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 مقدمه  



 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

 

2 



 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 ها دانشگاه از بسياري نامگذاري در فناوري
)University of Technology( 

               

 )دارد مراتب فناوري كه ديد خواهيم بعداً(                                                       
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 صنعت و دانشگاه مرزهاي جديد، دنياي در ديگر كه گويند مي بعضي�
  و ديوار بدون غربي هاي دانشگاه از بسياري كه البته( !است شده برداشته

 )هستند شهر ميان در حصار
 

 مراكز پژوهشي و كاري هاي حوزه كه است همين اصلي مشكل اتفاقاً�
 .هستيم فرافكني حال در دائماً و شناسيم نمي را مختلف

 

  كه دارد اشكالي چه داريم، كه مختلف هاي دانشكده همه اين با پس�
  يك با !شود محول ها دانشكده به آنها وظيفة و شوند منحل ها وزارتخانه

  سازمانهاي از يكي بجاي يك هر كشاورزي هاي دانشكده كاري، تقسيم
 صنايع؛ وزارت بجاي مهندسي-فني هاي دانشكده كشاورزي؛ وزارت

   ... و اقتصاد وزارت بجاي اقتصاد هاي دانشكده
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 نكتة كليدي

  تحقيقات بدنبال صنايع توسعة و تحقيق مراكز كه داشت توجه بايد�
 ها دانشگاه هزينة عمدة بخش كه چرا كنند؛ مي رجوع ها دانشگاه به ارزانتر

   .شود مي پرداخت موقوفات و شهريه دولت، توسط جهان در
 

 بخش بلكه باشند؛ خصوصي بخش رقيب پروژه، اخذ در نبايد ها دانشگاه�
  آكادميك جنبة كه را خود نياز مورد تحقيقات از بخش آن بايد خصوصي
 به دهد، انجام آنرا تواند مي كمتري هزينة با دانشگاه و دارد بيشتري
 .كنند واگذار ها دانشگاه
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 ذكر مثال

 معادلة حل به نياز كنترل، بخش باالترِ راندمان براي صنعتي كنيد فرض�
 .است دشوار آن حل كه دارد ديفرانسيلي

 .تواند آنرا ظرف سه ماه با روشهاي تقريبي حل كند يك رياضيدان مي �
 پس و كنند مطالعه را مربوطه كتب بايد ابتدا صنعت آن كارشناسان اما �

  استفاده تقريبي روش چه از اينكه تشخيص براي الزم خبرگي هم آن از
 نيست معلوم اما دهند، مي ارائه را حلي سال يك از پس .ندارند هم كنند

    .نشود سينگوالر يا واگرا اصطالحاً
  هم بدهند، رياضيدان آن به را كارشناس سالِ يك آن حقوق نصف اگر�

  جلو هم زماني لحاظ از صنعت عالوه، به  .صنعت هم و برده نفع دانشگاه
 .افتد مي
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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 ها دانشگاه�
 )ندارند R&D واحد همچنين، و( است وارداتي كشور صنعت اعظم بخش�
  و نداشته مشتركي زبان ندارند، R&D بخش كه صنايعي با ها دانشگاه�

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

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

 .است نداشته گذشته
   :جهان كشورهاي ميان در 2018 سال در ايران رتبة

 نوآوري در 65   پذيري؛ رقابت شاخص در 89   مقاالت؛ تعداد در 18   
 



 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

 

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

 

 ؟نمود اتخاذرا براي پژوهش دانشگاهي بايد  اي چه برنامه در شرايط فعلي،�
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  ،)موجود محيطي و مرزي شرايط و حاكم معادالت با( فعلي شرايط در�
 بخش« در توانند مي حداكثر شرايط، بهترين در ها دانشگاه 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 ها دانشگاه اساتيد از ديگري توقع اگر�
 .يابد تغيير موجود، محيطي و مرزي شرايط

