر

  کارشناسی مقطع دروس گذراندن با توأم( نامهپایان انجام و )دانشجو توسط(

 بطور دانشجو و شودمی تکمیل دانشجو به پژوهش آموزشِ شود، طی )ارشد
 .کندمی پیدا را 1مستقل پژوهش یک آمادگی نسبی

 

 در مقاله چاپ احتمالِ پژوهش، آموزشِ کاملِ روالِ بودن زمانبر به توجه با
  الذکر فوق مراحل است، ممکن لذا یابد؛می کاهش ارشد کارشناسی دورة طول
 مذکور مسیر بنابراین، .نگیرد قرار دانشگاه-راهنما استاد-دانشجو عالقۀ مورد
 .شود می کوتاه ها دانشگاه در بعضاً

 

  و تحقیق بخش یا دکتري مقطع به التحصیل فارغ دانشجوي ورود صورت در
 .شودمی منتقل مذکور بخش به عمالً ضعف این صنعت، در توسعه

 

                           در وبگاه انجمن هوافضاي ایران » آموزشِ پژوهش«عنوان کوتاهی با راهنماي 
 .دسترسی استقابل   www.ias.irطریق آدرس از 
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 . آمده است» بطور نسبی«کند و دورة دکتري محقق مستقل، بهمین دلیل عبارت  دورة کارشناسی ارشد، محقق وابسته تربیت می1



 و پایه مبانی بر متکی حوزه، هر در پژوهش که داشت توجه باید
 .است رشته هر تخصصی

  وجود ضعف و کاستی تخصصی، آموزشِ در که هایی زمینه در کلی بطور
 .بود خواهیم ناتوان پژوهشی، بعد در مسلماً باشد، داشته
 در مقاالتی دکتري، دانشجویان و محققین که شود می مشاهده بعضاً

 حوزة متداولِ روشهاي و پایه اصول اما اند، کرده چاپ نیز معتبر نشریات
  یا مقاله در رفته بکار روش از استفاده علت اصالً بعضاً .دانند نمی را خود
 !دانند نمی را خود رسالۀ
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 انجام بر عالوه که بدانند باید دکتري بویژه و ارشد دانشجویان
 شده ارائه آنها خود توسط باید نیز رساله و نامه پایان ایدة پژوهش،

 در چالش و ایده تفاوت« کوتاه راهنماي به( .راهنما استاد نه و باشد
 )شود رجوع هوافضا انجمن وبگاه در »پژوهش

 .وظیفۀ استاد راهنما، راهنمایی و نظارت بر پژوهش دانشجو است
 . ندانستن این موضوع، سبب توقع نابجاي دانشجو خواهد شد

  در و شود می ارجاع اي رساله یا نامه پایان به کتب، و مقاالت در وقتی
  دیده راهنما استاد از نامی آورند، می را آن اطالعات مراجع، بخش
  .است الذکر فوق نکتۀ دو همان هم، آن دلیل .شود نمی
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 سرفصلهاي راهنماهاي کوتاه

 نامهتدوین و دفاع پایان
 ارائه فنی

 تدوین و نگارش مقاالت
شرکت، ارائه مقاله و برگزاري  

 کنفرانس
 

 جستجوي منابع  
 آموزش مهندسی 
 آموزشِ پژوهش

 اياخالق حرفه
 امتحان جامع دکتري
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قابل   www.ias.irراهنماهاي کوتاه مربوط به هر سرفصل در وبگاه انجمن هوافضاي ایران از طریق آدرس 
 .دهد هاي مهندسی را پوشش می این راهنماها ثلثی از درس روش تحقیق رشته. دسترسی است



 تفاوت مهندس و محقق
 وبگاه در کوتاهی راهنماي قالب در اجماالً »محقق و مهندس تفاوت«

 .است دسترس در www.ias.ir ایران هوافضاي انجمن
 طریق از جهانی رتبۀ ارتقاي بر کشور هاي دانشگاه تمرکز به توجه با

  .است شده تضعیف فنی هاي دانشکده در مهندسی آموزشِ مقاله، تولید
  کارشناسی مقطع در کشور هاي دانشگاه تمرکز بایست می که صورتی در
 .باشد »مهندسی آموزشِ«
        باشد، مهندسی مهارتهاي فاقد اما بوده، خوبی محقق استادي اگر
 محقق هم که اساتیدي تعداد از ساله هر .کند تربیت مهندس تواند نمی

  باید فقدان، صورت در .شود می کاسته باتجربه، مهندسی هم و هستند
 .شود استفاده مربوطه دروس تدریس براي مجرب مهندسین از

 ».شود نمیمحقق، مهندس خارج از تربیت «شایان ذکر است که 
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 پروژه کاربردي-پژوهشِ کاربردي
 کاربردي، پروژة یک لزوماً اما است؛ کاربردي پروژة یک کاربردي، پژوهشِ
   .نیست کاربردي پژوهشی

  ،)متداول نوع در( دونفره هواپیماي ساخت و سازي آپارتمان نمونه، بطور
 .شود نمی حاصل آن از پژوهشی دستاورد و نیست کاربردي پژوهشِ یک
 به نیاز است، ممکن ]پژوهش فاقد نوع از[ کاربردي پروژة یک

  شده روتین آنقدر است ممکن همچنین .باشد داشته طراحی/مطالعه
 .باشد نداشته نیز طراحی/مطالعه به نیازي که باشد
 آموزشِ براي تنها ]پژوهش فاقد[ کاربردي هاي پروژه به ها دانشگاه ورود

 اي مشاوره نقش البته .)کارشناسی مقطع در عمدتاً( دارد توجیه مهندسی
  نوع برحسب ها پروژه اینگونه در صنایع و سازمانها شرکتها، به اساتید
   .باشد متفاوت تواند می و بوده ارزیابی قابل نیاز، و شرایط پروژه،

 
 393 



 آموزشِ هدف با ]پژوهش فاقد نوع از[ کاربردي هاي پروژه از دسته آن
 براي که گیرد قرار توجه مورد باید کارشناسی دانشجویان به مهندسی
 و سطح حسب بر ها پروژه این انتخاب .است مفید مهندسی آموزشِ
 .است متفاوت ها دانشگاه امکانات

 
 و بخشها در که است کاربردي پژوهشِ یک انجام هوشمندانه، انتخاب
  کارشناسی و ارشد کارشناسی دکتري، دانشجویان آن، مختلف  سطوح
 نمونه، بطور .باشد مفید نیز مهندسی آموزشِ براي و شوند آن درگیر
 قابلیتهاي با پرنده رباتهاي هوشمند، رباتهاي ساخت و طراحی هاي پروژه

 Technology Demonstrator عنوان به ها نانوماهواره و مضاعف
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 به زبان ساده 
 

    مهندسی، و فنی هاي دانشکده در کارشناسی مقطع در غالب وجه
   .است کاربردي و موجود فناوري و علوم پایۀ بر مهندسی آموزش
 تحصیالت تکمیلی براي پژوهش و آموزشِ پژوهشبخش 
 و مهندسی آموزشِ تکمیل براي محور آموزش ارشد کارشناسی مقطع البته

 است، مرتبط مهارتهاي
  دکتري دورة مرحلۀ پیش )محور پژوهش( ارشد کارشناسی در نامه پایان با متد و

 .شود می تلقی
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       پیشنهاد کارشناسی، هاي نامه پایان نابهنجار وضعیت به توجه با
 بیشتر کارشناسی مقطع براي فنی هاي دانشکده در که شود می

   .گیرد قرار نظر مد )ساخت و طراحی( ساختی موضوعات
 ساخت وسیلۀ آزمایشگاهی

 هاي دانشگاهی ساخت وسایل مورد نیاز پروژه
ربات، کوادروتور، ریزپرنده، (مسابقات دانشجویی ساخت وسایل مختلف  

 ...)ست، وسیلۀ زیرآبی بدون سرنشین و  ست، کیوب کن
 )اسالید بعد(وسایل مورد نیاز صنعت 
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  االمکان حتی کارشناسی دانشجویان کارآموزي که شود می پیشنهاد
 نیاز مورد اي وسیله ساخت نهایت، در که شود ریزي برنامه اي بگونه
  کارشناسی مقطع در دانشجو آتی نامۀ پایان عنوان به صنعت، آن

 نامۀ پایان یک لزوم، صورت در و راستا این در .شود تعریف
 .شود انجام دانشجو سه یا دو توسط مشترك بطور کارشناسی
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 پیشنهاد
 :گسترش یا تأسیس مدارس ویژه، بطور نمونه

 مدارس رباتیک
 )شامل کوادروتور و شبه حشرات(ها  مدارس ریزپرنده

 )به عنوان آمادگی براي شروعست  کنست و  کیوب(ها  مدارس پیکوماهواره
 اي افزارهاي آنتی ویروس رایانه مدارس نرم

   
  .گیرند قرار مدنظر همکار یا کننده تأسیس بعنوان توانند می ذیربط سازمانهاي

 همکاري متقاضی مدارس از یکی با تواند می ماهواره پژوهشکده نمونه، بطور
 .کند
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 مزایا
 غیره و خانواده هزینۀ تأمین بخاطر آموزان دانش ذهن :باال راندمان
 .نیست درگیر
 در که تئوریهایی گیرند، می فرا را عملی نکات وقتی :عملی آموزش
 استفاده قابل و درك قابل کامالً برایشان گیرند، می فرا بعد سالهاي
 .بود خواهد
 آتی، مسیر تعیین به توجه با اضافی دروس حذف
 گروهی، کار تقویت خالق، آموزش
 فناوري، معاونت و صنعت والدین، پرورش، و آموزش بین ها هزینه تقسیم

 .هاي صنعت در بکارگیري این افراد بخاطر خبرگی آنها و کاهش هزینه
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 محور ارشد آموزش کارشناسی
  یا )محور پژوهش( نامهپایان اخذ با صورت دو به ارشد کارشناسی دورة
 .است )محور آموزش( نامهپایان اخذ بدون

 

  و ها نامه پایان تعداد کاهش سرمایه، زمان، انرژي، اتالف از جلوگیري
 .است خصوص این در صحیح ریزي برنامه مزایاي از کیفیت بی مقاالت

 

 مدیریت کارآفرینی، هاي حوزه در یا( مهندسی بعد تقویت براي درس دو اخذ
  تعداد چه جذب ظرفیت کشور مگر :پژوهشی بعد بجاي )... و فناوري

    نیز مهندسی بعد تقویت نیازمند صنعت طرفی، از .دارد را پژوهشگر
 ).شود می انجام پژوهش آموزشِ از بخشی تحقیق، روش درس اخذ با ضمناً( .باشد می

  

در وبگاه انجمن هوافضاي ایران                    » محور ارشد آموزش کارشناسی«راهنماي کوتاهی با عنوان 
 .قابل دسترسی است  www.ias.irاز طریق آدرس 
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 پیشنهاد

  مرحلۀ در کشور، صنعتی هاي بنگاه از اي عمده بخش که این به توجه با
 بویژه دروس، این ارائۀ و تدوین هستند، معکوس مهندسی و سازي مشابه

 این به مؤثري کمک )مربوطه رشتۀ در( محور آموزش ارشد کارشناسی در
 .نمود خواهد بخش
  سازي بهینه و محصول اصالحِ روشهاي دروس ارائۀ و تدوین بعد، مرحلۀ
    .است آن طراحی دانش به دستیابی از )بعد و( قبل آن،
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 بندي پژوهش از لحاظ کاربرد  دسته
 نظر در بدون دانش مرزهاي گسترش جهت در که پژوهشهایی :بنیادي پژوهشهاي 

 بنیادي پژوهشهاي .)محض( گیرد می انجام آن براي خاصی عملی استفاده گرفتن
 آتی و جاري مسائل حل براي الزم عملی زمینۀ ساختن فراهم منظور به راهبردي

 .شود می انجام
 کاربرد براي که جدید فنی و علمی دانش کسب منظور به :کاربردي پژوهشهاي

  .شود گرفته نظر در اي ویژه
 دانش بر مبتنی( بوده استوار کاربردي و پایه تحقیقات به :اي توسعه پژوهشهاي

 است موجود که آنچه بهبود براي آن نتایج و )تجربیات یا تحقیقات از حاصل موجود
 قرار استفاده مورد روشها و سیستمها تولید، وسایل به دادن بهبود براي همچنین و

 روش یا تولید بهبود معکوس، مهندسی سازي، مشابه مونتاژ، صنایع در تحقیق( گیرد می
   .)فناوري ایجاد مختلف، جهات از تولید

 

 .1377 بیطرفان، مهندس و لیاقت دکتر نگارش »مهندسی علوم در تحقیق روش« کتاب از برگرفته
 .شود مراجعه مذکور کتاب 101-142 صفحات به متعدد هاي نمونه بهمراه کامل تشریح براي
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 :طرح سؤال

  علوم هاي دانشکده در )کاربرد لحاظ از( پژوهش انواع از کدام هر سهم
 باشد؟ باید میزان چه پایه

 
 چه مهندسی -فنی هاي دانشکده در پژوهش انواع از کدام هر  سهم
 باشد؟ باید میزان

 
 کمتر و توسعه حال در پیشرفته، کشورهاي در ها سهم این نسبت
   است؟ چگونه یافته توسعه

 
  



به عنوان مثال تحلیل تنش در یک استوانه با نازل، یک تحقیق کاربردي  
 .]1377روش تحقیق در علوم مهندسی، لیاقت و بیطرفان، [است 

 

  فعال بصورت بنیادي تحقیقات گیريِ شکل زمان از نیز کاربردي تحقیقات
  رشد بنیادي، تحقیقات سرعت کاهش علیرغم اما شده، صحنه وارد

 و علمی مراکز فعالیتهاي اعظم قسمت که اي بگونه یافته، اي فزاینده
 .]همان[ است گردیده معطوف مسئله این به تحقیقاتی

 

  غیرصنعتی کشورهاي در آن، مطلوب عنوان علیرغم کاربردي تحقیقات
 اگر .است علمی مقاالت انتشار آن محصول و نداشته زیادي مصرف مورد

 اي توسعه تحقیقات جهت در )محققین کمبود به توجه با( مستعد مغزهاي
 خواهد بدست صنعتی رشد جهت در مطلوبتري نتایج شود، گرفته بکار
 .]همان[ آمد
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 تعاریف و مثالها از منبع دیگر
هاي طبیعی،   به حل مسائل بنیادي نظیر توجیه پدیدهتحقیق بنیادي 

 .  پردازد بندي آنها می ریاضیات محض، مفاهیم زمان و مکان و فرمول
، هدف یافتن پاسخ براي یک مسئله مشخص در تحقیق کاربرديدر 

 .ارتباط با صنعت، جامعه یا کسب و کار است
پردازد   به پاسخِ مسائل مطرح در جامعه و صنعت میتحقیق کاربردي 

 .نظیر این که آیا امکان تولید پالستیکهاي سازگار با محیط وجود دارد
به جنبۀ تولیدي و تجاري شدن تحقیقات کاربردي    اي  تحقیق توسعه

 .بندي شده است شده و فرمول پردازد که بطور کامل شناخته می
 

Ref:  C.R. Kothari, Research Methodology Methods and Techniques, 
         New Age International Publishers, 2004.  
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 اشتباه رایج

  .شود می اشتباه کرات، به اي، توسعه پژوهش از برداشت در متأسفانه
 در اي توسعه و کاربردي بنیادي، پژوهشِ گزینۀ انتخابِ در نمونه، بطور

 .گیرد می صورت  داوران توسط که مقاالت داوريِ فرمهاي
  سیستم، یک ریاضی مدل آن در که پژوهشی که است این رایج اشتباه
   .کنند می تصور اي توسعه پژوهشی را است یافته تعمیم یا توسعه
 بنیادي پژوهشی باز باشد، یافته توسعه بنیادي، پژوهشِ در مدلی اگر

 نور، سرعت به نزدیک سرعتهایی در نیوتن قانون تعمیم نمونه، بطور .است
  پژوهشی باز باشد، یافته توسعه کاربردي، پژوهشی در مدلی اگر

 .است کاربردي
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  TRL( Tech Readiness Level(سطوح آمادگی فناوري 
 

 ،)بنیادي و کاربردي/مطالعات علمی تئوري و تجربی پایه(سطوح پایینی  
  آغاز فناوري، کاربرد و کاربردي پژوهشهاي پایه، قوانین« حوزة در 3 تا 1 سطوح
   »آزمایشگاهی مطالعات شامل فعال توسعۀ تحقیق

 ) ساخت و تست نمونه در محیط آزمایشگاهی(سطوح میانی 
 محیط در اولیه نمونۀ تست تا آزمایشگاهی سازيپیاده« حوزة در 6 تا 4 سطوح
  »مرتبط

 )  ساخت و تست محصول در شرایط واقعی(سطوح فوقانی 
  در تست و )عملیاتی به نزدیک( واقعی اينمونه ساخت« حوزة در 9 تا 7 سطوح
  مأموریتهاي در عملکرد اثبات و عملیاتی سیستمی ساخت تا عملیاتی محیط
 »آن نواقص رفع و تکمیل با واقعی
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  یا موفق تجربیات اساس بر یک هر مدیران و کارشناسان استادان، اکثر
 درك براي »فناوري آمادگی سطح« مفهوم .دهندمی نظر خود ناموفق
 و صنایع و سازمانها در مشترك درك و دانشگاهیان میان مشترك
  آموزنده و مفید بسیار صنعت و دانشگاه بین مشترك درك همچنین

 .است
 توسعۀ کاربردي، تحقیقات بنیادي،/پایه تحقیقات از مسیري سطوح این

 بر در را عملیات اجراي و تست و سامانه توسعۀ فناوري، نمایش فناوري،
 .گیردمی

 و )R&D( توسعه و تحقیق مراکز دانشگاه، فعالیتهاي حوزة اصلی تمرکز 
  لذا .است استنتاج قابل »فناوري آمادگی سطوح« تشریح و تبیین از صنعت
   .شد خواهد یک هر از منطقی توقعات به منجر

 .  با خود را دارد که در منابع موجود استسؤاالت مرتبط هر سطحی نیز 
 

    



 نظیر( ویژه دولتیِ سازمانهاي یا IBM نظیر پیشرو متمولِ شرکتهاي البته
  و نمانند دانشگاهها تحقیقات نتایج منتظر ذیل علل به است ممکن )دارپا
 :کنند پیدا ورود پایه تحقیقات به خود

 برتري در جهانیا کسب حفظ 
 رقابت در بازار بین المللی

 بودن موضوعکلیدي 
 محرمانه بودن موضوع

 

409 



410 

 
 با صنعت تعامل در TRL مفهوم اهمیت« عنوان با کوتاهی راهنماي
 www.ias.ir آدرس طریق از ایران هوافضاي انجمن وبگاه در »دانشگاه

 .است دسترسی قابل
  بصورت انگلیسی و فارسی زبان به TRL خصوص در ايارزنده مطالب
 اینترنت طریق از بعضاً که دارد وجود پاورپوینت فایل و گزارش کتاب،
   .است دسترسی قابل رایگان بطور

 
  بطور TRL با آشنایی )ظهر از بعد و صبح( روزة یک دورة :پیشنهاد

 به آن، ظهر از بعد بخش .شود برگزار فنی هاي دانشکده در ساالنه
     .شود ارائه متفاوتی مورد سال هر در که یابد، اختصاص »موردي مطالعۀ«

  



 موضوعات و مفاهیم مرتبط

 سطوح آمادگی تولید، سیستم و یکپارچگی
 
Manufacturing Readiness Level (MRL) 
Systems Readiness Level (SRL) 
Integration Readiness Level (IRL) 
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 .ایم، در حالی که علم باید اسیر ما باشد ما اسیر علم شده
 

اند و ما خود اسیر علم   کشورهاي صنعتی علم را اسیر خود کرده
 .ایم شده

 
 رضا انصاري دکتر محمد                                             
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 مدیریت استفاده از ظرفیتهاي تخصصی اعضاي هیأت علمی
 

  صورتی در دارند، را انتظار یک علمی هیأت اعضاي همه از ها دانشگاه در
  پژوهشهاي تجربی، و تئوري پژوهشِ خصوص در( افراد هاي توانایی که

 صنعت، از پروژه اخذ اختراع، ابتکار، ایده، مقاله، تولید کتاب، تألیف کاربردي،
   .است متفاوت )... و  بنیان دانش شرکتهاي تأسیس

  وجود پژوهشی همچنین و آموزشی علمی هیأت خارج، هاي دانشگاه در
  آموزشی اصطالحاً ها دانشگاه علمی هیأت اعضاي کلیۀ ایران در اما دارد؛

    .است پژوهشی اصطالحاً ها پژوهشگاه علمی هیأت اعضاي و
 بان دروازه نقش در هم که شود خواسته فوتبالیست یک از اگر :ورزشی مثال
 ایفاي مهاجم و هافبک عنوان به بتواند همچنین و مدافع هم و باشد
 بجز( رسید نخواهد جهانی رقابت قابل سطح به هیچکدام در کند، نقش
 .)استثناء موارد

 ]97/1/29ارائه بخش اول و دوم، [ 413



Professors of Practice (of Education),  
Professor of Teaching, Teaching Prof., [Lecturer] 

 نمونه، بطور( است متفاوت مختلف هاي دانشگاه در اساتید این تعداد
 .کند نمی تجاوز درصد 20 از معمول بطور و )درصد ده حدود
 سیالبس و محتوي توسعۀ دروس، تدریس اساتید، این اصلی فعالیت
 .است کارشناسی دانشجویان راهنمایی و دروس
 البته( شود می دیده ها دانشگاه مقررات در بعضاً نیز پژوهشی فعالیت الزام
 .)اساتید پژوهشی فعالیت الزام از کمتر

 .  مدارج استادیار، دانشیار و استاد تمام نیز دارد
 .  هاي مختلف متفاوت است نحوة قراردادهاي استخدامی آنها در دانشگاه

414 
مترادف با سایر عناوین ذکر شده نیست و در کشورهاي دقیقاً  Lecturer الزم به ذکر است که  عنوان

 .  مختلف متفاوت است



 حوزه آن در کتب کلیۀ مطالعۀ فرصت علمی هیأت اعضاي از بخش این
 توجه با مسائل و سؤاالت طراحی و یک هر آموزندة نکات آوري جمع و
   .دارند را خود خدمت دوره طول در دانشجویان ابهامات  به
 بطور مشخصی، دروس تدریس به تنها علمی هیأت اعضاي از بخشی اگر

  مبادرت صنعتی کنترل یا کالسیک کنترل مهندسی، ریاضیات نمونه
 در مرجعی آموزشیِ کتاب یک سال 30 از پس که این احتمال ورزند،
 .یابد می افزایش نمایند، تألیف خود حوزة
 صنعت معضالت حل به توانند می علمی هیأت اعضاي از دسته این

  .بپردازند )ها پروژه این در علمی مقاالت انتشار پتانسیلِ از نگرانی بدون(
    .نمایند کمک کارشناسی مقطع در مهندسی آموزش ارتقاي در بعالوه،

 ایفاي کننده کمک یا رابط بعنوان است ممکن نیز صنعت هاي پروژه در
    .کنند نقش

 
 ]97/4/20ارائه بخش اول تا چهارم، [ 415



 !کاري اساتید مزایاي پراکنده

  ورود است، بورس توي اصطالحاً مقاله چاپ براي که اي زمینه هر در
 .دهند می )بیشتر ارجاعات با( متعددي مقاالت و کرده
  همپوشانی دلیل به امتیازات کسر خطر با ارتقاء، نامۀ آیین امتیازات در

 .شوند نمی مواجه مقاالت
  .پذیرند می را متفاوت عالقمندیهاي با دانشجویان نامۀ پایان راهنمایی

 دارند، عالقه حوزه آن به و اند کرده کار اي حوزه در که دانشجویانی طبعاً
  بطور( آنها نامۀ پایان خروجی و گرفته راهنما استاد از کمتري وقت

 .است مطلوبتر )اي مقایسه
 یافتن بدنبال بعد ،)خود رشتۀ در اي حوزه هر در( گیرند می را پروژه اول
 .روند می آن انجام نحوة
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 کاري اساتید   معایب پراکنده

     دست )مطلق یا نسبی( علمی مرجعیت به خود تخصصی حوزة در
 .یابند نمی

 نامۀ پایان از مستخرج( شده منتشر مقاالت نتایج بودن نادرست احتمال
    .یابد می افزایش ،)آنها دانشجویان

 تفاوتی نسبت به حوزة پژوهشی خود، افزایش احتمال بی
 از پروژه دریافت احتمال کردن کار تخصصی رسد، می نظر به اگرچه
 و صنعت ارتباط بودن معیوب به توجه با اما دهد، افزایش را صنعت
 دریافت احتمال بالعکس است ممکن کاري پراکنده کشور، در دانشگاه
 .دهد افزایش نیز را پروژه

417 



 گیري مسیر تحقیقات شکل

       کار صنعت R&D بخش در خود دکتراي مقطع از قبل که افرادي
  را موضوعی معمول، بطور شوند، می دکتري مقطع وارد سپس و اند کرده

  علمی هیأت از پس و باشد بخش آن نیاز راستاي در که کنند می انتخاب
 .کنند  حرکت راستا همان در تا دارند تمایل نیز شدن
 صنعت، R&D بخش در کاري سابقۀ و خود عالقۀ به توجه با افراد، این

  را آن و کرده انتخاب را خود آتی تحقیقات حوزة آگاهانه کنند می سعی
 .دهند ادامه

  افراد این کاري و علمی سوابق از بخشی هیچ استخدام، بدو در متأسفانه
 .شود نمی محاسبه دانشگاه در آنها علمی و کاري سوابق در
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 احتساب سوابق کاري  
       کار )علمی هیأت حکم بدون( توسعه و تحقیق مراکز در که افرادي

      سوابق کشور، هاي دانشگاه در شدن علمی هیأت از پس کنند، می
  سال 5 اگر دیگر، عبارت به .شود نمی محاسبه )پایه اعطاي در( کاریشان

 .شوند می یک پایه دانشگاه، به ورود بدو در باشند، داشته کار سابقۀ هم
  رسالۀ از مستخرج مقالۀ هر به علمی هیأت اعضاي ارتقاي نامۀ آیین در

  مقاالت به اما ؛)امتیاز 5 سقف تا( گیرد می تعلق امتیاز یک دکتري
 حاصل صنعت R&D بخش تحقیقات خروجی از و آن از قبل که معتبري
 .گیرد نمی تعلق امتیازي شده،
 به ورود از بعد و قبل افراد، این تحقیقات که است صورتی در این

   .است صنعت R&D بخش نیاز مورد معمول، بطور دانشگاه،
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 تدریس روش( مدرسی دروس که استادانی براي ها دانشگاه از بعضی
   .کنند می منظور استخدام بدو در پایه دو یا یک اند، گذرانده را )غیره و

  در سربازي خدمت دوران براي پایه یک عتف، وزارت ابالغ با اخیراً
 .شود می محاسبه ها دانشگاه در علمی هیأت اعضاي استخدام بدو

 

 مراکز تحقیقات از مستخرج مقالۀ هر ازاي به شود، می پیشنهاد
 علمی هیأت حکم از قبل که )نامه پایان از خارج( توسعه و تحقیق

 پایه دو حداکثر باشد، رسیده چاپ به علمی معتبر نشریات در فرد
  فارغ )تحقیقاتی مراکز در فرد تحقیقاتی کار سابقۀ سالهاي سقف تا(
   .گیرد تعلق  )اي مشاوره قراردادي، ساعتی،( بیمه و قرارداد نوع از
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 )ذکر تجربه شخصی(حضور در صنعت 

  علوم، محترم وزیر از نقل به گروه مدیر دانشگاه، به نگارنده ورود از پیش
  ساعات جزو صنعت در اساتید حضور ساعات« :گفت فناوري و تحقیقات
 ».شود می محسوب دانشگاه در حضور

 

   عمالً سیاست این مراتب، سلسله تغییر از پس کوتاهی مدت از بعد اما
 .شد ملغی

 

  راستاي در اینجانب دانشجویان هاي نامه پایان اکثر که شد سبب امر این
 .شود تعریف »صنعت توسعۀ و تحقیق« بخش نیاز
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CHRISTENSEN, ARTHUR EMANUEL 
 

 :اي از تولید کار مرجع نمونه
 کتاب ایران در زمان ساسانیان                           

 
 دانشگاه در )1875-1945( دانمارکی شناس شرق سن کریستن
  ساسانیان تاریخ روي بر را خود کاري عمر اعظم بخش کپنهاگ،

 سپري )... و دینی متون رسوم، فرهنگ، اجتماعی، ساختار تاریخ،(
  .نمود

 

 .وي سه بار به ایران سفر کرد
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 عمر از سال ده ناطق، جواد محمد دکتر آقاي جناب گرانقدر استاد
 نسخ مقابلۀ فارسی، به عربی از جزَري کتاب ترجمۀ براي را خود
  آن هاي دستگاه جزئیات تشریح و اضافات متعلقات، بهمراه آن خطی

 دوران در فناوري در نظیر بی کتاب این اهمیت باب در( گذاشتند
 .)شود رجوع فناوري و علم تاریخ بخش به اسالمی تمدن

 

ها بویژه در ایران، سعۀ صدر الزم براي انجام  امروزه متأسفانه دانشگاه
 .   کارهاي فاخر را ندارند
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 دفتر ویراستاري و مشاوره نشر
  حتی و هادانشگاه در »نشر مشاوره و ویراستاري دفتر« تأسیس لزوم

   التحصیالن، فارغ و دانشگاه انتشارات کیفی ارتقاي منظور به هادانشکده
  زبان به دانشجویان تسلط عدم دلیل به ارزشمند مقاالت از بسیاري
   .شودنمی ارائه المللیبین سطح در انگلیسی

 .شود وقت اساتید براي کارهایی با ارزش افزوده بیشتر آزاد می
 ها و مقاالت به زبان فارسی و انگلیسی، نامه ویرایش پایان

 ادبی و استرداد،-مشاوره و چک در خصوص همپوشانی، سرقت علمی
 سرقت به مظنون و ضعیف ساختار ضعیف، نگارش با مقاالت تعداد
 علمی حیثیت و اعتبار از صیانت نوعی که یافته کاهش ادبی-علمی
 .است کشور
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 .ریزي مستلزم داشتن آمار صحیح و دقیق است برنامه

 هاي دانشگاه مهندسی و فنی هاي دانشکده در Q1 مقاالت از درصد چند
 ؟است کشور صنایع توسعه و تحقیق بخش نیاز مورد کشور،
 هاي دانشگاه مهندسی و فنی هاي دانشکده در Q2 مقاالت از درصد چند

 است؟ کشور صنایع توسعه و تحقیق بخش نیاز مورد کشور،
 هاي دانشگاه مهندسی و فنی هاي دانشکده در Q3 مقاالت از درصد چند

 است؟ کشور صنایع توسعه و تحقیق بخش نیاز مورد کشور،
 هاي دانشگاه مهندسی و فنی هاي دانشکده در Q4 مقاالت از درصد چند

 است؟ کشور صنایع توسعه و تحقیق بخش نیاز مورد کشور،
 

 چگونه هر سال این آمار بهبود یابد؟: مرحلۀ بعد
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دهند که مورد نیاز  چند درصد از استادان، فعالیتهاي پژوهشی انجام می
 بخش تحقیق و توسعۀ کشور است؟

دهند که مورد نیاز  چند درصد از استادان، فعالیتهاي پژوهشی انجام می
 بخش تحقیق و توسعۀ کشور نیست؟

 !  متأسفانه آماري در این خصوص نیست
 آیا باید نسبت معقولی بین این دو رقم باشد؟
 اي را اتخاذ نمود؟ براي رسیدن به نسبتی معقول، باید چه برنامه
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  ولو( کشور صنایع توسعۀ و تحقیق بخش نیاز از که اینست دشوار کار
  المللی بین معتبر مقالۀ بتوان ،)باشد نشده هم قراردادي عقد منجربه اینکه

   !است محال کار این گویند می اغلب البته .کرد استخراج
  در دهند، می انجام دانشگاه در را محال اصطالح به کار این که افرادي اما

  رسانند می بچاپ المللی بین معتبر مقاالت که افرادي با رقابت در و مقایسه
  مغبون ،)باشد نمی کشور صنایع توسعۀ و تحقیق بخش نیاز مورد که(

 .شد خواهند
 آن در کارها ترین غامض سمت به باید را حوزه هر در استعدادها برترین
 .کرد تشویق و هدایت حوزه،
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  در ارزان تحقیقاتی نیروي که اینست دنیا در ها دانشگاه مهم مزیت
 شهریه، دولت، طریق از را خود هاي هزینه از بخشی و دارند اختیار

 مجهز هاي آزمایشگاه عالوه، به .کنند می تأمین وقف و خیریه نهادهاي
 .کنند نمی پرداخت نیز محل اجارة هزینۀ معمول، بطور و داشته
  یک عنوان به دانشگاه به صنعت که اینست دارد وجود که مهمی نکته
 هزینۀ با را تحقیقات تواند می که کند می نگاه تحقیقاتی-آموزشی مرکز

   .دهد انجام خود به نسبت کمتري
  هاي پروژه واگذاري هزینۀ که باشد اي بگونه دانشگاه در فرآیندها اگر

-طراحی شرکتی یا و صنعت در آن انجام از گرانتر دانشگاه، به تحقیقاتی
  بشدت دانشگاه به ها پروژه واگذاري براي رغبت شود، تمام مهندسی
   .یابد می کاهش
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 !شود موضوعی که کمتر به آن توجه می
»بخش نیازِ مورد R&D فالن مشکلِ حلِ با است متفاوت »بودن 

 .است کلیتر بسیار اول مورد دیگر، عبارت به !صنعت در موجود محصولِ
 مستلزم بستن قرارداد که چرا نشود؛ قرارداد عقد منجربه است ممکن
    دادن، انجامش نتواند کس هر که است شرایطی و موارد
 مطالعۀ مورد طراحی، یا روش چند تا دارد نیاز توسعه و تحقیق بخش
 است ممکن نمونه، بطور .کند انتخاب را یکی نهایتاً تا گرفته قرار دقیق
 تیم سه تا یک به را جزئی و اولیه مفهومی، طراحی فازهاي از یک هر

 عالوه، به .شود انتخاب طرح یک نهایت در و بسپارند موازي بطور
 .شود استفاده تیم سه هر ابتکارات و ها ایده از محتمالً

 بخش به زودتر شده، شناسایی فناوريِ هاي گلوگاه دیگر، اي نمونه در
 .شود معرفی پژوهش براي دانشگاهی
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 مسائل طرح و گفتگو در که شود می دیده ها دانشگاه در بعضاً متأسفانه
 )H-index( اچ شاخص که کسی دانشگاه، و صنعت ارتباط و سنجی علم
 قرار مالك و شده داده تشخیص صواب نظرش و حرف است، باالتر وي
 این و است شده اچ شاخص باطل، و حق مالك دیگر، عبارت به .گیرد می

 .است رشد به رو عارضه
 

 اعضاي اگر که است اي بگونه دانشگاهی مدیران از بعضی نگاه متأسفانه
  علمیِ هیأت اعضاي از بیشتر مقاله یک آفریقایی، زبان یک علمیِ هیأت
   .دهند می ترجیح هوافضا به را آفریقایی زبان آن بدهند، هوافضا رشتۀ
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  الزام بر عالوه کند، می پژوهش موشک هدایت حوزة در که استادي به
 :بروید گویند، می Q2 و Q1 مقاالت چاپ

 

 شرکت دانش بنیان بزنید؛
 کارآفرینی کنید؛

 فروش محصول داشته باشید؛
ها و  با دانشگاه هاي معتبر جهان، پروژه. (المللی داشته باشید ارتباطات بین

 )مقاالت مشترك داشته باشید
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 ریزي پژوهش با توجه به شرایط کشور برنامه
.  اي استخراج شود، بسیار ارزشمند است از پروژه Q1اگر مقالۀ : طرح سؤال 

 اگر نشود، بطور نمونه اولویت با کدام است؟
 صنعت نباشد، R&Dکه مورد نیاز بخش  Q1مقالۀ 
 باشد،صنعت  R&Dکه مورد نیاز بخش   Q4یا  Q2  ،Q3مقالۀ 

 .الذکر ترکیب وزنی موارد فوق
 

 :ریزي پژوهش با توجه به شرایط کشور یک بعد مغفول از برنامه
 R&D بخش نیاز مورد که دانشگاهی پژوهشی حمایتی، و ریزي برنامه چه با

  به سال، سه ظرف نمونه بطور است، چاپ قابل Qj نشریات در و است صنعت
  چاپ قابل Qj-1 نشریات در که صنعت R&D بخش نیاز مورد پژوهشی
 .)صنعت با قرارداد عقد بدون حتی اولیه، مراحل در( یابد ارتقا است،

   

 ]96/11/29ارائه بخش اول، [                                                        



 بار بدون تقریباً و اجرا لحاظ از نیز اي ساده موارد تواند می مذکور ریزي برنامه
   .باشد انجام قابل نیز سرعت به که داشته، )مالی بار افزایش بدون یا( مالی
 :نمونه بطور

 

   براي دکتري و ارشد کارشناسی دانشجوي اضافی سهمیۀ اختصاص
 راهنما، استاد درخواست برحسب  مذکور پژوهشهاي

 

  یک حداقل نمونه، بطور .مذکور پژوهشهاي براي دانشجو بموقع اختصاص
  و التحصیل فارغ دکتراي دانشجوي براي است نیاز همپوشانی سال

  کمک با جدید دانشجوي اینصورت در .جدیدالورود دکتراي دانشجوي
  سالِ دانشجوي مرحلۀ به سریعاً را خود تواند می آخري سالِ دانشجوي

  کارِ سطح و دهد انجام را او رسالۀ کار ادامۀ پیشنهادات و رسانده آخري
 نیز را خود مقاله زمان، اتالف بدون و داده افزایش را خود پژوهشی
   .کند تدوین
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  همان با و( سري بطور را پژوهشی دکتري، دانشجوي چند که صورتی در
 بر زمانی، دورة یک از پس دهند، انجام )ساله یک همپوشانی حداقل
 .شد خواهد حاصل ارزشمندي بسیار پژوهشهاي موضوع، نوع حسب

 
   در دکترایی دانشجوي رسالۀ است ممکن پژوهش، موضوعِ برحسب
  کارشناسی دانشجوي چند یا یک به نیاز )موازي بطور( فرعی هاي شاخه

  کار در اخالل و کندي سبب موقع، به اختصاص عدم .باشد داشته ارشد
     چاپ پایینتري سطح نشریات در پژوهش نتایج متعاقباً و شود می
   .شود می

 مطابق که مقاالت اینگونه براي چاپ و ویراستاري هاي هزینه پرداخت
 .باشد شده  Qj-1 به تبدیل برنامه،
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 ریزي پژوهش   دو بعد دیگر برنامه: بطور نمونه
 

 بخش نیاز مورد که دانشگاهی پژوهشی حمایتی، و ریزي برنامه چه با
R&D نشریات در و است صنعت Q1 سطح همان در است، چاپ قابل 
   .)است تر سخت شدن قهرمان از قهرمانی عنوان حفظ :ورزشی مثال( بماند باقی
 R&D بخش نیاز مورد که دانشگاهی پژوهشهاي روشهایی، و برنامه چه با

 .شود صنعت مالیِ حمایت یا قرارداد عقد به منجر است، صنعت
 

  شرایط به توجه با پژوهش مدیریت و ریزي برنامه« ابعاد همۀ :پیشنهاد
  و دانشگاه دسترس در مهمتر همه از و شود تدوین و شناسایی »کشور
 .گیرد قرار صنعت



 یادآوري
  Journal Citation Report عنوان تحت فهرستی در ISI نشریات

  )آخر سال سه( ارجاعات تعداد برحسب JCR اختصاري عالمت با
 .شود می مرتب
  مقاالت به ارجاعات تعداد میانگین :)Impact Factor( تأثیر ضریب

 یک معمول بطور( معین زمانی دورة یک طول در نشریه یک در
 )ساله
 Qj  با ام j بخش از شود، تقسیم بخش چهار به JCR فهرست اگر

)J=1,2,3,4( شود می برده نام. 
  است ISI نشریات معتبرترین )JCR فهرست اولِ Q1 )25% نشریات

  .Q4 و Q2، Q3 ترتیب به آن، از بعد و

436 



 توجه
 بخش نیاز از توان نمی )کنونی شرایط در( تخصصی هاي حوزه کلیۀ از

   .نمود استخراج معتبر علمی مقالۀ کشور، صنایع توسعۀ و تحقیق
 بخش نیاز مورد که کنند می کار اي تخصصی هاي حوزه در که آنهایی
R&D کلی حکم و دهند می تعمیم را موضوع این بعضاً نیست، صنعت  
  توان نمی کشور صنعت R&D بخش نیازهاي از :گویند می و دهند می

 .کرد استخراج معتبر مقالۀ
 بخش نیاز مورد که کنند می کار اي تخصصی هاي حوزه در که آنهایی
R&D کلی حکم و دهند می تعمیم را موضوع این بعضاً ،بوده کشور       
 صنعت R&D بخش نیاز مورد باید مقاالت کلیۀ :گویند می و دهند می

 .باشد کشور
 شود نمی – شود می :دهند می کلی حکم مذکور دستۀ دو             
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  از زاویه کمی با یعنی است؛ بینابین نیز تخصصی هاي حوزه از بعضی
 .نمود استخراج معتبر مقالۀ توان می اصلی، موضوع
 بخش نیاز مورد که هم تحقیقاتی از دسته آن از اکنون هم متأسفانه

R&D آیین توسط ،)است نشده هم قراردادي به منجر و( است صنعت 

 .شود نمی حمایت اساتید ارتقاي نامۀ
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Publish or Perish 

 هاي نامه پایان پژوهشی دستاوردهاي از بخشی تنها دانیم، می که همانطور
 نشریات به و تدوین مقاله قالب در دکتري هاي رساله و ارشد کارشناسی

  اي انگیزه التحصیلی، فارغ از پس دانشجویان از بخشی و شود می ارسال
  که آنهایی بجز( ندارند را خود رسالۀ یا نامه پایان از مقاالت تدوین براي
 )اند کرده ارسال و تدوین دفاع از قبل

 
  مقاالت )بقیۀ( تا شوند تشویق دانشجویان مشوقهایی چه با و چگونه

 به نهایت در و تدوین ،دفاع از پس را خود رسالۀ یا نامه پایان از مستخرج
 شود؟ ارسال معتبر نشریات

439 



 نیاز به نسخ الکترونیکی منابع معتبر فارسی
 است؛ شده منتشر فارسی زبان به ارزشمندي کتب انسانی علوم حوزة در
 کاهش سبب موضوع این .نیست دسترس در آن الکترونیکی نسخۀ اما

