
 ريزي و مديريت پژوهش برنامه
 )بخش اول تا پنجم(

  
    1397ديماه                                                             

.اين فايل از طريق تارنماي انجمن مهندسي ساخت و توليد ايران براي عموم قابل اخذ است
 .   باشد است كه بطور غيرحضوري نيز قابل استفاده اي تدوين شده محتواي اين اساليدها بگونه



 »العلم سلطان من وجده صال و من لَم يجِده صيل عليه«  
 تحكم/غلبه/حملههركس آن را يافت، با آن . سلطان استعلم      

 .كنندتحكم /غلبه/كند و هر كس آن را نيافت، بر او حمله  
 
هيچ حركتي نيست جز  ! اي كميل«: خطاب به كميل فرمودند  

 ».هستيآن كه تو در آن، نيازمند دانشي 
 

 )ع(اميرالمؤمنين                                                   
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  تاريخ در و هوافضا گروه جلسه در 96/11/29 تاريخ در ارائه اين اول بخش
       مدرس تربيت دانشگاه مكانيك دانشكده شوراي جلسه در 97/3/27

 .)اساليد 20( است شده ارائه )دقيقه 20 يافتة اختصاص زمان مدت در(
در مدت (در پژوهشگاه هوافضا  97/1/29بخش اول و دوم اين ارائه در تاريخ 

).اساليد 33(ارائه شده است ) دقيقه 50يافتة  زمان اختصاص  

  97/3/2اي از بخش اول و دوم بهمراه بخش سوم اين ارائه در تاريخ  خالصه
ارائه شده )  دقيقه 45يافتة  اختصاص در مدت زمان(در پژوهشكده ماهواره 

.)اساليد 53بخش اول تا سوم  شامل (است   

در  (  فضايي در پژوهشگاه   97/4/20  اين ارائه در تاريخ  اول تا چهارم  بخش
. )اساليد 125( ارائه شده است) دقيقه 105مدت زمان اختصاص يافتة    

  97/10/4  اول تا پنجم اين ارائه به مناسبت هفتة پژوهش در تاريخ   بخش
.است عالقمندان ارائه شده ساعت براي 5 هوافضاي ايران به مدت انجمن در  



 استاد ارجمند جناب آقاي
 دكتر غالمحسين لياقت

مكانيك  مهندسي تمام استاد
 دانشگاه تربيت مدرس

 و رئيس انجمن مهندسي
 ساخت و توليد ايران 
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 مقدمه
   

 :سؤاالت مطرح در جامعة علمي و مديران كشور

 وظيفه و جايگاه دانشگاه، صنعت و دولت چيست؟�
 

 نحوة تعامل اين سه بخش چگونه بايد باشد؟�
 

 و صنعت دولت، وظيفة يا نقش است؟ كدام كشور شدن صنعتي مسير�
 چيست؟ آن در دانشگاه

 ريزي برنامه بايد چگونه پژوهشها سوي و سمت مذكور، موارد به توجه با�
 شود؟

 

 كشور، جاماندگي داليل تاريخچه،( چيست؟ مباحث اين به ورود پيشنياز
 )... و فناوري آمادگي سطوح پژوهش، بندي دسته و تعريف
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 آيا وظيفة دانشگاه توليد علم است و بس؟�
 علم چيست؟ فناوري چيست؟  �
 نقش هر يك در پيشرفت و توسعه كدام است؟�
 لغت چرا پس نيست، هم فناوري توليد دانشگاه وظيفة اگر�

 كند؟ مي خودنمايي دانشگاهها از بسياري نامگذاري در فناوري
)University of Technology( 
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 چرا ارتباط صنعت و دانشگاه در كشور در حد مطلوب نيست؟
 :  شود بطور نمونه اظهار ميمواردي كه  
 .)گرايش و رشته چند بجز( اند نگرفته شكل صنعت نياز اساس بر دانشگاهها�
 )ندارند R&D واحد همچنين، و( است وارداتي كشور صنعت اعظم بخش�
   و نداشته مشتركي زبان ندارند، R&D بخش كه صنايعي با دانشگاهها�

 .كنند برقرار ارتباط توانند نمي
  و صنعتي هاي پروژه از مستخرج دانشگاهها اساتيد مقاالت عمدة بخش�

 .نيست كشور نياز مورد
 قرن نيم طي در را منسجمي و هدفمند روند كشور، در پژوهش مديريت�

 .است نداشته گذشته
 

  



 داليل خصوص در صنعت و دانشگاه صاحبنظران نظرات كلية :پيشنهاد�
 جامع، تحليلي با و شده تدوين كشور در صنعت و دانشگاه روابط نقصان
 .گيرد قرار نظر مد ريزي برنامه در تا گردد معين عامل هر  سهم

 
 :طرح سؤال

 

ها باشد، رتبه  اگر مالك ارزيابي دانشگاهها، الزام استخراج مقاالت از پروژه�
 ؟دانشگاهها چگونه خواهد شد

 

 ؟نمود اتخاذرا براي پژوهش دانشگاهي بايد  اي چه برنامه در شرايط فعلي،�
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 با مجموعه دو اين كه است نياز دانشگاه با صنعت و سازمانها ارتباط براي�
 .شوند آشنا يكديگر فعاليتهاي نوع

» ها فعاليتهاي اساتيد دانشگاه« عنوان با كوتاهي راهنماي ،منظور اين براي�
دسترسي   قابل www.ias.ir آدرس طريق از ايران هوافضاي انجمن وبگاه در

 .است
 ريزيبرنامه و صحيح برداشت سبب اساتيد، فعاليتهاي مجموعة از آگاهي�

 دانشگاه با صنايع و سازمانها ارتباط خصوص در مديران مؤثرتر و متناسب
 .شد خواهد

 

11 



 )ذكر نمونه(مباهات به موارد نادرست 
 كشورهاي مدارس از باالتر كشور مدارس در رياضي درسي متون سطح�

 .شود مي شمرده كشور آموزشي نظام براي مباهات موارد از اين و است غربي
   .نباشيم تر عقب آموزشي ديگر موارد در كه بود خواهد بجا موقعي مباهات�
  يك از كمتر )شغليِ( نياز مورد آينده در است ممكن رياضي از سطح اين�

  توانايي تنهايي به خود درصد، يك اين كه گيرد، قرار محصلين از درصد
 .دارند دانشگاهي مدارج در را آن جبران

  لحاظ از محصلين اكثريت آتي نيازهاي برمبناي بايد آموزش محتواي�
 قوانين آموزش از( باشد ... و بهداشتي فرهنگي، شغلي، اجتماعي،
 استفادة زباله، تفكيك فردي، امنيت و بهداشت رانندگي، و راهنمايي

  گروهي، كار تا گرفته مصرف نحوة و زيست محيط حفظ فناوري، از صحيح
 .)شود رجوع پيوست به اجتماعي؛ و فردي مسئوليت اجتماعي، منافع

 ]97ارائه بخش اول تا چهارم، تيرماه [ 12



  كنند، عمل ضعيف مذكور موارد آموزشِ در كه جوامعي
  مجازي و تلويزيوني هاي شبكه توسط تدريج به فرهنگشان

 .گيرد مي شكل پربيننده
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  تفريط و افراط كارهايمان اغلب كه اين به توجه با البته
  محتمالً طرف، آن از يا و افتيم مي طرف اين از يا و است
  موارد ولي شده، ترقيق مدارس در رياضي درسي متون
  دست از هم را مزيت يك آن لذا و نشود اصالح اشاره مورد
 .دهيم



 مثال نمونه
شوند و متقاضياني   وقتي كه متقاضيان با نمرات منفي در كنكور قبول مي�

 شوند، اند نيز مجاز به انتخاب رشته مي كه كنكور نداده
 مدرك خواهند مي )والدين اصرار به يا خودشان( افراد اكثر كه وقتي�

 .بگيرند دكتري
 دكتري مقطع در تحصيل به عالقمند ندارند، شغل كه افرادي كه وقتي�

 شوند، مي
  مورد رشتة و دانشگاه در( كنكور در كه افرادي از كثيري تعداد وقتي�

  جنوب از( خارج در تحصيل ادامة راهي شوند، نمي قبول )شان عالقه
 با( شوند مي )شمالي آمريكاي و غربي و شرقي اروپاي تا آسيا شرقي
 ،)... و بازگشت از پس شغل ايجاد مدارك، ارزشيابي اجتماعي، ارزي، تبعات
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 همچنان غيردولتي بخش بويژه دانشگاهها گسترش براي تقاضا كه وقتي�
 است، افزايش به رو

 شود، مي بيشتر سال به سال دانشگاهها در خالي هاي صندلي تعداد كه وقتي�
 امتحان در قبولي صالحيت دكتري، دانشجويان از نيمي از بيش كه وقتي�

   شود، مي ارفاق آنها به عمالً شوند، اخراج بايد و ندارند را دكتري جامع
 

 بلكه دهد؛ نمي جواب راهكار يك ،)نمونه بطور( متضادي شرايط چنين تحت
  سعة با و هم كنار در مجموع در كه انديشيد راهكار 15 تا 10 از بيش بايد

 .دهد جواب زمان، طول در صدر
 

  در ناچار به مسئوالن بعضاً جامعه، شكيبايي عدم و فراوان مشكالت بعلت
 .هستند سريع حل راه يك فكر

 ]97ارائه بخش اول تا چهارم، تيرماه [ 15



 ارزيابي ساده

 بشقاب در نهايت در را غذا از مقداري غذا، صرف در افراد بعضي�
     فكر غذا كشيدن موقع :گويند مي بعد و گذارند مي باقي خود
 !توانم نمي كه ديدم بعدش ولي بخورم، توانم مي كردم مي

 

  براي چرا كه گيرند مي ايراد موضوعي هر به افراد همين آنوقت�
   !است نشده مطلوبي ريزي برنامه آن

16 



 هاي دانشگاهي ساماندهي رشته
 
 .ريزي، داشتن آمارِ معتبر است الزمة برنامه�
  نحوة اطالعات آوري جمع حال در دانشگاهها كه است كوتاهي مدت�

   .است تقديري قابل كار كه هستند، خود التحصيالن فارغ اشتغال
 بعضاً كه داشت توجه بايد و نبوده كافي آمار اين تنها ريزي برنامه براي�

   .دهد بدست نيز اشتباهي تحليل است ممكن
    .شود فراهم نيز هدف هاي وزارتخانه از بايد اطالعات و آمار�
 آن تبع به و ها رسانه توسط بويژه ناقص و باطل قياس كه شود دقت بايد�

 .نگيرد صورت مديران از بخشي
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آموختگان در يكي از دانشگاههاي معتبر  طرح پايش اشتغال دانش
 نمونه طرح پرسشنامه –) 97سال (كشور 

 .  اين اساليد توسط آقاي مهندس زهرايي براي استفاده در اين مجموعه در اختيار نگارنده قرار گرفته است 18



 اطالعات كنوني بر اساس. اين اساليد توسط آقاي مهندس زهرايي براي استفاده در اين مجموعه در اختيار نگارنده قرار گرفته است
 .  تنظيم شده و در حال تكميل است) يكي از دانشگاههاي معتبر1395تا شهريور 1390دانش آموختگان از مهر (جامعه هدف % 25  



 اطالعات كنوني بر اساس. اين اساليد توسط آقاي مهندس زهرايي براي استفاده در اين مجموعه در اختيار نگارنده قرار گرفته است
 .  تنظيم شده و در حال تكميل است) يكي از دانشگاههاي معتبر1395تا شهريور 1390دانش آموختگان از مهر (جامعه هدف % 25  



 
 .امروزه همة امور بايد مبتني بر تحقيق و پژوهش باشد
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 تعريف علم، فلسفه و فناوري
 روشهاي علمي

 پذيري علمي ابطال
 

 در دست تدوين 
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 منشأ لغوي فلسفه

  در كه معني اين به است فيثاغورث مخترعات از فيلسوف لفظ ظاهراً�
 .گفتند مي سوفيا را حكمت و سوفوس را خردمند يعني حكيم يوناني،

  خوانده خردمند كه نداريم را آن لياقت هنوز ما گفت فيثاغورث
 فيلوسوفوس را ما بايد هستيم حكمت خواهان چون ليكن و شويم
  و شده فيلسوف كه است لفظ همين و حكمت دوستدار يعني خواند
 ]اروپا در حكمت سير كتاب از[  .است گرديده مشتق آن از  فلسفه
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 دانشمندان ميان اي مسئله فرانسه شهرهاي از يكي ادبي انجمن�
 اين مسئله و بگيرند جايزه و بنويسند رساله باب آن در كه كرد طرح
 سودمند مردم تهذيب براي هنر و ادب و علم عهد تجديد آيا« :بود

  شركت مسابقه اين در روسو ژاك ژان »است؟ رسانيده زيان يا بوده
  و عالم مردم اينكه مختصر« ... .بلند اش آوازه و برد را جايزه و كرد

 ]همان[  ».شوند نمي آدم اما شوند مي هنرمند
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 اين انتساب در ... .نبود اي رسيده راه از تازه انديشة تجربه، بر تأكيد«�
 تا 1561( بيكن فرانسيس انگليس، داري خزانه كل رياست به روش

  ».است شده اغراق گاهي ،)1626
 هم بيكن فرانسيس با برند، مي بكار را علمي روش كه كساني«�

 تنها .باشد تجربي بايستي نهايتاً علمي اعتقاد مبناي كه اند عقيده
 نتايج كه است اين دانشمندان نزد در قبول قابل و موثق ضامن

 تكرار با بتوانند آنها كه شود منتشر تفصيلي و دقت چنان با آزمايش
 تجربي ديدگاه بيكن فرانسيس آثار .كنند تأييد را آن ثبوت آزمايش،

  ديدگاه اصلي گذار پايه نه او اما داد، ترويج دانشمندان ميان در را
    ».آن گسترش مسبب تنها نه و است تجربي

25 

هال، تاريخ و فلسفه علم، ترجمه عبدالحسين آذرنگ، انتشارات  لوئيس ويليام هلزي 
 1376سروش، چاپ سوم، 



 مفهومهاي را ماده و زمان مكان، ،19 و 18 ،17 هاي سده علم�
 .داد قرار خود اساسي

  نارسايي ،20 سدة اوايل در كوانتوم نظرية و نسبيت نظرية�
 زير .نمودند باز بود، انگاشته مسلم مدتها علم كه را مفهومهايي

 .بود شده خالي استوار ستونهاي
 هاي بيني پيش كيهاني، كالن و اتمي مقياس در موضوع در جز�

  مطابقت قديم نظريات هاي بيني پيش با جديد نظريات پذير مشاهده
 مقاصد جمله از مقاصد، بسياري براي هنوز نيوتوني علم اما .دارد

  .است كافي عادي، مهندسي

26 

هال، تاريخ و فلسفه علم، ترجمه عبدالحسين آذرنگ، لوئيس ويليام هلزي 
 1376انتشارات سروش، چاپ سوم، 



 سال 200 از گرانش نظرية كه نوزدهم سدة گرفتن پايان با«�
  علمي نظرية هر از بيش آمد، بيرون سرفراز گوناگون آزمايشهاي

 نظريه آن كه شاهدهايي .شد حاصل نظر اتفاق اش درباره ديگر
 سدة آغاز در نظريه اين اما بود، ناپذير مقاومت كرد مي تأييد را

  جايي هيچ ابدي اصول .شد تغيير دستخوش بن و بيخ از بيستم
 ».ندارد علم در

27 

لوئيس ويليام هلزي هال، تاريخ و فلسفه علم، ترجمه عبدالحسين آذرنگ، 
 1376انتشارات سروش، چاپ سوم، 



 داند، مي بيشتر و بيشتر كمتر، و كمتر دربارة كه متخصصي به«�
    به معاصر فكريِ جامعة نتيجتاً .ايم شده وابسته پيش از بيش

 قلمرو به جامعه هر .شد خواهد تقسيم كوچكتري هاي جامعه
     ديگر قلمروهاي در آنچه از و بود خواهد سرگرم خود محدود

  بدون كه اند كرده عادت دانشمندان .ماند خواهد غافل گذرد مي
 » كنند دنبال را خود تكنيكي راه انساني مسائل مالحظة

28 
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  باز عقلي زندگي رفتة دست از يگانگي كه هست مبرمي ضرورت«�
  خوب هاي جنبه بيشتر از بزودي نيايد، باز يگانگي اين اگر .گردد
 ».شد خواهيم محروم غربي تمدن
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 موضوع ساده

  ظروف از استفاده بر مبني تغذيه مراكز به بهداشتي الزامات و ها توصيه�
 البته و است مسري بيماريهاي شيوع عدم براي پالستيكي مصرف يكبار

 .است صحيح بعد اين از
 يا داغ مايعات يا غذاها براي ظروف اين از تغذيه مراكز استفادة در اما�

  منعي )شود مي سرطانزا كه اسيدي هاي آبميوه قهوه، چاي،( اسيدي
 .است نشده اعمال

 تغذية چرخة به ورود و ميكروپالستيكها و پالستيكي مواد از استفاده�
 موضوع اين .دارد اي ناشناخته و شده شناخته عواقب انسان، و حيوانات

  در محدوديتهايي مرحله به مرحله اروپا اتحادية كه است شده سبب
 .كند اعمال آنها از استفاده
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 اكنون هم شد، مي توصيه علمي لحاظ از زماني كه موضوعي�
 نشده بررسي مسئله ابعاد همة ابتدا در زيرا شود؛ مي منع بشدت

 .است نبوده بررسي قابل يا
 
 اثبات علم كه استدالل اين با كه است، فراوان مثالها نوع اين�

  .شود مي متمايل آن پذيرش به جامعه است، كرده
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 ممكن علمي، موضوعات و مسائل از بخشي در ها داده آوري جمع�
  موضوع، در تجربه يكبار تا باشد داشته زمان قرن چند به نياز است

 بارها تا است نياز درآيد، نظريه بصورت كه اين براي و شود حاصل
 :است ممكن ميان اين در .شود تجربه

 چند نسل به تباهي رود، �
 خسارات جبران ناپذيري بوجود آيد،�
 .نسل انسان از بين رود�
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 تواند به چالشهاي زير پاسخ دهد؟ آيا علم مي

 ناظر بدون آيا رود؟ پيش كجا تا نما انسان ربات مصنوعيِ هوش�
 بنا اگر كند؟ عمل )نبرد صحنة در نمونه بطور( هم مستقل و انساني

  اگر كيست؟ مسئولش كشت، را بيگناهي انسان خود، تصميم به
 چطور؟ گرفت انسان نسل حذف به تصميم

 خواهد انساني حقوق با انساني موجوديت چندم، هفتة از جنين�
  باشد؟ مجاز چندم هفتة تا جنين سقط داشت؟

 زند، برهم را اكوسيستم كه شود زياد آنقدر جانداري يك نسل اگر�
 را اكوسيستم انسان نسل اگر كرد؟ نابود را آنها از بخشي توان مي آيا
   چطور؟ زد هم بر
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 داند؟ چرا انسان براي بقا خود را مجاز به كشتن حيوانات مي�
 كشتن حيوانات در چه صورتي و براي چه مصارفي مجاز است؟�
 سازي انسان، موارد مربوط به شبيه�
 اعدام در چه مواردي مجاز است؟  �
شود؟ آيا فرد زير هجده سال  انسان در چه سني كودك محسوب مي�

 شود؟ كودك تلقي مي
 سالي هجده از پس روز يك يا سالي هجده از قبل روز يك كسي اگر�

 اين روز دو ظرف كند؟ فرق بايد او مجازات شود، مرتكب را جرمي
 ؟است شده عاقلي فرد كودك
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 تاريخچه

 )هايي ذكر گزيده(تاريخ علم و فناوري �
 انقالبهاي صنعتي�
 دانشگاههاي نسل اول تا چهارم�
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  فناوري و علم فلسفة و تاريخ به نيازي هستيم، مقلد چون ما�
 ]ناطق محمدجواد دكتر[  .كنيم نمي احساس

 
 
تاريخچة اي بايد  رشتهو صاحبنظران هر محققين دانشجويان، �

 .آن را بدانند
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 )هايي ذكر گزيده(تاريخ علم و فناوري 
  و مصري بابلي، منابع بويژه باستان دنياي كتب از بسياري متأسفانه�

 .است رفته بين از ايراني
  و انگليسي به شرقي خطيِ نسخ ترجمة و شناسي باستان كشفيات با�

  خصوص در غربي، پژوهشگران بويژه پژوهشگران، اظهارات فرانسوي،
 .است  اصالح و تعديل به رو فناوري و علم تاريخ

  گذشت با بعالوه، .اند شده مطالعات اين وارد نيز شرقي پژوهشگران�
  كاسته )ميانگين بطور( نيز غربي پژوهشگران تعصب و تعلق از زمان،
 .است شده
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  قرن يك در كه نظري چه« باستان، ايران در پيرنيا حسن از نقل به�
  كه كردند مي تصور و بود حكمفرما قديم مشرق ملل به راجع پيش
 اساس اند، نداشته ارتباطي يكديگر با زيسته جدا هم از مزبوره ملل

  و نداشت وجود تمدنها در حركتي بود، صرف استبداد بر حكومتها
   ».رود مي دارد يا رفته ميان از امروز تماماً غيره، و غيره

 تنها نه مربوطه، درسي كتب و كشور تحصيلي مقاطع در متأسفانه�
  بلكه شود، نمي ادا ايران فناوري و علم تاريخ خصوص در مطلب حق

 .دارد آن با نيز زيادي بسيار فاصلة
  در اما سازند؛ مي تمدن تاريخ خود، براي دارند كشورها از بسياري�

 قرار غفلت مورد كشورمان فناوريِ و علم تمدن، مستند تاريخ ايران،
   .هستند مطلع آن از كمتر نيز عالي تحصيالت با افراد حتي و گرفته
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 :نويسد ير روسو در تاريخ علوم مي پي
 علمي جنبة سومري معلومات بگوييم كه سازد مي مجبور را ما ...«�

 ».است بوده عمل در استفاده آن هدف و نداشته
 صحيح مصريان عملي و تجربي نتايج بر واقعي علم نام اطالق«�

 ».نيست
 بخاطر فقط كه است غرض بي كنجكاوي همان علم محرك اگر«�

 نظر در را مادي و عملي نفع هيچگونه و كند مي عمل فكري لذت
  علم از ذراتي توان نمي را هندسه دربارة طالس اكتشافات آيا ندارد،
  وادار را او بود ممكن عملي عالقمندي نوع چه مثالً دانست؟ واقعي

 »كند؟ مطالعه رأس به متقابل زواياي تساوي دربارة كه كند

 ترجمه حسن صفاري   39



  تأثير به راجع كتابي ميالدي، 1893 سال به 1برودبك آدولف�
  بر آن در و نوشت يوناني فالسفه بر ايراني بيني جهان و فرهنگ

 زرتشت دين و اسالم از قبل ايرانيان آراي از افالطون گيري بهره
 .كرد تأكيد

 استاد زرتشت، كه دارد احتمال كه پذيرفت بايد :گويد مي وي�
 .باشد بوده رياضيدان فيثاغورث استاد و يوناني فيلسوف سقراط
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  از مقدمه دكتر سيد حسن امين بر دانشنامة تاريخ جهان

1-Adolph Brodbeck 



  حوزة در زرتشتي كيش از پيش ميترائيسم، آيين يا مهر كيش�
 ايرانيان برتر دين اشكانيان، زمان در دين اين .بود رايج ايران تمدني

 .بود
 امپراتوري وارد قدرتمندانه مسيح ميالد از پيش قرن يك ميترائيسم،�

 سراسر در سرعت با آن اعتقادي نمادهاي و آييني مراسم و شد روم
 اوج به ميالدي سوم قرن نيمة در كه آن تا يافت، گسترش اروپا

  سالگرد دسامبر 25 روز ميالدي، 274 در سرانجام و رسيد شكوفايي
 جشن( مسيح عيسي زادروز روم كليساي توسط ميترا تولد

 .شد اعالم )كريسمس
 پمپه رومي هاي لژيون توسط نخست ميترا، آيين پلوتارك، نوشتة به�

 .شد آورده روم به ...
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  رسم سرو، درخت ميان از زايش حال در را مهر گاه كه دانيم مي«�
 وقف و سبز هميشه سرو درخت كه است جهت بدان اين .اند كرده

 ».است بوده خورشيد
 داشتن برپا هنگام به عيسويان پيش، زماني دير از كه نبريم ياد از«�

 مهري، آئين شديد تأثير تحت نوئل جشن برگزاري و مسيح زادروز
  بزرگداشت  نشانه به جايها بيشتر و ها خانه در را كاج و سرو درخت
 ».بندند مي آذين مسيح حضرت زايش

 
 »ايراني شناسي ستاره دانش پيشينه به نگاهي و مراغه رصدخانه كاوش« كتاب از نقل

 .1366 تهران، اميركبير، انتشارات ورجاوند، پرويز دكتر تأليف
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 زرتشت، زمان در گاتاها، پيروان كه است منكر )Nyberg( نيبرگ�
 اين در نيبرگ بدينسان و باشند داشته را معنويات در تفكر صالحيت

 زردشت دين كه لومل، عقيده عكس كامالً كه است اي عقيده داراي مورد
 ]كريستنسن[    .داند مي فلسفي هاي انديشه رشته يك را

  دانيم مي همينقدر نيست، معلوم بدرست ماد سرزمين شدن زرتشتي تاريخ�
 پارسها درحاليكه بود، زردشتي ماد قوم خشيارشا و داريوش زمان در كه
 ]همان[  .كردند مي پيروي زردشتي غير مزداپرستي نوع يك از
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 از كه است هايي سروده و اوستا بخش ترين مقدس و قديمترين گاتاها�
 .است شده دانسته )ع( زردشت حضرت سخنان از ديرباز

 به بتوانند مردم كه درآورند شكلي به كرده مختصر را مطالب آنكه براي�
 ميان در بويژه نگارش طرز اين .شدند مي شعر به متوسل بسپرند حافظه

 ]دهخدا لغتنامه[ .است بوده متداول اروپائي و هند اقوام
 فرق اوستا قسمتهاي ديگر با فكر و زبان و نحو و صرف حيث از گاتها�

 و نيامده بخشها ديگر در شده استعمال آن در كه لغاتي بسا نيز و دارد
  گاتها .جست بايد برهمنان مذهبي كتب قديمترين در را آنها مطابق
  يوناني مورخ كه است همان البد و بوده بزرگي بسيار كتاب جزو روزي

   .]همان[ است رانده سخن آن از هرميپوس
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 :نويسد جرج سارتن در كتاب خود مي
  كرده ظهور ميالد از پيش هفتم سدة در ايراني پيامبر زرتشت اگر«�

  رسد، مي نظر به عالي بسيار نوعي از جديد، تمدني آغاز قرن آن باشد،
 ».است زنده نيرويي امروز دنياي در هنوز كه تمدني

 

 به تا شده )بابل شاه 647 از و( آشور شاه 677 از كه بانيپال آشور«�
 از مهمي بخش .بود دانش بزرگ حامي 626 در مرگش هنگام

 حاوي تنها نه كتابخانه اين .است باقي هنوز او سلطنتي كتابخانة
  در بلكه است، تاريخي هاي بايگاني و ها نامه واژه دستوري، كتابهاي

 .دربردارد شيميايي و شناسي گياه پزشكي، متون تعدادي حال عين
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 :نويسد رنان در تاريخ علم كمبريج مي
 مصريان از طالس توسط را خود رياضيات كه كردند مي ادعا يونانيان«

 بر اي تاريخچه كه اودموس شاگردش و ارسطو هرودت، .اند كرده دريافت
 به سفري از پس طالس كه هستند مدعي همگي است، نگاشته رياضيات

    مشخص و رود مي هم جلوتر اودموس .آورد يونان به را موضوع اين مصر
 نظري هندسه در قضيه چند او .است آورده چه خود با طالس كه كند مي

  دهد نمي اجازه مصريان رياضيات از ما كنوني اطالعات ولي برد؛ مي نام را
 ».اند بوده نظرياتي صاحب هندسه، در آنها كنيم فرض كه

 

 خود خودي به عظيم هاي مجسمه و بناها ساختن در مصريان قابليت«
      مكانيك اصول را آن اينك ما كه است بوده كار در چيزي .نيست علم
 »خوانيم مي
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 همين شايد و كرد؛ ديدن بابل و مصر از جواني در فيثاغورث�
 كند اعالم و بخواند رياضيات داد، انگيزه او به كه بود ديدار

 ]رنان[ .»است عدد چيز همه«
 ... .كوتاه مدتي براي فقط ولي بود افالطون شاگرد اودوكسوس«�

 آنجا در او اند گفته .ماند هليوپليس در چندي و رفت مصر به
  ايوني به وقتي .كرد محاسبه را تقويم سالة هشت چرخة يك

 ]همان[ ».شد پرافتخار مردي ... كرد باز ... اي مدرسه بازگشت
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 :نويسد ير روسو مي پي

  پانصد و هزار ... كه را الزاويه قائم مثلث وتر مجذور قضية آنان«�
 ».بردند مي بكار شد، كشف فيثاغورث بوسيلة آن از بعد سال

 بعد سال دوازده فقط و زد گشتي مصر و ايتاليا در افالطون«�
  در و مراجعت آتن به كه گرفت تصميم سالگي 40 در يعني
 ».كند ايجاد مكتبي آنجا

  اما ...داشت تنظيم و تدوين ذوق اصوالً كه بود اي نابغه اقليدس«�
 او كه نيست آن بر دليل هيچوجه به سابق اكتشافات تنظيم اين

 » ... باشد اكتشافاتي داراي خود
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 :نويسد لوئيس ويليام هلزي هال در تاريخ و فلسفة علم مي
 شد، پيدا صغير آسياي ساكن ايوني مردم ميان در يوناني علم«�

 مصر، مردم با مراوده به را آنها ايوني مردم بازرگاني پيشة زيرا
 ».بود واداشته بابل و فينيقيه

   كشف آنچه به نسبت فيثاغورثي انجمن اعضاي از هيچيك«�
 افتخار و بود اعضا همة ملك دانش، .نداشت حقي كرد، مي

 ».گرفت مي تعلق انجمن به تنها دانش پيشرفت
 .است رسانده انجام به را كارهايي چه فيثاغورث خود دانيم نمي«�

  از فيثاغورث آثار جداساختن كه بود اي بگونه او انجمن مقررات
   ».است ناممكن فيثاغورثيان ساير آثار
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 توجه
  از بخشي( Ionia ايونيه سرزمين خاطر به را يونان ها آسيايي�

 .ناميدند يونان ،)ها ايوني( آن مردم و )صغير آسياي غربي كرانة
 .گويند ها به يونان، هلن مي خود يوناني�
كه ) Graecians(اي از يونانيها  ها يونان را بخاطر طايفه رومي�

منشأ   .ناميدند Graeciaاست،  Graia شهر يا گرك به منسوب
 .از همين لغت التين است Greeceلغت انگليسي 
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 )در زمان خشايارشاه زاده شد. م .ق 485در حدود سال (هرودوت   
 :نويسد در تواريخ مي  
 »)چند استثنا مگر...( است نام تمام خدايان از مصر به يونان رسيده«�
 شعائر و آداب و ها دسته و تشريفاتي بنيانگذار كه بودند مصريان«�

 ».آموختند ها يوناني به را آنها و بودند همگاني
  به ... دارند سكونت سرزمين آن فالحتي نواحي در كه مصريهايي«�

 ».ام كرده برخورد آنها با حال به تا كه هستند مردمي داناترين نظرم
 اند كرده تقسيم جداگانه متعدد هاي رشته به را پزشكي فن مصريان�

  در بعضيها ... دارد را ناخوشي نوع يك معالجه صالحيت پزشك هر و
 دارند رشته سر معده دربارة نيز برخي و دندان بعضيها چشم، معالجة

  نيست روشن درست آن علت كه بيماريهايي معالجة به نيز اي عده و
 ».پردازند مي

51 



 )ادامه(تواريخ هرودوت 
  تقسيم متساوي قطعات به را اراضي ]مصر پادشاه[ پادشاه همين«�

  علم كه بوده جهت بدين شايد و ... داد اي قطعه كس هر به و كرد
 ».است رسيده يونان به آنجا از و شده پيدا هندسه

  و دارند اعتقاد روح جاودانگي به كه هستند قومي نخستين مصريان«�
 هزار سه تناسخ و سير اين دورة كل گويند مي ... تناسخ موضوع ...

 نام به و اقتباس را نظريه اين يوناني نويسندگان بعضي .است سال
 افشاي از اما دانم مي را حضرات اين اسامي من .اند كرده قلمداد خود
 ».كنم مي خودداري آنان نام

 ... شود مي استفاده آن از برزگران بازوي زور با كه تلمبه با ... بابل در�
 .است رايج مصنوعي آبياري
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 :نويسد جرج سارتن در كتاب خود مي
  فيثاغورث قضية اصطالح به دربارة مخصوصاً فيثاغوري، رياضيات دربارة«�

  .است دست در فراواني آثار فيثاغوري، معارف شرقي منشأ به راجع و
 به بابلي و مصري معارف اصلي ناقالن فيثاغورث و طالس كه نيست شكي
 ».بودند يونان

 از يكي ].م .ق ششم سدة محتمالً هندي، پزشك[ سوشروتا كتاب«�
  كتاب، اين .است سانسكريت مكتوب منابع در خود نوع از آثار بزرگترين
 شامل( جراحي اعمال از تعدادي و است مهم جراحي لحاظ از مخصوصاً

  را )غيره و مثانه سنگ و سزارين، فتق، برداشتن مرواريد، آب عمل
  كاربرد و پالستيك جراحي از گزارش ترين قديم حاوي و كند مي توصيف

 شرح را ويژه ابزارهاي از بسياري مشخصات است، جراحي در ربا آهن
 الزم ماهر جراحان تربيت براي كه اي شايسته آموزش بر و دهد؛ مي

 ».ورزد مي تأكيد است
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 :نويسد ويل دورانت مي
 داريم خود آنچه با را مصريان فني اطالعات اگر« :گويد مي پشل�

  ما بخار، ماشين اختراع از پيش كه، يافت درخواهيم كنيم، مقايسه
 ».ايم نداشته برتري مردم آن بر چيز هيچ در تقريباً

 

  نيز و شناختند مي روميان و يونانيان آنچه از مصر در مهندسي«�
  بود؛ باالتر و برتر بسيار شناخت، مي صنعتي انقالب از قبل اروپا آنچه
 خطا راه به نيز گفته اين در شايد و دارد، تفوق آن بر ما عصر تنها
 ».باشيم رفته

 

 چهاردهم، چاپ آرام، احمد ترجمه تمدن، گاهواره زمين مشرق :اول جلد تمدن، تاريخ
 191 و 190 صفحات ،1378
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  فعاليت يك تا بود هنر يك بيشتر يونانيان توسط ماشينها مطالعة«
 از كاستن تا بود تفريح و تعليم به معطوف بيشتر آنها هدف و اي حرفه

 عروسكهاي مشغول يوناني فالسفة ذكر و فكر بنابراين .بشريت زحمت
  در آنها از توانستند مي كه بود مكانيكي دستگاههاي و بازي شب خيمه
 از يكي فرود امكان كه قرقره و چاه چرخ مانند كنند، استفاده تئاتر

 فراهم )ماشين درون خداي( صحنه باالي از را نمايشها در خدايان
 ».كرد مي
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Aubrey F. Burstall, A History of Mechanical Engineering, 1963 



 :نويسد پيشگفتار ترجمة تاريخ هرودوت ميفرانسوي در مترجم 
 

 ».اند گويند تمامي فرزانگان يونان به مصر سفر كرده مي«�
 

افالطون از زبان يك كاهن مصري خطاب به سولون، خردمندترين �
 »... شما يونانيان جز كودكاني نيستيد «: گويد آتني مي

 

 اسكندراني تمدن از قبل )درگذشت .م .ق 558 حدود در كه( آتني سولون البته[   
 ]سبعة يونان بوده استحكماي و از     
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 :نويسد بارگه، در پيشگفتار خود ميآندره مترجم فرانسوي، 
 

 همين دربارة او با همزمان يا او از قبل ديگري نويسندگان«�
 يكم سدة در هاليكارناسوسي دنيس .اند نوشته مطالبي موضوعات

  ايشان آثار از هايي تكه تنها ولي كرده ذكر را آنها نامهاي ميالدي
  500 حدود( ملطي هكاتايوس نامدارترينشان كه است مانده باقي

  جهانگرد حال عين در و جغرافيدان و مورخ نيز او كه است ).م.ق
 اخذ چيزهايي آنان از هرودوت مسلماً .دارد زمين نام به كتابي و بود

 ».است نبرده ايشان از نامي يونانيان، عادت به ولي است كرده
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 قرن از ها چيني البته .بود ناشناخته ها رومي و ها يوناني براي چدن«�
 براي آن از و بودند كرده آغاز را چدن ساخت بعد، به .م.ق چهارم
  و گري تنديس كاالها، ديگر و ابزار براي قالب كشاورزي، ابزار ساخت
  استفاده و ساخت در ها چيني كه اين باور ...كردند مي استفاده اسلحه

 اما است؛ دشوار بسيار بودند غرب جهان از جلوتر قرن 13 چدن، از
 ».است بوده چنين براستي
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   »هوانگ شي اين چه« امپراتور از پس كنفسيوسي نگاران تاريخ�
 اند؛ كرده معرفي بيرحم بين خودبزرگ را او ).م .ق 260-210(

 حكومتش دوران در منفور كار دو به را آن توان مي كه توصيفي
  مقامات كه بود كالسيكي متون از بسياري سوزاندن اولي .داد نسبت
 و كردند مي استفاده آن از تصميمهايش عليه استدالل براي رسمي
 مخالف او با كه دانشمندي 460 كردن گور به زنده ادعاي دومي
 .كرد متحد بار نخستين براي را چين او ... .بودند

 1395 زاده، شوشتري الهام ترجمة ديويس، آدام جهان، تاريخ مصور المعارف دايره 59



  كه كارهايي شرح در النهمطان كتاب در نوبخت پسر 1ابوسهل�
 از پس كه ايراني كتابهاي از آنچه آوري جمع براي بابكان اردشير
  نوشته زده دست بدان بود شده پراكنده اطراف در اسكندر حملة
  طلب در روم و چين و هند سرزمين به را كساني اردشير« :كه است

  افتاده ديار آن به كتابها از آنچه استنساخ و داشتند آنها كه كتابهائي
  آن همة تا كرد دنبال را او كار نيز شاپور پسرش و فرستاد بود،

 »]الفهرست[ شد درآورده فارسي به كتابها
 

هايي را  كرد و نوشته الرشيد خدمت مي الحكمه هارون ابوسهل در خزانه�1
 ].الفهرست[هم از فارسي به عربي برگرداند 
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 تمدن اسكندراني
 ساخته مصر شمال در مقدوني اسكندر دستور به اسكندريه بندري شهر�

 .بود پايتخت )مصر در وي جانشينان( بطلميوسيان دورة در و شد
 .تمدن اسكندراني منسوب به شهر اسكندريه مصر است �
 ريشه نو از جايي در اما شد، كن ريشه آتن از علم اسكندر، جنگهاي با�

  كند تكليف دانشمندان به تا نبود مجري افالطوني نامة آئين كه كرد
  مقاطع در پژوهش از را آنها يا »واگذارند خود حال به را آسماني اجرام«