  عتف،( مربوطه هاي وزارتخانه و ها دانشگاه 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
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 بهترين در كه باشيم داشته جهاني برند يك تنها كشور در شايد�
 هاي دانشگاه 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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  درصد 20 راف، كامالً بطور كشور، در صنعت و دانشگاه روابط نقصان در�
     .دانشگاه از خارج بخشِ درصد 80 و است مقصر دانشگاهي بخش

  و كند مي دانشگاه متوجه را تقصير همة دانشگاه از خارج بخشِ متأسفانه�
 .)نيست هم واقف آن به حتي يا و( گيرد نمي بعهده را خود مسئوليت

 بعهده را خود مسئوليت هم دانشگاهي بخش  مسلماً شرايط، اين تحت
     .گيرد نمي

      يادآور را خود بخش نقصان كه نيز دانشگاهي همكاران فضا اين در�
 عمل اين و گيرند نمي قرار دانشگاهي بخش استقبال مورد شوند، مي

  80 سهم با( غيردانشگاهي بخش كه چرا شود؛ مي تعبير خودزني
 .دهند مي دستش به نيز بهانه و دهد نمي انجام را خود وظايف )درصدي

  طي در است، غلط و درست موارد شامل كه مطروحه نظرات متأسفانه�
 .شود مي گذاشته كنار آن نقصهاي بخاطر بسرعت و شود نمي پخته فرآيندي
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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، [                                              
    
  



 ها و انتشار عمومي آن لزوم تحليل بيانية مأموريت دانشگاه

 رتبه در ها دانشگاه )اهداف ارزشها، انداز، چشم و( مأموريت بيانيه تحليل�

  .گيرد قرار نظر مد ارشد اي نامه پايان عنوان به تواند مي مختلف بنديهاي
 :نمونه بطور .دارد وجود نيز متعددي خارجي مقاالت زمينه اين در

� Mission and Vision Statements of Universities 
Worldwide - A Content Analysis 

 

هاي مختلف انجام   نامه بطور موازي در دانشگاه شود چند پايان توصيه مي�
 .شود

 نياز اي جداگانه تحليل آنها، تحليل نتايج افتراقات و اشتراكات سپس�
   .دارد
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 موارد�
 نظير مختلف شاخصهاي حسب بر مأموريت هاي بيانيه بندي دسته�

  توسعه، حال در و يافته توسعه كشورهاي ها، دانشگاه بندي رتبه
 ،دولتي يا خصوصي پذيري، رقابت شاخص

 
  بنديهاي دسته در زمان طول در دانشگاه هر مأموريت بيانيه تغيير�

 گرفته صورت
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 هاي مأموريت سه نمونه از بيانيه

� The mission of the University of Denver is to promote 
learning by engaging with students in advancing 
scholarly inquiry, cultivating critical and creative thought, 
and generating knowledge. Our active partnerships with 
local and global communities contribute to a sustainable 
common good. 

� At Central Michigan University, we are a community 
committed to the pursuit of knowledge, wisdom, 
discovery, and creativity. We provide student-centered 
education and foster personal and intellectual growth to 
prepare students for productive careers, meaningful 
lives, and responsible citizenship in a global society. 
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� The mission of the University of Texas at Austin is to 
achieve excellence in the interrelated areas of 
undergraduate education, graduate education, research 
and public service. The university provides superior and 
comprehensive educational opportunities at the 
baccalaureate through doctoral and special professional 
educational levels. 
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The university contributes to the advancement of society 
through research, creative activity, scholarly inquiry and 
the development and dissemination of new knowledge, 
including the commercialization of University discoveries. 
The university preserves and promotes the arts, benefits 
the state’s economy, serves the citizens through public 
programs and provides other public service. 