 فضاي در زیادي غیرمستند مطالب عوض، در .شود می منابع این به رجوع
    .است عموم دسترس در مجازي

 جامعیت سبب جستجو، قابلیت با الکترونیکی نسخ به آسان دسترسی
 .شد خواهد آن تسریع و پژوهش در بیشتر
  که است موجود عربی و انگلیسی زبان به زیادي کتب الکترونیکی نسخ
 با( باشند داشته زبانان فارسی براي بیشتري مراجعات شود، می سبب
 .)یکسان اعتبار فرض
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  شخصی مورد در تاریخی کتب در که ببینید بخواهد محققی کنید فرض
        مطلع الکترونیکی جستجوي با است؟ آمده مطالبی چه اي واقعه یا

  موجود آن به راجع مطلبی صفحه کدام و کتاب کدام در که شود می
 .)کتاب آن کل خواندن بجاي( است

  
 .   پذیرد به سهولت صورت مینیز مطالب منابع دراینصورت، تقابل بین 
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 پیشنهاد
  اختصاص )اهدایی حتی و( دولتی اي بودجه که شود می پیشنهاد

  به را فارسی زبان به مرجع و معتبر کتب نشر حق مرور به تا یابد
 معتبري وبگاه در تا نماید خریداري مجازي فضاي در درج منظور

 .شود بارگذاري
 افزایش مراجعات به منابع معتبر فارسی
 حرکت در جهت کسب مرجعیت علمی

 )زمان و هزینۀ کمتر(سهولت دسترسی به منابع 
 جامعیت بیشتر پژوهش 

 کاهش درصد مراجعات به منابع غیرمستند
 کمک به نویسنده و ناشر   
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. تواند متولی این کار شود حتی یک نهاد غیردولتی می). مانند مسجد و مدرسه(در زمینه اهدا باید فرهنگسازي شود   
. هموطنان ساکن خارج از کشور نیز ممکن است در این خصوص مشارکت کنند   
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 )در حوزة علوم انسانی(منابع اصلی و کتب مرجع 

 مقدمۀ ابن خلدون
 تاریخ جهانگشاي جوینی
 )کریستنسن(ایران در زمان ساسانیان 

 )دیاکونوف(تاریخ مادها 
 )جرجی زیدان(تاریخ تمدن اسالمی 

 

 تاریخ هرودوت
 جغرافیاي استرابون

 ندیم الفهرست ابن
 آثارالباقیه ابوریحان بیرونی

   1سفرنامۀ ناصرخسرو
 سفرنامۀ ابن بطوطه
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و ) دست اول(براي صاحب نظر شدن، باید منابع اصلی : نکتۀ کلیدي
 :بطور نمونه). به عنوان پیشنیاز(کتب مرجع را مطالعه کرد 



  نسخۀ که چرا است؛ شده مطرح ناصرخسرو سفرنامه خصوص در شبهاتی )1
  شفر شارل توسط که است )هندي آن کاتب و( میالدي 1877 به مربوط آن

  نگاهی« کتاب در منصوري فیروز آقاي .شد منتشر 1881 سال در فرانسوي
  .است دانسته جعلی و ساختگی را سفرنامه این »ناصرخسرو سفرنامه به نو
  خواهم مى اکنون« اند گفته صابرى توکلى محمدرضا دکتر آقاي ،مقابل در

  1102 سال تاریخ که کنم معرفى را ناصرخسرو سفرنامه نسخۀ کهنترین
  موزه در 18418 شماره به و دارد را میالدى 1691 با مطابق قمرى هجرى
  و شده منتقل بریتانیا کتابخانه به اکنون اما است، شده مى نگهدارى بریتانیا
 بر و است کرده تهیه را آن میکروفیلم روى از الکترونیک نسخۀ یک نویسنده

    ».دارد انتشار دست در را سفرنامه از دیگرى تصحیح آن پایه
 یک تحقیقی دید مذکور کتب مطالعۀ شده، اقامه ادلۀ سقم و صحت از فارغ

  حوزة در کلی ضعف عالوه، به .بخشد می وسعت را تاریخ حوزة پژوهشگر
 .شود می یادآور را کشور در آن از حمایت عدم و پژوهی تاریخ
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 هاي شیوه به است ممکن متن یک :)1922-1996( کوهن ساموئل توماس
  برخوردار یکسانی ارزش از متن یک مفسرانِ همۀ .شود تفسیر مختلف
  انسجام و مهارت بیشترین از که مفسرانی به باید ارجحیت نیستند؛

 است ممکن کهنتر متن یک از تفسیر بهترین .شود داده برخوردارند،
  دید از که عبارتی ؛باشد داشته مدرن مفسران تفسیر با را فاصله بیشترین
 نیاز بر دال است ممکن رسد، می نظر به نامعقول و مخلوط مدرن مفسران

 .باشد بیشتر درك براي کردن تالش به آنان
 ]  کلیدي در زمینۀ تاریخ، ترجمۀ محمدرضا بدیعیپنجاه متفکر [                           

  سؤال این براي هنوز علم کنم گمان چیست؟ یقین مالك تاریخ در ...
 ]کوب زرین عبدالحسین دکتر[  .ندارد درستی جواب
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 از اي مجموعه تاریخ« :گوید می خاطراتش کتاب در بناپارت ناپلئون
 »)1823( اند کرده توافق آنها سر بر مردم که ... دروغهاست

 ]زاده المعارف مصور تاریخ جهان، آدام دیویس، ترجمۀ الهام شوشتري دایره[        
 

  و است یونانیان سخنان اینها که کند فراموش نباید کسی هرگز
  تاکنون ایران از تاریخی هیچ و بودند گویی گزافه مردمان یونانیان
  طرف دو سخنان استماع از پس بتوانیم تا است نشده نوشته بصورتی

   بناپارت ناپلئون               .برسیم صحیح داوري یک به
 

  کشورمان پژوهشگران که است موضوع این مؤید نیز ناپلئون گفتۀ این
  و علم و تمدن تاریخ جمله از آن، ابعاد همۀ و تاریخ حوزة در باید

   .باشند داشته مضاعفی همت فناوري
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  را آنان نباید که نمود دقت باید پژوهشگران و نویسندگان آثار مطالعۀ در

 .آورد بشمار مستقل نظري صاحب شان، تخصصی حیطۀ از خارج
  

  نقص تاریخی، و باستانشناسی پژوهشهاي در انگلیسی منابع به اکتفا
 .است رشد به رو کشور در نقص این نظر به که شود، می محسوب بزرگی
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 اهمیت مسکوکات در پژوهشهاي تاریخی

  موجود منابع تمام به تاریخ اهل که هستیم ضعف این شاهد اغلب ما«
 منابع به مراجعه از نیاز بی را خود شناسان سکه یا و کنند نمی مراجعه
  جایی تا شده غلط گیریهاي نتیجه باعث اینها همه دانند؛ می اي کتابخانه

  کرده کشف را پیچیده و تازه اي مسأله برد می گمان پژوهی سکه هر که
 چندین نگاري تاریخ سنتی فضاي همان در تاریخ اهل مقابل، در .است
 هاي تحلیل که است آن ایشان پیشرفت حداکثر و اند مانده باقی قبل دهۀ
  حال هر در .دهند می ارائه تاریخی رویدادهاي نتایج و علل از تر قوي
  اسناد از مهمی هاي بخش کنند نمی مراجعه ها نوشته سکه به چون

   ».اند گذاشته کناري به را ایران تاریخی
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  وجود مبهم هاي موضوع باستان عهد در تنها که کنند می گمان برخی«
 که است اقیانوسی مانند هجري چهارم تا اول قرون میان این در ... دارد
  چهارم و سوم هاي سده از .است شده شناسایی آن از نقطه چند فقط

  بزرگ سلسلۀ چند و عباسی نشاندة دست خلیفۀ چندین نام تنها هجري
  طی در محلی دودمان ها ده از توان می که حالی در ... است مانده جا به
 این ما به آنان از مانده جا به هاي سکه کثرت ... برد نام مذکور قرن دو

  تنظیم آنها از اي نامه نسب و کرونولوژي کم دست تا دهد می را امکان
      ... شود نمی یافت راحتی به موجود منابع دیگر در که چیزي .کنیم
  واقعیات غشی و غل هیچ بی و واسطه بدون آنان از مانده جا به هاي سکه
   ».کند می روشن را
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 )ادامه(اهمیت مسکوکات در پژوهشهاي تاریخی 
 .اولین و معتبرترین منابع هستند) به شرط اصالت(مسکوکات 

 .دهد اي از شاهان و امیران بدست می مسکوکات کرونولوژي و نسب نامه
  سال در اقتصادي وضعیت و قدرت نمایانگر طال مسکوکات عیار و وزن
   .است ضرب
 آن از تاریخی متون بعضی در که یاغی سرداران و انقالبیون شعار و نام

 .باشد سودمند و مفید پژوهان دانش براي تواند می است، شده غفلت
 نمایش باورهاي دینی، گرایشات مذهبی و شعائر دینی امیران و شاهان،

  ضرب سال و محل به توجه با شهرها شدن دست به دست به بردن پی
 مسکوکات،

  و مسکوکات روي بر القابشان از )وزرا حتی و( امیران قدرت نشیب و فراز
 .شود می آشکار تابعه، امیر یا خلیفه نام انداختن از
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 بطور نمونه
 و بلندي نظر از که دارد خود به منحصر تاجی هخامنشی شاه هر

 بقیه از تعدادشان، و کوتاهی و بلندي ها، دندانه هندسه و شکل کوتاهی،
 .گردد می متمایز

 ]1393شناسی شاهان هخامنشی، یوسف افتخاري، پازینه  سکه[                     
 المطیع :عناوین ها سکه روي بر خود قدرت برحسب صفاري لیث یعقوب
 و )عباسی خلیفۀ معتمد نام با سه هر( یعقوب االمیر یعقوب، یعقوب،
 .است کرده ضرب را )معتمد نام حذف با( اللیث بن یعقوب

 ]سعید سلیمانی[                                                                          
 )کَانَ زهوقًاالباطلَ إِنَّ الحق و زهقَ الباطلُ جاء (سورة اسرا  81ضرب آیۀ 

 .بیانگر جابجایی قدرت بوده است
 ]سعید سلیمانی[                                                                          
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  خالفت دستگاه دیدند صالح بودند، مذهب شیعه آنکه با بویه آل
 که است آن جالب .گزیدند می بر خود را خلفا ولی باشد پابرجا عباسیان

  نشاندة دست خلیفۀ نام و نکردند ضرب شیعی طراز به اي سکه بویه آل
   .ساختند می جاري سکه و خطبه در را خود

  حمدانیان همچون اما داشتند اسماعیلی مذهب آنکه وجود با ساالریان
  استثنایی موارد جز به و آوردند می سکه بر را عباسی خلیفۀ نام شیعی،

 .ورزیدند می اجتناب اسماعیلی شعائر آوردن از )محمد بن وهسودان(
  طراز به اي سکه »محمد بن وهسودان« که 343 سال وقایع دربارة

  سکوت منابع بود، کرده ضرب اسماعیلی-شیعی ائمه نام با و اسماعیلیان
   .بودند کرده اختیار

 .1396تاریخ سکه در دودمان هاي محلی ایران، تألیف سعید سلیمانی،  452



 زیر آیات از کردند می ضرب اولیه قرون در که مسکوکاتی در شیعیان
 :کردند می استفاده حاشیه براي

جَس أَھَل الَبیِت َوُیَطھَِّرُكم َتطھیًرا  ُ لُِیذِھَب َعنُكُم الرِّ إِنَّما ُیریُد هللاَّ
 )مشهور به آیه تطهیر 33/احزاب(

َ َعلَى َنْصِرِھْم ُیَقاَتلُوَن أُِذَن لِلَِّذیَن  ُھْم ُظلُِموا َوإِنَّ هللاَّ  )39/حج(لََقِدیٌر ِبأَنَّ
ةَ  إِالَّ  أَْجًرا َعلَْیھِ  أَْسأَلُُكمْ  َال  قُلْ   َنِزدْ  َحَسَنةً  َیْقَتِرفْ  َوَمنْ  اْلقُْرَبى فِي اْلَمَودَّ
 )مودت آیه به مشهور 23/شوري( ُحْسًنا فِیَھا لَھُ 
َما ُكمُ  إِنَّ ُ  َولِیُّ َالةَ  ُیقِیُمونَ  الَِّذینَ  اَمُنوا َوالَِّذینَ  َوَرُسولُھُ  هللاَّ  َوُیْؤُتونَ  الصَّ

َكاةَ   )والیت آیه به مشهور 55/مائده( َراِكُعونَ  َوُھمْ  الزَّ
 .آوردند نمی) ع(آنان اغلب به جهت مصلحت بطور صریح نامی از حضرت علی 
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 :   بطور نمونه، مسکوکات ذیل با شیوة مذکور ضرب شده است
 )129تا  127در فاصلۀ سالهاي (ابیطالب  بن جعفر بن عبدهللا بن معاویه بن عبداهللا

، )نیشابور، نقره 262(،)جرجان، طالضرب  258(، )آمل، نقرهضرب  253(زیدیان 
 )آمل 311(، )آمل 268(

 .فوق الذکر نام خلیفه اموي یا عباسی حذف شده بودمسکوکات در 
اما بطور نمونه در مسکوکات ذیل، ضمن حذف نام خلیفۀ عباسی، نام 

 .ضرب شده است) ع(حضرت علی 
محمد رسول اهللا صلی اهللا علیه و علی «با عبارت  344مسکوك طال به سال 

 »طالب بن ابی وصیه صاحب الحق امیرالمؤمنین علی
 » علی ولی اهللا«با عبارت  400مسکوکات طال به سال 
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 توجه به نوع ترجمه و سبک مترجم

 :اصلی متن به مترجم پایبندي لحاظ از ترجمه نوع دو
  )اصلی متن از متمایز تصرف و دخل بدون( اصلی متن به پایبند مترجم
 .باشد مناسب تواند می پژوهشی کار براي ترجمه نوع این که است،
 عمومی استفادة براي بیشتر نوع این که نیست، اصلی متن به پایبند مترجم
 در صحت و دقت براي باید و نیست استناد قابل پژوهشگر براي و است

 .کند رجوع اصلی متن به خود، پژوهشِ
  فارسی به فرانسه از سپس و فرانسه به التین از ترجمه است، ممکن بعضاً

  نداشته را الزم دقت )اصلی متن به مترجمین پایبندي قصد فرض با(
 .باشد
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 ):بطور نمونه(مصادیق عدم پایبندي مترجمین به متن اصلی 
 بخشهایی از متن اصلی حذف یا خالصه شود؛ 

 توضیحات مترجم از متن اصلی قابل تشخیص نباشد؛
 مترجم به دلخواه، اضافاتی را به متن اضافه کند؛

 ارجاعات از داخل متن اصلی حذف شود؛
 .و مترجم براي جذاب کردن متن، آن را آب و تاب دهد

 

  از .کند می مواجه مشکل با را ها ترجمه این از محققین استفادة موارد، این
  ،)عموم بجاي( پژوهشگران سلیقۀ مطابق کتاب یک ترجمۀ دیگر، طرف

 .داشت خواهد کمی بسیار خریداران
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  اصلی زبان به متون به باید پژوهشگر پژوهشی،-علمی مقاالت تألیف در
       زبانی به یا نباشد دسترس قابل اصلی متن اینکه مگر کند؛ مراجعه

 .باشد شده نوشته )سریانی مانند( متداول غیر
  مترجم که کند مراجعه اي ترجمه متن به باید پژوهشگر حالت، دو این در
 اي شبهه او ترجمۀ امانتداري در و باشد شهره اصلی متن به پایبندي به

   .نباشد
 مطالعۀ و فناوري و علم فلسفۀ و تاریخ زمینۀ در شود، می پیشنهاد
  و یونانی زبان به تحصیل براي حوزه آن نخبگان از اي عده ادیان،
 .شوند اعزام مربوطه هاي دانشگاه به التین
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 شناسی هاي نوین پژوهش در باستان لزوم حمایت از اتخاذ شیوه
 ها و تخصصها   گسترش استفاده از سایر رشته

 ...شناسی و  شناسی، زبان شناسی، شیمی، معدن، متالورژي، معماري، مردم زمین 
 سنجی شامل روشهاي ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی روشهاي باستان

هاي باستانی به عنوان بخش  گسترش روشهاي ژئوفیزیکی در بررسی محوطه
 شناسی، جدانشدنی از کاوشهاي باستان

ها به سبب پیشرفتهاي  تحولی بزرگ در سرعت و دقت اخذ و پردازش داده
 ،)سخت افزار و نرم افزار(چشمگیر در دانش الکترونیک و رایانه 

سنجی، روشهاي الکتریکی و   سنجی، مغناطیس نگاري، گرانی روشهاي لرزه
 ،)تصویربرداري مادون قرمز(الکترومغناطیسی، رادار نافذ در زمین، دماسنجی 

 ،)و ترمولومینسانس 14نظیر کربن (روشهاي سالیابی 
استفاده از میکروسکوپ نوري و الکترونی، (آنالیز شیمیایی و شناخت مواد  

 )رادیوگرافی اشعۀ ایکس، روش پراش اشعۀ ایکس، متالوگرافی 
 

458 

» شناسی ایران سنجی در باستان نقش باستان«پور و  امین. از ب» شناسی ایران ژئوفیزیک در باستان«برگرفته از مقاالت   
. 1391، نشر پازینه، )جلد دوم(شناسی ایران  سال باستان 80بهادري، مجموعه مقاالت . بحرالعلومی و ر. از ف  



 »ایران فرهنگی«شناسی  لزوم پژوهش در باستان
       کشور باستانی شاهنشاهی هاي سلسله رسمی هاي سالنامه متأسفانه،

  در خارجی مورخان توسط اغلب کشور باستان تاریخ .است رفته بین از
   .است شده روایت متخاصم دول
   .است نشده کاوش کامل بطور کشور باستانی محوطه هیچ

 ).رك به اسالید قبلی(هاي نوین عجین شده است  شناسی با فناوري باستان
 .سؤاالت اساسی بسیاري بدون پاسخ مانده است

  فایده بی مطلب این اینصورت در نشده، کشف آثاري مادها زبان از«
 کتابت براي و بوده تکلمی زبان فقط مادها زبان بگوییم که نیست

 ».است شده اظهار باب این در مختلف نظریات ... است شده نمی استعمال
 ]سایکس سرپرسی[
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 از قبل باستان فارسی میخی خط از آثاري تاکنون اینکه به توجه با
 این ابداع پژوهشگران از بعضی است، نشده کشف هخامنشی اول داریوش

   .دانند می اول داریوش زمان در را خط
 در باستان فارسی میخی خط به زرین لوح دو 1299 سال در البته

 و اول داریوش بزرگ پدر( آرشام زبان از آنها از یکی .شد کشف همدان
  بعضی نامیده، شاهان شاه را خود آن در چون که است )انشان شاه

  توسط بلکه نبوده، او توسط و آرشام زمان در لوح این که معتقدند
 به دیگر لوح .است نوشته خود حکومت مبانی تحکیم براي و اول داریوش

 لوح این که است شده مطرح احتمال این که است )آرشام پدر( آریارمنه نام
  هرتسفلد البته .است شده تهیه دوم اردشیر زمان در وي از تندیسی براي
    .شناخت می باستان فارسی میخی خط از شده کشف اثر نخستین را آن
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  و یونانی مورخان( میالد از قبل سال 6000 از زرتشت تاریخ نمونه، بطور
  بعضی البته .است شده برآورد یا روایت میالد از قبل سال 700 تا )رومی
 امروزه نظر این که اند دانسته کبیر داریوش معاصر را زرتشت حضرت نیز

 .ندارد مقبولیتی
  تاریخ تئوپومپوس و پلوتارك پلینوس، دیوژنس، ،)Xantus( گزانتوس
  موسی ،)م 23-79( پلینوس گفتۀ به بنا .اند نوشته م .ق 6000 را زرتشت
  قول به استناد با وي .است شده مبعوث زرتشت از پس سال هزار چندین

      .کند می ذکر ترویا جنگ از پیش سال 5000 را زرتشت ظهور هرمیپوس،
 ]رضایی عبدالعظیم ایران، سالۀ هزار ده تاریخ[

 با »ایران در تاریخ و تقویم« کتاب در )ش .ه 1269-1350( بهروز ذبیح 
  کرده محاسبه قبل سال 3750 را زرتشت زمان اخترشناسی پژوهشهاي

   .است
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 بسیاري علم تاریخ در میالد، از قبل 700 از قبل به زرتشت تاریخ اثبات
 .دهد می تغییر را باورها از

 آنها؟ اولیۀ موطن و ها آریایی جداشدن زمان
   .دارد قرار ابهام در ماد دولت شرقی مرزهاي

 .دارد وجود اختالف و ابهام عیالمیها منشأ در
 .   کشف آثار تمدنی از تاریخ اساطیري ایران اهمیت بسیاري دارد

  بسزایی اهمیت کتب و ها نوشته سنگ ها، لوح زمینۀ در جدید کشف
  یا بناها سازة در نمونه بطور( کتب کردن مخفی به اقدام ایران در .دارد
  .کردند می )سیالب برابر در محافظت حتی یا( مهاجمان دست از )آنها دفن

 .است شده انجام تعدد به کار این احتماالً
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 در خصوص آثار متأخر نیز 
  ایران در خصوصی مالکان دست در کتب نشدة ثبت نسخِ هنوز

 .دارد وجود آسیا شرق حتی و فرهنگی
  وجود کشور متعدد هاي کتابخانه در خطی کتب از فراوانی منابع
 .است نشده عرضه دنیا علمی جامعۀ به هنوز که دارد
  فهرست هنوز که دارد، وجود هند در فارسی خطی نسخۀ هزار ها ده

 خوریم می را رفته بین از نسخ افسوس فقط .است نشده هم برداري
 باقیمانده نسخ براي کاري بجد اما !کنیم می انتقاد آنها عاملین از و

 .دهیم نمی انجام
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ملک الشعراي بهار در مقدمۀ تصحیح نسخۀ خطی تاریخ سیستان  
 :می نویسد

 عرضه اینجانب به خریداري براي کتاب مشتی شمسی 1304 سنۀ در«
 این ... رسید نظر به کتاب این از قدیمی اي نسخه میان آن در و شد

 از یکی براي ظاهراً گزاف قیمتهاي به بنده من از بارها را نسخه
 آن در کتاب هرچند و خریدند می فرنگستان ]هاي کتابخانه[ کتابخانهاي
 روزي ایرانیان خود که بود امیدوار بنده لیکن ... ماند نمی ضایع سرزمین
 آمد، برخواهند خود ادبی و علمی پیشوایان و متقدمان آثار احیاء درصدد
 بسته نیاز شکم بر غرور سنگ و کرد خودداري آن فروش از معنی بدین
 بار بزرگ پیشوایان همت به و نمود روي دولت آن امروز بحمدهللا تا آمد،
 بهره خویش پدران میراث از خود بتوانیم که رسید هم بما نوبت باز دیگر

    ».سازیم کمتر را دیگران زحمت راه این از و برگیریم
 بهار .م - 1314 خردادماه                                                                          
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 تومان میلیون 800 و میلیارد 2   :ملی کتابخانه 1397 سال بودجه
 خرید براي اکنون هم که نسخی خرید براي نیاز مورد اعتبار میزان

 تومان میلیون 500 و میلیارد 6        :شده منتقل ملی کتابخانه به
نسخۀ خطی سال گذشته از ایران به  2000شود که  تخمین زده می

 .عراق منتقل شده است
 

 1397مرداد /1شماره ایران، از خبرنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی به نقل  
 
رسانی شود، به کمک خیرین ایرانی داخل و  هاي عمومی اطالع به نظر اگر این آمار در رسانه[

 ].آوري خواهد شد ، مبالغ بیشتري جمعشفافمکانیزمی با اتخاذ خارج از کشور، 
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  بنیاد شود می پیشنهاد دولتی، اداري سازمانهاي نقایص به توجه با
 فرهنگی آثار اهداء خصوص در فرهنگی فعالیتهاي براي اي خیریه

  .شود تأسیس ملی کتابخانۀ به )خطی نسخ بویژه(
 شناسایی نسخ در کشور و خارج از کشور در کنار سازمانهاي ذیربط،

 رسانی گسترده در خصوص آمار خروج آثار از کشور و اهمیت آثار، اطالع
 تبلیغ فرهنگ اهداء و بسیج ایرانیان عالقمند داخل و خارج از کشور،

برگزاري تورهاي تبلیغی و رایزنی با شرکتها، خیرین، شخصیتهاي فرهنگی، 
 مدارس، انجمنهاي ایرانیان خارج از کشور، 

 .نسخ خطی مشتركو هماهنگی براي خریداري و اهداي 
 

 .  به امید اینکه هر ایرانی در اهداء نسخ خطی به کتابخانۀ ملی سهیم باشد
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 )ذکر نمونه(لزوم تهیۀ نسخ اقدم کتب دانشمندان ایرانی در کشور 

  زبان به بیرونی ابوریحان توسط .ق .ه 391 سال در آثارالباقیه کتاب
 .است شده تألیف عربی
 سال به استانبول عمومی کتابخانۀ در آثارالباقیه کتاب نسخ اقدم
  .است .ق .ه 603

  در کتاب این نسخ اقدم از کیفیتی با اسکنِ اکنون هم متأسفانه
  به مربوط آن خطی نسخۀ دو و نیست موجود ایران ملی کتابخانۀ

 .است هجري یازدهم قرن
 آنها روي از و داشته را نسخ آن میکروفیلمهاي تهران دانشگاه البته
  عالوه، به .ندارد مناسبی کیفیت که کرده تهیه الکترونیکی نسخ
   .نیست موجود کشور در پطرزبورگ سنت نسخۀ کپی
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468 
ذکر وقایع غدیرخم، بخشش خاتم در حین رکوع، و قتل عام اهل مدینه توسط سپاه اموي 

 در نسخۀ خطی آثار الباقیه موجود در کتابخانۀ ملی ایران 



  با روز آن در شیعیان اما و«
  سیدالشهدا قتل بر اندوه
 آشکار و کنند زاري و نوحه
 مدینه در را این نمایند
 سایر و ]بغداد[ السالم
 تربت و آن، مانند به شهرها
 زیارت کربال در را خجسته
 شهرها در آشکارا[ کنند
  و »]کنندمی زاري و نوحه
 ]روز[ در و« دیگر جاي در

 رأس ]صفر ماه[ بیستم
 پیکرش به الحسین

 پیکرش با تا شد، بازگردانده
  آن در و شد سپرده خاك به
 است، اربعین زیارت ]روز[
 از رجعت از بعد او حرم که
 برگزار[ شام ]سرزمین[

   »].کردند
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ذکر عزاداري شیعیان در عاشورا و زیارت اربعین در نسخه 
 خطی آثار الباقیه موجود در کتابخانۀ ملی ایران 



شایسته است که کتابخانۀ ملی نسبت به تهیۀ فایل الکترونیکی نسخ اقدم  
 .کتب دانشمندان ایرانی اقدام کند

  مالحظۀ با( نیز مذهبی حتی و تاریخی فرهنگی، لحاظ از موضوع این
   .است اهمیت حائز )شده آورده نمونۀ

  فعال باید زمینه این در نیز ایران هاي سفارتخانه فرهنگی وابستگان
 .باشند

  صورت در نیز، کشورها اینگونه به کشورمان عالیرتبۀ مقامات سفرهاي در
  مقامات به رایگان بطور حتی الکترونیکی نسخۀ محتمالً مطالبه،

 .شد خواهد اهداء کشورمان
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  خطی نسخ فایل آنها، چاپ و خطی نسخ تصحیح در که شود می پیشنهاد
   .باشد شده منتشر کتاب ضمیمۀ فشرده، لوح یک در

 .شود می تسهیل بسیار بعدي محققان کار
 .شود برطرف حقوقی موانع تا است نیاز خصوص، این در

 فشرده، لوح در یک هر از شده رونویسی نسخ و سرشاخه نسخ تفکیک
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  :خصوص در مستند پژوهشهاي از حمایت لزوم
 

  اعراب، از )ایرانی عمدتاً( مسلمان دانشمندان بین تمییز و تبیین
 ایرانی، دانشمندان آثار
 فناوري، و تمدن فرهنگ، نوع استخراج و باستانی آثار

 ایرانی، موسیقی و هنر معماري،
 باستانی، متون در مکانها و اشخاص

  المللی بین مجامع در کشور ملی آثار و رسوم ثبت
 
 

472 



 .  در نزد اروپاي غربی دورة میانه، عرب مترادف با مسلمان بود
 ]تاریخ اسالم کمبریج، جلد دوم، تیمور قادري[                                

 

  اذهان در آنچنان تدریج به اسالم، و عرب بودن یکی یعنی توهم این القاء
  در طبري گفتۀ به .رفت می بکار دیگري جاي به یکی گاه که گرفت جاي

  و جزیه وصول براي هشام خالفت در خراسان کارگزار اشرس که هنگامی
 گرفته سخت بودند خراج وصول عامل که دهقانان به ذمه اهل از خراج
 بگیریم، خراج و جزیه که از ما« :گفتند و آمده او نزد بخارا دهقانان بود
 .اند شده مسلمان یعنی »اند؟ شده عرب شان همه مردم که حالی در
 ]  کتاب تاریخ و فرهنگ ایران تألیف دکتر محمد محمدي مالیري[                  
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 :مثالی متأخر
  سنی؛ یعنی تورانی یا ازبک و شیعه یعنی ایرانی سمرقند، در کلی بطور«
      استفاده شیعه و سنی هاي واژه از مذهب معرفی براي کسی ندرت به
 مرادي، سید احمد تألیف بخارا و سمرقند در ایرانی هنر و فرهنگ[  ».کند می

1389[ 
 

  اي عده اما شود، می تصور ترك با مترادف تورانی عمومی، اذهان در اگرچه
 اقوام از سکاها، اسکیت،( سیتها همان تورانیان که معتقدند پژوهشگران از

 آنها جوالنگاه روسیه، غرب تا شرق از وسیعی مناطق که اند بوده )آریایی
   .است بوده
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 :مثال نمونه
      اول جلد-مارلیک حفاریهاي کتاب در نگهبان اهللا عزت دکتر مرحوم

 هنر نفوذ تشخیص ]مارلیک حفاریهاي با[« :نویسد می )1378 سال به(
 مسئله خود آشور تمدن بر مارلیک هنر نفوذ با مارلیک تمدن بر آشور
 برودري دوزي، سوزن چون ...است آورده بوجود را اي پیچیده و غامض

  داده نسبت آشوریها به که است قرن یک از بیش کاري ملیله یا دوزي
 ».کرد نظر تجدید تئوریها این از بعضی در باید بنابراین و شده
  قطعات مورد در مباحثه و شرح ضمن 1آندرسن پروفسور« افزاید می وي

 با و باشد می اسب شکل به و شده ساخته مفرغ از که اسبی دهانۀ طرفین
 اظهار آمده بدست لرستان منطقۀ در و بوده مقایسه قابل مارلیک نمونۀ
 نتیجۀ شد، آشکار .م .ق هفتم قرن در یونان هنر در که تغییراتی دارد، می

  آنان از و داشته زمین مشرق با یونانیان دوران، این در که است روابطی
 ».اند شده ملهم و گرفته الهام
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 اي دیگر نمونه
 محلۀ قم، شهر تاریخی بافت در واقع خان، شادقلی تپۀ نگاري الیه از«

  قم شهر اقتصادي و فرهنگی اجتماعی، حیات که داد نشان مردان، چهار
  .است داشته جریان مستمر بطور تاکنون، میالد از پیش چهارم هزارة از

  در واقع درویش، قلی محوطۀ کاوشهاي از آمده بدست شواهد و مدارك
 تبیین را باستانی قم هزارساله هفت فرهنگ قم، شهر جنوبی حاشیۀ
 ».نمود
 هماي کیخسرو، جمشید، از اساطیري منابع در مناطق، این تاریخ در
 .است شده برده نام گودرز گیو و )اسفندیار پسر بهمن دختر(
 
 .1389 فرهنگی، میراث سازمان سرلک، سیامک قم، شهر ساله هزار هفت فرهنگ از نقل
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 سخن از توان می را میانه آسیاي ایرانی اقوام میان در سیاوش شهرت
 بناي آغاز را خود تاریخ مبدأ خوراسیما اهل گوید می که دریافت بیرونی
  ورود آن از پس و بود اسکندر از پیش سال 980 که گذاشتند خوارزم
 برآوردن از پس سال 92 که گذاشتند تاریخ آغاز را خوارزم به سیاوش
 سیاوش به را سغدیانا تختگاه بخارا، برآوردن سغدیانا مردم .بود خوارزم
 .کردند خاك در آنجا در را وي که داشتند عقیده و دادند می نسبت
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  68 در سغدي شهري که پنجیکنت هاي ویرانه در که خاکبرداریهایی«
 نقاشیهاي از اي رشته از گرفته انجام است سمرقند شرق کیلومتري
 ایزدان و مردم سوگواري آنها اصلی مضمون که برداشته پرده دیواري
 او براي که شخصی که کرد توان نمی تردیدي .است جوانی شاهزادة براي

 ]سوم جلد کمبریج، ایران تاریخ[  ».است سیاوش کنند، می سوگواري
 

در  » پنجکنت«با (تصاویري از این نقاشیها در اینترنت قابل مشاهده است 
 ).  گوگل جستجو کنید

 

  از حاصل پیشدادیان تاریخ از مستند و رنگی و مصور نفیس، کتابی انتشار
  تأثیرگذار بسیار آینده در باستانشناسی و تاریخی پژوهشهاي تکمیل
   .بود خواهد
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  با اقتصادي و فرهنگی ارتباطات گسترش براي اي بهانه دنبال به کشورها
  بهم ربطی شاید که هم شهرهایی نمونه، بطور .هستند کشورها سایر

   .شوند می اعالم خواهرخوانده ندارند،
.  کند ایران در این زمینه، پلهاي ارتباطی بسیاري دارد که استفاده نمی

 :بطور نمونه
 .مردم اوستیا از نژاد ایرانی هستند

 هند به ساسانیان سقوط با که هستند االصل ایرانی زرتشتیان از هند پارسیهاي
 .هستند موفق تجار از اکثراً و کردند مهاجرت
 .اي مطرح هست که مردم کرواسی از نژاد ایرانی هستند فرضیه

 .  حداقل از لحاظ لغوي به یک معنا هستند) سرزمین قوم ایر(ایران و ایرلند 
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  مناطق این با مرتبط پژوهشهاي براي نیز جالبی بسیار موضوعات عالوه، به
  و اقتصادي فرهنگی، روابط توسعۀ به منجر که دارد وجود کشورها یا

 .شود می گردشگري
 

 پژوهش در حوزة باستانشناسی،
 پژوهش در حوزة زبانهاي ایرانی،

 پژوهش در مورد آداب و سنن و اعتقادات،   
 شناسی، پژوهش در حوزة اسطوره
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 )مطالعه موردي(استخراج علوم و فناوري نهفته در آثار تاریخی 

 تحقیق باستانی، و تاریخی آثار در نهفته فناوري و علوم استخراج خصوص در
 در ها طباطبائی خانۀ مورد در همکاران و نژاد حیدري دکتر آقاي توسط جالبی
 سال در »صفر انرژي با ساختمانهاي« از قدیمی اي نمونه عنوان به کاشان
 مذکور خانۀ طراحی از نکاتی آنها، تحلیل پایۀ بر .است شده انجام 1392

 طرح و رفته بکار نمونه مدرسۀ یک ساختمان طراحی در و است شده استخراج
      .شد ارائه مدارس نوسازي سازمان به آن

 که اینست هدف .دنیاست روز مباحث از یکی صفر انرژي با ساختمانهاي
 .باشد صفر زمستان و تابستان در آن انرژي مصرف که شود طراحی ساختمانی

 نژاد، حیدري دکتر مشترك تحقیق بهمراه ها طباطبائی خانۀ شود، می پیشنهاد  
 کنار در ایران فناوري و علوم موزة در نظري محیا مهندس و راهب غزال دکتر
   .شود گذاشته نمایش به آثار سایر
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 ها خانه طباطبایی
 هجري قمري در محله سلطان امیراحمد کاشان 1270-1280

 قدیمی -ساختمان با انرژي صفر ایرانی

 معرفی میراث فرهنگی
 از وظایف فراموش شده مهندسین ایرانی

 دکتر قاسم حیدري نژاد 



ها                    هاي موثر برگرفته از طراحی خانه طباطبایی المان
 در تأمین شرایط آسایش یک مدرسه نمونه

 قرارگیري در دل خاك
 استفاده از المان بادگیر جهت ایجاد تهویه

 در جنوب 30تا  15قرارگیري در جهت 
 تقلیل دیوار فضاهاي اصلی با فضاي آزادایجاد فرم فشرده جهت 

 )ایجاد فضاي پر و خالی(شکل و جهت دادن به بدنه ساختمان به منظور کاهش اثر آفتاب 
 هاي رو به آفتاب ایجاد سایه بر روي پنجره

 استفاده از مصالح متناسب با منطقه
 استفاده از عایق در پوشش سقف و دیوارها

 استفاده از فضاهاي مرتفع جهت گردش هوا  
 هاي دو جداره جهت ذخیره سازي انرژي استفاده از درزبند و شیشه

 گیري از گیاه و رطوبت استفاده از حیاط مرکزي جهت ایجاد بافت فشرده و بهره

 دکتر حیدري نژاد و همکاران  



 یک مدرسه نمونه –فضاي آموزشی 
  و ایرانی معماري هویت با پایدار مدارس ساخت نمونه، مدرسه ساخت و طراحی در اصلی هدف

  که خصوصیاتی ترین مهم کلی طور به .باشند خود جامعه و فرهنگ سمبل که است اسالمی
 :از است عبارت گیرد قرار توجه مورد باید مدرسه یک کلی ساختار در

 ها الگوهاي سازماندهی مختلف و تلفیق آن
  مدرسه ساختمان ورودي مجاورت در معموالً که( جامعه با ارتباط در و عمومی فضاهاي
   .)هستند
  باز فضاهاي ناحیه عمومی، فضاهاي ناحیه ها، کالس ناحیه مانند( فضائی مختلف هاي ناحیه
 )...و بیرونی
  انتهاي و ابتدا( مسیرها تأکید نقاط دهنده، سازمان هسته و مسیر عنوان به راهروها نقش
   .آن مانند و مسیر درون فضاهاي مسیر، همجوار فضاهاي ،)مسیر

 )به عنوان درونگرا یا برونگرا(فضاهاي باز بیرونی 

 دکتر حیدري نژاد و همکاران  



 طراحی طبقه همکف مدرسه 

استفاده از رواق جهت 
سایه اندازي و هدایت 
 مناسب جریان هوا

بهره گیري از آبنما و 
فضاي سبز جهت 

 تلطیف هوا

ایجاد فضاهاي پر و 
 خالی جهت سایه اندازي

 25جهت گیري کالس ها بر مبناي 
درجه به سمت جنوب شرقی که 
.جهت بهینه در این اقلیم است  

بهره گیري از نور غیر 
مستقیم جبهه شرقی 
 براي فضاي اداري

استفاده از نور شمال 
  شرقی براي کالس

استفاده از حیاط مرکزي 
جهت ایجاد پالن فشرده و 

جلوگیري از هدر رفتن 
 انرژي

 دکتر حیدري نژاد و همکاران  



 25جهت گیري کالس ها بر مبناي 
درجه به سمت جنوب شرقی که 
 جهت بهینه در این اقلیم است.