 ]هال هلزي لوئيس[ .دارد باز مخروطي
  و بودند برخوردار تعادل و تناسب حس از فكري عرصة در اسكندرانيها�

  خاص قلمرو از جهت بدون نظري فلسفة و رياضيات نفوذ گذاشتند نمي
 ]همان[  .است نداشته فلسفه بخش اسكندريه كتابخانة .كند تجاوز خود
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 كتابخانة براي مصري فردي انتصاب به نسبت خود رفتار با بطلميوس�
 .بود ساخته هموار را مصري دانش به دستيابي راه اسكندريه،

  عهد يوناني ترجمة با عبراني و يوناني فرهنگهاي آميزش ايام، همان در�
 قرار تشويق مورد فيالدلفوس به ملقب بطلميوس نظارت با و عتيق
      .گرفت

 افالطون عقيدة اين با او .نبود او مرعوب اما بود، متأثر افالطون از اقليدس�
 هيچ اما بود، موافق مطمئناً است، رياضيات خود براي رياضيات ارزش كه

  عملي كاربردهاي با را اقليدس مخالفت كه نيست دست در اي نشانه
   .دهد نشان رياضيات

  و است كرده تأليف مخروطي مقاطع دربارة هم اي جداگانه كتاب اقليدس�
  در كه تعصبي دليل به افالطون، خالف بر اقليدس دهد مي نشان اين

  سد را رياضيات پيشرفت داشته، وجود »مكانيكي«منحنيهاي با مخالفت
   .است نكرده

 1376سوم، چاپ هال، تاريخ و فلسفه علم، ترجمه عبدالحسين آذرنگ، لوئيس ويليام هلزي  62



 .باتري در زمان اشكانيان در ايران اختراع شد
 
 زبان به 2004 سال در را »اشكاني باتري« كتاب كنعاني ناصر پروفسور�

 .كرد منتشر انگليسي
ترجمه شده و ناشر آن  1388اين كتاب توسط محمد شاهميري در سال �

 .  كتاب سبز است
 ترجمه اسپانيايي ژاپني، فرانسه، آلماني، روسي، زبانهاي به كتاب اين�

 .است شده
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 با كه اشكانيان دوران از مكشوفه باستاني اشياي از تعدادي واقعي كاربرد�
 چالش برانگيزترين و مهندسي معماي يك شكل به ساله، 2000 قدمت

 با سرانجام بود، درآمده 2004 تا1938 سالهاي در دنيا روز گفتگوهاي
  .شد رمزگشايي آلمان در كنعاني ناصر پروفسور ايراني، دانشمند تالش

 بدان اشكانيان دوره در ايراني مهندسان توانايي« :كه مي كند اثبات وي
 و آهن و مس فلز ميان موجود پتانسيل اختالف از كه بود پايه

  محلول يك از برخوردار سفالين، ظروف در قير جنس از جداكننده هايي
  پوشش دهي باتري، اين مهم كاربردهاي از .كنند توليد برق الكتروليت،

  ]همان[  .»است بوده فلزي مواد ساير از شده ساخته اشياء بر نقره و طال
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      ديده دريايي قواي عمده و جهازات كه مرتفعي منطقة بر خشايارشاه ...�
  منشيان خود اطراف در و نمود جلوس زرناب از تختي بر .... شد مي

    .بنويسند بينند مي جنگ جزئيات از آنچه تا فراخواند متعدد
 ]1379ققنوس، مشايخي، ترجمه رضا نامي تأليف پلوتارك، مردان حيات [           
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به دستور خاص شاه، سخنان عقالي ايران  ... تميستوكليس سردار يوناني�
 .  را در آنچه مربوط به حكمت مخفي كه سحر و جادو نامندش بشنيد

 ]1379حيات مردان نامي تأليف پلوتارك، ترجمه رضا مشايخي، ققنوس، [              
 درسهاي از كه داد اجازه« است آمده فارسي به ديگر اي ترجمه در و�

 »بگيرد ياد مجوسيان
 .اصل متن كتاب پلوتارك مراجعه كردبه براي تبيين دقيق بايد لذا �

 

  از :گويد مي كريستنسن كه همانطور .آيد مي مغ از مجوس و مجيك لغت(
 خبر آينده از نگريستند، مي مقدس آتش به چون بود، تفأل مغان هنرهاي

 )گرفتند مي طالع زايجه نجومي حسابهاي بوسيلة و دادند مي
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 هاي سالنامه نيز ساسانيان دربار بود، مرسوم هخامنشيان زمان در چنانكه«�
  مندرجات از نامگ خوداي مؤلفان يا مؤلف رود مي تصور .داشت رسمي

 و ساسانيان عهد آخر در نامگ خوداي .اند كرده استفاده ها سالنامه اين
   ».است شده تدوين سوم يزدگرد زمان در شايد

 و عربي تواريخ عمدة مأخذ پهلوي تاريخ اين كه است كرده ثابت نلدكه«�
 عنوان .رانند مي سخن اسالم از قبل ايران سرگذشت از كه است، فارسي

 الملوك سير يا العجم ملوك سير عربي به است پهلوي كه را، كتاب اين
 ».اند كرده ترجمه شاهنامه به را آن فارسي در و اند نوشته

  عهد از قبل را ايران جامعة و دولت تشكيالت خصوصيات نيز نامگ آيين«�
 فن قواعد و برداشته در سلسله اين شاهنشاهي عصر در و ساسانيان
 ».است كرده مي ذكر را جهانداري
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 مانويان ديني آثر از بسيار قطعات تورفان ناحية در چين تركستان در«�
  بصورت آن كلمات همة و شده نوشته ... سرياني خط به كه آمده بدست
 ».است خالص ايراني

  ايراني زبانهاي« اصطالحاً را آنها كه ساساني، و اشكاني زبان از آگاهيها« �
  تركستان در اخير سال 25 در كه اكتشافاتي نتيجة در گويند، مي »ميانه
   ».است شده وسيع اندازه بي گرفته، صورت چين

 
 ».اند تركستان نقل كرده به ساساني كشور از را مانويان ظاهراً مينياتوري«�
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 اول خسرو سلطنت با ايران فلسفي و ادبي تمدن بزرگ عهد�
 ]كريستنسن[  .شود مي آغاز انوشيروان

  دوران در پهلوي زبان به يوناني و سرياني هندي، كتب ترجمة�
 انوشيروان،

  از پس كه بود شاپور گندي مدرسة طب، مدرسة مشهورترين�
  مركز اسالمي نخستين قرون در و ماند باقي نيز ساسانيان انقراض

 ]كريستنسن[  .رفت مي بشمار طب علم مهم
 ]كمبريج ايران تاريخ[ .بود هندي فرهنگ ميانجي ساساني امپراتوري�
  در ترك اويغورهاي رسمي دين ميالدي هشتم سدة در ماني دين�

 ]كمبريج ايران تاريخ[ .گرديد چين تركستان
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 :نويسد كريستنسن در كتاب ايران در زمان ساسانيان مي
 

  و ظرافت اشراف، ميان در كه شود مي معلوم روايت اين روي از ...«�
 ».است بوده متداول اروپا هيجدهم قرن رسوم شبيه نزاكتي

 بسيار ... ]بستان طاق در سوم و دوم شاپور[ شخص دو اين هيأت«�
  وسطي قرون اروپاي اسقفهاي و ها شواليه و صليبيون تصوير شبيه
 ».است

  چون" .كرد مي پاك آن با را دست ]پرويز خسرو[ شاه كه دستاري«�
       پاك را چرك آتش افكندند، مي آتش در را آن شد مي چركين

  پنبة از دستار اين ظاهراً "]بلعمي[ سوخت نمي را آن ولي كرد، مي
 ».است بوده كوهي
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 )از كتاب كريستنسن(تخت طاقديس 
  زر و سيم از آن هاي نرده و صفائح كه ساج و عاج از بود سريري اين�

  از تخت اين آسمانة .داشت عرض ذراع 150 و طول ذراع  180 .بود
 اقليم هفت و سماوي بروج و كواكب و فلكي صور و بود الجورد و زر
  و رزم ايام و بزم مجالس در را، آنان هيئتهاي و پادشاهان صور و

 تعيين براي بود آلتي آن در .بودند كرده نقش آن بر شكار، هنگام
 ]ثعالبي[ ... روز ساعات

 .شد كنزك كاخ وارد 624 سال در پرويز انهزام از پس هرقل قيصر�
  در و آسمان مانند داشت، شباهت بزرگي كره به تخت اين ...«

  فرمان به گنبد اين در .بودند ستارگان و ماه و خورشيد آن پيرامون
  چون قطراتي كه بودند كرده تعبيه آالتي )خسرو يعني( خدا دشمن

 ]كدرِنوس[ »رسانيد مي گوش به رعدآسا آوايي و ريخت مي فرو باران
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 )ادامه(تخت طاقديس از كتاب كريستنسن 
  را آن پرويز خسرو عهد در كه بود كهن سريري اين گويد فردوسي�

 .ساختند نو از
 وي رأي .است نگاشته طاقديس تخت باب در بديعي رسالة هرتسفلد�

  ساعتي بلكه نبوده، تختها ساير مثل تختي طاقديس كه بوده اين
 .است بوده بزرگ

  كه داشته، متحركي گنبدمانند سايبانِ ... كه كرد استنباط توان مي«�
 نقش را قمر مختلف اشكال و برج دوازده و هفتگانه سيارات آن بر

  و باريده مي باران معين اوقات در كه بودند نموده تعبيه آلتي و كرده
 ».است كرده مي رعد بانگ

 .آن كاخ و ساعت و آتشكده را ويران كرد) هراكليوس(هرقل �
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 ترجمه رشيد ياسمي 



 )ادامه(ذكر چند گزيده 
 نوشتن و خواندن مهارت سال هزار از متجاوز« كه نويسدمي ژان ژرژ�

  تقريبي انحصار دوازدهم سدة اواخر در ... .بود راهبان انحصار در عمالً
  غيرروحاني، كاتبان و نهاد ضعف به رو تدريس و تعليم زمينة در كليسا

 تأسيس و صنفي سازماندهي به شروع داشتند، همكاري راهبان با كه
 مدارك از نوظهور شهري متوسط طبقات براي آنان .كردند كارگاه
 ».]تبريزي اكبر ترجمه[ كردندمي بردارينسخه كتابها و رسمي

  و عباسبني سلسلة تأسيس و ).ق .ه 132( امويان انقراض از پس �
 ترجمة نهضت الحكمه،بيت تأسيس با بغداد، به خالفت مركز انتقال
  شكوفايي و مختلفه علوم گسترش سبب و آغاز ملل ساير كتبِ

  .شد عباسي مأمون و هارون دوران در مسلمانان تمدن
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 :در فتوح البلدان) سده دوم و سوم ه ق(بالذُري 

 خليفة عبدالملك بن هشام سوي از كه قسري عبداهللا بن خالد وقتي«
  روي بر پلي تا خواست مي اجازه خليفه از بود عراق در او كارگزار اموي
  او به هشام بسازد، – بودند داده تشخيص مناسب كه جايي در – دجله

 اصرار خالد چون و .بودند كرده ها ايراني بود، شدني كار اين اگر نوشت
  از درست كار اين اگر كه كرد موافقت او با شرط اين به هشام ورزيد،

 اي هزينه با هم خالد .گيرد برعهده خود را آن زيان درنيامد، آب
 ويران را آن آب طغيان كه نپاييد ديري چون و ساخت را آن سنگين
 ».گرفت او از را آن هزينة تمام جريمه عنوان به هم هشام ساخت،
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  1379نقل از كتاب تاريخ و فرهنگ ايران تأليف دكتر محمد محمدي ماليري، انتشارات توس، چاپ دوم، 



 :نويسد سرپرسي سايكس در تاريخ ايران مي

 خاندان[ آنها ادب و علم سرپرستي نيز و كارداني كفايت، بواسطة�
  و فضل او پسران و خالد بن يحيي و برمك بن خالد برامكه، ايراني
 .رسيد كمال اوج به عباسيان خالفت كه بود ]جعفر
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 گسترش علوم با توجه به نياز در تمدن دوران اسالمي
، آن هم به معني وسيع  ]اعراب مسلمان[تمام فعاليتهاي فكري مسلمانان �

 .  المثل، از قرآن آغاز شده است كلمه، شايد به استثناي شعر و ضرب
 ]تاريخ اسالم كمبريج، جلد دوم، ترجمه تيمور قادري[                               
  و قرآن كتابت و قرائت ابتدا، در مسلمانان، نياز به توجه با علوم گسترش�

 )قرآن قاريان( قُرّاء لفظ ابتدا در كه بطوري .بود احكام و احاديث نقل
   .]خلدون ابن[ رفتمي بكار فقهاء براي

 لغت و نحو و صرف علم زبانان،غيرعرب آوردن اسالم به توجه با ادامه در�
   .يافت گسترش عرب

  اراضي خراج محاسبة المال،بيت تقسيم و ارث تقسيم نحوة به توجه با�
 مساحي جبر، علم به نياز قبله، جهت تعيين و آن اخذ زمان و كشاورزي

 .شد شمرده الزم جغرافيا و نجوم هندسه، و
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 به عباسي، مأمون خالفت دوران از مستشرقين علم، تاريخ منابع در�
 .كنند مي ياد »مسلمانان تمدن طاليي دوران«
 

  را مدارا سياست آن ،)ع( رضا امام روزگار، آن شرايط به توجه با اگر�
  مسلمانان تمدن در طاليي اصطالح به دوران اين كردند، نمي دنبال
 .پيوست نمي بوقوع

 
 شود رجوع پيوست به                                                   
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 )هجري 235تا  166حدود (موسي خوارزمي  بن محمد
 به جواني در روايتي به كه خوارزم اهل جغرافيدان، و منجم رياضيدان،�

 رهسپار وي همراه هجري 204 سال در و يافت راه مرو در مأمون دربار
   .شد بغداد دارالخالفة

 نامگذاري »خوارزمي عصر« را ميالدي نهم قرن اول نيمة سارتن جرج�
  شود، گرفته نظر در جهات همه اگر كه است معتقد وي .است كرده

 .آورد بشمار اعصار همة رياضيدانان بزرگترين از يكي بايد را خوارزمي
  در قرن پنج از بيش خوارزمي مقابلة و جبر كتاب التين ترجمة�

 .شد مي تدريس اروپا دانشگاههاي
ترجمة يكي از كتب او به التين سبب شد تا دستگاه عددنويسي رومي در  �

 .تغيير يابد) در اصل هندي(اروپا به عددنويسي عربي 
 .    الگوريتم از نام او گرفته شده است�
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 موسي بنو

  يا موسي بنو به كه )حسن و احمد محمد،( شاكر بن موسي فرزندان�
 .يافتند پرورش الحكمه بيت در مأمون امر به معروفند، بنوشاكر

 ترين دانشمندان و مهندسان قرن سوم هجري، از برجسته�
  داده شرح دستگاه يكصد آن در كه است موسي بنو تأليف الحيل كتاب�

  مكانيكي خواص از استفاده با و خودكار صورت به عمدتاً كه است شده
 .كنند مي عمل سياالت

 
 
 1392موسي، تأليف محمدجواد ناطق و فريد قاسملو،  نقل از دانشنامة جهان اسالم، مقالة بنو     
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 :در كتاب تاريخ اسالم كمبريج آمده است

 از ).ق .ه 213-270 حدود( تومتورگوس گريگوري زيباي توصيف
 صحيح تصويري حق به است، يافته پرورش آن در خودش كه محيطي

 :دهد مي ارائه اسالمي عراق از
  پنهان ما چشمهاي از چيز هيچ گرفت، نمي را جلويمان اي مسئله هيچ«
  و آموزه نوع هر با تا داشتيم اجازه ما .ماند نمي دور به مان دسترسي از و

 و مادي چه بربرها، با متعلق چه و يوناني آموزة چه شويم، آشنا تعليمي
 ها آموزه اين از كامل اعتماد با ما .انساني چه و الهي چه معنوي، چه

 ».كرديم مي عبور
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 ترجمه تيمور قادري



 :در كتاب تاريخ اسالم كمبريج آمده است
  را منازلي و جايگاهها خويش كاخ در )ق ه 290( عباسي خليفة معتضد�

 آنجا در تدريس ازاي در كه استاداني براي و علوم شعب تمامي براي
  حركت اين نيز غيررسمي مقامات .كرد برپا كردند، مي دريافت مستمري

 .دادند قرار خويش العين نصب را خليفه
  و طالب كه داشت وجود كتابخانه يك با دارالعلم يك نيز موصل در�

  علم تحصيل اي شهريه هيچ پرداخت بدون توانستند مي تنها نه محصالن
 .شد مي گذارده اختيارشان در نيز كاغذ حتي كنند،

  گشت تأسيس اسالمي هاي كتابخانه ترين غني قاهره، در فاطميان زمان در�
  نام )396 تأسيس( دارالحكمه بود، سر ها كتابخانه ديگر از كه اي كتابخانه ...

  و كردند مي خدمت مركز اين در بگير حقوق كتابدارانِ از تعدادي ... داشت
 مقرري كنند، دنبال را مطالعاتشان بتوانند آنكه براي محققان و علما به

 .گرديد مي پرداخت
      81 



  كه آنرو از )گُرگانچ( جرجانيه در خوارزمشاه ابوالعباس دربار�
 بودند، آمده گرد آنجا در روزگار دانشمندان نامدارترين و بزرگترين
 نمايان و ويژه برجستگي عصر آن در علوم فرهنگستان همچون

 سينا، ابن همراه به( علمي مركز آن هموندان از يكي بيروني كه يافته،
  سياسي رايزن هم و )مسيحي ابوسهل و خمار ابوالخير عراق، ابونصر

  .است بوده خوارزمشاه
 ]اذكايي پرويز بيروني، الباقيه آثار بر مترجم مقدمه[                               
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 در خصوص جرجانيه به پيوست رجوع شود



 نداشت خريداري زيرا افتاد؛ رونق از فارسي شعر اسالم، اول قرن دو در«�
 روزگار، بر حاكم جريانات با همسويي در ايراني قريحة و ذوق عوض در ...

 الدهر يتيمة به نگاهي كه است كافي .كرد پيدا عربي اشعار به ميل
 با سرا عربي ايراني شاعر 120 از بيش نام كتاب اين در .بيندازيم ثعالبي
 ».شود مي ديده آنها اشعار از هايي نمونه

 
 گرفته وام به را آنها عباسي تمدن كه فارسي واژه 2000 از بيش وجود�

 ]1385 آذرنوش،[ است
 

 .1394 ياردانش، صالحي، پيمان و پور سبزيان وحيد تأليف عربي، منابع در باستان ايرانيان حكمتهاي 
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  ايراني تر فرعي زبانهاي و فارسي هاي لهجه تعداد از فردوسي شاهنامة«�
 و ساخت، بدل شفاهي ارتباطات براي صرف اي وسيله به را آنها و كاست

   ».گرفت را ها لهجه و زبانها نوع اين جاي مناطق از بسياري در
 ]كمبريج، ترجمة تيمور قادرياسالم تاريخ [                                             

 
  كتاب است، موجود فارسي زبان به كه خطي نسخة ترين قديمي ظاهراً«�

  خط به و هروي علي بن موفق ابومنصور تأليف األدويه حقائق عن األبنيه
 اتريش ملي كتابخانة در كه .ق .ه 477 مورخ است، شاعر طوسي اسدي

 ».شود مي نگهداري
ريزي فرهنگي در ايران معاصر تأليف دكتر  از درآمدي بر تاريخ برنامهنقل                 

 .1393محمدعلي اكبري، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، چاپ اول، 
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  به عربي از را طبري تفسير خواست كه هنگامي ساماني نوح بن منصور�
 قلمرو النهر، ماوراء علماي از كه ديد ناچار را خود برگرداند، فارسي

  ماوراء علماي فتواي و بخواهد فتوي كار آن جواز دربارة خود، فرمانروايي
  و قرآني علوم در را فارسي زبان راه ... بود عطفي نقطة باب اين در النهر
 سرزمينهاي به خود با را آن هم و ... كرد باز اسالمي معارف انواع

 ]ماليري محمدي دكتر ايران، فرهنگ و تاريخ[ .ببرد دور خاور و چين دوردست
بن نوح ساماني، ابوعلي محمد بلعمي   به فرمان منصور. ق. ه 352در سال �

 .به ترجمة كتاب تاريخ طبري همت گماشت
  از و رسمي زبان عنوان به فارسي از خود، كار پايان تا سلجوقي تركان�

 ]كمبريج اسالم تاريخ[ .كردند مي استفاده علمي آثار براي عربي زبان
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 )هجري 440تا حدود  362(ابوريحان بيروني 

 دانشمند برجستة ايراني و جامع االطراف،�
شناسي،   صاحب آثار پرشماري در رياضيات، نجوم، داروشناسي، كاني�

 جغرافيا و هندشناسي،
 مسلط به زبانهاي خوارزمي، فارسي، عربي و سانسكريت،�
 آشنا با زبانهاي سرياني، عبري و يوناني، �
التنجيم، آثار الباقيه، قانون مسعودي، تحقيق  : مهمترين كتب وي�

 ماللهند، الجماهر في معرفه الجواهر و الصيدنه في الطب
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 بعضي از كارهاي ابوريحان بيروني

 هاي جغرافيايي، تسطيح كره براي ترسيم نقشهقاعدة �
 اختراع ابزاري براي محاسبة وزن مخصوص،�
 ،)كيلومتر 100با اختالف (محاسبة شعاع كرة زمين �
  و طول با شهرها آن روي بر كه )كره نيم( جغرافيايي كرة ساخت�

 .است آمده شهرها فواصل و جغرافيايي عرض
  بطوريكه ؛)آمريكا( زمين كرة آنسوي در معمور خشكي بيني پيش�

 مسكون  زمين كرة شمالي ربع يك تنها كه بودند معتقد پيشينيان
  .ندارد طبيعي علتي موضوع اين كه بود معتقد وي اما است؛ معمور و
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 و عقيده به حركت وضعي كرة زمين) هجري 340-415(ابوسعيد سجزي 
  و واحد نوع از اسطرالبي سجزي ابوسعيد از« :نويسد مي بيروني ابوريحان�

  زورقي اسطرالب را آن و نبود مركب جنوبي و شمالي از كه ديدم بسيط
 چه كردم بسيار تحسين اسطرالب آن اختراع جهت به را او و ناميد مي

  عقيدة بر مبني و خود ذات به قائم است اصلي بر متكي آن اختراع
 زمين به را يومي حركت و دانسته متحرك را زمين كه است مردمي
  كه است اي شبهه اين شك بدون و سماوي كرة به نه و دهند مي نسبت

 هيئت علماي و مهندسان .است مشكل ابطالش و رفع و دشوار تحليلش
  شبهه آن نقض در است، مساحيه خطوط بر ايشان استناد و اعتماد كه

 آن چه و بدانند زمين از را يومي حركت چه زيرا ندارند )گفتني( چيزي
   زياني آنان صناعت به حالت دو هر در دهند نسبت سماوي كرة به را

  باشد، امكانپذير شبهه اين تحليل و اعتقاد اين نقض اگر و رسد نمي
 ».است طبيعيدان فالسفة رأي به موكول

 1366 اميركبير، انتشارات ورجاوند، پرويز دكتر تأليف مراغه، رصدخانه كاوش كتاب از نقل 88



 :نكات
 ارائة فرضية حركت وضعي زمين در قرن چهارم،�
 به اين موضوع و نه يك نفر،) مردمي(اي  عقيدة عده�
 ،برخورد ابوريحان به مسئله با روش علمي امروزي�

 البته و( آن نقض تا ساكن كرويِ زمين قبليِ نظريه به محاسباتي پايبندي�
 ،)قبلي نظرية نقيضة دانستن محتمل

 در يكساني نتايج جديد، فرضيه و ساكن كرويِ زمين نظرية زمان، آن تا�
 .است داشته نجومي محاسبات

 جايگزيني فرضية جديد به شرط جواب دادن به ايرادات نظرية قبلي،�
 آن پذيرش و نبوده )وضعي حركت( جديد فرضية براي نقضي زمان، آن در�

 .است شده فيزيكدانان رأي و تحليل به موكول
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 محاسبة اختالف سوم حركت ماه

 سالها كه گرفت در فرانسه آكادمي در مفصلي بحث نوزدهم قرن در�
  سوم اختالف محاسبة كه اين از بود عبارت بحث موضوع .انجاميد بطول

 »براهه تيكو« به موقع آن تا و نامند وارياسيون را آن كه ماه حركت
  او »مجسطي« كتاب در و بوده بوزجاني اكتشافات از شد، مي داده نسبت
  1892 تا 1836 از و برانگيخت بزرگي جنجال بحث اين .است آمده

 .انجاميد بطول
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 كپلر و كوپرنيك توصيف برابر در آسماني، حركتهاي از يونانيان توصيف«�
 داوري خود زمان متن در توصيف همان دربارة اگر اما نمايد، مي كودكانه

 حامل و هندسي تبحر و مشاهده تخيل، از شكوهمندي دستاورد شود،
 ».است مهم و نوين رياضي روش نوع يك بنيادين اصلهاي

 
 با منطقي كامالً طرز به بطلميوس و هيپارخوس اخترشناسي نظريات«�

  راستي به سبب همين به و داشتند سازگاري شده شناخته واقعيتهاي
                           ».بودند علمي

 1376لوئيس ويليام هلزي هال، تاريخ و فلسفه علم، ترجمه عبدالحسين آذرنگ، چاپ سوم،  91



  كوپرنيك زمان تا گرديد، اصالح و حك تدريج به كه بطلميوس نظام«�
  ».آورد مي بر را اخترشناسان نيازهاي

 كردنش جور و جمع كه بود شده پيچيده اي اندازه به نظريه اين اما«�
 ».نداشت امكان ديگر

  پاية بر را فرض هراكلئيوس، عقيدة موافق اگر دانست مي بطلميوس«�
 افالك شبانروزي حركتهاي گذاشت، مي خود محور گرد به زمين گردش

   ».شد مي فهميده تر ساده
  خود دور به زمين گردش نظرية كوپرنيك، از پس مدتي چند تا اما«�

     ».نگرفت قرار همگان پذيرفتة

 1376لوئيس ويليام هلزي هال، تاريخ و فلسفه علم، ترجمه عبدالحسين آذرنگ، چاپ سوم،  92



 نديم الفهرست تأليف ابن

  سده مذهب شيعي بغدادي محقق و نگار فهرست كتابشناس، :نديم ابن�
   ،.ق .ه چهارم

  فرهنگ، تاريخ كه است دانشنامه اي مثابه به تنها نه الفهرست كتاب�
  بديعي شكل به نويسنده عصر تا اسالم از قبل ادوار از را مذهب و ادبيات

 .دارد نيز كتابشناسي خصوصيات بلكه كشد، مي تصوير به
  توسط عربي زبان به كه است آثاري كلية از فهرستي شامل كتاب اين�

 .بود شده تأليف عرب غير و عرب نويسندگان
 .  الفهرست شامل ده بخش است كه اين بخشها در ادامه آمده است�
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 نديم، تأليف حسن انصاري   دائره المعارف بزرگ اسالمي، مقالة ابن



اي در باب   كتب مقدس مسلمانان، يهوديان و مسيحيان، همراه مقدمه١.
 خط و زبانهاي ملل مختلف،  

 نحو و لغت،٢.

 تاريخ، انساب و موضوعات وابسته به آن،٣.

 شعر و شاعران،۴.

 علم كالم و متكلمان،۵.

 فقه، حديث، فقها و محدثان،۶.

 فلسفه و علوم قديم،٧.

 ...افسانه، سحر و جادو و ٨.

 مذاهب و اديان غيرالهي،  ٩.
 كيميا٠١.
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 نديم، تأليف حسن انصاري   دائره المعارف بزرگ اسالمي، مقالة ابن



 ها نظاميه

 تأسيس بولونيا در اروپايي دانشگاه نخستين كه آن از قبل سده دو«
     408-485( الملك نظام خواجه ،)قبل سال هزار به نزديك( شود

 اهميت، با شهرهاي ديگر و بغداد اصفهان، نيشابور، در ،).ق .ه
 از كه عالي مدارس اين .كرد تأسيس دانشگاههايي يا عالي مدارس

 سامانة شبيه و بودند كامل ارتباط در هم با اداره و تشكيالت نظر
  او نام افتخار به شدند، مي اداره Campus System امروزي
 ».گرفتند نام نظاميه
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   1393سال مهندسي ايراني، فرزين رضاييان،  5000



  و آينده، دانشگاههاي براي شدند الگويي ها نظاميه واقع، در«
  درجات به كه دانشجوياني به ها نظاميه در دانيد مي كه همانگونه

 عموم .دادند مي افتخار عمامة و عبا و جايزه رسيدند، مي باالتر
  در كه التحصيلي فارغ رداي و كاله كه دارند باور مورخين

 سنت اين از شود مي داده التحصيالن فارغ به غربي دانشگاههاي
 شرق به و پيش سال هزار به آن تاريخ و است گرفته ريشه شرقي

 ».رسد مي
 هاروارد دانشگاه فراي، ريچارد دكتر                                                
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1393سال مهندسي ايراني، فرزين رضاييان،  5000  



 الزمان جزري بديع 
 فی النافع والعمل العلم بين الجامع كتاب مؤلف و ششم سدة مهندسان از�

   .شود مي محسوب فناوري تاريخ در مهم سندي كه است الحيل صناعة
 عنوان به اروپا در سده چند از پس ... كرده تشريح او كه دستگاههايي�

 .است شده ثبت جديد اختراع
   :خود از پيش حكماي و دانشمندان از بعضي از جزري انتقاد�

در درستي يا نادرست آنچه با صناعت سر و كار  «
 ».توان داوري كرد دارد، با آزمون مي

   

 .شود رجوع ه پيوست به                                                                        
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جواد ناطق و احمد يوسف حسن  دانشنامة جهان اسالم، مقالة اسماعيل جزري، محمد  



 ربع رشيدي

 اهللا فضل الدين رشيد دست به تبريز نزديكي در علم شهر تأسيس�
 ايلخانيان، اعظم وزير ،).ق .ه 718 بسال مقتول(

  از متنوع اجتماعي شهر، اين در آيد، مي بر او نامه وقف از چنانكه�
 .بودند آمده گرد مهندسان و پزشكان متخصصان، دانشوران،

 لباس خريد هزينة بازنشستگي، حق روزانه، مواجب اختصاص ...«�
  اختصاص دانشمندان همة براي شيريني و صابون خريد پول ساالنه،

 ».ايم داده
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1993، سال مهندسي ايراني، فرزين رضاييان 5000  



 .)ق. ه 597-672(خواجه نصيرالدين طوسي 

 فيلسوف، حكيم، فقيه شيعي، منجم، رياضيدان و وزير هوالكو مغول،�
 تأسيس رصدخانة مراغه و كتابخانة معظم آن،�
با گردآوري دانشمندان و كتب، نقش مهمي در انتقال علومِ پيش از �

 .مغول به آيندگان ايفا كرد
 معرفي مثلثات براي اولين بار به عنوان دانشي مستقل،�
 ارائة روابط مثلثات مسطح و كروي،�
 سينا در برابر فخر رازي، شارح و مدافع نظريات ابن�
  16در قرن ) فرانسه(ترجمة كتابهاي مثلثات او به زبانهاي اروپايي �

 ميالدي،
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 ):ق .ه 11اوايل قرن ( است العاشقين چنين نقل شده در كتاب عرفات�
  كردند، حبس را ]طوسي نصيرالدين خواجه[ خواجه مالحده كه وقتي«

  و بادبادك كاغذ آنجا مردم و اطفال جهت به ني و كاغذ از است مشهور
 بسيار سريش و كاغذ و ني سبب بدين و گرفت ساختن غيره و فرفرك

  خود بر فرصت وقت در ساخته خود جهت عظيم بال دو و نمود جمع
 ]مذكور مسافت در اغراق احتمال از فارغ[ ».پريد فرسخ چهار و كرد پرواز بسته

 

چنين امري چند قرن بعد به اعتباري براي بار نخست در اروپا توسط ... 
 .شود ميگذارده آنژ به مورد آزمايش  ميكل
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 1366 اميركبير، انتشارات ورجاوند، پرويز دكتر تأليف مراغه رصدخانه كاوش كتاب از نقل



 :نويسد خلدون در مقدمة معروف خود مي ابن
  اسالم، ملت دانشوران بيشتر كه است اين دارد واقعيت كه هايي شگفتي از«

  اند غيرعرب نادري موارد در بجز عقلي، دانشهاي در چه و شرعي علوم در خواه
  و زبان لحاظ از اند، عرب نژاد حيث از كه شوند يافت هم آنان از كساني اگر و

 ».هستند عجمي استادان و مشايخ و تربيت مهد
  مصداق رو اين از نكرد قيام علم تدوين و حفظ به كسي ايرانيان جز به«

 درآويزد، آسمان گردن بر دانش اگر :فرمود كه آيد پديد )ص( پيامبر گفتار
 ».آورند مي بدست آنرا و آيند مي نائل بدان فارس مردم از گروهي

 به پرداختن و داشتند توجه كشورداري امور به تنها اعراب ديگر سوي از«
  و پزشكي نجوم، رياضيات، مانند( عقلي علوم اما ....شمردند مي حقير را دانش

  جز و كردند رها نيز را آنها اعراب و يافت اختصاص ايرانيان به نيز )آن جز
 ».نداشت آگاهي علوم اين از كسي دان عربي ايرانيان
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  و تمدن كه روزگاري تا بود متداول شهر در همچنان دانشها اين و ...«�
 مستقر ماوراءانهر و خراسان و عراق مانند كشور آن بالد و ايران در عمران

  از كه عمران و تمدن و رفت ويراني به مزبور شهرهاي كه همين ولي بود،
  شد دور سرزمين آن از است صنايع و دانش آمدن پديد در ايزدي اسرار

...«   
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 ترجمه محمد پروين گنابادي



 )ذكر نمونه(نابودي كتب ايراني 
 ]كريستنسن[. كتب ديني مزدكيان را سوزاند) پدر انوشيروان(قباد �
  ميان از را )اشكانيان( پارتيان رسمي گزارشهاي بيشتر ساسانيان�

 ]كمبريج ايران تاريخ[ .بردند
 :گويد مي شاهنامه در فردوسي كه بطوري      

 تاريخشان جهانديده نگويد      بيخشان هم و شاخ شد كوتاه چو       
 ام ديده خسروان نامة در نه      ام نشنيده  نام  از  جز  ايشان  از          
 

 .  كردند نابود بايگانيهاي شاهنشاهان ساساني را بيشتر تازيان�
 ]تاريخ ايران كمبريج[                                                                                         
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  213 سال در )النهر ماوراء و خراسان ايراني حاكم( طاهر بن عبداهللا�
  قبل ايرانيان كتب منظور[ مجوس كتاب هرجا كه داد دستور هجري

 ]زيدان جرجي[ .سازند نابود بينند، مي ]اسالم از
 الدوله مجد ذيقيمت كتابخانه و خوارزم هاي كتابخانه غزنوي محمود�

 .كشيد آتش به را ري در ديلمي
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 هاي ديگر به نقل از جرجي زيدان نمونه

 تمام داد دستور هجري، 656 سال به بغداد فتح در مغول هوالكوي�
 .سازند نابود را بغداد هاي كتابخانه كتابهاي

 را شام طرابلس صليبي، جنگ زمان در فرنگيان كه موقعي«�
 زدند آتش را شهر كتابخانة ژيل سان برترام كنت فرمان به گشودند،

  ».است بوده كتابخانه آن در كتاب ميليون سه ...
  بيرون اسپاني از را مسلمانان پانزدهم قرن اواخر در كه ها اسپانيولي«�

 ».زدند آتش را آن هاي كتابخانه كردند،
هاي مصر  امپراتوران روم پس از مسيحي شدن دستور دادند، بتخانه«�

 ».را ويران سازند و كتابهاي آن را بسوزانند
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  چهارم يك از كمتر تنها بيروني ابوريحان كتاب 160 از نمونه، بطور�
 ]اذكائي پرويز آثارالباقيه، مترجم مقدمه از[   .است مانده باقي آن

 گرفتند، مي دشمن از را شهري كه وقتي آسوريها، و بابليها مصريها،«�
  اشخاص از تا انداختند مي بر آنرا آثار تعصب فرط از غارت موقع در

 ]پيرنيا حسن باستان، ايران[   ».نماند باقي اثري دشمن نامي
  از كثيري مقدار روسيه در« :نويسد مي كريستنسن ديگر، مثالي در�

 كشف قابلي چيز ايران در ولي اند، آورده بدست ساساني نقرة ظروف
 پايمال بار چند كشور اين كه است آن علتش ظاهراً .است نشده

 ».است شده حريص قبايل غارت و چپاول
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 نقش اندلس بر ملل مغرب زمين
 :  سقوط اندلس

 ميالدي، 1085در سال ) طليطله(سقوط  تولدو  �
 ميالدي، 1118در سال ) سرقسطه(سقوط ساراگوسا �
 ميالدي، 1147سقوط ليسبون در سال �
 ميالدي، 1230سقوط مايوركا  در سال �
 ميالدي، 1236و والنسيا در سال ) قرطبه(سقوط كوردوبا �
 ميالدي، 1248سقوط سبيا در سال �
ميالدي و خاتمه حكومت   1492در سال ) غرناطه(سقوط گرانادا �

 .سالة مسلمانان 780

 .نقش جزيرة سيسيل  و همچنين جنگهاي صليبي در فلسطين در آينده اضافه خواهد شد 107



 نهضت ترجمه در طليطله
اندك زماني پس از سقوط طليطله، نهضت فرهنگي عظيمي در آنجا �

بوجود آمد كه بزرگترين مشغوليت آن ترجمة انبوه كتابهايي بود كه  
 .هاي خود انباشته بودند فاتحين مسلمان در خزانه

 :  مترجمين�
 يهود،  دانشمندان مسلمان و علماي �
جويندگان مسيحي يا يهودي كه روانه اسپانيا شده و به فرا گرفتن  �

 .بودندزبان عربي پرداخته 
  او( تولدوئي رايموند اعظم اسقف حمايت با تولدو مترجمين مدرسه�

 تأسيس تولدو در را بغداد الحكمه بيت تالي كه بود فكر اين در
   .بود تولدو ايالت اعظم اسقف 1152 تا 1125 سال از او ،)نمايد

  1394تأليف ناصر كنعاني، انتشارات فدك ايساتيس، چاپ اول، » موسي خوارزمي بن محمد«نقل از كتاب    108



  مردم ميان از است نزديك روزگار اين در علم سند كه دانست بايد«�
  خرابي سرزمين آن عمران به كه اينرو از شود منقطع و برافتد مغرب

 ».اند شده ضعيف و كوچك آن دولتهاي و يافته راه
 

  فلسفي علوم بازار روزگار اين در كه رسيد بما اخباري همچنين ...«�
 بسزا رونقي شمالي نواحي ديگر و فرنگ ممالك از رم سرزمين در

 به رو دم به دم و يافته رواج نو از آنجا در علوم آن بقاياي و دارد
 آنها كتب و متعدد علوم آن آموزش محافل .رود مي تجديد و ترقي
 فرا جستجوي در بسياري طالبان و فراوانند آنها دانندگان و جامع
   ».است داناتر گذرد مي سرزمين آن در آنچه به خدا و هستند آنها گرفتن
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، ترجمه محمد پروين گنابادي)ه ق 732-808(خلدون  مقدمه ابن  