 



 نياز ارتباط از طرف صنعت گامهاي پيش

 مدارك لوازم پژوهش، بندي دسته( دانشگاهي ادبيات با آشنايي�
 نشريات تفاوت محقق، و مهندس تفاوت مختلف، مقاطع در دانشگاهي

   ) ... و پژوهشي-علمي و ترويجي-علمي
     استانداردهاي و تعاريف شدة پذيرفته چارچوب در پيشنهادات طرح�

   المللي، بين
 ايجاد بخش تحقيق و توسعه در صنعت،�
 سازي محصول، اي و حركت به سمت بهينه فعال كردن تحقيقات توسعه�
 توانايي خرد كردن، برونسپاري و جمع كردن پروژه،�
 شناسايي همكاران دانشگاهي مرتبط�

 
 ]98جاللي نائيني، شهريورماه [ 23 



 گامهاي اول و دوم
  دانشگاه و صنعت ارتباط بهبود براي كشور مديران و صنعت كارشناسان�

  تعاريف شدة پذيرفته چارچوب در و باشند آشنا دانشگاهي ادبيات با بايد
 مطرح را خود پيشنهادات و نظرات و طرح المللي، بين استانداردهاي و

   .كنند
  بهبود در صنعت كارشناسان پيشنهادات از بخشي كه اينست واقعيت�

  لذا و شود نمي مطرح قبول قابل چارچوب در دانشگاه، و صنعت ارتباط
 .گيرد نمي قرار اعتنا محل اصالً

 و چارچوبها تعاريف، اين با كشور مديران و كارشناسان كه صورتي در�
 پذيرفته چارچوب در مفيدي طرحهاي توانند مي شوند، آشنا استانداردها

 .كنند ارائه شده
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 مختلف، داليل به باشد، چارچوب داخل در و خوب پيشنهادات اگر حتي�
 داخل( مختلف پيشنهادات تدوين با اما نرسد؛ نتيجه به است ممكن

 .گذاشت خواهد را خود اثر تدريج به آنها اصالح و )چارچوب
 مسير بقية اشتباه تفكر با نشود، برداشته بدرستي نخست گام دو اگر�

  مالي اعتبار به نياز نخست گام دو طي خوشبختانه، .شد خواهد برداشته
 .است روبرو فرهنگي مشكالت با متأسفانه اما ندارد؛

  و چارچوبها تعاريف، اين تبيين حاضر، مجموعة تدوين اهداف از يكي�
  مذكور چارچوب در پيشنهاداتي تدوين بعد، مرحلة در و استانداردها

   .است
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 هاي خارج از چارچوب نمونه

 .بپردازد صنايع توليد خطوط و آالت ماشين اندازي راه و تعمير به دانشگاه�
 .بپردازد پروازي وسايل اورهال به دانشگاه�
  او به تشويق، عنوان به داد، افزايش را وري بهره و شد نمونه كارگري اگر�

 .شود اعطا )باالتر يا( كارشناسي دانشگاهي مدرك
 اي پروژه انجام انتظار دكتري، رسالة بويژه تكميلي، تحصيالت بخش از�

   .داشت پژوهش فاقد اما كاربردي
  هاي رساله براي المللي بين سطح در نوآوري/پژوهشي دستاورد جنبة�

 صنعت مشكل حل )تنها( مالك و نشود اعمال )PhD( تخصصي دكتراي
   .باشد

 ]98جاللي نائيني، شهريورماه [ 26



 نه ،»كند حل را جامعه و صنعت معضل/مشكل بايد دانشگاه« كه جمله اين
  حوزة در جمله اين بنابراين، .دارد نيز زيادي ابهام بلكه است كلي بسيار تنها
 .باشد بحث قابل تا شود مطرح زير بصورتهاي بايد مهندسي-فني

 ».توسعة صنعت باشددانشگاهي در راستاي نياز بخش تحقيق و تحقيقات «�
شناسد  نمي حتي كه صنعت نويني فناوريهاي ها و شيوه دانشگاهي تحقيقات«�

 ».و لذا احساس نيازي به آن ندارد، كشف و معرفي كند
 براي و معرفي شناسايي، را نامحسوس آتي مشكالت دانشگاهي تحقيقات«�

   ».كند ارائه حل راه آن
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  مورد تحقيقات چگونه باشد، نداشته »توسعه و تحقيق بخش« صنعت اگر�
   .كند اعالم دانشگاه به را خود نياز