استفاده از نور جنوب 
  شرقی براي کالس

استفاده از رواق جهت 
سایه اندازي و هدایت 
 مناسب جریان هوا

ایجاد فضاهاي پر و خالی 
 جهت سایه اندازي

بهره گیري از فضاي 
سبز بر رو ي بام 

جهت ذخیره سازي 
 انرژي

بهره گیري از نور 
غرب در مجاورت 
حیاط مرکزي که 

پس از  نور جنوب 
شرقی مناسبترین 

کالس . نور میباشد
  ها

قرارگیري طبقه فوق در عمق زمین جهت سایه اندازي  و 
 عایق سازي بنا در مجاورت زمین

 دکتر حیدري نژاد و همکاران   مدرسه -1طراحی طبقه 



 یک مدرسه -2طراحی طبقه
استفاده از المان 

بادگیر در جبهه شمالی 
غربی جهت تهویه 

 طبیعی

قرارگیري بازشوهاي جهت ایجاد 
تهویه طبیعی طبیعی و تلطیف 

هوادر ارتفاع باال و در آکس بادگیر 
 و حیاط

قرارگیري طبقه فوق در عمق زمین جهت سایه اندازي  و 
 عایق سازي بنا در مجاورت زمین

 مدرسه نمونه طراحی شده 
 به سازمان نوسازي مدارس 
 معرفی شد تا به کمک خیرین
 عالقمند تعداد معدودي از آن

 متاسفانه پاسخ. ساخته شود
 .مناسب دریافت نشد

 دکتر حیدري نژاد و همکاران  



 :لزوم توجه به آموزش در موارد

 تقویت کار گروهی
 تربیت ذهن خالق

 مدیریت زمان
 سازي اصول تجاري

 اصول و فنون مذاکره
 

 روش تدریس
 روش تحقیق، 

 اي پژوهشهاي کاربردي و توسعه
 اي اخالق حرفه

 سطوح آمادگی فناوري
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 مثال نمونه

  هفته چند و شود نمی ارجاع کارشناسان از بعضی به کاري که زمانی
 گشایند، می شکایت به لب کنند، نمی کار اي پروژه روي ماه چند یا
 .هستیم بیکار ما که
  و دارند برنامه خود، زمانهاي این براي دیگر اي عده که صورتی در

 .دهند انجام را خود مطالعات و ها برنامه تا هستند زمانها این مترصد
 از زمانها این در نیاز مورد آموزشی هاي دوره برگزاري نمونه، بطور
 .کند می جلوگیري وقت اتالف

  داده آموزش مدیران، و کارشناسان به باید فرصتها این از استفاده
 .شود
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 اي در مهندسی دکتراي حرفه
 مهندسیاي در دکتراي حرفه

 (Professional Doctorate in Engineering, PDEng)             
 (Doctor of Philosophy, Ph.D)در اروپا به موازات دکتراي تخصصی 

 .شودها ارائه میدانشگاهدر 
 آن مانند و نیست شدهشناخته تخصصی دکتراي بخوبیِ ايحرفه دکتراي

 به رو اروپایی کشورهاي در اکنونهم اما شود؛نمی شناخته رسمیت به
   .)محدود پذیرش ظرفیت با البته( است رشد

  را خود کار دانشجویان که اینست ايحرفه دکتراي دورة این بارز ویژگی
  را خود رسالۀ و دهندمی انجام آن در حضور با و صنعت یک همکاري با
  مشغول جا همان در و کنندمی تعریف صنعت آن فعلی مشکل به توجه با

 .شوندمی تحقیق
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 با مصاحبه دانشگاه، در مصاحبه بر عالوه نیز، دوره در پذیرش براي
دارند نیز همکار صنعت. 
 آنها تحقیقات خواهندمی که است عالقمندانی براي تحصیلی دورة این

  خصوص در تحقیق نه و باشد صنعت کنونی مسائل بر متمرکز
 .آینده براي سیستمهایی

  بطور( آینده نسل هايپروژه بر متمرکز اغلب تخصصی دکتراي هايرساله
  دکتراي تحقیقات که صورتی در است؛ )آتی سال 10 تا 5 در مثال،
 دارند، مختلف اهدافی اگرچه .است فعلی هايپروژه بر متمرکز ايحرفه
 .هستند یکدیگر مکمل اما

 التحصیالن فارغ از بسیاري سوانزي، دانشگاه در مربوطه برنامۀ آمار مطابق
 اینصورت در که( شوندمی کار به مشغول همکار صنعت همان در آن،

 اینصورت، غیر در ؛)شودمی مرتفع مدرك شدن شناخته رسمیت به مشکل
   .نیست قبول قابل دوره وکیفیت محتوا یا نبوده، واقعی صنعت آن نیاز محتمالً
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  شود،می پژوهشی و مهندسی قابلیتهاي افزایش سبب دوره دو هر اگرچه
 البته نه و( ساده مثال یک عنوان به .است متفاوت کدام هر درصد اما

   .دارد تريپیشرفته ریاضی سطح به نیاز تخصصی دکتراي رسالۀ ،)فراگیر
 و تخصصی دکتراي در شده انجام هايرساله پژوهشی سطحِ میانگین
 سطح میانگین از باالتر پژوهشی،-علمی نشریات در چاپ متعاقباً

 .است مهندسی ايحرفه دکتراي هايرساله پژوهشی
  شود، ایجاد تصور این نباید ايحرفه دکتراي دوره از انتظار و درك در

 سطح بلکه شوند؛می درگیر صنعتی پایین سطحِ مسائل در دانشجویان
  در دوره این دانشجویان .است کارشناسی سطح از فراتر آنها مهندسی کار

   .شوندمی فعالیت به مشغول صنعت آن توسعۀ و تحقیق بخش
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  عدم و باریک حوزة یک در شدنعمیق تخصصی، دکتراي رسالۀ ویژگی
   .است سطح در پخش

   و تخصصی دکتراي باریکی به ايحرفه دکتراي رسالۀ کاري حوزة اما
 .است موضوعی چند نوعی به بلکه نیست؛ عمق آن به طبعاً

 قابلیتهاي خصوص در ايحرفه دکتراي دورة دانشجویان عالوه، به 
 در و گذرانندمی را دروسی نیز تجاري-ایمنی-ارتباطاتی-مالی-مدیریتی
   .باشند داشته توانندمی بهتري درك دانشگاه و صنعت با تعامل
 مدیریت و پروژه مدیریت در ايحرفه دکتراي التحصیالن فارغ قابلیت
  نوعی به .بود خواهد تخصصی دکتراي التحصیالن فارغ از بیش فنی

   .است ايحرفه-آکادمیک ترکیبی سیستم
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 پیشنهاد

 زیادي متقاضیان پیشرفته، کشورهاي برخالف کشور، در دکتري مقطع
  بخشی .تقاضاست از بیش کشور هايدانشگاه در مدرك این عرضۀ و دارد
 دکتراي مقطع التحصیالن فارغ از کشور صنعت در که توقعاتی از

  از ناشی و ناصحیح بخشی و صحیح رود،می مهندسی رشتۀ در تخصصی
 است تخصصی دکتراي مقطع از ناصحیح درك
  سیستم اکنونهم که است این داشت توجه آن به باید که اينکته

 نظیر مختلف هايدوره .نیست برخوردار الزم تنوع از کشور دانشگاهی
 یکدیگر مکمل کار، بازار نیاز مطابق »مهندسی در اي حرفه دکتراي«

   .بود خواهند
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 پررنگ حضور و صنعت توسعۀ و تحقیق بخش نیاز هادوره این الزمۀ
    در نیز دوره این فردا از که این .است صنعت آن در دانشجویان
  مستقیم درگیري و( صنعت نیاز بدون شود، تشکیل کشور هايدانشگاه

  مشکلی تنها نه ،)آن مشکل حل و توسعه و تحقیق بخش در دانشجویان
 تئوري نه دانشجو )غیردقیق البته و( ساده زبان به بلکه کند،نمی حل را
 .شودنمی شناخته رسمیت به بخوبی که مدرکی با عملی، نه و گرفته یاد

 

 به نیز اروپا در ارشد کارشناسی هايدوره از بخشی که است ذکر به الزم 
 دکتراي مقطع ادامۀ قصد که دانشجویانی و شودمی اجرا شیوه این

   .کنندمی استقبال آن از ندارند را تخصصی
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 شدن نشریات معتبر داخلی المللی حمایت از بین

 شدن ISIحمایت مالی از نشریات معتبر داخلی براي 
 المللی کسب اعتبار بین

 )بویژه در شرایط تحریم و شبه تحریم(کاهش وابستگی و تحقیر 
 هاي خاص علمی کاهش مشکالت در حوزه

 گذاري انجام شده بودن سرمایه پربازده
 

»    پژوهشی-علمیحمایت غیرمتوازن از نشریات معضل «توضیحات تکمیلی در راهنماي کوتاه 
 در وبگاه انجمن هوافضا
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 پیشنهاد
  منظور مقاله 6 پژوهشی،-علمی نشریۀ هر در مقاالت تعداد حداقلِ اگر 

 منتشر شماره چهار طی در مقاله 24 سال در باشد، فصلنامه نشریه و شود
 یابد، اختصاص پاداش تومان هزار 500 مقاله هر نویسندگان به اگر .شودمی
  .شودمی تومان میلیون 36 سال سه براي و تومان میلیون 12 یکسال براي
-علمی نشریۀ یک تومان، میلیون 36 ارزش به مالی حمایت یک با اگر

  است،شده مواجه چاپ در تأخیر با که داخلی معتبر زبانِ انگلیسی پژوهشیِ
  .استشده پرداخت ناچیزي هزینۀ عمالً شود، ISI اينشریه به تبدیل
  .شودمی نصف هزینه این نشریه، بودن دوفصلنامه صورت در است بدیهی
   یافت؟ توانمی کشور علمی توسعۀ براي ترپربازده این از گذاريسرمایه چه
  با مقاالت« وروديِ تعداد مشکلِ نشریات، این شدن ISI از پس البته

   .شود می مرتفع »کیفیت

 در وبگاه انجمن هوافضا» پژوهشی-معضل حمایت غیرمتوازن از نشریات علمی«برگرفته از راهنماي کوتاه  497



 و JCR فهرست در کشور آيِ اس آي نشریات ارتقاي منظور به
  به شود می پیشنهاد دارند، زیادي ارجاعات که نویسندگانی جلب

 تعلق پاداش کشور آيِ اس آي نشریات در استناد پر مقاالت
 .عتف وزارت توسط بویژه، گیرد؛
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 نامۀ نشریات علمی کشور بازنگري در آیین

 یکسان تقریباً نشریات همۀ به کشور علمی نشریات نامۀ آیین متن در
  کشور، علمی نشریات بندي دسته با شود می پیشنهاد .شود می نگاه

 .باشد متفاوت آنها ضوابط
  مقایسه در( قرارگیرند حمایت مورد علمی انجمنهاي در بویژه تر تخصصی نشریات

 .)... و برق مهندسی مکانیک، مهندسی مهندسی، علوم عناوین با نشریاتی با
 منحصر حتی یا و( دارند کمی بسیار تعداد حوزه، هر در که نشریاتی از حمایت
   .هستند ... و برق مکانیک، کلی عناوین با که نشریاتی با مقایسه در ؛)هستند بفرد
 نیاز است، بیشتر )غیررسمی و رسمی( المللی بین محدودیتهاي که هایی حوزه در
 .است بیشتري صدر سعۀ و حمایت به

 از مقاالت، کیفی سطح رعایت صورت در و هستند زبان انگلیسی که نشریاتی
 .مانند می باز موقع به انتشار
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  در و بزند نشریه خود براي خواهد می مکانیکی دانشکدة هر مثال، بطور
  خواهیم مکانیک مهندسی نشریه کشور، هاي دانشگاه تعداد به صورت این

  انجمنهاي نشریات ضوابط با باید نشریات اینگونه ضوابط مسلماً .داشت
  متفاوت )برخوردارند کمتري بسیار امکانات از معمول، بطور که( علمی
   .باشد
  رشتۀ در تر تخصصی هاي حوزه در تر تخصصی نشریات نمونه، بطور

 حمایت مورد  )مکانیک مهندسی کلی عنوان با مقایسه در( باید مکانیک
 .گیرند قرار

 

  اما شود، می گرفته درنظر علمی نشریات کمیسیون در مذکور موارد اگرچه
 از متأثر تا باشد شده تصریح نیز مربوطه نامۀ آیین در که است شایسته
 .نباشد اعضا هاي جابجایی
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 )2012(المللی  به پتنت بین ISIنسبت مقاله 

Japan           1.38 
USA              2.71 
South Korea 3.03 
Germany       7.24 
Iran                 802 

  وجود ایران کشور در علم تولید توان«
  است ضعیف ما فناوري تولید توان اما دارد

  تعداد حتی و مقاالت تعداد افزایش ...
  زمانی ... گیرد قرار کار مبناي نباید پتنتها

  کار درآوریم پول پتنتها این از بتوانیم که
 ».ایم داده انجام را برزگی
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   92/12/5آبادي، خبرگزاري ایسنا  دکتر عباس علی



 نگاهی اجمالی به مراحل تبدیل ایده به محصول

 ثبت شرکت، 
 اندازي خط تولید، راه

 توسعۀ شرکت   
 رقابت با رقبا    
 

 خلق ایده
 ثبت پتنت

تحقیق و مطالعه درباره بازار  
 و نیازهاي آن

 کردن ایده،   اجرایی
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اي علمی به محصول و ورود آن به بازار، فاصلۀ  از تبدیل شدن مقاله
 زیادي وجود دارد.

   96/6/31دکتر محمود شکریه، 



 توجه به مشکل احتمالی آینده

 قابل طرز به نیز را المللی بین پتنتهاي تعداد آینده در است ممکن
  تولید پتنت، به مقاله نسبت بهبود علیرغم و داده افزایش توجهی
 !نشود حاصل آن از ناشی ثروت تولید و کشور در محصول

 بدون مقالۀ زیاد تولید مشابه که است این بیفتد است ممکن که اتفاقی 
 کاربرد بدون پتنتهاي ثبت به علمی هیأت اعضاي به فشار با هدف،

 رتبۀ افزایش به تنها و شود مبادرت )داخلی پتنتهاي از بسیاري مشابه(
   .شود منجر دانشگاهی
 بر سیستماتیک مسیر یک در کشورها اینگونه در )شرکتها و( ها دانشگاه
 دانش مقاله، آن، خروجی و کنند می پژوهش هدفمند هاي پروژه روي
 .است )محصول و( پتنت و فنی

 ]97/4/20ارائه بخش اول تا چهارم، [ 503



 ها کردن دانشگاه المللی بین

  نوع و مکان و زمان به توجه با کشور هاي دانشگاه کردن المللی بین
 .باشد مفید یا و فایده بی مضر، تواند می رویکرد

 هاي دانشگاه کردن المللی بین مختلف رویکردهاي شناخت به نیاز لذا
 این از یک هر براي فایده-هزینه تحلیل و شناسی آسیب و کشور

   .است کشور شرایط به توجه با رویکردها
 )... رفاهی، اجتماعی، علمی،( دارد؟ نیاز بسترسازیهایی نوع چه به
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  بندي رتبه شاخصهاي تغییر با کنید، مالحظه را دنیا برتر هاي دانشگاه اگر
 در جدید شاخص چند اگر همینطور .شوند جابجا پله چند است ممکن

 .شوند می جابجا پله چند هم باز شود، اضافه بندي رتبه نظامهاي
  شاخصها جزو )سازمانها و( صنعت و دانشگاه مشترك مقاالت تعداد اگر

 .دهد می رخ موضوع همین باز شود، اضافه
  چند شاخصها، از بعضی شدن اضافه یا تغییر با ها دانشگاه از بعضی اما
 ها دانشگاه این ریزي برنامه آیا چیست؟ آن دلیل .شوند می جابجا رتبه صد
      است؟ بندي رتبه نظامهاي در شاخصها بهبود بر مبتنی تنها
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 )آمیز اغراق/شرحی فرضی! (شوند آنها که رستگار نمی
 نقش اخراجی، دانشجویان تعداد ها، دانشگاه المللی بین بندي رتبه در اگر

  توجه انسانی شرایط و مشکالت به چرا گویند می کند، ایفا مهمی منفی
  بگیرید امتحان چندباره و دوباره شدند، مردود امتحانی در اگر کنید، نمی
 پایۀ یا شود کسر استاد گرنت از شد اخراج دانشجویی اگر که آنجا تا

 .نشود اعطا آنان ساالنۀ
 نقش التحصیالن فارغ اشتغال ها، دانشگاه المللی بین بندي رتبه در اگر

  استعداد بی و ضعیف آنقدر دانشجویی اگر گویند می کند، ایفا مهمی بسیار
 نتیجه، در .شود اخراج باید کند، پیدا شغلی نتواند آخر ترم در که هست
 به دانشگاه رتبۀ و شد خواهد درخشان بسیار التحصیالن فارغ اشتغال آمار

 .تازد می پیش نخست جایگاه سمت
 .  شود ریزي رود، رستگار نمی اگر کشوري به سمت اینگونه برنامه
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یک استاد بیش از چند مقاله در سال بدهد، امري نامطلوب است؟        
 مقاله؟  روزي چند تا مقاله؟ 400مقاله؟  200مقاله؟  50مقاله؟  10

 .البته این موضوع، بستگی به تعداد دانشجویان دکتراي آن استاد دارد
  که استادانی مقاالت تعداد که شود می دیده ها دانشگاه در بعضاً متأسفانه
  همزمان دکتراي دانشجوي 10 که استادانی با ندارند، دکتري دانشجوي

 !دارید کم مقاله چرا گویند می و شود می مقایسه دارند،
  ارشد، کارشناسی دانشجوي دو التحصیلی فارغ از پس نامه، آیین مطابق
  مقالۀ اولین عمالً لذا .است دکتري دانشجوي راهنمایی به مجاز استاد

  در استاد، استخدام زمان از پس سال پنج حداقل دکتري، دانشجوي
    .شود می پذیرش معتبر نشریات
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حرکت در مرزهاي دانش و فناوري یا حرکت در راستاي نیاز بخش 
 تحقیق و توسعۀ صنعت

  در هم و کرد حرکت دانش مرزهاي در هم توان می سیاستی چه با
 صنعت؟ توسعۀ و تحقیق بخش نیاز راستاي

 نیاز راستاي در شرط و باشد دانش مرزهاي در حرکت تنها سیاست اگر
 :نباشد صنعت توسعۀ و تحقیق بخش

 کند؛  دانشگاه عمالً خود را جدا از صنعت و جامعه می
 یابد؛ شانس اشتغال فارغ التحصیالن در تخصص خود، کاهش می

 نباشد، دانش مرزهاي در که آورند می دانشگاه از خارج از استادان که هایی پروژه
  جهت خالف در پس .دهند کیفی مقالۀ کمتري تعداد بتوانند تا شود می سبب

 باشد شغله دو استاد که رود می توقع عمالً اینصورت غیر در .است مذکور سیاست
 استخراج پروژه از باید مقاله که صورتی در .دهد انجام متفاوت کامالً کار دو یعنی
 تعلمون کنتم ان االمور عزم من هذا   .شود

 508 



  در حرکت ضمن چگونه که است این پژوهش مدیرت و ریزي برنامه
 صنعت توسعۀ و تحقیق بخش نیاز راستاي در فناوري، و دانش مرزهاي

 .کرد حرکت نیز
 در بعضی از حوزه ها این کار میسر است؛

 سطح در ریزي برنامه بدون و است دشوار بسیار ها حوزه از بعضی در اما
 .نیست امکانپذیر تقنینی-اجرایی-علمی- سیاسی نهادهاي توسط ملی
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-علمی هاي حوزه تفکیک بدون است، مقاله تعداد مالك که هنگامی
  علمی هیأت اعضاي خاص، تخصص یک حتی و گرایش یک در تخصصی

 نتیجه در .کرد بیشتر مقالۀ تولید بتوان که روند می هایی زمینه سمت به
 نیاز مورد چه( است تر سخت آن در مقاله تولید که علمی هاي حوزه در

 آن مدتی از پس و شود می کمتر و کمتر عالقمند ،)نباشد چه و باشد
  داریم را کسی نه مدتی، از پس .شود می تهی کشور در علمی هاي زمینه
 .کند تحقیق نه و کند تدریس کافی اشراف با زمینه آن در که
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 مسیر صنعتی شدن؟
 تعریف، تصور و انتظار ما از صنعتی شدن چیست؟

 بطور نمونه، کدام دسته از موارد ذیل؟    
 صاحب فناوري بودن،  

 ایجاد ثروت، 
 ایجاد اشتغال،  

 خودکفایی،   
 ایجاد ارزش افزوده،

 حفظ استقالل سیاسی کشور،/کسب
 باال رفتن رتبۀ جهانی
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 طرح سؤال
 مدرك با بویژه( دانشگاهی التحصیالن فارغ براي تنها که این علت به آیا

 هستیم؟ بنیان دانش شرکتهاي بدنبال کنیم، فراهم شغلی )دکتري
  راه که ایم رسیده نتیجه این به کشور، در فناوري و علم راهبرد تدوین با یا

 است؟ »بنیان دانش شرکتهاي و صنعت اقتصاد،« کشور، پیشرفت
 خودرو تولید اتوماتیک تمام خط یک ساخت فناوري و دانش به اگر آیا
 کارگران تعداد یا است؟ مطلوب یافتیم، دست ،)انسان دخالت بدون(

 است؟ مالك شده، کار به مشغول
 با( دولتی نیمه و دولتی شرکتهاي در خارجی مصنوعات سنتیِ مونتاژ خط
 اعمال بهمراه »توسعه و تحقیق« به نیاز بدون )کارگران براي اشتغال ایجاد
 هم و کند می اشتغال ایجاد هم مسمی اَجلٍ الی واردات، سنگین هاي تعرفه

  این که انتظارست چگونه باشد، این اهداف وقتی !دولت براي درآمدزایی
 کند؟ تغییر سیاست
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  انقالب دوران از پیش از ابزار، ماشینهاي ساخت و فناوري«
 بوده کشورها بودن صنعتی مهم شاخصهاي از یکی تاکنون صنعتی

 ».است
 شامل و شود نمی خالصه ساده موارد به تنها ابزار ماشینهاي«

 و میکروپروسسورها خودکار تولید ماشینهاي ،CNC ماشینهاي
 ماشینهاي شکلدهی، ماشینهاي چندالیه، الکترونیکی بردهاي
 ».شود می غیره و بعدي سه چاپگرهاي  گیري، اندازه

 ناطق جواد محمد دکتر                                                                          
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 .ما در کشور کارخانه داریم. فرق است بین کارخانه و صنعت
 

 ]به نقل از یکی از مسئولین وزارت صمت[                               
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 )طرح نظرات مختلف و بعضاً متضاد(شدن کشور  مسیر صنعتی

  آنهایی سپس و شود تولید غیرهدفمند بصورت کشور علمی مراکز مقاالت
       آن روي بر و انتخاب دارد، را محصولی یا فناوري به تبدیل پتانسیل که

  شده بازاریابی شود؛ تولید محصول شرکت، تأسیس با .شود گذاري سرمایه
  حفظ را خود فروش و رقابت قابلیت نیز زمان طول در .رسد فروش به و

 .کند
 

  از بخشی .شوند تقویت دارند، محصول فروش که صنایعی و شرکتها
 تحقیق واحد .یابد اختصاص توسعه و تحقیق واحد ایجاد به حاصل درآمد

  تحقیقات هدفمندسازي و ها دانشگاه با تعامل و همکاري وارد توسعه و
 .شود ها دانشگاه
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 )ادامه(طرح نظرات مختلف و بعضاً متضاد 
 بویژه »توسعه و تحقیق واحدهاي« در ایده تولید براي اصلی ریزي برنامه

 ؛)تهی فضاي در ایده تولید نه و( باشد دارند، محصول فروش که صنایعی
   .است موجود فروش شبکۀ تا زنجیره بخشهاي سایر که چرا

  انتقال/خرید .شود موجود توسعۀ و تحقیق واحدهاي نمودن پویا به اقدام
   .باشد نظر مد کارخانه، کردن وارد بجاي فناوري

 نمونه بطور( باشد متفاوت باید شده، اتخاذ مسیر فناوري، نوع حسب بر
   .)ICT در

   .است متفاوت IT محصوالت با هواپیما و خودرو فوالد، تولید مسیر
  و بندي دسته باید محصوالت فناوري، تغییر سرعت خصوص در

  و همراه تلفن هاي گوشی در آن تفاوت نمونه، بطور .شود سیاستگذاري
        .است مشهود بسیار نفتکش یا کانتینربر هاي کشتی
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 )ادامه(طرح نظرات مختلف و بعضاً متضاد 

  باید است، فراهم شرایط سایر اما دارد، نقدینگی مشکل صنعتی اگر
 .کرد فراهم آن براي بانکی تسهیالت

 زمینه آن در دارد، مشکل بازاریابی و تبلیغ در فروش براي محصولی اگر
 .گیرد قرار نظر مد باید خبره افراد مشاورة و آموزش .شود کمک باید
  کمک باید زمینه آن در دارد، مشکل بندي بسته زمینۀ در محصولی اگر
 .شود
  شدة تمام قیمت اما است، قبول قابل روز فناوريِ لحاظ از محصولی اگر
  تمهیدات از اي مجموعه باید است، خارجی محصوالت از باالتر کمی آن
 .شود رقابت قابل محصول آن تا گیرد قرار نظر مد
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 )ادامه(طرح نظرات مختلف و بعضاً متضاد 
  که خواست باید کنند، می استفاده دولتی تسهیالت از که صنایعی از
 و مهندسان حقوق نمونه، بطور .کنند اندازي راه »توسعه و تحقیق واحد«

  شود پرداخت صنایع وزارت توسط نخست سال سه در بخش این محققان
 صنایع وزارت توسط افراد این حقوق از نیمی آن، از پس سال سه در و

   .شود پرداخت
 

   خود تجربیات باید توسعه و تحقیق واحدهاي مدیران و کارشناسان
 راهنماي .دهند قرار دیگران اختیار در را )ها ناکامی و موفقیتها درسهاي(

 وبگاه در »توسعه و تحقیق مراکز مدیران گردهمایی« عنوان با کوتاهی
 .است دسترسی قابل www.ias.ir آدرس طریق از هوافضا انجمن

 

   .شود مالیات از معاف خصوصی، بخش صنایع در توسعه و تحقیق واحد
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 )ادامه(طرح نظرات مختلف و بعضاً متضاد 
  که باال بسیار افزودة ارزش با کاالهایی دارند، تمایل صنعتی کشورهاي
 نظیر دارند؛ نگه خود براي دارند، پایین انرژي مصرف و ناچیز آالیندگی

 .میکروپروسسور
  زیاد، آالیندگی سبب آن، تولید که محصوالتی تنی میلیون صادرات
  جهان کشورهاي براي عمدتاً باالست، انرژي مصرف و آب زیاد مصرف
 .شود می ریزي برنامه سوم

  تا کنند بندي دسته اي بگونه را کشورها دارند تمایل صنعتی کشورهاي
 و بفروشند دوم ردة کشورهاي به را خود قدیمی صنایع/فناوریها بتوانند

 صنایع/فناوریها مداوم خرید توانایی که این براي نیز دوم ردة کشورهاي
  قبلی صنایع/فناوریها بتوانند باشند، داشته را اول ردة کشورهاي قدیمی

 .بفروشند پایینتر ردة کشورهاي دسته به را خود
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 وظیفۀ دولتها در کشورهاي پیشرفته
  فراهم و بسترسازي پیشرفته، کشورهاي در )حاکمیت( دولت وظیفۀ
  سیاستهاي کارآ، هاي نامه آئین و قوانین تدوین زیرساختها، آوردن

 رقابتی فضاي ایجاد و مؤثر اي تعرفه و پولی سیاستهاي هدفمند، حمایتی
   .است شفاف و سالم

 و کارخانه ساخت طریق از اشتغال ایجاد کشورها این در دولت وظیفۀ
 .نیست غیره
 نرخ موضوع به پیشرفته کشورهاي انتخاباتی مبارزات و ها برنامه در اگر

 سیاستهاي اتخاذ کارآمد، قوانین تصویب منظور شود، می اشاره بیکاري
   .است بیکاري نرخ کاهش منظور به ... و اي تعرفه و پولی مناسب

  دولتها توسط برنیاید، خصوصی بخش عهدة از که نیاز مورد زیرساختهاي
   .شود می فراهم یا تسهیل
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 اي تاریخی از عدم بسترسازي در کشور ذکر نمونه

 به ماه یک تا هفته سه تهران تا خرمشهر از مسافرت 1914 سال در«
 مناسبتر و سریعتر خوزستان در نفت صنعت کارکنان و انجامید می طول
 به استانبول و سوئز کانال طریق از و کشتی با خرمشهر از که یافتند آن

 باکو راهی قطار با نیز آنجا از و بروند سیاه دریاي در باتوم روسی بندر
 طریق از نهایتاً و انزلی بندر به خزر طریق از کشتی با هم آنجا از و شده
   ».بیایند تهران به زمینی جادة
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1386تاریخ ایران کمبریج، جلد اول، ترجمۀ تیمور قادري،   



  هایی حرفه میان در و است محترمی بسیار پیشۀ زمین مشرق در تجارت«
 کمتري تغییر معرض در سرنوشتشان و برخوردارند بیشتري ثبات از که

 چنین در زیرا ندارد، تعجبی موضوع این و باشد می شغل بهترین است،
  حقوق اشراف طرفی از .نیست متصور بهتري کار و کسب کشوري
 از و است ناچیز موروثی و خانوادگی اعتبار نتیجه، در و ندارند چندانی
 این در ... است خودکامه و استبدادي کامالً دولت ماهیت دیگر طرف
  .گردد می محسوب مستقل و پایدار کامالً فعالیت یک تجارت دنیا، از بخش
  هم شاه خود حتی و عالیرتبه رجال همۀ که آنست دیگر نکتۀ علت

               ».کنند می تجارت
 شاردن سفرنامۀ                                                                 

 . شد حقوق سربازان از درآمد تجارت شاه پرداخت می 522



 )ادامه(وظیفۀ دولتها در کشورهاي پیشرفته 

  مختلف زمانهاي در و مختلف کشورهاي در خصوصی بخش توانمندي
   .است متفاوت

 آمریکا در خصوصی بخش توسط نیز ماه به مسافرت نزدیک آیندة در
 .شد خواهد انجام
  .است کرده واگذار خصوصی بخش به را زیرمداري بخش ناسا نمونه، بطور
  خصوصی بخش به ما کشور در بخش این که شود نمی دلیل موضوع این

 .شود توجه آن مکانی و زمانی ظرف به باید .شود واگذار
 به توجه بدون افتد، می راه سازي تجاري موج که هنگامی کشور در 

   .کنند تجاري خواهند می را چیز همه خصوصی، بخش فنیِ ظرفیت
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       کند، آباد را مملکتش بخواهد کس هر که است جایی سوم جهان
  در باید باشد آباد اش خانه بخواهد که کس هر و شود می خراب اش خانه

 ]حسابی دکتر از نقل[ بکوشد مملکتش تخریب
  که شود می تدوین اي بگونه ها نامه آئین و قوانین پیشرفته، کشورهاي در

  افراد تر، دقیق عبارت به .گیرد قرار راستا یک در اجتماعی و فردي منافع
 سبب اما کنند، می حرکت خودشان براي درآمد کسب نیت با شرکتها و

 .شوند می شان جامعه اقتصادي پیشرفت
        قرار اجتماعی منافع مخالف فردي منافع سوم، جهان کشورهاي در
  خود بردارد، گام اجتماع منفعت جهت در بخواهد فرد اگر .گیرد می

  بردارد، گام شخصی منفعت جهت در بخواهد اگر و شود می متضرر
   .شود می متضرر اجتماع
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  از درصد یک از کمتر کنونی شرایط در موجود، آمار به بنا«
 ».هستند توسعه و تحقیق واحد داراي صنعتی بنگاه هاي

     
 )97/4/30(دکتر برات قبادیان، معاون پژوهش و فناوري وزارت صمت     
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  کند، می تبعیت نمایی رشد الگوي یک از تکنولوژي تغییرات که آنجا از«
  شکاف شود، متوقف اي لحظه ]صنایع در[ توسعه و تحقیق چنانچه

 هر تواند می یافته توسعه و توسعه حال در کشورهاي میان تکنولوژي
  تعطیلی از پس R&D واحد ایجاد امکان ... .شود بیشتر و بیشتر لحظه
 آن ]مجدد[ اندازي راه بر تصمیم ایرانی شرکت آنکه فرض به( ساله چند
 لحاظ از افتادگی عقب جبران و )نماید ]وقفه[ سال چند گذشت از پس

 در تکنولوژي مرز به رسیدن احتمال گاه و دشوار بسیار تکنولوژیکی
 ».شود می ممکن غیر مذکور شرایط

 پذیرش از پس که دارد وجود ایران در مختلفی واقعی هاي نمونه«
  شرکتها کل رقیب، کنندة اغوا پیشنهادات پذیرش و R&D واحد تعطیلی

 ».اند شده تعطیل رفته رفته
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  تبدیل افول به محصول فروش صعودي سیر آنکه از پیش نمودار، طبق
  محصوالت توسعۀ و تحقیق واحد رسد، پایان به آن عمر دوره یا و شود

  محصوالت بر یا سازد می بازار روانه را جدیدي )کاال یا خدمات نوع از(
 .نماید می بازنگري موجود
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 لیکن است، مداوم توسعۀ و تحقیق به پرداختن سازمان هر بقاي راه تنها
 رقابت که کند می پیدا صحت سازمانهایی و شرکتها براي اغلب امر این
 .باشد معنادار ایشان براي

 
 رقابت کنند، می فعالیت انحصاري بصورت که شرکتهایی دیگر عبارتی به

 جریان حال به تا شرکتها اینگونه تردید بی .کند نمی پیدا معنا ایشان براي
 ادامه امکان همچنان علت همین به و اند نکرده تجربه را شدن جهانی
 .دارند را مذکور شرایط با حرکت
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 Goodyear Tire & Rubberشرکت آمریکایی 
 تولید کننده تایر و قطعات الستیکی

دو  شامل  2000-2005تحقیق و توسعۀ این شرکت در فاصلۀ سالهاي بخش 
 :مرکز بوده است

 اي متمرکز بر تحقیقات توسعه): Technical Center(فنی مرکز 
 طراحی و مهندسی محصول،

 توسعۀ محصول و ابزارهاي نرم افزاري و سخت افزاري مورد نیاز،
 ):Research Center(تحقیقات مرکز 

 محور   اي؛ هدفمند و محصول و توسعه) با سهم عمده(تحقیقات پایه، کاربردي 
 پژوهشی،-علمی نشریات فرمت در علمی مقاالت مرکز، این محققین اینکه جالب
  سایر دسترس در تا شده بارگذاري داخلی شبکۀ در داوري ضمن که کرده تألیف

   .گیرد قرار  مذکور واحد کارشناسان
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 با ارشد محقق 300 حدود آمریکا در شرکت این توسعۀ و تحقیق بخش
 شامل( بخش این پرسنل کل .است داشته تخصصی دکتراي مدرك

 .است بوده نفر 400 حدود )تکنسینها
 

  دو شامل( توسعه و تحقیق بخش نیز )لوکزامبورگ( اروپا در شرکت این
 کوچکتر، مقیاس در اما داشته، )تحقیقات و فنی مرکز

 

 .واحد تولیدي در سراسر دنیا داشته است 60این شرکت 
 

اضافه شده و روندها  R&Dمرکز نوآوري به بخش  2012حدوداً از سال 
 .  بازطراحی شده است
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 .دارد R&D واحد عملکرد درخشش به بستگی سازمان توسعۀ و بقا
 

 آن انسانی منابع تحقیقاتی، مراکز شکست یا موفقیت عنصر مهمترین
 .است

 

  مطلوب شرایط کردن فراهم و R&D پرسنل صحیح مدیریت اجراي
 .است واحد این مدیران دغدغۀ ترین عمده ایشان براي
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  خالق، باهوش، افرادي توسعه و تحقیق واحدهاي پرسنل معمول طور به
  داراي محقق افراد مدیریت .هستند حساس بسیار مقابل در و پرانرژي
   R&D مدیران است الزم که است حساسی و پیچیده نکات ظرایف،
 .باشند داشته آن از کاملی آگاهی

 
  یابیم می در تحقیقاتی مراکز در انسانی منابع جابجایی و گردش مطالعۀ با

 و شرکتها دیگر پرسنل از بیش سازمانها میان در افراد این جابجایی که
   .است سازمانها
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 آدرس اشتباه در ارتباط صنعت و دانشگاه 

  تحت را خارجی محصول یک که صنایعی با پژوهشی همکاري
  خود که است صنایعی با متفاوت بسیار کنند،می تولید لیسانس
   .کنندمی تولید و طراحی را محصولی

 
 انجمن وبگاه در موضوع تشریح و عنوان همین با کوتاهی راهنماي
 .است اخذ قابل  www.ias.ir آدرس به هوافضا
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 سوء برداشت یا محاسبه
  توان کشور آیا که کنند می مطرح را موضوع این افراد از بعضی
  ساخت توان چرا ندارد؟ هم را قبل سال 50 محصوالت ساخت

  را آن تولید توان اآلن ایم، داشته قبل دهۀ چند که محصوالتی
   نداریم؟
 اما دارد؛ را است ساخته قبالً که محصوالتی تولید توان کشور :جواب
 خریداري که است این کند، نمی تولید را آن اآلن که این دلیل
 .ندارد را بازار محصوالت با رقابت قابلیت دیگر، عبارت به .ندارد
  در نیز قبالً که( کشور در محصوالت و قطعات از بسیاري تولید عدم

 با گذار سرمایه اقتصادي صرفۀ عدم برآورد ،)است نشده تولید کشور
  مقررات و شرایط تغییر از نگرانی همچنین و مختلف عوامل به توجه
 .است
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  از میالدي 18 قرن در بریتانیا اقتصاد چون که کنند می تصور بعضی
 حاضر، حال در ما کشور صنعت پس بوده، شکوفاتر ما کشور فعلی اقتصاد

   .است عقبتر هنوز موقع، آن در بریتانیا صنعت از
 

  اما است، تر پیشرفته بسیار صنعتی انقالب در بریتانیا صنعت از ما صنعت
 میالدي 18 قرن در بریتانیا اقتصادي شکوفایی همان که شود نمی دلیل

   .باشیم داشته را
 

 .اگر مصنوعات آن زمان تولید شود، امروزه خریداري ندارد
 

 .  رقابتی بودن محصوالت تولیدي در زمان خودش باید مدنظر باشد
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       1367-1397برحسب سال در فاصلۀ سالهاي ) تومان(نمودار نرخ ارز 
 )درصدي محاسبه شده است15هزینه تولید با فرض نرخ تورم سالیانه (
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  97در افتتاحیه کنفرانس انجمن مهندسی ساخت و تولید در آبان دکتر یوسف حجت این اسالید توسط آقاي 

 .   ارائه شده که براي درج در این مجموعه، ضمن قدردانی از ایشان، در اختیار نگارنده قرار گرفته است



  یا دارد سود بازار در محصولی یا تجارتی شغلی، کشور در که هنگامی
  سرانجام تا دهند انجام را کار آن خواهند می همه دارد، خوبی فروش
 .شوند متضرر همه تا شود زیاد دست آنقدر

 

  سال یک که است، کشاورزان توسط پیاز و زمینی سیب کشت حکایت
 .است محصول ازدیاد دیگري در و کمبود یکی در میان در

 

 حوزة در نوآوري و محصول کیفی بهبود بدنبال شرکتها اگر که درصورتی
  شرایط بودن فراهم با البته باشند، بازار جدید نیاز بدنبال یا باشند، خود

 .خورد خواهد رقم دیگري بگونۀ وضعیت اقتصادي، شفاف و سالم رقابت
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 واحدهاي که است جامعه در دیگري آفت خواهی تمامیت و خواهی زیاده
 .هستند آن درگیر بیش و کم هم کشور صنعتی و تولیدي

 
  خوبی مادي وضعیت اگر حتی هستند؛ غمگین همیشه جامعه، از بخشی
  که خورند می غصه باشند، داشته خوبی منزل تهران در اگر .باشند داشته
      غصه باز باشند، داشته ویال شمال در اگر و ندارند ویال شمال در چرا
 خورند می غصه هم دارند که آنها .ندارند ویال ترکیه در چرا که خورند می
 هذا علی قس و ندارند ویالیی اورالندو یا فلوریدا در چرا که
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 از ماست که برماست
 فروشگاه به قدیم، همکاران از نفر چند همراه به چین به سفري در

 و بوده منتظر فروشگاه بیرون من .کردیم مراجعه الکترونیکی محصوالت
 بازار قیمتهاي از همراهان بقیۀ .کردم می نظاره را ها فروشگاه ویترین
 به فروش براي که بودند دوربینی خرید دنبال به و بوده مطلع تهران
 .باشد داشته بیشتري صرفۀ که بیاورند کشور

 علت جویاي و رفتم فروشگاه داخل به همکاران، مراجعۀ کشیدن طول با
  همکاران !شدم متوجه را جالبی نکتۀ .شدم آنها حد از بیش تعلل

 نوع همان که شدند متوجه اما کنند؛ خریداري خواستند را دوربینی
 تهران بازار در آنها تمام که حالی در دارد؛ مختلف قیمت چندین دوربین،

 .پرسیدند فروشنده از را علت !رسد می فروش به قیمت یک به
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 از بعضی جنس که بود این بودند، نوع یک از که دوربینها این تفاوت
 همین به .پالستیکی بعضی و فلزي بعضی بود؛ متفاوت آنها داخل قطعات
 .بود متفاوت آنها قیمت علت،

 

  و رسید، می فروش به قیمت یک به تهران بازار در دوربین نوع این چون 
  را نوع ترین کیفیت بی مسافرین و تجار نبودند، قائل آنها بین تفاوتی
 .کردند می کشور وارد فروش براي و کرده انتخاب

 

  که هستند کشور هر تجار این .کند می تولید محصولی نوع همه چین
 هاي دستگاه نقش البته .کنند وارد را جنسی چه که کنند می انتخاب
 .کرد فراموش نباید نیز را کننده مصرف آگاهی و نظارتی
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 کیفیت بی محصوالت عنوان به ژاپنی محصوالت پیش، سال پنجاه چهل
   .بود مطرح

 

کیفیت   تا یک دهۀ قبل، محصوالت چینی به عنوان محصوالت ارزان و بی
 .  مطرح بوده است؛ اما بسرعت این موضوع در حال تغییر است

 

  در را وسیعی گذاري سرمایه پیوسته، بطور کالن، ریزي برنامه با چین
   .دهد می انجام توسعه و تحقیق بخش
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 توجه
 رقابت .باشد داده پس را خود امتحان که است روشهایی دنبال به صنعت

  از استفاده و نوآوري به را صنعت که هستند عواملی بازار، در برتري و
   .دهد می سوق جدید فناوري

  مورد معمول، بطور شود، می ارائه مقاالت از بسیاري در که روشهایی
 .است نداده پس را خود امتحان که چرا گیرد؛ نمی قرار صنعت استقبال

  روشهاي با مقایسه در مذکور روشهاي که زمانی مدت گذشت از پس
 به مختلف هاي جنبه از را خود قابلیتهاي شده، ارائه جدید و موجود
 .شود می جلب آن به صنعت توجه برساند، اثبات

  را کلیدي فناوریهاي کنند، می حرکت فناوري مرزهاي در که شرکتهایی
  در و کرده شناسایی شود، می رقابت بازار در آنها برتري حفظ به منجر که
   .دهند می ارائه جدید فناوري/طرح/ابتکار/روش خصوص، آن
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 )ذکر نمونه(شناسی عملکرد صنعت  لزوم آسیب
 لحاظ از( مجموعه یک ظرفیت از بیش و پشتوانه بدون بلندپروازي

 ،)سیاسی حمایت حتی و فنی و علمی توان و بودجه
 ساخت توانایی مجموعه دو کشور در که کنید فرض :فرضی نمونۀ ذکر

 که مجموعه آن به سپس .دارد را کیلویی 100 و کیلویی 10 هاي ماهواره
  شاتل شما مجموعۀ که بگویند دارد، کیلویی 100 ماهوارة ساخت توانایی
 دارد، کیلویی 10 ماهوارة ساخت توانایی که مجموعه آن و بسازد فضایی
 دانش که اي مجموعه و بسازد تنی یک ماهوارة شما مجموعۀ که بگویند

  کیلویی 100 ماهوارة بگویند را است نداشته ماهواره ساخت تجربۀ و فنی
 و حمایتها راه اواسط در و برد نخواهد بجایی راه بدینگونه مسلماً .بسازد
 .شد خواهد قطع ها بودجه
   .نمود بازتولید ذهن در توان می هواپیما براي نیز را فوق فرضی مثال
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 بدنبال را صنعت مرگ صنعت، از »توسعه و تحقیق بخش« تفکیک
 .داشت خواهد
  و جدید، هاي پروژه شدن اضافه بدون/با ها پروژه بندي اولویت تغییر
 صحیح، ریزي برنامه عدم بواسطۀ تمام نیمه هاي پروژه لغو حتی
  که ،)واگذاري قصد بدون( فنی دانش کسب منظور به RFP ارسال
  در .است شده خالصه بسیار هاي پیشنهادیه دریافت منجربه متعاقباً

 .نیست ممکن برتر پیشنهادیه انتخاب وضعیت، این
 راه بهترین ها وزاتخانه و سازمانها صنایع، متوالی تفکیکهاي و ادغام
  پیشنهاد .است کشور دشمنان هوایی بمباران بدون آنها انهدام براي
  در و تدوین سیاست، این منفی ابعاد خصوص در گزارشی شود می