 :نويسد مي» تاريخچة الفبا و خط«ژرژ ژان در كتاب 

 سدة در شايد و نيست معلوم چينيها بوسيلة كاغذ اختراع تاريخ«�
 نگاه سرّي كلي به را خود فن اين چينيها ... باشد بوده ميالدي دوم

 سپس و ندادند بروز مغول مهاجمان به هشتم سدة تا و داشتند
  بوسيلة آنجا از و آموختند ايرانيها به سمرقند در را آن مغولها

 مراكز سيزدهم سدة در .رسيد سيسيل و اسپانيا به عرب بارزگانان
 ]تبريزي اكبر ترجمه[    ».شد تأسيس اروپا در كاغذسازي عمدة
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  طبقة انحصار در كتاب نشر ،]ميالدي 12 سده اواخر[ زمان آن تا«�
  بود تجملي و تفنني كاري اول طبقة براي كه بود، روحانيت و اعيان

      نشان عالقه ديني هاي رساله پخش و ضبط به نيز اخير طبقة و
 توليد ولي .شد مي خالصه همين در كتاب توليد و تهيه .داد مي

 جديد نجومي و منطقي فلسفي، متون و ها رساله نگارش با كتاب
 زبان به تأليف به شروع دانته قبيل از نويسندگاني و يافت گسترش
 .رسيد مي بيشتري افراد دست به نوع اين از تأليفاتي .كردند خودشان

  كه بود چنين .دانستند نمي التين زبان ولي داشتند سواد كه افرادي
 پيدا دسترسي كتاب و ادبيات به متوسط طبقات بار نخستين براي

 ]همان[  ».كردند
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 افزايش كاتبان كارگاههاي تعداد جديد، تقاضاهاي تأمين منظور به�
 شد مي منتشر كتاب نوع هر پس، آن از .شد تر متنوع توليد و يافت

  .داستان حتي و نجوم پزشكي، آموزشي، آشپزي، كتابهاي –
 بيشتري خواهان دوالن آواز قبيل از عفيف، عشقي حكايتهاي

 .داشت
پردازان  كار براي نسخه مهم غيركليسايي، منبع دانشگاههاي تأسيس�

 .در رونويسي از متون معتبر و موثق گرديد
 تأسيس اروپا در كاغذسازي صنعت عمدة مراكز سيزدهم سدة در�

 .شد
 كنار را التين زبان 1550 سال از پس ]اروپا ناشران[ آنها بيشتر�

  به را التين و يوناني كالسيك متون كه دادند ترجيح و گذاشتند
 ».كنند منتشر و چاپ خودشان ملي زبانهاي

 112 ترجمه اكبر تبريزي                                                  



 آلمان، در ميالدي 1440 سال حدود در بار نخستين براي«�
 چاپ، صنعت اما شد؛ چاپ جابجايي قابل چاپي حروف با كتابهايي

  تعداد يافت؛ ادامه ايتاليا در قوت بيشترين با بعد سالهاي در
  به شد، استفاده اروپا در ميالدي 1500 سال در كه چاپي ماشينهاي

 ».رسيد مي دستگاه 1050
 دستگاه، 147 فرانسه    دستگاه، 214 آلمان   دستگاه، 532 ايتاليا    
 دستگاه، 13 انگلستان    دستگاه،  40  هلند    دستگاه، 71 اسپانيا    

 

 دستگاه 33  اروپا نقاط ساير 

 سرگذشت مهندسي مكانيك، آبري برستال، ترجمه دكتر بهروش و همكاران 113



 دستاوردهاي در غربي پيشرفتة كشورهاي ،1500 سال حدود در«�
 ]همان[ ».شدند خود از پيش جوامع از تر پيشرفته بسيار مكانيكي،

 

 آن تا .بودند مهندسي علم تولد واقعي دوران هفدهم و شانزدهم قرنهاي«�
  از سينه به سينه كه بود تجربي قوانين اساس بر هنري مهندسي، زمان،
  خطا و آزمون روشهاي از بيشتر و شد مي منتقل ديگر نسلي به نسلي

 ]همان[ ».آمد مي بدست
 

  اگر »صناعي علم« دارد كار و سر صناعت با كه علم هر :نويسد مي جزري(
  وجود ترديد آن نادرستي يا درستي در نگيرد، قرار بررسي مورد عمل در

  از و آوردم گرد را آنان پراكنده كارهاي از بخشهايي من لذا .داشت خواهد
 به كه مودمن استنباط لطيف فنوني و آوردم بدست اصولي آنان تحقيقات

 ]همكاران و ناطق دكتر ترجمه الحيل،[  ).يافت راه آنها به توان مي آساني
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 نقش اكتشاف مسيرهاي دريايي جديد  
 به دارند قصد كه كردند اعالم فرديناند و ايزابال ميالدي، 1480 سال در�

  .بروند اسپانيا در )مسلمانان( مورها پادشاهي آخرين گرانادا، جنگ
  تسليم محاصره نيم و سال يك از پس گرانادا ميالدي، 1492 سال در�

 .شد
 .پاپ هم لقب پادشاهان كاتوليك به آنها داد�
 براي بود، رسيده دستاوردي چنين به »خدا راه در« كه حاال ايزابال�

 در كه پذيرفتند كه فرديناند و او .داشت وقت هم ديگر فعاليتهاي
 حمايت كلمب كريستف اطلسي ترا سفر نخستين »هند ماجراجويي«

 .انجاميد اسپانيا جهاني امپراتوري گيري شكل به كه سفري كنند؛
   .بگيرند سبقت ها پرتغالي از خواستند مي بودند ها پرتغالي رقيب كه آنها�

 1395 زاده، شوشتري الهام ترجمة ديويس، آدام جهان، تاريخ مصور المعارف دايره 115



 در سبته نشين مسلمان شهر 1415 در پرتغالي شاهزادة هنري ابتدا در�
  در دريانوردي اي مدرسه او بعد، سال .كرد فتح را افريقا شمالي ساحل

 اكتشافاتشان براي مركزي پرتغالي دريانوردان تا كرد تأسيس ساگرِس
   و دريانوردي مسيريابي، مهارتهاي مدرسه اين در آنها .باشند داشته
 از او سال هر .كنند سفر درياها در بتوانند تا آموختند مي را كشي نقشه

       پشتيباني افريقا ساحل شناسايي هدف با جنوب، به دريايي سفري
 .رفتند مي جنوب به قبل، سفرهاي از بيش هم، سفر هر در و كرد مي

  1431 تا 1427 در و ماديرا جزاير 1420 تا 1418 در هنري دريانوردان�
 وطن به برده و طال با دريانوردان وقتي ... كردند كشف را آزر جزاير هم

  مرگ هنگام .گرفتند رونق سخت افريقا به اكتشافي سفرهاي برگشتند،
  بطرف و بودند كرده كشف را سنگال رود ها پرتغالي ،1460 در هنري
   .بودند رفته شرق در گينه خليج
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 دانش افزايش دريانوردي، هاينقشه تهية و سنجيمسافت محاسبات، لذا�
  دريايي سفرهاي براي خود هايتوانايي افزايش و ناوبري نجوم، جغرافيا،
 .است داشته اهميت زمان آن در رياضيدانان همراهي با اكتشافي

 دور با شد متوجه و رسيد نيك اميد دماغة به 1487 سال در دياز بارتلمه�
  پرتغالي دريانورد گاما واسكودو لذا .رسيد هند به توانمي افريقا قارة زدن

 براي را جديدي افقهاي كشف اين .رسيد هندوستان به طريق اين از
   .گشود اروپايي كشورهاي

 مسير ايجاد و تكاپو و تالش براي محركي ،ادويه بويژه پرسود تجارت�
  دريايي قدرت تقويت لزوم آن تبع به و هند به رسيدن براي تجاري جديد

 .استبوده آن حصول به نيل براي گذاريسرمايه و فناوري و علم تقويت با
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 به نياز افريقا قارة زدن دور طريق از هندوستان به اروپائيان رسيدن�
 نيز دريانوردي خطوط اين امنيت عالوه، به .داشت بيشتري دريايي قدرت

 افزايش دريايي قدرت در گذاريسرمايه و توجه لذا شد،مي حفظ بايد
 تأسيس به شروع اروپايي كشورهاي دريايي، قدرت اين با و يافت

  جنوب و جنوب از بخشهايي تصرف و نظامي پايگاههاي مهاجرنشين،
   .نمودند آسيا شرقي

 و سرخ درياي در عرب بازرگانان هايكشتي به اروپايي ناوگان حمالت«�
  هشتصد به نزديك( تجارت تدريج، به« و »گشت روزافزون هند اقيانوس

 .]جهان تاريخ دانشنامة[ ».گرفتند دراختيار را آنان )سالة
 هند به رسيدن براي كوتاهتر و ميانبر مسير فكر به اروپائيان بين، اين در�

 به اكتشافي سفرهاي و بودند غربي مسير طريق از آسيا شرق جنوب و
  كريستف توسط آمريكا قارة كشف سبب ندانسته و آغاز غرب سمت
   .شد 1492 سال در كلمب
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 قرار ايعهدنامه امضاي با پرتغال و اسپانيا كشورهاي 1494 سال در«�
  كشف آينده در كه سرزمينهايي و شده كشف زمينهاي كه گذاشتند

 حق ديگر دولتهاي و برسد كنندهكشف كشور مالكيت به شد، خواهد
  كوتاهي مدت عرض در پرتغال ... .داشت نخواهند را موارد اين در مداخله

  پرتغال پادشاه ... شودمي مبدل اروپا كشورهاي ثروتمندترين از يكي به
 دانش براي و كندمي تشويق تدريس به را دانشمندان و هنرمندان هم

 ».]همان[ دهدمي مالي هزينة كمك هنر، و علم طالبان و پژوهان
 كشورهاي براي زيادي قدرت و ثروت توليد سبب آمريكا قارة كشف�

 .داد تغيير را آن از پس حتي و زمان آن معادالت تدريج به و شد اروپايي
 سرمايه و فناوري و علم به آنها بيشتر توجه سبب قدرت و ثروت اين�

  جديد سالحهاي توسعة و نظامي و دريايي قدرت براي بيشتر گذاري
   .شد آتي نزاعهاي براي
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  قدرت و نياز مورد فناوريهاي در گذاريسرمايه دريايي، قدرت افزايش �
 قارة و آسيا شرقي جنوب و جنوب از مناطقي تصرف نظامي، دريايي
 بازارهاي نظامي، پايگاههاي و متعدد هايمهاجرنشين ايجاد و آمريكا
  تجارت ارزان، اولية مواد به دسترسي اروپايي، مصنوعات براي وسيع

  متحدان و كشورها با تجاري قراردادهاي و الملليبين مراودات فيمابين،
  از بوميان، به گزاف قيمتهاي با اسلحه فروش سرشار سود حتي و جديد
 تعبير به كشف اين با .بود دريايي جديد مسير كشف دستاوردهاي جمله

   ».شد جهان تجارت مركز غرب« جهان تاريخ دانشنامة
 بردگان گروه نخستين( برده پرسود تجارت به توانمي ديگر موارد از�

  مالي استطاعت افزايش ،)شدند آمريكا قاره وارد 1510 سال در افريقايي
 اين با بويژه( نقاط ساير تصرف و مزدور يا بيشتر سرباز استخدام براي

   .نمود اشاره اروپائيان زبان و فرهنگ توسعة همچنين و )مزدوران
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 ظهور انجمنهاي علمي در سدة هفدهم
 
 )1662لندن (تأسيس انجمن علمي سلطنتي �

 مركزي براي گردهمايي روشنفكران و اهل علم،�
 آنها هدف و كنند مي علمي كارهاي وقف را خود زندگي گروه اين كلية�

 .باشد مي دانش پيشرفت
 تأسيس كتابخانه، آزمايشگاه و ساير لوازم جهت انجام كارهاي علمي،�
 جلوگيري از مناقشات علمي،�
 معاف از ماليات و از نظر سياسي وابستگي نداشته و مستقل بوده،�
  مهندسي و دريانوردي همچون عمومي استفادة مورد علوم روي بر بيشتر�

  .است برخوردار اي ويژه اهميت از هم بازرگاني و اقتصاد علم و داشته تكيه
 

 
121 
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 )1666پاريس (تأسيس آكادمي علوم در فرانسه �
 )1725(آكادمي علوم در روسيه �
 )1770(آكادمي علوم برلين �

 
  مورد در بتوان آنجا در كه آموختگان دانش انجمنهاي گذاري پايه نهضت«�

  علمي انجمن تأسيس از[ پيش سال صد از كرد، بحث علمي موضوعهاي
 سپس و رم به 1603 سال در و بود شده شروع ناپل در ]لندن سلطنتي

 ».شد كشيده يافت، گسترش فلورانس به
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 سرگذشت مهندسي مكانيك، آبري برستال، ترجمه دكتر بهروش و همكاران



 واقعة جالب

 كارخانة خود كشور در تا رفت انگلستان به روسيه تزار كبير پطر�
 .)ميالدي 1698( كند داير سازي كشتي

 اروپا سراسر در مدتها آموزش، و صنعت يادگيري براي روسيه تزار�
  اداره غربي شيوة به را روسيه تا بود مشغول تكاپو و تجسس به

 .]صنعت و آموزش لحاظ از البته[ بسازد غرب شبيه را كشورش و كرده
 كار سازي كشتي كارگاه در معمولي، نجار يك همچون تزار شخص�

 .كرد مي
 .تزار روسيه از سه ايالت پروس و فرانسه هم ديدن كرد�
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 يا اعراب كه اند پنداشته چنان فرنگي نويسندگان از اي پاره«�
 ترجمه يوناني زبان از را آن فقط و نيفزودند علم بر چيزي مسلمانان

  آن از ديگر پارة ورزند، مي تعصب خود پندار اين در اتفاقاً و اند، كرده
  از و كرده نقل و ترجمه بدي به را علم عربها كه معتقدند نويسندگان

  و افكار اين .اند آورده وارد فرهنگ و دانش عالم به زياني راه آن
 يا مسلمانان از كسي تاكنون و آمده پديد تعصب دورة در عقايد
 توجه كتاب تأليف سال به[ است برنخاسته عقيده اين انتقاد به عربها
 مختصر بطور فرنگي انصاف با خاورشناسان از بعضي فقط .]شود

  بلكه اند كرده ترجمه را علم تنها نه مسلمانان كه اند كرده اشاره
 ».اند افزوده آن بر هم چيزهايي
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 ، ترجمه علي جواهر كالم )1861-1914(جرجي زيدان 



 همة ريشة تقريباً« :نويسد مي علم فلسفة و تاريخ كتاب در هال لوئيس�
 وي ».است يوناني علم در است نوين علم پشتوانة كه مهمي هاي انديشه

  اسكندراني، يونانيان دورة چهار را علمي پيشرفت هاي دوره مهمترين
 و نوزدهم سدة در ماديگرايي دورة هفدهم، سدة در علمي انقالب دورة
 .كند مي ذكر هستيم، آن در اكنون هم كه نوين دورة

  تاريخ نوشتن« :نويسد مي جبر تاريخ كتاب در واردن واندر ديگر، طرف از�
 جديدي انتشارات سال هر .نيست من توان در اسالمي كشورهاي در جبر

  زمان هنوز كه كنم مي گمان .شود مي ظاهر عرصه در موضوع اين دربارة
  را خود بنابراين .باشد نرسيده فرا اسالمي رياضيات جامع تاريخ نگارش

  با آنها عمدة آثار كه كنم مي محدود مؤلفان ترين توجه جالب از تن سه به
   ».است دسترس در امروزي هاي ترجمه
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  شد، اشاره كه همانطور
  و انگليسي به شرقي خطيِ نسخ ترجمة و شناسي باستان كشفيات با�

  خصوص در غربي، پژوهشگران بويژه پژوهشگران، اظهارات فرانسوي،
 .است اصالح و تعديل به رو فناوري و علم تاريخ

 بطور( نيز غربي پژوهشگران تعصب و تعلق از زمان، گذشت با�
 .است شده كاسته )ميانگين

   .اند شده مطالعات اين وارد نيز شرقي پژوهشگران بعالوه،�
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 :آور اي ديگر از اظهار نظرهاي شگفت نمونه�
 

 هم از لحاظ منشأ تاريخي و هم در نظريهترديدي نيست كه دولت «   

ادارة  جمعيتهاي  و سازماندهي  غربي براي ابزاري  پردازي متفكرانه، 
 آنتوني النگلوئا»     .استانساني 

        
، مارتين گريفيتس،           جهانيالملل و سياست  نقل از دانشنامه روابط بين                  
 .1388ترجمه عليرضا طيب، نشر ني،                                        
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 المللي علم  مروري بر تاريخچة زبان بين
  شمال و شامات بر آرامي كوچك پادشاهان از مشتي .م .پ دهم قرن تا�

 به را اكدي زبان جاي كم كم آرامي زبان و كردند مي حكومت النهرين بين
 .گرفت مي خاورميانه المللي بين زبان عنوان

 ]1395زاده،  المعارف مصور تاريخ جهان، آدام ديويس، ترجمة الهام شوشتري دايره[            
     استفاده آرامي زبان از هم )هخامنشي( پارس و آشوري امپراتوريهاي�

 زبان از ديگر ملل با خود مكاتبات در پارس امپراتوري .]همان[ كردند مي
 پارس، امپراتوري سقوط از قبل تا نظر به البته .كرد مي استفاده آرامي
 .است نبوده دنيا در علم زبان عنوان به واحدي زبان

   كه گويد تورات .هستند آرامي زبان هايشاخه از عبري و عربي سرياني،�
      .فهميدند مي مترجم بي را عربي زبان .م .ق 1500 در اسرائيل بني

 ]پيرنيا حسن باستان، ايران[
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  از كتاب چند زيرا گذاشت؛ باقي تاريخ در مهمي اثر آرامي زبان و خط�
 ]ژان ژرژ[ .شد نوشته زبان و خط همين به عتيق عهد

 يوناني زبان مقدوني، اسكندر توسط هخامنشي امپراتوري سقوط از پس�
 .شد تبديل المللي بين زبان به

  روم امپراتور دستور به آتن در آكادمي تعطيلي و مسيح ظهور از پس�
   .شودمي منتقل )باستان سوريه( سرياني به يوناني از علم زبان شرقي،

  را اروپايي السنة تمام اصل سكيت و ريشه 500 را عبري لغت اصل رنان�
 ]آرام احمد ترجمه تمدن، تاريخ دورانت، ويل[ .داند مي ريشه 400

 .بود دنيا علم زبان قرن 8 به نزديك عربي زبان اسالم، گسترش از پس�
  كاتوليك كليساي و روم امپراتوري رسمي زبان كه التين زبان تدريج به�

  جاي بود، شده ترجمه زبان اين به آرامي از مسيحيت ديني كتب و بود
   .گرفت دنيا علم زبان عنوان به را عربي زبان
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  و بزرگ خالقيتهاي دوران هجري، سوم قرن كه آوريم بخاطر بايد«�
  شناسي، لغت الهيات، زمينة در هجري سوم قرن اواخر تا .بود چشمگير

 زبان به آنكه مگر شد، نمي اسالمي تمدن شريان وارد موضوعي هيچ علوم
  و شاپور جندي در نيز سرياني زبان گرچه يافت، مي تنظيم و تدوين عربي

  چهارم قرن اواخر تا و داد ادامه خود حيات به عباسي دوران در هم بعد
 به اي آوازه بغداد در كه محققان از بسياري مادري زبان عنوان به هجري

 ]قادري تيمور ترجمة كمبريج، ايران تاريخ[  ».ماند باقي بودند، زده هم
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 سنت و كتاب به مسلمانان اگر برود ميان از بود نزديك ... عربي زبان ...�
 .كردند نمي عنايت آنهاست به دين حفظ كه

 به مشرق در كردند نمي پيروي اسالم كيش از مغول و تاتار چون و ...�
 تباه اطالق بر عربي زبان و رفت ميان از مرجح اين رسيدند فرمانروايي

 .شد
  باقي آن از اي نشانه و اثر هيچگونه النهر ماوراء و عراق ممالك در ليكن�

 همچنين و نويسند مي عربي غير زبانهاي به را علوم كتب حتي و نيست
    .كنند نمي تدريس عربي زبان به درس محافل در را آنها

، ترجمه محمد پروين گنابادي)ه ق 732-808(خلدون  مقدمه ابن 131  



  بود ترجمه مصروف بيشتر كمال ارباب همت ميالدي 12 و 11 سدة در«�
  فلسفي و علمي مطالب اداي براي هنوز اروپايي زبانهاي زمان آن چون و

  هاي نوشته و كردند مي التين زبان به را ها ترجمه بود، نشده ورزيده و پخته
 اهل روزگار آن در رو اين از و آوردند مي در زبان آن به نيز را خود علمي
    كه كساني ليكن .نداشتند التين زبان فراگرفتن جز چاره ادب و فضل

 نيز عرب زبان نمايند، حاصل كامل تبحر فلسفه و علم در خواستند مي
 ».باشند داشته دسترسي معرفت سرچشمة به كه كردند مي تحصيل

 

  15 و 14 سدة تا عربي كتابهاي چاپ و ترجمه به اقدام ...]غرب در[«�
   ».داشت جريان نيز ميالدي

 ]اروپا در حكمت سير كتاب از نقل[                                              
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 اينكه به كردند آغاز كشور هر در نويسندگان بعد، به شانزدهم سدة از«�
  تنها زمان آن تا كه التين زبان كم كم و كنند تأليف خود ملي زبان به

 ]همان[ ».گرديد منسوخ و متروك بود ]غرب در[ معلومات اظهار وسيلة
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 هايي از تاريخ علم و فناوري ادامة گزيده 
 )قبل و بعد از انقالب صنعتي(

 در دست تدوين
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 انقالب صنعتي   –تاريخچه 
فرآيند تغيير از كشاورزي  : انقالب صنعتي�

سنتي و توليد دستي به توليد ماشيني در  
 ،1840تا  1760طي سالهاي 

به گسترش جايگزيني قدرت ماشين بخار �
 انساني،نيروي جاي 

 فوالد، توليد ،)مكانيزه شدن(نساجي  صنايع�
 ابزار،توسعة ماشينهاي شيميايي و  صنايع

انقالب صنعتي از انگلستان آغاز و سپس به �
 .ساير نقاط جهان گسترش يافت

 .بود انگلستان از فناورانه نوآوريهاي از بسياري�
توسعه   ، صنعتي انقالب از  داليل  اصلي  �

 .  تجارت و رشد كسب و كار بود
 

 Western Offshoots( 135پيوست الف  (           

Ref: Wikipedia  

تجمع ثروت انباشته در منطقه نياز �
 .عاجل به بانكداري را نمايان ساخت

GDP=Gross Domestic Product  



  كه دريافت توان مي بخار ماشين توسعة تاريخ مطالعة با درستي به«�
 نه اگر فناوري پيشرفت معنوي، و فكري مالكيت حق قانون بدون
   ».پذيرفت مي صورت كمي بسيار سرعت با ممكن، غير

 
 

 ونيز در كه اختراعها ثبت مؤسسة تأسيس با مخترعان حقوق از«�
 ».شد حفاظت داد، روي 1561 سال انگلستان در و 1474 سال
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] بوده است 2013از پيشگفتار مترجمان كه ضمن ارجاع، مبتني بر مقالة بيل گيتس در سال [  



 گسترش انقالب صنعتي در اروپاي قرن نوزدهم

 صنعتي انقالب 1830 تا 1760 زماني بازه در�
 .بود محدود انگلستان به عمده بطور

 و ماهر كارگر آالت، ماشين صدور انگلستان�
 .كرد قدغن را ساخت فناوري

 انگليسي نفر دو توسط بلژيك به آن انتقال�
 ،)Cockerill( كاكريل جان و ويليام نامهاي به

 شرايط  و  بود  ور غوطه  انقالب  در  فرانسه�
 وسيع گذاري سرمايه جرأت ،نامعين سياسي

 .بود كرده سلب را صنعتي نوآوري در
  ملي يكپارچگي از پس آلمان صنعتي توسعة�

 .كرد رشد بسرعت اما شد؛ آغاز 1870 سال در
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 شد؛ آشكار 1851 سال بزرگ نمايشگاه در بريتانيا بودن پيشتاز عمل در�
 كه كشور، پيروزمندي طلوع« :كرد وصف چنين را آن مامفورد كه بطوري

   ».كشيد رخ به جهان كارگاه عنوان به را خود
  پمپها، بخار، ماشينهاي ابزار، ماشينهاي كاركرد نمايشگاه اين در�

 به بريتانيا صنعت هاي فرآورده گوناگون انواع و نساجي دستگاههاي
 .شد گذاشته نمايش

 غالباً آن، بانيان هرچند بود، روز آن مهندسان براي بزرگ فتح يك اين�
  را ماشينهايي عملكرد اصول كامل بطور و بودند كرده غيرتحصيل افرادي

 .كردند نمي درك بودند ساخته خود كه
 دكتر چنانكه بودند، عقب خود زمان از كه نبودند مهندسان تنها اين�

  را بريتانيا 1798 سال در )وي به يانگ مدول انتساب( يانگ توماس
 .دانست رياضي هاي شاخه از بسياري در خود هاي همسايه از عقبتر بسيار
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 :1855گزارش ويليام فربرن از نمايشگاه پاريس سال �
 برتر هاي شاخه اصول به مربوط تئوري دانش در آلمانيها و فرانسويها«

 بيشتري امكانات بخاطر اين كنم مي فكر من و هستند جلوتر ما از ،صنعتي
  فيزيك و شيمي علم در آموزش براي كشور آن هاي مؤسسه توسط كه است

  تصور مصرانه كه بود ما انگاري بزرگ خود شديد انگيزة اين .شود مي فراهم
 تر اهميت كم كشورهاي كه حالي در .كرديم پيشرفت كميتي ديدگاه از كنيم

 براي را تئوري اصول بكارگيري امكان برخوردارند، كمتر امكانات از كه
  در دادند؛ قرار بررسي مورد ما به نسبت بيشتري دقت با متعدد، هاي استفاده
 ».جلوترند ما از كيفي لحاظ به موارد بسياري از نتيجه،
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 فرانسه 1747در  Ecole Polytechniqueتأسيس  

 رياضيات، نظير پايه علوم سال دو( كنوني دانشگاههاي گذار پايه�
 ،)تخصصي مهندسي علوم سال دو و فيزيك و شيمي

 اعالم )فرانسه انقالب از پس( 1795 سال تا مؤسسه اين فعاليت�
 .نگرديد

 تكنيك آلمان بعد از جنگهاي ناپلئون، تأسيس پلي�
  مونيخ، برلين، تكنيك پلي نظير ديگري تكنيكهاي پلي متعاقباً�

 .شدند تأسيس 1830 سال تا وين و پراگ اشتوتكارت، درسدن،
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 51 صفحه ،1377 بيطرفان، مهندس و لياقت دكتر نگارش »مهندسي علوم در تحقيق روش« كتاب از برگرفته



  كه مهندسي مسائل بود، جهان در پيشرو و صنعتي كشور بريتانيا اگرچه�
 كه شد مي حل افرادي توسط بايستي شد، مي مطرح توسعه مسير در

 .داشتند را علوم از درك كمترين آنها بيشتر و بودند خودآموز
 استفنسن جرج توسط 1847 سال در مكانيك مهندسان مؤسسة تأسيس�

  توان مي .رفت مي بشمار آن رئيس نخستين خود كه بود )آهن راه پدر(
 بريتانيا در مكانيك مهندسي حرفه كه بود بعد به زمان اين از كه گفت

 .كرد كسب اي حرفه احترام
  از كردند مي كار آهن راه مسائل روي 1850 تا 1825 سال از كه افرادي�

 .بودند مهندسي پيشرفت در اصلي پيشتازان
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 تربيت و تعليم به نگرش در بزرگي جهش ،1900 تا 1850 سالهاي بين«�
 ]255 صفحه[ ».آمد بوجود دنيا صنعتي كشورهاي تمام در مهندسان

  هنوز بريتانيا در اما – كشورها سراسر در نه اگرچه – عمومي باور اين«�
  صورت كارگاهها در اساساً بايستي مكانيك مهندسي آموزش كه بود شايع
  چنداني اهميت شد، مي كسب دانشگاهها در كه نظري دانش و گيرد

        ،1868 سال به كه بود »ورث ويت ژوزف سر« استثنا يك .نداشت
  مهندسان براي را »ورث ويت« تحصيلي بورس عدد سي از مندي بهره

 با را نظريه مكانيك، مهندسان آموزش در كه كسي كرد، فراهم جوان
 ]256 صفحه[ ».كرد تركيب عمل
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 فوالدهاي توليد با فوالد و آهن صنايع ،1900 و 1850 سالهاي بين«�
 ]260 صفحه[ ».شد انقالب يك دچار ارزان،

 تجاري توليد كه دهد مي نشان شد منتشر 1863 سال در كه گزارشي«�
 يافت، گسترش بريتانيا در كشوري، هر از پيش روشها، اين با ارزان فوالد

 وزن و اينچ 12 ضخامت با يك هر فوالدي، هاي صفحه كند مي عنوان و
 ]262 صفحه[ ».شدند نورد شفيلد شهر در تن 20

 بريتانيا از آلمان حتي و آمريكا متحده اياالت ،1900 سال از پيش اما«�
 ]262 صفحه[ ».گرفتند پيشي

  بطور ابزار، ماشينهاي گسترش و نوآوري نوزدهم، قرن دوم نيمة در«�
  اياالت اختيار در و شد خارج بريتانيا دست از 1ناگهاني كامالً و كامل

 ]263 صفحه[  ».گرفت قرار آمريكا متحده
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 !] محل سؤال است» كامالً ناگهاني«عبارت  1-[



  عميقاً بيستم، قرن اول سال 40 خالل در مكانيك مهندسي تاريخچة�
 بزرگترين كه گرفت قرار )1914-18( اول جهاني جنگ تأثير تحت

  بوجود بود، ديده خود به دنيا كه مكانيكي، اختراعهاي براي را محرك
 كشورهاي همة در اي سابقه بي بصورت و نوع هر از صنعتي امكانات .آورد

 براي جديد سازوكارهاي امتحان و آزمايشها وقف منازعه، درگير
 پايان جنگ كه هنگامي .شد جنگ در نياز مورد تخريبي كاربردهاي

 بكارگيري و ساخت در جديدي دانش عنوان به فعاليتها اين نتيجه يافت،
   كاربرد براي ماشينهايي ساخت در كه بود آماده و ماند باقي ماشينها

 .شود گرفته بكار آميز صلح
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  ميان در را آگاهي اين اول، جهاني جنگ خالل در فني پيشرفت سرعت�
 منابع بايستي صنعتي كشورهاي كه آورد بوجود مهندسان و دانشمندان
 تأسيس ... .كنند صلح زمان در توسعه و تحقيق صرف را چشمگيري
   .صنعتي و علمي تحقيق سازمان ملي، آزمايشگاه

      تعاوني تحقيقاتي سازمان بيست از بيش 1940 سال تا�
)cooperative research organization(  مهم مسائل بررسي براي  

   .شد تأسيس بريتانيا در صنايع ويژه فني،
 سازمانهاي دولتي، دفاتر و صنعتي شركتهاي برخي اين، بر افزون�

 دسترس در را هايي بودجه و كردند تأسيس را خودشان تحقيقاتي
 كالن مقياس در تحقيقاتي كارهاي در شدن درگير منظور به دانشگاهها

   .دادند قرار
  كردند، مي كار ضعيفشان منابع با فقط كه تنها، و تاز يكه مخترعان دورة�

 .بود پايان به رو تدريج به
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 انقالبهاي صنعتي
 فوالد، توليد بخار، ماشين ،)نساجي( شدن مكانيزه :اول صنعتي انقالب�

 

 :)اول جهاني جنگ تا 19 قرن اواخر( فناوري انقالب يا دوم صنعتي انقالب�
  لوازم الكتريكي، مدارهاي الكتريكي، ماشينهاي انبوه، توليد خطوط

 روشنايي، و الكتريكي
 

 رباتها، هوشمند، افزارهاي نرم توليد، شدن ديجيتال :سوم صنعتي انقالب�
   بعدي، سه چاپگرهاي

 

 مستقل،/خودكار رباتهاي )فناوريها همجوشي( :چهارم صنعتي انقالب�
 بيوتكنولوژي، كوانتومي، كامپيوترهاي نانو، فناوري مصنوعي، هوش

 واقعيت عمودي، برخاست و نشست بعدي، سه چاپگرهاي اشياء، اينترنت
 ساختمان هوشمند، شهر هوشمند، كشاورزي هوشمند، هاي كارخانه( مجازي

 )... و هوشمند تجاري مركز هوشمند،
146 
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 تعيين هدفمند جوايز

 حمل و توليد در مؤثر اختراعات برخي ،)1760( صنعتي انقالب آغاز در«�
  اختراعات شود، هموار صنعتي توسعة راه تا شد گذاشته مسابقه به نقل و

 ».)لكوموتيوها( نقل و حمل و )ريسي نخ ماشينهاي( نساجي زمينة در متعدد
 .]1377 مكملي، محمدكاظم آهن، راه جامع تاريخ[

  بود شده معين لكوموتيوي اختراع براي مارك هزار ده معادل اي جايزه«�
 ]همان[ ».كند حركت شده تعيين ويژگيهاي با بتواند كه

  و صنعت تقويت و حمايت براي شاهنشاهي مجمع ،1761 سال در«�
  ماشيني كه كرد تعيين كسي براي بزرگي جايزة انگلستان در توليد

 ]همان[ ».بتابد هم با را نخ چند همزمان كه كند اختراع
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  و راترفورد لرد به شكن اتم ماشين اختراع براي پوندي هزار يك جايزة�
 گرفت تعلق كمبريج دانشگاه فيزيك دانشمندان از ديگر نفر يك

 ]زنجاني محمود ترجمة برن، جروم جهان، تاريخ دانشنامة[ .)1932 كمبريج(
 

  تكميل تدريج به كه دارد، وجود خصوص اين در متعددي موارد�
 .شد خواهد
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 :پيشنهاد
  ابداع( صنايع مشكالت يا نياز رفع براي ابتكارات و ابداعات طرحها،�

 گذاشته مسابقه به متناسب اي جايزه تعيين با )نوين روشهاي و طرحها
 .شود

تواند در  ارشد براحتي مي هاي كارشناسي و كارشناسي نامه بخشي از پايان�
 .اين زمينه و براي كسب جايزه جهتدار شود

هاي مربوطه نسبت به تعيين اعتبار براي جوايز اقدام   سازمانها و وزارتخانه�
 .  نمايند

وگرنه سبب  (تعيين مشخصات هدف اين مسابقات، كاري تخصصي است �
 ).  شود تضييع بودجه و لوث شدن موضوع مي

صمت  وزارت توسط تواند مي خصوصي صنايع براي ابتكارات جوايزِ اعتبارات�
 .  عملياتي شدن و سوددهي، باز پرداخت آن آغاز شود از پس و شده تأمين
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 آيا عامل عدم پيشرفت كشور نفت بوده است؟
 :  در ايرانكشف و استخراج نفت 

 . است داشته كاربردهايي و شده بوده شناخته نفت باستان دوران از�
 در زمان مظفرالدين شاه قاجار 1901قرارداد دارسي در سال �

 .دستور توقف نيز صادر شد 1908در نيمه اول سال �
 )    ميالدي 1908(  1287خردادماه  5كشف مؤثر نفت در �

 1909تشكيل شركت نفت ايران و انگليس در �
تمام نفت توليدي ايران از ميدان  1928تا سال  1908از سال �

 .نفتي مسجد سليمان استخراج شد
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 آيا عامل عدم پيشرفت كشور نفت بوده است؟
  اواخر تا ايران آيا كه آورد مي بوجود را ابهام اين فوق پرسش�

  همه نفت، كشف از پس و بوده؟ اي پيشرفته كشور قاجار دوران
 اند؟ كرده ارتزاق نفت پول با و كشيده كار از دست

 .است شده مضراتي و منافع سبب نفتي درآمدهاي مسلماً�
  نمود مقايسه مصر با توان مي را ايران وضعيت خصوص، اين در �

  عقبتر يا جلوتر يكديگر از مصر و ايران كشور دو مقاطعي در كه
   .اند بوده

 با زيادي مشابه هاي مؤلفه گرچها( تركيه با مقايسه منظر، اين از�
 .)شود رجوع پيوست به( رسد نمي نظر به صحيح جهاتي از )دارد ايران
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 برخي از داليل جاماندگي كشور
چنگيز، هوالكو،  (كشي مهاجمان  حمالت متعدد ويرانگر و نسل�

 ،...)تيمورلنگ و 
 ،)الذكر ناشي از علت فوق(ضعف جمعيتي �
 اي، قاره تغيير مسير حمل و نقل بين�
 دخالت اروپائيان،�
 عدم اطالع از تاريخ خود،�
 فقدان مطالعة عمومي در اكثريت قريب به اتفاق مردم �
بسياري از مناطق حاصلخيز پيراموني جدا شده (منطقه كويري �

 )و عمدتاً ناحية مركزي كويري باقيمانده است
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 به پيوست رجوع شود



 دانشگاههاي نسل اول تا چهارم
 دانشگاههاي آموزش محور: نسل اول�

 تدريس�
 آموزش نيروي انساني�

 )اواخر قرن نوزدهم(پژوهش محور : نسل دوم�
 پژوهش+ آموزش نيروي انساني �

 )پذير مسئوليت(دانشگاههاي كارآفرين : نسل سوم�
 تصور و برداشت ناصحيح از دانشگاههاي نسل سوم�

 ساز فرهنگ ،با توانايي راهبريخردگرا محور،  جامعه :چهارمنسل �
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  بود گاليه مند كشور اين دانشگاه هاي از آمريكا جامعه 70 دهه در 
  منتقل بيرون به است، دانشگاه درون كه فناوري هايي چرا كه

  بودجه از دانشگاه ها زيرا كند؛ استفاده آن از نيز جامعه تا نمي شود
 كه كردند تصويب را قانوني بنابراين .مي كردند استفاده دولتي

 كه كساني به مي تواند و دارد را اختراعات انحصار حق دانشگاه
 ... كرد باز را مسيري و بدهد بفروشند، را آنها مي توانند

 ]1396/5/7 ايسنا خبرگزاري از نقل به سخدري، جواد دكتر[               
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 عدم توجه به عرضه و تقاضا
  شش دورة يك كشور دانشگاههاي در اگر كه كنند مي تصور افراد بعضي�

 مقطع التحصيالن فارغ و شود داير )آن نظير يا( جوشكاري ماهة
 شوند، كار بازار وارد جوشكار عنوان به آن بواسطة باالتر يا كارشناسي
   .اند شده كارآفرين سوم نسل نوع از دانشگاهها

  سال 30 در فرضاً اگر .است اصلي موضوع يك تقاضا و عرضه به توجه�
  شدند، مي كار بازار وارد كشور در مهندسي التحصيالن فارغ كلية قبل،

 .نبود زمان آن دانشگاههاي بودن آل ايده بر دليلي
  توجه بدون هستند، بيكار مهندسي التحصيالن فارغ از بخشي كه هم اآلن�

 .نيست مهندسي هاي دانشكده بودن ناكارآمد بر دليلي تقاضا، و عرضه به
 آن به تخصصي نگاه اما دارد، وجود دانشگاهها در زيادي ضعفهاي مسلماً�

 .شود مي ديده ها رسانه در كمتر
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  از( كار بازار نياز كه هايي رشته ظرفيت افزودن و شناسايي :پيشنهاد�
 بيشتري اشتغالي خود ظرفيت يا است، بيشتر آن به )كميت لحاظ
 نظير دارند،

 مهندسي مكانيك در گرايش ساخت و توليد�
 مكاترونيك�
 

 مقطع در مكاترونيك پذيرش نسبي ظرفيت شود، مي پيشنهاد�
   .يابد افزايش كشور دانشگاههاي در كارشناسي
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 :نائب رئيس مجلسدكتر پزشكيان 
  تعداد از كه ايم ساخته ايران در دانشگاه 2700 مجموع، در«

  وقتي نماينده يك نمونه براي ... .است زيادتر چين دانشگاههاي
  فالن در كه است اين اش وعده اولين شود، نماينده خواهد مي

  اين كار بدترين متأسفانه ... .شد خواهد احداث دانشگاه روستا
   ».بكنيم هم افتخار آن به و كنيم غلطي كار كه است

 ]96/12/5 فارس، خبرگزاري از نقل[                                      
    

 والعهدة علی الراوی                                                 
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 تعريف پژوهش
 يا نشده داده سؤاالت جواب كه معناست اين به پژوهش يا تحقيق�

 به عاميانه، تصور خالف بر و شود يافته محقق توسط نشده، حل مسائل
 .نيست منابع مطالعة و جستجو طريق از سؤاالت جواب يافتن معناي

 

  باشد، كرده گزارش را سؤال جواب قبالً محققي اگر ديگر، عبارت به�
 پژوهش ديگر ،)آن بازتوليد يا( يادگيري و منابع در جواب آن يافتن

 به توجه عدم از ناشي نادرست رويكردهاي از بخشي .شود نمي محسوب
   .است موضوع اين

 

  كشف براي كه خالق و منظم شده، ريزي برنامه فعاليت هرگونه« �
  فني و علمي دانش افزايش به منجر و پذيرد صورت واقعيتي يا حقيقت

 .]بيطرفان و لياقت مهندسي، علوم در تحقيق روش[ »شود مي خوانده تحقيق گردد، بشر

 
159 



 آموزشِ پژوهش
  پيشنهادي طرح دفاعِ ،)ارشد سمينار( 1 پژوهش تحقيق، روش درس اگر�

  كارشناسي مقطع دروس گذراندن با توأم( نامهپايان انجام و )دانشجو توسط(

 بطور دانشجو و شودمي تكميل دانشجو به پژوهش آموزشِ شود، طي )ارشد
 .كندمي پيدا را مستقل پژوهش يك آمادگي نسبي

 

 در مقاله چاپ احتمالِ پژوهش، آموزشِ كاملِ روالِ بودن زمانبر به توجه با�
  الذكر فوق مراحل است، ممكن لذا يابد؛مي كاهش ارشد كارشناسي دورة طول
 مذكور مسير بنابراين، .نگيرد قرار دانشگاه-راهنما استاد-دانشجو عالقة مورد
 .شود مي كوتاه دانشگاهها در بعضاً

 

  و تحقيق بخش يا دكتري مقطع به التحصيل فارغ دانشجوي ورود صورت در�
 .شودمي منتقل مذكور بخش به عمالً ضعف اين صنعت، در توسعه

 

                           در وبگاه انجمن هوافضاي ايران » آموزشِ پژوهش«عنوان كوتاهي با راهنماي 
 .دسترسي استقابل   www.ias.irطريق آدرس از 
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 تفاوت مهندس و محقق
 وبگاه در كوتاهي راهنماي قالب در اجماالً »محقق و مهندس تفاوت«�

 .است دسترس در www.ias.ir ايران هوافضاي انجمن
 طريق از جهاني رتبة ارتقاي بر كشور دانشگاههاي تمركز به توجه با�

  .است شده تضعيف فني هاي دانشكده در مهندسي آموزشِ مقاله، توليد
  كارشناسي مقطع در كشور دانشگاههاي تمركز بايست مي كه صورتي در
 .باشد »مهندسي آموزشِ«

        باشد، مهندسي مهارتهاي فاقد اما بوده، خوبي محقق استادي اگر�
 محقق هم كه اساتيدي تعداد از ساله هر .كند تربيت مهندس تواند نمي

  بايد فقدان، صورت در .شود مي كاسته باتجربه، مهندسي هم و هستند
 .شود استفاده مربوطه دروس تدريس براي مجرب مهندسين از

 ».شود نميمحقق، مهندس خارج از تربيت «شايان ذكر است كه �
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 پروژه كاربردي-پژوهشِ كاربردي
 كاربردي، پروژة يك لزوماً اما است؛ كاربردي پروژة يك كاربردي، پژوهشِ�

   .نيست كاربردي پژوهشي
  ،)متداول نوع در( دونفره هواپيماي ساخت و سازي آپارتمان نمونه، بطور�

 .شود نمي حاصل آن از پژوهشي دستاورد و نيست كاربردي پژوهشِ يك
 به نياز است، ممكن ]پژوهش فاقد نوع از[ كاربردي پروژة يك�

  شده روتين آنقدر است ممكن همچنين .باشد داشته طراحي/مطالعه
 .باشد نداشته نيز طراحي/مطالعه به نيازي كه باشد

 آموزشِ براي تنها ]پژوهش فاقد[ كاربردي هاي پروژه به دانشگاهها ورود�
 اي مشاوره نقش البته .)كارشناسي مقطع در عمدتاً( دارد توجيه مهندسي

  نوع برحسب ها پروژه اينگونه در صنايع و سازمانها شركتها، به اساتيد
   .باشد متفاوت تواند مي و بوده ارزيابي قابل نياز، و شرايط پروژه،
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 آموزشِ هدف با ]پژوهش فاقد نوع از[ كاربردي هاي پروژه از دسته آن�
 براي كه گيرد قرار توجه مورد بايد كارشناسي دانشجويان به مهندسي

 و سطح حسب بر ها پروژه اين انتخاب .است مفيد مهندسي آموزشِ
 .است متفاوت دانشگاهها امكانات

 
 و بخشها در كه است كاربردي پژوهشِ يك انجام هوشمندانه، انتخاب�

  كارشناسي و ارشد كارشناسي دكتري، دانشجويان آن، مختلف  سطوح
 نمونه، بطور .باشد مفيد نيز مهندسي آموزشِ براي و شوند آن درگير
 قابليتهاي با پرنده رباتهاي هوشمند، رباتهاي ساخت و طراحي هاي پروژه

 Technology Demonstrator عنوان به ها نانوماهواره و مضاعف
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 به زبان ساده 
 
    مهندسي، و فني هاي دانشكده در كارشناسي مقطع در غالب وجه�

   .است كاربردي و موجود فناوري و علوم پاية بر مهندسي آموزش
 تحصيالت تكميلي براي پژوهش و آموزشِ پژوهشبخش �

 و مهندسي آموزشِ تكميل براي محور آموزش ارشد كارشناسي مقطع البته�
 است، مرتبط مهارتهاي

  دكتري دورة مرحلة پيش )محور پژوهش( ارشد كارشناسي در نامه پايان با متد و�
 .شود مي تلقي
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       پيشنهاد كارشناسي، هاي نامه پايان نابهنجار وضعيت به توجه با�
 بيشتر كارشناسي مقطع براي فني هاي دانشكده در كه شود مي

   .گيرد قرار نظر مد )ساخت و طراحي( ساختي موضوعات
 ساخت وسيلة آزمايشگاهي�
 هاي دانشگاهي ساخت وسايل مورد نياز پروژه�
ربات، كوادروتور، ريزپرنده، (مسابقات دانشجويي ساخت وسايل مختلف  �

 ...)ست، وسيلة زيرآبي بدون سرنشين و  ست، كيوب كن
 )اساليد بعد(وسايل مورد نياز صنعت �
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  االمكان حتي كارشناسي دانشجويان كارآموزي كه شود مي پيشنهاد�
 نياز مورد اي وسيله ساخت نهايت، در كه شود ريزي برنامه اي بگونه

  كارشناسي مقطع در دانشجو آتي نامة پايان عنوان به صنعت، آن
 نامة پايان يك لزوم، صورت در و راستا اين در .شود تعريف

 .شود انجام دانشجو سه يا دو توسط مشترك بطور كارشناسي
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 پيشنهاد
 :گسترش يا تأسيس مدارس ويژه، بطور نمونه�

 مدارس رباتيك�
 )شامل كوادروتور و شبه حشرات(ها  مدارس ريزپرنده�
 )به عنوان آمادگي براي شروعست  كنست و  كيوب(ها  مدارس پيكوماهواره�
 اي افزارهاي آنتي ويروس رايانه مدارس نرم�
   

  .گيرند قرار مدنظر همكار يا كننده تأسيس بعنوان توانند مي ذيربط سازمانهاي
 همكاري متقاضي مدارس از يكي با تواند مي ماهواره پژوهشكده نمونه، بطور
 .كند
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 مزايا
 غيره و خانواده هزينة تأمين بخاطر آموزان دانش ذهن :باال راندمان�

 .نيست درگير
 در كه تئوريهايي گيرند، مي فرا را عملي نكات وقتي :عملي آموزش�

 استفاده قابل و درك قابل كامالً برايشان گيرند، مي فرا بعد سالهاي
 .بود خواهد

 آتي، مسير تعيين به توجه با اضافي دروس حذف�
 گروهي، كار تقويت خالق، آموزش�
 فناوري، معاونت و صنعت والدين، پرورش، و آموزش بين ها هزينه تقسيم�
 .هاي صنعت در بكارگيري اين افراد بخاطر خبرگي آنها و كاهش هزينه�
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 محور ارشد آموزش كارشناسي
  يا )محور پژوهش( نامهپايان اخذ با صورت دو به ارشد كارشناسي دورة�

 .است )محور آموزش( نامهپايان اخذ بدون
 

  و ها نامه پايان تعداد كاهش سرمايه، زمان، انرژي، اتالف از جلوگيري�
 .است خصوص اين در صحيح ريزي برنامه مزاياي از كيفيت بي مقاالت

 

 مديريت كارآفريني، هاي حوزه در يا( مهندسي بعد تقويت براي درس دو اخذ�
  تعداد چه جذب ظرفيت كشور مگر :پژوهشي بعد بجاي )... و فناوري

    نيز مهندسي بعد تقويت نيازمند صنعت طرفي، از .دارد را پژوهشگر
 ).شود مي انجام پژوهش آموزشِ از بخشي تحقيق، روش درس اخذ با ضمناً( .باشد مي

  

در وبگاه انجمن هوافضاي ايران                    » محور ارشد آموزش كارشناسي«راهنماي كوتاهي با عنوان 
 .قابل دسترسي است  www.ias.irاز طريق آدرس 
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 پيشنهاد

  مرحلة در كشور، صنعتي بنگاههاي از اي عمده بخش كه اين به توجه با�
 بويژه دروس، اين ارائة و تدوين هستند، معكوس مهندسي و سازي مشابه

 اين به مؤثري كمك )مربوطه رشتة در( محور آموزش ارشد كارشناسي در
 .نمود خواهد بخش

  سازي بهينه و محصول اصالحِ روشهاي دروس ارائة و تدوين بعد، مرحلة�
    .است آن طراحي دانش به دستيابي از )بعد و( قبل آن،
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 )طرح سؤاالت و نظرات متضاد(ارتباط صنعت و دانشگاه 
 :نظرات نخست دستة� 

 معضالت بايد دانشگاهي پژوهشهاي است؟ علم توليد تنها دانشگاه وظيفه آيا �
   .كند حل را كشور

 .خوردنمي جامعه بدرد چون ندارد، ارزشي مقاله توليد .خوردنمي بدرد الينفع، علم�
  مشكالت حل بر متمركز تنها دانشگاهها و كنند توليد هاخارجي را علم بگذاريد

 حداكثر نياز صورت در بعد و دهند مقاله سايرين اگر دارد ايرادي چه .شوند كشور
   كرد؟ ابتياع را آن دالر 12 با

 داخل مشكل بدرد باشد، داشته الملليبين پژوهشي دستاورد كه دكترايي رسالة�
  داشته الملليبين پژوهشي دستاورد دكتري هايرساله ندارد لزومي .خوردنمي
   .باشد

       اچ نمايه مالك اول، تراز نشريات در مقاالت چاپ در هادانشگاه تمركز آيا�
)h-index( مشكالت رفع و صنعت با ارتباط تقويت جهت در علمي هيأت براي  

 است؟ كشور
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 )طرح سؤاالت و نظرات متضاد(ارتباط صنعت و دانشگاه 
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 )طرح سؤاالت و نظرات متضاد(ارتباط صنعت و دانشگاه 
 
  :نظرات دوم دستة�

   .بس و است علم توليد دانشگاه وظيفه�
 مشكل بايد صنعت و است علم توليد و انساني نيروي آموزش تنها دانشگاه وظيفة�

 .كند حل را خودش
 به مربوط كه صنعتي مشكل تا آورد پايين را خود سطح آنقدر بايد دانشگاه آيا �

 كند؟ حل است، گذشته دهة چند
 فرسودة آالتماشين تعمير و يدكي قطعات ساخت براي محلي به دانشگاه آيا�

   شود؟ تبديل بايد صنعت
 كرد؟ نگاه اقتصادي بنگاه يك عنوان به بايد دانشگاه به آيا�
 دولت بودجه محتاج و شدمي اخذ شهريه و نبود رايگان دولتي هايدانشگاه اگر�

 ... و گرفتنمي قرار انتقاد مورد گونه اين به ديگر نبود،
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 ثروت، توليد و فناوري علم، توليد چرخة در :مطروحه بينابين سئواالت�
 صنايع، بنيان،دانش شركتهاي ها،پژوهشكده ها،دانشگاه جايگاه

 با دانشگاه كجاست؟ مشاور مهندسين و مهندسي طراحي شركتهاي
  كدام با و كند برقرار مؤثر ارتباط تواندمي شركتها /صنايع از دسته كدام
 »توسعه و تحقيق« واحدهاي وظيفة كند؟ برقرار ارتباط تواندنمي دسته

)R&D( چيست؟ صنايع در   
 

   كوتاه راهنماي در صفحه يك در خالصه بطور نظرات اين از اي مجموعه
 انجمن وبگاه در »)سؤال طرح :خير يا آري( دانشگاه و صنعت ارتباط«

 .است دسترسي قابل www.ias.ir آدرس طريق از ايران هوافضاي
 

  و دانشگاه وظيفة خصوص در نظرات و سؤاالت ابهامات، كلية :پيشنهاد
 .شود منتشر و تدوين گردآوري، آنها تعامل نحوة و صنعت

 
  



 ساير با و بوده شفاف مديران براي سؤاالت و ابهامات اين جواب آيا�
 خير؟ يا دارد را الزم هماهنگي مربوطه مديران

 
 عدم سبب نيز مراتب سلسله و مديران نظرات احتماليِ هماهنگي عدم�

 .شود مي سياستها مؤثر اجراي
 
  نظرات، خصوص در كشور آيندة و فعلي سابق، مديران نظر اتفاق عدم �

 بعضاً و متفاوت سياستهاي كه شود مي سبب مذكور سؤاالت و ابهامات
 خنثي را يكديگر  زمان طول در آنها برآيند كه كنند دنبال را متضادي

   .نمايد
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 :شود موضوعي كه كمتر به آن توجه مي
 

 پژوهش از دسته كدام كه اين حسب بر سؤاالت اين از بعضي جواب
 سطح كدام همچنين و است بحث مورد )اي توسعه كاربردي، بنيادي،(

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

 ]96/11/29ارائه بخش اول، [                                              
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 تفكر سيستمي  -بعدي  ريزي چند برنامه -بعدي  تفكر چند

  يك اساس بر تنها و نشود ديده مسئله، ابعاد همه ريزي برنامه در اگر�
 افتاد؟ خواهد اتفاقي چه شود، ريزي برنامه مسئله بعد دو يا
 

  كسي كه است، شده آورده هواپيما طراحي كتب در جالب مثال يك�
  طراحي به پيشرانشي يا آيروديناميكي يا اي سازه ديد با فقط كه

   .داشت خواهد اي نتيجه چه او طرح ورزد، مبادرت هواپيما
 
 نظر در بايد را ابعادي چه پژوهشي، مديران و ريزان برنامه :سؤال طرح�

    گيرند؟
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Ref: Raymer  

) اي فقط با ديد سازه( ) فقط با ديد پيشرانش(   
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 بندي پژوهش از لحاظ كاربرد  دسته
 نظر در بدون دانش مرزهاي گسترش جهت در كه پژوهشهايي :بنيادي پژوهشهاي� 

 بنيادي پژوهشهاي .)محض( گيرد مي انجام آن براي خاصي عملي استفاده گرفتن
 آتي و جاري مسائل حل براي الزم عملي زمينة ساختن فراهم منظور به راهبردي

 .شود مي انجام
 كاربرد براي كه جديد فني و علمي دانش كسب منظور به :كاربردي پژوهشهاي�

  .شود گرفته نظر در اي ويژه
 دانش بر مبتني( بوده استوار كاربردي و پايه تحقيقات به :اي توسعه پژوهشهاي�

 است موجود كه آنچه بهبود براي آن نتايج و )تجربيات يا تحقيقات از حاصل موجود
 قرار استفاده مورد روشها و سيستمها توليد، وسايل به دادن بهبود براي همچنين و

 روش يا توليد بهبود معكوس، مهندسي سازي، مشابه مونتاژ، صنايع در تحقيق( گيرد مي
   .)فناوري ايجاد مختلف، جهات از توليد

 

 .1377 بيطرفان، مهندس و لياقت دكتر نگارش »مهندسي علوم در تحقيق روش« كتاب از برگرفته
 .شود مراجعه مذكور كتاب 101-142 صفحات به متعدد هاي نمونه بهمراه كامل تشريح براي
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 :طرح سؤال

  علوم هاي دانشكده در )كاربرد لحاظ از( پژوهش انواع از كدام هر سهم�
 باشد؟ بايد ميزان چه پايه

 
 چه مهندسي -فني هاي دانشكده در پژوهش انواع از كدام هر  سهم�

 باشد؟ بايد ميزان
 

 كمتر و توسعه حال در پيشرفته، كشورهاي در ها سهم اين نسبت�
   است؟ چگونه يافته توسعه

 
  



به عنوان مثال تحليل تنش در يك استوانه با نازل، يك تحقيق كاربردي  �
 .]روش تحقيق در علوم مهندسي، لياقت و بيطرفان[است 

 

  فعال بصورت بنيادي تحقيقات گيريِ شكل زمان از نيز كاربردي تحقيقات�
  رشد بنيادي، تحقيقات سرعت كاهش عليرغم اما شده، صحنه وارد

 و علمي مراكز فعاليتهاي اعظم قسمت كه اي بگونه يافته، اي فزاينده
 .]همان[ است گرديده معطوف مسئله اين به تحقيقاتي

 

  غيرصنعتي كشورهاي در آن، مطلوب عنوان عليرغم كاربردي تحقيقات�
 اگر .است علمي مقاالت انتشار آن محصول و نداشته زيادي مصرف مورد

 اي توسعه تحقيقات جهت در )محققين كمبود به توجه با( مستعد مغزهاي
 خواهد بدست صنعتي رشد جهت در مطلوبتري نتايج شود، گرفته بكار
 .]همان[ آمد
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 تعاريف و مثالها از منبع ديگر
هاي طبيعي،   به حل مسائل بنيادي نظير توجيه پديدهتحقيق بنيادي �

 .  پردازد بندي آنها مي رياضيات محض، مفاهيم زمان و مكان و فرمول
، هدف يافتن پاسخ براي يك مسئله مشخص در تحقيق كاربرديدر �

 .ارتباط با صنعت، جامعه يا كسب و كار است
پردازد   به پاسخِ مسائل مطرح در جامعه و صنعت ميتحقيق كاربردي �

 .نظير اين كه آيا امكان توليد پالستيكهاي سازگار با محيط وجود دارد
به جنبة توليدي و تجاري شدن تحقيقات كاربردي    اي  تحقيق توسعه�

 .بندي شده است شده و فرمول پردازد كه بطور كامل شناخته مي
 

Ref:  C.R. Kothari, Research Methodology Methods and Techniques, 
         New Age International Publishers, 2004.  

182 
Fundamental Research, Applied Research, and Developmental Research  



 اشتباه رايج
  .شود مي اشتباه كرات، به اي، توسعه پژوهش از برداشت در متأسفانه�

 در اي توسعه و كاربردي بنيادي، پژوهشِ گزينة انتخابِ در نمونه، بطور
 .گيرد مي صورت  داوران توسط كه مقاالت داوريِ فرمهاي

  سيستم، يك رياضي مدل آن در كه پژوهشي كه است اين رايج اشتباه�
   .كنند مي تصور اي توسعه پژوهشي را است يافته تعميم يا توسعه

 بنيادي پژوهشي باز باشد، يافته توسعه بنيادي، پژوهشِ در مدلي اگر�
 نور سرعت به نزديك سرعتهايي در نيوتن قانون تعميم نمونه، بطور .است

  پژوهشي باز باشد، يافته توسعه كاربردي، پژوهشي در مدلي اگر�
 .است كاربردي
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  TRL( Tech Readiness Level(سطوح آمادگي فناوري 
 
 ،)بنيادي و كاربردي/مطالعات علمي تئوري و تجربي پايه(سطوح پاييني  �

  آغاز فناوري، كاربرد و كاربردي پژوهشهاي پايه، قوانين« حوزة در 3 تا 1 سطوح�
   »آزمايشگاهي مطالعات شامل فعال توسعة تحقيق

 ) ساخت و تست نمونه در محيط آزمايشگاهي(سطوح مياني �
 محيط در اوليه نمونة تست تا آزمايشگاهي سازيپياده« حوزة در 6 تا 4 سطوح�

  »مرتبط
 )  ساخت و تست محصول در شرايط واقعي(سطوح فوقاني �

  در تست و )عملياتي به نزديك( واقعي اينمونه ساخت« حوزة در 9 تا 7 سطوح�
  مأموريتهاي در عملكرد اثبات و عملياتي سيستمي ساخت تا عملياتي محيط
 »آن نواقص رفع و تكميل با واقعي
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  يا موفق تجربيات اساس بر يك هر مديران و كارشناسان استادان، اكثر�
 درك براي »فناوري آمادگي سطح« مفهوم .دهندمي نظر خود ناموفق

 و صنايع و سازمانها در مشترك درك و دانشگاهيان ميان مشترك
  آموزنده و مفيد بسيار صنعت و دانشگاه بين مشترك درك همچنين

 .است
 توسعة كاربردي، تحقيقات بنيادي،/پايه تحقيقات از مسيري سطوح اين�

 بر در را عمليات اجراي و تست و سامانه توسعة فناوري، نمايش فناوري،
 .گيردمي

 و )R&D( توسعه و تحقيق مراكز دانشگاه، فعاليتهاي حوزة اصلي تمركز 
  لذا .است استنتاج قابل »فناوري آمادگي سطوح« تشريح و تبيين از صنعت
   .شد خواهد يك هر از منطقي توقعات به منجر

 .  با خود را دارد كه در منابع موجود استسؤاالت مرتبط هر سطحي نيز �
 

    



 نظير( ويژه دولتيِ سازمانهاي يا IBM نظير پيشرو متمولِ شركتهاي البته�
  و نمانند دانشگاهها تحقيقات نتايج منتظر ذيل علل به است ممكن )دارپا
 :كنند پيدا ورود پايه تحقيقات به خود

 برتري در جهانيا كسب حفظ �
 رقابت در بازار بين المللي�
 بودن موضوعكليدي �
 محرمانه بودن موضوع�
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 با صنعت تعامل در TRL مفهوم اهميت« عنوان با كوتاهي راهنماي�

 www.ias.ir آدرس طريق از ايران هوافضاي انجمن وبگاه در »دانشگاه
 .است دسترسي قابل

  بصورت انگليسي و فارسي زبان به TRL خصوص در ايارزنده مطالب�
 اينترنت طريق از بعضاً كه دارد وجود پاورپوينت فايل و گزارش كتاب،
   .است دسترسي قابل رايگان بطور

 
  بطور TRL با آشنايي )ظهر از بعد و صبح( روزة يك دورة :پيشنهاد�

 به آن، ظهر از بعد بخش .شود برگزار فني هاي دانشكده در ساالنه
     .شود ارائه متفاوتي مورد سال هر در كه يابد، اختصاص »موردي مطالعة«

  



 موضوعات و مفاهيم مرتبط

 سطوح آمادگي توليد، سيستم و يكپارچگي�
 

� Manufacturing Readiness Level (MRL) 
� Systems Readiness Level (SRL) 
� Integration Readiness Level (IRL) 
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 .ايم، در حالي كه علم بايد اسير ما باشد ما اسير علم شده
 

اند و ما خود اسير علم   كشورهاي صنعتي علم را اسير خود كرده
 .ايم شده

 
 رضا انصاري دكتر محمد                                             
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 مديريت استفاده از ظرفيتهاي تخصصي اعضاي هيأت علمي
 
  صورتي در دارند، را انتظار يك علمي هيأت اعضاي همه از دانشگاهها در�

  پژوهشهاي تجربي، و تئوري پژوهشِ خصوص در( افراد هاي توانايي كه
 صنعت، از پروژه اخذ اختراع، ابتكار، ايده، مقاله، توليد كتاب، تأليف كاربردي،
   .است متفاوت )... و  بنيان دانش شركتهاي تأسيس

  وجود پژوهشي همچنين و آموزشي علمي هيأت خارج، دانشگاههاي در�
  آموزشي اصطالحاً دانشگاهها علمي هيأت اعضاي كلية ايران در اما دارد؛

   .است پژوهشي اصطالحاً پژوهشگاهها علمي هيأت اعضاي و
 بان دروازه نقش در هم كه شود خواسته فوتباليست يك از اگر :ورزشي مثال�

 ايفاي مهاجم و هافبك عنوان به بتواند همچنين و مدافع هم و باشد
 بجز( رسيد نخواهد جهاني رقابت قابل سطح به هيچكدام در كند، نقش
 .)استثناء موارد
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Professors of Practice (of Education),  
Professor of Teaching, Teaching Prof., [Lecturer] 

 نمونه، بطور( است متفاوت مختلف دانشگاههاي در اساتيد اين تعداد�
 .كند نمي تجاوز درصد 20 از معمول بطور و )درصد ده حدود

 سيالبس و محتوي توسعة دروس، تدريس اساتيد، اين اصلي فعاليت�
 .است كارشناسي دانشجويان راهنمايي دروس،

 البته( شود مي ديده دانشگاهها مقررات در بعضاً نيز پژوهشي فعاليت الزام�
 .)اساتيد پژوهشي فعاليت الزام از كمتر

 .  مدارج استاديار، دانشيار و استاد تمام نيز دارد�
 .  نحوة قراردادهاي استخدامي آنها در دانشگاههاي مختلف متفاوت است�

191 
مترادف با ساير عناوين ذكر شده نيست و در كشورهاي دقيقاً  Lecturer الزم به ذكر است كه  عنوان

 .  مختلف متفاوت است



 حوزه آن در كتب كلية مطالعة فرصت علمي هيأت اعضاي از بخش اين�
 توجه با مسائل و سؤاالت طراحي و يك هر آموزندة نكات آوري جمع و

   .دارند را خود خدمت دوره طول در دانشجويان ابهامات  به
 بطور مشخصي، دروس تدريس به تنها علمي هيأت اعضاي از بخشي اگر�

  مبادرت صنعتي كنترل يا كالسيك كنترل مهندسي، رياضيات نمونه
 در مرجعي آموزشيِ كتاب يك سال 30 از پس كه اين احتمال ورزند،
 .يابد مي افزايش نمايند، تأليف خود حوزة

 صنعت معضالت حل به توانند مي علمي هيأت اعضاي از دسته اين�
  .بپردازند )ها پروژه اين در علمي مقاالت انتشار پتانسيلِ از نگراني بدون(

    .نمايند كمك كارشناسي مقطع در مهندسي آموزش ارتقاي در بعالوه،
 ايفاي كننده كمك يا رابط بعنوان است ممكن نيز صنعت هاي پروژه در�

    .كنند نقش
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 گيري مسير تحقيقات شكل

       كار صنعت R&D بخش در خود دكتراي مقطع از قبل كه افرادي�
  را موضوعي معمول، بطور شوند، مي دكتري مقطع وارد سپس و اند كرده

  علمي هيأت از پس و باشد بخش آن نياز راستاي در كه كنند مي انتخاب
 .كنند  حركت راستا همان در تا دارند تمايل نيز شدن

 صنعت، R&D بخش در كاري سابقة و خود عالقة به توجه با افراد، اين�
  را آن و كرده انتخاب را خود آتي تحقيقات حوزة آگاهانه كنند مي سعي
 .دهند ادامه

  افراد اين كاري و علمي سوابق از بخشي هيچ استخدام، بدو در متأسفانه�
 .شود نمي محاسبه دانشگاه در آنها علمي و كاري سوابق در
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 احتساب سوابق كاري  
       كار )علمي هيأت حكم بدون( توسعه و تحقيق مراكز در كه افرادي�

      سوابق كشور، دانشگاههاي در شدن علمي هيأت از پس كنند، مي
  سال 5 اگر ديگر، عبارت به .شود نمي محاسبه )پايه اعطاي در( كاريشان

 .شوند مي يك پايه دانشگاه، به ورود بدو در باشند، داشته كار سابقة هم
  رسالة از مستخرج مقالة هر به علمي هيأت اعضاي ارتقاي نامة آيين در�

  مقاالت به اما ؛)امتياز 5 سقف تا( گيرد مي تعلق امتياز يك دكتري
 حاصل صنعت R&D بخش تحقيقات خروجي از و آن از قبل كه معتبري

 .گيرد نمي تعلق امتيازي شده،
 به ورود از بعد و قبل افراد، اين تحقيقات كه است صورتي در اين�

   .است صنعت R&D بخش نياز مورد معمول، بطور دانشگاه،
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 تدريس روش( مدرسي دروس كه استاداني براي دانشگاهها از بعضي�
   .كنند مي منظور استخدام بدو در پايه دو اند، گذرانده را )غيره و

  در سربازي خدمت دوران براي پايه يك عتف، وزارت ابالغ با اخيراً�
 .شود مي محاسبه دانشگاهها در علمي هيأت اعضاي استخدام بدو

 

 مراكز تحقيقات از مستخرج مقالة هر ازاي به شود، مي پيشنهاد�
 علمي هيأت حكم از قبل كه )نامه پايان از خارج( توسعه و تحقيق

 پايه دو حداكثر باشد، رسيده چاپ به علمي معتبر نشريات در فرد
  فارغ )تحقيقاتي مراكز در فرد تحقيقاتي كار سابقة سالهاي سقف تا(
   .گيرد تعلق  )اي مشاوره قراردادي، ساعتي،( بيمه و قرارداد نوع از
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 )ذكر تجربه شخصي(حضور در صنعت 

  علوم، محترم وزير از نقل به گروه مدير دانشگاه، به نگارنده ورود از پيش�
  ساعات جزو صنعت در اساتيد حضور ساعات« :گفت فناوري و تحقيقات

 ».شود مي محسوب دانشگاه در حضور
 

   عمالً سياست اين مراتب، سلسله تغيير از پس كوتاهي مدت از بعد اما�
 .شد ملغي

 

  راستاي در اينجانب دانشجويان هاي نامه پايان اكثر كه شد سبب امر اين�
 .شود تعريف »صنعت توسعة و تحقيق« بخش نياز
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CHRISTENSEN, ARTHUR EMANUEL 
 

 :اي از توليد كار مرجع نمونه
 كتاب ايران در زمان ساسانيان                           

 
 دانشگاه در )1875-1945( دانماركي شناس شرق سن كريستن
  ساسانيان تاريخ روي بر را خود كاري عمر اعظم بخش كپنهاگ،

 سپري )... و ديني متون رسوم، فرهنگ، اجتماعي، ساختار تاريخ،(
  .نمود

 

 .وي سه بار به ايران سفر كرد
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 عمر از سال ده ناطق، جواد محمد دكتر آقاي جناب گرانقدر استاد�
 نسخ مقابلة فارسي، به عربي از جزَري كتاب ترجمة براي را خود

  آن دستگاههاي جزئيات تشريح و اضافات متعلقات، بهمراه آن خطي
 دوران در فناوري در نظير بي كتاب اين اهميت باب در( گذاشتند

 .)شود رجوع پيوست به اسالمي تمدن
 

امروزه متأسفانه دانشگاهها بويژه در ايران، سعة صدر الزم براي انجام �
 .   كارهاي فاخر را ندارند
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 دفتر ويراستاري و مشاوره نشر
  حتي و هادانشگاه در »نشر مشاوره و ويراستاري دفتر« تأسيس لزوم�

   التحصيالن فارغ و دانشگاه انتشارات كيفي ارتقاي منظور به هادانشكده
  زبان به دانشجويان تسلط عدم دليل به ارزشمند مقاالت از بسياري�

   .شودنمي ارائه الملليبين سطح در انگليسي
 .شود وقت اساتيد براي كارهايي با ارزش افزوده بيشتر آزاد مي�
 ها و مقاالت به زبان فارسي و انگليسي، نامه ويرايش پايان�
 ادبي و استرداد،-مشاوره و چك در خصوص همپوشاني، سرقت علمي�
 سرقت به مظنون و ضعيف ساختار ضعيف، نگارش با مقاالت تعداد از�

 علمي حيثيت و اعتبار از صيانت نوعي كه يافته كاهش ادبي-علمي
 .است كشور

 
199 



200 

 ريزي پژوهش با توجه به شرايط كشور برنامه
.  اي استخراج شود، بسيار ارزشمند است از پروژه Q1اگر مقالة : طرح سؤال 

 اگر نشود، بطور نمونه اولويت با كدام است؟
 صنعت نباشد، R&Dكه مورد نياز بخش  Q1مقالة �
 باشد،صنعت  R&Dكه مورد نياز بخش   Q4يا  Q2  ،Q3مقالة �
 .الذكر تركيب وزني موارد فوق�

 

 :ريزي پژوهش با توجه به شرايط كشور يك بعد مغفول از برنامه
 R&D بخش نياز مورد كه دانشگاهي پژوهشي حمايتي، و ريزي برنامه چه با

  به سال، سه ظرف نمونه بطور است، چاپ قابل Qj نشريات در و است صنعت
  چاپ قابل Qj-1 نشريات در كه صنعت R&D بخش نياز مورد پژوهشي

 .)صنعت با قرارداد عقد بدون حتي اوليه، مراحل در( يابد ارتقا است،
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 بار بدون تقريباً و اجرا لحاظ از نيز اي ساده موارد تواند مي مذكور ريزي برنامه
   .باشد انجام قابل نيز سرعت به كه داشته، )مالي بار افزايش بدون يا( مالي
 :نمونه بطور

 

   براي دكتري و ارشد كارشناسي دانشجوي اضافي سهمية اختصاص�
 راهنما، استاد درخواست برحسب  مذكور پژوهشهاي

 

  يك حداقل نمونه، بطور .مذكور پژوهشهاي براي دانشجو بموقع اختصاص�
  و التحصيل فارغ دكتراي دانشجوي براي است نياز همپوشاني سال

  كمك با جديد دانشجوي اينصورت در .جديدالورود دكتراي دانشجوي
  سالِ دانشجوي مرحلة به سريعاً را خود تواند مي آخري سالِ دانشجوي

  كارِ سطح و دهد انجام را او رسالة كار ادامة پيشنهادات و رسانده آخري
 نيز را خود مقاله زمان، اتالف بدون و داده افزايش را خود پژوهشي

   .كند تدوين
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  همان با و( سري بطور را پژوهشي دكتري، دانشجوي چند كه صورتي در�
 بر زماني، دورة يك از پس دهند، انجام )ساله يك همپوشاني حداقل
 .شد خواهد حاصل ارزشمندي بسيار پژوهشهاي موضوع، نوع حسب

 
   در دكترايي دانشجوي رسالة است ممكن پژوهش، موضوعِ برحسب�

  كارشناسي دانشجوي چند يا يك به نياز )موازي بطور( فرعي هاي شاخه

  كار در اخالل و كندي سبب موقع، به اختصاص عدم .باشد داشته ارشد
     چاپ پايينتري سطح نشريات در پژوهش نتايج متعاقباً و شود مي
   .شود مي

 مطابق كه مقاالت اينگونه براي چاپ و ويراستاري هاي هزينه پرداخت�
 .باشد شده  Qj-1 به تبديل برنامه،
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 ريزي پژوهش   دو بعد ديگر برنامه: بطور نمونه
 
 بخش نياز مورد كه دانشگاهي پژوهشي حمايتي، و ريزي برنامه چه با�

R&D نشريات در و است صنعت Q1 سطح همان در است، چاپ قابل 
   .)است تر سخت شدن قهرمان از قهرماني عنوان حفظ :ورزشي مثال( بماند باقي

 R&D بخش نياز مورد كه دانشگاهي پژوهشهاي روشهايي، و برنامه چه با�
 .شود صنعت ماليِ حمايت يا قرارداد عقد به منجر است، صنعت

 
  شرايط به توجه با پژوهش مديريت و ريزي برنامه« ابعاد همة :پيشنهاد

 .شود تدوين و شناسايي »كشور



 يادآوري
  Journal Citation Report عنوان تحت فهرستي در ISI نشريات�

  )آخر سال سه( ارجاعات تعداد برحسب JCR اختصاري عالمت با
 .شود مي مرتب

  مقاالت به ارجاعات تعداد ميانگين :)Impact Factor( تأثير ضريب�
 يك معمول بطور( معين زماني دورة يك طول در نشريه يك در

 )ساله
 Qj  با ام j بخش از شود، تقسيم بخش چهار به JCR فهرست اگر�

)J=1,2,3,4( شود مي برده نام. 
  ترتيب به آن، از بعد و است ISI نشريات معتبرترين Q1 نشريات�

Q2، Q3 و Q4.   
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 توجه
 بخش نياز از توان نمي )كنوني شرايط در( تخصصي هاي حوزه كلية از�

   .نمود استخراج معتبر علمي مقالة كشور، توسعة و تحقيق
 بخش نياز مورد كه كنند مي كار اي تخصصي هاي حوزه در كه آنهايي�

R&D ،دهند مي كلي حكم و دهند مي تعميم را موضوع اين بعضاً نيست 
 معتبر مقالة توان نمي كشور صنعت R&D بخش نيازهاي از :گويند مي و

 .كرد استخراج
 بخش نياز مورد كه كنند مي كار اي تخصصي هاي حوزه در كه آنهايي�

R&D كلي حكم و دهند مي تعميم را موضوع اين بعضاً ،بوده كشور       
 صنعت R&D بخش نياز مورد بايد مقاالت كلية :گويند مي و دهند مي

 .باشد كشور
 شود نمي – شود مي :دهند مي كلي حكم مذكور دستة دو             
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  از زاويه كمي با يعني است؛ بينابين نيز تخصصي هاي حوزه از بعضي�
 .نمود استخراج معتبر مقالة توان مي اصلي، موضوع