 
  در دهد، انجام بدرستي نيز را )قبل اساليد در( اخير مورد دو دانشگاه اگر�

 تبديل نهايي محصول به را آن بايد صنعت توسعة و تحقيق بخش نهايت
 اين نتايج باشد، نداشته »فعالي توسعة و تحقيق بخش« صنعت اگر .كند

    .ماند مي ابتر نيز موارد
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  در دارند؛ را ها دانشگاه با مستقيم ارتباط پتانسيل بنيان دانش شركتهاي�
 اين )توسعه و تحقيق واحد بدون توليد خطوط( كارخانجات كه صورتي
 .ندارند را توانايي

  اين تقويت سبب ها دانشگاه كنار در شركتها اين تأسيس دليل همين به�
 .شود مي ارتباط

  .كنيم نمي صحبت استثنائات از ما كه اينست شود درك بايد كه مهم نكتة�
  دانشگاهي با »توسعه و تحقيق بخش فاقد اي كارخانه« است ممكن بله

 جنبة او تقاضاي كه اين فرض با البته( كند برقرار مستقيم ارتباط
   .)باشد داشته پژوهشي

  و ريزي برنامه را ثروت تا علم چرخة توان نمي استثنائات به استناد با�
   .كرد مديريت
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 داليل رشد بخش دفاعي در كشور
 توجه مداوم مسئولين از زمان جنگ تا امروز بخاطر تهديدات خارجي،�
 شكلگيري واحدهاي تحقيق و توسعه در آن صنايع دفاعي،�
سازي تا   مشابه/مسير از مهندسي معكوس(راه انداز /توجه به حلقة مفقوده�

 )  سازي و سپس طراحي بومي و اعمال نوآوري بهينه
  در بويژه دانشگاه اساتيد با توسعه و تحقيق واحدهاي گستردة ارتباط�

   شكلگيري، دوران
 عدم رقابت در بازار به علت شرايط تحريمي و شبه تحريمي،�
 آساي سيل رفت و آمد عدم و )مختلف داليل به( افراد بيشتر ماندگاري�

 توسعه، و تحقيقات واحدهاي در بويژه پرسنل
 .  و معافيتهاي مالياتي�
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 بندي وظايف و پيشنهادات دسته

  حوزة در بخشي و )استاد هر براي( فردي بصورت پيشنهادات از بخشي�
 نمونه بطور( آن از خارج بخشي و عتف وزارت حوزة در بخشي دانشگاه،
  رياست فناوري معاونت و ارتباطات دفاع، صنايع، هاي وزارتخانه
 .است )جمهوري

 

 دليل به بخش هر تا شود تدوين تفكيك به بايد وظايف و پيشنهادات اين�
 .نكند خالي شانه خود وظيفة از ديگر، بخش كوتاهي

 

 هر ندادند، انجام را خود وظايف ها دستگاه بقيه اگر ديگر، عبارت به�
 .دهد انجام تواند مي مستقالً را خود وظايف از كداميك دستگاهي
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 جهت اطالع

 اين از صحبت هنوز مديريتي-صنعتي-علمي جامعة در اطالع، جهت�
 خير؟ يا بدهد ISI مقالة دانشگاه كه است

 
 از ديگر كشور، برتر دانشگاه 10 حداقل اكنون هم اطالع، جهت هم باز و�

 Q2 و Q1 مقاالت بايد گويند مي آن مديران و كرده عبور موضوع اين
  و افتد نمي مقبول نيز Q2 مقاالت آتي، سال چند در روند، اين با .بدهيد
  خصوص اين در .است JCR فهرست اول درصد 10 مقاالت بر نظرها

 .شود شناسي آسيب بايد
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 محور محور و عرضه تقاضا

  در كه است، Push & Pull است مطرح زمينه اين در كه اصطالحي دو�
 عرضه« اصطالح البته .رود مي بكار »محور تقاضا« و »محور عرضه« فارسي
 .نيست گويا خوبي به Push براي »محور

 

  نياز مورد را آن دانشگاه كه فناوري و علم مرزهاي و گرايشها ها، رشته�
   .كند مي Push جامعه و صنعت به اصطالح به و داند مي جامعه و صنعت

 