 .گیرد قرار مجلس نمایندگان و وزرا اختیار
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  فلسفۀ( صنایع از بعضی در صوري عمالً توسعۀ و تحقیق مراکز
     دنبال را دیگري اهداف بعضاً و نیست توسعه و تحقیق آنها، وجودي

 ،)کنند می
  و اجزاء برونسپاري پروژه، کردن خرد فنیِ توانایی باید صنعت

  که صنعتی( باشد داشته را مجموعه کردن جمع و تحویلگیري
 .)است ساخت و طراحی آن مأموریت

 بعضاً عدم انتخاب صحیحِ هیأت علمی همکار، 
 ،)به شرط انتخاب صحیح(گذاري بر اساتید همکار  عدم درك سرمایه

 علمی هیأت عضو تحصیل، ادامۀ با که خود سابق کارشناسان راندن
 بهترین از توانند می افراد این که صورتی در اند؛ شده ها دانشگاه
 صنعت نیاز مطابق را دانشجویی هاي نامه پایان و باشند همکار اساتید
   .کنند تعریف
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  در را خود پژوهش و دارد همکاري صنعتی با استادي که هنگامی
  از پس و دهد می انجام صنعت آن توسعۀ و تحقیق بخش نیاز راستاي
 کند؟ اتخاذ راهی چه ،گیرد نمی قرار صنعت آن حمایت مورد دیگر مدتی

  را خود پژوهش مسیر استاد آن که اینست شود می اتخاذ اغلب که راهی یک
  صنعت آن نیاز مورد پژوهشهایش که رود سمتی به و دهد تغییر زیاد یا کم

 نیازهاي راستاي در پژوهشی به برگشت که است مهم نکته این ذکر .نباشد
  اول از دشوارتر بسیار نیز )صنعت آن مجدد حمایت صورت در( صنعت آن

    .بود خواهد
  خصوص این در نادرستی سیاست صنعت، در اي ناپخته مدیر یک اگر لذا
 .کنند درست را آن توانند نمی براحتی بعدي مدیر چند گیرد، بکار
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  .نیست نوآورانه طرحهاي و ها ایده دادن رئیس، وظیفۀ
 .است کارشناسان وظیفۀ اینها
 .کنند تحمیل خود هاي زیرمجموعه به را خود نوآورانۀ هاي ایده نباید رؤسا

 .شود می محسوب مخربی عامل صنایع، و سازمانها رؤساي نوآوريِ تحمیلِ
 .نیست خطا و آزمون محل جامعه، و صنعت سازمان،

 بررسی شده، شناخته فناوريِ و علمی راهکارهاي تمام که زمانی نوآوري، 
  کارشناسان توسط که بشرطی هم آن نباشد، مسئله جوابگوي و باشد شده
 .است سازي پیاده قابل باشد، شده اعتبارسنجی و گذاري صحه
  ارائۀ .باشد بوده نوآوري و خبره کارشناس زمانی است ممکن رئیس یک

  .است بالمانع صحیح مسیر از و الذکر فوق شرایط تحت وي توسط نوآوري
  اي رایانه ویروس ضد افزار نرم تولید شرکت یک رئیس محتمالً نمونه، بطور

 موضوع این چک .باشد داشته مقابله براي جدیدي ایدة مشابه، موارد در یا
 .بود خواهد سریع کارشناسان توسط هم
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 توجه آن به اغلب که جداست مقولۀ دو گیري تصمیم و سازي تصمیم
 .شود نمی

 

 )سازمان مقام باالترین منظور( .کنند می گیري تصمیم رؤسا
 .کنند می سازي تصمیم کارشناسان، کمک با مدیران

  آنها و شود فراهم رؤسا براي باید فایده-هزینه تحلیل با مختلف انتخابهاي
  )... و زیست محیط سیاسی، اجتماعی، اقتصادي،( جوانب جمیع به توجه با

   .کنند گیري تصمیم
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 !  حمایت مالی بشرط عضویت در هیأت تحریریه نشریات
 صنایع در حتی( دانشجویان توسط رایگان پژوهش دریافت توقع

 :نمونه موارد !)متمول
 ،)اما به منظور کسب دانش فنی(برگزاري جلسات متعدد فنیِ عقد قرارداد 

 دکتراي پیشنهاديِ طرحِ تصویب از قبل زمان در مالی حمایت اظهار
 در دانشجو پیشنهادي طرح تصویب از پس آن ادامۀ عدم و دانشجویان،

 )است آن انجام به ناچار دانشجو تصویب، از پس( دانشگاه
 هاي آموزشی انجمنهاي علمی کشور نحوة شرکت در کارگاه

 جزوه و کند شرکت تا فرستند می را نفر یک که است شده مشاهده بعضاً
 در افراد بقیه براي را مذکور دورة فرد آن سپس .کند دریافت را آموزشی
 !)متمول صنایع در هم آن( کند برگزار صنعت
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 یا سازمانی در طرحی تصویبِ توجیه براي که شود می مشاهده بعضاً
  یا ها دهه سالها، طی در سازمان آن موفق دستاوردهاي اي، وزارتخانه

   .شود می اعالم گذشته قرنهاي حتی
 خود ذهن در مذکور طرح مقابل در را )متضاد حتی( دیگري طرح حال

  .کنید مجسم
 لذا و است طرح قابل طرح، دو هر براي گذشته موفقِ دستاوردهاي تمام

   !دارد قبول قابل توجیه طرح، دو هر تصویب
 دلیلی دستاوردها این  آنها، موفقیت میزان و آمار سقم و صحت از فارغ
 .نیست مطروحه طرح تصویب توجیه بر
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خواهید سازمان موفقی را منهدم کنید، بدون ضابطه و کارشناسی   اگر می
 .آن را گسترش دهید

  تدریج به تأسیس زمان از که بود اي طیبه شجرة سازندگی جهاد
 ملحق آن به دیگر هاي وزارتخانه از مختلفی بخشهاي یافت، گسترش

  کار در تداخل آن کار اینکه دلیل به نهایت در و شد وزارتخانه شد،
 شجرة اینگونه .شد ادغام کشاورزي وزارت در شد، وزارتخانه چندین
  و یافت غیرکارشناسی گسترش مسئوالن، دلسوزي روي از آنهم اي، طیبه

 .شد منحل )ناصحیح یا صحیح( برخی قول به نهایت در
  سمتی بزنید، زمین را موفقی مدیر خواهید می اگر گویند می مدیریت در

 .کنید واگذار او به ظرفیتهایش از باالتر اجرایی
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 )ذکر نمونه(ضعف نظارت بر صادرات 
  نوع یک خرید براي انگلستان از بازرگانانی پیش، سال 30 حدود

 محصول آن بسیار و کرده بازدید کشور استانهاي از یکی از مرکبات
  پرداخت پیشتر را آن پول و داده سفارش را مقادیري و پسندیدند را

 .کردند
  هم آن پول و شده فروخته محصول بودند، دیده که باغداران
  سمت به و کرده خالی را خود انبارهاي ته است، شده پرداخت
 .زدند بار مقصد

 خریدار بازرگانان مقصد، در کشتی تخلیۀ از قبل محصول، بازدید با
   .کردند تخلیه دریا در را کشتی بار

 اما خواهیم، نمی هم را پولمان که فرستادند پیغام انگلیسی بازرگانان
  .دادید دست از را اروپا بازار
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 واقعیتهاي مسیر 
 با مقایسه در( مناسب سوددهی کشوري در محصولی تولید که زمانی
 رونق آن تولید تا .گیرد نمی رونق آن تولید باشد، نداشته )فعالیتها سایر

   .داشت نخواهد توسعه و تحقیق براي پولی نگیرد،
 نیز خاص اي حوزه در تولید که زمانی در موارد، اغلب در متأسفانه
  و تحقیق بابت پولی و نیست توسعه و تحقیق فکر به دارد، سوددهی

 .شود نمی هزینه توسعه
 پژوهشهاي نگیرد، رونق صنعتی در اي توسعه تحقیقات که زمانی تا

  تعریف به( .بود خواهد استفاده بال آنها براي ها دانشگاه در مرتبط کاربرديِ
 )شود رجوع اي توسعه و کاربردي پژوهش
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 و فناوري نشود، توجه پایه تحقیقات به اگر« که است صحیح موضوع این
اوایل در انگلستان نمونه بطور( افتد می عقب آینده در کشور آن صنعت 

 همه نتیجۀ نباشد، اي توسعه تحقیقات کشوري در اگر اما ،»)بیستم قرن
  عقیم )صنعت حوزة در حداقل( کشور آن در کاربردي و پایه تحقیقات

   .ماند می
 

  کشور در اي توسعه و کاربردي پایه، تحقیقات زمینۀ در صحیحی نسبت
 .شود تصحیح باید نسبت این و ندارد وجود
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 بسیار نکنند، فکر خود منافع به تنها و کنند کار دل و جان با افراد اگر
 با و اساس این بر مملکت، کل براي اقتصادي ریزي برنامه اما است؛ خوب
  موضوع این .نیست بینانه واقع چون برد؛ نمی جایی به راه فرض، پیش این

  اخذ و محاسبه ضوابط، مطابق افراد، مالیات بگوییم که اینست مانند
 .کند پرداخت مالیات خود، انصاف مطابق هرکس و نشود
 محصولی اگر اما ندارد؛ صادرات امکان نباشد، استاندارد محصولی اگر

  .نیست استاندارد که نیست معنا این به باشد، نداشته صادرات امکان
 قابل خارجی محصوالت با باشد، نداشته صادرات امکان محصولی اگر

  محصوالت با تواند نمی قیمت لحاظ از دیگر، عبارت به .نیست رقابت
  یکی بودن استاندارد عدم .کند رقابت )یکسان کیفیت درجۀ با( خارجی

   .باشد تواند می صادرات امکان عدم دالیل از
 

556 



 )  SME(بنگاه هاي کوچک و متوسط 
(Small and Medium-sized Enterprises) 

 
 

 .کوچک و متوسط در برابر صنایع بزرگ قرار می گیرندهاي  بنگاه
 .شوند نامیده می  SMEاین بنگاه ها با واژة  اختصاري انگلیسی
داراي  ) به نسبت سایز و سرمایه(این بنگاه ها نسبت به صنایع بزرگ 

 مزایاي زیادي هستند، از جمله افزایش در
 نوآوري

 اشتغال و کارآفرینی
 پذیري انعطاف

 ارزش افزوده   
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 معیار تعریف
 )  >۵٠کوچک هاي  بنگاه: بطور نمونه(تعداد کارکنان 

 داراییهاارزش 
 گردش مالی

 سرمایه پرداخت شده
این مقادیر براي شرکتهاي تولیدي و خدماتی در بعضی از کشورها متفاوت  

 .است
 : (www.karafarini.gov.ir)استدر ایران تنها برمبناي تعداد کارکنان 

 )  >50(کوچک ) صنایع(هاي  بنگاه 
 )  150تا  50از (متوسط  ) صنایع(هاي  بنگاه
 )<150(بزرگ صنعتی هاي  بنگاه
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 تفکر سنتی و نوین

 سپس و شوند می تولید نخست محصوالت پیشین؛ و سنتی تفکرات طبق
  جهانی نوین نگرش اساس بر اما گیرد، می صورت آنها فروش و بازاریابی
  موفق فروش از اطمینان و گیري نتیجه با جز به محصولی هیچ طراحی

 .شود نمی آغاز تولید از پس

  1390منش و وینود کومار، چاپ دوم،  مدیریت تحقیق و توسعه، تألیف امید فدائی 561



 چرایی معضل کارخانجات واراداتی؟

  محصوالتشان بودنِ رقابتی قابل غیرِ در وارداتی کارخانجات معضل علت
  الزم استانداردهاي مطابق و بوده رقابتی هم ابتدا از که فرض این با(

 چیست؟ )باشد شده نصب و خریداري
 میزان به توجه با معمول، بطور آالت،ماشین ساخت شدنتخصصی به نظر

  تخصصی حوزة این در تخصصی بطور دنیا در معتبر شرکت چند تقاضا،
  لذا .دهندمی افزایش را خود آالتماشین بازدهی بروز روز و کرده کار
  شده بازار وارد بیشتر بازدهی با خودکاري هايدستگاه سال، چند از پس
   .دهدمی کاهش را شدهتمام قیمت که
  )وارداتی( اتوماتیک تمام هاي کارخانه گسترش با آینده در معضل این

 .شد  خواهد بیشتر
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 :مثال
 خریداري کشور از خارج از مدرنی بسیار نساجی کارخانۀ یک نمونه، بطور

   .است شده نصب کشور در و
 قرار دستگاه اولیۀ مواد محلِ در را اولیه مواد کارگري کارخانه، این در
        محصوالت دستگاه، خروجیِ در خودکار بطور دستگاه و دهدمی

 .دهدمی نقل و حمل بخش تحویل را شدهبنديبسته
  شدهتمام قیمت و دارد خوبی رونق کارخانه فروشِ اندازي،راه زمان در

  محصوالتی سال، چند از پس .دارد نیز صادرات امکان که است ايبگونه
  کشور از خارج از )پایینتر قیمت با اما یکسان، کیفیت یا( باالتر کیفیت با

  مالی، مشکالت افزایش با روزبروز مذکور، کارخانۀ و شودمی بازار وارد
 .شودمی ورشکسته و داده دست از را خود رقابت قدرت
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 مذکور کارخانۀ مشکل رفع موضوع به بخواهد مهندسی شرکتی اگر
  انجام مطالعاتی کار آن روي و کرده دمونتاژ را دستگاه باید کند، کمک
  بازدهی افزایش براي طرحی سپس و آورد بدست را طراحی دانش و داده
  حلی راه بدنبال اگر دیگر، عبارت به .بسازد را آن از اينمونه و ارائه آن

  باید باشیم، »مذکور شدة خریداري کارخانۀ« بازدهی افزایش براي
  رشد به توجه با و شود تأسیس دستگاه سازندة شرکت مشابه شرکتی
   .کند تولید رقابت قابل محصوالت مدت بلند در بتواند فناوري
 دستگاه بروزسازي به موظف )معتبر( سازنده شرکت قرارداد، مطابق
  ایمنی کیفی، استانداردهاي رعایت با خود، محصوالت جدیدترین مطابق

  شود )آینده در ترسختگیرانه مقررات بینیپیش حتی و( زیست محیط و
  و محصول تضمینی خرید یا مشترك گذاريسرمایه کاري،محکم براي و

  تیم وجود خصوص، این در .شود ذکر قرارداد متن در صادرات شرط
   .است ضروري متخصص و مجرب کنندة مذاکره
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 عوامل توسعۀ ژاپن به روایت کازوهیکو اوداکی

 اجتماعی، و مذهبی زمینه هاي در کمتر تنش یعنی اجتماعی ثبات
  یاد کشور از خارج از ژاپنیها شد باعث که دیگران از آموختن به اشتیاق
 .بگیرند
 بجاي آینده مصارف براي انداز پس فردا، نفع به امروز کردن قربانی انگیزة
  امروز، مصرف
 به نسبت می کنند دریافت کاري انجام براي را دستوري وقتی ژاپنیها
 کارگران میان در روحیه این .می کنند اقدام وسواس و دقت با آن انجام
 .است شده واقع مفید بسیار
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 .بگیرند یاد را کار و کسب رموز تا می رفتند آمریکا به ژاپنیها جنگ از پس
  مورد در حتی آموخت آمریکا از نیمه هادیها تولید خصوص در ژاپن  تنها نه

  درخواست آمریکاییها از هم فست فود ها و سوپرمارکت ها اصولی راه اندازي
 و کسب روشهاي همه چند هر .بیاموزند ژاپنی ها به را کار روشهاي تا کرد
  ژاپنیها می شد که را مواردي اما نبود، اعمال قابل شرق در آمریکایی کار

  آمریکاییها از ژاپنیها واقع در جنگ از بعد .گیرند بکار تغییراتی با توانستند
 و تایوانیها کره ایها، و ژاپنیها میان بعدها شیوه همین و آموختند بسیار

  کره ایها چند هر گفت می توان ترتیب همین به .گرفت  شکل هم چینیها
 به و داشتند نگه را ژاپنیها احترام اما نداشتند، دوست خیلی را ژاپنیها
 .بگیرند یاد توانستند ژاپنیها از تا آوردند بوجود زمینه اي هم جهت همین
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 تولید براي جایگزینی واردات یا توسعۀ صادرات؟

 .این به نوع کاال و مقیاس اقتصادي تولید بستگی دارد
 

 مقیاس محصول این می کنید اقدام بیسکویت تولید براي مثالً اگر 
  داخلی بازار دادن قرار محور با را آن می توان و نیست باال خیلی تولیدي اش

  چنین تولید براي می توان ایران مثل میلیونی  80 کشوري براي .کرد تولید
  تولید هم اقتصادي مقیاسی با و کرد تمرکز داخلی بازار بر عمدتاً محصولی

  به می توانید ابتدا شما و است بزرگ بسیار ایران داخلی بازار که چرا کرد؛
 روي خارجی بازار به بعدي مراحل در سپس و کنید اتکا داخلی بازار

   .بیاورید

567 
  94/5/24از گفتگوي بمانجان  ندیمی با کازوهیکو اوداکی، سایت تجارت فردا، 



 تولید است باالتر بسیار آن در تولید اقتصادي مقیاس که خودرو تولید در اما
 در بویژه خارجی بازارهاي از برخی بر تمرکز همراه به باید کشور داخل در

 اتکاي با صرفاً صنعت این صورت این غیر در .شود همراه منطقه کشورهاي
 .باشد داشته بقا نمی تواند داخلی بازار در انحصار و داخلی بازار به محض

   .دهید قرار هدف را منطقه اي  بازارهاي بویژه خارجی بازارهاي باید بنابراین
 

 خاص محصول در تولید اقتصادي مقیاس و تولید نوع تناسب به بنابراین
  به بعدي مراحل در و کرد اتکا داخلی بازار به عمدتاً مواردي در می توان
  و داخلی بازار به هم همزمان باید هم مواردي در و یافت راه جهانی بازارهاي

 امکان پذیر رقابتی و اقتصادي مقیاس در تولید تا کرد تکیه خارجی بازار هم
 .شود
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اي که به زبان عربی منتشر شد   فومیو ایواي سفیر ژاپن در بغداد در مقاله
 :سوره رعد نوشت 11با اشاره به آیه 

 

 هیچگونه بدون اشغال، و جنگ از بعد سخت شرایط وجود با ژاپن رهبران
  دو و داشتند ژاپن شکوفایی و پیشرفت براي جدي عزم تردیدي، و شک
  که همانطور بود، ژاپن مردم اعظم بخش مشترك سرمایه ایمان و اراده عنصر

  خداوند( بِأَنْفُسهِم ما یغَیرُوا حتَّی بِقَومٍ ما یغَیرُ لَا اللَّه إِنَّ« با شما قرآن در
  خودشان در را آنچه آنکه مگر دهد نمی تغییر را ملّتی و قوم هیچ سرنوشت

 .است شده اشاره آن به »)دهند تغییر است

 نقل از خبرگزاري ایرنا  569



 (Sustainable Development)توسعۀ پایدار 

 .هاي اضافی تحمیل کند سیاستهاي کشور نباید براي نسل آینده، هزینه 
 

 کشور، زیست محیط آلودگی سبب بعدي، تک سیاستهاي اثر در اگر
 گسترش زمین، فرونشست آب، زیرزمینی منابع به آسیب جنگلها، نابودي
 در باید اینکه بر عالوه آینده نسلهاي شویم، ... و شیمیایی آلودگی کویر،
  پایشان به قبل نسلهاي که اي وزنه باید کنند، رقابت المللی بین صحنۀ
 .بکشند هم را اند بسته
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 ارزهاي برتر جهان
  دارد وجود این امکان معتقدم من :انگلیس مرکزي بانک رئیس کارنی، مارك

  سیستم ... باشیم داشته آمریکا دالر جز به ذخیره اي ارزهاي نهایت در ما که
  در ... است مانده عقب جهانی اقتصاد تحوالت از حاضر حال در جهانی مالی
  این چین، یوآن مانند موجود ملی ارزهاي که دارم انتظار من مورد، اولین

 .کنند پیدا را جایگاه
  در دالر مانند بتواند که دیگري ذخیرة ارز به دالر از انتقال :گوید می وي

  خواهد زمانبر امري و شد نخواهد انجام فوري باشد، غالب جهانی معامالت
  سال تا اما زد جلو انگلستان از نوزدهم قرن دوم نیمۀ در آمریکا اقتصاد .بود

  در غالب ارز عنوان به را پوند جایگاه بتواند دالر که کشید طول 1920
 .آورد بدست بین المللی معامالت
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 ارزهاي سبد در جهانی ارز پنجمین عنوان به چین یوآن 2016 سال در
  یورو ژاپن، ین آمریکا، دالر کنار در ،)اس دي آر( ویژه جایگاه با جهان برتر

  ارز عنوان به جایگاهی یوآن به اقدام این .گرفت قرار انگلیس پوند و
  را یوان جهان مرکزي بانک هاي تا شد باعث و کرد اعطا جهانی ذخیره
 .کنند خود خارجی ارزي ذخایر وارد

 

  اختصاص خود به را جهان مالی جریان هاي از درصد 2 تنها چین یوآن
  خود به را جهان مالی جریان هاي از درصد 40 دالر درحالیکه است، داده

 .است داده اختصاص
 ]97/10/22نقل از تابناك، [                                                       
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 سازي تا محصول جدید حلقۀ مفقوده از مشابه

 از یکی .شود طی موازي بطور مسیر چند باید کشور شدنِ صنعتی براي
  محصول تولید تا معکوس مهندسی و سازي مشابه مسیر« مسیرها، این

 .ندارد وجود کشور صنایع اغلب در مسیر این از بخشی که است، »جدید
 سازي مشابه بصورت تولید ابتدا از که اینست مسیر این ویژة خصوصیات از

  .نماید ثروت تولید تواند می )اقتصادي صرفۀ صورت در( و گیرد می صورت
   .نماید ارائه بازار به محصول تواند می نیز بعدي مراحل در

  که شود می سبب )انداز راه مسیر عنوان به( مفقوده حلقۀ این وجود عدم
 بدون( آزاد ورودي با مهندسی و فنی هاي دانشکده در کاربردي تحقیقات
 .باشد )صنعت توسعۀ و تحقیق بخش از ورودي دریافت
   .است آمده بعد اسالید در مفقوده حلقۀ و فوق شدة ساده مسیر
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 باید توجه داشت مسیر مذکور براي وقتی است که  
 

 نیاز بازار وجود دارد؛
 

 محصوالت آن در بازار وجود دارد؛ نظیر خودور، لوازم برقی آشپزخانه، 
 

 دالیل به یا دارد، اقتصادي صرفۀ )معینی زمان تا( آن سازي مشابه و
 )... و نظارتی اقتصادي، دفاعی،( ملی امنیت یا تحریم نظیر دیگري
 و طراحی دانش کسب« یا »سازي مشابه« مسیر اجراي به تصمیم
 .شود می گرفته »ساخت
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Different Priorities Among Research Leaders 
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Developmental 
Research 

Applied 
Research 

Basic 
Research 

61% 19.5% %19.5 USA 
59% 23% 18% EU30 

%82 13% 5% China 
64% 20% 16% South Korea 
53% 33% 14% Russia 
38% 36% 26% India 

China places more emphasis on development, less on basic research  

Ref: The 2014 Global R&D Funding Forecast  

 .اعداد جدول فوق از روي نمودارهاي قاچی استخراج شده و محتمالً حدود یک درجه خطا دارد



 به پایه تحقیقات مسیر طریق از خواهند می دانشگاهی مدیران اغلب
   تحقیقات، این میان از که کنند بررسی سپس  .برسند کاربري تحقیقات
 .دارد را ثروت ایجاد و محصول تولید به تبدیل قابلیت کدامیک

 به توجهی غرب، دانشگاههاي از التحصیل فارغ دانشگاهیِ استادان اغلب
  یا آمریکا که است این آن دلیل .ندارند )انداز راه( مفقوده مسیر این

  و کند نمی معکوس مهندسی و سازي مشابه و بوده لیدر غربی، اروپاي
  در لذا و کنند مشاهده استادان این تا ندارد وجود آنها در انداز راه مسیر
 .ندارند آن به اعتقادي اغلب نیز مسیر این معرفی صورت
  با و کرده طی را انداز راه مسیر این گذشته سال پنجاه چهل در ژاپن

 .است شده حذف انداز راه مسیر جهانی، سطح به رسیدن
 به بسرعت و کرده شروع قوت و شدت با را انداز راه مسیر این نیز چین

 ژاپن، مانند نیز چین در آن، از پس .شود می نزدیک فناوري مرزهاي
 .شود می حذف انداز راه مسیر
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 آن به توجهی اکثراً متأسفانه که است بدیهیات از مذکور انداز راه مسیر
 :که آنست مدیریت و ریزي برنامه اما .ندارند

  به سازي مشابه مرحلۀ از صنایع مدتی، چه طی در و حمایتی چه با و چگونه
 شوند، هدایت فناوري، مرزهاي و فنی دانش کسب و سازي بهینه سمت

 واحدهاي تحقیق و توسعه در آنها فعال شوند،
 تزریق توسعه و تحقیق بخش به سود از بخشی و داشته سوددهی مرحله هر در

 .شود
 .خودگردان شوند) بدون حمایت(ریزي شده  پس از مدت زمان برنامه

 انتظار چگونه داریم، مشکل بدیهیات شناخت در که هنگامی متأسفانه
 !دهد هم نتیجه و شود تدوین درست ها برنامه که داریم
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 مسیر دیگر 
کسب دانش  در داخل و مسیر دیگر بجاي مشابه سازي و مهندسی معکوس 

 :از طریق آنفنی 
 است؛ فنی دانش داراي معتبر شرکت یک نظر زیر ساخت و طراحی 

  کارشناسان و باشد اصلی شرکت کارشناسان نظر زیر طراحی که بطوري
  انجام درست اگر مسیر این .باشند داشته فنی ارتباط هم با مجموعه دو

  انجام زمان و ها هزینه در )آن صحیح ادامۀ تا گرفته قرارداد از( شود
 تحویل دیده آموزش کارشناسان و دهد می اي مالحظه قابل کاهش پروژه
 اما شد؛ شروع کشور در مصباح ماهواره پروژة در مسیر این .شود می

    .ماند متوقف تحریمها بخاطر )الذکر فوق روش به( آن ادامۀ متأسفانه
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 .باشد نمی میسر طریق این از اقدام امکان ها حوزه از بسیاري در مسلماً
 چنین انجام به حاضر خارجی شرکتهاي که موقعی متعددي، موارد در

  ما که وقت آن و کردیم معطل و بوده مردد ما اند، بوده قراردادهایی
 )... و دیگر شرکت یا قرارداد یا تحریم بعلت( آنها ایم، بوده آن بدنبال
   .اند کرده امتناع
  بطور :کرد بندي دسته و شناخت لحاظ این از را کشورها و شرکتها باید

  .کنند می عمل چگونه فناوري و دانش انتقال در آلمانی شرکتهاي نمونه،
 قراردادي که است مجرب کننده مذاکره تیم مهم، بسیار موضوع البته

   .کند منعقد هوشمندانه
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 .چین در بین ده کشور نوآور قرار ندارد
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Top Innovators 2018 
GII 2018 Score Country Rank 

68.40 Switzerland 1 
63.32 Netherlands 2 
63.08 Sweden 3 
60.13 UK 4 
59.83 Singapore 5 
59.81 USA 6 
59.63 Finland 7 
58.39 Denmark 8 
58.03 Germany 9 
57.19 Ireland 10 



 .چین در بین ده کشور نوآور قرار ندارد
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Top Innovators 2019 
GII 2019 Score Country Rank 

67.24 Switzerland 1 
63.65 Sweden 2 
61.73 USA 3 
61.44 Netherlands 4 
61.30 UK  5 
59.83 Finland  6 
58.44 Denmark 7 
58.37 Singapore 8 
58.19 Germany 9 
57.43 Israel 10 
54.82 China 14 
34.43 Iran 61 



 تعداد جوایز نوبل به تفکیک کشور
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 چهار کشور نخست برنده جوایز نوبل در علوم
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The Global Competitiveness Index (2018)      
  پذیري شاخص رقابت

1    USA                     85.6 
2    Singapore            83.5 
3    Germany              82.8 
4    Switzerland          82.6 
5    Japan                   82.5 
6    Netherlands          82.4 
7    Hong Kong SAR   82.3 
8    UK                        82.0 
89  Iran                       54.9 
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 )در دست تدوین(پارکهاي علم و فناوري 
طریق فراهم آوردن تسهیالت مختلف سبب  از پارکهاي علم و فناوري 

 .شود متمرکز شدن شرکتهاي دانش بنیان در یک مجموعه می
 فناوري،توسعه اقتصادي مبتنی بر علم و زنجیرة حلقه اي از 

 منطقه اي،راهبردي اندیشمند و هماهنگ براي توسعه ملی یا 
 هاي سطح باال پژوهش و توسعه در زمینه فناوري

این پارکها تولید انبوه جایی ندارد و صنایع بزرگ در آنجا تأسیس در 
 .نمی شوند
 بنیان، کوچک و متوسط دانششرکتهاي کارآفرینی در توسعۀ تحریک 
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 تاریخچه

 .میالدي در آمریکا ایجاد شدند 50از اواخر دهه 
 عضو،   250انجمن بین المللی پارك هاي علمی با 

 عضو، 295انجمن پارك هاي فناوري مرتبط با دانشگاه با  
 

Association of University Research Parks 
(AURP) 
International Association of Science Parks 
(IASP) 
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 اهداف
افزایش نوآوري مبتنی بر علم و فناوري در جهت تولید ثروت و توسعه  

 اقتصادي،
ایجاد فضاي مناسب جهت انجام پژوهش هاي کاربردي و تجاري سازي  

 نتایج آن،
 زنجیرة علم تا ثروت،

تعمیق ارتباط بین دانشگاه، صنعت و دولت در راستاي تولید ثروت از 
 نتایج پژوهشها،  

 المللی با فناوري پیشرفته، جلب مشارکت شرکتهاي بین
 المللی، اشتغالزایی متخصصین، جذب متخصصان و نخبگان بین

 .گذاري خارجی و جذب سرمایه
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 تسهیالت و خدمات
 اسکان، تلفن، فکس، امور اداري، سرویس ایاب و ذهاب،   

 آزمایشگاه ها و کارگاه هاي متمرکز،
اي، اینترنت، شبکه، بانکهاي اطالعاتی و  رسانی و کتابخانه خدمات اطالع

 تجهیزات سمعی و بصري و سالن کنفرانس،
 تسهیالت قانونی، ثبت مالکیت معنوي،

حقوقی، مدیریتی، مالی و بازرگانی، حسابداري،  (خدمات مشاوره اي 
 ،)گذاران شناسایی منابع مالی و جذب سرمایه

 هاي آموزشی، دوره
 .و تسهیالت مالی و اعتباري
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 سایر مزایا

 شرکتها،  هم افزایی ناشی از مجاورت فیزیکی 
 جاري،کاهش هزینه هاي سرمایه گذاري اولیه و هزینه هاي 

  تا شود می سبب فناوري و علم پارکهاي مزایاي از استفاده
  پرسنل کل به محقق نسبت بتوانند بنیان دانش شرکتهاي

   .دهند افزایش را خود
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 شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان  

  اشتغال و خصوصی بنیان دانش شرکت و فناور واحد 520 از بیش استقرار
 نفر، 7100 مجموعاً

 دکتراي مدرك نفر 500 حدود باالتر، و کارشناسی مدرك داراي 85%
 تخصصی،

 دستاوردهاي و محصوالت فروش از حاصل مالی گردش ،1397 سال در
 دالر، میلیون 4/7 شرکتها صادرات و تومان میلیارد 1500 بر بالغ فناورانه
  دانشگاهی التحصیل فارغ یک براي شغل هر ایجاد هزینۀ متوسط، بطور
 آمارهاي با مقایسه در که است، تومان میلیون 75 به نزدیک شهرك در

  تمام و پایدار شغل ایجاد متعارف هزینۀ چهارم یک حدود کشور رسمی
 .آید می بشمار بخش در وقت
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 Jiangsuدر منطقه  Suzhouپارك صنعتی 
  ولی گردیده تاسیس سنگاپور همکاري با پارك این اولیه و کوچکتر بخش
   .است کرده اضافه آن به مستقل طور به را جدیدي هاي بخش چین بعداً
  از زیادي بازدید ها چینی چین، رشد گرفتن سرعت با 1980 دهه در

 به خود استقالل سال 30 در که بود کشوري سنگاپور زیرا .داشتند سنگاپور
 تجربیات از استفاده درصدد چین .بود شده نائل چشمگیر هاي موفقیت
 گذاري سرمایه و شدن المللی بین دنبال به هم سنگاپور و دبو سنگاپور موفق

   .بود خارجی
 تجربیات از استفاده با صنعتی شهرك یک شد گرفته تصمیم 1992 سال در

  چین رهبر شیائوپینگ دنگ زمان آن در .شود ایجاد چین در سنگاپور
 مدیریت و اجتماعی نظم سنگاپور کرد اعالم و داشت سنگاپور از بازدیدي
  که بگیریم یاد و کنیم استفاده ها آن تجربیات از بتوانیم باید ما و دارد خوبی

  .کنیم عمل بهتر ها آن از
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  صنعتی پارك یک گرفتند تصمیم کشور دو بازدید، و مذاکره بار چند از بعد
  صنعتی پارك ایجاد تفاهمنامه .کنند ایجاد سوجو منطقه در را مشترك
  رییس معاون بین  1994 سال در )CS-SIP( سنگاپور و چین مشترك
   .رسید امضا به سنگاپور وزیر و چین جمهور
  80 فقط ولی دارد مربع کیلومتر 288 برابر مساحتی سوجو صنعتی پارك

 حدود جمعیتی .است سنگاپور و چین مشارکت با مرتبط آن مربع کیلومتر
  بین ساالنه جلسات .است شده بینی پیش منطقه این براي نفر میلیون 2/1

 سیاستگذاري براي سنگاپور وزیر نخست معاون و چین جمهور رییس معاون
  .شود می تشکیل پارك این توسعه

 کیلومتر 7 از بیش مساحت با شیرین آب دریاچه یک پارك این مرکز در
 دریاچه این در مصنوعی جزیره دو و دارد قرار متر 3 به نزدیک عمق و مربع
   .است شده ایجاد
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 .در این منطقه یک شهرك آموزشی نیز ایجاد شده است
 نفر هزار 400 حدود در و است مربع کیلومتر 25 شهرك این مساحت 

  ارائه آن هدف .هستند دانشجو آن نفر هزار 100 حدود که دارد جمعیت
  .است شاداب محیطی در تکنولوژي توسعه و  آموزش

 .  در این منطقه بسیاري از دانشگاه هاي معتبر چینی و خارجی شعبه دارند
 لیورپول مشترك دانشگاه چین، آموزش وزارت تأیید با 2006 سال در

    .شد تاسیس مستقلی دانشگاه عنوان به جیوتانگ شیان دانشگاه - انگلیس
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 SIP با همزمان )SND )Suzhou New District سوجو جدید منطقه
  )%35( داشت SIP از کمی سهم سوجو محلی دولت چون و گرفت شکل
   .کرد SIP به کمتري توجه و کرد معطوف SND به را توجه بیشتر
  90 به سال 5 مدت در زیان وقتی .شد SIP منطقه دهی زیان باعث این

 داد کاهش % 35 به را خود سهم سنگاپوري کنسرسیوم رسید، دالر میلیون
 کیلومتر 70 از سنگاپور سهم ترتیب این به .رسید % 65 به چین سهم و

   .یافت کاهش مربع کیلومتر 8 به مربع
  منصوب پارك رییس و شهردار معاون عنوان به را جدید منطقه مدیر چین
 یافت، کاهش سنگاپور سهم اینکه از بعد سال یک ،2001 سال در و کرد
   .کرد پیدا دست دالر میلیون 8/3 میزان به خود سود اولین به پارك
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بخشهاي مربوط به پارك علم و فناوري، 
شرکتهاي دانش بنیان و استارتاپها در دست 
 .  تدوین است و در آینده تکمیل خواهد شد
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 بهترین که آنست رسیده ام، آن به اخیر سال چهار یا سه طول در من که چیزي«
  نمی توانیم دولت داخل از ما یعنی هستند؛ استارتاپ ها دولتی، ساختار اصالح راه

  این  وقتی .بدهیم شکل را آن می توانیم بیرون از اما کنیم، اصالح را چیزها خیلی
 بزرگترین جزء بعضی هایشان و افتاده اند راه بیوتکنولوژي حوزه در استارتاپ همه

  ما آموزشی سیستم به را خودشان اینها شده اند، صادرات یا دارو حوزه در شرکتها
 اتفاقات این اآلن .داریم نیاز رشته ها این به ما که می گویند و می کنند تحمیل
 بخش که است بار اولین این .می افتد دارد کشور این تاریخ در بار اولین براي

 مثالً ما می گفتند دیروز، تا .می کند تحمیل آموزش به دارد را خودش خصوصی
 .دارد نیاز آن به دولتی اداره یا وزارتخانه فالن چون می خواهیم، مکانیک مهندس

  براي تقاضا اخیر، سال سه طی .می افتد دارد خصوص بخش در اتفاق این اآلن
  .شد خواهد عوض هم این آینده در شده، بیشتر هم شریف برق از کامپیوتر رشته
 بچه هایی امروز خصوصی؟ بخش یا است کرده ایجاد دولتی بخش را روند این آیا
 ».می کنند تعیین را تغییرات روند دارند، حضور دولتی بخش از بیرون در که

 97/2/30 خبرآنالین جمهور، رئیس فناوري و علمی معاون ستاري، دکتر              
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  را شما کار کرکرة وقتی که گفته ام استارتاپ ها بچه هاي به همیشه من«
 این .برده اید زدند، کتکتان و شکستند را پنجره هایتان کشیدند، پایین
 براي قبالً رفتارها نوع همین .شده اید موفق شما که می دهد نشان

 به بستگی دیگر ،آن از بعد ... .است افتاده اتفاق  وکارها کسب از بسیاري
 شوند، موفق تا دهند ادامه خود راه به و نشوند تسلیم که دارد افراد خود
 ».می کنیم حمایت آنها از ما که باشند هم مطمئن ولی

 97/2/30دکتر ستاري، معاون علمی و فناوري رئیس جمهور، خبرآنالین                
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 .شرکت داریم 400ما اآلن دورتادور دانشگاه صنعتی شریف، بیش از 
 شهر به علی بابا از »یئو فیلیپ« آقاي بودم، کرده سفر چین کشور به من
  آمده نفر میلیون ها .آورد بند را شهر ترافیک کند، سخنرانی تا بود آمده
 .داریم اینجا را مشابهی افراد ما .بنشینند او صحبت هاي پاي تا بودند
  دالر میلیون 450  بر بالغ دانش بنیان شرکت هاي صادرات گذشته، سال
 .بود

     
 97/2/30دکتر ستاري، معاون علمی و فناوري رئیس جمهور، خبرآنالین           
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 بنیان دانش شرکتهاي در دکتري التحصیالن فارغ که زمانی تا
 ادامه خود پژوهش به و نشده جذب خود تخصصی حوزة در

 دانش امروزي دنیاي در واقعی معناي به شرکتها این ندهند،
 .نیستند بنیان

  مدرك داراي افراد بین نسبت کاري، حوزة حسب بر البته 
  .است متفاوت افراد بقیه به دکتري
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  اندازي راه ها دانشگاه و صنایع ارتباط براي استارتاپهایی توان می چگونه
 نمود؟ پیشنهاد توان می کار این براي مدلهایی چه کرد؟

 

 از پس خدمات و قیمت کیفیت، برحسب را شرکتها خدمات توانند می استارتاپها
   .کنند امتیازدهی فروش،

 با توانند می ها دانشگاه و شرکتها صنایع، در توانمندیها شناسایی با استارتاپها
 .کنند فعالیت کیفیت افزایش و ها هزینه کاهش زمینۀ در صحیح، لینک برقراري
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 راهبرد فناوري کشور

  در فناوریهایی چه بر گذاري سرمایه آن، اهداف و کشور توسعۀ در
 است؟ اولویت
  مدت میان مدت، کوتاه در مختلف فناوریهاي حوزة در کشور راهبرد

 :نمونه بطور ؟چیست مدت بلند و
 فناوري،توسعۀ بومی آن 
 خارج،گذاري مشترك با  توسعه و سرمایه

 فناوري،خرید دانش فنی آن 
 ،)اي بین سیارهمثالً مربوط به اکتشافات (عدم ورود به آن حوزه 

 )مدنظر باشدممکن است در مراحل کسب فناوري (مونتاژ محصول 
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 SKDو  CKDهاي  واژه

 )CBU(ساخته و محصول کامالً آماده  بصورت پیش
Completely Built-up 

 )CKD(بصورت قطعات کامالً منفصل 
Completely Knocked Down  

 )SKD(بصورت قطعات نیمه کامل 
Semi Knocked Down 
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انتقال فناوري مراتب دارد و باید دید با توجه به شرایط، چه راهبردي را 
 :مراتب اولیۀ کسب دانش فنی. باید اتخاذ نمود

 فنی دانش از اي اندازه کسب سبب بار اولین براي دستگاه و وسیله یک دیدن تنها
 .است فنی دانش از اي اندازه کسب خود پیشرفته، فوق تأسیسات از بازدید .شود می

 اي اندازه کسب سبب افراد، اولین عنوان به دستگاهی و وسیله با کردن کار آموزش
   پیشرفته، زیردریایی اتمی، نیروگاه نمونه، بطور .شود می فنی دانش از
 ارسال براي( فضایی ایستگاه نظیر خاص محیطهاي یا تولید خط در اپراتوري کار

 .شود می فنی دانش از اي اندازه کسب سبب )دید باید آموزشهایی چه فضانورد
 شود، می نیز الذکر فوق مرحلۀ سه شامل که نخست بار براي آالت ماشین خرید
   .شود می فنی دانش از اي اندازه کسب سبب

   .شود می فنی دانش از اي اندازه کسب سبب آالت ماشین تعمیر آموزش
     فنی دانش از اي اندازه کسب سبب کشور، یک در نظیر کم دستگاهی مونتاژ
 .ششم نسل جنگنده مونتاژ تنی، یک ماهوارة یک مونتاژ نمونه بطور شود؛ می
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 دانش اي اندازه تا کشور یک در نخست بار براي اتومبیل یک مونتاژ در
  .خیر بعد بارهاي براي اما شود، می کسب فنی
 فنی دانش انتقال فناوري، انتقال از منظور توسعه، و تحقیق در اما