 بخش نياز مورد كه هم تحقيقاتي از دسته آن از اكنون هم متأسفانه�
R&D آيين توسط ،)است نشده هم قراردادي به منجر و( است صنعت 

 .شود نمي حمايت اساتيد ارتقاي نامة
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Publish or Perish 

 هاي نامه پايان پژوهشي دستاوردهاي از بخشي تنها دانيم، مي كه همانطور�
 نشريات به و تدوين مقاله قالب در دكتري هاي رساله و ارشد كارشناسي

  اي انگيزه التحصيلي، فارغ از پس دانشجويان از بخشي و شود مي ارسال
  كه آنهايي بجز( ندارند را خود رسالة يا نامه پايان از مقاالت تدوين براي
 )اند كرده ارسال و تدوين دفاع از قبل

 
  مقاالت )بقية( تا شوند تشويق دانشجويان مشوقهايي چه با و چگونه�

 به نهايت در و تدوين ،دفاع از پس را خود رسالة يا نامه پايان از مستخرج
 شود؟ ارسال معتبر نشريات
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 نياز به نسخ الكترونيكي منابع معتبر فارسي
 است؛ شده منتشر فارسي زبان به ارزشمندي كتب انساني علوم حوزة در�

 كاهش سبب موضوع اين .نيست دسترس در آن الكترونيكي نسخة اما
 فضاي در زيادي غيرمستند مطالب عوض، در .شود مي منابع اين به رجوع

    .است عموم دسترس در مجازي
 جامعيت سبب جستجو، قابليت با الكترونيكي نسخ به آسان دسترسي�

 .شد خواهد آن تسريع و پژوهش در بيشتر
  كه است موجود عربي و انگليسي زبان به زيادي كتب الكترونيكي نسخ�

 با( باشند داشته زبانان فارسي براي بيشتري مراجعات شود، مي سبب
 .)يكسان اعتبار فرض
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  شخصي مورد در تاريخي كتب در كه ببينيد بخواهد محققي كنيد فرض�
        مطلع الكترونيكي جستجوي با است؟ آمده مطالبي چه اي واقعه يا

  موجود آن به راجع مطلبي صفحه كدام و كتاب كدام در كه شود مي
 .)كتاب آن كل خواندن بجاي( است

  
 .   پذيرد به سهولت صورت مينيز مطالب منابع دراينصورت، تقابل بين �
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 پيشنهاد
  اختصاص )اهدايي حتي و( دولتي اي بودجه كه شود مي پيشنهاد�

  به را فارسي زبان به مرجع و معتبر كتب نشر حق مرور به تا يابد
 معتبري وبگاه در تا نمايد خريداري مجازي فضاي در درج منظور

 .شود بارگذاري
 افزايش مراجعات به منابع معتبر فارسي�
 حركت در جهت كسب مرجعيت علمي�
 )زمان و هزينة كمتر(سهولت دسترسي به منابع �
 جامعيت بيشتر پژوهش �
 كاهش درصد مراجعات به منابع غيرمستند�
 كمك به نويسنده و ناشر   �
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. تواند متولي اين كار شود حتي يك نهاد غيردولتي مي). مانند مسجد و مدرسه(در زمينه اهدا بايد فرهنگسازي شود   

. هموطنان ساكن خارج از كشور نيز ممكن است در اين خصوص مشاركت كنند   
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 )در حوزة علوم انساني(منابع اصلي و كتب مرجع 

براي صاحب نظر شدن، بايد منابع اصلي و كتب مرجع را : نكتة كليدي
 :بطور نمونه). به عنوان پيشنياز(مطالعه كرد 

 تاريخ هردوت�
 آثارالباقيه ابوريحان بيروني�
 سفرنامة ناصرخسرو، ابن بطوطه �
 خلدون مقدمة ابن�
 )دياكونوف(تاريخ مادها �
 )سن كريستن(ايران در زمان ساسانيان �
 )جرجي زيدان(تاريخ تمدن اسالمي �
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 توجه به نوع ترجمه و سبك مترجم

 :اصلي متن به مترجم پايبندي لحاظ از ترجمه نوع دو�
  )اصلي متن از متمايز تصرف و دخل بدون( اصلي متن به پايبند مترجم�

 .باشد مناسب تواند مي پژوهشي كار براي ترجمه نوع اين كه است،
 عمومي استفادة براي بيشتر نوع اين كه نيست، اصلي متن به پايبند مترجم�

 در صحت و دقت براي بايد و نيست استناد قابل پژوهشگر براي و است
 .كند رجوع اصلي متن به خود، پژوهشِ

  فارسي به فرانسه از سپس و فرانسه به التين از ترجمه است، ممكن بعضاً�
  نداشته را الزم دقت )اصلي متن به مترجمين پايبندي قصد فرض با(

 .باشد
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 ):بطور نمونه(مصاديق عدم پايبندي مترجمين به متن اصلي 
 بخشهايي از متن اصلي حذف يا خالصه شود؛ �
 توضيحات مترجم از متن اصلي قابل تشخيص نباشد؛�
 مترجم به دلخواه، اضافاتي را به متن اضافه كند؛�
 ارجاعات از داخل متن اصلي حذف شود؛�
 .و مترجم براي جذاب كردن متن، آن را آب و تاب دهد�

 

  از .كند مي مواجه مشكل با را ها ترجمه اين از محققين استفادة موارد، اين
  ،)عموم بجاي( پژوهشگران سليقة مطابق كتاب يك ترجمة ديگر، طرف

 .داشت خواهد كمي بسيار خريداران
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  اصلي زبان به متون به بايد پژوهشگر پژوهشي،-علمي مقاالت تأليف در�
       زباني به يا نباشد دسترس قابل اصلي متن اينكه مگر كند؛ مراجعه

 .باشد شده نوشته )سرياني مانند( متداول غير
  مترجم كه كند مراجعه اي ترجمه متن به بايد پژوهشگر حالت، دو اين در�

 اي شبهه او ترجمة امانتداري در و باشد شهره اصلي متن به پايبندي به
   .نباشد

 مطالعة و فناوري و علم فلسفة و تاريخ زمينة در شود، مي پيشنهاد�
  و يوناني زبان به تحصيل براي حوزه آن نخبگان از اي عده اديان،
 .شوند اعزام مربوطه دانشگاههاي به التين
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 شناسي هاي نوين پژوهش در باستان لزوم حمايت از اتخاذ شيوه
 ها و تخصصها   گسترش استفاده از ساير رشته�

 ...شناسي و  شناسي، زبان شناسي، شيمي، معدن، متالورژي، معماري، مردم زمين �
 سنجي شامل روشهاي ژئوفيزيكي و ژئوشيميايي روشهاي باستان�

هاي باستاني به عنوان بخش  گسترش روشهاي ژئوفيزيكي در بررسي محوطه�
 شناسي، جدانشدني از كاوشهاي باستان

ها به سبب پيشرفتهاي  تحولي بزرگ در سرعت و دقت اخذ و پردازش داده�
 ،)سخت افزار و نرم افزار(چشمگير در دانش الكترونيك و رايانه 

سنجي، روشهاي الكتريكي و   سنجي، مغناطيس نگاري، گراني روشهاي لرزه�
 ،)تصويربرداري مادون قرمز(الكترومغناطيسي، رادار نافذ در زمين، دماسنجي 

 ،)و ترمولومينسانس 14نظير كربن (روشهاي ساليابي �
استفاده از ميكروسكوپ نوري و الكتروني، (آناليز شيميايي و شناخت مواد  �

 )راديوگرافي اشعة ايكس، روش پراش اشعة ايكس، متالوگرافي 
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» شناسي ايران سنجي در باستان نقش باستان«پور و  امين. از ب» شناسي ايران ژئوفيزيك در باستان«برگرفته از مقاالت   
. 1391، نشر پازينه، )جلد دوم(شناسي ايران  سال باستان 80بهادري، مجموعه مقاالت . بحرالعلومي و ر. از ف  



 »ايران فرهنگي«شناسي  لزوم پژوهش در باستان
       كشور باستاني شاهنشاهي هاي سلسله رسمي هاي سالنامه متأسفانه،�

  در خارجي مورخان توسط اغلب كشور باستان تاريخ .است رفته بين از
   .است شده روايت متخاصم دول

   .است نشده كاوش كامل بطور كشور باستاني محوطه هيچ�
 ).215رك به اساليد (هاي نوين عجين شده است  شناسي با فناوري باستان�

 .سؤاالت اساسي بسياري بدون پاسخ مانده است
  فايده بي مطلب اين اينصورت در نشده، كشف آثاري مادها زبان از«�

 كتابت براي و بوده تكلمي زبان فقط مادها زبان بگوييم كه نيست
 ».است شده اظهار باب اين در مختلف نظريات ... است شده نمي استعمال

 ]سايكس سرپرسي[
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  و يوناني مورخان( ميالد از قبل سال 6000 از زرتشت تاريخ نمونه، بطور�
 تاريخ اثبات .است شده برآورد يا روايت ميالد از قبل سال 700 تا )رومي

 را باورها از بسياري علم تاريخ در ميالد، از قبل 700 از قبل به زرتشت
 .دهد مي تغيير

  آنها؟ اولية موطن و ها آريايي جداشدن زمان�
 .   كشف آثار تمدني از تاريخ اساطيري ايران اهميت بسياري دارد�
  بسزايي اهميت كتب و ها نوشته سنگ ها، لوح زمينة در جديد كشف�

  يا بناها سازة در نمونه بطور( كتب كردن مخفي به اقدام ايران در .دارد
  .كردند مي )سيالب برابر در محافظت حتي يا( مهاجمان دست از )آنها دفن

 .است شده انجام تعدد به كار اين احتماالً
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 در خصوص آثار متأخر نيز  
 ايران در خصوصي مالكان دست در كتب نشدة ثبت نسخِ هنوز�

 .دارد وجود آسيا شرق حتي و فرهنگي
  وجود كشور متعدد هاي كتابخانه در خطي كتب از فراواني منابع�

 .است نشده عرضه دنيا علمي جامعة به هنوز كه دارد
 

218 



 تومان ميليون 800 و ميليارد 2   :ملي كتابخانه 1397 سال بودجه�
 خريد براي اكنون هم كه نسخي خريد براي نياز مورد اعتبار ميزان�

 تومان ميليون 500 و ميليارد 6        :شده منتقل ملي كتابخانه به
نسخة خطي سال گذشته از ايران به  2000شود كه  تخمين زده مي�

 .عراق منتقل شده است
 

 1397مرداد /1شماره ايران، از خبرنامه سازمان اسناد و كتابخانه ملي به نقل  
 
رساني شود، به كمك خيرين ايراني داخل و  هاي عمومي اطالع به نظر اگر اين آمار در رسانه[

 ].آوري خواهد شد ، مبالغ بيشتري جمعشفافمكانيزمي با اتخاذ خارج از كشور، 
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 :مثال نمونه
      اول جلد-مارليك حفاريهاي كتاب در نگهبان اهللا عزت دكتر مرحوم�

 هنر نفوذ تشخيص ]مارليك حفاريهاي با[« :نويسد مي )1378 سال به(
 مسئله خود آشور تمدن بر مارليك هنر نفوذ با مارليك تمدن بر آشور

 برودري دوزي، سوزن چون ...است آورده بوجود را اي پيچيده و غامض

  داده نسبت آشوريها به كه است قرن يك از بيش كاري مليله يا دوزي
 ».كرد نظر تجديد تئوريها اين از بعضي در بايد بنابراين و شده

  قطعات مورد در مباحثه و شرح ضمن 1آندرسن پروفسور« افزايد مي وي�
 با و باشد مي اسب شكل به و شده ساخته مفرغ از كه اسبي دهانة طرفين
 اظهار آمده بدست لرستان منطقة در و بوده مقايسه قابل مارليك نمونة

 نتيجة شد، آشكار .م .ق هفتم قرن در يونان هنر در كه تغييراتي دارد، مي
  آنان از و داشته زمين مشرق با يونانيان دوران، اين در كه است روابطي

 ».اند شده ملهم و گرفته الهام
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 سخن از توان مي را ميانه آسياي ايراني اقوام ميان در سياوش شهرت�
 بناي آغاز را خود تاريخ مبدأ خوراسيما اهل گويد مي كه دريافت بيروني
  ورود آن از پس و بود اسكندر از پيش سال 980 كه گذاشتند خوارزم
 برآوردن از پس سال 92 كه گذاشتند تاريخ آغاز را خوارزم به سياوش
 سياوش به را سغديانا تختگاه بخارا، برآوردن سغديانا مردم .بود خوارزم
 .كردند خاك در آنجا در را وي كه داشتند عقيده و دادند مي نسبت
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  68 در سغدي شهري كه پنجيكنت هاي ويرانه در كه خاكبرداريهايي«�
 نقاشيهاي از اي رشته از گرفته انجام است سمرقند شرق كيلومتري

 ايزدان و مردم سوگواري آنها اصلي مضمون كه برداشته پرده ديواري
 او براي كه شخصي كه كرد توان نمي ترديدي .است جواني شاهزادة براي

 ]سوم جلد كمبريج، ايران تاريخ[  ».است سياوش كنند، مي سوگواري
 

در  » پنجكنت«با (تصاويري از اين نقاشيها در اينترنت قابل مشاهده است �
 ).  گوگل جستجو كنيد

 

  از حاصل پيشداديان تاريخ از مستند و رنگي و مصور نفيس، كتابي انتشار�
  تأثيرگذار بسيار آينده در باستانشناسي و تاريخي پژوهشهاي تكميل
   .بود خواهد
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بايد توجه داشت كه پژوهش در هر حوزه، متكي بر مباني پايه و �
 .تخصصي هر رشته است

  و كاستي تخصصي، آموزشِ در كه هايي زمينه در كلي بطور�
  خواهيم ناتوان پژوهشي، بعد در مسلماً باشد، داشته وجود ضعف

 .بود
  دكتري، دانشجويان و محققين كه شود مي مشاهده بعضاً�

 و پايه اصول اما اند، كرده چاپ نيز معتبر نشريات در مقاالتي
 علت اصالً بعضاً .دانند نمي را خود حوزة متداولِ روشهاي
 !دانند نمي را خود رسالة يا مقاله در رفته بكار روش از استفاده
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 انجام بر عالوه كه بدانند بايد دكتري بويژه و ارشد دانشجويان�
 شده ارائه آنها خود توسط بايد نيز رساله و نامه پايان ايدة پژوهش،

 در چالش و ايده تفاوت« كوتاه راهنماي به( .راهنما استاد نه و باشد
 )شود رجوع هوافضا انجمن وبگاه در »پژوهش

 .وظيفة استاد راهنما، راهنمايي و نظارت بر كار دانشجو است�
 . ندانستن اين موضوع، سبب توقع نابجاي دانشجو خواهد شد�
  در و شود مي ارجاع اي رساله يا نامه پايان به كتب، و مقاالت در وقتي�

  ديده راهنما استاد از نامي آورند، مي را آن اطالعات مراجع، بخش
  .است الذكر فوق نكتة دو همان هم، آن دليل .شود نمي
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 نقش مديران مياني  
 اش كارخانه مشكل كه دهد مي تشخيص بدرستي اي كارخانه عامل مدير� 

 به بايد كارخانه ضايعات كه گويد مي خود مديران به و باالست ضايعات
 تا كنند مي منتقل پايين به را جمله همين نيز مديران .يابد تقليل نصف

   .شود نصف كارخانه ضايعات بايد فردا از كه شود مي گفته خط كارگر به
 
 اي بگونه را فرآيندها كه است اين مياني مديران وظيفة كه صورتي در�

  كه اين بدون حتي( شود نصف ضايعات آن، اجراي با تا كنند طراحي
 .)بداند را فرآيندها اصالح هدف خط، كارگر

 

 ]مثال از دكتر عليپور از سازمان مديريت صنعتي[                                     
 نقش مديران مياني در حوزة پژوهش چيست؟   



  ،)موجود محيطي و مرزي شرايط و حاكم معادالت با( فعلي شرايط در�
 بخش« در توانند مي حداكثر شرايط، بهترين در دانشگاهها اساتيد

  در و پرداخته آنها رساني بروز و نياز مورد دروس تدوين به »آموزش
   .كنند معتبر علمي مقاالت چاپ به مبادرت نيز »پژوهش بخش«

 و حاكم معادالت بايد رود، مي دانشگاهها اساتيد از ديگري توقع اگر�
 .يابد تغيير موجود، محيطي و مرزي شرايط

  عتف،( مربوطه هاي وزارتخانه و دانشگاهها در كشور مياني مديران نقش�
 نقل، و حمل ارتباطات، صنايع، دفاع، پزشكي، درمان و بهداشت

 و مرزي شرايط و حاكم معادالت اصالح فناوري، معاونت و )كشاورزي
 .است محيطي

226 



 بهترين در كه باشيم داشته جهاني برند يك تنها كشور در شايد�
 دانشگاههاي التحصيالن فارغ هم آن و دارد خريدار دنيا مراكز
 همچنين و ريزي برنامه عدم علت به متأسفانه .هستند كشور معتبر
 پتانسيلِ اين از صنعت، در توسعه و تحقيق مراكز )ضعف يا( فقدان
  بودنِ نخور بدرد ادعاي عوض، در و شود نمي استفاده بدرستي عظيم

 .شود مي مطرح )سهواً يا عمداً( كشور صنعت براي آنها آموزشِ
 

 غالمحسين لياقتدكتر                                                      
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 .ما در كشور كارخانه داريم. فرق است بين كارخانه و صنعت�
 

 ]به نقل از يكي از مسئولين وزارت صمت[                               
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 :لزوم توجه به آموزش در موارد

 تقويت كار گروهي�
 تربيت ذهن خالق�
 مديريت زمان�
 سازي اصول تجاري�
 اصول و فنون مذاكره�

 

 روش تدريس�
روش تحقيق، پژوهشهاي  �

 كاربردي
 اي اخالق حرفه�
 سطوح آمادگي فناوري�

 

229 



 مثال نمونه

  هفته چند و شود نمي ارجاع كارشناسان از بعضي به كاري كه زماني�
 گشايند، مي شكايت به لب كنند، نمي كار اي پروژه روي ماه چند يا

 .هستيم بيكار ما كه
  و دارند برنامه خود، زمانهاي اين براي ديگر اي عده كه صورتي در�

 .دهند انجام را خود مطالعات و ها برنامه تا هستند زمانها اين مترصد
 از زمانها اين در نياز مورد آموزشي هاي دوره برگزاري نمونه، بطور�

 .كند مي جلوگيري وقت اتالف
  داده آموزش مديران، و كارشناسان به بايد فرصتها اين از استفاده�

 .شود
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 شدن نشريات معتبر داخلي المللي حمايت از بين

 شدن ISIحمايت مالي از نشريات معتبر داخلي براي 
 المللي كسب اعتبار بين�
 كاهش وابستگي و تحقير �
 هاي خاص علمي كاهش مشكالت در حوزه�
 گذاري انجام شده بودن سرمايه پربازده�

 
»    پژوهشي-علميحمايت غيرمتوازن از نشريات معضل «توضيحات تكميلي در راهنماي كوتاه 

 در وبگاه انجمن هوافضا
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 پيشنهاد
  منظور مقاله 6 پژوهشي،-علمي نشرية هر در مقاالت تعداد حداقلِ اگر 

 منتشر شماره چهار طي در مقاله 24 سال در باشد، فصلنامه نشريه و شود
 يابد، اختصاص پاداش تومان هزار 500 مقاله هر نويسندگان به اگر .شودمي

  .شودمي تومان ميليون 36 سال سه براي و تومان ميليون 12 يكسال براي
-علمي نشرية يك تومان، ميليون 36 ارزش به مالي حمايت يك با اگر

  است،شده مواجه چاپ در تأخير با كه داخلي معتبر زبانِ انگليسي پژوهشيِ
  .استشده پرداخت ناچيزي هزينة عمالً شود، ISI اينشريه به تبديل
  .شودمي نصف هزينه اين نشريه، بودن دوفصلنامه صورت در است بديهي

   يافت؟ توانمي كشور علمي توسعة براي ترپربازده اين از گذاريسرمايه چه
  با مقاالت« وروديِ تعداد مشكلِ نشريات، اين شدن ISI از پس البته

   .شود مي مرتفع »كيفيت

 در وبگاه انجمن هوافضا» پژوهشي-معضل حمايت غيرمتوازن از نشريات علمي«برگرفته از راهنماي كوتاه  232



 و JCR فهرست در كشور آيِ اس آي نشريات ارتقاي منظور به�
  به شود مي پيشنهاد دارند، زيادي ارجاعات كه نويسندگاني جلب

 تعلق پاداش كشور آيِ اس آي نشريات در استناد پر مقاالت
 .عتف وزارت توسط بويژه، گيرد؛
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 )2012(المللي  به پتنت بين ISIنسبت مقاله 

� Japan           1.38 
� USA              2.71 
� South Korea 3.03 
� Germany       7.24 
� Iran                 802 

  وجود ايران كشور در علم توليد توان«
  است ضعيف ما فناوري توليد توان اما دارد

  تعداد حتي و مقاالت تعداد افزايش ...
  زماني ... گيرد قرار كار مبناي نبايد پتنتها

  كار درآوريم پول پتنتها اين از بتوانيم كه
 ».ايم داده انجام را برزگي
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   92/12/5آبادي، خبرگزاري ايسنا  دكتر عباس علي



 نگاهي اجمالي به مراحل تبديل ايده به محصول

 ثبت شركت، �
 اندازي خط توليد، راه�
 توسعة شركت   �
 رقابت با رقبا    �

 

 خلق ايده�
 ثبت پتنت�
تحقيق و مطالعه درباره بازار  �

 و نيازهاي آن
 كردن ايده،   اجرايي�
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اي علمي به محصول و ورود آن به بازار، فاصلة  از تبديل شدن مقاله
 زيادي وجود دارد.

   96/6/31دكتر محمود شكريه، 



 توجه به مشكل احتمالي آينده

 قابل طرز به نيز را المللي بين پتنتهاي تعداد آينده در است ممكن�
  توليد پتنت، به مقاله نسبت بهبود عليرغم و داده افزايش توجهي

 !نشود حاصل آن از ناشي ثروت توليد و كشور در محصول
 بدون مقالة زياد توليد مشابه كه است اين بيفتد است ممكن كه اتفاقي �

 كاربرد بدون پتنتهاي ثبت به علمي هيأت اعضاي به فشار با هدف،
 رتبة افزايش به تنها و شود مبادرت )داخلي پتنتهاي از بسياري مشابه(

   .شود منجر دانشگاهي
 بر سيستماتيك مسير يك در كشورها اينگونه در شركتها و دانشگاهها�

 و پتنت و مقاله آن، خروجي و كنند مي پژوهش هدفمند هاي پروژه روي
 .است محصول

 ]97/4/20ارائه بخش اول تا چهارم، [ 236



 كردن دانشگاهها المللي بين

  نوع و مكان و زمان به توجه با كشور دانشگاههاي كردن المللي بين�
 .باشد مفيد يا و فايده بي مضر، تواند مي رويكرد

 دانشگاههاي كردن المللي بين مختلف رويكردهاي شناخت به نياز لذا�
 اين از يك هر براي فايده-هزينه تحليل و شناسي آسيب و كشور

   .است كشور شرايط به توجه با رويكردها
 )... رفاهي، اجتماعي، علمي،( دارد؟ نياز بسترسازيهايي نوع چه به�
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المللي كردن دانشگاهها،  در بخشهاي آتي به بين
 ها پاركهاي علم و فناوري و شتابدهنده

 .پرداخته خواهد شد 
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مدارك ثبت شده و رتبه جهاني كميت علم توليد شده به زبان  
 فارسي در اسكوپوس
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 Jiangsuدر منطقه  Suzhouپارك صنعتي 
  ولي گرديده تاسيس سنگاپور همكاري با پارك اين اوليه و كوچكتر بخش�

   .است كرده اضافه آن به مستقل طور به را جديدي هاي بخش چين بعداً
  از زيادي بازديد ها چيني چين، رشد گرفتن سرعت با 1980 دهه در�

 به خود استقالل سال 30 در كه بود كشوري سنگاپور زيرا .داشتند سنگاپور
 تجربيات از استفاده درصدد چين .بود شده نائل چشمگير هاي موفقيت

 گذاري سرمايه و شدن المللي بين دنبال به هم سنگاپور و دبو سنگاپور موفق
   .بود خارجي

 تجربيات از استفاده با صنعتي شهرك يك شد گرفته تصميم 1992 سال در�
  چين رهبر شيائوپينگ دنگ زمان آن در .شود ايجاد چين در سنگاپور
 مديريت و اجتماعي نظم سنگاپور كرد اعالم و داشت سنگاپور از بازديدي

  كه بگيريم ياد و كنيم استفاده ها آن تجربيات از بتوانيم بايد ما و دارد خوبي
  .كنيم عمل بهتر ها آن از
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 ، استاد دانشگاه تربيت مدرس و رايزن علمي سابق ايراندكتر يوسف حجتمتن اين اساليد توسط آقاي 

 . در چين، ژاپن و كره جنوبي در اختيار نگارنده قرار گرفت 



  صنعتي پارك يك گرفتند تصميم كشور دو بازديد، و مذاكره بار چند از بعد�
  صنعتي پارك ايجاد تفاهمنامه .كنند ايجاد سوجو منطقه در را مشترك
  رييس معاون بين  1994 سال در )CS-SIP( سنگاپور و چين مشترك
   .رسيد امضا به سنگاپور وزير و چين جمهور

  80 فقط ولي دارد مربع كيلومتر 288 برابر مساحتي سوجو صنعتي پارك�
 حدود جمعيتي .است سنگاپور و چين مشاركت با مرتبط آن مربع كيلومتر

  بين ساالنه جلسات .است شده بيني پيش منطقه اين براي نفر ميليون 2/1
 سياستگذاري براي سنگاپور وزير نخست معاون و چين جمهور رييس معاون
  .شود مي تشكيل پارك اين توسعه

 كيلومتر 7 از بيش مساحت با شيرين آب درياچه يك پارك اين مركز در�
 درياچه اين در مصنوعي جزيره دو و دارد قرار متر 3 به نزديك عمق و مربع
   .است شده ايجاد
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 ، استاد دانشگاه تربيت مدرس و رايزن علمي سابق ايراندكتر يوسف حجتمتن اين اساليد توسط آقاي 
 . در چين، ژاپن و كره جنوبي در اختيار نگارنده قرار گرفت 



 .در اين منطقه يك شهرك آموزشي نيز ايجاد شده است�
 نفر هزار 400 حدود در و است مربع كيلومتر 25 شهرك اين مساحت �

  ارائه آن هدف .هستند دانشجو آن نفر هزار 100 حدود كه دارد جمعيت
  .است شاداب محيطي در تكنولوژي توسعه و  آموزش

 .  در اين منطقه بسياري از دانشگاه هاي معتبر چيني و خارجي شعبه دارند�
 ليورپول مشترك دانشگاه چين، آموزش وزارت تأييد با 2006 سال در�

    .شد تاسيس مستقلي دانشگاه عنوان به جيوتانگ شيان دانشگاه - انگليس
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 استاد دانشگاه تربيت مدرس و رايزن علمي سابق ايراندكتر يوسف حجت، متن اين اساليد توسط آقاي 

 . در چين، ژاپن و كره جنوبي در اختيار نگارنده قرار گرفت 



 SIP با همزمان )SND )Suzhou New District سوجو جديد منطقه�
  )%35( داشت SIP از كمي سهم سوجو محلي دولت چون و گرفت شكل
   .كرد SIP به كمتري توجه و كرد معطوف SND به را توجه بيشتر

  90 به سال 5 مدت در زيان وقتي .شد SIP منطقه دهي زيان باعث اين�
 داد كاهش % 35 به را خود سهم سنگاپوري كنسرسيوم رسيد، دالر ميليون

 كيلومتر 70 از سنگاپور سهم ترتيب اين به .رسيد % 65 به چين سهم و
   .يافت كاهش مربع كيلومتر 8 به مربع

  منصوب پارك رييس و شهردار معاون عنوان به را جديد منطقه مدير چين�
 يافت، كاهش سنگاپور سهم اينكه از بعد سال يك ،2001 سال در و كرد

   .كرد پيدا دست دالر ميليون 8/3 ميزان به خود سود اولين به پارك
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 ، استاد دانشگاه تربيت مدرس و رايزن علمي سابق ايراندكتر يوسف حجتمتن اين اساليد توسط آقاي 

 . در چين، ژاپن و كره جنوبي در اختيار نگارنده قرار گرفت 



 مسير صنعتي شدن؟
 تعريف، تصور و انتظار ما از صنعتي شدن چيست؟�
 بطور نمونه، كدام دسته از موارد ذيل؟    

 صاحب فناوري بودن،  �
 ايجاد ثروت، �
 ايجاد اشتغال،  �
 خودكفايي،   �
 ايجاد ارزش افزوده�
 حفظ استقالل سياسي كشور/كسب�
 باال رفتن رتبة جهاني  �
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 طرح سؤال
 مدرك با بويژه( دانشگاهي التحصيالن فارغ براي تنها كه اين علت به آيا�

 هستيم؟ بنيان دانش شركتهاي بدنبال كنيم، فراهم شغلي )دكتري
  راه كه ايم رسيده نتيجه اين به كشور، در فناوري و علم راهبرد تدوين با يا�

 است؟ »بنيان دانش شركتهاي و صنعت اقتصاد،« كشور، پيشرفت
 خودرو توليد اتوماتيك تمام خط يك ساخت فناوري و دانش به اگر آيا�

 كارگران تعداد يا است؟ مطلوب يافتيم، دست ،)انسان دخالت بدون(
 است؟ مالك شده، كار به مشغول

 با( دولتي نيمه و دولتي شركتهاي در خارجي مصنوعات سنتيِ مونتاژ خط�
 اعمال بهمراه »توسعه و تحقيق« به نياز بدون )كارگران براي اشتغال ايجاد
 هم و كند مي اشتغال ايجاد هم مسمي اَجلٍ الي واردات، سنگين هاي تعرفه

  اين كه انتظارست چگونه باشد، اين اهداف وقتي !دولت براي درآمدزايي
 كند؟ تغيير سياست
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  انقالب دوران از پيش از ابزار، ماشينهاي ساخت و فناوري«�
 بوده كشورها بودن صنعتي مهم شاخصهاي از يكي تاكنون صنعتي

 ».است
 شامل و شود نمي خالصه ساده موارد به تنها ابزار ماشينهاي«�

 و ميكروپروسسورها خودكار توليد ماشينهاي ،CNC ماشينهاي
  گيري، اندازه ماشينهاي شكلدهي، ماشينهاي الكترونيكي، بردهاي

 ».شود مي غيره و بعدي سه چاپگرهاي
 ناطق جواد محمد دكتر                                                                          
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 )طرح نظرات مختلف و بعضاً متضاد(شدن كشور  مسير صنعتي

  آنهايي سپس و شود توليد غيرهدفمند بصورت كشور علمي مراكز مقاالت�
       آن روي بر و انتخاب دارد، را محصولي يا فناوري به تبديل پتانسيل كه

  شده بازاريابي شود؛ توليد محصول شركت، تأسيس با .شود گذاري سرمايه
  حفظ را خود فروش و رقابت قابليت نيز زمان طول در .رسد فروش به و

 .كند
 

  از بخشي .شوند تقويت دارند، محصول فروش كه صنايعي و شركتها�
 تحقيق واحد .يابد اختصاص توسعه و تحقيق واحد ايجاد به حاصل درآمد

  تحقيقات هدفمندسازي و دانشگاهها با تعامل و همكاري وارد توسعه و
 .شود دانشگاهها
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 ]97/1/29ارائه بخش اول و دوم، [



 )ادامه(طرح نظرات مختلف و بعضاً متضاد 
 بويژه »توسعه و تحقيق واحدهاي« در ايده توليد براي اصلي ريزي برنامه�

 ؛)تهي فضاي در ايده توليد نه و( باشد دارند، محصول فروش كه صنايعي
   .است موجود فروش شبكة تا زنجيره  بخشهاي ساير كه چرا

  انتقال/خريد .شود موجود توسعة و تحقيق واحدهاي نمودن پويا به اقدام�
   .باشد نظر مد كارخانه، كردن وارد بجاي فناوري

 نمونه بطور( باشد متفاوت بايد شده، اتخاذ مسير فناوري، نوع حسب بر�
   .)ICT و IT در

   .است متفاوت IT محصوالت با هواپيما و خودرو فوالد، توليد مسير�
  و بندي دسته بايد محصوالت فناوري، تغيير سرعت خصوص در�

  و همراه تلفن هاي گوشي در آن تفاوت نمونه، بطور .شود سياستگذاري
        .است مشهود بسيار نفتكش يا كانتينربر هاي كشتي
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 )ادامه(طرح نظرات مختلف و بعضاً متضاد 

  بايد است، فراهم شرايط ساير اما دارد، نقدينگي مشكل صنعتي اگر�
 .كرد فراهم آن براي بانكي تسهيالت

 زمينه آن در دارد، مشكل بازاريابي و تبليغ در فروش براي محصولي اگر�
 .گيرد قرار نظر مد بايد خبره افراد مشاورة و آموزش .شود كمك بايد

  كمك بايد زمينه آن در دارد، مشكل بندي بسته زمينة در محصولي اگر�
 .شود

  شدة تمام قيمت اما است، قبول قابل روز فناوريِ لحاظ از محصولي اگر�
  تمهيدات از اي مجموعه بايد است، خارجي محصوالت از باالتر كمي آن
 .شود رقابت قابل محصول آن تا گيرد قرار نظر مد

 
250 



 )ادامه(طرح نظرات مختلف و بعضاً متضاد 
  كه خواست بايد كنند، مي استفاده دولتي تسهيالت از كه صنايعي از�

 و مهندسان حقوق نمونه، بطور .كنند اندازي راه »توسعه و تحقيق واحد«
  شود پرداخت صنايع وزارت توسط نخست سال سه در بخش اين محققان

 صنايع وزارت توسط افراد اين حقوق از نيمي آن، از پس سال سه در و
   .شود پرداخت

 

   خود تجربيات بايد توسعه و تحقيق واحدهاي مديران و كارشناسان�
 راهنماي .دهند قرار ديگران اختيار در را )ها ناكامي و موفقيتها درسهاي(

 وبگاه در »توسعه و تحقيق مراكز مديران گردهمايي« عنوان با كوتاهي
 .است دسترسي قابل www.ias.ir آدرس طريق از هوافضا انجمن

 

   .شود ماليات از معاف خصوصي، بخش صنايع در توسعه و تحقيق واحد�
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 )ادامه(طرح نظرات مختلف و بعضاً متضاد 
  كه باال بسيار افزودة ارزش با كاالهايي دارند، تمايل صنعتي كشورهاي�

 نظير دارند؛ نگه خود براي دارند، پايين انرژي مصرف و ناچيز آاليندگي
 .ميكروپروسسور

  زياد، آاليندگي سبب آن، توليد كه محصوالتي تني ميليون صادرات�
  جهان كشورهاي براي عمدتاً باالست، انرژي مصرف و آب زياد مصرف

 .شود مي ريزي برنامه سوم
  تا كنند بندي دسته اي بگونه را كشورها دارند تمايل صنعتي كشورهاي�

 و بفروشند دوم ردة كشورهاي به را خود قديمي صنايع/فناوريها بتوانند
 صنايع/فناوريها مداوم خريد توانايي كه اين براي نيز دوم ردة كشورهاي

  قبلي صنايع/فناوريها بتوانند باشند، داشته را اول ردة كشورهاي قديمي
 .بفروشند پايينتر ردة كشورهاي دسته به را خود
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 وظيفة دولتها در كشورهاي پيشرفته
  فراهم و بسترسازي پيشرفته، كشورهاي در )حاكميت( دولت وظيفة�

  سياستهاي كارآ، هاي نامه آئين و قوانين تدوين زيرساختها، آوردن
 رقابتي فضاي ايجاد و مؤثر اي تعرفه و پولي سياستهاي هدفمند، حمايتي

   .است شفاف و سالم
 و كارخانه ساخت طريق از اشتغال ايجاد كشورها اين در دولت وظيفة�

 .نيست غيره
 نرخ موضوع به پيشرفته كشورهاي انتخاباتي مبارزات و ها برنامه در اگر�

 سياستهاي اتخاذ كارآمد، قوانين تصويب منظور شود، مي اشاره بيكاري
   .است بيكاري نرخ كاهش منظور به ... و اي تعرفه و پولي مناسب

  دولتها توسط برنيايد، خصوصي بخش عهدة از كه نياز مورد زيرساختهاي�
   .شود مي فراهم يا تسهيل
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 اي تاريخي از عدم بسترسازي در كشور ذكر نمونه

 به ماه يك تا هفته سه تهران تا خرمشهر از مسافرت 1914 سال در«�
 مناسبتر و سريعتر خوزستان در نفت صنعت كاركنان و انجاميد مي طول

 به استانبول و سوئز كانال طريق از و كشتي با خرمشهر از كه يافتند آن
 باكو راهي قطار با نيز آنجا از و بروند سياه درياي در باتوم روسي بندر
 طريق از نهايتاً و انزلي بندر به خزر طريق از كشتي با هم آنجا از و شده
   ».بيايند تهران به زميني جادة
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1386تاريخ ايران كمبريج، جلد اول، ترجمة تيمور قادري،   



 )ادامه(وظيفة دولتها در كشورهاي پيشرفته 

  مختلف زمانهاي در و مختلف كشورهاي در خصوصي بخش توانمندي�
   .است متفاوت

  انجام آمريكا در خصوصي بخش توسط نيز ماه به مسافرت آينده در�
 .شد خواهد

  .است كرده واگذار خصوصي بخش به را زيرمداري بخش ناسا نمونه، بطور�
  خصوصي بخش به ما كشور در بخش اين كه شود نمي دليل موضوع اين

 .شود توجه آن مكاني و زماني ظرف به بايد .شود واگذار
          را چيز همه افتد، مي راه سازي تجاري موج كه هنگامي كشور در �

   .كنند تجاري خواهند مي
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       كند، آباد را مملكتش بخواهد كس هر كه است جايي سوم جهان�
  در بايد باشد آباد اش خانه بخواهد كه كس هر و شود مي خراب اش خانه

 ]حسابي دكتر از نقل[ بكوشد مملكتش تخريب
  كه شود مي تدوين اي بگونه ها نامه آئين و قوانين پيشرفته، كشورهاي در�

  و افراد تر، دقيق بعبارت .گيرد قرار راستا يك در اجتماعي و فردي منافع
 سبب اما كنند، مي حركت خودشان براي درآمد كسب نيت با شركتها

 .شوند مي شان جامعه اقتصادي پيشرفت
        قرار اجتماعي منافع مخالف فردي منافع سوم، جهان كشورهاي در�

  خود بردارد، گام اجتماع منفعت جهت در بخواهد فرد اگر .گيرد مي
  بردارد، گام شخصي منفعت جهت در بخواهد اگر و شود مي متضرر
   .شود مي متضرر اجتماع
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  از درصد يك از كمتر كنوني شرايط در موجود، آمار به بنا«
 ».هستند توسعه و تحقيق واحد داراي صنعتي بنگاه هاي