 خواهد مي دانشگاه از صنعت كه اي تخصصي هاي حوزه و گرايشها ها، رشته�
  .است آن تقاضاي و است واقف آن به صنعت كه است نيازي واقع در و
 )تقاضامحور(

 

 محور؟ عرضه يا باشد محور تقاضا بايد پژوهش :سؤال
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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

 

34 



35 

 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(   



 مسئله ديگر ابعاد و كرديم نگاه بعدي تك مسائل به متعدد موضوعات در�
 :نديديم را
  توجه آن، از ناشي آلودگي و سوخت مصرف ميزان به خودرو انتخاب و توليد در�

 .نكرديم
 .در صدور مجوز حفر چاه، به ذخاير آبي و فرونشست زمين توجهي نكرديم�
 بطور .نكرديم رعايت را اروميه درياچة و تاالبها حقابه آب، سهم تخصيص در�

 سال تا و كرده شدن خشك به شروع 1380 دهه اواسط از اروميه درياچه نمونه،
 .شد كاسته آن مساحت از درصد 80 حدود 1394

 .به عدم ساخت و ساز بر روي گسلها و يا استانداردهاي الزم آن، توجه نكرديم�
 .در مسيلها ساخت و ساز كرديم�
  در هوا جريان سكون به ،)شده طراحي شهري الگوي بدون( مرتفع ساختمانهاي با�

 .كرديم كمك بزرگ شهرهاي
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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؟   



  اقتصادي، نظير جوانب همه در توسعه جانبه، همه توسعة در كه همانطور�
 و ريزي برنامه در است، نظر مد فناوري و علمي نظامي، اجتماعي،
-علمي تاريخي، نظير داشت؛ جانبه همه بينشي بايد پژوهش مديريت
 ها، دانشگاه بندي رتبه دانشگاهي، نسلهاي پژوهش، انواع فلسفي،

 بين زبان فناوري، انتقال/نوآوري/توسعه پژوهي، آينده صنعتي، انقالبهاي

  شدن صنعتي مسير ثروت، توليد زنجيرة كارآفريني، علم، المللي
  در توسعه و تحقيق در گذاري سرمايه صنعتي، نيمه و صنعتي كشورهاي

 بندي طبقه درجة و نحوه و )شركتها و دولتها توسط( منطقه و دنيا
 .مدارك

 

 .شد متوسل ناقص يا باطل قياسهاي به نبايد�
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 دانشگاه اساتيد از يكي از بوركينافاسو در دانشگاهي از استاد يك اگر�
  از بوركينافاسو دانشگاه آن كه نيست اين بر دليل باشد، باسوادتر تهران

 .)مشابه موارد و( است برتر تهران دانشگاه
 

 دانشجوي چند از كشور محروم مناطق دانشگاه يك از دانشجويي اگر�
 البته .نيست دانشگاه آن برتري بر دليل باشد، باسوادتر تهران دانشگاه

  آموزنده كشور آموزشي سيستم براي آن داليل بررسي كه نيست شكي
   .بود خواهد
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 )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 [ 41



  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
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 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
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 :ذكر نمونه
  اقدامات ،2018-2020 ساله سه برنامه ارائه ضمن اخير، سالهاي در چين

 جمله آن از كه كرده اعمال و ارائه هوا آلودگي ميزان كاهش براي را مؤثري
 :كرد اشاره زير موارد به مي توان

 شناسايي و تمركز بر مناطق آلوده،�
 و توليد آهن و فوالد،ها  نيروگاهمحدوديت در مصرف زغال در اعمال  �
 ممنوعيت استفاده از زغال در مصارف خانگي، بيمارستان و مدارس، �
 تا دستگاه ميليون شش به پكن در خودروها تعداد مجموع كردن محدود�

  ،2017 سال پايان
  با متر 100 ارتفاع به جهان در هوا كننده تصفيه دستگاه بزرگترين ساخت �

 تميز، هواي مكعب متر ميليون 10 از بيش روزانه ظرفيت
  سالهاي بين دالري ميليارد 65 گذاري سرمايه با جنگلي پوشش افزايش�

  2018 تا 2013
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 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
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 .امروزه همة امور بايد مبتني بر مطالعه و تحقيق باشد
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 هزينة بودجه عمومي براي صنايع خصوص  آسيب شناسيِ 
 به سودش تحقيقات، براي عمومي بودجة و دهندگان ماليات پول�

   .برسد خصوصي شركتهاي
 بخش صنايع به ها پژوهشكده و ها دانشگاه هاي آزمايشگاه وابستگي�

   خصوصي،
  حتي يا تحقيق شروع در دولتي و دانشگاهي نهادهاي ماندن مستقل عدم�

  محصوالت مضر و جانبي اثرات و عوارض خصوص در گزارشات ارائه
  مواد كشها، آفت و سموم دارو، بخش در بويژه خصوصي شركتهاي توليدي
   غذايي،

  حتي و دولتي دانشگاهي، نهادهاي سياستهاي و مشي خط تعيين�
 خصوصي، شركتهاي توسط خارجي سياستهاي

 فشار براي كسر بودجه دولت براي فروش كاالهاي توليدي،�
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 نسل توليد از پس شركت، يك محصوالت جانبي اثرات از بسياري�
 فروش براي مانع ايجاد بر عالوه تا شود مي منتشر محصوالتش از جديدي

  كپي شدن آزاد زمان مدت از پس بويژه( رقيب شركتهاي محصوالت
 داده، كاهش را جانبي اثرات آن كه را خود جديد محصول ،)آن برداري

 .رسد فروش به
 

  در را ديگري تحقيقات خصوصي، بخشهاي اين به وابسته متخصصان�
  محصوالت جانبي اثرات خصوص در شده منتشر گزارشات تضعيف
   .رسانند مي بچاپ خود توليدي
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  المللي بين اقتصادي غولهاي با كشورهايي متوجه بيشتر آسيبها اين�
  عوارض نگران نبايد .نيست ما كشور  متوجه و آمريكاست مانند خصوصي

 و توسعه و تحقيق هاي بودجه( تغذيه سوء از كه باشيم كسي براي چاقي
 .برد مي رنج بشدت )آن وري بهره

 

  يك نفع به رشوه دريافت با دولتي، سازمان يك در كارشناسي احياناً اگر�
 و رئيس طرف از اينكه با است متفاوت بسيار كند، عمل خصوصي شركت

  شركت آن منافع از غيرمشروع جانبداري براي دولتي مؤسسة آن بدنة
 .باشد فشار تحت خصوصي،
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 اغلب و است دولتي ها پژوهشكده و ها دانشگاه اغلب ما كشور در البته�
      انجام دولتي هاي وزارتخانه و سازمانها براي نيز تحقيقاتي كارهاي

   .شود مي
 

 براي نوعي به كه( ها پژوهشكده و ها دانشگاه براي دولتي بودجة تأمين�
  از تخلف ،)شود مي انجام خصوصي بخش براي ارزان تحقيقات انجام

   .شود نمي محسوب جهاني تجارت سازمان مقررات
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و اشاره به  1961ژانويه  17سخنراني خداحافظي آيزنهاور در 
 صنعتي-نقش مجتمعهاي نظامي

 Now this conjunction of an immense military 
establishment and a large arms industry is new in the 
American experience. The total influence—
economic, political, even spiritual—is felt in every 
city, every Statehouse, every office of the Federal 
government. We recognize the imperative need for 
this development. Yet, we must not fail to 
comprehend its grave implications. Our toil, 
resources, and livelihood are all involved. So is the 
very structure of our society.  
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In the councils of government, we must guard 
against the acquisition of unwarranted influence, 
whether sought or unsought, by the military-
industrial complex. The potential for the disastrous 
rise of misplaced power exists and will persist. We 
must never let the weight of this combination 
endanger our liberties or democratic processes. 
We should take nothing for granted. Only an alert 
and knowledgeable citizenry can compel the 
proper meshing of the huge industrial and military 
machinery of defense with our peaceful methods 
and goals, so that security and liberty may prosper 
together. 
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 فلسفه، علم و فناوري 