  از کوچکی بخش پیشرفته هاي دستگاه مونتاژ که است، ساخت و طراحی
     .شود می محسوب آن

  شامل که است، آن طراحی دانش بدون محصول ساخت بعدي، مرحلۀ
  در سبب طراحی، دانش کسب برنامۀ بدون اما است؛ ساخت فنی دانش
    .شود می محصول همان ساخت در زدن جا
 فناوري انتقال آالت، ماشین خریداري کشور، در افراد از بسیاري نظر در

  نبوده موفق کشور در فناوري انتقال گویند می بعد و شود می محسوب
 بسراغ نباید پس نبوده موفق کشور در هم تولید استدالل، این با .است
   .شود بررسی موفقیت عدم علت باید موضوع بررسی براي .رفت تولید
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 پیشنیاز تدوین راهبرد فناوري
 سناریوهاي مختلف تعیین هزینه و زمان کسب فناوري و محصول در

 برد؟ توسعۀ بومی آن فناوري چقدر هزینه و زمان می
و خرید دانش فنی  درصد توسعۀ بومیمیزان  با تعیین( سناریویی هر ازاي به

 .باید مشخص شودزمان حصول ، هزینه و )مختلف زمانی پروژهمقاطع در 
 سایر در نوظهور فناوریهاي و فناوري آن خصوص در پژوهی آینده

 با مقایسه در آینده سال پنج در ما تولیدي محصول آیا( کشورها
 )است توجیه قابل بازار، آتی محصوالت

 

  توسط فناوري آن سناریوي کارشناسان، توسط فوق موضوع دو تدوین با
  موضوع ،)ها حوزه همه( کالن سطح در .شود می انتخاب سازمان رئیس
   .دارند فناوري اشتراك یکدیگر با مختلف محصوالت چون شود، می پیچیده
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 مالی توان اهمیت، اهداف، به توجه با فناوري حوزة یک در است ممکن
 مصرف فقط که شود گرفته تصمیم حصول، زمان و کارشناسی توان و

 .باشیم کننده
  در کارشناسان؛ آموزش و محصول خرید :مدت کوتاه در است ممکن
 :مدت بلند در معکوس؛ مهندسی شروع و محصول مونتاژ :مدت میان
 .شود انتخاب جدید، طرح با بومی محصول تولید
 خصوص آن در فناوري سیاست باید خارجی، قرارداد عقد از قبل

  در .شود گنجانده قرارداد در فناوري کسب مراحل تا باشد مشخص
 بعد به و شود می بسته مونتاژ براي جداگانه قرارداد یک اینصورت، غیر
      .)موارد از بسیاري مشابه متأسفانه( افتیم می داخل تولید فکر به
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 صفر از خودمان را محصول فالن بگوییم که نیست مطلوب کمال این
  را آن صد در صد و ایم آورده بدست را آن فنی دانش و کرده طراحی
 :که داشت توجه باید .ایم ساخته

 .نباید دوباره چرخ را اختراع کرد
دانش فنی، کار با سرعت بیشتر و هزینۀ  ) بخشی از(ممکن است با خریداريِ 

 .کمتر انجام شود
هزینۀ بیشتر و مدت زمان طوالنیتر، یعنی از کار دیگري بازمانده و از جاي 

 . ایم دیگر عقب مانده
  کنیم، خریداري نتوانیم و باشیم داشته محصولی یا فنی دانش به مبرم نیاز اگر

 از فنی دانش کسب که داشت توجه باید البته .شود می متفاوت موضوع آنوقت
 از خارج در رشته آن در تحصیل نمونه، بطور .دارد متعددي راههاي خارج،
   ... و کشور
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 شناسی نقشه راه و الگوها آسیب
 .  نقشه راه و الگوها باید پویا باشد و توانایی بروز شدن را بسرعت داشته باشد

 چگونه لختیِ مکانیزمِ اصالح را به حداقل برسانیم؟  
  توانند می راهگشا بسیار الگوها و راه نقشه کردن پویا در اي رایانه افزارهاي نرم
   .باشد

 .  نقشه راه و الگوها نباید سد راه طرحهاي خالقانه و نوآورانه باشد
 از مدیران و کارشناسان از بعضی صالحیت بعضاً که داشت توجه باید

   .است بیشتر الگوها یا راه نقشه کننده تدوین کارشناسان
 .اي باز کرد براي نظرات مدیران موفق صنایع پیشرو باید حساب ویژه

نظرات کارشناسان  از دائماً دایر و فعال بوده و راه و الگو باید تدوین نقشه دفتر
 .خبره در اصالح نقشه راه و الگوها بهره برد
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 ها فناوري پروژه-هاي علمی شناسایی گلوگاه

 آن از عبور براي ریزي برنامه و قبل، از ها پروژه هاي گلوگاه شناسایی
   .است مهم بسیار

 

 :فناوري در هوافضا، بطور نمونه-چندگلوگاه علمی
 اثر نامطلوب رادوم در هدایت و کنترل،

 کنترل در زوایاي حملۀ باال،
 بر، کردن یک موشک ماهواره اي مرحلهچند 

 بر، بوسترهاي دورچین در موشک ماهواره
 بزرگتر، معینی قطر از بوستر محفظۀ در جامد سوخت گري ریخته فناوري
 .کند می تغییر
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 بر، ماهواره موشک یک توسعۀ در که است بدیهی فضایی کارشناسان براي
  بتوان آن، سوخت و موشک جرم و ابعاد کردن بزرگتر با که نیست اینطور
   .داد قرار باالتري مدار در را بیشتر جرم با اي ماهواره
 بوسترها کردن دورچین و موشک کردن اي مرحله چند فناوريِ اینکار، براي
 .آورد بدست باید را

 .است نیاز نیز ... و کنترل هدایت، ناوبري، در دیگري متعدد فناوریهاي
 اي توسعه حتی و کاربردي تحقیقات زودتر بدانیم، را ها گلوگاه این ابتدا از اگر
 در طوالنی اي وقفه رسیدیم، گلوگاه آن به که زمانی در تا کرده شروع را

 تا مرتبط تحقیقات اضافی، اعتبار تأمین ریزي، برنامه شناسایی،( پروژه انجام
 و علمی مراکز به قبل از تواند می ها گلوگاه این .نگیرد صورت )ساخت
 مالی حمایت آنها روي بر اي توسعه و کاربردي تحقیقات از و اعالم فناوري
 .شود
  دارند؟ ها گلوگاه شناسایی براي اي برنامه کشور صنایع آیا
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  شده واقع عنایت مورد ملی نگاه از باید فناوریها مالی، منابع به توجه با«
  جلو به غیردفاعی و دفاعی بخشهاي مشترك ریزي برنامه و کوشش با و

  و علوم استراتژي یک چارچوب در( مشترك کوشش این .شود برده
 کار تقسیم فناوري، توسعۀ زمانِ کاهش براي را زمینه )ملی فناوري
 منابع از بهینه برداري بهره و غیردفاعی، و دفاعی بخشهاي بین صحیح
 ».نماید می فراهم انسانی
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 ]ترجمه و تحلیل از دفتر مطالعات[



  سنتی مرزهاي و شده وسیع بسیار گوناگون علوم حوزة کنونی، دوره در
 .است شده محو مختلف علوم

 

  .شود آغاز شیمی تا شده تمام کجا فیزیک که دانیم نمی درستی به امروز
  آغاز شناسی زیست تا شود می تمام کجا شیمی دانیم نمی که همینطور

 .شود
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 ]1375دفتر مطالعات، [



 بعد، به میالدي 60 دهۀ اواخر از که فناوریهایی به منابع، بعضی در
 هستند، و بوده نوظهور علمیِ تحقیقات بر مبتنی و اند کرده ظهور

 .است شده گفته پیشرفته فناوریهاي
 :خصوصیات ممتاز فناوریهاي پیشرفته

 توسعۀ آنها عمیقاً وابسته به پیشرفتهاي علمی است؛
 شود؛ در ساختمان آنها مواد و مصالح کمی مصرف استفاده می

 .کند و ارزش افزوده بسیار زیادي تولید می
 فناوري و صنعتی سیاستهاي چرا که دهد می نشان تفاوتها این

 این :توجه( است کرده تفاوت گذشته سال 20 با عمیقاً امروز،
   .)است 1375 سال به مربوط گزارش

 ]1375دفتر مطالعات، [ 614



  و علوم استراتژي در پیش از بیش 1994 سال بازبینی از پس که اولویتی دو
  قرار آمریکا دفاع وزارت تأکید مورد )1990-2005( آمریکا دفاعی فناوري
 :گرفت

اهمیت دادن به فناوریهاي اقتصادي کننده، که تولیدات نظامی را مقرون 
 .به صرفه کند

 دفاعی،سازي فناوریهاي  توجه کردن به جنبۀ دو منظوره
       

 )گرفت این استراتژي هر دو سال یکبار مورد بازبینی قرار می(     
                                                               

 ]ترجمۀ دفتر مطالعات[                                                                 
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 سال قبل در کشور، 30
البته اگر . کشید سفارش، خرید و دریافت یک کتاب چندین ماه طول می

 .  آمد ها بر می آن سازمان از عهدة هزینه
 . دسترسی به نشریات خارجی دشوار بود

 .به بازار نیامده بود  PCکامپیوترهاي 
 

  نبود، منابع به الکترونیکی دسترسی و PC کامپیوترهاي ظهور اگر
 حوزة در میالدي )40 دهۀ حتی و( 60 و 50 دهۀ در که هایی طراحی
  توانایی چین و برزیل هند، نظیر کشورهایی شد، انجام آمریکا در هوافضا
 .نداشتند هم حال به تا را آن انجام
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خوشبختانه عوامل ذیل این موقعیت را براي محققین کشورهاي در حال  
فراهم ) هاي مالی ضعیف و بعضاً عدم فرهنگ کار گروهی با بنگاه(توسعه 

 .  آورده تا بتوانند مسیر را آغاز کنند
 و سهولت انجام محاسبات پیچیده، PCظهور کامپیوترهاي 

 نرم افزارهاي طراحی مهندسی و توسعۀ سریع آنها،
بصورت ...) کتب، مقاالت، فیلمهاي آموزشی و (دسترسی به منابع الکترونیکی 

 سریع و ارزان،  
 حال توسعه، بعدي در آیندة نزدیک در کشورهاي در گستردة چاپگرهاي سه ظهور

 ساخت و طراحی به قادر تنهایی به کشور در هوافضا مهندس یک اآلن
 آن قطعات و اجزاء خریداري با البته( است سرنشین بدون هواپیماي یک
   .)بازار از الکترونیکی قطعات و حسگرها موتور، نظیر

 ست، کیوب ست، کن ساخت و طراحی زمینۀ در دانشجویی مسابقات
 .است موضوع این مؤید ... و فوتبالیست روباتهاي پهپاد،
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 در آینده مختصراً و برحسب نیاز به  
 

 استراتژي علوم و فناوري
 و 

 مدیریت علوم و فناوري 
 

 .پرداخته خواهد شد
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 :شودتدوین جداگانه سیاستگذاریهاي علم و فناوري باید در دو سطح 
اما ممکن (دهد  منافع کلی و عمومی را مدنظر قرار می: ملیدر سطح 

 ).  است به ضرر یک شرکت داخلی شود
  قوانین رعایت و اعمالی سیاستهاي قالب در :بنگاه و شرکت سطح در

 )آینده و حال در( سود کسب و پذیري رقابت فروش، دنبال به کشور،
   .است خود براي
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  استفاده سبب هوافضا مانند هستند، لیدر و پیشران که هایی رشته تقویت
  یک قالب در آنها تجمیع و ها رشته سایر در پراکنده فناوریهاي از

  هوافضا مهندسان .شود می متعدد فناوریهاي با )پروازي وسیلۀ( محصول
 ها حوزه اغلب دستاوردهاي از اما دارند؛ برعهده را هوافضا وسایل طراحی

 .کنند می استفاده ... و مواد شیمی، کنترل، سازه، مخابرات، در
 
  تعداد و است بورس در المللی بین سطح در که هایی حوزه مقابل، در

  توجه مورد بیشتر کشور هاي دانشگاه در داد، توان می بیشتري مقاالت
 .است
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 زا نیست؟ کردهایی تورم در صورت افزایش ناگهانی بودجه نفتی، چه هزینه

 هاي فناوري در کشور،   گذاري بر روي گلوگاه سرمایه 
  اسید کشور در کنید فرض اولیه؛ مواد خلوص افزایش براي فناوري خرید

 کاربرد دامنۀ افزایش براي اما شود، می تولید %99/5 خلوص با سولفوریک
   .)دارو تولید در نمونه بطور( باشد باالتر حتی و %99/9 خلوص به نیاز آن

  فضا محدودیت با که کشور اول تراز هاي دانشگاه اطراف زمین خرید
 مدرس، تربیت تکنیک، پلی شریف، نظیر هستند مواجه
 در مسکونی زمینهاي خرید همچنین و شهر اطراف و داخل باغهاي خرید
 روي بر مسکونی مناطق پاکسازي سبز، فضاي ایجاد براي شهر داخل
    ها، دریاچه حریم و ها رودخانه و مسیلها حریم زمینهاي خرید گسلها،

   آبیاري، نوین روشهاي سازي پیاده براي کشاورزان به وام
   .سیالبها آب سازي ذخیره و آبخیزداري طرحهاي و
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 به .باشد شده تدوین متخصصین توسط قبل از باید موارد اینگونه فهرست
  اخذ اولیه مراحل تصویب و شده مدون نیز آن انجام پیشنهادهاي عالوه،
 .شود قرارداد عقد منجربه زمان حداقل در تا باشد شده

 

 صرف مذکور نفتی درآمد از اي عمده بخش است ممکن اینصورت، غیر در
 مخربی آثار بلکه نیست مفید تنها نه که شود زا تورم و غیرضروري موارد
 .دارد داخل تولید براي بویژه نیز
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 رشتۀ مدیریت فناوري و گرایشهاي آن

 توسط 1981 سال در بار اولین )مجزا و مستقل بطور( رشته این
 .شد ارائه ارشد کارشناسی مقطع در MIT دانشگاه

 
 گرایش سیاستهاي تحقیق و توسعه، 

 صنعتی،توسعه گرایش استراتژیهاي 
 فناوري،گرایش انتقال 

 فناوريگرایش نوآوري 
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 بعضی از دروس رشتۀ مدیریت فناوري

 مدلهاي انتقال فناوري
مدیریت انتقال و انتشار دانش و 

 فناوري
 سیاستگذاري علم و فناوري

استراتژیهاي توسعۀ فناوري در  
 سطح بنگاه 

 ارتباط مراکز علمی و صنعتی
سازمانهاي تحقیق و توسعه و 
 پارکهاي تحقیقاتی صنعتی

اقتصادي و سیر تحول  تئوریهاي 
 فناوري

 و توسعه  فناوري 
 فناوريبینی  ارزیابی و پیش

 استراتژیک صنعتیمدیریت 
مدلهاي توسعه صنعتی در  

تازه صنعتی  صنعتی، کشورهاي 
 شده و در حال رشد  

 در راهبري توسعهدولتها نقش 
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 هاي متفاوت تفاوت نقشه راه در حوزه

 براي راهی نقشۀ اگر .نیست یکسان لزوماً مختلف، هاي حوزه براي راه نقشۀ
 براي را آن توان نمی لزوماً باشد، کرده عمل موفق دارویی تحقیقات حوزة
  کامالً هاي حوزه براي راه نقشه .برد بکار مکانیکی صنعتیِ محصوالت حوزة

   .شود تدوین تفکیک به باید متفاوت
 :بطور نمونه، سه حوزة کامالً متفاوت

 حوزة دارویی
 ITحوزة 

حوزة صنعتیِ مکانیکی و الکترومکانیکی نظیر خودرو، کشتی، هواپیما، بالگرد، 
 شویی،   یخچال، تهویه، ماشین لباس
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 نقش جمعیت کشور در تدوین راهبرد

  .شود می محسوب فرصت یک صنعتی لحاظ از کشورها جمعیتی ظرفیت
  در کاالهایی نوع چه که کرد، بندي دسته را محصوالت و کاالها باید

  هم خدمات خصوص در .دارد صرفه کشور جمعیت به توجه با کشور
 .است همینطور
 جمعیت با کشوري براي پیکر پهن مسافربري هواپیماهاي ساخت مسلماً

  با میلیونی 800 کشور یک براي اما ندارد، اقتصادي صرفۀ میلیونی 8
 .دارد اقتصادي صرفۀ خود، داخلی بازار بر تکیه
 داخلی، بازار بر تکیه با و کشور فعلی جمعیت با که محصوالتی براي
 به کشورها دیگر با مشترك هاي پروژه با توان می ندارد، اقتصادي صرفۀ
   .رسید سطح این
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 هاي تعرفه تعیین براي زنی چانه قدرت باشد، پایین جمعیتی ظرفیت اگر
   .یابد می کاهش صادرات و واردات
  کم کشورهاي در کاال واردات تعرفۀ میزان صادرکننده کشورهاي براي

 جمعیت با کشورهایی در تعرفه میزان تا دارد کمتري اهمیت جمعیت،
 .)یکسان درآمد فرض با( زیاد
 اهمیت بیشتر برایش باشد، کم جمعیت با اما کننده صادر کشوري اگر
    ورودي تعرفۀ چقدر آن صادراتی کاالهاي از دیگر کشورهاي که دارد
 .)باشد رقابت قابل کشورها دیگر محصوالت با تا( گیرند می
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 اقتصادي-مثال در حوزة اجتماعی

 ظرفیت کوچک، شهرهاي یا بخشها نیافتگی توسعه دالیل از یکی
 :نمونه بطور .آنهاست جمعیتی

 .در یک روستا صرفۀ اقتصادي ندارد که سینما تأسیس شود
 .در یک روستا تأسیس دبیرستان توجیه ندارد

 .توجیه اقتصادي ندارد) هایپراستار(در یک شهر کوچک، یک بازار خرید بزرگ 
 .در یک شهر کوچک، صرفۀ اقتصادي ندارد که یک استادیوم فوتبال ساخته شود

 .المللی توجیه ندارد در یک شهر کوچک، مترو و فرودگاه بین
 .این موضوع یکی از دالیل اصلی توجه به مراکز جمعیتی است
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 Emerging Technologiesفناوریهاي نوظهور 
صدا، تصویر، هوش مصنوعی،  ): ترکیب فناوریهاي مجزا(همجوشی فناوریها   

 ...  نانو، پرواز، عملگرهاي بیولوژیکی، 
 بعدي،افزایش قابلیتهاي پرینترهاي سه 

 ،MEMS & NEMS فناوري
 آینده،باتریهاي بسیار کارآتر نسل 

 ها و شبه حشرات، کاربرد گستردة کوادروتورها، ریزپرنده
 حشرات،صوتی و سیگنالی با حیوانات و ارتباط 

  اي پروژه نمونه، بطور :آنها کنترل براي حیوانات در دیجیتالی ایمپلنتهاي
  مناطق به نفوذ براي ها کوسه مغز در الکترود کاشت براي دارپا در قدیمی
 آنها، توسط اطالعات آوري جمع و ممنوعه
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 ،)بدون کارگر(خطوط تولید تماماً رباتیک 
 هاي کوانتومی، حسگرها، ارتباطات، تصویربرداري رایانه: کوانتومی فناوریهاي

 .  کفشهایی که بوسیلۀ آن بتوان بر روي دیوار و حتی سقف حرکت کرد
 لباسهایی با تنظیم درجه حرارت و رطوبت،

 .عینکهایی که با نظاره بر چهرة افراد، سوابق آنها را بدهد
 .رباتهایی که در کارهاي خانه کمک کند

 .خودروهایی که بدون سرنشین و بطور خودکار به مقصد برسد
 تاکسیهاي هوایی در شهر،  

 جراحی از راه دور،
 تشخیص بیماري با هوش مصنوعی،
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 ،)اشیاء اینترنت( هوشمند همراه تلفنهاي طریق از منزل وسایل کنترل
 باالي یا( سر پشت یا مقابل که ترکشی-انفجاري هاي گلوله با تفنگهایی

  .کند می عمل است، گرفته سنگر )خاکریزي یا( دیوار پشت که فردي )سر
  یک با و شود می تعیین دقیقاً فاصله لیزري یاب مسافت با نمونه بطور
 منفجر رسید، شده تعیین نقطۀ به گلوله وقتی دقیق بسیار زمانیِ فیوز
 .شود می

 ،)و هرچه کوچکتر شدن آنها(عینکهاي واقعیت مجازي 
 ،)افزودن اطالعات واقعی به واقعیت مجازي(واقعیت افزوده 

 ،2025افتتاح نخستین هتل فضایی براي گردشگران در سال 
 

631 



 فناوري کوانتومی
کامپیوتر کوانتومی نسبت به یک سوپر کامپیوتر در برخی محاسبات همانند 

 .سوپرکامپیوتر نسبت به چرتکه است
    را امکان این که هستند باظرافت و حساس بسیار کوانتومی حسگر هاي

 .بشوید ریزتر و ریزتر اندازه گیري ها در که دهد می
  کوانتومی ارتباطات که است مهم خیلی رمزنگاري بحث ارتباطات در

 همه از زمینه این در چینی ها .بیاورد همراه به را مصونیت این می تواند
  .دادند قرار فضا در را کوانتومی ماهواره اولین گذشته سال و پیشتازترند

 می خواهید که کاري درصد 100 تقریباً می توانید کوانتومی شبیه سازي در
   .دهید انجام فناوري این با را دهید انجام آزمایشگاه در

 آن وقت .کنیم تشبیه برق اهمیت به را کوانتومی فناوري اهمیت می توانیم
 دنیاي نسبت، همان به کنیم مقایسه برق با دنیاي با را برق بدون دنیاي اگر
 .دارد اهمیت فناوري این بدون دنیاي مقابل در کوانتومی فناوري با

   98/6/22از سخنرانی دکتر علی اکبر صالحی،  632



 تهدیدات فضاي جدید
 است ممکن هستند، متصل اس پی جی و کامپیوتر به که خودروهایی

  یا پیچید نمی شما و پیچد می جاده پیچ سرِ شمال جادة در .شوند هک
  خودرو کنترل در راننده توانایی عدم نیز حادثه علت .کند نمی عمل ترمز
 .شود می اعالم
   ... و مترو آهن، راه نیروگاهی، کنترل سیستمهاي شدن هک
 .شود باز ساکنین خواب هنگام در منزل گاز اجاق شیر اشیاء اینترنت هک با

 
  باشد داشته آنالوگ ناظر یک باید کنند می کار رایانه با که سیستمهایی کلیۀ
  از اي رایانه سیستم شد، خارج شده تعریف بازة از سیستم که هنگامی تا

 .گیرد برعهده را کنترل آنالوگ سیستم و شده خارج مدار
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 )ادامه(تهدیدات فضاي جدید 
  ساختمان داخل از آپارتمان یک دهم طبقۀ پنجرة گوشۀ از ریزپرنده یک

 .کند می فیلمبرداري
 کولر منفذهاي از شود طبیعی سکتۀ باعث که سمی قرصی ریزپرنده، یک
 .کند معینی اتاق یا ساختمان وارد مطبوع تهویۀ یا

 نتایج است ممکن که حشرات و ویروسها روي بر ژنتیک اصالحات
 .باشد داشته وحشتناکی بسیار و ناخواسته معکوس،
 طبیعی، )شبه( حوادث و هوایی و آب تغییرات در هارپ قابلیتهاي

 موجب که خاص ساختمانی یا خاص مناطق روي بر اشعه تابش
 .شود ناشناخته بیماریهاي یا سرطان فراموشی،
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 )ادامه(تهدیدات فضاي جدید 

  در آن هاي سامانه به ورود و حساس مراکز به حشرات جمعی دسته هجوم
 با سیگنالی-صوتی ارتباط هاي پروژه( انسان توسط آنها کنترل صورت
   ،)جانوران و حشرات
   مذکور، علت به فوت اعالم و انسان به زنبورها جمعی دسته حملۀ و هجوم

 تخلیۀ اطالعات مغزي انسانها و یا پاك کردن آنها،
تولید ویروسهاي دستکاري شده که حساس به نژاد خاصی براي نابودي  

 .هوشی آنها باشند-یا تضعیف جسمی
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 هایی از محصوالت نوین نمونه
 

 سرباز پرنده فرانسوي
 ژوالي 14  در فرانسه ارتش

  ملی روز مناسبت به 2019
 تازه ترین از کشور این

 تختۀ نام به خود فناوري
 در )Flyboard( پرنده
 امانوئل جمهور رئیس حضور
 .کرد رونمایی مکرون
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  تابستان در آن عملکرد صفر انرژي مصرف با ساختمان یک چالش ترین مهم
 .است

 ساختمان گرمایی انرژي از قسمتی و شده استفاده سرد منبع یک بعنوان زمین از
 .گردد می تخلیه آن به
  گرم آب براي الزمگرماي روز، طول در آسمان تشعشعی انرژي از استفاده با

 .شود می تامین مصرفی
 .کرد استفاده تبخیري تلفیقی هاي کننده خنک انواع از توان می

  برق .کرد تأمین خورشیدي هاي سلول طریق از توان می را نیاز مورد الکتریسته
  برق کنتور یک از استفاده با یا نمود ذخیره باطري در توان می را مازاد تولیدي
 .کرد مدیریت را برق مصرف )ترجیحی تعرفه با( دوطرف

 ساختمان با مصرف انرژي صفر

 دکتر قاسم حیدري نژاد : مرجع



 نحوه تأمین انرژي پاك براي تأمین نیاز یک منزل با انرژي صفر
 )تبادل دو طرفه الکتریستنه با شبکه(

 هاي مولد برق ممکن است پانل
 روي سطح بام منزل باشند 

 دکتر قاسم حیدري نژاد : مرجع



 مزایا

هزینه مصرف 
صفر یا 
 حداقل

نبود تلفات 
 انتقال

حامی محیط 
 زیست

 اجاره باال

 گواهی اعتبار

ارزش مالی 
 باال

 معایب

هزینه اولیه  
 باال

مشکالت  
 نصب

نیاز به بازدید 
 دوره اي

احتمال نقص  
 در سیستم

تخصص در  
 نصب

 دکتر قاسم حیدري نژاد : مرجع



 روستاهاي مدرن، توسعۀ فناورانۀ روستاها
 مهاجرت از اینکه بر عالوه تواند می کشور در مدرن روستاهاي ساخت و طراحی

 برخواهد در نیز را کننده تولید قشر این رفاه بلکه کند، جلوگیري روستائیان
 .شد خواهد نیز معکوس مهاجرت سبب بعالوه .داشت
  سیستمهاي صفر، انرژي مصرف با هایی خانه مدرن، فناوریهاي و امکانات ایجاد

 از استفاده مدرن، آبیاري کامپیوتري، کنترل مدرن، آالت ماشین و اتوماتیک
  باران، آب سازي ذخیره سالم، محیط اي، گلخانه کشت باد، و خورشیدي انرژي
 ورزشی، زمینهاي و امکانات ایجاد

حرفه اي براي توسعۀ فناورانۀ روستاها و -تأسیس گرایشی در هنرستانهاي فنی
 ایجاد اشتغال مفید براي آنان، 

 مسابقه در زمینۀ طراحی روستاهاي مدرن با جوایز درخور اهمیت آن، 
طرح رئیس جمهور چین براي اشتغال جوانان شهري و توانمندسازي روستاها 

 با اردوهاي جهادي،
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 اینفوگرافیک علوم و فناوریهاي نوظهور  

 و )Richard Watson( واتسون ریچارد توسط تدوین و تهیه
 ،لندن کالج امپریال در همکارانش

 

 :تقسیم به سه دورة زمانی
 )2015و 2014(حال 

 )2030تا  Probable) (2015(آینده محتمل 
 )به بعد Possible) (2030(آینده ممکن 

 

  دیجیتال، نانو، بایو، :)مگاتکنولوژي( کالن فناوري پنج به تقسیم
 )سبز( پاك فناوري و شناختی علوم
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 فناوریهاي آتی

 .نما خواهیم بود زورآزمایی رباتهاي انسانآینده شاهد نمایش  در
 اي براي تولید انرژي، راکتورهاي همجوشی هسته

 پیشرفته در انسان،دیجیتالی ایمپلنتهاي 
 انسانها،اصالحات ژنتیکی در انسان، ابر 

  مصنوعی بطور را گیاهان سنتز واکنش تواند می انسان زمانی چه
   ؟دهد انجام )صنعتی و آزمایشگاهی(

 امکانپذیر است؟) سنی(سازي روند پیري  آیا معکوس
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 بینی فناوري و دنیاي آینده   پیش

Raymond Kurzweil 
  جوایز که آمریکایی پژوه آینده و مخترع، نویسنده، رایانه، علوم دانشمند
 .است کرده کسب متعددي معتبر
 هاي برنامه در مهم نقشی و است بوده درست وي هاي بینی پیش اغلب
 .دارد دنیا بزرگ کمپانیهاي جامع

 .شود فناوري دو برابر میماه پیشرفتهاي  18یا 12هر : روند نمایی رشد علم
 ماشین از هوش انسان، گرفتن هوش  رایانه و پیشیبینی اتصال مغز انسان به  پیش

.  بینی نیست در آن زمان دیگر روند آینده قابل پیش. سینگوالریتی نزدیک است
 )  کند مطالعه کتب وي بهمراه نظر منتقدان، دید انسان به آینده را متحول می(
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 بعضی از پیش بینی هاي ري کورزویل در مورد آیندة فناوري
 )ترجمۀ سایت اقتصاد نیوز(

 تعیین( اروپا و آمریکا در رباتها و انسانها رفتار قانون وضع :2022 سال
 ،)رباتها فعالیت حوزه و وظایف
 منع قانون( خودروها در کامپیوتري هوش شدن اجباري :2024 سال

 ،)مصنوعی هوش فاقد خودروهاي از استفاده
  یک به سخت، کارهاي انجام توان با خدمتکار رباتهاي تبدیل :2027 سال
 انسان، روزمره زندگی در معمولی دستگاه و ابزار
 صنعت، در نانوفناوري از استفاده گسترش :2030 سال
 بیمارستانها، تمام در بدن اعضاء بعدي سه  چاپگرهاي از استفاده :2031 سال

 استفاده از نانورباتها در داخل بدن،  : 2032سال 
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  و سلولها برنامه نویسی براي برنامه نویسی روشهاي از استفاده :2036 سال
 بیماریها درمان
 )مجهز به هوش مضاعف(ظهور رباتهاي انسان نما : 2038سال 
 انسان کامل وري غوطه ( مغز در نانوماشینها مستقیم کاشت :2039 سال
 )دستگاهی هیچ بدون مجازي دنیاي در

 آن نتیجه مشاهده( انسان بدن در جستجو موتور کاشت :2040 سال
 )مخصوص عینک یا لنز روي
  کمک به نانورباتها ارتش انسان، جاودانگی مورد نخستین :2042 سال

 .می کند درمان را بیماري ها انواع و آمده بدن دفاعی سامانۀ
  خواهد تبدیل ابررایانه یک به زمین کره تکینگی، عصر آغاز :2045 سال
 .شد
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  خود مشاغل رباتها سپس و ماشین توسط کارگرها از خیلی که همانطور
 با کارشناسان از خیلی مشاغل دارد، ادامه روند این و دادند دست از را

  مصنوعی هوش توسط و رود می بین از آینده در نیز دانشگاهی مدارج
 .شد خواهد انجام

 پزشکی، حوزة در کارها از بخشی
   متون، ترجمۀ و تایپ

  گردشگري راهنماهاي
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  حل را آتی مشکالت از بسیاري تواند می فناوري و علم روزافزون رشد
 .کند
  تشدید سبب و کند حل را آن نتواند فناوري و علم شاید که معضلی اما

 هوش و رباتها جایگزینی از ناشی بیکاري مشکل شود، هم آن روزافزون
 .است انسان با مصنوعی

 روحی، مشکالت استرس، پرسنل، مرخصی آن، افزایش و دستمزد موضوعات
  سوانح، پزشکی، و بیمه خدمات کارخانه، محیط آلودگی استاندارد درگیري،
  محدود، کار ساعت و توان کارگري، اعتصابات سابق، کارکنان پزشکی شکایات

  هوش و رباتها جایگزینی به عالقمند گذاران سرمایه تا شود می سبب همه
    .شوند کارکنان و کارگران بجاي مصنوعی
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 متصور حدي دینی لحاظ از انسان فناوري-علمی پیشرفت براي آیا
 است؟
  تسخیر .است داده را آسمانها و زمین تسخیر وعدة انسان به خداوند
 .شد نخواهد هم نزدیک آیندة در و است نشده عملی هنوز آسمانها

 

 از فارغ .است دمیده انسان در خود روح از تعالی و تبارك خداوند
 خداوند قدرت که این به توجه با قرآن، آیۀ این به مربوط تفاسیر

  لحاظ از( انسان علمی آیندة براي نتوان شاید لذا است، نامتناهی
 .نکند نابود را خود خود، دست به اگر البته .شد متصور حدي  )ریاضی
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 راهکارها و پیشنهاداتی براي تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه
 )ذکر چند نمونه(  
 استاندارد پروازي وسیلۀ یک سازي شبیه افزار نرم دادن قرار دسترس در

 سرنشین بدون هواپیماي یک نمونه بطور ،)مستندات بهمراه( صنعت هر توسط
   پیاده آن روي بر را ... و ناوبري کنترل، هدایت، نوین روشهاي دانشگاهیان

 .گیرد می قرار آزمون مورد عملی مالحظات با روشها این .کنند می
 .قابلیت استفادة آن در صنعت با شفافیت بیشتري قابل رؤیت و انتخاب است

 سازي  شبیه افزار نرم گذاري صحه مقاله از داور استاد و دانشجو، اطمینان صنعت،
 افزایش احتمال چاپ مقاالت در نشریات معتبر،
 ...)  ساعتی، قراردادي و (آشنایی و آموزش دانشجویان قبل از استخدام 

 براي منتخب روشهاي عملی تست امکان شود، می پیشنهاد نهایت در
 .شود فراهم دانشگاهیان

 ] 97/4/20ارائه بخش اول تا چهارم، [ 649



  ها دانشگاه در )آن از بخشی یا( صنایع توسعۀ و تحقیق واحدهاي استقرار
 ]است شده انجام مشهد فردوسی دانشگاه در کار این[ دائم یا مقطعی بطور

 

 ،)ها آزمایشگاه و اساتید( مربوطه دانشگاه هاي توانایی به کامل تسلط و آشنایی
 آن، پژوهشی نیازهاي و صنعت آن با اساتید آشنایی
 دانشگاه، هاي آزمایشگاه و کالسها از R&D بخش مهندسین استفادة امکان
 التحصیلی، فارغ از پس و قبل همکاري براي R&D بخش به دانشجویان مراجعۀ
 ،R&D بخش نیازهاي رفع در دانشجویان هاي نامه پایان شدن جهتدار
   پرانرژي، و ارزان نیروي عنوان به دانشجویان از استفاده امکان
   توسعه، و تحقیق هاي هزینه کاهش و کارایی افزایش
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 بطور نمونه

  و بنز شرکت انگستان، کاونتري شهر در کینگستون دانشگاه در
  و تحقیق واحد از بخشی و ساخته ساختمانهایی واگن فولکس
  آن در اساتید و دانشجویان با مؤثرتر ارتباط براي را خود توسعۀ
 )انگلستان کاونتري در آلمانی شرکت دو :توجه(  .اند کرده مستقر

   ]لیاقت غالمحسین دکتر از نقل[                                             
 

 .شود می تکمیل آینده در و است زیاد بسیار موارد این البته
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  جنب نیست، موجود کافی فضاي دانشگاهی در که صورتی در
  دانشگاه که سالهاست نمونه، بطور .شود فراهم امکانات این دانشگاه
 .است فعال خصوص این در شریف صنعتی

 

 تسهیل سبب ها، دانشگاه مجاورت در بنیان دانش شرکتهاي استقرار
  و تحقیق هاي هزینه کاهش و کارایی افزایش و ها دانشگاه با ارتباط
 .)قبل اسالید دو موارد مشابه( شد خواهد توسعه

 

 خواهد کمک بسیار نیز هم با شرکتها این ارتباط و آشنایی بعالوه،
   .کرد
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 پیشنهاد

ها  براي استقرار واحدهاي تحقیق و توسعۀ صنعت در دانشگاه
 :مشوقهایی لحاظ شود؛ مانند

 معافیت مالیاتی پنج تا ده ساله/تخفیف 
عدم دریافت عوارضهاي مختلف شهرداري در صورت ساخت و ساز در  

 محوطه دانشگاه
تخفیف عوارضهاي مختلف شهرداري در صورت ساخت و ساز در جنب 

 دانشگاه
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 )ادامه(دانشگاه  و صنعت ارتباط تقویت براي پیشنهاداتی و راهکارها
 در کاربردي-تخصصی دروس برگزاري و تدوین از صنعت مالی حمایت
 ها دانشگاه در دکتري و ارشد کارشناسی مقطع

 :بطور نمونه
 هدایت هواپیماهاي بدون سرنشین

 بر روشهاي هدایت ماهواره
 خاموش-هاي دو وضعیتی روشن کنترل وضعیت ماهواره با پیشرانه

 .)است هاي تخصصی تقسیم شده به شاخه» دینامیک و کنترل فضاپیما«و » هدایت«دروس (
  که باشد اي بگونه باید دروس این انتخاب که است این اهمیت حائز نکتۀ
 این در .باشد متعالی نیز آن آکادمیک جنبۀ و بوده صنعت نیاز مورد

  تواند می تنها دارد، صنعت با همکاري سابقۀ که علمی هیأت عضو هر زمینه،
 .سازد مطرح را )سیالبس با( پیشنهادي دروس خود، تخصصی حوزة در
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 مطرح صنعت توسط دروسی ارائۀ پیشنهاد گذشته، دهۀ در زمینه این در
 در بود، نشده لحاظ آن آکادمیک جنبۀ که این به توجه با اما بوده،

 .نشد تصویب ها دانشگاه
 

 دروس این رسیدن نصاب حد به خصوص در صنعت حمایت بعدي، نکتۀ
  )کالسها آن در صنعت کارشناسان از تعدادي نام ثبت با نمونه، بطور(

 .است
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 مقطع در کاربردي-تخصصی گرایشهاي تأسیس از صنعت مالی حمایت
 ها، دانشگاه در دکتري و ارشد کارشناسی

 

 :بطور نمونه
 

 هوافضارشتۀ در ) هواپیما(طراحی گرایش 
البته ده سال پیش در دانشگاه مطرح بوده اما به علت عدم حمایت تصویب نشده  (

 )است
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 با است، شده انجام عمومی بودجۀ با که تحقیقاتی نتایج و فنی گزاشهاي
 .شود گذاشته اشتراك به ،موانع رفع

 
 جلوگیري از موازي کاري
 ها کاهش هزینه انجام پروژه

 ها تسریع در انجام پروژه
 کاهش محدودیت زمانی متخصصین داخلی  
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 مشترك تحقیقاتی هاي پروژه کشور، در صنایع توسعه و تحقیق واحدهاي
 حتی شود، می دیده خارجی بزرگ شرکتهاي در همکاري این .دهند انجام
 .)زمان و هزینه کاهش( اروپا در قریب خودروسازي کمپانی دو

 
 هاي تحقیقاتی مشترك در صنایع بزرگ کشور انجام پروژه
 متوسط کشورصنایع مشترك در تحقیقاتی هاي  انجام پروژه

 واحدهاي تحقیق و توسعۀ مشترك در صنایع کوچک
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 بطور سازمانها و صنایع پروازي وسایل حتی و ها دستگاه تجهیزات،
 به شده، خارج رده از ادوات حداقل .شود واگذار ها دانشگاه به رایگان
 .شود واگذار ها دانشگاه

 

  دانشگاه هاي آزمایشگاه از یکی در 16-اف هواپیماي فروند یک نمونه، بطور
 .است مربوطه دانشجویان و استادان اختیار در هلند دلف
 اختیار در هاریر هواپیماي فروند یک نیز انگلستان کاونتري دانشگاه در

 .است مربوطه دانشجویان و استادان
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 )کوادروتور: مطالعۀ موردي(لزوم تقسیم هوشمندانۀ وظایف 
  هوایی بخش فعاالن براي استثنایی ايروزنه/فرصت کوادروتور توسعۀ 

 دانش و مهندسی شرکتهاي و التحصیالن فارغ دانشگاهی،( است کشور

 ،)غیرنظامی بخش در بویژه بنیان
 دانشگاهی و شرکتهاي کوچک،  هزینۀ نسبتاً پایین و همساز با امکانات 

 گوناگون،  و متقاضیان بالفعل و بالقوة بسیار از طیفهاي گسترده کاربرد 
 ، )مدیریتبا توجه به نوع (بازده در کشور اشتیاق به طرحهاي زود 

 .قابلیت خوبی براي آموزش مهندسی و کارگروهی دانشجویی دارد
 .  داردو پتانسیل خوبی براي چاپ مقاله در حال حاضر، قابلیت 
 پرندهها، بشقاب پرنده و رباتهاي ، شبه پرندههاهمچنین براي ریزپرنده

 .  هاي خارجی باید سریعاً اقدام نمود قبل از اشباع بازار توسط نمونه
 

 کاریهاي احتمالی لزوم تقسیم هوشمندانۀ وظایف براي جلوگیري از موازي
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 )ذکر نمونه(هاي پژوهش در کوادروتورها  زمینه
 فرود خودکار بر سکوي متحرك؛

  نمونه، بطور رباتیک قابلیتهاي با ترکیب
 کردن دور و( اجسام ربایش براي پنجه
  اماکن از انفجاري مشکوك هايبسته

   ؛)عمومی
  ناوبري اطالعات تبادل اطالعات، تبادل
 برد افزایش و داده انتقال کوادراتورها، بین

  مخابراتی؛ ارسال
 سکوي عنوان به کوادروتوربر کوادروتورِ

 سایر و کوادروتورها براي پرنده سیار
  ناوبري دقت برد، افزایش براي( هاریزپرنده

   ؛)... و
  اَبر و آرایشمند جمعی دسته پرواز و

  .کوادروتورها آرایشمند

  مداومت و ارتفاع سرعت، برد، افزایش
 بیشتر؛ بار حمل پروازي،
 مأموریتهاي در( مجدد پرواز زمان کاهش
   ؛)امدادرسانی و پیاپی

 پیشرانهاي مختلف؛  
 شدید، باد حضور در شب، در عملیات
  زمینی، عوارض میان از عبور یا و باران
 آتش؛ هايشعله و دود میان در پرواز