     
 )97/4/30(دكتر برات قباديان، معاون پژوهش و فناوري وزارت صمت     
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 آدرس اشتباه در ارتباط صنعت و دانشگاه 

  تحت را خارجي محصول يك كه صنايعي با پژوهشي همكاري�
  خود كه است صنايعي با متفاوت بسيار كنند،مي توليد ليسانس

   .كنندمي توليد و طراحي را محصولي
 

راهنماي كوتاهي با همين عنوان و تشريح موضوع در وبگاه انجمن �
 .قابل اخذ است  www.ias.irهوافضا به آدرس 
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 سوء برداشت يا محاسبه
  توان كشور آيا كه كنند مي مطرح را موضوع اين افراد از بعضي�

  ساخت توان چرا ندارد؟ هم را قبل سال 50 محصوالت ساخت
  را آن توليد توان اآلن ايم، داشته قبل دهة چند كه محصوالتي

   نداريم؟
 اما دارد؛ را است ساخته قبالً كه محصوالتي توليد توان كشور :جواب�

 خريداري كه است اين كند، نمي توليد را آن اآلن كه اين دليل
 .ندارد را بازار محصوالت با رقابت قابليت ديگر، عبارت به .ندارد

  در نيز قبالً كه( كشور در محصوالت و قطعات از بسياري توليد عدم�
 با گذار سرمايه اقتصادي صرفة عدم برآورد ،)است نشده توليد كشور
  مقررات و شرايط تغيير از نگراني همچنين و مختلف عوامل به توجه
 .است
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       1367-1397برحسب سال در فاصلة سالهاي ) تومان(نمودار نرخ ارز 
 )درصدي محاسبه شده است15هزينه توليد با فرض نرخ تورم ساليانه (
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  97در افتتاحيه كنفرانس انجمن مهندسي ساخت و توليد در آبان دكتر يوسف حجت اين اساليد توسط آقاي 

 .   ارائه شده كه براي درج در اين مجموعه، ضمن قدرداني از ايشان، در اختيار نگارنده قرار گرفته است



 از ماست كه برماست
 فروشگاه به قديم، همكاران از نفر چند همراه به چين به سفري در�

 و بوده منتظر فروشگاه بيرون من .كرديم مراجعه الكترونيكي محصوالت
 بازار قيمتهاي از همراهان بقية .كردم مي نظاره را فروشگاهها ويترين
 به فروش براي كه بودند دوربيني خريد دنبال به و بوده مطلع تهران
 .باشد داشته بيشتري صرفة كه بياورند كشور

 علت جوياي و رفتم فروشگاه داخل به همكاران، مراجعة كشيدن طول با�
  همكاران !شدم متوجه را جالبي نكتة .شدم آنها حد از بيش تعلل

 نوع همان كه شدند متوجه اما كنند؛ خريداري خواستند را دوربيني
 تهران بازار در آنها تمام كه حالي در دارد؛ مختلف قيمت چندين دوربين،

 .پرسيدند فروشنده از را علت !رسد مي فروش به قيمت يك به
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 از بعضي جنس كه بود اين بودند، نوع يك از كه دوربينها اين تفاوت�
 همين به .پالستيكي بعضي و فلزي بعضي بود؛ متفاوت آنها داخل قطعات

 .بود متفاوت آنها قيمت علت،
  و رسيد، مي فروش به قيمت يك به تهران بازار در دوربين نوع اين چون �

  را نوع ترين كيفيت بي مسافرين و تجار نبودند، قائل آنها بين تفاوتي
 .كردند مي كشور وارد فروش براي و كرده انتخاب

  كه هستند كشور هر تجار اين .كند مي توليد محصولي نوع همه چين�
 دستگاههاي نقش البته .كنند وارد را جنسي چه كه كنند مي انتخاب
 .كرد فراموش نبايد نيز را كننده مصرف آگاهي و نظارتي
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كيفيت   چهل، پنجاه سال پيش، محصوالت ژاپني به عنوان محصوالت بي�
 .  مطرح بود

 

كيفيت   تا يك دهة قبل، محصوالت چيني به عنوان محصوالت ارزان و بي�
 .  مطرح بوده است؛ اما بسرعت اين موضوع در حال تغيير است

 

  در را وسيعي گذاري سرمايه پيوسته، بطور كالن، ريزي برنامه با چين�
   .دهد مي انجام توسعه و تحقيق بخش
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 توجه
 رقابت .باشد داده پس را خود امتحان كه است روشهايي دنبال به صنعت�

  از استفاده و نوآوري به را صنعت كه هستند عواملي بازار، در برتري و
   .دهد مي سوق جديد فناوري

  مورد معمول، بطور شود، مي ارائه مقاالت از بسياري در كه روشهايي�
 .است نداده پس را خود امتحان كه چرا گيرد؛ نمي قرار صنعت استقبال

  روشهاي با مقايسه در مذكور روشهاي كه زماني مدت گذشت از پس�
 به مختلف هاي جنبه از را خود قابليتهاي شده، ارائه جديد و موجود
 .شود مي جلب آن به صنعت توجه برساند، اثبات

  را كليدي فناوريهاي كنند، مي حركت فناوري مرزهاي در كه شركتهايي�
  در و كرده شناسايي شود، مي رقابت بازار در آنها برتري حفظ به منجر كه
   .دهند مي ارائه جديد فناوري/طرح/ابتكار/روش خصوص، آن
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 )ذكر نمونه(شناسي عملكرد صنعت  لزوم آسيب
 لحاظ از( مجموعه يك ظرفيت از بيش و پشتوانه بدون بلندپروازي�

 ،)سياسي حمايت حتي و فني و علمي توان و بودجه
 بدنبال را صنعت مرگ صنعت، از »توسعه و تحقيق بخش« تفكيك�

 .داشت خواهد
  و جديد، هاي پروژه شدن اضافه بدون/با ها پروژه بندي اولويت تغيير�

 صحيح، ريزي برنامه عدم بواسطة تمام نيمه هاي پروژه لغو حتي
  كه ،)واگذاري قصد بدون( فني دانش كسب منظور به RFP ارسال�

  در .است شده خالصه بسيار هاي پيشنهاديه دريافت منجربه متعاقباً
 .نيست ممكن برتر پيشنهاديه انتخاب وضعيت، اين

 ها،  ادغام و تفكيكهاي متوالي صنايع، سازمانها و وزاتخانه�
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  فلسفة( صنايع از بعضي در صوري عمالً توسعة و تحقيق مراكز�
     دنبال را ديگري اهداف بعضاً و نيست توسعه و تحقيق آنها، وجودي

 ،)كنند مي
  و اجزاء برونسپاري پروژه، كردن خرد فنيِ توانايي بايد صنعت�

  كه صنعتي( باشد داشته را مجموعه كردن جمع و تحويلگيري
 .)است ساخت و طراحي آن مأموريت

 بعضاً عدم انتخاب صحيحِ هيأت علمي همكار، �
 ،)به شرط انتخاب صحيح(گذاري بر اساتيد همكار  عدم درك سرمايه�
اند؛ در   راندن كارشناسان سابق خود كه هيأت علمي دانشگاهها شده�

 .  توانند از بهترين اساتيد همكار باشند صورتي كه اين افراد مي
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  .نيست نوآورانه طرحهاي و ها ايده دادن رئيس، وظيفة�
 .است كارشناسان وظيفة اينها�
 .كنند تحميل خود هاي زيرمجموعه به را خود نوآورانة هاي ايده نبايد رؤسا�
 .شود مي محسوب مخربي عامل صنايع، و سازمانها رؤساي نوآوريِ تحميلِ�
 .نيست خطا و آزمون محل جامعه، و صنعت سازمان،�
 بررسي شده، شناخته فناوريِ و علمي راهكارهاي تمام كه زماني نوآوري، �

  كارشناسان توسط كه بشرطي هم آن نباشد، مسئله جوابگوي و باشد شده
 .است سازي پياده قابل باشد، شده اعتبارسنجي و گذاري صحه

  ارائة .باشد بوده نوآوري و خبره كارشناس زماني است ممكن رئيس يك�
  .است بالمانع صحيح مسير از و الذكر فوق شرايط تحت وي توسط نوآوري

  اي رايانه ويروس ضد افزار نرم توليد شركت يك رئيس محتمالً نمونه، بطور�
 موضوع اين چك .باشد داشته مقابله براي جديدي ايدة مشابه، موارد در يا

 .بود خواهد سريع كارشناسان توسط هم
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 توجه آن به اغلب كه جداست مقولة دو گيري تصميم و سازي تصميم�
 .شود نمي

 .كنند مي گيري تصميم رؤسا�
 .كنند مي سازي تصميم كارشناسان، كمك با مديران�
  آنها و شود فراهم رؤسا براي بايد فايده-هزينه تحليل با مختلف انتخابهاي�

  )... و زيست محيط سياسي، اجتماعي، اقتصادي،( جوانب جميع به توجه با
   .كنند گيري تصميم
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 !  حمايت مالي بشرط عضويت در هيأت تحريريه نشريات�
حتي در صنايع (توقع دريافت پژوهش رايگان توسط دانشجويان �

 :موارد نمونه!) متمول
 ،)اما به منظور كسب دانش فني(برگزاري جلسات متعدد فنيِ عقد قرارداد �
 دكتراي پيشنهاديِ طرحِ تصويب از قبل زمان در مالي حمايت اظهار�

 در دانشجو پيشنهادي طرح تصويب از پس آن ادامة عدم و دانشجويان،
 )است آن انجام به ناچار دانشجو تصويب، از پس( دانشگاه

 نحوة شركت در كارگاههاي آموزشي انجمنهاي علمي كشور�
فرستند تا شركت كند و جزوه  بعضاً مشاهده شده است كه يك نفر را مي�

سپس آن فرد دورة مذكور را براي بقيه افراد در . آموزشي را دريافت كند
 !)آن هم در صنايع متمول(صنعت برگزار كند 
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 )ذكر نمونه(ضعف نظارت بر صادرات 
  نوع يك خريد براي انگلستان از بازرگاناني پيش، سال 30 حدود�

 محصول آن بسيار و كرده بازديد كشور استانهاي از يكي از مركبات
  پرداخت پيشتر را آن پول و داده سفارش را مقاديري و پسنديدند را

 .كردند
  هم آن پول و شده فروخته محصول بودند، ديده كه باغداران�

  سمت به و كرده خالي را خود انبارهاي ته است، شده پرداخت
 .زدند بار مقصد

 خريدار بازرگانان مقصد، در كشتي تخلية از قبل محصول، بازديد با�
   .كردند تخليه دريا در را كشتي بار

 اما خواهيم، نمي هم را پولمان كه فرستادند پيغام انگليسي بازرگانان�
  .داديد دست از را اروپا بازار
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 واقعيتهاي مسير 
 با مقايسه در( مناسب سوددهي كشوري در محصولي توليد كه زماني�

 رونق آن توليد تا .گيرد نمي رونق آن توليد باشد، نداشته )فعاليتها ساير
   .داشت نخواهد توسعه و تحقيق براي پولي نگيرد،

 نيز خاص اي حوزه در توليد كه زماني در موارد، اغلب در متأسفانه�
  و تحقيق بابت پولي و نيست توسعه و تحقيق فكر به دارد، سوددهي

 .شود نمي هزينه توسعه
 پژوهشهاي نگيرد، رونق صنعتي در اي توسعه تحقيقات كه زماني تا�

  تعريف به( .بود خواهد استفاده بال آنها براي دانشگاهها در مرتبط كاربرديِ
 )شود رجوع اي توسعه و كاربردي پژوهش
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 صنعت و فناوري نشود، توجه پايه تحقيقات به اگر« كه است صحيح اين�
 قرن اوايل در انگلستان نمونه بطور( افتد مي عقب آينده در كشور آن

 همه نتيجة نباشد، اي توسعه تحقيقات كشوري در اگر اما ،»)بيستم
  عقيم )صنعت حوزة در حداقل( كشور آن در كاربردي و پايه تحقيقات

   .ماند مي
 

  كشور در اي توسعه و كاربردي پايه، تحقيقات زمينة در صحيحي نسبت�
 .شود تصحيح بايد نسبت اين و ندارد وجود
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 راهبرد فناوري كشور

  در فناوريهايي چه بر گذاري سرمايه آن، اهداف و كشور توسعة در�
 است؟ اولويت

  مدت ميان مدت، كوتاه در مختلف فناوريهاي حوزة در كشور راهبرد�
 چيست؟ مدت بلند و
 فناوري،توسعة بومي آن �
 خارج،گذاري مشترك با  توسعه و سرمايه�
 فناوري،خريد دانش فني آن �
 ،)اي بين سيارهمثالً مربوط به اكتشافات (عدم ورود به آن حوزه �
 )در مراحل كسب فناوري ممكن مدنظر باشد(مونتاژ محصول �
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 پيشنياز تدوين راهبرد فناوري
 سناريوهاي مختلف تعيين هزينه و زمان كسب فناوري و محصول در�

 برد؟ توسعة بومي آن فناوري چقدر هزينه و زمان مي�
و خريد دانش فني  درصد توسعة بوميميزان  با تعيين( سناريويي هر ازاي به�

 .بايد مشخص شودزمان حصول ، هزينه و )مختلف زماني پروژهمقاطع در 
 ساير در نوظهور فناوريهاي و فناوري آن خصوص در پژوهي آينده�

 با مقايسه در آينده سال پنج در ما توليدي محصول آيا( كشورها
 )است توجيه قابل بازار، آتي محصوالت

 

  توسط فناوري آن سناريوي كارشناسان، توسط فوق موضوع دو تدوين با
  موضوع ،)ها حوزه همه( كالن سطح در .شود مي انتخاب سازمان رئيس

   .دارند فناوري اشتراك يكديگر با مختلف محصوالت چون شود، مي پيچيده
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 توان و مالي توان اهداف، به توجه با فناوري حوزة يك در است ممكن�
 كننده مصرف فقط كه شود گرفته تصميم حصول، زمان و كارشناسي

 .باشيم
  در كارشناسان؛ آموزش و محصول خريد :مدت كوتاه در است ممكن�

 :مدت بلند در معكوس؛ مهندسي شروع و محصول مونتاژ :مدت ميان
 .شود انتخاب جديد، طرح با بومي محصول توليد

 خصوص آن در فناوري سياست بايد خارجي، قرارداد عقد از قبل�
  در .شود گنجانده قرارداد در فناوري كسب مراحل تا باشد مشخص

 بعد به و شود مي بسته مونتاژ براي جداگانه قرارداد يك اينصورت، غير
     .افتيم مي داخل توليد فكر به
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 صفر از خودمان را محصول فالن بگوييم كه نيست مطلوب كمال اين�
  را آن صد در صد و ايم آورده بدست را آن فني دانش و كرده طراحي
 :كه داشت توجه بايد .ايم ساخته

 .نبايد دوباره چرخ را اختراع كرد�
دانش فني، كار با سرعت بيشتر و هزينة  ) بخشي از(ممكن است با خريداريِ �

 .كمتر انجام شود
 . ايم هزينة بيشتر يعني از كار ديگري بازمانده و از جاي ديگر عقب مانده�
  كنيم، خريداري نتوانيم و باشيم داشته محصولي يا فني دانش به مبرم نياز اگر�

 از فني دانش كسب كه داشت توجه بايد البته  .شود مي متفاوت موضوع آنوقت
 از خارج در رشته آن در تحصيل نمونه، بطور .دارد متعددي راههاي خارج،
   ... و كشور
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 شناسي نقشه راه و الگوها آسيب�
 .  نقشه راه و الگوها بايد پويا باشد و توانايي بروز شدن را بسرعت داشته باشد�
 چگونه لختيِ مكانيزمِ اصالح را به حداقل برسانيم؟  �
توانند  اي در پويا كردن نقشه راه و الگوها بسيار راهگشا مي افزارهاي رايانه نرم�

 .  باشد
 .  نقشه راه و الگوها نبايد سد راه طرحهاي خالقانه و نوآورانه باشد�
بايد توجه داشت كه بعضاً صالحيت بعضي از كارشناسان و مديران از �

 .  كننده نقشه راه يا الگوها بيشتر است كارشناسان تدوين
 .اي باز كرد براي نظرات مديران موفق صنايع پيشرو  بايد حساب ويژه�
دفتر تدوين نقشه راه و الگو بايد دائماً داير و فعال باشد و از نظرات كارشناسان �

 .خبره در اصالح نقشه راه و الگوها بهره برد
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 ها فناوري پروژه-شناسايي گلوگاههاي علمي

ريزي براي عبور از آن  ها از قبل، و برنامه شناسايي گلوگاههاي پروژه�
 .بسيار مهم است

 

 :فناوري در هوافضا، بطور نمونه-چندگلوگاه علمي�
 اثر نامطلوب رادوم در هدايت و كنترل،�
 بر، كردن يك موشك ماهواره اي مرحلهچند �
 بر، بوسترهاي دورچين در موشك ماهواره�
گري سوخت جامد در محفظة بوستر از قطر معيني بزرگتر،  فناوري ريخته�

 .كند تغيير مي
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 بر، ماهواره موشك يك توسعة در كه است بديهي فضايي كارشناسان براي�
  بتوان آن، سوخت و موشك جرم و ابعاد كردن بزرگتر با كه نيست اينطور
   .داد قرار باالتري مدار در را بيشتر جرم با اي ماهواره

 بوسترها كردن دورچين و موشك كردن اي مرحله چند فناوريِ اينكار، براي�
 .آورد بدست بايد را

 .است نياز نيز ... و كنترل هدايت، ناوبري، در ديگري متعدد فناوريهاي�
  اي توسعه حتي و كاربردي تحقيقات زودتر بدانيم، را گلوگاهها اين ابتدا از اگر�

 در طوالني اي وقفه رسيديم، گلوگاه آن به كه زماني در تا كرده شروع را
 تا مرتبط تحقيقات اضافي، اعتبار تأمين ريزي، برنامه شناسايي،( پروژه انجام

 و علمي مراكز به قبل از تواند مي گلوگاهها اين .نگيرد صورت )ساخت
 مالي حمايت آنها روي بر اي توسعه و كاربردي تحقيقات از و اعالم فناوري

 .شود
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  شده واقع عنايت مورد ملي نگاه از بايد فناوريها مالي، منابع به توجه با«�
  جلو به غيردفاعي و دفاعي بخشهاي مشترك ريزي برنامه و كوشش با و

  و علوم استراتژي يك چارچوب در( مشترك كوشش اين .شود برده
 كار تقسيم فناوري، توسعة زمانِ كاهش براي را زمينه )ملي فناوري
 منابع از بهينه برداري بهره و غيردفاعي، و دفاعي بخشهاي بين صحيح
 ».نمايد مي فراهم انساني
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 ]ترجمه و تحليل از دفتر مطالعات[



  سنتي مرزهاي و شده وسيع بسيار گوناگون علوم حوزة كنوني، دوره در�
 .است شده محو مختلف علوم

 

  .شود آغاز شيمي تا شده تمام كجا فيزيك كه دانيم نمي درستي به امروز�
  آغاز شناسي زيست تا شود مي تمام كجا شيمي دانيم نمي كه همينطور

 .شود
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 ]1375دفتر مطالعات، [



 بعد، به ميالدي 60 دهة اواخر از كه فناوريهايي به منابع، بعضي در�
 هستند، و بوده نوظهور علميِ تحقيقات بر مبتني و اند كرده ظهور

 .است شده گفته پيشرفته فناوريهاي
 :خصوصيات ممتاز فناوريهاي پيشرفته�

 توسعة آنها عميقاً وابسته به پيشرفتهاي علمي است؛�
 شود؛ در ساختمان آنها مواد و مصالح كمي مصرف استفاده مي�
 .كند و ارزش افزوده بسيار زيادي توليد مي�

 فناوري و صنعتي سياستهاي چرا كه دهد مي نشان  تفاوتها اين�
 اين :توجه( است كرده تفاوت گذشته سال 20 با عميقاً امروز،

   .)است 1375 سال به مربوط گزارش

 ]1375دفتر مطالعات، [ 282



  و علوم استراتژي در پيش از بيش 1994 سال بازبيني از پس كه اولويتي دو
  قرار آمريكا دفاع وزارت تأكيد مورد )1990-2005( آمريكا دفاعي فناوري
 :گرفت

اهميت دادن به فناوريهاي اقتصادي كننده، كه توليدات نظامي را مقرون �
 .به صرفه كند

 دفاعي،سازي فناوريهاي  توجه كردن به جنبة دو منظوره�
       

 )گرفت اين استراتژي هر دو سال يكبار مورد بازبيني قرار مي(     
                                                               

 ]ترجمة دفتر مطالعات[                                                                 
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 در آينده مختصراً و برحسب نياز به  �
 

 استراتژي علوم و فناوري
 و 

 مديريت علوم و فناوري 
 

 .پرداخته خواهد شد
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 رشتة مديريت فناوري و گرايشهاي آن

در مقطع    MITتوسط دانشگاه  1981اين رشته اولين بار در سال 
 .كارشناسي ارشد ارائه شد

 
 گرايش سياستهاي تحقيق و توسعه، �
 صنعتي،توسعه گرايش استراتژيهاي �
 فناوري،گرايش انتقال �
 فناوريگرايش نوآوري �
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 بعضي از دروس رشتة مديريت فناوري

 مدلهاي انتقال فناوري�
مديريت انتقال و انتشار دانش و �

 فناوري
 سياستگذاري علم و فناوري�
استراتژيهاي توسعة فناوري در  �

 سطح بنگاه 
 ارتباط مراكز علمي و صنعتي  �
سازمانهاي تحقيق و توسعه و   �

 پاركهاي تحقيقاتي صنعتي

اقتصادي و سير تحول  تئوريهاي �
 فناوري

 و توسعه  فناوري �
 فناوريبيني  ارزيابي و پيش�
 استراتژيك صنعتيمديريت �
مدلهاي توسعه صنعتي در  �

تازه صنعتي  صنعتي، كشورهاي 
 شده و در حال رشد  

 در راهبري توسعهدولتها نقش �
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 راهكارها و پيشنهاداتي براي تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه
 )ذكر چند نمونه(  

 استاندارد پروازي وسيلة يك سازي شبيه افزار نرم دادن قرار دسترس در
 سرنشين بدون هواپيماي يك نمونه بطور ،)مستندات بهمراه( صنعت هر توسط
   پياده آن روي بر را ... و ناوبري كنترل، هدايت، نوين روشهاي دانشگاهيان�

 .گيرد مي قرار آزمون مورد عملي مالحظات با روشها اين .كنند مي
 .قابليت استفادة آن در صنعت با شفافيت بيشتري قابل رؤيت و انتخاب است�
 سازي  شبيه افزار نرم گذاري صحه مقاله از داور استاد و دانشجو، اطمينان صنعت،�
 افزايش احتمال چاپ مقاالت در نشريات معتبر�
 ...)  ساعتي، قراردادي و (آشنايي و آموزش دانشجويان قبل از استخدام �
 براي منتخب روشهاي عملي تست امكان شود، مي پيشنهاد نهايت در�

 .شود فراهم دانشگاهيان
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 دانشگاهها در )آن از بخشي يا( صنايع توسعة و تحقيق واحدهاي استقرار
 ]است شده انجام مشهد فردوسي دانشگاه در كار اين[ دائم يا مقطعي بطور

 

 ،)آزمايشگاهها و اساتيد( مربوطه دانشگاه هاي توانايي به كامل تسلط و آشنايي�
 آن، پژوهشي نيازهاي و صنعت آن با اساتيد آشنايي�
 دانشگاه، آزمايشگاههاي و كالسها از R&D بخش مهندسين استفادة امكان�
 التحصيلي، فارغ از پس و قبل همكاري براي R&D بخش به دانشجويان مراجعة�
 ،R&D بخش نيازهاي رفع در دانشجويان هاي نامه پايان شدن جهتدار�
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 بطور نمونه

  و بنز شركت انگستان، كاونتري شهر در كينگستون دانشگاه در�
  و تحقيق واحد از بخشي و ساخته ساختمانهايي واگن فولكس
  آن در اساتيد و دانشجويان با مؤثرتر ارتباط براي را خود توسعة
 )انگلستان كاونتري در آلماني شركت دو :توجه(  .اند كرده مستقر

   ]لياقت غالمحسين دكتر از نقل[                                             
 

 .شود مي تكميل آينده در و است زياد بسيار موارد اين البته
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 جنب نيست، موجود كافي فضاي دانشگاهي در كه صورتي در�
 كه سالهاست نمونه، بطور .شود فراهم امكانات اين دانشگاه
 .است فعال خصوص اين در شريف صنعتي دانشگاه

 

290 



 پيشنهاد

براي استقرار واحدهاي تحقيق و توسعة صنعت در دانشگاهها �
 :مشوقهايي لحاظ شود؛ مانند

 معافيت مالياتي پنج تا ده ساله/تخفيف �
عدم دريافت عوارضهاي مختلف شهرداري در صورت ساخت و ساز در  �

 محوطه دانشگاه
تخفيف عوارضهاي مختلف شهرداري در صورت ساخت و ساز در جنب �

 دانشگاه
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 )ادامه(دانشگاه  و صنعت ارتباط تقويت براي پيشنهاداتي و راهكارها
 در كاربردي-تخصصي دروس برگزاري و تدوين از صنعت مالي حمايت

 دانشگاهها در دكتري و ارشد كارشناسي مقطع
 :بطور نمونه

 هدايت هواپيماهاي بدون سرنشين�
 بر روشهاي هدايت ماهواره�
 خاموش-هاي دو وضعيتي روشن كنترل وضعيت ماهواره با پيشرانه�
 .)است هاي تخصصي تقسيم شده به شاخه» ديناميك و كنترل فضاپيما«و » هدايت«دروس (

  كه باشد اي بگونه بايد دروس اين انتخاب كه است اين اهميت حائز نكتة
 اين در .باشد متعالي نيز آن آكادميك جنبة و بوده صنعت نياز مورد

  تواند مي تنها دارد، صنعت با همكاري سابقة كه علمي هيأت عضو هر زمينه،
 .سازد مطرح را )سيالبس با( پيشنهادي دروس خود، تخصصي حوزة در
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 مطرح صنعت توسط دروسي ارائة پيشنهاد گذشته، دهة در زمينه اين در�
 در بود، نشده لحاظ آن آكادميك جنبة كه اين به توجه با اما بوده،

 .نشد تصويب دانشگاهها
 
 دروس اين رسيدن نصاب حد به خصوص در صنعت حمايت بعدي، نكتة�

  )كالسها آن در صنعت كارشناسان از تعدادي نام ثبت با نمونه، بطور(
 .است
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 مقطع در كاربردي-تخصصي گرايشهاي تأسيس از صنعت مالي حمايت
 دانشگاهها در دكتري و ارشد كارشناسي
 :بطور نمونه

 هوافضارشتة در ) هواپيما(طراحي گرايش �
البته ده سال پيش در دانشگاه مطرح بوده اما به علت عدم حمايت تصويب نشده  (

 )است
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 با است، شده انجام عمومي بودجة با كه تحقيقات نتايج و فني گزاشهاي
 .شود گذاشته اشتراك به ،موانع رفع

 
 جلوگيري از موازي كاري�
 ها كاهش هزينه انجام پروژه�
 ها تسريع در انجام پروژه�
 كاهش محدوديت زماني متخصصين داخلي  �
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 مشترك تحقيقاتي هاي پروژه كشور، در صنايع توسعه و تحقيق واحدهاي
 حتي شود، مي ديده خارجي بزرگ شركتهاي در همكاري اين .دهند انجام

 .)زمان و هزينه كاهش( اروپا در قريب خودروسازي كمپاني دو
 

 هاي تحقيقاتي مشترك در صنايع بزرگ كشور انجام پروژه�
 متوسط كشورصنايع مشترك در تحقيقاتي هاي  انجام پروژه�
 واحدهاي تحقيق و توسعة مشترك در صنايع كوچك�
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 بطور سازمانها و صنايع پروازي وسايل حتي و دستگاهها تجهيزات،�
  به شده، خارج رده از ادوات حداقل .شود واگذار دانشگاهها به رايگان

 .شود واگذار دانشگاهها
در يكي از آزمايشگاههاي دانشگاه   16-بطور نمونه، يك فروند هواپيماي اف�

 .دلف هلند در اختيار استادان و دانشجويان مربوطه است
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 )كوادروتور: مطالعة موردي(لزوم تقسيم هوشمندانة وظايف 
  هوايي بخش فعاالن براي استثنايي ايروزنه/فرصت كوادروتور توسعة �

 دانش و مهندسي شركتهاي و التحصيالن فارغ دانشگاهي،( است كشور

 ،)غيرنظامي بخش در بويژه بنيان
 دانشگاهي و شركتهاي كوچك،  هزينة نسبتاً پايين و همساز با امكانات �
 گوناگون،  و متقاضيان بالفعل و بالقوة بسيار از طيفهاي گسترده كاربرد �
 ، )مديريتبا توجه به نوع (بازده در كشور اشتياق به طرحهاي زود �
 .قابليت خوبي براي آموزش مهندسي و كارگروهي دانشجويي دارد�
 .  داردو پتانسيل خوبي براي چاپ مقاله در حال حاضر، قابليت �
 پرندهها، بشقاب پرنده و رباتهاي ، شبه پرندههاهمچنين براي ريزپرنده�
 .  هاي خارجي بايد سريعاً اقدام نمود قبل از اشباع بازار توسط نمونه�

 

 كاريهاي احتمالي لزوم تقسيم هوشمندانة وظايف براي جلوگيري از موازي
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 )ذكر نمونه(هاي پژوهش در كوادروتورها  زمينه
 فرود خودكار بر سكوي متحرك؛�
  نمونه، بطور رباتيك قابليتهاي با تركيب�

 كردن دور و( اجسام ربايش براي پنجه
  اماكن از انفجاري مشكوك هايبسته

   ؛)عمومي
  ناوبري اطالعات تبادل اطالعات، تبادل�

 برد افزايش و داده انتقال كوادراتورها، بين
  مخابراتي؛ ارسال

 سكوي عنوان به كوادروتوربر كوادروتورِ�
 ساير و كوادروتورها براي پرنده سيار

  ناوبري دقت برد، افزايش براي( هاريزپرنده
   ؛)... و

  اَبر و آرايشمند جمعي دسته پرواز و�
  .كوادروتورها آرايشمند

  مداومت و ارتفاع سرعت، برد، افزايش�
 بيشتر؛ بار حمل پروازي،

 مأموريتهاي در( مجدد پرواز زمان كاهش�
   ؛)امدادرساني و پياپي

 پيشرانهاي مختلف؛  �
 شديد، باد حضور در شب، در عمليات�

  زميني، عوارض ميان از عبور يا و باران
 آتش؛ هايشعله و دود ميان در پرواز

 سوختگيري هوايي؛  /شارژ �
  و حرارتي تشعشعات صدا، كاهش فناوري�

   راداري؛ مقطع سطح
 زواياي از مادر پروازي وسيلة از جدايش �

   وارونه؛ حتي و مختلف
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 كاربردهاي بالفعل و بالقوه
 دور راه از شناورها بازديد شامل شناسايي�

 شناسايي ،)شناورها داخل بازديد حتي(
 عنوان به شوندهنزديك قايقهاي و شناورها
 هايكشتي در دريايي دزدان براي هشدار

 بازرگاني؛
 تصاوير ارسال و قطارها جلوي در پرواز�

 ريزش موانع، با تصادم از ممانعت براي
 زمين؛ رانش كوه،

 ربات و اورژانس شامل نجات و امداد�
 غريق شهري، ترافيك در بويژه امدادگر

 زمان حداقل در )تيوب رهاسازي يا( نجات
 سواحل، در كوسه هشدار دريا، در

-آتش در مصدومين و محيط شناسايي
 خروج؛ امن مسيرهاي تعيين و هاسوزي

 فيلمهاي  وقايع، و جشنها از برداري فيلم�
  از فيلمبرداري سينمايي، فيلمهاي مستند،
 جنگها؛ و واقعي هايدرگيري هايصحنه

 نمونه بطور( مراسالت تحويل و ارسال�
   ؛)آمازون شركت

 بر امنيتي نظارت مرزها، كنترل و نظارت�
  سرزده؛ بازديدهاي در منطقه

 پايش و نظارت شامل ايمني و بازرسي�
 معظم؛ تأسيسات

 پايش خطوط برق، گاز و نفت؛�
 نظارت شهري و شهرسازي؛ �
 استخراج تصاوير سه بعدي؛�
 اكتشافات معادن؛�
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 )ادامه(كاربردهاي بالفعل و بالقوه 

  و تصاوير انتقال و زميني رباتهاي حمل�
   آنها؛ فرامين

  فراري و هشدار و زيستگاهها حفاظت�
 ؛)استراليا( مزارع در حيوانات دادن

 هشدار و اطفاء حريق؛  �
 در باستاني آثار عيوب كشف و بازديد�

 العبور؛ صعب نقاط
 هاريزپرنده جمعي دسته پرواز و�

 دفاعي، حوزة در زيادي بسيار پتانسيل
   .دارد امدادي حتي و تهاجمي

 
 

 با ارتفاع رقومي هاينقشه تهية �
 ياب؛ارتفاع رادار از استفاده

-آتش در پايين به گيرافتادگان انتقال�
  مسكوني؛ برجهاي سوزيهاي

 ؛)آلمان( هوايي تاكسي و هوانوردي�
 ايذايي، :مانند نظامي كاربردهاي �

  پارازيت، ايجاد الكترونيك، جنگ
  و دريايي زميني، اهداف سازيشبيه
 در بصري حتي و رادار ديد از هوايي
   آرايشمند؛ اَبر و آرايشمند پرواز

 شدهگذاريمين مناطق از عبور وسيلة�
  ويژه؛ نيروهاي براي ويژه عملياتهاي و
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 چرايي معضل كارخانجات واراداتي؟

  محصوالتشان بودنِ رقابتي قابل غيرِ در وارداتي كارخانجات معضل علت�
  الزم استانداردهاي مطابق و بوده رقابتي هم ابتدا از كه فرض اين با(

 چيست؟ )باشد شده نصب و خريداري
 ميزان به توجه با معمول، بطور آالت،ماشين ساخت شدنتخصصي به نظر�

  تخصصي حوزة اين در تخصصي بطور دنيا در معتبر شركت چند تقاضا،
  لذا .دهندمي افزايش را خود آالتماشين بازدهي بروز روز و كرده كار
  شده بازار وارد بيشتر بازدهي با خودكاري هايدستگاه سال، چند از پس
   .دهدمي كاهش را شدهتمام قيمت كه

  )وارداتي( اتوماتيك تمام هاي كارخانه گسترش با آينده در معضل اين�
 .شد  خواهد بيشتر
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 :مثال
 خريداري كشور از خارج از مدرني بسيار نساجي كارخانة يك نمونه، بطور�

   .است شده نصب كشور در و
 قرار دستگاه اولية مواد محلِ در را اوليه مواد كارگري كارخانه، اين در�

        محصوالت دستگاه، خروجيِ در خودكار بطور دستگاه و دهدمي
 .دهدمي نقل و حمل بخش تحويل را شدهبنديبسته

  شدهتمام قيمت و دارد خوبي رونق كارخانه فروشِ اندازي،راه زمان در�
  محصوالتي سال، چند از پس .دارد نيز صادرات امكان كه است ايبگونه

  كشور از خارج از )پايينتر قيمت با اما يكسان، كيفيت يا( باالتر كيفيت با
  مالي، مشكالت افزايش با روزبروز مذكور، كارخانة و شودمي بازار وارد

 .شودمي ورشكسته و داده دست از را خود رقابت قدرت
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 مذكور كارخانة مشكل رفع موضوع به بخواهد مهندسي شركتي اگر�
  انجام مطالعاتي كار آن روي و كرده دمونتاژ را دستگاه بايد كند، كمك
  بازدهي افزايش براي طرحي سپس و آورد بدست را طراحي دانش و داده
  حلي راه بدنبال اگر ديگر، عبارت به .بسازد را آن از اينمونه و ارائه آن

  بايد باشيم، »مذكور شدة خريداري كارخانة« بازدهي افزايش براي
  رشد به توجه با و شود تأسيس دستگاه سازندة شركت مشابه شركتي
   .كند توليد رقابت قابل محصوالت مدت بلند در بتواند فناوري

 دستگاه بروزسازي به موظف )معتبر( سازنده شركت قرارداد، مطابق�
  ايمني كيفي، استانداردهاي رعايت با خود، محصوالت جديدترين مطابق

  شود )آينده در ترسختگيرانه مقررات بينيپيش حتي و( زيست محيط و
  و محصول تضميني خريد يا مشترك گذاريسرمايه كاري،محكم براي و

  تيم وجود خصوص، اين در .شود ذكر قرارداد متن در صادرات شرط
   .است ضروري متخصص و مجرب كنندة مذاكره
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 سازي تا محصول جديد حلقة مفقوده از مشابه

 از يكي .شود طي موازي بطور مسير چند بايد كشور شدنِ صنعتي براي�
  محصول توليد تا معكوس مهندسي و سازي مشابه مسير« مسيرها، اين

 .ندارد وجود كشور صنايع اغلب در مسير اين از بخشي كه است، »جديد
 سازي مشابه بصورت توليد ابتدا از كه اينست مسير اين ويژة خصوصيات از�

  .نمايد ثروت توليد تواند مي )اقتصادي صرفة صورت در( و گيرد مي صورت
   .نمايد ارائه بازار به محصول تواند مي نيز بعدي مراحل در

  كه شود مي سبب )انداز راه عنوان به( مفقوده حلقة اين وجود عدم�
 بدون( آزاد ورودي با مهندسي و فني هاي دانشكده در كاربردي تحقيقات

 .باشد )صنعت توسعة و تحقيق بخش از ورودي دريافت
   .است آمده بعد اساليد در مفقوده حلقة و فوق شدة ساده مسير�
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 گذاري در تحقيق و توسعه سرمايه
 كه عنواني دارد؛ را R&D در گذاري سرمايه بزرگترين كماكان آمريكا�

 .دارد گذشته سال 50 براي
 

 كه است روندي آسيا به R&D گذاري سرمايه نخست رتبة جهت تغيير�
 در جهان كل از درصدي 44 سهم با و شده شروع گذشته سال چند از

 ادامه نيز آينده در رود مي انتظار كه مهمي روند دارد؛ ادامه 2018 سال
    .باشد داشته

 

 گذشته، سال ده در چين بويژه آسيا در R&D گذاري سرمايه رشد�
 

 .است داشته R&D در درصدي 10 رشدي زيادي ساليان براي چين�
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 R&D رشد نرخ برابر دو از بيش( است درصد 7 چين R&D فعلي رشد�
  از 2027 سال چين R&D گذاري سرمايه رشد، نرخ اين با .)آمريكا
 .گيرد مي سبقت آمريكا

 

 اين از .)دوسوم از بيش( گرداند مي را جهان R&D همچنان صنعت�
 آنها همة ميان در ها نوآوري اصلي درايور ICT كه رود مي انتظار صنايع،

 .باشد آينده سال ده در
 

  بطور R&D اعتبارات در دولت سهم آمريكا، در گذشته سال چند در�
  سهم شده، كم دولت سهم كه همانطور اما است؛ يافته كاهش آهسته
 .است يافته  افزايش صنايع

 

 .اروپاست ناحية R&D و صنعتي اقتصادي، ليدر آلمان�
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  دارد؛ را دولتي بخش در R&D  بودجه بزرگترين آمريكا دفاع وزارت�
 .2017 مالي سال در دالري ميليارد 133/2 بودجه كل از نيمي تقريباً

 
  اما دارد؛ تسليحاتي سيستمهاي توسعه به اختصاص بودجه اين بيشتر�

  تحقيقات شامل فناوري و علم بر متمركز )ميليارد 12( درصد 20 حدود
 .است پايه

 
 .دهد تغيير آينده سال 15 تا 10 ظرف را فناوري كلي فضاي ICT نظر به�
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 سهم بودجة تحقيق و توسعة كشورها در جهان
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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 تحقيق و توسعه در  هزينه
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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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Forecast Gross Expenditure on R&D in US 

و سهم  % 20، سهم تحقيقات كاربردي%16در آمريكا سهم تحقيقات پايه �
 .است% 64اي  تحقيقات توسعه

   ،R&Dاز كل % 14/3سهم دانشگاهها در آمريكا حدود �
 از تحقيقات پايه در آمريكا،% 56:  سهم دانشگاهها�
آن توسط صنايع % 87است كه % 64اي در آمريكا   سهم تحقيقات توسعه�

 .آن توسط دانشگاههاست% 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)  



Academic Spending on R&D (Source: Bestcolleges.com) 
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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. 