 سوختگیري هوایی؛  /شارژ 
  و حرارتی تشعشعات صدا، کاهش فناوري
   راداري؛ مقطع سطح

 زوایاي از مادر پروازي وسیلۀ از جدایش 
   وارونه؛ حتی و مختلف
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 کاربردهاي بالفعل و بالقوه
 دور راه از شناورها بازدید شامل شناسایی

 شناسایی ،)شناورها داخل بازدید حتی(
 عنوان به شوندهنزدیک قایقهاي و شناورها
 هايکشتی در دریایی دزدان براي هشدار

 بازرگانی؛
 تصاویر ارسال و قطارها جلوي در پرواز
 ریزش موانع، با تصادم از ممانعت براي
 زمین؛ رانش کوه،
 ربات و اورژانس شامل نجات و امداد

 غریق شهري، ترافیک در بویژه امدادگر
 زمان حداقل در )تیوب رهاسازي یا( نجات
 سواحل، در کوسه هشدار دریا، در

-آتش در مصدومین و محیط شناسایی
 خروج؛ امن مسیرهاي تعیین و هاسوزي

 فیلمهاي  وقایع، و جشنها از برداري فیلم
  از فیلمبرداري سینمایی، فیلمهاي مستند،
 جنگها؛ و واقعی هايدرگیري هايصحنه
 نمونه بطور( مراسالت تحویل و ارسال
   ؛)آمازون شرکت
 بر امنیتی نظارت مرزها، کنترل و نظارت
  سرزده؛ بازدیدهاي در منطقه
 پایش و نظارت شامل ایمنی و بازرسی

 معظم؛ تأسیسات
 پایش خطوط برق، گاز و نفت؛

 نظارت شهري و شهرسازي؛ 
 استخراج تصاویر سه بعدي؛

 اکتشافات معادن؛
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 )ادامه(کاربردهاي بالفعل و بالقوه 

  و تصاویر انتقال و زمینی رباتهاي حمل
   آنها؛ فرامین
  فراري و هشدار و زیستگاهها حفاظت
 ؛)استرالیا( مزارع در حیوانات دادن

 هشدار و اطفاء حریق؛  
 در باستانی آثار عیوب کشف و بازدید
 العبور؛ صعب نقاط

 هاریزپرنده جمعی دسته پرواز و
 دفاعی، حوزة در زیادي بسیار پتانسیل
   .دارد امدادي حتی و تهاجمی

 
 

 با ارتفاع رقومی هاينقشه تهیۀ 
 یاب؛ارتفاع رادار از استفاده
-آتش در پایین به گیرافتادگان انتقال

  مسکونی؛ برجهاي سوزیهاي
 ؛)آلمان( هوایی تاکسی و هوانوردي

 ایذایی، :مانند نظامی کاربردهاي 
  پارازیت، ایجاد الکترونیک، جنگ
  و دریایی زمینی، اهداف سازيشبیه
 در بصري حتی و رادار دید از هوایی
   آرایشمند؛ اَبر و آرایشمند پرواز
 شدهگذاريمین مناطق از عبور وسیلۀ

  ویژه؛ نیروهاي براي ویژه عملیاتهاي و
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  طبیعی، مناظر در و ساخت سلیمان قالی توان می کوادروتور فناوري با
   .نمود استفاده آن از توریستی مناطق و ها تفریحگاه تاالبها،

 محدود پایین سمت به دید تا باشد شفاف پالستیک از تواند می زیرین پلتفرم
   .نشود

پرواز خودکار در سرعت پایین و در ارتفاع کمتر از دو متر، براي بازدید از مناطقی 
 .  که مسیر زمینی مناسب ندارد

 استفاده مالکین بزرگ براي سرکشی از امالك،  
 هاي پرندگان مهاجر، پرواز به همراه دسته
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 )ست ست و کیوب کن(مطالعۀ موردي 

 هزینۀ و اندك جرم به توجه با ست کیوب و ست کن ساخت و طراحی
  از اجرا سرعت و بودن ماژوالر ساخت، سهولت و سادگی پرتاب، ناچیز
  نانو و الکترومکانیک میکرو فناوري ظهور با و پیش دهۀ یک از بیش

 افزایش با و شده آغاز آموزشی اهداف با ها دانشگاه در الکترومکانیک
 گسترش به رو بشدت تجاري و کاربردي اهداف بسمت گذاري سرمایه
 .است

 

  و ست کن دانشجویی هاي ماهواره« ترویجی-علمی مقاله به مفید و مختصر اطالعات براي
 معرفی، شامل( 20-35 صفحات ،1394 ،103 شماره مکانیک، مهندسی ،»ست کیوب
 .کنید رجوع )ساخت و طراحی براي راهنمایی و مأموریت کاربرد،
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 ست   ست و کیوب پروژة کندو در 
 برداري بهره و پرتاب ساخت، طراحی، از کامل اي چرخه در دانشجویان قرارگیري

  ماهواره، یک از
 ، کسب تجاربی ارزشمند در دانش طراحی سیستمی ماهواره

 کار گروهی، تجربۀ 
 اي،  میان رشتهفعالیت 

 کوتاه زمانی در از یک پروژة فضایی کسب تجارب ارزشمند 
 

آموزش مهندسی و تربیت مهندسان، که یکی   در تواند ها می پروژه نوع این
 .باشد داشته بسزایی سهم است، کشور عالی آموزش نظام حاضر چالشهاي از

666 



  در  پژوهش هاي زمینه مشابه، اي مطالعه در که شود می پیشنهاد
 .)کوادراتورها نظیر( پذیرد صورت ست کیوب هاي پیکوماهواره خصوص

 

 حوزه این فعاالن مابین وظایف هوشمندانۀ تقسیم الذکر، فوق مطالعۀ با
 .شود جلوگیري احتمالی کاریهاي موازي از تا پذیرد صورت

 

 رقیب دیگر حوزه این فعاالن وظایف، هوشمندانۀ تقسیم صورت در
 نیز همکاري یکدیگر با ها هزینه آوردن پایین براي بلکه نبوده، یکدیگر

   )کوادروتورها حوزة در چه و ها پیکوماهواره حوزة در چه( .نمایند می
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پیشنهاد مدلی براي تأسیس واحدهاي تحقیق و توسعه         
 هاي کوچک و متوسط در بنگاه

  هستند مواجه مالی مشکل با کشور صنایع از بسیاري که این به توجه با
 کارشناس استخدام براي رغبتی هستند، خود روزمرة مسائل درگیر و

   .ندارند توسعه و تحقیق واحد براي
     است، رایگان و دولتی بخش در عالی آموزش عمدة اینکه به توجه با

  واحد تشکیل درگیر نخست سال از را مهندسی دانشجویان توان می
 .نمود صنایع براي توسعه و تحقیق
 کارشناسان غالب در مختلف هاي رشته از مهندسی دانشجویان کلیۀ

  برحسب که بطوري شوند می متشکل صنایع توسعۀ و تحقیق واحدهاي
  و دانشگاه دو حداقل از نفره 12 تیم یک نمونه بطور مربوطه صنعت نوع

   .شود تشکیل )صنایع و برق مکانیک،( رشته سه حداقل
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 که هستند موظف و شده تشکیل نخست ترم در دانشجویی تیمهاي این
 .باشند داشته حضور مذکور صنعت در را ساعاتی
 .شود فراهم آنان کارگروهی براي دانشگاه در نیز مشترکی محل
 ضمن گذرانند، می را پایه دروس دانشجویان که نخست ترمهاي در

 در کسب قابل اطالعات مربوطه، صنعت سیستم و ها دستگاه با آشنایی
  و گزارشات از را پیشرفته کشورهاي در پیشرو و مشابه صنایع خصوص

     .نمایند می اخذ مرتبط تارنماهاي و کتب
  و تحقیق به دانشگاه، در مهندسی دروس اخذ ضمن سال، دو از پس

   .کنند می پیدا ورود توسعه
 .کنند دروس تخصصی خود را در رابطه با صنعت مربوطه اخذ می

 آن تولید فرآیندهاي یا محصوالت توسعۀ و تحقیق براي را خود نامۀ پایان
     .کنند می تعریف صنعت
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 توانمندي این از دانشگاه، هاي آزمایشگاه و استادان با آشنایی  دلیل به
 .نمایند استفاده

 .شوند هر سال سه نفر به تیم اضافه شده و سه نفر فارغ التحصیل می
 .در طی این سالها افراد مؤثر،عالقمند و با انگیزه جذب آن واحد شوند

  .شود داده حقوق کارشناسان این به )التحصیلی فارغ( چهارم سال از پس
  باقی و صنایع وزارت توسط حقوق از نیمی ششم و پنجم سالهاي در

   .شود تأمین صنعت توسط
   رایگان، بطور ارشد کارشناسی مقطع در دانشجویان قبولی صورت در
 .شود پرداخت صنایع وزارت سهم حقوق از نیمی تنها
     تولید، فرآیند در واحدها این کار نتایج که رود می انتظار هفتم سال در

  توانایی صنعت و باشد داده نشان را خود محصول فروش و وري بهره
 .باشد داشته را آنان حقوق پرداخت

670 



 گذاري در تحقیق و توسعه سرمایه
 که عنوانی دارد؛ را R&D در گذاري سرمایه بزرگترین کماکان آمریکا
 .دارد گذشته سال 50 براي

 

 که است روندي آسیا به R&D گذاري سرمایه نخست رتبۀ جهت تغییر
 در جهان کل از درصدي 44 سهم با و شده شروع گذشته سال چند از

 ادامه نیز آینده در رود می انتظار که مهمی روند دارد؛ ادامه 2018 سال
    .باشد داشته

 

 گذشته، سال ده در چین بویژه آسیا در R&D گذاري سرمایه رشد
 

 .است داشته R&D در درصدي 10 رشدي زیادي سالیان براي چین
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 R&D رشد نرخ برابر دو از بیش( است درصد 7 چین R&D فعلی رشد
  از 2027 سال چین R&D گذاري سرمایه رشد، نرخ این با .)آمریکا
 .گیرد می سبقت آمریکا

 

 این از .)دوسوم از بیش( گرداند می را جهان R&D همچنان صنعت
 آنها همۀ میان در ها نوآوري اصلی درایور ICT که رود می انتظار صنایع،

 .باشد آینده سال ده در
 

  بطور R&D اعتبارات در دولت سهم آمریکا، در گذشته سال چند در
  سهم شده، کم دولت سهم که همانطور اما است؛ یافته کاهش آهسته
 .است یافته  افزایش صنایع

 

 .اروپاست ناحیۀ R&D و صنعتی اقتصادي، لیدر آلمان
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  دارد؛ را دولتی بخش در R&D بودجه بزرگترین آمریکا دفاع وزارت
 .2017 مالی سال در دالري میلیارد 133/2 بودجه کل از نیمی تقریباً

 
  اما دارد؛ تسلیحاتی سیستمهاي توسعۀ به اختصاص بودجه این بیشتر
  تحقیقات شامل فناوري و علم بر متمرکز )میلیارد 12( درصد 20 حدود
 .است پایه

 
 .دهد تغییر آینده سال 15 تا 10 ظرف را فناوري کلی فضاي ICT نظر به
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Ref: The 2017/2018 Global R&D Funding Forecast  



 سهم بودجۀ تحقیق و توسعۀ کشورها در جهان
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Ref: The 2017/2018 Global R&D Funding Forecast  

2017 2016 2015 
27.7% 27.8% 27.9% US 
20.8% 20.1% 19.4% China 
8.4% 8.6% 8.5% Japan 
5.4% 5.6% 5.8% Germany 
4.1% 4.0% 3.9% South Korea 
3.8% 3.6% 3.5% India 
2.8% 2.9% 3.0% Russia 

42.9% 42.3% 41.3% Asia (24) 
20.8% 21.2% 21.6% Europe (34) 

$527.5 billion  

$429.5 billion  



 2015هاي تحقیق و توسعه در  هزینه

675 
Ref: The 2017 Global R&D Funding Forecast  Purchasing Power Parity (PPP)  

Gross Expenditures on 
R&D, PPP 

R&D as % GDP 

$496.84 billion 2.77% US 
$372.81 billion 1.92% China 
$164.59 billion 3.41% Japan 
$112.16 billion 2.92% Germany 
$74.70 billion 4.04% South Korea 
$67.70 billion 0.85% India 
$59.82 billion 2.26% France 
$55.77 billion 1.50% Russia 
$12.34  billion 0.90% 25) Iran 



Distribution of 2018 R&D in USA 

2018 
23% Salaries 
17% Capital spending 
17% Material 
15% Supplies/consumables 
14% outsourcing 
14% overhead 
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Ref: The 2018 Global R&D Funding Forecast (source: R&D Magazine survey 2017)  



Forecast Gross Expenditure on R&D in US 

و سهم  % 20، سهم تحقیقات کاربردي%16در آمریکا سهم تحقیقات پایه 
 .است% 64اي  تحقیقات توسعه
 .در این کشور است R&Dاز کل % 14/3ها در آمریکا حدود  سهم دانشگاه
 از تحقیقات پایه در آمریکا،% 56:  ها سهم دانشگاه

آن توسط صنایع % 87است که % 64اي در آمریکا   سهم تحقیقات توسعه
 .هاست آن توسط دانشگاه% 3و 
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Non-Profit Academia Federal Govt Industry Funding Share 

15% 56% 7% 22% 16% Basic 
Research 

8% 21% 10% 61% 20% Applied 
Research 

2% 3% 8% 87% 64% Development 

Ref: The 2017/2018 Global R&D Funding Forecast 
(Source: National Science Foundation)  



The 
2014 
Source- 
Performer 
Matrix 
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Performer R&D 

So
ur

ce
 o

f  
Fu

nd
s 

Total Non-
profit 

Academia Industry FFRDC 
(Gov't) 

Federal 
Gov't 

  

123.0 
1.5% 

6.0 
1.1% 

37.1 
2.5% 

27.8 
1.1% 

16.5 
1.1% 

$35.7 
1.0% 

Federal 
Government 

307.5 
4.0% 

1.4 
0.5% 

3.3 
1.7% 

302.5 
4.1% 

0.3 
0.7% 

   

Industry 

13.3 
1.9% 

  13.2 
2.0% 

  0.1 
0.1% 

   

Academia 

4.0 
1.0% 

  4.0 
1.1% 

  0.0 
0.1% 

  Other 
Government 

16.7 
3.4% 

11.3 
4.0% 

5.3 
2.2% 

  0.1 
0.2% 

   

Non-Profit 

464.5 
3.2% 

18.7 
2.7% 

62.9 
2.2% 

330.3 
3.8% 

17.0 
1.0% 

$35.7 
1.0% 

 

Total 

US$ Billions (Percent Change from 2013) 
• Four sources of R&D funding— the federal government, industry, academia and 

non-profit organizations— also perform R&D.  
• Additional funding flows to academia from state and local governments. 
• R&D is also performed by federally funded research and development centers 

(FFRDCs), some of which are operated for the government by industrial firms, 
non-profit research institutes or universities. 

Ref: The 2014 Global R&D Funding Forecast  



Academic Spending on R&D (Source: Bestcolleges.com) 
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Ref: The 2018 Global R&D Funding Forecast  

Engineering Science Total 
R&D 

  

 millions USD   
$859.6 $1,233.4 $2,106.2 Johns Hopkins Univ. 1 
$221.1 $1,026.6 $1,322.7 Univ. of Michigan, Ann Arbor 2 
$113.7 $916.8 $1.169.8 Univ. of Wisconsin, Madison  3 
$104.2 $961.2 $1,109.0 Univ. of Washington   4 
$126.1 $939.2 $1,073.8 UC-San Diego  5 

$0.0 $1,032.7 $1,032.7 UC-San Francisco 6 
$58.6 $946.2 $1,009.9 Duke Univ. 7 
$70.8 $898.9 $1,003.4 UC-Los Angeles 8 
$131.4 $722.4 $903.2 Stanford Univ. 9 
$59.2 $788.6 $889.5 Columbia Univ. 10 
$5.0 $934.2 $966.8 Univ. North Carolina, CH 11 
$4.0 $860.8 $884.8 Univ. of Pittsburgh  12 

$45.8 $767.4 $847.1 Univ. of Pennsylvania 13 
$91.0 $715.8 $826.2 Univ. of Minnesota, Twin Cities  14 
$365.2 $405.2 $824.1 MIT 15 
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Engineering Science Total 
R&D 

  

 millions USD    
$365.2 $405.2 $824.1 MIT 15 
$87.9 $711.9 $802.4 Cornell Univ. 16 
$48.0 $706.0 $799.4 Harvard Univ. 17 
$298.8 $485.1 $797.7 Pennsylvania State Univ. 18 
$149.3 $570.7 $766.5 Ohio State Univ. 19 
$172.4 $524.5 $730.3 UC-Berkeley 20 
$83.1 $621.9 $713.3 UC-Davis 21 
$20.1 $668.9 $706.4 Washington Univ., St. Louis 22 
$87.9 $562.1 $697.0 Univ. of Florida 23 
$256.1 $413.9 $693.4 Texas A&M Univ. 24 
$482.8 $201.1 $688.9 Georgia Inst. of Technology 25 

Source: Bestcolleges.com 

Ref: The 2018 Global R&D Funding Forecast  



Industrial R&D Spenders – Automotive 
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Ref: The 2018 Global R&D Funding Forecast (source: R&D Magazine survey 2017)  

2018 2017 2016 

$10.915 $11.572 $12.144 Volkswagen 
$10.370 $10.018 $9.666 Toyota 
$8.620 $8.344 $8.100 General Motors 
$7.754 $7.521 $7.300 Ford Motor Co. 
$7.333 $6.988 $6.642 Honda Motors Co. 

$44.992 $44.443 $43.852 Total Top 5 
Billions USD 



Japan is the Leader 

Japan is recognized for its technological expertise in 
the automotive industry. 
 The automotive industry is the lone area where the 
U.S. is not recognized as the technological leader—
Japan takes that honor for this industry.  
In its continuing R&D for improving the quality and 
performance of its vehicles, Toyota recently 
announced the development of a new solid-state 
lithium battery system for electric vehicles. 
 Toyota has stated that it plans to bring solid-state 
electrolyte batteries to the marketplace by 2020 with 
a charge time that is measured in minutes. 

682 Ref: The 2018 Global R&D Funding Forecast 



Industrial R&D Spenders – Energy 

2018 2017 2016 
$3.668 $4.195 $4.782 General Electric 
$1.055 $1.777 $2.530 Petrochina 
$0.206 $0.622 $1.058 Exxon Mobil 
$0.711 $0.877 $1.050 Total SA 
$0.799 $0.905 $1.014 Royal Dutch Shell 
$6.439 $8.376 $10.434 Total Top 5 

683 

Ref: The 2018 Global R&D Funding Forecast (source: R&D Magazine survey 2017)  

Billions USD 



Industrial R&D Spenders – ICT 

2018 2017 2016 
$22.398 $19.217 $16.085 Amazon 
$18.154 $16.111 $13.948 Alphabet/Google 
$14.187 $13.493 $12.740 Intel 
$13.384 $12.942 $12.500 Microsoft 
$14.235 $12.365 $10.495 Apple 
$82.358 $74.128 $65.768 Total Top 5 
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Ref: The 2018 Global R&D Funding Forecast (source: R&D Magazine survey 2017)  

Billions USD 



Industrial R&D Spenders – Life Science 

2018 2017 2016 
$11.769 $11.542 $11.350 Roche Holding 
$10.187 $10.155 $10.124 Merck & Co. 
$9.223 $9.191 $9.124 Johnson & Johnson 
$8.407 $8.704 $9.039 Novartis 
$9.084 $8.738 $8.375 Pfizer 

$48.670 $48.330 $48.012 Total Top 5 
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Ref: The 2018 Global R&D Funding Forecast (source: R&D Magazine survey 2017)  

Billions USD 



Industrial R&D Spenders – Chemicals         
& Advanced Materials 

2018 2017 2016 
$5.193 $5.052 $4.924 Bayer 
$1.584 $1.773 $1.966 BASF 
$1.642 $1.688 $1.735 3M 
$1.324 $1.502 $1.641 DuPont 
$1.445 $1.512 $1.584 Dow Chemical 
$11.188 $11.527 $11.850 Total Top 5 
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Ref: The 2018 Global R&D Funding Forecast (source: R&D Magazine survey 2017)  



 جایگاه تحقیق و توسعه در شرکت هاي موفق حوزه الستیک و تایر
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https://www.rubbernews.com/article/TB/20110901/STATISTICS/121019921/rd-spending-trends 

  1397از ارائه دکتر مهدي رزاقی کاشانی در همایش صنعت الستیک در سال 
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https://www.michelin.com/eng/innovation/research-and-development/key-figures 

  1397از ارائه دکتر مهدي رزاقی کاشانی در همایش صنعت الستیک در سال 



Industrial R&D Spenders – Aerospace/Defence 
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Ref: The 2018 Global R&D Funding Forecast (source: R&D Magazine survey 2017)  

2018 2017 2016 
$5.347 $4.961 $4.627 Boeing 
$1.607 $1.670 $1.693 BAE Systems 
$1.167 $1.074 $0.988 Lockheed Martin 
$0.967 $0.867 $0.755 Raytheon 
$0.861 $0.796 $0.705 Northrop Grumman 
$9.949 $9.368 $8.768 Total Top 5 

Billions USD 



Disruptive Technologies 
 The size of the space industry is expected to octuple 

over the next 30 years to at least $2.7 trillion.  
Estimation of the value of the space market in 2017 at 
$350 billion. 
Space is now being touted as a “hotbed of disruptive 
technologies,” according to the report. 
Expanded investment by now more than 80 countries, 
Development of space equipment and hardware is one 
of the few areas left untouched by the Trump 
Administration’s budget cutting axe with numerous 
programs being continued. 

690 Recent market analysis by the Bank of America Merrill Lynch (BofAML) 



There is no letup from global launch developers and 
services.  
China continues its aggressive independent launch 
schedule for satellites and lunar plans.  
Russia is continuing to upgrade its launch vehicle family.  
Boeing and SpaceX are continuing their independent 
development of manned vehicles to support the ISS, 
 and NASA’s 2020 Mars spacecraft continues its 
development as well. 
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 دفاعی/بخش هوافضایی

 شاخۀ در دفاعی/هوافضایی صنایع بخش در نوآوري رشد بزرگترین
Automation and Autonomous Systems           شود دیده می. 

 

  مصنوعی هوش و مرتبط افزارهاي نرم هاي حوزه رود می انتظار همچنین
   .باشند داشته R&D در اساسی رشدي

 

 به مربوط مستقل و سرنشین بدون هواپیماهاي و وسایل زیاد تعداد
 هوش افزاري، نرم فناوریهاي یکپارچگی با دفاعی/هوافضایی کاربردهاي
 آینده، و موجود سیستمهاي در اتوماسیون و مصنوعی
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Ref: The 2017/2018 Global R&D Funding Forecast  



 هند، چین، شامل آن اجزاي و دفاعی/هوافضایی سیستمهاي سازندگان
 ادامه را )%10 تا %5 رشد( توسعه و تحقیق در قوي گذاري سرمایه روسیه
 مطمئن بازار در پیشتاز سازندگان عنوان به مدت بلند رشد از تا دهند می

   .شوند
  نظامی، هواپیماهاي بفرد منحصر کنندة تأمین که دارد قصد بویژه چین

 .شود آینده صادراتی بالقوة بازار براي زیرسیستمها و موتورها
 براي خود دفاعی/هوافضایی توسعۀ و تحقیق بخش از روسیه حمایت
 داخلی، زیرساختهاي حمایت و بازسازي
  ایجاد براي خود دفاعی/هوافضایی توسعه و تحقیق بخش از هند حمایت

  و سیستمها خرید ضمن دفاعی،/هوافضایی قوي اختصاصی صنعت یک
   آمریکا، و روسیه از state-of-the-art فناوریهاي
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Ref: The 2017/2018 Global R&D Funding Forecast  



Which country has technology leadership? 
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Ref: The 2018 Global R&D Funding Forecast  

Source: R&D Magazine Survey 2017 

UK S. Korea Russia Japan Germany France China U.S.  
2% 3% 1% 15% 18% 1% 19% 53% Advanced Materials  
4% 1% 1% 4% 5% 5% 11% 71% Agriculture/food 
0% 8% 0% 42% 28% 1% 5% 29% Automotive 
2% 1% 8% 2% 6% 10% 7% 73% Commerical Aerospace 
0% 4% 6% 9% 3% 1% 22% 62% Computing/IT 
5% 1% 4% 7% 21% 8% 14% 48% Energy 
9% 2% 1% 9% 31% 20% 4% 33% Sustainability 
5% 6% 6% 15% 5% 3% 17% 64% ICT 
2% 8% 1% 28% 14% 2% 16% 47% Instrumentation  

12% 1% 1% 8% 14% 8% 4% 65% Life Science/Healthcare 
1% 3% 12% 2% 4% 2% 14% 81% Military/Space/Defense 
7% 1% 1% 6% 16% 8% 6% 69% Pharmaceutical/Biotech 
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Researcher-Ranked Global R&D Leaders 
by Technology Area 

USA 
#1  ---------------------------------- 

Agriculture & Food Prod. 
Commercial Aerospace &    
Non-Automotive Transport 
Military Aerospace 
Composite/Nano/          
Advanced Materials 
Health & Life Science 
Information & Comm 
Instruments & Electronics 

#2  ---------------------------------- 
Energy Technology 
Environment & 
Sustainability 

#3  ---------------------------------- 
Motor Vehicles 

China 
#2  ------------------------------- 

Agriculture & Food Prod. 
#3  ------------------------------- 

Military Aerospace 
Energy Technology 
Information & Comm 

#4  -------------------------------- 
Commerical Aerospace &    
Non-Automotive Transport 
Motor Vehicles 
Composite/Nano/           
Advanced Materials 
Instruments & Electronics 

#5  -------------------------------- 
Health & Life Science 

Japan 
#2  -------------------------------- 

Motor Vehicles 
Information & Comm 
Instruments & Electronics 

#3  --------------------------------- 
Composite/Nano/            
Advanced Materials 
Environ. & Sustainability 

#4  --------------------------------- 
Health & Life Science 
Energy Technology 

#5  --------------------------------- 
Commerical Aerospace &     
Non-Automotive Transport 

UK 
#2  ----------------------------- 

Health & Life Science 
#5  ----------------------------- 

Military Aerospace 
Composite/Nano/           
Advanced Materials 
Environ. & Sustainability 
Instruments & Electronics 

Germany 
#1  ------------------------------- 

Motor  Vehicles 
Energy Generation &     
Efficiency 
Environ. & Sustainability 

#2  -------------------------------- 
Composite/Nano/           
Advanced Materials 

#3  -------------------------------- 
Commercial Aerospace &     
Non-Automotive Transport 
Health & Life Science 
Instruments & Electronics 

#4  -------------------------------- 
Information & Comm 



 :اي در اکونومیست عنوان مقاله

 
The world’s most valuable resource is no 
longer oil, but data. 
 

                                          The Economist 
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 !چند نکته
ریزي  ها و استفاده از آنها در برنامه ها و دانسته گیري صحیح از داده نتیجه

 .و مدیریت پژوهش، نیاز به تفکر چندبعدي و درك همه جانبه دارد
 :که بگیرد نتیجه اطالعات و ها داده از کسی است ممکن نمونه، بطور
 تعداد دهد، می افزایش را خود دانشجویان تعداد دارد چین اینکه دلیل به

   دهیم؛ افزایش را کشور دانشجویان
  اخیر سالهاي در توسعه و تحقیق در آمریکا دولتی بودجۀ سهم اینکه دلیل به یا

  در کشور دولتی بودجه سهم که است آن علمی ریزي برنامه است، یافته کاهش
   یابد؛ کاهش توسعه و تحقیق

 دهد، می انجام نیز پایه تحقیقات IBM متمول و پیشرو شرکت اینکه دلیل به یا
 دهند؛ انجام پایه تحقیقات هم، کشور در خصوصی شرکتهاي

   دیگر موارد و  
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 هاي دیگر موارد مشابه این نوع قیاسها در حوزه
 کیفیت پس یافته، کاهش سراسري کنکور متقاضیان تعداد اینکه دلیل به

 !است یافته کاهش کشور دانشگاههاي
  اروپایی کشورهاي که داد رخ زمانی در صنعتی انقالب دوران اینکه دلیل به

 !است بهترین پادشاهی نظام پس داشتند، پادشاهی نظام
  علمی زمینۀ در اول کشور آمریکا دوم، جهانی جنگ از پس اینکه دلیل به

 !است ترین علمی یا بهترین آمریکا نظام پس بود،
 شد، اعطا رأي حق زنان به اول جهانی جنگ از بعد اروپا در اینکه دلیل به

  دوم نیمه در اروپا رشد سطح به کشوري تا داد رأي حق نباید زنان به پس
    !برسد بیستم قرن
 آمریکا از که شود می بینی پیش و دارد را رشد باالترین چین اینکه دلیل به
  آئین یا است حکومتی نظام بهترین چین نظام پس بزند، جلو نیز

 !است آئین بهترین کنفسیوس
 .شد متوسل ناقص یا باطل قیاسهاي به نباید 698 
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 بندي جمع
 نظیر آن پیشنیازهاي و دانشگاه و صنعت ارتباط مباحث ترویج به نیاز

 معاونین توسط بویژه ثروت، تا علم تولید چرخۀ و فناوري آمادگی سطوح
 صنعت، متخصصان همچنین و ها دانشگاه سطح در ها دانشکده پژوهشی

 

  شدت به نظرها اختالف حدت و کثرت از الذکر، فوق موضوعات تبیین با
 .آید می فراهم »فکري همگرایی« پیشنیاز و شده کاسته

 

  خصوص در مراتب سلسله و مدیران نظرات احتمالیِ هماهنگی عدم
 .شود می سیاستها مؤثر اجراي عدم سبب دانشگاه، و صنعت وظایف

 

 حسب بر صنعت و دانشگاه وظیفۀ خصوص در سؤاالت از بعضی جواب
 بحث مورد )اي توسعه کاربردي، بنیادي،( پژوهش از دسته کدام که این
 .است متفاوت است، نظر مد فناوري آمادگی سطح کدام همچنین و است

 
 



 )ادامه(بندي  جمع
 نتیجۀ باشیم، راهکار یک تنها دنبال مزمن، مشکالت و مسائل براي اگر

 نظر مد باید هم کنار در راهکارها از اي مجموعه .شود نمی حاصل مطلوب
 .گیرد قرار

 

 هوشمندانۀ انتخاب و کاربردي پروژة و کاربردي پژوهش تفاوت به توجه
 ها، دانشگاه هاي پروژه

 

 مهندس محقق، تربیت از« اینکه و محقق و مهندس تفاوت به توجه
   ،»شود نمی خارج

 

  از استفاده به نیاز و کارشناسی مقطعِ در مهندسی آموزشِ به بیشتر توجه
 دانشگاهها، در مربوطه دروس تدریس براي مجرب مهندسین

 

 ... و اي حرفه اخالق ،خالق ذهن تربیت کارگروهی، در آموزش به توجه لزوم
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  در تواند می ست کیوب و ست کن همچنین و ها ریزپرنده هاي پروژه
  نظام حاضر چالشهاي از یکی که مهندسان، تربیت و مهندسی آموزش
 .باشد داشته بسزایی سهم است، کشور عالی آموزش

 یکدیگر رقیب حوزه، این فعاالن دیگر هوشمندانه، تقسیم صورت در
   .نمایند می نیز همکاري یکدیگر با ها هزینه آوردن پایین براي بلکه نبوده،

  در دارند؛ را ها دانشگاه با مستقیم ارتباط پتانسیل بنیان دانش شرکتهاي
 این )توسعه و تحقیق واحد بدون تولید خطوط( کارخانجات که صورتی
 .ندارند را توانایی
-علمی هاي حوزه تفکیک بدون است، مقاله تعداد مالك که هنگامی
  مقالۀ تولید بتوان که روند می هایی زمینه سمت به اساتید تخصصی،

 تر سخت آن در مقاله تولید که علمی هاي حوزه در نتیجه در .کرد بیشتر
  داریم را کسی نه مدتی، از پس و شود می کمتر و کمتر عالقمند است،
 .کند تحقیق نه و کند تدریس کافی اشراف با زمینه آن در که
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 )ادامه(بندي  جمع
 با پژوهش مدیریت و ریزي برنامه« مختلف ابعاد تشریح و تدوین به نیاز

 آن، مغفول ابعاد بویژه ،»کشور شرایط به توجه
 

 بخش نیاز مورد که دانشگاهی پژوهشی حمایتی، و ریزي برنامه چه با
R&D نشریات در و است صنعت Qj ظرف نمونه بطور است، چاپ قابل  
 نشریات در که صنعت R&D بخش نیاز مورد پژوهشی به سال، سه مدت
Qj-1 یابد ارتقا است، چاپ قابل. 

 

  وزارت در پژوهش حوزة در میانی مدیران نقش تدوین و تشریح به نیاز
  آنها، بین فعالیتها هماهنگی و ... و ارتباطات دفاع، صنایع، عتف،

 

 ، Professors of Practice بکارگیري و نامه آئین تدوین
 

 ها،دانشگاه در »نشر مشاوره و ویراستاري دفتر« تأسیس لزوم
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 )ادامه(بندي  جمع
   شدن ISI براي داخلی معتبر نشریات از مالی حمایت لزوم

 المللی،کسب اعتبار بین 
 تحقیر، کاهش وابستگی و 

 علمی،هاي خاص  کاهش مشکالت در حوزه
 شده،گذاري انجام  پربازده بودن سرمایه

 

  دوفصلنامۀ یک تومان، میلیون 18 ارزش به مالی حمایت یک با اگر
  مواجه چاپ در تأخیر با که داخلی معتبر زبانِ انگلیسی پژوهشیِ-علمی
 پرداخت ناچیزي هزینۀ عمالً شود، ISI اينشریه به تبدیل است،شده
  کشور علمی توسعۀ براي ترپربازده این از گذاريسرمایه چه .استشده
 یافت؟ توانمی
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 )ادامه(بندي  جمع
  احتمالی کاریهاي موازي از جلوگیري براي وظایف هوشمندانۀ تقسیم لزوم
 ،)کوادروتور :موردي مطالعۀ( توسعه و تحقیق بخش در

 به توجه صنایع، در توسعه و تحقیق واحدهاي تأسیس از حمایت لزوم
  پژوهشهاي به آنها نیاز احساس و واحدها، این در اي توسعه تحقیقات
 کشور، دانشگاههاي با تعامل و کاربردي

 کشور در )زمان و هزینه کاهش( R&D واحدهاي مشترك تحقیقات لزوم
 پیشرو شرکتهاي R&D هاي بودجه مشاهدة با( دیگر کشورهاي با حتی و
  نخواهد آن جز اي چاره اینکه و موضوع این اهمیت به متوسط، حتی و

 ،)شد خواهد برده پی بود،
  کاربرديِ پژوهشهاي نگیرد، رونق صنعتی در اي توسعه تحقیقات زمانیکه تا

 پژوهش تعریف به( .بود خواهد استفاده بال آنها براي دانشگاهها در مرتبط
 )شود رجوع اي توسعه و کاربردي
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 )ادامه(بندي  جمع
 صنعت و فناوري نشود، توجه پایه تحقیقات به اگر« که است صحیح این
 اي توسعه تحقیقات کشوري در اگر اما ،»افتد می عقب آینده در کشور آن

   .ماند می عقیم کشور آن در کاربردي و پایه تحقیقات همه نتیجۀ نباشد،
  سهم و %20کاربردي تحقیقات سهم ،%16 پایه تحقیقات سهم آمریکا در

 .است %64 اي توسعه تحقیقات
 %3 و صنایع توسط آن %87 که است %64  آمریکا در اي توسعه تحقیقات سهم
 .هاست دانشگاه توسط آن

 

 با مقایسه در( مناسب سوددهی کشوري در محصولی تولید که زمانی
 رونق آن تولید تا .گیرد نمی رونق آن تولید باشد، نداشته )فعالیتها سایر

   .داشت نخواهد توسعه و تحقیق براي پولی نگیرد،
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 )ادامه(بندي  جمع
  اي بگونه باید ها نامه آئین و مقررات قوانین، همچنین و مدیران ریزي برنامه
  متولی باید موضوع این .باشد داشته سوددهی کشور در تولید تا باشد

 .باشد داشته نفوذي صاحب و مشخص
 

  احتمال نباشد، بینی پیش قابل گذار سرمایه یک براي کشوري وضعیت تا
   .است ضعیف )صنعت در بویژه( تولید در وي گذاري سرمایه

 

 .دارد تفاوت مختلف، هاي حوزه در شدن صنعتی براي راه نقشه
 

 با( دولتی نیمه و دولتی شرکتهاي در خارجی مصنوعات سنتیِ مونتاژ خط
 اعمال بهمراه »توسعه و تحقیق« به نیاز بدون )کارگران براي اشتغال ایجاد
 هم و کند می اشتغال ایجاد هم مسمی اَجلٍ الی واردات، سنگین هاي تعرفه

  این که انتظارست چگونه باشد، این اهداف وقتی !دولت براي درآمدزایی
 کند؟ تغییر سیاست
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 )ادامه(بندي  جمع
  موضوعات در مشکل وقتها بعضی دانشگاه، و صنعت دولت، تعامل در

  جدید، مدلهاي یا پیچیده هاي برنامه نو، مفاهیم در اما است؛ ساده
  راه براي شده منتشر جدید مقاالت نتایجِ بدنبال بعضاً .شویم می سردرگم

   .گردیم می دانشگاه و صنعت دولت، تعامل حل
 

  از صنایعی خصوص در »دانشگاه و صنعت دولت، ارتباط« وضعیت اصالح
  هایی دانشگاه از دسته آن و ندارند )فعال( توسعه و تحقیق واحد که کشور
  که مبتدي فردي مشابه که گفت باید ندارند صنعت با مؤثر ارتباطی که
  در .ندارد پیچیده مدلهاي به نیاز مرحله این در بگیرد، یاد شنا خواهد می
 .شود می گمراهی سبب بودن، پیچیده مدلهاي دنبال به مرحله، این

 کشور قهرمانی براي باید که نکاتی ذکر مبتدي، فرد یک به شنا آموزش در(   
   ).است اشتباه کرد، رعایت جهان قهرمانی یا    
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 )ادامه(بندي  جمع
 

  متفاوت غیررقابتی و رقابتی محصوالت براي راه نقشۀ و سیاستگذاري
 .است

 حوزة و IT الکترومکانیکی، محصوالت براي راه نقشه و سیاستگذاري
 .است متفاوت دارویی
 آنها، از عبور براي قبل از ریزي برنامه و ها پروژه هاي گلوگاه شناسایی لزوم

 

 صنعت، عملکرد شناسی آسیب لزوم
 

 صادراتی، خدمات و کاال کیفیت بر نظارت لزوم
 

 و فردي منافع که اي بگونه ها نامه آئین و مقررات قوانین، بازنگري لزوم
 .گیرد قرار راستا یک در اجتماعی
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 )ادامه(بندي  جمع
ریزي  ها و استفاده از آنها در برنامه ها و دانسته گیري صحیح از داده نتیجه

 .و مدیریت پژوهش، نیاز به تفکر چندبعدي و درك همه جانبه دارد
 که بگیرد نتیجه اطالعات و ها داده از کسی است ممکن نمونه، بطور
 تعداد دهد، می افزایش را خود دانشجویان تعداد دارد چین اینکه دلیل به

   دهیم؛ افزایش را کشور دانشجویان
  اخیر سالهاي در توسعه و تحقیق در آمریکا دولتی بودجۀ سهم اینکه دلیل به یا

  در کشور دولتی بودجه سهم که است آن علمی ریزي برنامه است، یافته کاهش
   یابد؛ کاهش توسعه و تحقیق

 شرکتهاي دهد، می انجام نیز پایه تحقیقات IBM متمول شرکت اینکه دلیل به یا
 اگر دیگر، عبارت به یا دهند انجام پایه تحقیقات هم، کشور در خصوصی
   .شوند پایه تحقیقات وارد باید شوند IBM مثل خواهند می ما خصوصی شرکتهاي
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 )ادامه(بندي  جمع
 :پرهیز از قیاسهاي باطل و ناقص

 

 صورت تحلیل که شود نمی دلیل باشد، صحیح و دقیق شده ارائه آمار اگر
   .باشد دقیق یا صحیح آن، روي بر گرفته
 ارائه اشتباه تحلیلی صحیح، آمار از موضوع، در تخصص عدم بخاطر بعضاً
 .دهیم می
 تحلیل با را خود مخالفت اینکه براي موضوع، در تخصص عدم بخاطر بعضاً

 است، آمار بردن سؤال زیر که کار ترین ساده دهیم، نشان آمار بر مبتنی
 از شود، می مطرح ها رسانه در که آماري از بسیاري اگرچه دهیم؛ می انجام
   .کند نمی پیروي علمی اصول
   ... نه و است تخصصی کاري آمار تحلیل و تفسیر
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 )ادامه(بندي  جمع
  هاي پروژه واگذاري هزینۀ که باشد اي بگونه دانشگاه در فرآیندها اگر

-طراحی شرکتی یا و صنعت در آن انجام از گرانتر دانشگاه، به تحقیقاتی
  بشدت دانشگاه به ها پروژه واگذاري براي رغبت شود، تمام مهندسی
   .یابد می کاهش

 اعضاي اگر که است اي بگونه دانشگاهی مدیران از بعضی نگاه متأسفانه
  علمی هیأت اعضاي از بیشتر مقاله یک آفریقایی، زبان یک علمی هیأت
   .دهند می ترجیح هوافضا به را آفریقایی زبان آن بدهند، هوافضا رشتۀ

 مسائل طرح و گفتگو در که شود می دیده ها دانشگاه در بعضاً متأسفانه
 باالتر وي اچ شاخص که کسی دانشگاه، و صنعت ارتباط و سنجی علم

 به .گیرد می قرار مالك و شده داده تشخیص صواب نظرش و حرف است،
 .است شده اچ شاخص باطل، و حق مالك دیگر، عبارت
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 )ادامه(بندي  جمع

 المللی علم،   زبان بین
 کارآفرینی،  

 بنیان،  زنجیره تولید ثروت دانش
  کشورهاي شدن صنعتی مسیر

 صنعتی، نیمه و صنعتی
  توسعه و تحقیق در گذاري سرمایه 
  و دولتها توسط( منطقه و دنیا در