317 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 

318 

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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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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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. 

323 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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 دفاعي/بخش هوافضايي

 شاخة در دفاعي/هوافضايي صنايع بخش در نوآوري رشد بزرگترين�
Automation and Autonomous Systems           شود ديده مي. 

 

  مصنوعي هوش و مرتبط افزارهاي نرم هاي حوزه رود مي انتظار همچنين�
   .باشند داشته R&D در اساسي رشدي

 

 به مربوط مستقل و سرنشين بدون هواپيماهاي و وسايل زياد تعداد�
 هوش افزاري، نرم فناوريهاي يكپارچگي با دفاعي/هوافضايي كاربردهاي

 آينده، و موجود سيستمهاي در اتوماسيون و مصنوعي
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 هند، چين، شامل آن اجزاي و دفاعي/هوافضايي سيستمهاي سازندگان�
 ادامه را )%10 تا %5 رشد( توسعه و تحقيق در قوي گذاري سرمايه روسيه

 مطمئن بازار در پيشتاز سازندگان عنوان به مدت بلند رشد از تا دهند مي
   .شوند

  نظامي، هواپيماهاي بفرد منحصر كنندة تأمين كه دارد قصد بويژه چين�
 .شود آينده صادراتي بالقوة بازار براي زيرسيستمها و موتورها

 براي خود دفاعي/هوافضايي توسعة و تحقيق بخش از روسيه حمايت�
 داخلي، زيرساختهاي حمايت و بازسازي

  ايجاد براي خود دفاعي/هوافضايي توسعه و تحقيق بخش از هند حمايت�
  و سيستمها خريد ضمن دفاعي،/هوافضايي قوي اختصاصي صنعت يك

   آمريكا، و روسيه از state-of-the-art فناوريهاي
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Which country has technology leadership? 
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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 



 !چند نكته
ريزي  ها و استفاده از آنها در برنامه ها و دانسته گيري صحيح از داده نتيجه�

 .و مديريت پژوهش، نياز به تفكر چندبعدي و درك همه جانبه دارد
 :كه بگيرد نتيجه اطالعات و ها داده از كسي است ممكن نمونه، بطور�

 تعداد دهد، مي افزايش را خود دانشجويان تعداد دارد چين اينكه دليل به�
   دهيم؛ افزايش را كشور دانشجويان

  اخير سالهاي در توسعه و تحقيق در آمريكا دولتي بودجة سهم اينكه دليل به يا�
  در كشور دولتي بودجه سهم كه است آن علمي ريزي برنامه است، يافته كاهش
   يابد؛ كاهش توسعه و تحقيق

 دهد، مي انجام نيز پايه تحقيقات IBM متمول و پيشرو شركت اينكه دليل به يا�
 دهند؛ انجام پايه تحقيقات هم، كشور در خصوصي شركتهاي

   ديگر موارد و  �
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 هاي ديگر موارد مشابه اين نوع قياسها در حوزه
 كيفيت پس يافته، كاهش سراسري كنكور متقاضيان تعداد اينكه دليل به�

 !است يافته كاهش كشور دانشگاههاي
  اروپايي كشورهاي كه داد رخ زماني در صنعتي انقالب دوران اينكه دليل به�

 !است بهترين پادشاهي نظام پس داشتند، پادشاهي نظام
  علمي زمينة در اول كشور آمريكا دوم، جهاني جنگ از پس اينكه دليل به�

 !است ترين علمي يا بهترين آمريكا نظام پس بود،
 شد، اعطا رأي حق زنان به اول جهاني جنگ از بعد اروپا در اينكه دليل به�

  دوم نيمه در اروپا رشد سطح به كشوري تا داد رأي حق نبايد زنان به پس
    !برسد بيستم قرن

 آمريكا از كه شود مي بيني پيش و دارد را رشد باالترين چين اينكه دليل به�
  آئين يا است حكومتي نظام بهترين چين نظام پس بزند، جلو نيز

 .است آئين بهترين كنفسيوس
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 اقتصادي، نظير جوانب همه در توسعه پايدار، توسعة در كه همانطور�
 و ريزي برنامه در است، نظر مد فناوري و علمي نظامي، اجتماعي،
  فلسفي،-علمي تاريخي، نظير( جانبه همه بينشي بايد پژوهش مديريت

 انقالبهاي دانشگاهها، بندي رتبه دانشگاهي، نسلهاي پژوهش، انواع
  علم، المللي بين زبان فناوري، انتقال/نوآوري/توسعه پژوهي، آينده صنعتي،

 و صنعتي كشورهاي شدن صنعتي مسير ثروت، توليد زنجيرة كارآفريني،
  توسط( منطقه و دنيا در توسعه و تحقيق در گذاري سرمايه صنعتي، نيمه

 .داشت مدارك بندي طبقه درجة و نحوه ، )شركتها و دولتها
 

 .شد متوسل ناقص يا باطل قياسهاي به نبايد�

330 



331 

 بندي جمع
 نظير آن پيشنيازهاي و دانشگاه و صنعت ارتباط مباحث ترويج به نياز�

 معاونين توسط بويژه ثروت، تا علم توليد چرخة و فناوري آمادگي سطوح
 صنعت، متخصصان همچنين و ها دانشگاه سطح در ها دانشكده پژوهشي

 

  شدت به نظرها اختالف حدت و كثرت از الذكر، فوق موضوعات تبيين با�
 .آيد مي فراهم »فكري همگرايي« پيشنياز و شده كاسته

 

  خصوص در مراتب سلسله و مديران نظرات احتماليِ هماهنگي عدم�
 .شود مي سياستها مؤثر اجراي عدم سبب دانشگاه، و صنعت وظايف

 

 حسب بر صنعت و دانشگاه وظيفة خصوص در سؤاالت از بعضي جواب�
 بحث مورد )اي توسعه كاربردي، بنيادي،( پژوهش از دسته كدام كه اين

 .است متفاوت است، نظر مد فناوري آمادگي سطح كدام همچنين و است
 

 



 )ادامه(بندي  جمع
 نتيجة باشيم، راهكار يك تنها دنبال مزمن، مشكالت و مسائل براي اگر�

 نظر مد بايد هم كنار در راهكارها از اي مجموعه .شود نمي حاصل مطلوب
 .گيرد قرار

 

 هوشمندانة انتخاب و كاربردي پروژة و كاربردي پژوهش تفاوت به توجه�
 دانشگاهها، هاي پروژه

 

 مهندس محقق، تربيت از« اينكه و محقق و مهندس تفاوت به توجه�
   ،»شود نمي خارج

 

  از استفاده به نياز و كارشناسي مقطعِ در مهندسي آموزشِ به بيشتر توجه�
 دانشگاهها، در مربوطه دروس تدريس براي مجرب مهندسين

 

 ... و اي حرفه اخالق ،خالق ذهن تربيت كارگروهي، در آموزش به توجه لزوم�
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 )ادامه(بندي  جمع
 با پژوهش مديريت و ريزي برنامه« مختلف ابعاد تشريح و تدوين به نياز�

 آن، مغفول ابعاد بويژه ،»كشور شرايط به توجه
 

 بخش نياز مورد كه دانشگاهي پژوهشي حمايتي، و ريزي برنامه چه با�
R&D نشريات در و است صنعت Qj ظرف نمونه بطور است، چاپ قابل  
 نشريات در كه صنعت R&D بخش نياز مورد پژوهشي به سال، سه مدت
Qj-1 يابد ارتقا است، چاپ قابل. 

 

  وزارت در پژوهش حوزة در مياني مديران نقش تدوين و تشريح به نياز�
  آنها، بين فعاليتها هماهنگي و ... و ارتباطات دفاع، صنايع، عتف،

 

 ، Professors of Practice بكارگيري و نامه آئين تدوين�
 

 ها،دانشگاه در »نشر مشاوره و ويراستاري دفتر« تأسيس لزوم�
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 )ادامه(بندي  جمع
   شدن ISI براي داخلي معتبر نشريات از مالي حمايت لزوم�

 المللي،كسب اعتبار بين �
 تحقير، كاهش وابستگي و �
 علمي،هاي خاص  كاهش مشكالت در حوزه�
 شده،گذاري انجام  پربازده بودن سرمايه�

 

  دوفصلنامة يك تومان، ميليون 18 ارزش به مالي حمايت يك با اگر�
  مواجه چاپ در تأخير با كه داخلي معتبر زبانِ انگليسي پژوهشيِ-علمي
 پرداخت ناچيزي هزينة عمالً شود، ISI اينشريه به تبديل است،شده
  كشور علمي توسعة براي ترپربازده اين از گذاريسرمايه چه .استشده
 يافت؟ توانمي
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 )ادامه(بندي  جمع
  احتمالي كاريهاي موازي از جلوگيري براي وظايف هوشمندانة تقسيم لزوم�

 ،)كوادروتور :موردي مطالعة( توسعه و تحقيق بخش در
 به توجه صنايع، در توسعه و تحقيق واحدهاي تأسيس از حمايت لزوم�

  پژوهشهاي به آنها نياز احساس و واحدها، اين در اي توسعه تحقيقات
 كشور، دانشگاههاي با تعامل و كاربردي

 كشور در )زمان و هزينه كاهش( R&D واحدهاي مشترك تحقيقات لزوم�
 پيشرو شركتهاي R&D هاي بودجه مشاهدة با( ديگر كشورهاي با حتي و
  نخواهد آن جز اي چاره اينكه و موضوع اين اهميت به متوسط، حتي و

 ،)شد خواهد برده پي بود،
  كاربرديِ پژوهشهاي نگيرد، رونق صنعتي در اي توسعه تحقيقات زمانيكه تا�

 پژوهش تعريف به( .بود خواهد استفاده بال آنها براي دانشگاهها در مرتبط
 )شود رجوع اي توسعه و كاربردي
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 )ادامه(بندي  جمع
 صنعت و فناوري نشود، توجه پايه تحقيقات به اگر« كه است صحيح اين�

 اي توسعه تحقيقات كشوري در اگر اما ،»افتد مي عقب آينده در كشور آن
   .ماند مي عقيم كشور آن در كاربردي و پايه تحقيقات همه نتيجة نباشد،

  سهم و %20كاربردي تحقيقات سهم ،%16 پايه تحقيقات سهم آمريكا در�
 .است %64 اي توسعه تحقيقات

 %3 و صنايع توسط آن %87 كه است %64  آمريكا در اي توسعه تحقيقات سهم�
 .دانشگاههاست توسط آن

 

 با مقايسه در( مناسب سوددهي كشوري در محصولي توليد كه زماني�
 رونق آن توليد تا .گيرد نمي رونق آن توليد باشد، نداشته )فعاليتها ساير

   .داشت نخواهد توسعه و تحقيق براي پولي نگيرد،
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 )ادامه(بندي  جمع
  اي بگونه بايد ها نامه آئين و مقررات قوانين، همچنين و مديران ريزي برنامه�

  متولي بايد موضوع اين .باشد داشته سوددهي كشور در توليد تا باشد
 .باشد داشته نفوذي صاحب و مشخص

 

  احتمال نباشد، بيني پيش قابل گذار سرمايه يك براي كشوري وضعيت تا�
   .است ضعيف )صنعت در بويژه( توليد در وي گذاري سرمايه

 

 .دارد تفاوت مختلف، هاي حوزه در شدن صنعتي براي راه نقشه�
 

 با( دولتي نيمه و دولتي شركتهاي در خارجي مصنوعات سنتيِ مونتاژ خط�
 اعمال بهمراه »توسعه و تحقيق« به نياز بدون )كارگران براي اشتغال ايجاد
 هم و كند مي اشتغال ايجاد هم مسمي اَجلٍ الي واردات، سنگين هاي تعرفه

  اين كه انتظارست چگونه باشد، اين اهداف وقتي !دولت براي درآمدزايي
 كند؟ تغيير سياست
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 )ادامه(بندي  جمع
 است؛ ساده موضوعات در مشكل وقتها بعضي دانشگاه، و صنعت تعامل در�

  .شويم مي سردرگم جديد، مدلهاي يا پيچيده هاي برنامه نو، مفاهيم در اما
 صنعت تعامل حل راه براي شده منتشر جديد مقاالت نتايجِ بدنبال بعضاً

   .گرديم مي دانشگاه و
 

 آنها، از عبور براي قبل از ريزي برنامه و ها پروژه گلوگاههاي شناسايي لزوم�
 

 صنعت، عملكرد شناسي آسيب لزوم�
 

 صادراتي، خدمات و كاال كيفيت بر نظارت لزوم�
 

 و فردي منافع كه اي بگونه ها نامه آئين و مقررات قوانين، بازنگري لزوم�
 .گيرد قرار راستا يك در اجتماعي
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 )ادامه(بندي  جمع
ريزي  ها و استفاده از آنها در برنامه ها و دانسته گيري صحيح از داده نتيجه�

 .و مديريت پژوهش، نياز به تفكر چندبعدي و درك همه جانبه دارد
 كه بگيرد نتيجه اطالعات و ها داده از كسي است ممكن نمونه، بطور�

 تعداد دهد، مي افزايش را خود دانشجويان تعداد دارد چين اينكه دليل به�
   دهيم؛ افزايش را كشور دانشجويان

  اخير سالهاي در توسعه و تحقيق در آمريكا دولتي بودجة سهم اينكه دليل به يا�
  در كشور دولتي بودجه سهم كه است آن علمي ريزي برنامه است، يافته كاهش
   يابد؛ كاهش توسعه و تحقيق

 شركتهاي دهد، مي انجام نيز پايه تحقيقات IBM متمول شركت اينكه دليل به يا�
 اگر ديگر، عبارت به يا دهند انجام پايه تحقيقات هم، كشور در خصوصي
   .شوند پايه تحقيقات وارد بايد شوند IBM مثل خواهند مي ما خصوصي شركتهاي
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 )ادامه(بندي  جمع
 :پرهيز از قياسهاي باطل و ناقص�

 

 صورت تحليل كه شود نمي دليل باشد، صحيح و دقيق شده ارائه آمار اگر�
   .باشد دقيق يا صحيح آن، روي بر گرفته

 ارائه اشتباه تحليلي صحيح، آمار از موضوع، در تخصص عدم بخاطر بعضاً�
 .دهيم مي

 تحليل با را خود مخالفت اينكه براي موضوع، در تخصص عدم بخاطر بعضاً�
 است، آمار بردن سؤال زير كه كار ترين ساده دهيم، نشان آمار بر مبتني
 از شود، مي مطرح ها رسانه در كه آماري از بسياري اگرچه دهيم؛ مي انجام
   .كند نمي پيروي علمي اصول

   ... نه و است تخصصي كاري آمار تحليل و تفسير�
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 )ادامه(جمع بندي 

 المللي علم،   زبان بين�
 كارآفريني،  �
 بنيان،  زنجيره توليد ثروت دانش�
  كشورهاي شدن صنعتي مسير�

 صنعتي، نيمه و صنعتي
  توسعه و تحقيق در گذاري سرمايه �

  و دولتها توسط( منطقه و دنيا در
   ،)خصوصي شركتهاي

 محرمانگي ميزان و بندي طبقه نحوة�

 :ريزي و مديريت پژوهش بايد بينشي همه جانبه داشت، نظير در برنامه
 

 تاريخي،�
 ،  فلسفي -علمي�
 ، بندي پژوهش دسته�
 انقالبهاي صنعتي،  �
 دانشگاهي،  نسلهاي �
 بندي دانشگاهها،   رتبه�
 پژوهي،  آينده�
 فناوري،انتقال /نوآوري/توسعه�
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 پيشنهادات  
كلية ابهامات، سؤاالت و نظرات در خصوص وظيفة دانشگاه و صنعت و نحوة � 

 .تعامل آنها گردآوري، تدوين و منتشر شود
 

  روابط نقصان داليل خصوص در صنعت و دانشگاه صاحبنظران نظرات كلية�
  جامع، تحليلي با آن انتشار ضمن و شده تدوين كشور در صنعت و دانشگاه

 .گيرد قرار نظر مد ريزي برنامه در تا گردد معين عامل هر سهم
 

 هر محاسن و مضرات و ابهامات و سؤاالت به پاسخ تدوين براي كارگروهي�
 .شود تشكيل صنعت و دانشگاه متخصصان از نظرخواهي با يك،

 

 .حاصل كار به عنوان جلسات توجيهي براي اعضاي هيأت علمي ارائه شود �
  
  



  برگزار فني هاي دانشكده در ساالنه بطور TRL با آشنايي روزة يك دورة�
 در كه يابد، اختصاص »موردي مطالعة« به آن، ظهر از بعد بخش .شود

 .شود ارائه متفاوتي مورد سال هر
 

 ،)اي توسعه و كاربردي بنيادي،( پژوهش بندي دسته روزة نيم دورة�
 

 )نوين روشهاي و طرحها ابداع( صنعت نيازهاي يا مشكالت رفع روشهاي�
      از بخشي .شود گذاشته مسابقه به متناسب اي جايزه تعيين با

 اين در تواند مي براحتي ارشد كارشناسي و كارشناسي هاي نامه پايان
 .شود جهتدار جايزه كسب براي و زمينه

 

 هاي دانشكده در كارشناسي مقطع براي ساختي موضوعات با هاي نامه پايان�
 .گيرد قرار نظر مد بيشتر فني
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  و دانشگاهها در )نامه پايان بدون( محور آموزش ارشد كارشناسي اندازي راه�
 متقاضيان، براي جايگزين كاربردي درس دو ارائه

 

 )كميت لحاظ از( كار بازار نياز كه هايي رشته ظرفيت افزودن و شناسايي�
 نظير دارند، بيشتري اشتغالي خود ظرفيت يا است، بيشتر آن به

   مكانيك، مهندسي در توليد و ساخت گرايش و مكاترونيك
 

  مرحلة در كشور، صنعتي بنگاههاي از اي عمده بخش كه اين به توجه با�
  در دروس اين ارائة و تدوين هستند، معكوس مهندسي و سازي مشابه

 .نمود خواهد بخش اين به مؤثري كمك دانشگاهها
 

 دروس ارائة و تدوين معكوس، مهندسي و سازي مشابه از پس مرحلة�
  به دستيابي از )بعد و( قبل آن، سازي بهينه و محصول اصالحِ روشهاي

    .است طراحي دانش
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 دو معادل( ترم يك طول در »مهندسي در تحقيق روش« درس ارائه�
 مصاديق و اي حرفه اخالق مقاله، تدوين ارائه، اصول همراه به )واحد

 از اي عمده بخش( مهندسي-فني هاي دانشكده در ادبي-علمي سرقت
 )دارد اختصاص موضوعات اين به هوافضا انجمن وبگاه در كوتاه راهنماهاي

 

 ها، ريزپرنده رباتيك، مدارس نظير ويژه مدارس تأسيس يا گسترش�
 اي، رايانه ويروس آنتي افزارهاي نرم پيكوماهواره،

 

  تا يابد اختصاص )اهدايي حتي و( دولتي اي بودجه كه شود مي پيشنهاد�
 درج منظور به را فارسي زبان به مرجع و معتبر كتب نشر حق مرور به
 .شود بارگذاري معتبري وبگاه در تا نمايد خريداري مجازي فضاي در

 

 در پژوهش ريزي برنامه سازي بومي مختلف ابعاد تشريح و تدوين به نياز�
 كشور،
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المللي كـردن دانشـگاههاي كشـور و     شناخت رويكردهاي مختلف در بين�
 فايده براي اين رويكردها با توجه به شرايط كشور،-تحليل هزينه

سـاعات حضـور اسـاتيد در صـنعت جـزو سـاعات       «اي  نامه با تدوين آئين�
 ».حضور در دانشگاه محسوب شود

) بقيـة (تدوين دستورالعملي تشويقي براي دانشجويان فارغ التحصـيل تـا   �
، تـدوين و در  پس از دفـاع مقاالت مستخرج از پايان نامه يا رسالة خود را 

 .نهايت به نشريات معتبر ارسال شود
و جلـب   JCRآيِ كشـور در فهرسـت    اس به منظور ارتقـاي نشـريات آي  �

شـود بـه مقـاالت پـر      نويسندگاني كه ارجاعات زيادي دارند، پيشنهاد مي
 .پاداش تعلق گيردآيِ كشور  اس در نشريات آياستناد 

سازي يك وسيلة پـروازي اسـتاندارد    افزار شبيه در دسترس قرار دادن نرم�
 توسط هر صنعت بهمراه مستندات،  
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 در كاربردي-تخصصي دروس برگزاري و تدوين از صنعت ماليِ حمايت�
 دانشگاهها در دكتري و ارشد كارشناسي مقطع

 مقطع در كاربردي-تخصصي گرايشهاي تأسيس از صنعت ماليِ حمايت�
 دانشگاهها در دكتري و ارشد كارشناسي

 با است، شده انجام عمومي بودجة با كه تحقيقات نتايج و فني گزاشهاي�
 .شود گذاشته اشتراك به ،موانع رفع

  بطور سازمانها و صنايع پروازي وسايل حتي و دستگاهها تجهيزات،�
 به شده، خارج رده از ادوات حداقل .شود واگذار دانشگاهها به رايگان

 .شود واگذار دانشگاهها
  كشور شدن صنعتي مسير خصوص در نظرات و سؤاالت ابهامات، كلية�

   .شود منتشر و تدوين گردآوري،
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گردهمايي ساالنة مديران مراكز تحقيق و توسعه براي تبادل تجربيات و  �
 ها، درسهاي موفقيتها و ناكامي

 در بخش خصوصي،  » واحدهاي تحقيق و توسعه«معافيت مالياتي �
اي در   سهم بودجة تحقيق و توسعه در پژوهشهاي پايه، كاربردي و توسعه�

بخش دولتي و خصوصي در مراكز صنعتي و دانشگاهي به تفكيك تدوين 
 .و منتشر شود

اي در    سهم بودجة تحقيق و توسعه در پژوهشهاي پايه، كاربردي و توسعه�
ها تدوين و منتشر شود؛ چرا كه دانشكدة   دانشگاهها به تفكيك دانشكده

رياضي و فيزيك نوعاً با مكانيك و هوافضا متفاوت است و آمار كلي گويا  
 .نخواهد بود

اي به تفكيك در مراكز و  نسبت بودجة پژوهشهاي پايه، كاربردي و توسعه�
 .  هاي مختلف در كشورهاي صنعتي و نيمه صنعتي استخراج شود حوزه
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 فهرست راهنماهاي كوتاه انجمن هوافضا
 )در خصوص ارتباط صنعت و دانشگاه و مديريت پژوهش(
 
 تفاوت مهندس و محقق�
 آموزشِ پژوهش�
 ؟)طرح سؤال(آري يا خير : ارتباط صنعت و دانشگاه�
 در تعامل صنعت با دانشگاه TRLاهميت مفهوم �
 پيشگفتاري بر وظايف صنعت و دانشگاه�
 آدرس اشتباه در ارتباط صنعت و دانشگاه�
 اولين قدم ارتباط صنعت با دانشگاه�
 گردهمايي مديران مراكز تحقيق و توسعه�
 آموزي و دانشجوييبرگزاري مسابقات دانش �
  



Western Offshoots               :پيوست 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  



 برگي از تاريخ ايران و عثماني : پيوست ب
  بسال( عثماني اميرنشين و گوركاني تيمور امير بين آنكارا جنگ در�

  سختي شكست عثمانيان و درآمده اسارت به بايزيد سلطان ،)1402
  .شدند )لنگ تيمور( تيمور امير به ماليات پرداخت به مجبور و خورده

  را تيمور به خراج خود، ابتكار به و سريعاً نيز )بيزانس( شرقي روم امپراتور
 .پذيرفت

  از بخشهايي تصرف و آناتولي غربِ سمت از ابتدا عثماني امپراطوري�
 به را آناتولي مركز كه بود آن از پس .يافت گسترش استانبول و بالكان
  آنجا در قرن دو از بيش كه قراماني تركان دولت و درآورد تصرف

  حدود دولت اين برداشتن ميان از .برداشت ميان از داشتند، حاكميت
 دوم، جلد عثماني، تاريخ[ پذيرفت انجام سختي به و كشيد طول قرن يك

 .]ولي وهاب دكتر ترجمة چارشلي، اوزون حقي اسماعيل
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 به طال سكه هزار 60 پرداخت با ميالدي 1363 سال در مراد سلطان«�
 مهاجر تركان از زيادي شمار كشتيها، نقل و حمل كراية بابت ها جنوايي

 ]همان[ ».داد انتقال )Trace( تراكيا به آناتولي از را
  روم امپراتوري پايتخت قسطنطنيه 1453 سال در فاتح محمد سلطان�

 .كرد تصرف را )استانبول( را شرقي
  تا صفويه سلسلة تأسيس بدو از قرن چهار حدود در عثماني امپراطوري�

 قدرتمندتر ايران از همواره اول، جهاني جنگ در شكست با آن فروپاشي
 .است بوده )اقتصادي و نظامي لحاظ از(

 مقابل در را سوخته زمينِ سياست عمدتاً صفوي، دورة در ايران سپاهيان�
  آباديهاي خود، قلمرو در متوالي هاي نشيني عقب با( داشتند عثماني سپاهيان

   .)شوند آذوقه كمبود دچار عثماني سپاهيان تا زدند مي آتش را خود راه سر
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ميالدي 1683گسترش قلمرو امپراطوري عثماني تا سال        
)البته دقيق نيست؛ اما براي ذهنيت كلي بيننده مناسب است(    Ref: wikipedia  



 )ادامه(برگي از تاريخ ايران و عثماني 
 گرفت، را بغداد صفويه، سلسلة مؤسس صفوي اسماعيل شاه كه هنگامي�

  زمينه اين در ارضي ادعاي و( فرستاد تبريك پيام او براي عثماني سلطان
 ]ولي وهاب ترجمة چارشلي، اوزون حقي اسماعيل دوم، جلد عثماني، تاريخ[.)نداشت

 آذربايجان خاك وارد و كرد لشكركشي ايران به سليم سلطان كه هنگامي�
 در ما كه نوشت )تحقير ضمن( او به اي نامه در سليم سلطان شد،

      بسال( چالدران در نبرد سرانجام كجايي؟ تو و هستيم شما سرزمينهاي
 .پيوست وقوع به )1514

 و كرد تصرف را مصر و سوريه مماليك، شكست با سليم سلطان آن، از پس�
 از پس بود، خليفه مماليك قلمرو در صوري بصورت كه را عباسي خليفة
 فرزند( سليمان سلطان علت، بهمين .نمود خالفت واگذاري به وادار مدتي
  و بغداد به هوالكو حملة از پس( .گويند مي قانوني سليمان سلطان را )سليم

 )شد خالفت مدعي و رفت مصر به عباسي خاندان از يكي خليفه، كشتن
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 از دست رفتن مرو، سمرقند و بخارا در دورة ناصرالدين شاه قاجار�
 

 مصر، والي پاشا علي محمد فرزند پاشا ابراهيم فرماندهي به مصر سپاه�
 سلسلة و )ميالدي 1832( داد شكست قونيه در را عثماني سپاهيان
 حكومتي كه( غربي دول دخالت با كه بود انقراض آستانة در عثماني
 .بازگشت مصر سپاه ،)دادند مي ترجيح قوي حكومتي به را ضعيف

 

 تزاري روسية سپاه توسط سقوط آستانة در 1870 سال در استانبول�
 .كردند نشيني عقب روسها فرانسه، و انگلستان دخالت با كه گرفت قرار
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 ،  )ع(شرقي بواسطه بركت حضور بارگاه امام رضا شمال حفظ مرزهاي �
 :در اين ارتباط در جلد اول تاريخ ايران كمبريج آمده است

 
 به مشهد اهميت بر تا ديدند آن مصلحت ،20 و 19 قرون خالل در شاهان«

  تأكيد اين كه بفشارند، پاي و ورزيده تأكيد شيعي قدرتمند مركز يك عنوان
 گرفت مي صورت منظور بدان محتملتر، و داليل، همان بواسطة حدي تا نيز
  اي بگونه كه يابد گسترش اي منطقه در ايراني فرهنگ و ملي احساسات كه

 ».داشت قرار بيرون از تعدي و تجاوز معرض در فزاينده
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   :نويسد مي ايران ملي وحدت با رابطه در
 
  دارد وجود مستحكم شالودة يك خودآگاهي، و ملي وحدت ايجاد براي«
  ادبيات، كه مذهبي است، تشيع مذهب به قاطع دلبستگي آن و

 شگرف تأثيري تحت را بوم و مرز اين در رسوم و آداب و رفتار فرهنگ،
  ».است داده قرار

 1386تاريخ ايران كمبريج، جلد اول، ترجمة تيمور قادري،                          
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ترين صورت خود در عهد   الگوي جنگي و كهن مسلمانان، حتي در پيشرفته
 .ديگر پاسخگوي نيازهاي عصر جديد نيستعثمانيها 

 كرد، مي پيدا ارتباط گرم سالحهاي و توپ با صنعتي تحوالت زمانيكه تا�
  عثمانيها سازد، ميسر را اي عمده تاكتيكي تحول كه بود سطحي از پايينتر

  مشكلي با فنون و تجهيزات عرصة در پيشرفتها آخرين فراگيري در
 ... .شدند نمي مواجه

  تاكتيكي نظامهاي اروپا، در آمده بدست صنعتي پيشرفتهاي كه آنگاه اما�
  نظام سواره و پياده و تفنگ و توپ استفادة نحوة به و انداخت مي بكار را

  بسهولت، توانستند مي عثمانيها .كرد مي فرق بكلي مسئله پرداخت، مي
  اي مجموعه توانستند نمي اما گيرند؛ عاريت به اروپا از را جنگي جديد ابزار

 به – يافت مي تجسم تاكتيكي تشكل در كه – را عقايد و افكار از جديد
  ثروت و شمار شجاعت، در آنها :ساكس دو موريس از نقل به .گيرند وام

 .بودند نبرد شيوة و انضباط نظم، فاقد اما نداشتند، كم چيزي
1383تاريخ اسالم كمبريج، ترجمة تيمور قادري، انتشارات اميركبير ،  358  



 پيوست ج 
     نقل و حمل استفادة مورد ديگر ايران زميني مسيرهاي كه زماني«�

 ».داد بسته اقتصاد يك به تن اجباراً كشور نگرفت، قرار اي قاره بين
  كشورها ثروتمندترين اند، داشته سيطره ادويه مسير بر كه كشورهايي تاريخ، طول در[

 ]1395 زاده، شوشتري الهام ديويس،ترجمة آدام جهان، تاريخ مصور المعارف دايره .اند بوده
 

 است، گرفته قرار نيز اروپائيان سياسي محاسبات گردونة در ايران«�
  .شد باعث را ايران انحطاط گذشته نيم و قرن يك خالل در كه فرآيندي
 كتاب انتشار تاريخ[ رسيد نهايت به گذشته سال پنجاه در كه انحطاطي

 ».]است بوده ميالدي 1968
 

 ]صفوي عباس شاه[ زمان اين در را اصفهان جمعيت اروپايي سياحان«�
  اصفهان كه گفت توان مي ... اند كرده برآورد تن 1000000 يا 700000

 ».شود مي تن 50000 بر بالغ شهري بعد، سال يكصد خالل در

1386برگرفته از تاريخ ايران كمبريج، ترجمة تيمور قادري،  359  



 جمعيت ايران

� 1943:  15000000 (approximately) 
� 1956:  18944821 (2.4-2.5%) 
� 1966:  25781090 (3.1%) 

 
 هزار نفر در سال 20ميالدي حدود  1800رشد جمعيت ايران در سال �
 هزار نفر  300ميالدي حدوداً  1960و  1740رشد جمعيت ايران در سال �

1386تاريخ ايران كمبريج، جلد اول، ترجمة تيمور قادري،  360  



 1963-1700برآورد رشد جمعيت ايران در سالهاي 
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  )جيحون از منشعب( بزرگي نهر مغرب در تيررس يك بفاصلة جرجانيه
  قرن در مقدسي ... .كردند مي رفت و آمد آن در كشتيها كه بود واقع

     افزوده آن وسعت بر پيوسته و دارد دروازه چهار شهر گويد، چهارم
  شد خوارزم ايالت شهر مهمترين جرجانيه كاث، خرابي از پس  .شود مي

  قبل كمي .ق .ه 616 سال در .گرديد ايالت آن كرسي تنها پس آن از و
 :گويد و ناميده گرگانج را آن و ديده را جرجانيه ياقوت چنگيز، هجوم از

  617 در وضع اين .»ام نديده نيكوتر و تر پرثروت و مهمتر آن از شهري
 شكافته رودخانه سدهاي و شد دگرگون مغول حملة و هجوم با .ق .ه

  را ساكنان تمام مغولها ياقوت گفتة به و رفت آب زير شهر تمام و شد
 خالفت سرزمينهاي از( .نماند آباداني از اثري آن از پس و كشتند
 .)474 - 476 صص شرقي

 نقل از لغتنامة دهخدا                                                   
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  كه است شهري .خوانند ارگنج تركان و جرجانيه آن معرب گرگانج�
 اورگنج به بوده خوارزمشاهيان حكومت مركز و خوارزم دارالملك

 آبادي كمال خوارزمشاه محمد سلطان دولت در و شده مشهور
  و عام قتل و مسخر تاتار سپاه دست به چنگيزخان فتنة در و داشته
 را نفر وچهار بيست تاتار از نفري هر تسخير از بعد و شده خراب

 كبري الدين نجم شيخ كه بوده نفر هزار هشتاد سپاه آن و كشتند
 .رسيد بشهادت نيز

 
 دهخدا لغتنامة از نقل                                                   
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عاملي براي جستجوي  17و 16هاي  افزايش جمعيت اروپا در قرن�
 .هاي جديد شد سرزمين

 .، صنعتي شدن سريع اروپاي غربي آغاز شد18در اواخر سده �
انقالب صنعتي به افزايش جمعيت و شهرنشيني، و همچنين ظهور �

 .برد، انجاميد كه از رشد صنعتي سود مي» طبقة متوسط«
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  را غني و ثروتمند خارجيان از چند تني رم در وقتي سزار ژوليوس�
   نوازش گرفته، خود آغوش در كوچك ميمونهاي و سگان كه ديد
 ؟نيستند فرزند صاحب زنان كشورشان در مگر كرد سؤال كنند، مي

 
 1379 مشايخي، رضا ترجمة پلوتارك، تأليف نامي مردان حيات                    
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 توجيه اشغال ايران در جنگ جهاني دوم

 جنگ خاطرات كتاب سوم جلد در انگستان وزير نخست چرچيل
 :ايران به حمله درباره جهاني

 

  كشور يك ضد بر ما كثير نيروهاي طرف از كه عملياتي بدينگونه«
  روسيه و انگلستان چون و يافت پايان بود شده آغاز قديمي و ضعيف

 چنين در لذا كردند، مي جنگ خود حيات و موجوديت حفظ براي
 ».است جايز عملي هر جنگي

 
 1390 اول، چاپ ايران، نظامي تاريخ جاللي، هوشنگ از نقل به       
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  داد دستور آلماني اتباع تمام به ايران ،1941 اوت 23 در نهايت در�
 تهاجم از جلوگيري براي امر اين ولي كنند؛ ترك را كشور كه

  )1320 شهريور سوم( 1940 اوت 25 در ايران به شوروي-انگليس
 .بود دير بسيار

 
 1391، انتشارات اميركبير، )ترجمة بخشي از مقاالت دانشنامة ايرانيكا(تاريخ روابط ايران و آلمان 
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كه در ايران   1320تعداد كاركنان و كارشناسان خارجي در شهريور
سال   50سپهبد باقري كاظمي در كتاب تاريخ  (مشغول كار بودند 

 ).نيروي زميني

 نفر 180اتباع دولت چكسلواكي �
 نفر 140 اتباع دولت يوگسالوي �
 نفر 70سوئيس             اتباع �
 نفر 4470مجموع                      

 نفر 2590 انگليس دولت اتباع�
 نفر 690    آلمان دولت اتباع�
 نفر 490    روس دولت اتباع�
 نفر 310    ايتاليا دولت اتباع�
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هاي  هواپيماسازي  پس  از  اشغال  ايران  توسط  متفقين   كارخانه
 .برچيده شد

 
 موتور و هواپيماها اساسي تعميرات از گذشته شهباز، كارخانجات در�

 .شد مي ساخته آن موتور جز به هواپيما قطعات و عناصر كلية آنها،
 

 شده، ساخته هواپيماهاي از دسته نخستين 1317/5/1 تاريخ در�
 .شد برداري بهره آماده

 
 1383علي بابايي، تاريخ نيروي هوايي ايران، چاپ اول غالمرضا         
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 برخالف تصور عاميانه در نيت هيتلر در حمايت از ايران آريايي
 يكديگر با برلين در 1940 نوامبر در تروپ ريبن و مولوتف كه هنگامي«

  .است تمام ايران كار ديگر كه كردند يقين ايراني ديپلماتهاي كردند، مالقات
  يك عنوان به كرد، شوروي به اتحاد يك ايجاد براي ريبن كه پيشنهادي در

  پيشنهاد[نمود تقديم شوروي به را جهان نقاط ساير و ايران پيشكشي،
  رد را پيشنهاد اين شورويها همه، اين با .]جنوب سمت به روسها پيشروي

  صادر شوروي به حمله مقدمات تهيه براي فرماني هيتلر نتيجه در .كردند
 تقريباً بودند، خبر بي تروپ ريبن-مولوتف مالقات نتيجة از كه ايرانيها .كرد
 با خويش، نجات براي و بودند ايران به شوروي حملة انتظار در ساعت هر

 عين در و داشتند مي اعالم جهانيان به را خود كشور طرفي بي كرنا و بوق
  دو اين درگيري نتيجة در ... .آوردند مي روي انگلستان به محتاطانه حال

 ».نهاد بهبود به رو آلمان و ايران روابط ديگر بار ،]شوروي و آلمان[ ابرقدرت
 1391 اميركبير، انتشارات ،)ايرانيكا دانشنامة مقاالت از بخشي ترجمة( آلمان و ايران روابط تاريخ 
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 نبرد گاليپولي در جنگ جهاني اول 
 بود، بريتانيا درياداري اول لرد كه چرچيل اول، جهاني جنگ جريان در�

 درآورده تصرف به را داردانل تنگة بريتانيا، دريايي نيروي كه گرفت تصميم
   .بگشايد هم را روسيه به رساني كمك مسير سياه، درياي به ورود با و

 باعث 1915 سال در عثماني ارتش از بريتانيا دريايي نيروي سنگين شكست�
  عنوان به كه اي بگونه گرديد زمان آن در سياست صحنة از چرچيل حذف

 .پيوست فرانسه در بريتانيا زميني نيروي به جنگ جبهه به جزء افسر يك
 كرد سقوط اكتبر انقالب با نهايت در داشت قرار بحران در كه تزاري روسية�

 .نمود واگذار را بسياري امتيازات و كرده صلح آلمان با جنگ، پايان از قبل و
   .كرد تغيير جنگ نتيجة و شد جنگ وارد آمريكا آن از پس

 سابق شوروي كمك به ايران اشغال طريق از دوم جهاني جنگ در متفقين�
 وزير نخست چرچيل .كنند مي ياد پيروزي پل عنوان به آن از كه شتافتند
   .شود تكرار گاليپولي شكست كه خواست نمي بريتانيا
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 خبري از خود بي

  ناگزير باشد، نداشته آگاهي خود كشور تاريخ از كه ملتي هر�
 نهرو لعل جواهر    .كرد خواهد تكرار را خود گذشته اشتباهات

از رهبران جنبش استقالل هند و كنگرة ملي هند، مؤلف كتاب سه جلدي (
 )1947 سال در وزير هند پس از استقالل نخست اولين و جهان تاريخ به نگاهي

 
 سايكسسرپرسي   .   ايرانيان اطالعي به تاريخ خود ندارند�
، خراسان سيستان، كرمان، در انگليس سركنسول ،1867-1945 انگليسي، ژنرال( 

 )كتاب دوجلدي تاريخ ايرانتركستان چين، فرمانده پليس جنوب، مؤلف 
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 روايت فرصت شيرازي
  سنگ بر را خود نام بوده عمارتي باني كه شاهي هر جمشيد تخت در ...«

  كه آن از پس مؤلف فقير اين .غيرها و زركزس و داريوش مثل نگاشته
 آن غير و حكيم شپيگل كتاب از را جمشيد تخت احجار بر منقوشه خطوط
  كدام زركزس و داريوس ندانستم و بود نامعلوم سالطين آن نام دريافتم
  از نمودم مي تواريخ كتب از بعضي به مراجعه .بودم خيال اين در چندي
 نفر دو مگر نشده برده سالطين آن از نامي آن در كه التواريخ ناسخ جمله

  معلوم ما مجهول هم آن از .دانسته بابل فرمانرواي را آنها و ... نام داريوش
 به شيراز در روس اهالي از شخصي ... تا نگرديد حل ما مشكل و نگشت

  سالطين علم كه رفت استماع بعضي از نموده توقف روزي چند... سياحت
  فقير .دارد همراه را علم اين در معتبره كتب بعضي و داند مي نيكو را قديمه

 را كتبش آورده ميان به الفتي طرح نهاده محضرش به پاي آويزي دست به
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  و پهلوي زبان از كه روسي خط به يافتم كتابي جمله آن از نموده سير
  زمان در كه را عجم سالطين اسامي و بودند كرده ترجمه غيرها و يوناني

  همه نام چه غيره و پهلوي به و نام چه يوناني به و اند داشته نام چه خودشان
  گرديد 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 شيرازي فرصت
  تالش و شوق از اي نمونه بود اين .است موسوم عجم آثار به كه نوشته كتابي

 ] پيرنيا حسن تأليف باستان، ايران كتاب از نقل به[ وي
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 ماجراي طالشويي در همدان

  طالشويي تماشاي به رفتيم عصر« :).ق .ه 1324( همدان حكمران ظهيرالدوله
 نهرهاي .كنند مي طالشويي ... خريده را زميني قطعه ... الملك خطيب كه ...