   ،)خصوصی شرکتهاي
 محرمانگی میزان و بندي طبقه نحوة

 :ریزي و مدیریت پژوهش باید بینشی همه جانبه داشت، نظیر در برنامه
 تاریخی، 

 ،  فلسفی -علمی
 ، بندي پژوهش دسته

 انقالبهاي صنعتی،  
 دانشگاهی،  نسلهاي 
 ، ها دانشگاه بندي رتبه معیارهاي

 پژوهی،  آینده
 انتقال فناوري،/نوآوري/توسعه
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 )ادامه(بندي  جمع

 کشور، زیست محیط آلودگی سبب بعدي، تک سیاستهاي اثر در اگر
 گسترش زمین، فرونشست آب، زیرزمینی منابع به آسیب جنگلها، نابودي
 در باید اینکه بر عالوه آینده نسلهاي شویم، ... و شیمیایی آلودگی کویر،
  پایشان به قبل نسلهاي که اي وزنه باید کنند، رقابت المللی بین صحنۀ
 هاي هزینه آینده، نسل براي نباید کشور سیاستهاي .بکشند هم را اند بسته
 .کند تحمیل اضافی
  تشدید سبب و کند حل را آن نتواند فناوري و علم شاید که معضلی
 هوش و رباتها جایگزینی از ناشی بیکاري مشکل شود، هم آن روزافزون
 .است انسان با مصنوعی
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 پیشنهادات  
کلیۀ ابهامات، سؤاالت و نظرات در خصوص وظیفۀ دانشگاه و صنعت و نحوة  

 .تعامل آنها گردآوري، تدوین و منتشر شود
 

  روابط نقصان دالیل خصوص در صنعت و دانشگاه صاحبنظران نظرات کلیۀ
  جامع، تحلیلی با آن انتشار ضمن و شده تدوین کشور در صنعت و دانشگاه
 .گیرد قرار نظر مد ریزي برنامه در تا گردد معین عامل هر سهم

 

 هر محاسن و مضرات و ابهامات و سؤاالت به پاسخ تدوین براي کارگروهی
 .شود تشکیل صنعت و دانشگاه متخصصان از نظرخواهی با یک،

 

 .حاصل کار به عنوان جلسات توجیهی براي اعضاي هیأت علمی ارائه شود 
  
  



  برگزار فنی هاي دانشکده در ساالنه بطور TRL با آشنایی روزة یک دورة
 در که یابد، اختصاص »موردي مطالعۀ« به آن، ظهر از بعد بخش .شود
 .شود ارائه متفاوتی مورد سال هر

 

 و کاربردي بنیادي،( کاربرد لحاظ از پژوهش بندي دسته روزة نیم دورة
 ،)اي توسعه

 

 )نوین روشهاي و طرحها ابداع( صنعت نیازهاي یا مشکالت رفع روشهاي
      از بخشی .شود گذاشته مسابقه به متناسب اي جایزه تعیین با

 این در تواند می براحتی ارشد کارشناسی و کارشناسی هاي نامه پایان
 .شود جهتدار جایزه کسب براي و زمینه

 

 هاي دانشکده در کارشناسی مقطع براي ساختی موضوعات با هاي نامه پایان
 .گیرد قرار نظر مد بیشتر فنی
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 و ها دانشگاه در )نامه پایان بدون( محور آموزش ارشد کارشناسی اندازي راه
 متقاضیان، براي جایگزین کاربردي درس دو ارائه

 

 )کمیت لحاظ از( کار بازار نیاز که هایی رشته ظرفیت افزودن و شناسایی
 نظیر دارند، بیشتري اشتغالی خود ظرفیت یا است، بیشتر آن به

   مکانیک، مهندسی در تولید و ساخت گرایش و مکاترونیک
 

  مرحلۀ در کشور، صنعتی بنگاههاي از اي عمده بخش که این به توجه با
  در دروس این ارائۀ و تدوین هستند، معکوس مهندسی و سازي مشابه

 .نمود خواهد بخش این به مؤثري کمک دانشگاهها
 

 دروس ارائۀ و تدوین معکوس، مهندسی و سازي مشابه از پس مرحلۀ
  به دستیابی از )بعد و( قبل آن، سازي بهینه و محصول اصالحِ روشهاي
    .است طراحی دانش
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 دو معادل( ترم یک طول در »مهندسی در تحقیق روش« درس ارائه
 مصادیق و اي حرفه اخالق مقاله، تدوین ارائه، اصول همراه به )واحد
 از اي عمده بخش( مهندسی-فنی هاي دانشکده در ادبی-علمی سرقت

 )دارد اختصاص موضوعات این به هوافضا انجمن وبگاه در کوتاه راهنماهاي
 

 ها، ریزپرنده رباتیک، مدارس نظیر ویژه مدارس تأسیس یا گسترش
 اي، رایانه ویروس آنتی افزارهاي نرم پیکوماهواره،

 

  تا یابد اختصاص )اهدایی حتی و( دولتی اي بودجه که شود می پیشنهاد
 درج منظور به را فارسی زبان به مرجع و معتبر کتب نشر حق مرور به
 .شود بارگذاري معتبري وبگاه در تا نماید خریداري مجازي فضاي در

 

 در پژوهش ریزي برنامه سازي بومی مختلف ابعاد تشریح و تدوین به نیاز
 کشور،
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المللی کـردن دانشـگاههاي کشـور و     شناخت رویکردهاي مختلف در بین
 فایده براي این رویکردها با توجه به شرایط کشور،-تحلیل هزینه
سـاعات حضـور اسـاتید در صـنعت جـزو سـاعات       «اي  نامه با تدوین آئین

 ».حضور در دانشگاه محسوب شود
) بقیـۀ (تدوین دستورالعملی تشویقی براي دانشجویان فارغ التحصـیل تـا   

، تـدوین و در  پس از دفـاع مقاالت مستخرج از پایان نامه یا رسالۀ خود را 
 .نهایت به نشریات معتبر ارسال شود

و جلـب   JCRآيِ کشـور در فهرسـت    اس به منظور ارتقـاي نشـریات آي  
شـود بـه مقـاالت پـر      نویسندگانی که ارجاعات زیادي دارند، پیشنهاد می

 .پاداش تعلق گیردآيِ کشور  اس در نشریات آياستناد 
سازي یک وسیلۀ پـروازي اسـتاندارد    افزار شبیه در دسترس قرار دادن نرم

 توسط هر صنعت بهمراه مستندات،  
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 در کاربردي-تخصصی دروس برگزاري و تدوین از صنعت مالیِ حمایت
 ها دانشگاه در دکتري و ارشد کارشناسی مقطع
 مقطع در کاربردي-تخصصی گرایشهاي تأسیس از صنعت مالیِ حمایت

 ها دانشگاه در دکتري و ارشد کارشناسی
 با است، شده انجام عمومی بودجۀ با که تحقیقات نتایج و فنی گزاشهاي

 .شود گذاشته اشتراك به ،موانع رفع
  بطور سازمانها و صنایع پروازي وسایل حتی و ها دستگاه تجهیزات،

 به شده، خارج رده از ادوات حداقل .شود واگذار ها دانشگاه به رایگان
 .شود واگذار ها دانشگاه
  کشور شدن صنعتی مسیر خصوص در نظرات و سؤاالت ابهامات، کلیۀ

   .شود منتشر و تدوین گردآوري،
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  و تجربیات تبادل براي توسعه و تحقیق مراکز مدیران ساالنۀ گردهمایی
 ها، ناکامی و موفقیتها درسهاي

 در بخش خصوصی،  » واحدهاي تحقیق و توسعه«معافیت مالیاتی 
  در اي توسعه و کاربردي پایه، پژوهشهاي در توسعه و تحقیق بودجۀ سهم
 تدوین تفکیک به دانشگاهی و صنعتی مراکز در خصوصی و دولتی بخش

 .شود منتشر و
   در اي توسعه و کاربردي پایه، پژوهشهاي در توسعه و تحقیق بودجۀ سهم

  دانشکدة که چرا شود؛ منتشر و تدوین ها دانشکده تفکیک به دانشگاهها
  گویا کلی آمار و است متفاوت هوافضا و مکانیک با نوعاً فیزیک و ریاضی
 .بود نخواهد

اي به تفکیک در مراکز و  نسبت بودجۀ پژوهشهاي پایه، کاربردي و توسعه
 .  هاي مختلف در کشورهاي صنعتی و نیمه صنعتی استخراج شود حوزه
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   :روستاها فناورانۀ توسعۀ
  مهاجرت از اینکه بر عالوه تواند می کشور در مدرن روستاهاي ساخت و طراحی

 برخواهد در نیز را کننده تولید قشر این رفاه بلکه کند، جلوگیري روستائیان
 .شد خواهد نیز معکوس مهاجرت سبب بعالوه .داشت
 سیستمهاي صفر، انرژي مصرف با هایی خانه مدرن، فناوریهاي و امکانات ایجاد

 انرژي از استفاده مدرن، آبیاري کامپیوتري، کنترل مدرن، آالت ماشین و اتوماتیک
  ایجاد باران، آب سازي ذخیره سالم، محیط اي، گلخانه کشت باد، و خورشیدي
 ورزشی، زمینهاي و امکانات
  و روستاها فناورانۀ توسعۀ براي اي حرفه-فنی هنرستانهاي در گرایشی تأسیس
   آنان، براي مفید اشتغال ایجاد

 مسابقه در زمینۀ طراحی روستاهاي مدرن با جوایز درخور اهمیت آن، 
 با روستاها توانمندسازي و شهري جوانان اشتغال براي چین جمهور رئیس طرح

 جهادي، اردوهاي
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  زا تورم کردهایی هزینه چه نفتی، بودجه ناگهانی افزایش صورت در
  نیست؟

 هاي فناوري در کشور،   گذاري بر روي گلوگاه سرمایه
 اسید کشور در کنید فرض اولیه؛ مواد خلوص افزایش براي فناوري خرید

 نیاز آن کاربرد دامنۀ افزایش براي اما شود، می تولید %99/5 خلوص با سولفوریک
   .)دارو تولید در نمونه بطور( باشد باالتر حتی و %99/9 خلوص به

 عالوه، به .باشد شده تدوین متخصصین توسط قبل از باید موارد اینگونه فهرست
 در تا باشد شده اخذ اولیه مراحل تصویب و شده مدون نیز آن انجام پیشنهادهاي

 .شود قرارداد عقد منجربه زمان حداقل
 موارد صرف مذکور نفتی درآمد از اي عمده بخش است ممکن اینصورت، غیر در

 براي بویژه نیز مخربی آثار بلکه نیست مفید تنها نه که شود زا تورم و غیرضروري
 .دارد داخل تولید
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 هاي بنگاه در توسعه و تحقیق واحدهاي تأسیس براي مدلی پیشنهاد
 کشور شرایط به توجه با متوسط و کوچک

 درگیر و هستند مواجه مالی مشکل با کشور صنایع از بسیاري که این به توجه با
 و تحقیق واحد براي کارشناس استخدام براي رغبتی هستند، خود روزمرة مسائل
  رایگان و دولتی بخش در عالی آموزش عمدة اینکه به توجه با .ندارند توسعه
 تحقیق واحد تشکیل درگیر نخست سال از را مهندسی دانشجویان توان می است،

   .نمود صنایع براي توسعه و
  واحدهاي کارشناسان غالب در مختلف هاي رشته از مهندسی دانشجویان کلیۀ

 مربوطه صنعت نوع برحسب که بطوري .شوند متشکل صنایع توسعۀ و تحقیق
 مکانیک،( رشته سه حداقل و دانشگاه دو حداقل از نفره 12 تیم یک نمونه بطور
  .شود تشکیل )صنایع و برق
 ساعاتی که هستند موظف و شده تشکیل نخست ترم در دانشجویی تیمهاي این
 .باشند داشته حضور مذکور صنعت در را
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 با آشنایی ضمن گذرانند، می را پایه دروس دانشجویان که نخست ترمهاي در
 صنایع خصوص در کسب قابل اطالعات مربوطه، صنعت سیستم و ها دستگاه
 مرتبط تارنماهاي و کتب و گزارشات از را پیشرفته کشورهاي در پیشرو و مشابه
    .نمایند می اخذ
 ورود توسعه و تحقیق به دانشگاه، در مهندسی دروس اخذ ضمن سال، دو از پس
 اخذ مربوطه صنعت با رابطه در را خود نامه پایان و تخصصی دروس .کنند می پیدا
 .کنند می

 .شوند التحصیل می هر سال سه نفر به تیم اضافه شده و سه نفر فارغ
 .در طی این سالها افراد مؤثر، عالقمند و با انگیزه جذب آن واحد شوند

  ششم و پنجم سالهاي در .شود داده حقوق کارشناسان این به چهارم سال از پس
   .شود تأمین صنعت توسط باقی و صنایع وزارت توسط حقوق از نیمی
 و وري بهره تولید، فرآیند در واحدها این کار نتایج که رود می انتظار هفتم سال در

 را آنان حقوق پرداخت توانایی صنعت و باشد داده نشان را خود محصول فروش
 .باشد داشته
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 و صنایع مؤثر ارتباط برقراري منظور به استارتاپهایی توان می چگونه
  پیشنهاد توان می کار این براي مدلهایی چه کرد؟ تأسیس ها دانشگاه
 .کرد کار باید حوزه این در نمود؟

 
 

725 



726 

 فهرست راهنماهاي کوتاه انجمن هوافضا
 )در خصوص ارتباط صنعت و دانشگاه و مدیریت پژوهش(
 تفاوت مهندس و محقق 

 آموزشِ پژوهش
 ؟)طرح سؤال(آري یا خیر : ارتباط صنعت و دانشگاه

 در تعامل صنعت با دانشگاه TRLاهمیت مفهوم 
 پیشگفتاري بر وظایف صنعت و دانشگاه

 آدرس اشتباه در ارتباط صنعت و دانشگاه
 اولین قدم ارتباط صنعت با دانشگاه

 گردهمایی مدیران مراکز تحقیق و توسعه
 آموزي و دانشجوییبرگزاري مسابقات دانش 

  



 پیوستها



Western Offshoots               :پیوست الف 
 Australia, New Zealand, Canada and the United States 
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“These four countries have experienced much more 
rapid growth since 1820 than Western Europe or the 
rest of the world. Between 1820 and 2001 their 
combined population increased 35–fold, compared 
with less than 3–fold in Western Europe. Their GDP 
increased 679–fold compared with 47–fold in Western 
Europe. Average per capita GDP (in terms of 1990 
international dollars) rose from $1202 to $26943; 
Western Europe’s from $1204 to $19256.” 

(Natural resource endowment, large–scale immigration, 
foreign investment and distance from foreign wars) 
Ref: Angus Maddison, The Word Economy, OECD Publishing, 2006, P449  



 برگی از تاریخ ایران و عثمانی : پیوست ب
  بسال( عثمانی امیرنشین و گورکانی تیمور امیر بین آنکارا جنگ در

  سختی شکست عثمانیان و درآمده اسارت به بایزید سلطان ،)1402
  .شدند )لنگ تیمور( تیمور امیر به مالیات پرداخت به مجبور و خورده
  را تیمور به خراج خود، ابتکار به و سریعاً نیز )بیزانس( شرقی روم امپراتور
 .پذیرفت

  از بخشهایی تصرف و آناتولی غربِ سمت از ابتدا عثمانی امپراطوري
 به را آناتولی مرکز که بود آن از پس .یافت گسترش استانبول و بالکان
  آنجا در قرن دو از بیش که قرامانی ترکان دولت و درآورد تصرف

  حدود دولت این برداشتن میان از .برداشت میان از داشتند، حاکمیت
 دوم، جلد عثمانی، تاریخ[ پذیرفت انجام سختی به و کشید طول قرن یک

 .]ولی وهاب دکتر ترجمۀ چارشلی، اوزون حقی اسماعیل
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 به طال سکه هزار 60 پرداخت با میالدي 1363 سال در مراد سلطان«
 مهاجر ترکان از زیادي شمار کشتیها، نقل و حمل کرایۀ بابت ها جنوایی

 ]همان[ ».داد انتقال )Trace( تراکیا به آناتولی از را
  روم امپراتوري پایتخت قسطنطنیه 1453 سال در فاتح محمد سلطان
 .کرد تصرف را )استانبول( را شرقی

  تا صفویه سلسلۀ تأسیس بدو از قرن چهار حدود در عثمانی امپراطوري
 قدرتمندتر ایران از همواره اول، جهانی جنگ در شکست با آن فروپاشی

 .است بوده )اقتصادي و نظامی لحاظ از(
 مقابل در را سوخته زمینِ سیاست عمدتاً صفوي، دورة در ایران سپاهیان
  آبادیهاي خود، قلمرو در متوالی هاي نشینی عقب با( داشتند عثمانی سپاهیان

   .)شوند آذوقه کمبود دچار عثمانی سپاهیان تا زدند می آتش را خود راه سر
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میالدي 1683گسترش قلمرو امپراطوري عثمانی تا سال        
)البته دقیق نیست؛ اما براي ذهنیت کلی بیننده مناسب است(    Ref: wikipedia  



 )ادامه(برگی از تاریخ ایران و عثمانی 
 گرفت، را بغداد صفویه، سلسلۀ مؤسس صفوي اسماعیل شاه که هنگامی
  زمینه این در ارضی ادعاي و( فرستاد تبریک پیام او براي عثمانی سلطان
 ]ولی وهاب ترجمۀ چارشلی، اوزون حقی اسماعیل دوم، جلد عثمانی، تاریخ[.)نداشت
 آذربایجان خاك وارد و کرد لشکرکشی ایران به سلیم سلطان که هنگامی

 در ما که نوشت )تحقیر ضمن( او به اي نامه در سلیم سلطان شد،
      بسال( چالدران در نبرد سرانجام کجایی؟ تو و هستیم شما سرزمینهاي

 .پیوست وقوع به )1514
 و کرد تصرف را مصر و سوریه ممالیک، شکست با سلیم سلطان آن، از پس

 از پس بود، خلیفه ممالیک قلمرو در صوري بصورت که را عباسی خلیفۀ
 فرزند( سلیمان سلطان علت، بهمین .نمود خالفت واگذاري به وادار مدتی
  و بغداد به هوالکو حملۀ از پس( .گویند می قانونی سلیمان سلطان را )سلیم
 )شد خالفت مدعی و رفت مصر به عباسی خاندان از یکی خلیفه، کشتن
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 کردن وارد مورد در انگلیسی ماجراجوي دو این شرلی، برادران ادعاي
  و پایه بی دیگر اکنون اول، عباس شاه زمان در ایران، به آتشین سالحهاي

 عباس، شاه از پیش سال یکصد حداقل که است روشن .است آمده در اساس
 اگر آنکه مسلم قدر .اند داشته اختیار در توپ قبضۀ تعدادي قویونلوها آق

  رواج را دستی تفنگ و توپخانه از استفاده توانستند می خواستند، می صفویان
  سوریه در خود مملوك معاصران چونان صفویان، که است شده گفته .دهند

 .دانستند می بزدالنه و ناجوانمردانه را آتشین سالحهاي از استفاده مصر، و
  .نیست مشخص دقیق بطور اسالمی ممالک در توپ از استفاده اولین تاریخ

 .است داشته وجود )ق 778-767( م 1376-1365 سالهاي حدود در توپ ...
  از گسترده استفاده براي مملوکان سوي از جدي تالش هیچ همه، این با

  پرتغالیها با جنگ آنکه تا نیامد، عمل به جدید سالحهاي به مربوط امکانات
 در عثمانی ترکان با جنگ و 1498 سال از بعد هم آن هند، اقیانوس در

  را ایشان که آمد پیش 1517-1516 سال در باز و م 1491-1485 سالهاي
 .نمود سالحها این از استفاده به وادار
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 و پلها ساخت ها، راه مرمت که اول، عباس شاه شدید نظارت تحت
  حقوق هاي ایستگاه سازماندهی و راهداري تشکیالت و کاروانسراها

 وزن با منظمی نقل و حمل نظام داراي ایران نمود، می تشویق را گمرکی
 .گردید سیاسی اهمیت و اجتماعی بهرة اقتصادي،

 ]یر فري رونالد شاردن، سفرنامۀ شرح و برگزیده[                                      
 

 )میالدي 1643-1713( شاردن ژان 734



 از دست رفتن مرو، سمرقند و بخارا در دورة ناصرالدین شاه قاجار
 

 مصر، والی پاشا علی محمد فرزند پاشا ابراهیم فرماندهی به مصر سپاه
 سلسلۀ و )میالدي 1832( داد شکست قونیه در را عثمانی سپاهیان
 حکومتی که( غربی دول دخالت با که بود انقراض آستانۀ در عثمانی
 .بازگشت مصر سپاه ،)دادند می ترجیح قوي حکومتی به را ضعیف

 

 تزاري روسیۀ سپاه توسط سقوط آستانۀ در 1870 سال در استانبول
 .کردند نشینی عقب روسها فرانسه، و انگلستان دخالت با که گرفت قرار

 

735 



  اول خلیفۀ که حدیثی به استناد با )تشیع اهل خالف بر( تسنن اهل
  غیرقریشی رقیبان مقابل در( پیامبر قول از ساعده بنی سقیفۀ در ابوبکر
  هستند، قریش از )ص( پیامبر جانشینان که کرد نقل )انصار از خود

 .برسد قریش به باید نسبش خلیفه که )دارند یا( داشتند اعتقاد
  صفوي اسماعیل شاه .رسید می قریش به عباس بنی و اموي خلفاي نسب
  سادات از که خود نامۀ نسب به )آن ادعاي سقم و صحت از فارغ( نیز

 .کرد می استناد است،
 خلیفه را خود بود، کردتبار که ایوبی الدین صالح نیز دلیل همین به

   .نامید خلیفه نائب بلکه نخواند،
  که شد استدالل اینطور مذکور حدیث تفسیر در عثمانی، خلفاي تسلط با

 همان )ص( پیامبر منظور و بود اعراب در برتر قدرت زمان، آن در قریش
   .دارند عثمانیها االن که است برتر قدرت
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 ،  )ع(شرقی بواسطه برکت حضور بارگاه امام رضا شمال حفظ مرزهاي 
 :در این ارتباط در جلد اول تاریخ ایران کمبریج آمده است

 
 به مشهد اهمیت بر تا دیدند آن مصلحت ،20 و 19 قرون خالل در شاهان«

  تأکید این که بفشارند، پاي و ورزیده تأکید شیعی قدرتمند مرکز یک عنوان
 گرفت می صورت منظور بدان محتملتر، و دالیل، همان بواسطۀ حدي تا نیز
  اي بگونه که یابد گسترش اي منطقه در ایرانی فرهنگ و ملی احساسات که

 ».داشت قرار بیرون از تعدي و تجاوز معرض در فزاینده
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   :نویسد می ایران ملی وحدت با رابطه در
 
  دارد وجود مستحکم شالودة یک خودآگاهی، و ملی وحدت ایجاد براي«
  ادبیات، که مذهبی است، تشیع مذهب به قاطع دلبستگی آن و

 شگرف تأثیري تحت را بوم و مرز این در رسوم و آداب و رفتار فرهنگ،
  ».است داده قرار

 1386تاریخ ایران کمبریج، جلد اول، ترجمۀ تیمور قادري،                          
 

738 
. در انتهاي پیوست حاضر، فهرست قیامهاي اولیه و حکومتهاي مشهور شیعه آمده است  



ترین صورت خود در عهد   الگوي جنگی و کهن مسلمانان، حتی در پیشرفته
 .دیگر پاسخگوي نیازهاي عصر جدید نیستعثمانیها 

 کرد، می پیدا ارتباط گرم سالحهاي و توپ با صنعتی تحوالت زمانیکه تا
  عثمانیها سازد، میسر را اي عمده تاکتیکی تحول که بود سطحی از پایینتر

  مشکلی با فنون و تجهیزات عرصۀ در پیشرفتها آخرین فراگیري در
 ... .شدند نمی مواجه

  تاکتیکی نظامهاي اروپا، در آمده بدست صنعتی پیشرفتهاي که آنگاه اما
  نظام سواره و پیاده و تفنگ و توپ استفادة نحوة به و انداخت می بکار را

  بسهولت، توانستند می عثمانیها .کرد می فرق بکلی مسئله پرداخت، می
  اي مجموعه توانستند نمی اما گیرند؛ عاریت به اروپا از را جنگی جدید ابزار

 به – یافت می تجسم تاکتیکی تشکل در که – را عقاید و افکار از جدید
  ثروت و شمار شجاعت، در آنها :ساکس دو موریس از نقل به .گیرند وام

 .بودند نبرد شیوة و انضباط نظم، فاقد اما نداشتند، کم چیزي
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  در نویسنده منظور احتماالً[ جا هیچ در سرپر تفنگ و توپ بکارگیري
 و صرب اقوام .است نبوده عثمانی امپراتوري شدت به ]است اسالمی بالد

  ایفا را اصلی نقش آنها، با مرتبط فنون و سالحها این انتقال در بوسنی
  و – اروپایی متخصصان کمتر چندان نه اهمیت از نباید البته ... .کردند

 با متخصصان این شمار .شویم غافل – آلمانها و ایتالیاییها اول وهلۀ در
 به رو بعد هاي دوره در بدانان، هلندي و انگلیسیها فرانسویها، پیوستن
 – انگلیسی و هلندي ایتالیایی، – تبار اروپایی توپچیان ... .گذارد افزایش

 پس ایران در صفی شاه از را بغداد چهارم مراد سلطان که زمانی در
  17 قرون اواخر در فرانسوي افسران .درآمدند عثمانیها خدمت به گرفت،

  جنگی، فنون مورد در را عثمانیها تا آمدند استانبول به دفعات به م 18 و
 واحدهاي در مسیحی متخصصان واقع در .رسانند مدد اروپا، در رایج
 تشکیل را ناپذیر اجتناب و دائمی رکنی عثمانی، ارتش مهندسی-فنی
   .دادند می
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 پیوست ج 
     نقل و حمل استفادة مورد دیگر ایران زمینی مسیرهاي که زمانی«

 ».داد بسته اقتصاد یک به تن اجباراً کشور نگرفت، قرار اي قاره بین
  کشورها ثروتمندترین اند، داشته سیطره ادویه مسیر بر که کشورهایی تاریخ، طول در[

 ]1395 زاده، شوشتري الهام دیویس،ترجمۀ آدام جهان، تاریخ مصور المعارف دایره .اند بوده
 

 است، گرفته قرار نیز اروپائیان سیاسی محاسبات گردونۀ در ایران«
  .شد باعث را ایران انحطاط گذشته نیم و قرن یک خالل در که فرآیندي
 کتاب انتشار تاریخ[ رسید نهایت به گذشته سال پنجاه در که انحطاطی

 ».]است بوده میالدي 1968
 

 ]صفوي عباس شاه[ زمان این در را اصفهان جمعیت اروپایی سیاحان«
  اصفهان که گفت توان می ... اند کرده برآورد تن 1000000 یا 700000

 ».شود می تن 50000 بر بالغ شهري بعد، سال یکصد خالل در

1386برگرفته از تاریخ ایران کمبریج، ترجمۀ تیمور قادري،  741  



  میلیون چهل را آن نفوس شمار ... ایرانی جغرافیدانان شاردن، نوشتۀ به
 )ایران در 1943 سال جمعیت با شود مقایسه(  .کردند می برآورد نفر

 بزرگترین لندن، با اصفهان جمعیت تعداد که بود شده متقاعد شاردن
 .است برابر اروپا شهر
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 و باختند جان بیماري و گرسنگی از اصفهان مردم از تن هزار 80 حداقل
  از هیچگاه اصفهان .افتادند خاك به نبرد میدان در رقم این برابر چهار
  زمان[ امروزه .نکرد راست کمر ]افغان محمود حمله[ سخت آزمایش این

 تن هزار 650 بر بالغ شهر این جمعیت ]میالدي 1968 :کتاب تألیف
 .باشد می صفوي دوران جمعیت از نیمی رقم این که است

 ]1386 قادري، تیمور ترجمۀ اول، جلد کمبریج، ایران تاریخ[                           
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  آبادي اصالً شده، خراب افغان فتنۀ در ]اصفهان[ محالت بعضی و ...
 و جنّت باغ و آباد عباس و آباد حسن و چرخاب و ظلّه که چنان .ندارد
 .است شده خراب تمام آسنجان و چی فلفل
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 ،).ش .ه 1241-1308( الملک افضل غالمحسین میرزا تألیف اصفهان، سفرنامۀ
 .1380 اول چاپ افشارفر، ناصر تصحیح به
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 زمان در آن رودخانۀ« :نویسد می و دانسته دلپذیري شهر را قم شاردن،
  م 1634 سیل خالل در و است پاریس در سن رود بزرگی به طغیان

 »نهاد برجاي زیادي خسارات



  برخی جمعیت، رشد از ناشی فشار واسطۀ به روستاها از کثیري شمار
  عملکردهاي داراي آنکه بی اند، کرده پیدا را شهري مراکز خاص ویژگیهاي

 .باشند شهرها این هاي مشخصه یا و واقعی
 

 
  و شود شهر و بخش به تبدیل و شود بزرگتر زمان مرور به روستایی اینکه
 شهري مقررات وضع با و شود رو ماشین تدریج به آن باریک هاي کوچه
 عریضتر خیابانی به تبدیل جدید، سازهاي و ساخت نشینیِ عقب براي
 و اصالح .ماست شهرهاي از بسیاري توسعۀ روایت علیهذا، قس و شود

 .کند می تحمیل بیشتر مراتب به هایی هزینه شهرها اینگونه سازماندهی
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 جمعیت ایران

1943:  15,000,000 (approximately) 
1956:  18,944,821 (2.4-2.5%) 
1966:  25,781,090 (3.1%) 

 
 سال در نفر هزار 20 حدود میالدي 1800 سال در ایران جمعیت رشد
 نفر هزار 300 حدوداً میالدي 1960 و 1740 سال در ایران جمعیت رشد

سوادند  بی) و حتی با نسبتی بیشتر در روستاها(درصد کل جمعیت  85حدود 
 ].  1961، 1بولتن ماهانه وزارت آموزش و پرورش، شماره [
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 1700-1963برآورد رشد جمعیت ایران در سالهاي 
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 قتل و افتاد اتفاق مغول دولت ظهور در که خرابی که نیست شک و ... «
 واقع حادثه هیچ دیگر سال هزار تا اگر رفت، زمان آن در که عامی

 پیش که نرفتی اول حال آن با جهان و نبودي پذیر تدارك هنوز نشدي،
 ».بود واقعه آن از

 )قمري هجري هشتم قرن( مستوفی اله حمد القلوب، نزهه                                
 

 .حمداله مستوفی مورخ، جغرافیدان، شاعر و نویسنده از خاندان مستوفیان قزوین است   
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  )جیحون از منشعب( بزرگی نهر مغرب در تیررس یک بفاصلۀ جرجانیه
  قرن در مقدسی ... .کردند می رفت و آمد آن در کشتیها که بود واقع

     افزوده آن وسعت بر پیوسته و دارد دروازه چهار شهر گوید، چهارم
  شد خوارزم ایالت شهر مهمترین جرجانیه کاث، خرابی از پس  .شود می
  قبل کمی .ق .ه 616 سال در .گردید ایالت آن کرسی تنها پس آن از و
 :گوید و نامیده گرگانج را آن و دیده را جرجانیه یاقوت چنگیز، هجوم از

  617 در وضع این .»ام ندیده نیکوتر و تر پرثروت و مهمتر آن از شهري
 شکافته رودخانه سدهاي و شد دگرگون مغول حملۀ و هجوم با .ق .ه

  را ساکنان تمام مغولها یاقوت گفتۀ به و رفت آب زیر شهر تمام و شد
 خالفت سرزمینهاي از( .نماند آبادانی از اثري آن از پس و کشتند
 .)474 - 476 صص شرقی

 نقل از لغتنامۀ دهخدا                                                   
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  که است شهري .خوانند ارگنج ترکان و جرجانیه آن معرّب گرگانج
 اورگنج به بوده خوارزمشاهیان حکومت مرکز و خوارزم دارالملک
 آبادي کمال خوارزمشاه محمد سلطان دولت در و شده مشهور
  و عام قتل و مسخر تاتار سپاه دست به چنگیزخان فتنۀ در و داشته
 را نفر وچهار بیست تاتار از نفري هر تسخیر از بعد و شده خراب
 کبري الدین نجم شیخ که بوده نفر هزار هشتاد سپاه آن و کشتند

 .رسید بشهادت نیز
 

 دهخدا لغتنامۀ از نقل                                                   
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 ذکر واقعۀ نیشابور در تاریخ جهانگشاي جوینی

 کینۀ به و راندند صحرا به مرد و زن از بودند مانده که را خلق تمامت«
 زراعت آنجا در که کنند چنان خرابی از را شهر تا بود شده فرمان تغاجار
 دختر و نگذارند زنده قصاص به را آن گربۀ و سگ تا و کرد توان

 که هرکس و آمد شهر در خویش خیل با بود تغاجار خاتونِ که چنگزخان
 پیشوري اسم به که را نفر چهارصد مگر بکشتند را تمامت بود مانده باقی

 فرزندان ایشان بقایاي از اکنون و بردند ترکستان به و آوردند بیرون
 ]اي عده[... با را امیري ... کردند جدا تن از را کشتگان سرهاي و هستند

  فرستادند مردگان عقب بر یافتند که را زندگان بقایاي تا بگذاشت آنجا ...

... «     
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خطی تاریخ جهانگشاي  نسخۀ مرحوم قزوینی در مقدمه تصحیح 
 :نویسد جوینی می

  مغول تاز و تاخت هولناك فتنۀ االطالق علی تاریخی واقعۀ مهمترین ...«
  عرض در و نموده طلوع مشرق اقاصی از هجري هفتم قرن اوایل در که است
  اقاصی از و طوالً را مصر و شام حدود الی چین سواحل از سال چهل سی

  خلیج الی ]مجارستان[ هنگري و ]لهستان[ پولونی و روسیه و قبچان دشت
  که را مملکتی وسیعترین آورده تصرف تحت در عرضاً را عمان بحر و فارس

  خالفت 656 سنۀ در باالخره و دادند تشکیل دهد می سراغ تاریخ تاکنون
 .نمودند منقرض را ]عباسی بنی سلسلۀ خالفت[ اسالم عربیۀ قدیمۀ
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 بیشتر همه از که ممالکی از یکی ،فتَن امواج تالطم و مکشها کش آن میان در
 ما بدبخت وطن گردید واقع وحشیان این نَهب و قتل و تاز و تاخت معرض در

  و نمود زبر و زیر را بالد آن عرض و طول مغول عالمگیر طوفان که بود ایران
  و کرورها بسوخت پاك را ممالک آن سرتاسر هایله غایلۀ آن جهانسوز شعلۀ

 قاعاً بکلّی قصبات و قري و شهرها شد، تباه واقعه آن در گناه بی نفوس کرورها
 مخازن شد، خراب بأسرِها ادب و علم مراکز گردید، سافلها عالیها و صفصفا
 مانند جمیعاً جا همه را فضال و علما گشت، غراب و بوم مأواي ثروت و صنعت

  اقلّ از و نمودند نابود و نیست معاً را کتابخوانها و کتابخانها کردند، ذبح گوسفند
 سرزمین آن در ادب و علم که بود آن ایران بر مغول استیالي آثار اهون و نتایج

  ممکن مملکت یک ادبیات که تنزلّی و انحطاط درجۀ منتهی به ایشان عهد در
 اسالمیه ادبیات و علوم به اندکی که کسانی و رسید، رسد درجه بدان است
 استیالي از قبل تآلیف و کتب مابین که را فاحشی درجۀ تفاوت باشند آشنا
 ».اند کرده مالحظه البته است نمایان آن از بعد آثار و کتب و مغول
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  شد، منصوب تبریز حکومت به گورکانی تیمور پسر میرانشاه چون«
  در و کرده خارج رشیدي ربع از را الدین رشید استخوانهاي که داد دستور

 من راستی به گفت می خود با میرانشاه .کنند دفن یهودیان گورستان
 کاري چه مشهور شهرهاي این در اینک .هستم جهان مرد بزرگترین پسر
 داد فرمان پس ... ماند بجاي نامم مرگ از پس که است ساخته من از

 گرچه بگویند آیندگان تا کنند ویران بود خواجه آنِ از که را بناهایی همۀ
  کامیاب عمارتها زیباترین ساختن ویران در اما نساخت بنایی میرانشاه

 )1412 درگذشته /اسپانیا پادشاه فرستاده و جهانگرد(  کالویخو سفرنامه           »شد
 

  موقوفات فهرست شامل( اي صفحه 382 اي نامه وقف تنها امروزه متأسفانه
 شهر این از )مالی-اداري تشکیالت و مدیریتی نظام تبیین و ها هزینه و

 .باقیست فناوري و علم
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 جستجوي براي عاملی 17 و16 هاي قرن در اروپا جمعیت افزایش
 .شد جدید هاي سرزمین

 .، صنعتی شدن سریع اروپاي غربی آغاز شد18در اواخر سده 
 ظهور همچنین و شهرنشینی، و جمعیت افزایش به صنعتی انقالب

 .انجامید برد، می سود صنعتی رشد از که »متوسط طبقۀ«
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  را غنی و ثروتمند خارجیان از چند تنی رم در وقتی سزار ژولیوس
   نوازش گرفته، خود آغوش در کوچک میمونهاي و سگان که دید
 ؟نیستند فرزند صاحب زنان کشورشان در مگر کرد سؤال کنند، می

 
 1379 مشایخی، رضا ترجمۀ پلوتارك، تألیف نامی مردان حیات                    
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 :وزیر ژاپن گفت سالۀ نخست 78تارو آسو معاون 
 

  کشور این سالمند جمعیت افزایش ژاپن جامعۀ مشکل گویند می برخی
  .ندارند فرزندآوري به تمایلی که هستند کسانی بحرانی مسئله اما است،
  عدم دلیل به کودکان تعداد کاهش کنار در جمعیت پیري :افزود وي

  وجود به مدت بلند در را مشکالتی فرزندآوري، و باروري به زنان تمایل
 ]گاردین از نقل به ایرنا[ .آورد خواهد

 
  25 از بیش 2050 تا 2015 بین ژاپن جمعیت می شود بینی پیش
   .برسد نفر میلیون 100 زیر به و یابد کاهش درصد
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 توجیه اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

 جنگ خاطرات کتاب سوم جلد در انگستان وزیر نخست چرچیل
 :ایران به حمله درباره جهانی

 

  کشور یک ضد بر ما کثیر نیروهاي طرف از که عملیاتی بدینگونه«
  روسیه و انگلستان چون و یافت پایان بود شده آغاز قدیمی و ضعیف
 چنین در لذا کردند، می جنگ خود حیات و موجودیت حفظ براي

 ».است جایز عملی هر جنگی
 

 1390 اول، چاپ ایران، نظامی تاریخ جاللی، هوشنگ از نقل به       
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  داد دستور آلمانی اتباع تمام به ایران ،1941 اوت 23 در نهایت در
 تهاجم از جلوگیري براي امر این ولی کنند؛ ترك را کشور که

  )1320 شهریور سوم( 1940 اوت 25 در ایران به شوروي-انگلیس
 .بود دیر بسیار

 
 1391، انتشارات امیرکبیر، )ترجمۀ بخشی از مقاالت دانشنامۀ ایرانیکا(تاریخ روابط ایران و آلمان 
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که در ایران   1320تعداد کارکنان و کارشناسان خارجی در شهریور
سال   50سپهبد باقري کاظمی در کتاب تاریخ  (مشغول کار بودند 

 ).نیروي زمینی

 نفر 180اتباع دولت چکسلواکی 
 نفر 140 اتباع دولت یوگسالوي 

 نفر 70سوئیس             اتباع 
 نفر 4470مجموع                      

 نفر 2590 انگلیس دولت اتباع
 نفر 690    آلمان دولت اتباع
 نفر 490    روس دولت اتباع
 نفر 310    ایتالیا دولت اتباع
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هاي  هواپیماسازي  پس  از  اشغال  ایران  توسط  متفقین   کارخانه
 .برچیده شد

 
 موتور و هواپیماها اساسی تعمیرات از گذشته شهباز، کارخانجات در

 .شد می ساخته آن موتور جز به هواپیما قطعات و عناصر کلیۀ آنها،
 

 شده، ساخته هواپیماهاي از دسته نخستین 1317/5/1 تاریخ در
 .شد برداري بهره آماده

 
 1383علی بابایی، تاریخ نیروي هوایی ایران، چاپ اول غالمرضا         
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 برخالف تصور عامیانه در نیت هیتلر در حمایت از ایران آریایی
 یکدیگر با برلین در 1940 نوامبر در تروپ ریبن و مولوتف که هنگامی«

  .است تمام ایران کار دیگر که کردند یقین ایرانی دیپلماتهاي کردند، مالقات
  یک عنوان به کرد، شوروي به اتحاد یک ایجاد براي ریبن که پیشنهادي در

  پیشنهاد[نمود تقدیم شوروي به را جهان نقاط سایر و ایران پیشکشی،
  رد را پیشنهاد این شورویها همه، این با .]جنوب سمت به روسها پیشروي
  صادر شوروي به حمله مقدمات تهیه براي فرمانی هیتلر نتیجه در .کردند
 تقریباً بودند، خبر بی تروپ ریبن-مولوتف مالقات نتیجۀ از که ایرانیها .کرد
 با خویش، نجات براي و بودند ایران به شوروي حملۀ انتظار در ساعت هر
 عین در و داشتند می اعالم جهانیان به را خود کشور طرفی بی کرنا و بوق
  دو این درگیري نتیجۀ در ... .آوردند می روي انگلستان به محتاطانه حال

 ».نهاد بهبود به رو آلمان و ایران روابط دیگر بار ،]شوروي و آلمان[ ابرقدرت
 1391 امیرکبیر، انتشارات ،)ایرانیکا دانشنامۀ مقاالت از بخشی ترجمۀ( آلمان و ایران روابط تاریخ 
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 نبرد گالیپولی در جنگ جهانی اول 
 بود، بریتانیا دریاداري اول لرد که چرچیل اول، جهانی جنگ جریان در

 درآورده تصرف به را داردانل تنگۀ بریتانیا، دریایی نیروي که گرفت تصمیم
   .بگشاید هم را روسیه به رسانی کمک مسیر سیاه، دریاي به ورود با و

 باعث 1915 سال در عثمانی ارتش از بریتانیا دریایی نیروي سنگین شکست
  عنوان به که اي بگونه گردید زمان آن در سیاست صحنۀ از چرچیل حذف
 .پیوست فرانسه در بریتانیا زمینی نیروي به جنگ جبهه به جزء افسر یک

 کرد سقوط اکتبر انقالب با نهایت در داشت قرار بحران در که تزاري روسیۀ
 .نمود واگذار را بسیاري امتیازات و کرده صلح آلمان با جنگ، پایان از قبل و

   .کرد تغییر جنگ نتیجۀ و شد جنگ وارد آمریکا آن از پس
 سابق شوروي کمک به ایران اشغال طریق از دوم جهانی جنگ در متفقین
 وزیر نخست چرچیل .کنند می یاد پیروزي پل عنوان به آن از که شتافتند
   .شود تکرار گالیپولی شکست که خواست نمی بریتانیا
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 خبري از خود بی

  ناگزیر باشد، نداشته آگاهی خود کشور تاریخ از که ملتی هر
 نهرو لعل جواهر    .کرد خواهد تکرار را خود گذشته اشتباهات

از رهبران جنبش استقالل هند و کنگرة ملی هند، مؤلف کتاب سه جلدي (
 )1947 سال در وزیر هند پس از استقالل نخست اولین و جهان تاریخ به نگاهی

 
 سایکسسرپرسی .     ایرانیان اطالعی به تاریخ خود ندارند

، خراسان سیستان، کرمان، در انگلیس سرکنسول ،1867-1945 انگلیسی، ژنرال( 
 )کتاب دوجلدي تاریخ ایرانترکستان چین، فرمانده پلیس جنوب، مؤلف 
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 روایت فرصت شیرازي
  سنگ بر را خود نام بوده عمارتی بانی که شاهی هر جمشید تخت در ...«

  که آن از پس مؤلف فقیر این .غیرها و زرکزس و داریوش مثل نگاشته
 آن غیر و حکیم شپیگل کتاب از را جمشید تخت احجار بر منقوشه خطوط
  کدام زرکزس و داریوس ندانستم و بود نامعلوم سالطین آن نام دریافتم
  از نمودم می تواریخ کتب از بعضی به مراجعه .بودم خیال این در چندي
 نفر دو مگر نشده برده سالطین آن از نامی آن در که التواریخ ناسخ جمله

  معلوم ما مجهول هم آن از .دانسته بابل فرمانرواي را آنها و ... نام داریوش
 به شیراز در روس اهالی از شخصی ... تا نگردید حل ما مشکل و نگشت

  سالطین علم که رفت استماع بعضی از نموده توقف روزي چند... سیاحت
  فقیر .دارد همراه را علم این در معتبره کتب بعضی و داند می نیکو را قدیمه

 را کتبش آورده میان به الفتی طرح نهاده محضرش به پاي آویزي دست به
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  و پهلوي زبان از که روسی خط به یافتم کتابی جمله آن از نموده سیر
  زمان در که را عجم سالطین اسامی و بودند کرده ترجمه غیرها و یونانی

  همه نام چه غیره و پهلوي به و نام چه یونانی به و اند داشته نام چه خودشان
  گردید اجابت به مقرون مسئولم .شدم ملتمس را آنها ترجمه .بودند نوشته را
 »...آمد حاصل مقصودم و
 

  فارس مختلف نقاط به مسافرت از پس .ق.ه 1310 سال در شیرازي فرصت
  تالش و شوق از اي نمونه بود این .است موسوم عجم آثار به که نوشته کتابی
 ]پیرنیا حسن تألیف باستان، ایران کتاب از نقل به[ وي
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 ماجراي طالشویی در همدان

  طالشویی تماشاي به رفتیم عصر« :).ق .ه 1324( همدان حکمران ظهیرالدوله
 نهرهاي .کنند می طالشویی ... خریده را زمینی قطعه ... الملک خطیب که ...

  کلی به تا زدند می هم به و بودند انداخته آنها در آب و بودند کنده ... عمیق
 آهن من دو قدر به تقریباً ... شده نشین ته ثقیله اشیاي ... برده را خاکها آب،

  عدد چهل سی و غیره و زنگوله و زده زنگ میخ شکسته، نعل قبیل از خورده
  خط به معمول هاي قرانی دو بزرگی تا عدس کوچکی از مسی سیاه پول

 به گاهی .است معمول همدان در کار این ... .یونانی و میخی خط و کوفی
  هم برابر دو و برابر یک گاهی و زمین قیمت و کنند می کار آنچه قدر

 » .شود می عایدشان
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)44فرقان، آیه ( سبیلًاام تَحسب انَّ اَکثَرَهم یسمعونَ او یعقلُونَ إِنْ هم إِلَّا کَالْأَنْعامِ بل هم أَضَل   
آنان جز مانند  راه و روشآیا گمان مى کنى که اکثر ایشان مى شنوند یا مى اندیشند؟   

. چهارپایان بلکه گمراه تر نیست  



 از ایران معادن استخراج شاه، تشویقهاي علیرغم متأسفانه شاردن، نظر از
 به تمایلی کاهلند، بسیار ایرانیان« :زیرا نبود، برخوردار کافی سرعت
  شود نمی بیشتر بوده همیشه که حدي آن از جستجویشان ندارند، اکتشاف

  فعال، ما مثل آنها اگر .نیستند بیشتري ثروت آوردن بدست دنبال به و
  حتی که شد نمی یافت کوهی هیچ بودند، کوشش به ناگزیر و عالقمند

 ».باشند نکرده حفر چندبار را اش قلّه
 چنانچه و صریحند و صبور تیزهوش، فکر، خوش شرقیها وجود این با ...«

 ».یافتند می دست انگیزي شگفت موفقیتهاي به بود، کار در پاداشی

770 
 یر فري رونالد شاردن، سفرنامۀ شرح و برگزیده



  مردم .گردید خواهد نظامی کالن نیروي پرورشگاه ایران روزي تردید بدون«
  یا و ترك هندي، یعنی آسیا اهالی تمام از بشري فرد نظر از کشور این

 منابع باید کند سرایت خاور تا اروپایی جنگی که صورتی در ...برترند روسی
  هند به تهاجم نوع هیچ ما نظر از .نگریست رعایت تمام با را ایران نظامی
 پیش روسی فرماندهی با ایران قشون بوسیلۀ که بود نخواهد آن از مهیبتر

  که ایران لشکر از مفیدتري دفاعی وسیلۀ ما نظر از نیز منوال همین به و .آید
  باشند، یافته تعلیم ما مصالح طالب فرماندهانی یا انگلیسی افسران توسط
 ]ایران قضیۀ و ایران رالینسن، هنري[ »نیست متصور

 
 1382اهللا معطوفی، چاپ اول  نقل از تاریخ چهار هزار ساله ارتش ایران، تألیف اسد       
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 همت بزرگان، سرگذشت و اخبار خواندن و شنیدن که نیست شکی«
 همین از و کند می وادار مهم کارهاي به آنرا و انگیزد می بر را اشخاص
  چه و عرب چه( دنیا بزرگ سیاستمداران و سرکردگان جهت

     گوش تمام اشتیاق با را پیشینیان سرگذشت و اخبار )غیرعرب
  خواندن و شنیدن با شدند می دچار مشکلی به اگر و کردند می

 ».ساختند می محظور رفع کرده پیدا را چاره راه گذشتگان، سرگذشت
                                      

 جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسالمی                                              
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 بسیار شود، خودباوري و انگیزه ایجاد سبب اگر تاریخی پیشینۀ
 زیادي توقعات یا بیجا غرور سبب اگر اما است؛ تأثیرگذار و مثبت
  سبب حاضر، فرهنگی هجمۀ متأسفانه .است مخرب بسیار شود،
 .است آن مخرب بخش ترویج

 

 بهترین شدن سوار شایستگی ما .هستیم ها بهترین شایستۀ ما
 .داریم را هواپیماها و خودروها

 )39نجم، آیه (لیس لالنسان اال ما سعی 
 )33الرحمن، آیه (ال تنفذون اال بسلطان 

 )92نحل، آیه (و ال تَکونوا کَالَّتی نَقَضَت غَزلَها من بعد قُوه اَنکاثاً 
 )  رشته کرد محکم بافتن، رشتهرا پس از بافتۀ خود نباشید که زنی مانند و (
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  شخصی که فرمودند خود سخنرانیهاي از یکی در فرشچیان استاد
 کارهاي نمایشگاه، فالن که کنم سفارش که نمود مراجعه من به
 تالش و کار به شما که گفتم او به .گذارد نمایش به را شخص آن

 اول :گفت استاد جواب در .برسید مرحله بدان تا دارید نیاز بیشتر
   .کنم تالش و کار بعد شوم، مشهور خواهم می

 
 زمین مشرق در« :است معتقد )میالدي 1643-1713( شاردن ژان
 مردم اصلی عادات و رسوم نتوانسته مذهب نه و روزگار گذشت نه
 ».دهد تغییر کل در را
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 !استاندارد دوگانه
 کشورهاي )تابعیت یا( اقامت سکونت، سال پنج از بعد دارند، انتظار  بعضاً

  براي را استاندارد همین آیا اما دارند؛ دریافت را باال ملیِ ناخالص رشد با
    دارند؟ را کشورمان به مهاجرین

 
  کشور در ساکن »فرهنگی ایران« نخبگان به شود می پیشنهاد

   .شود اعطاء ایرانی تابعیت )ضوابطی مطابق(
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 شما که گویند می را حضار مجیز کشور، در اجتماعی خطیبان بعضاً
 .نیفتد رونق از آنها سخنرانی جلسات تا هستید انسانها ترین فرهیخته

 .کنند می را کار این دیگري اهداف با بعضاً سیاسیون البته
 براي واقعگرایانه روشهاي بهمراه را جامعه ضعف نقاط باید نخبگان
 .نمایند بیان را آن اصالح

  مدت بلند مسائل به توانند نمی عدیده، مسائل بعلت دولتمردان اگر
 روشهاي ارائۀ شوند، متمرکز آن رصد حتی و اقلیمی-اجتماعی

  برعهده اقلیمی و اجتماعی هاي نابهنجاري اصالحِ واقعگرایانۀ
 .است دانشگاهیان
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       انجام زیادي تالش جامعه از مختلفی بخشهاي که این علیرغم
  مطلوبی نتیجۀ صنعت و اقتصاد در آن کلی برآیند اما دهند، می

 ندارد؛
 

 کنند؛ مشابه ذرات دوقطبی آهن که اثر همدیگر را خنثی می
 

 .  ربایی نیاز است که این ذرات دوقطبی را همراستا کند لذا آهن
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کنند و نه  اي از جامعه، نه درست کار می اگر نگوییم همه، اما بخش عمده
 .  کنند درست تفریح می

  و گذرند می تفریح نظیر امور سایر از کارکردن درست خاطر به بخشی
 .شوند می فرسوده بسرعت

البته آموزش  . خواهد درست کارکردن و درست تفریح کردن، آموزش می
 .کند ندیدن، سلب مسئولیت نمی

 .  دانند بسیاري از کارمندان و کارشناسان شرح وظایف کاري خود را نمی
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 نظم و تقوي
 .به جایگاه فعلی رسیده است» نظم و تقوي«ژاپن با 

  عنوان به( شهادت از قبل )ع( امیرالمؤمنین وصیت به مسلمانان
  اند؟ کرده عمل چقدر )سنت اهل چهارم خلیفۀ و شیعیان اول امام

 )امور در نظم و تقوي به سفارش(
         بیشتر موضوع، دو این اهمیت به گذرد، می بیشتري زمان هرچه

 .بریم می پی
 دهد، نظم کارها به بخواهد و باشد بعدي یک مدیري تفکر اگر 

 عمل منعطف باید که هایی زمینه در که شود می آن نتیجه محتمالً
    .کند سختگیري و کرده عمل غیرمنعطف کند،
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 پژوهش در روشهاي جایگزین حل اختالف و حبس

 هاي پرونده به منجر مالی اختالفات کاهش براي راهکارهایی چه
 :نمود ارائه توان می حبس جایگزین همچنین و قضایی
  .شود اهداء ... و ها خانه یتیم خیریه، انجمنهاي به اختالف مورد مال

 .کند می محاسبه را یک هر سهم خودش خداوند
  زباله از طبیعت پاکسازي زباله، آوري جمع اجتماعی، خدمات ارائه
 حبس، بجاي دریا سواحل پاکسازي پالستیک، بویژه

 قبولی در آنها، مطالعه کتب و امتحان 
  پژوهشی باید کشورها دیگر تجربۀ تدوین ضمن خصوص این در

 .گردد ارسال قضایی و مقننه قوة به و گیرد صورت
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 فقدان مطالعۀ عمومی در اکثریت مردم

 این .است ناچیز ایران در مردم مطالعۀ ساعات متوسط متأسفانه
 اغلب تا بعضاً .کنید مقایسه اروپائیان مطالعۀ ساعات با را مقدار
 کنیم، نمی رجوع تاریخ به

 گیریم، نمی عبرت و درس
 کنیم، می تکرار را گذشته اشتباهات

 افتیم، می باره چند دام، یک در
 بریم، نمی بکار و آموزیم نمی را راهکارها

 .دانیم می کل عقل را خود و دانیم نمی که دانیم نمی
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آن کس که نداند و بخواهد که بداند، جان و تن خود را 
 .  ز جهالت برهاند

 
آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرك خویش 

 .به منزل برساند
 

آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب  
 .  ابدالدهر بماند

 
یمین، شاعر قرن هشتم هجري ابن 782  



 .آب منشأ حیات و آبادانی است
  و ببارد آسا سیل شود، خارج خود چارچوب و مسیر از اگر آب همین اما

 .است نابودي و ویرانی موجب شود جاري طغیانگرانه
 :اند اندیشه نیز همانند آب منشأ حیات وجود آدمی است که فرموده

 اي مابقی تو استخوان و ریشه     اي    اي برادر تو همه اندیشه
  سیاقی، و سبک نظامی، و نظم مسیري، چارچوبی، اگر آب همچون اندیشه
  و آبادي منشأ دیگر باشد، نداشته »منطقی« کلمه یک در و فرعی و اصل

 .نیست آبادانی
  رفتار و عمل در نیز و نظر و فهم در منطقی تحولی اگر که باورم این بر

  فصل و حل آرام آرام عملی و نظري مشکالت از بسیاري آید وجود به آدمی
 .شد خواهند
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1396اهللا نبوي، پاییز  شناسی، لطف از پیشگفتار چاپ سوم کتاب مبانی منطق و روش  



 به یکی که کردم می عبور میانسال زن دو کنار از اتفاقی بطور روزي
   :گفت می و داشت ثالثی شخص به اشاره مانند گله دیگري

 » براي اینکه کمک کردن به حیوانات کالس داره اما به آدمها نه« 
 

  عمومی اطالعات دهندة شکل مجازي هاي شبکه اکنون هم متأسفانه
  آن، در شده تقطیع یا تحریف و نادرست موارد که است، کشور مردم
 .است زیاد بسیار
 .است خطرناکتر/بدتر دانستن کم اما است؛ بد ندانستن :گویند می

    
 )92نحل، آیه (و ال تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوه انکاثاً        

 )  رشته کرد و مانند زنی نباشید که بافتۀ خود را پس از محکم بافتن، رشته(
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 بیشتر معرفت کسب براي مردم که بریم می سر به روزگاري در اینک ما«
  کتابهاي داشت انتظار توان نمی و کنند می استفاده خود گوش از

  را عالم تمام که است معدودي عدة دلپسند آنها موضوع که گرانقیمتی
 ».آورند بدست فراوان رواج کنند، می تصور خود وطن

 
 1935ویل دورانت، مارس 

 مشرق زمین، گاهوارة تمدن: تاریخ تمدن جلد اولدر پیشگفتار کتاب 
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  مشخصی مکان فرهنگی، مراکز و ملی کتابخانه که شود می پیشنهاد
  فراغت اوقات که بازنشستگان بویژه( اساتید و محققان حضور براي را

 بعمل دعوت آنان، حضور براي و داده اختصاص )دارند بیشتري
  آنان راهنمائیهاي و نظرات از بتوانند کنندگان مراجعه تا آورند

 هم نشست« ،دوانی رجبی محمدحسن دکتر[ کنند استفاده حضوري بصورت

 .]97/4/25 ملک، موزه ،»وقف موزه، کتابخانه، اندیشی
 

 بطور( قبل از خصوص این در نیز مشخصی برنامۀ که صورتی در
 .شود می تسهیل ارتباط این شود، رسانی اطالع و اعالم )هفتگی
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  آسان، و زود ]بوده پارسیان احتمالً[ ایرانیان مثل ملتی و قوم هیچ
 اختیار مادي لباس ایشان مثالً .گیرد نمی فرا را بیگانه رسم و راه

 سربازان .شمارند می خوشنماتر خود پوشاك از را آن که زیرا اند، کرده
 آشنا که خوشگذرانی و تجمل قسم هر با .پوشند می مصري زره آنها

 ]هردوت تواریخ[   .کنند می خو آن به زود شوند
 
زبان به معناي صحیح بودن یا دقیق بودن گفتار   البته نقل از هردوت یونانی(

 )او نیست؛ اما قابل تأمل و پژوهش است
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  را قومی هر .است شده قیامت دیدم خواب« :می گوید زاکانی عبید
  به گرز نگهبانانی چاله هر سر بر و انداخته عظیم چاله اي داخل
 رساندم زاکانی عبید به را خود .ایرانیان چالۀ اال بودند گمارده دست

 نگهبان کرده اعتماد ما بر که است حکایت چه این :پرسیدم و
  که شویم مشغول چنان خود به ما می دانند :گفت نگمارده اند؟

 ما میان در باشد اگر :بپرسم خواستم .چاله یا چاهیم در ندانیم
 ما از کسی گر :گفت نپرسیده  کند، باالرفتن عزم و بداند که کسی
 کشیم را لنگش نگهبانی هر از بهتر خود کند، هندوستان یاد فیلش

 ».گردانیم باز چاه ته به و

. شود، اما در اینترنت نتوانستم مرجع را بیابم ها بسیار نقل می اگرچه در رسانه 788  



 نگاه سیاه یا سفید  
  یا صفر( سفید یا سیاه بصورت که داشت توجه باید مختلف موضوعات در
 آن در گمراهی و تباهی سوزي، فرصت سبب موضوع این .نبینیم )یک

 .شود می موضوع
 پس است خوبی آدم چون که شود نمی دلیل است، خوبی آدم کسی اگر

    .برعکس و بود خواهد نیز )قابلی سیاستمدار یا تاجر یا( قابلی اجرایی مدیر
  یا( قابلی اجرایی مدیر که شود نمی دلیل دارد، دکتري مدرك کسی اگر

   .بود خواهد نیز )قابلی سیاستمدار یا تاجر
  شد معلوم اگر و است نبوده بد او کارهاي همۀ لزوما بوده، بد آدمی اگر
 که شود نمی دلیل داده، انجام را درست کار موضوعی در نیز آدمی که

 .است بوده صالحی آدم یا بوده درست او کارهاي همۀ
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  در شود نمی دلیل داد، پس را خود امتحان سهل شرایط در کسی اگر 
  فی« فرماید می )ع( امیرالؤمنین .آید بیرون سربلند نیز سخت شرایط
 زمانه، اوضاع و شرایط دگرگونی در( »الرجال جواهر علم االَحوال تَقَلُّب
 .)شوند می شناخته افراد شود، می مشخص فرد جوهر

  اگر نمونه بطور که شود نمی دلیل موضوعات، بودن تخصصی به توجه با
  در است هنرمند یا است المپیک قهرمان یا است حاذقی پزشک فردي
 نیز ها حوزه آن در اینکه مگر( باشد داشته صائبی نظر نیز دیگر هاي حوزه

 .)باشد بروز و داشته موفقی تجربۀ و مطالعه
 معایب این تأثیر باید .بود خواهد مزایایی و معایب داراي طبعاً روشی هر
 روش آن دلیل، یک بخاطر نباید و سنجید یک هر وزن برحسب را مزایا و

  را غالب وزن دلیل یک است ممکن نادر موارد در البته( .شود رد یا قبول
 ).باشد کننده تعیین تنهایی به و داشته
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 المثل معروف ضرب

Perfect is the enemy of good. 
    
 

 )المثل به انگلیسی را از آقاي دکتر نوري نائینی آموختم این ضرب(
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Nothing would be done at all if one waited until 
one could do it so well that no one could find 
fault with it. (John Henry Newman, 1801-1890) 

 
 تا دهد انجام خوب آنچنان کاري تا کند صبر خواست می آدم اگر

 .داد نمی انجام کاري هرگز کند، پیدا ایرادي آن در نتواند هیچکس
 )1801-1890 نیومن، هنري جان(                                          
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 به خود مشغولی

  فرصتها دادن دست از استاد ،»مشغولی خود به« علت به ما متأسفانه
 .هستیم

 

 :فرمایند می) ع(امیرالمؤمنین 
حاب َفاْنَتِھُزوا فَُرَص الَخیر   َو الفُرَصُة َتُمرُّ َمرَّ السَّ

 بشمارید غنیمت را نیک هاى فرصت پس ،گذرد می گذرا همچون ابر  فرصت     
 )  آنکه از دست برود، از آن استفاده کنید و پیش از(                 

 الفُرَصُة َسِریَعُة الفوت و َبِطیَئُة العود
 .آید به دست مى) به زحمت(به کندي رود و  از دست مىفرصت سریع      
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 برنامه آینده، احتمالی فرصتهاي براي مختلف هاي حوزه در باید
 مرحله وقت، فوت بدون و سریعاً پیوست، بوقوع اگر تا باشیم، داشته

 .کنیم اجرا را برنامه آن مرحله به
  داشته برنامه ،)بد و خوب( آینده احتمالی رویدادهاي براي باید

 بدانیم را آنها یافت؟ توان می بد رویدادهاي از فرصتهایی چه .باشیم
 آنها سریعاً بتوانیم رخداد صورت در تا باشیم داشته برنامه برایشان و
 .درآوریم اجرا به را
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  چون رفت آینده بسوي گذشته دربارة جهل با توان نمی دیگر
  در بویژه .است آینده و حال ریشۀ بلکه نیست، گذشته فقط گذشته
 بندیهاي تقسیم و زمان فوق که معارف و تفکر به مربوط مسائل
 .دارد آینده و حال و گذشته

 
 سید حسین نصردکتر                                                  
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  و آزاد مردمان از متشکل دموکراسی اقالً را کهن نظم آن جاي اگر ...«
  شهر مردمان ولی .نمود نمی روي بزرگی آشفتگی گرفت، می شده تربیت

 فن هر در کس هر کردند گمان که شدند جنونی چنان دچار ]آتن[ ما
 قوانین به اعتنایی بی با قانون خوارشمردن بدینسان .دارد اظهارنظر حق

 چون مردم .گردید منجر همگانی گسیختگی لگام به و شد آغاز موسیقی
 هر در را ترس و رویی کم صاحبنظرند کار هر در که بودند شده معتقد
  شرمی بی .انجامید شرمی بی به ترسی بی این و دادند دست از مورد

  مردمان داوري از گستاخی علت به کسی که کند می بروز آنجا خطرناك
  است قید و حد بی آزادي شرمی، بی آن سرچشمۀ و ،نهراسد خود از داناتر
 ».بپندارد هست آنچه از باالتر بمراتب را خود کس هر شود می سبب که

                                         

 لطفی محمدحسن ترجمه افالطون، سوم کتاب                                       
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  را مردم که آید می دیگري آزادي بزودي آزادي، این سر پشت« :ادامه در
     دیگري آزاديِ آن از پس .ننهند گردن دولت فرمان به کند می وادار
  پند از جوانان و مادر و پدر اطاعت از فرزندان آن نتیجۀ در که رسد می

  و بگذارد پا زیر را قوانین کوشد می کس هر آن از پس .تابند می سر پیران
 بهوش باید ... ایستد نمی سوگند و پیمان سر بر هیچکس کار پایان در

  خود با را ما و بگسالند عنان سرکش اسبی چون سخن مبادا تا باشیم
  نباید نه، .بیفتیم خر از مشهور مثل آن قول به که برساند جایی به و ببرد

  خود از قدم هر در باید بلکه بیفتد سخن دست به ما اختیار بگذاریم
   »شود؟ می گفته منظور چه به سخنها این همۀ :بپرسیم

  

 سوم افالطون، ترجمه محمدحسن لطفیکتاب                                                
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 براي یا بکنیم خود دست به را خود گور که اینست انتقاد از هدف
 زمانی شرایط باید کند انتقاد خواهد می که کسی است؟ امور اصالح

 فراتر معینی حد از انتقادات حجم وقتی .بگیرد نظر در را مکانی و
 تزریق اش همه و آید نمی بیرون آن از مثبتی نتیجۀ دیگر رفت،
  دارد، نگاه را خود کسی اگر شرایط این در .بود خواهد منفی انرژي
 .است کرده هنر
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  خود بهرة کس هر چه است شده تقسیم بهتر چیز هر از عقل مردم میان
 دیر بسیار دیگر چیز هر در که مردمانی که داند می تمام چنان آن از را

   .کنند نمی آرزو دارند که آن از بیش عقل از پسندند
 )1596-1650(رنه دکارت                                                                     
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 )ذکر نمونه(مسئولیت فردي و اجتماعی : پیوست د
 کسی و نکند روبی برف را اش خانه جلوي برف کسی اگر کانادا در

 .دهد خسارت باید و است مقصر ببیند، آسیب
  و بندرعباس به اینجانب بزرگ پدر سفر در پیش سال 80 در

 اي خمره داخل در اداره در دولت کارمند دولتی، اي اداره به مراجعه
  .بود برده پناه آن به شرجی هواي و گرما شدت از و بوده آب از

  مردم شود، قطع برق مثال، بطور اگر که است اي بگونه وضعیت اآلن
 شد خواهند منتظر و گذاشته دست روي دست نیز خود منازل در
 انجام از و )روستاها در حتی( دهد انجام آنها براي کاري دولت تا

 روشهاي .هستند عاجز خود مشکل تقلیل براي ابتکاري یا کاري
 .گذاشت اشتراك به مجازي هاي شبکه در توان می اکنون هم را ابتکاري
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  کودك و کند خالف رانندگی، حین در خانواده پدر اگر نمونه، بطور
  و خالف کار این که گفته معلممان که دهد تذکر او به خودرو در او
 ناگزیر )خود فرزند حضور در حداقل( خانواده پدر است، فرهنگی بی
  آتی رفتار کنترل به قادر اینصورت غیر در بود؛ خواهد رعایت به

   .بود نخواهد خود کودك
  استفاده آن، حفظ و زیست محیط نکردن آلوده در مذکور، نمونه

 .است صادق نیز ... و منابع از درست
  کنیم، گفتگو خانواده در توانیم نمی )ها خانواده از بسیاري در( ما

  واسطه با نقل[ .کنند گفتگو هم با سیاسی احزاب داریم، توقع آنوقت
 ]روانشناس دکتري از
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 به جویی که یک روز بگذشت آب 
 نسازد خردمند ازو جاي خواب                                                    

 
 حکیم ابوالقاسم فردوسی                                                    
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 هواپیماي آینه هر که شناسم می را زنانی و مردان من اکنون، هم«
  به لب و کرده صبري بی درآید پرواز به تأخیر دقیقه 20 با کنکورد
    1930 سالهاي در حالیکه در .کنند می باز شکایت و شکوه

  سواحل در شدن پیاده براي آمریکا از مسافرت وسیلۀ سریعترین
 طول روز چندین آن با مسافرت که بود پیما اقیانوس کشتی اروپا،
  ».کشید می

 

  انتقاد زمان، آن در آمریکا دولت کارمندان از خود کتاب در نیکسون
 .است کرده تندي

 

   1370، ثقة االسالمی ترجمھرهبران بزرگ تاریخ، ریچارد نیکسون،                 

803 



  در فرهنگ و صنعت فناوري، و علم تولید زمینۀ در کشور که زمانی
 خدماتی بخشهاي همۀ عمالً دارد، برمی گام ترقی و پیشرفت راستاي
 این به خدمت راستاي در غیره، و نقل و حمل بانکی، نظیر کشور
 .دارند می بر گام موارد

  آن به خدمت راستاي در باشد، داللی روال بر کارها اگر برعکس، و
   .دارند می بر گام

  ترقی و پیشرفت دغدغۀ باید زحمتکش و خدوم صنوف این بنابراین،
   .باشند داشته ها حوزه این کارگزاران همانند ها زمینه این در را کشور
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 )ع(شرایط زمان امام حسین : پیوست
  زمانی حتی و ).ق  .ه 50( )ع( حسن امام شهادت از پس )ع( حسین امام
        گرفت می بیعت )صلحنامه شرایط برخالف( یزید براي معاویه که

 .نکردند قیام ،).ق .ه 56 ابتدا(
  مردم دعوت به که بود او با بیعت به اجبار و یزید خالفت از پس ایشان
 مطابق ایشان حق همچنین و شرعی حق که( خالفت براي کوفه

 .کردند حرکت کوفه سمت به )بود صلحنامه
 بویژه مسلمانان بر او خالفت تحمل فساد، به یزید بودن شهره به توجه با
  صورت متعددي قیامهاي لذا و نبود قبول قابل یمن و کوفه حجاز، در

  در زبیر ابن مدتها .داشت ادامه مروان بن عبدالملک زمان تا که گرفت
 با الحرام مسجد و محاصره مکه .بود خلیفه )وسیعی بالد و( مدینه

 سپاهیان توسط یمن و مدینه در متعددي جنایات .شد تخریب منجنیق
   .گرفت صورت اموي
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 رفت، صحرا وسط به )ع( حسین امام دوره، آن دیگرِ قیامهاي برخالف
  مردم اینکه بدون و برداشت را آنها بیعت و نمود مرخص را خود همراهان
  اسالم احیاي و منکر از نهی و معروف به امر براي ببینند، آسیب شهرها
   .نمود فدا دانسته را خود
  اما نبینند، بیشتري لطمۀ شیعیان تا نمود مرخص را خود همراهان امام

  بود امامی چگونه که نگویند بعداً تا بود الزم همراهان از تعدادي حضور
 .نشد او از دفاع به حاضر کسی که
 دوره بدترین به )عبدالعزیز عمربن خالفت از قبل( اموي خالفت دوران از
 قابل لحاظ این از و شود می یاد اسالمی تمدن در علوم شکوفایی لحاظ از

 .نیست عباسی مأمون و هارون دوران با مقایسه
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  با عباسیان خالفت، تصاحب و بغداد بر مأمون غلبۀ از چندي از پس اما
 و کرده بیعت بغداد در )عباسی سوم خلیفۀ فرزند( مهدي بن ابراهیم
 .شد آن در اقامت و بغداد رهسپار مرو از خالفت، حفظ براي مأمون
 بیزار او از عباسیان که سهل، بن فضل وزیرش با بغداد به مأمون ورود
 موجب و داشتند عهدي والیت عنوان که )ع( رضا امام با همچنین و بودند
 .نبود پذیرفته عباس بنی سوي از شد، می عباسیان از خالفت انقطاع
  در بود، داده را امین، خود، برادر قتل دستور خالفت، بخاطر که مأمون

 قتل به را سهل بن فضل جداگانه توطئۀ دو در بغداد به مرو از مراجعت راه
  را بغداد به ورود براي راهش و کرد مسموم را )ع( رضا امام و رسانده
 به که گفتند دستگیري از پس فضل قاتالن اینکه جالب .ساخت هموار
 .اند کشته را وي مأمون فرمان
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 مشهورترین قیامهاي اولیۀ شیعیان: پیوست

 سال در یزید مرگ از پس ،)ع( علی بن حسین خونخواهی به توابین نهضت
 .گرفت شکل خزاعی صرد بن سلیمان رهبري به کوفه شیعیان از .ق .ه 64
 پشیمان کربال واقعۀ در )ع( علی بن حسین با همراهی عدم از که عده این

 شام بسوي توابین سپاه .گشتند موسوم »توابین« نام به و کرده توبه بوده،
  بن اهللا عبید فرماندهی به شام سپاه با .ق .ه 65 سال نبرد در و کرده حرکت

  به و خورده شکست )دالورانه نبرد روز چند علیرغم( الورده عین در زیاد
  که فرستاد پیغام آنها براي زندان از ثقفی مختار .کردند نشینی عقب کوفه
 .کرد خواهد قیام علی بن حسین خونخواهی به خود آزادي، از پس

 
  او، شهادت و .ق .ه 121 سال در )ع( الحسین بن علی امام فرزند زید قیام
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 کشته یارانش با یحیی« :خراسان در )ع( الحسین بن علی بن زید بن یحیی قیام
 دروازة بر را پیکرش و بردند دمشق به را سرش )هجري 125 رمضان( شدند

 او یافتند دست خراسان بر ابومسلم یاران که روزي تا .آویختند جوزجانان
 بیش سال هجده ظاهراً قتل هنگام در که یحیی مرگ .بود دار بر همچنان
 سخت را خراسان شیعیان کردند، او کشتۀ با که آمیزي اهانت رفتار و نداشت
 را کسانی و کرد استفاده امر این از دعوت، صاحب ابومسلم اینرو از .کرد متأثر
 کشندگانش از را یحیی خون انتقام که داد می وعده کردند می بیعت او با که
 سال آن در و کردند سوگواري یحیی بر روز هفتاد خراسان مردم ... .خواهد باز

 و یحیی را او که اال نزاد خراسان در کودك هیچ کند، می نقل مسعودي چنانکه
 ]کوب زرین عبدالحسین دکتر سکوت، قرن دو[           ».کردند نام زید یا
   .دارد قرار کاووس گنبد شهر در زید بن یحیی مقبرة    
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  حسن امام فرزند مثنی حسن فرزند محض عبداهللا فرزند( زکیه نفس محمد
  و کردند قیام مدینه در .ق .ه 145 سال در ابراهیم برادرش و )السالم علیه
 با نبرد در و کردند بیعت وي با )مالکی امام( انس بن مالک فتواي به مردم
 .گشت مقتول عباسی دوم خلیفه منصور سپاه

فرزند حسن مثلث فرزند حسن مثنی (علی معروف به صاحب فخ  بن حسین 
 ،)واقعۀ فخ. (ق. ه 169در سال ) السالم فرزند امام حسن علیه

  و برد پناه دیلم به و گریخت فخ صاحب قیام از محض عبداهللا فرزند یحیی
  ،).ق .ه 176 ( شد الرشید هارون تسلیم نهایتاً و کرد قیام

  سال در )مثنی حسن بن ابراهیم بن اسماعیل فرزند( طباطبا ابراهیم بن محمد
 یافت تسلط آن نواحی و کوفه بر مدتی و کرد قیام مأمون علیه کوفه در 199

 بن محمد با و درگذشت 199 سال به وي .)داشت حضور فخ واقعۀ در وي(

  نام به کوفه در اي سکه سال، این در .شد بیعت )ع( علی بن زید بن محمد
 .است شده ضرب )ابوالسرایا - محمد :یعنی( االصفر-فاطمی
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 ) رسد ابیطالب می بن علی بن حسن بن مثنی حسن بن ابراهیم بن اسمعیل بن طباطبا نَسب سادات طباطبایی به ابراهیم(



 مشهورترین حکومتهاي فرق شیعه تا عهد صفویه
در کوفه، پس از قیام به . ق. ه 67ثقفی تا سال ماهه مختار  18حکومت 

 ، پنج سال بعد از واقعۀ کربال،    )ع(خونخواهی امام حسین 
  از پس که )ع( حسن امام فرزند مثنی حسن فرزند عبداهللا بن ادریس
  است ادریسیان شیعی سلسلۀ مؤسس گریخت، مغرب به فخ قیام شکست

 ،).ق .ه 172-375( انجامید طول به قرن دو که
 به ملقب و حسنی سادات از زید بن حسن قیام با زیدي حکومت اولین
 ،).ق .ه 250-316( آمل پایتختی به هجري 250 سال در کبیر داعی

 بیستم، قرن اواسط تا .ق .ه 288 سال در یمن در زیدي حکومت دومین
 در شمال عراق و شام،.) ق. ه 293-394( حمدانیان
 ،  .ق. ه 334و تصرف بغداد در سال .) ق. ه 447-320(آل بویه 
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دو حکومت شیعی ادریسیان . ق. ه 280در سال ) ع(تا قبل از شهادت امام حسن عسکري     
 و داعی کبیر تأسیس شده بود.



  فلسطین به گسترش و افریقا شمال در )اسماعیلی شیعۀ( فاطمیون سلسلۀ
 در عباسی خالفت و شده متصرف را بغداد فاطمیون ؛)297-567( سوریه و

 .)450( شد خوانده فاطمی امام نام به خطبه و گرفته قرار انقراض معرض
  علی« عبارت با و فاطمی خلیفۀ نام به 451 سال به نیز طالیی مسکوك

  451 در بغداد به سلجوقی ترکان ورود با اما است؛ شده ضرب »اهللا ولی
 .یافت نجات انقراض خطر از عباسیان خالفت

 عباس بنی اینکه بر مبنی گرفت چند فتاوي خود مملکت علماي از خوارزمشاه
  برگزید مقام این به را حسینی سادات از یکنفر باید نیستند، خالفت به محق

  از یکی و انداخت خطبه و سکه از را او نام کرده، اعالن معزول را خلیفه ...
 ... کشید لشکر بغداد قصد به 614 در وي ... خواند خلیفه را ترمذي سادات

 از چون ... خوردند زیاد صدمۀ سرما و برف از آباد اسد گردنۀ در لشکریانش
 نمود عودت خراسان به نداشت اطمینان النهر ماوراء و خود اصلی ممالک کار
 ]اشتیانی اقبال عباس مغول، تاریخ[  چنگیزخان، توسط شدن منهزم و خوارزمشاه سقوط ...
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 ،)کمتر از نیم قرن(سربداران در قرن هشتم هجري 
  از پایتخت انتقال ،)ق .ه 703 -716( خدابنده الجایتو محمد سلطان
  710 سال در وي دستور به .نمود تأسیس خود که سلطانیه به تبریز

 .شد ضرب شیعیان امام 12 اسامی به مزین دیناري ق .ه
  گرویدند، شیعه مذهب به نهایتاً نیز تیموریان سلسلۀ

  آنها مذهب باب در البته( )ق .ه 780 -874( قویونلو قره ترکمانان
 ،)دارد وجود هم نظر اختالف

 ،)ق. ه 845-914(آل مشعشع به مرکزیت خوزستان 
 )ق. ه 907-1135(صفویه 
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حکومتهاي شیعی ادریسیان، زیدیهاي یمن،. ق. ه 329تا زمان درگذشت نائب چهارم در سال     
. حمدانیان، آل بویه و فاطمیون تشکیل شده بودند   



  763حسن دامغانی که در سال -سربداران: سکه نقره در دورة تاریخی
 .ضرب شده است در حاشیۀ پشت سکه نام دوازده امام شیعیان را دارد

ضرب شده در  906محمد بهادرخان که به سال -سکه نقره از آق قویونلو
 .حاشیه نام دوازده امام شیعیان را دارد

 .نام دوازده امام شیعیان را داردحاشیه، شاه اسماعیل صفوي در سکۀ 
:         عبارت ذیل ضرب شده است 1167از افشاریه به سال در سکۀ شاهرخ 

 »شاهرخ کلب آستان رضا    زد در جهان به حکم خدا  سکه «
 ]1390هاي موزه ملک، شریعت زاده،  هاي ایران زمین، مجموعه سکه سکه[                
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  خود سفرنامۀ در داشت، مالکی مذهب که ).ق .ه 703-770( بطوطه ابن
  و حله و )کربال( حسین مشهد و )نجف( علی مشهد اهالی :نویسد می

       غاله از و مذهب شیعه طوس، و آوه و ساوه و کاشان و قم و بحرین
 ]231 ص ،1376 ششم، چاپ موحد، محمدعلی ترجمۀ[ .باشند می
  گوید می و کند می ذکر شیعه و سنی را اصفهان اهل همچنین وي

  .است شده شهر از زیادي قسمت ویرانی سبب آنها منازعات و اختالفات
 ]246 ص همان،[

 .برخاست کشورگشایی به تیمورلنگ وي، سفر از پس سالی چند
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  20 حدود چشمهاي داد دستور کرمان تصرف از پس قاجار محمدخان آغا
 )زند خان لطفعلی از طرفداري جویی کینه به( را آنجا مردم از نفر هزار
 این ،)مظلوم یا ظالم( بود مذهب سنی طرفین از یکی اگر حال .کنند کور

  مظلوم طرف و کرده قلمداد سنی و شیعه جنگ چارچوب در را جنایت
 .زد می فریاد را آن جا همه روز بدین تا
  در بود، مذهب شیعی نادر اگر نیز هند به نادرشاه لشکرکشی در

   .کردند می تحلیل را موضوع سنی و شیعه جنگ چارچوب
 با جمعی دسته تنبیه و عام قتل جنگ،« بتواند باید تاریخ پژوهشگر یک

عمال یا ارضی تمامیت اهدافقتل« و »)نامشروع یا مشروع( حاکمیت ا 
 .نماید تفکیک را »نژادي یا مذهبی و دینی اختالف انگیزة به عام
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 به شود، مسیحی شرقی روم امپراتوري اینکه از قبل تا ساسانی امپراتوري
  اما داد؛ می پناه شدند، می واقع روم امپراتوري آزار مورد که مسیحیان

  دیدة به مسیحیان به روم، امپراتوري و امپراتور شدن مسیحی از پس
  موضوع این به نباید و )نشیبهایی و فراز با هرچند( شد می نگاه تردید
          .کرد نگاه ادیان تقابل دید از تماماً
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 )عبري(موشه موسی، موسه، 
 مريمریم، ماري، 

 یهودا، جوداس، ایهود، یهود
 لوقا، لوکاس، لوك

 ، تامستوماستوما، 
 جِرِمایا، جِرمیا، ارمیا

 

 ژوزفیوسف، جوزف، 
 داود، داوید، داویت

 متیو، متیوس، ماتیو، ماتئوس، ماتیاس، متی
 ماركمرقس، مارقوس، مارکوس، 

 مایکل، میخائیل، میکال، میکائیل
 ، گیبریالگابریلجبرئیل، جبرائیل، 
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 ابراهیم، آبرام، ایبرهام، آبراهام، برام، ابرهه•
 اسحاق، ایزاك، ییسحاق، ییستخاك•
 کُب جِی، هاکوب، ژاکوبیعقوب، یاکوب، جاکوب، •
 جان، ژان، یانیوحنا، یوحنان، یوهان، یوهانس، هوهانیس، یوانس، یحیی، •
 
 

 )  با گویشهاي مختلف(اسامی غربیها با منشأ مذهبی : پیوست



  سه ماندگاري، این سبب و است پایدار و مانا فرهنگی ایرانی، فرهنگ
  است ملی هویت نهایت در و فرهنگی تعامل ،پذیري انعطاف ویژگی

  ملی انسجام به امروزي، جامعۀ در موجود تکثر و تنوع علیرغم که
 .است نموده کمک

 گردشگري و فرهنگی میراث پژوهشگاه                                                
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