  كلي به تا زدند مي هم به و بودند انداخته آنها در آب و بودند كنده ... عميق
 آهن من دو قدر به تقريباً ... شده نشين ته ثقيله اشياي ... برده را خاكها آب،

  عدد چهل سي و غيره و زنگوله و زده زنگ ميخ شكسته، نعل قبيل از خورده
  خط به معمول هاي قراني دو بزرگي تا عدس كوچكي از مسي سياه پول

 به گاهي .است معمول همدان در كار اين ... .يوناني و ميخي خط و كوفي
  هم برابر دو و برابر يك گاهي و زمين قيمت و كنند مي كار آنچه قدر

 » .شود مي عايدشان

375 



  مردم .گرديد خواهد نظامي كالن نيروي پرورشگاه ايران روزي ترديد بدون«
  يا و ترك هندي، يعني آسيا اهالي تمام از بشري فرد نظر از كشور اين

 منابع بايد كند سرايت خاور تا اروپايي جنگي كه صورتي در ...برترند روسي
  هند به تهاجم نوع هيچ ما نظر از .نگريست رعايت تمام با را ايران نظامي
 پيش روسي فرماندهي با ايران قشون بوسيلة كه بود نخواهد آن از مهيبتر

  كه ايران لشكر از مفيدتري دفاعي وسيلة ما نظر از نيز منوال همين به و .آيد
  باشند، يافته تعليم ما مصالح طالب فرماندهاني يا انگليسي افسران توسط
 ]ايران قضية و ايران رالينسن، هنري[ نيست متصور

 
 1382اهللا معطوفي، چاپ اول  نقل از تاريخ چهار هزار ساله ارتش ايران، تأليف اسد       
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 همت بزرگان، سرگذشت و اخبار خواندن و شنيدن كه نيست شكي«
 همين از و كند مي وادار مهم كارهاي به آنرا و انگيزد مي بر را اشخاص

  چه و عرب چه( دنيا بزرگ سياستمداران و سركردگان جهت
     گوش تمام اشتياق با را پيشينيان سرگذشت و اخبار )غيرعرب

  خواندن و شنيدن با شدند مي دچار مشكلي به اگر و كردند مي
 ».ساختند مي محظور رفع كرده پيدا را چاره راه گذشتگان، سرگذشت

                                      
 جرجي زيدان، تاريخ تمدن اسالمي                                              
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 بسيار شود، خودباوري و انگيزه ايجاد سبب اگر تاريخي پيشينة�
 زيادي توقعات يا بيجا غرور سبب اگر اما است؛ تأثيرگذار و مثبت
  سبب حاضر، فرهنگي هجمة متأسفانه .است مخرب بسيار شود،
 .است آن مخرب بخش ترويج

 

 بهترين شدن سوار شايستگي ما .هستيم ها بهترين شايستة ما�
 .داريم را هواپيماها و خودروها

 )39نجم، آيه (ليس لالنسان اال ما سعي �
 )33الرحمن، آيه (ال تنفذون اال بسلطان �
 )92نحل، آيه (و ال تَكونوا كَالَّتي نَقَضَت غَزلَها من بعد قُوه اَنكاثاً �
 )  رشته كرد محكم بافتن، رشتهرا پس از بافتة خود نباشيد كه زني مانند و (
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 !استاندارد دوگانه�
 كشورهاي )تابعيت يا( اقامت سكونت، سال پنج از بعد دارند، انتظار  بعضاً�

  براي را استاندارد همين آيا اما دارند؛ دريافت را باال مليِ ناخالص رشد با
    دارند؟ را كشورمان به مهاجرين

 
  كشور در ساكن »فرهنگي ايران« نخبگان به شود مي پيشنهاد

   .شود اعطاء ايراني تابعيت )ضوابطي مطابق(
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 شما كه گويند مي را حضار مجيز كشور، در اجتماعي خطيبان بعضاً�
 .نيفتد رونق از آنها سخنراني جلسات تا هستيد انسانها ترين فرهيخته

 .كنند مي را كار اين ديگري اهداف با بعضاً سياسيون البته
 براي واقعگرايانه روشهاي بهمراه را جامعه ضعف نقاط بايد نخبگان�

 .نمايند بيان را آن اصالح
  مدت بلند مسائل به توانند نمي عديده، مسائل بعلت دولتمردان اگر�

 روشهاي ارائة شوند، متمركز آن رصد حتي و اقليمي-اجتماعي
  برعهده اقليمي و اجتماعي هاي نابهنجاري اصالحِ واقعگرايانة

 .است دانشگاهيان
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       انجام زيادي تالش جامعه از مختلفي بخشهاي كه اين عليرغم�
  مطلوبي نتيجة صنعت و اقتصاد در آن كلي برآيند اما دهند، مي

 ندارد؛
 

 كنند؛ مشابه ذرات دوقطبي آهن كه اثر همديگر را خنثي مي�
 

 .  ربايي نياز است كه اين ذرات دوقطبي را همراستا كند لذا آهن�
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 نظم و تقوي
 .به جايگاه فعلي رسيده است» نظم و تقوي«ژاپن با �
  عنوان به( شهادت از قبل )ع( اميرالمؤمنين وصيت به مسلمانان�

  اند؟ كرده عمل چقدر )سنت اهل چهارم خليفة و شيعيان اول امام
 )امور در نظم و تقوي به سفارش(

         بيشتر موضوع، دو اين اهميت به گذرد، مي بيشتري زمان هرچه�
 .بريم مي پي

 دهد، نظم كارها به بخواهد و باشد بعدي يك مديري تفكر اگر �
 عمل منعطف بايد كه هايي زمينه در كه شود مي آن نتيجه محتمالً

    .كند سختگيري و كرده عمل غيرمنعطف كند،
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 فقدان مطالعة عمومي در اكثريت مردم

 اين .است ناچيز ايران در مردم مطالعة ساعات متوسط متأسفانه�
 اغلب تا بعضاً .كنيد مقايسه اروپائيان مطالعة ساعات با را مقدار

 كنيم، نمي رجوع تاريخ به�
 گيريم، نمي عبرت و درس�
 كنيم، مي تكرار را گذشته اشتباهات�
 افتيم، مي باره چند دام، يك در�
 بريم، نمي بكار و آموزيم نمي را راهكارها�
 .دانيم مي كل عقل را خود و دانيم نمي كه دانيم نمي�
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  عمومي اطالعات دهندة شكل مجازي هاي شبكه اكنون هم متأسفانه�
  آن، در شده تقطيع يا تحريف و نادرست موارد كه است، كشور مردم
 .است زياد بسيار

 .است خطرناكتر/بدتر دانستن كم اما است؛ بد ندانستن :گويند مي�
    

 )92نحل، آيه (و ال تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثاً        
 )  رشته كرد و مانند زني نباشيد كه بافتة خود را پس از محكم بافتن، رشته(
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  مشخصي مكان فرهنگي، مراكز و ملي كتابخانه كه شود مي پيشنهاد�
  فراغت اوقات كه بازنشستگان بويژه( اساتيد و محققان حضور براي را

 بعمل دعوت آنان، حضور براي و داده اختصاص )دارند بيشتري
  آنان راهنمائيهاي و نظرات از بتوانند كنندگان مراجعه تا آورند

 هم نشست« ،دواني رجبي محمدحسن دكتر[ كنند استفاده حضوري بصورت

 .]97/4/25 ملك، موزه ،»وقف موزه، كتابخانه، انديشي
 

 بطور( قبل از خصوص اين در نيز مشخصي برنامة كه صورتي در�
 .شود مي تسهيل ارتباط اين شود، رساني اطالع و اعالم )هفتگي
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  آسان، و زود ]بوده پارسيان احتمالً[ ايرانيان مثل ملتي و قوم هيچ�
 اختيار مادي لباس ايشان مثالً .گيرد نمي فرا را بيگانه رسم و راه

 سربازان .شمارند مي خوشنماتر خود پوشاك از را آن كه زيرا اند، كرده
 آشنا كه خوشگذراني و تجمل قسم هر با .پوشند مي مصري زره آنها

 ]هردوت تواريخ[   .كنند مي خو آن به زود شوند
 
زبان به معناي صحيح بودن يا دقيق بودن گفتار   البته نقل از هردوت يوناني(

 )او نيست؛ اما قابل تأمل و پژوهش است
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  را قومي هر .است شده قيامت ديدم خواب« :مي گويد زاكاني عبيد
  به گرز نگهباناني چاله هر سر بر و انداخته عظيم چاله اي داخل
 رساندم زاكاني عبيد به را خود .ايرانيان چالة اال بودند گمارده دست

 نگهبان كرده اعتماد ما بر كه است حكايت چه اين :پرسيدم و
  كه شويم مشغول چنان خود به ما مي دانند :گفت نگمارده اند؟

 ما ميان در باشد اگر :بپرسم خواستم .چاله يا چاهيم در ندانيم
 ما از كسي گر :گفت نپرسيده  كند، باالرفتن عزم و بداند كه كسي
 كشيم را لنگش نگهباني هر از بهتر خود كند، هندوستان ياد فيلش

 ».گردانيم باز چاه ته به و

. شود، اما در اينترنت نتوانستم مرجع را بيابم ها بسيار نقل مي اگرچه در رسانه 387  



 نگاه سياه يا سفيد  
  يا صفر( سفيد يا سياه بصورت كه داشت توجه بايد مختلف موضوعات در�

 آن در گمراهي و تباهي سوزي، فرصت سبب موضوع اين .نبينيم )يك
 .شود مي موضوع

 پس است خوبي آدم چون كه شود نمي دليل است، خوبي آدم كسي اگر�
    .برعكس و بود خواهد نيز )قابلي سياستمدار يا تاجر يا( قابلي اجرايي مدير

  يا( قابلي اجرايي مدير كه شود نمي دليل دارد، دكتري مدرك كسي اگر�
   .بود خواهد نيز )قابلي سياستمدار يا تاجر

  شد معلوم اگر و است نبوده بد او كارهاي همة لزوما بوده، بد آدمي اگر�
 كه شود نمي دليل داده، انجام را درست كار موضوعي در نيز آدمي كه

 .است بوده صالحي آدم يا بوده درست او كارهاي همة
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  در شود نمي دليل داد، پس را خود امتحان سهل شرايط در كسي اگر �
  في« فرمايد مي )ع( اميرالؤمنين .آيد بيرون سربلند نيز سخت شرايط
 زمانه، اوضاع و شرايط دگرگوني در( »الرجال جواهر علم االَحوال تَقَلُّب
 .)شوند مي شناخته افراد شود، مي مشخص فرد جوهر

  اگر نمونه بطور كه شود نمي دليل موضوعات، بودن تخصصي به توجه با�
  در است هنرمند يا است المپيك قهرمان يا است حاذقي پزشك فردي
 نيز ها حوزه آن در اينكه مگر( باشد داشته صائبي نظر نيز ديگر هاي حوزه

 .)باشد بروز و داشته موفقي تجربة و مطالعه
 معايب اين تأثير بايد .بود خواهد مزايايي و معايب داراي طبعاً روشي هر�

 روش آن دليل، يك بخاطر نبايد و سنجيد يك هر وزن برحسب را مزايا و
  را غالب وزن دليل يك است ممكن نادر موارد در البته( .شود رد يا قبول

 ).باشد كننده تعيين تنهايي به و داشته
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 المثل معروف ضرب

� Perfect is the enemy of good. 
    
 

 )المثل به انگليسي را از آقاي دكتر نوري نائيني آموختم اين 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 كاري تا كند صبر خواست مي آدم اگر

 .داد نمي انجام كاري هرگز كند، پيدا ايرادي آن در نتواند هيچكس
 )1801-1890 نيومن، هنري جان(                                          
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 به خود مشغولي

  فرصتها دادن دست از استاد ،»مشغولي خود به« علت به ما متأسفانه�
 .هستيم

 

 :فرمايند مي) ع(اميرالمؤمنين 
حاب َفاْنَتِهُزوا فَُرَص الَخير �  َو الفُرَصُة َتُمرُّ َمرَّ السَّ

 بشماريد غنيمت را نيك هاى فرصت پس ،گذرد مي گذرا همچون ابر  فرصت     
 )  آنكه از دست برود، از آن استفاده كنيد و پيش از(                 
 الفُرَصُة َسِريَعُة الفوت و َبِطيَئُة العود�

 .آيد به دست مى) به زحمت(به كندي رود و  از دست مىفرصت سريع      
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 برنامه آينده، احتمالي فرصتهاي براي مختلف هاي حوزه در بايد�
 مرحله وقت، فوت بدون و سريعاً پيوست، بوقوع اگر تا باشيم، داشته

 .كنيم اجرا را برنامه آن مرحله به
  داشته برنامه ،)بد و خوب( آينده احتمالي رويدادهاي براي بايد�

 بدانيم را آنها يافت؟ توان مي بد رويدادهاي از فرصتهايي چه .باشيم
 آنها سريعاً بتوانيم رخداد صورت در تا باشيم داشته برنامه برايشان و
 .درآوريم اجرا به را
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  چون رفت آينده بسوي گذشته دربارة جهل با توان نمي ديگر
  در بويژه .است آينده و حال ريشة بلكه نيست، گذشته فقط گذشته
 بنديهاي تقسيم و زمان فوق كه معارف و تفكر به مربوط مسائل
 .دارد آينده و حال و گذشته

 
 سيد حسين نصردكتر                                                  
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 :الدين همايي از سخنراني استاد فقيد جالل
    بگذرانيم نظر مد از حاضر حال تا اسالم ظهور از را ها دوره تمام كه وقتي 

  كوشش و سعي بيشتر متأسفانه تاكنون قديم از ما دانشمندان كه بينيم مي
  انديشگان كوته از اي پاره كه است سهل كرده، صرف بيگانه زبانهاي در را خود
 در بيشتر حاضر دانشمندان .اند شمرده مقدار بي و خوار را فارسي زبان اصالً

 و تدوين در را خود هم تمام قديم علماي .كنند مي كار اروپايي زبانهاي
  اعتنا چندان فارسي زبان به و داشتند مبذول عرب ادبيات و زبان تكميل
  فارسي قواعد براي را رنج و زحمت همه آن عشر اگر كه صورتي در .نكردند
  حد به نيز فارسي لغت و بيان و معاني و نحو و صرف بودند، شده متحمل

  نيست؟ چرا .نيست علمي زبان فارسي گويند مي بعضي ... رسيد مي كمال
  و رنج تحمل و نكرده كار زمينه اين در و نداشته توجه بدان كه اين براي

  علمي زبان را آن كه ايم نخواسته واقع در و نساخته هموار خود بر را زحمت
 .است بسيار سخن باره اين در .نشدن و نخواستن ميان است فرق .سازيم
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 )ذكر نمونه(مسئوليت فردي و اجتماعي : پيوست د
 كسي و نكند روبي برف را اش خانه جلوي برف كسي اگر كانادا در�

 .دهد خسارت بايد و است مقصر ببيند، آسيب
  و بندرعباس به اينجانب بزرگ پدر سفر در پيش سال 80 در�

 اي خمره داخل در اداره در دولت كارمند دولتي، اي اداره به مراجعه
  .بود برده پناه آن به شرجي هواي و گرما شدت از و بوده آب از

  مردم شود، قطع برق مثال، بطور اگر كه است اي بگونه وضعيت اآلن�
 شد خواهند منتظر و گذاشته دست روي دست نيز خود منازل در
 انجام از و )روستاها در حتي( دهد انجام آنها براي كاري دولت تا

 روشهاي .هستند عاجز خود مشكل تقليل براي ابتكاري يا كاري
 .گذاشت اشتراك به مجازي هاي شبكه در توان مي اكنون هم را ابتكاري
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  كودك و كند خالف رانندگي، حين در خانواده پدر اگر نمونه، بطور�
  و خالف كار اين كه گفته معلممان كه دهد تذكر او به خودرو در او

 ناگزير )خود فرزند حضور در حداقل( خانواده پدر است، فرهنگي بي
  آتي رفتار كنترل به قادر اينصورت غير در بود؛ خواهد رعايت به

   .بود نخواهد خود كودك
  استفاده آن، حفظ و زيست محيط نكردن آلوده در مذكور، نمونه�

 .است صادق نيز ... و منابع از درست
  كنيم، گفتگو خانواده در توانيم نمي )ها خانواده از بسياري در( ما�

  واسطه با نقل[ .كنند گفتگو هم با سياسي احزاب داريم، توقع آنوقت
 ]روانشناس دكتري از
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 هواپيماي آينه هر كه شناسم مي را زناني و مردان من اكنون، هم«
  به لب و كرده صبري بي درآيد پرواز به تأخير دقيقه 20 با كنكورد

    1930 سالهاي در حاليكه در .كنند مي باز شكايت و شكوه
  سواحل در شدن پياده براي آمريكا از مسافرت وسيلة سريعترين

 طول روز چندين آن با مسافرت كه بود پيما اقيانوس كشتي اروپا،
  ».كشيد مي

 

  انتقاد زمان، آن در آمريكا دولت كارمندان از خود كتاب در نيكسون
 .است كرده تندي

 

   1370، ثقة االسالمی ترجمهرهبران بزرگ تاريخ، ريچارد نيكسون،                 
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  در فرهنگ و صنعت فناوري، و علم توليد زمينة در كشور كه زماني�
 خدماتي بخشهاي همة عمالً دارد، برمي گام ترقي و پيشرفت راستاي

 اين به خدمت راستاي در غيره، و نقل و حمل بانكي، نظير كشور
 .دارند مي بر گام موارد

  آن به خدمت راستاي در باشد، داللي روال بر كارها اگر برعكس، و�
   .دارند مي بر گام

  ترقي و پيشرفت دغدغة بايد زحمتكش و خدوم صنوف اين بنابراين،�
   .باشند داشته ها حوزه اين كارگزاران همانند ها زمينه اين در را كشور
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 بديع الزمان جزري: پيوست ه
 فی النافع والعمل العلم بين الجامع كتاب مؤلف و ششم سدة مهندسان از�

   .شود مي محسوب فناوري تاريخ در مهم سندي كه است الحيل صناعة
 به را الحيل و بوده )عليا النهرين بين در( سقمانيان دربار در دهه سه وي�

 .كرد تأليف محمود ناصرالدين دستور به خودش گفتة
  تنظيم ،)كردن خودكار( اتوماسيون تاريخ در مهمي جايگاه جزري�

   از يكي .دارد خودكار نوازندگي و )رباتيك( كارگر ماشينهاي خودكار،
 .است آن بودن كاربردي وي، كتاب ويژگيهاي

 عنوان به اروپا در سده چند از پس ... كرده تشريح او كه دستگاههايي�
 .است شده ثبت جديد اختراع

  مغوالن جزري، درگذشت از پس سال 26 حدود يعني ،628 حدود در�
 .كردند حمله بكر ديار منطقة به
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 شرح كامل بطور ساخته، خود كه را دستگاه پنجاه كتاب اين در جزري�
 الفباي حروف از رمز دوازده با كه رمزي قفلي نمونه، بطور .است داده

 .كند مي باز را صندوق يك درِ عربي
 كاركرد چگونگي و اجزاء كردن سوار چگونگي ساخت، چگونگي وي�

 دستگاه بايد كه را كسي وظايف حتي .است داده توضيح نيز را دستگاهها
   .است داده شرح گيرد، بكار را

  پرداخت مي فني جزئيات شرح به اينگونه كسي كمتر جديد، عصر از پيش�
 .همتاست بي جزري اثر لحاظ، اين از و

  درستي در« :خود از پيش حكماي و دانشمندان از بعضي از جزري انتقاد�
 ».كرد داوري توان مي آزمون با دارد، كار و سر صناعت با آنچه نادرست يا

  وجود فارسي زبان به بسياري فني اصطالحات و ها واژه جزري كتاب در�
 .است اسالم جهان فناوري بر ايرانيان عميق تأثير نشاندهندة كه دارد
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 ساعت آبي جزري
 به ارتفاع دو برابر قد يك مرد�
 لنگة دو روز، از ساعت هر گذشت با�

 باالييِ قسمت در واقع درِ 12 از يكي
  آن، ميان از و شده باز ساعت نماي

 .شود مي ظاهر آدمكي
 يك افتادن فرو با زنگ صداي توليد�

 روي بر طرفين عقابهاي منقار از گوي
 ساعت هر در عقابها شدن خم با سنج

  مربوط اي شيشه جامهاي شدن روشن�
 شب در ساعت هر به

 در پنوماتيكي ادوات با موسيقي نواختن�
 پنجگانه اذانهاي اعالن
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 تلمبة پيستوني دوطرفة منحصر بفرد جزري

 هاي لوله واقعاً كه است اي شده  شناخته تلمبة اولين دستگاه اين�
 .است رفته بكار لنگ ميل آن در و داشته مكش

  رفت حركت به دوراني حركت تبديل براي لنگ ميل از استفاده�
 برگشتي و

 دستگاه كردنِ عمل طرفه دو اصلِ از استفاده�
  شيرهاي از استفاده دستگاه اين در بديع تكنيكيِ نكات ديگر از�

 جريان و پيستون و سيلندر بين بندي آب فناوري يكطرفه،
  .است آب يكنواخت
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 مشهور مردان به و است »زمان اعجوبة« معني به الزمان بديع كلمة
 .شد مي اطالق الهمداني چون ديگري

 
 از مقدمه هيل بر كتاب الحيل جزري، ترجمه محمدجواد ناطق و همكاران
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 مباني نظري و عملي
 مهندسي مكانيك در تمدن اسالمي

 )الجامع بين العلم و العمل النافع فی صناعة الحيل(
 

 تصنيف
 اسمعيل الجزري بن العز ابي

 

 ترجمه و تحشيه
 جاه محمدجواد ناطق، حميدرضا نفيسي و سعيد رفعت

 

 مركز نشر دانشگاهي، تهران
 1380چاپ اول 
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 )1924متولد ( »اد سزگينؤف«پروفسور 
 
   علوم تاريخ مؤسسة افتخاري مدير و بنيانگذار و بازنشسته استاد�

  ،فرانكفورت دانشگاه به وابسته اسالمي
 جمله من( اسالمي تمدن دوران دانشمندان دستگاههاي از تعدادي�

 تاريخ مؤسسة مركز در اي موزه در اكنون هم و شده بازسازي )جزري
 .است فرانكفورت شهر در اسالمي علوم
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       در و شده ساخته جزري كتاب دستگاههاي شود مي پيشنهاد�
 موزة آنچه نظير( فناوري و علوم موزة مانند مرتبط هاي موزه

 .شود داده نمايش )داده انجام سزگين
  رشتة دانشجويان نامة پايان عنوان به تواند مي دستگاهها اين�

 موزة حمايت با و )توليد و ساخت گرايش( مكانيك مهندسي
 .شود ساخته ذيربط سازمانهاي و  فناوري و علوم

 و ]ناطق جواد محمد[ اينجانب توسط دستگاهها اين از فقره دو�
  مقدمة در[ شد ساخته جزري كتاب ترجمة زمان در همكاران

 .]است شده ذكر جزري كتاب ترجمة
 ناطقجواد  محمد                                                     
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 )ع(شرايط زمان امام حسين : پيوست
  زماني حتي و ).ق  .ه 50( )ع( حسن امام شهادت از پس )ع( حسين امام�

        گرفت مي بيعت )صلحنامه شرايط برخالف( يزيد براي معاويه كه
 .نكردند قيام ،).ق .ه 56 ابتدا(

  مردم دعوت به كه بود او با بيعت به اجبار و يزيد خالفت از پس ايشان�
 مطابق ايشان حق همچنين و شرعي حق كه( خالفت براي كوفه

 .كردند حركت كوفه سمت به )بود صلحنامه
 بويژه مسلمانان بر او خالفت تحمل فساد، به يزيد بودن شهره به توجه با�

  صورت متعددي قيامهاي لذا و نبود قبول قابل يمن و كوفه حجاز، در
  در زبير ابن مدتها .داشت ادامه مروان بن عبدالملك زمان تا كه گرفت
 با الحرام مسجد و محاصره مكه .بود خليفه )وسيعي بالد و( مدينه

 سپاهيان توسط يمن و مدينه در متعددي جنايات .شد تخريب منجنيق
   .گرفت صورت اموي
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 رفت، صحرا وسط به )ع( حسين امام دوره، آن ديگرِ قيامهاي برخالف�
  مردم اينكه بدون و برداشت را آنها بيعت و نمود مرخص را خود همراهان

  اسالم احياي و منكر از نهي و معروف به امر براي ببينند، آسيب شهرها
   .نمود فدا دانسته را خود

  اما نبينند، بيشتري لطمة شيعيان تا نمود مرخص را خود همراهان امام�
  بود امامي چگونه كه نگويند بعداً تا بود الزم همراهان از تعدادي حضور

 .نشد او از دفاع به حاضر كسي كه
 دوره بدترين به )عبدالعزيز عمربن خالفت از قبل( اموي خالفت دوران از�

 قابل لحاظ اين از و شود مي ياد اسالمي تمدن در علوم شكوفايي لحاظ از
 .نيست عباسي مأمون و هارون دوران با مقايسه
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 معاويه بن تفاوت زمان مأمون با يزيد

  از كتب ترجمة براي عباسي دوم خليفة منصور زمان در كه كوششهايي�
 يافته ادامه الرشيد هارون خالفت ايام در شد، آغاز عربي به بيگانه زبانهاي

 .شد تبديل عظيمي نهضت به مأمون دوران در و
 كتب تمام از اي نسخه تا داشت مقرر روم، امپراتور با نامه صلح در مأمون�

   .گيرد قرار استنساخ براي وي فرستادگان اختيار در يوناني
 از بسياري سهل، بن فضل خود، ايراني وزير ترغيب و تشويق به مأمون�

 كرد، دعوت خود بارگاه به را زمانه شاعران و پزشكان متفكران، عالمان،
  فرمانروايي و حكمراني مركز فقط نه مرو، در او حكومتي دستگاه بطوريكه

 .رفت مي بشمار نيز ادب و دانش و علم كانون بلكه بود،
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 بويژه علوم، تعليم مهم مراكز از يكي مأمون، فرمانروايي قلمرو مرو، شهر�
  در متعددي هاي كتابخانه و بود ايران شرقي نواحي در نجوم، و رياضيات

  نوشته و كرده ياد مرو كتابخانة ده از حموي ياقوت .داشت وجود آنجا
 »است نديده دنيا در را آنها مانند« كه است

   بزرگان و علما و داد مي تشكيل مناظره مجالس روزها مرو در مأمون«�
   بحث كرد مي مطرح خليفه موضوعي هر در و نشستند مي و آمدند مي
  .شد مي شروع مناظره و داد مي جاي خود نزديك را ايشان مأمون .شد مي
  كار در داني و عالي كوچك، و بزرگ نبود، محكومي و حاكمي مناظره در

  غروب هنگام .كردند مي گفتگو و بحث آزادي كمال با هم با همه .نبود
 ]اصفهاني حسين عمادالدين اسالم، مفصل تاريخ[ ».شد مي ختم مجلس

 

  1394تأليف ناصر كنعاني، انتشارات فدك ايساتيس، چاپ اول، » موسي خوارزمي بن محمد«نقل از كتاب    411



  نزديكي در شماسيه يكي محل دو در عباسي خليفة مأمون زمان در«�
  ... .شود مي برپا رصدخانه دو دمشق در قاسيون جبل در ديگري و بغداد

 فعاليت از ها رصدخانه اين هجري 218 سال در مأمون درگذشت از بعد
 ».شوند مي متروك و مانند مي باز
 

 1366 اميركبير، انتشارات ورجاوند، پرويز دكتر تأليف مراغه رصدخانه كاوش كتاب از نقل 
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 :نويسد در كارنامة اسالم ميكوب  دكترعبدالحسين زرين�
 

  دريافت داشت اطالع هندسه از كه مسيحي اسير يك بوسيلة وقتي مأمون«
  زندگي عسرت به كه لئون نام به هست هندسه استاد يك قسطنطنيه در كه
  لئون به اي نامه شناسد، نمي را وي كسي آنجا در معدود اي عده جز و كند مي

  لئون شاگرد كه – را اسير آن و كرد دعوت خويش دربار به را او و نوشت
  .بخشد آزادي دارد، ارسال استاد جهت به را نامه اگر كه داد وعده – بود

خبر و داد نشان بيزانس بزرگان از تن يك به را خليفه نامة رياضي فيلسوف  
  مهم كليساي يك در را وي امپراتور .يافت شهرت لئون و رسيد امپراتور به

  كه دريافت مأمون وقتي .كرد منع خليفه دعوت قبول از و داد مدرسي عنوان
  در چند مسائلي و نهاد آغاز مكاتبه بناي وي با نيست آمدني بغداد به لئون

 جوابهاي  را  مسائل آن  حكيم  .خواست جواب وي از و نوشت نجوم و رياضي
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  اين لئون جلب براي كه آمد شوق به جوابها آن از چنان خليفه و داد شافي
  به محدود مدتي براي را حكيم درخواست وي از نوشت امپراتور به نامه بار

  و نداد رضا كار بدين امپراتور اما داد ها وعده امپراتور به و دارد گسيل بغداد
 ».كرد اعظم اسقف تسالونيك در را لئون
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 منتها به حكيم سليمان زمان در عبري اشعار« :نويسد مي زيدان جرجي�
  بود قدرت كمال در يهود سلطنت وي زمان در چون رسيد ترقي درجة

  باشد مي يهود طاليي دورة حقاً دوره آن و داشتند ثروت و امنيت يهوديان
  زمان در عرب اوضاع مانند سليمان زمان در يهود اوضاع حقيقت در و

  بوده حكيم و شاعر سليمان مانند نيز خليفه اين كه چه است، مأمون
 ».است
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  با عباسيان خالفت، تصاحب و بغداد بر مأمون غلبة از چندي از پس�
 و كرده بيعت بغداد در )عباسي سوم خليفة فرزند( مهدي بن ابراهيم
 .شد آن در اقامت و بغداد رهسپار مرو از ناچار خالفت، حفظ براي مأمون

 بيزار او از عباسيان كه سهل، بن فضل وزيرش با بغداد به مأمون ورود�
 و داشتند را عهدي واليت عنوان كه )ع( رضا امام با همچنين و بودند

 پذيرفته عباس بني سوي از شد، مي عباسيان از خالفت انقطاع موجب
 .نبود

  در بود، داده را امين، خود، برادر قتل دستور خالفت، بخاطر كه مأمون�
 قتل به را سهل بن فضل جداگانه توطئة دو در بغداد به مرو از مراجعت راه

  را بغداد به ورود براي راهش و كرد مسموم را )ع( رضا امام و رسانده
 .ساخت هموار
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 مشهورترين قيامهاي اولية شيعيان
   او، شهادت و .ق .ه 121 سال در )ع( الحسين بن علي امام فرزند زيد قيام�
  حسن امام فرزند مثني حسن فرزند محض عبداهللا فرزند( زكيه نفس محمد�

  و كردند قيام مدينه در .ق .ه 145 سال در ابراهيم برادرش و )السالم عليه
 با نبرد در و كردند بيعت وي با )مالكي امام( انس بن مالك فتواي به مردم
 .گشت مقتول عباسي دوم خليفه منصور سپاه

فرزند حسن مثلث فرزند حسن مثني (علي معروف به صاحب فخ  بن حسين �
 ،)واقعة فخ. (ق. ه 169در سال ) السالم فرزند امام حسن عليه

  و برد پناه ديلم به و گريخت فخ صاحب قيام از محض عبداهللا فرزند يحيي�
  ،).ق .ه 176 ( شد الرشيد هارون تسليم نهايتاً و كرد قيام

  سال در )مثني حسن بن ابراهيم بن اسماعيل فرزند( طباطبا ابراهيم بن محمد�
 آن نواحي و كوفه بر مدتي و كرد قيام مأمون عليه كوفه در .ق .ه 199

 .داشت حضور فخ واقعة در وي .يافت تسلط
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 ) رسد ابيطالب مي بن علي بن حسن بن مثني حسن بن ابراهيم بن اسمعيل بن طباطبا نَسب سادات طباطبايي به ابراهيم(



 مشهورترين حكومتهاي فرق شيعه تا عهد صفويه
در كوفه، پس از قيام به . ق. ه 67ثقفي تا سال ماهه مختار  18حكومت �

 ، پنج سال بعد از واقعة كربال،    )ع(خونخواهي امام حسين 
  از پس كه )ع( حسن امام فرزند مثني حسن فرزند عبداهللا بن ادريس�

  است ادريسيان شيعي سلسلة مؤسس گريخت، مغرب به فخ قيام شكست
 ،).ق .ه 172-375( انجاميد طول به قرن دو كه

 به ملقب و حسني سادات از زيد بن حسن قيام با زيدي حكومت اولين�
 ،).ق .ه 250-316( آمل پايتختي به هجري 250 سال در كبير داعي

 بيستم، قرن اواسط تا .ق .ه 288 سال در يمن در زيدي حكومت دومين�
 در شمال عراق و شام،.) ق. ه 293-394(حمدانيان �
 ،  .ق. ه 334و تصرف بغداد در سال .) ق. ه 447-320(آل بويه �
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دو حكومت شيعي ادريسيان . ق. ه 280در سال ) ع(تا قبل از شهادت امام حسن عسكري     
 و داعي كبير تأسيس شده بود.



 به گسترش و افريقا شمال در )اسماعيلي شيعة( فاطميون سلسلة�
  و شده متصرف را بغداد فاطميون ؛).ق .ه 297-567( سوريه و فلسطين
  فاطمي امام نام به خطبه و گرفته قرار انقراض معرض در عباسي خالفت
  .ق .ه 451 در بغداد به سلجوقي تركان ورود اما .).ق .ه 450( شد خوانده
 .يافت نجات حتمي سقوط خطر از عباسيان خالفت

     اينكه بر مبني گرفت چند فتاوي خود مملكت علماي از خوارزمشاه�
 به را حسيني سادات از يكنفر بايد نيستند، خالفت به محق عباس بني
 خطبه و سكه از را او نام كرده، اعالن معزول را خليفه ... برگزيد مقام اين

  قصد به 614 در وي ... خواند خليفه را ترمذي سادات از يكي و انداخت
 صدمة سرما و برف از آباد اسد گردنة در لشكريانش ... كشيد لشكر بغداد
 اطمينان النهر ماوراء و خود اصلي ممالك كار از چون ... خوردند زياد

  شدن منهزم و خوارزمشاه سقوط ... نمود عودت خراسان به نداشت
 ]اشتياني اقبال عباس تأليف مغول تاريخ[ مغول، چنگيزخان توسط
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حكومتهاي شيعي ادريسيان، زيديهاي يمن،. ق. ه 329تا زمان درگذشت نائب چهارم در سال     
. حمدانيان، آل بويه و فاطميون تشكيل شده بودند   



 ،)كمتر از نيم قرن(سربداران در قرن هشتم هجري �
  از پايتخت انتقال ،).ق .ه 703 -716( خدابنده الجايتو محمد سلطان�

 .نمود تأسيس خود كه سلطانيه به تبريز
  گرويدند، شيعه مذهب به نهايتاً نيز تيموريان سلسلة�
 آنها مذهب باب در البته( ).ق .ه 780 -874( قويونلو قره تركمانان�

 ،)دارد وجود هم نظر اختالف
 ،.)ق. ه 845-914(آل مشعشع به مركزيت خوزستان �
 .)ق. ه 907-1135(صفويه �
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