 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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  نواحي و كرده كشاورزي و زندگي تمدن با آغاز همان از ... مصر«�
  زبانزد آنان امور تشكيالت كه جايي تا داشته جهاني شهرت آن مسكوني
 طبقه سه به را مردم برگزيدند شاه كه روزگاري همان در ... است همگان
 كاهنان .كاهنان سوم طبقة و ... كشاورزان ... سپاهيان .كردند تقسيم
 به هم و پرداختند مي فلسفه به هم كاهنان ... بودند الهي امور مسئول
   ».نجوم دانش
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 اينگونه كه روزگار آن مردم كه است شگفتي جاي« :گويد مي استرابون�
 با را اطالعات اينگونه كه كاهنها مخصوصاً اند، بوده صاحب را آگاهيها

  اطالعات تمام بايست مي و كردند، مي ثبت خود مقدس كتابهاي در دقت
 اين در بود الزم دارند نگاه محفوظ را غيرمتعارف واقعيتهاي به مربوط

  مرادم .باشند كرده كنجكاوي شود، مي تحقيق اش درباره هنوز كه باره،
  زمستان در نه و تابستان در نقاط ترين جنوبي در چگونه و چرا كه اينست

   »... بارد مي باران
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  در و محترمترين .شود مي تقسيم كاست هفت به هند جمعيت گويد مي«�
 اين تك تك از مردم .شود مي تشكيل فالسفه از آنها عددترين كم ضمن

  درگذشتگان براي نذورات تقديم و ايزدان جهت كردن قرباني هنگام فالسفه
 شوراي در جمعي، دسته بطور را، آنان شاه .جويند مي ارشاد و راهنمايي

  شاه دربار در استثنا بدون فالسفه تمام سال اول در .گيرد مي بكار عالي
  بردن باال از ناشي عمومي رفاه با رابطه در اينان را آنچه .شوند مي حاضر
  دولت باشند، نوشته جانوران وضع بهبودي يا كشاورزي محصوالت توليد

  برخالف كسي نوشته يا و گفته بار سه اگر .رساند مي همگان اطالع به
 ثابت اگر اما .شود مي سكوت به محكوم عمرش بقية درآمد آب از حقيقت

  عوارض و ماليات هرگونه پرداخت از برده پي واقع حقيقت به كه شود
   ».شود مي معاف
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 آغاز يونانيان زمان از كمابيش فلسفي، افكار كه آنست بر عقيده را عامه�
  خود دماغ باستاني، امم و قديمه اقوام ديگر و است ايشان ارمغان و شده

  معني اين قبول .اند داده نمي زحمتي موجودات چند و چون مسئلة در را
  درجات فرات، و نيل هاي دره در كه لحاظ آن از خاصه است مشكل
  بگوئيم مظنه و حدس به است ممكن .گرديد بشر نصيب تمدن، از بارزي

  از شمرده ثمر بي و فايده بي امري را فلسفي مباحث جهان، مردم اكثر كه
  چندان مطلب اين از .اند دانسته نمي تدوين و تحرير درخور آنرا اينرو

  را فلسفه مردمان، از بسياري ايام، اين در حتي زيرا داشت نبايد عجب
 .دانند مي غيرعملي و عبث كاري و دماغي ورزش يك فقط
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  حتي .اند شمرده نمي لغو و بيهوده بكلي را فلسفه بابليها اينها، همة با�
  خشتي الواح متون در اند داشته حكمت علم در كه را نظرياتي بعضي،

  علمي رشته اين از اطالعي و علم چندان را ما اگر .اند كرده ثبت خود
 انتشار مطالعات اينگونه كه است سبب بدان نيست دست در ايشان

 سومري قديم زبان به غالباً را مباحث آن اين، بر عالوه و نداشته عمومي
  از .است مانده بجاي قطعاتي ناقص بصورتهاي آن از كه اند كرده مي تحرير

  فصلي بتوان تا است الزم مطالعه و حفاري ديگر سال پنجاه سبب اين
 همه اين با .آورد قلم به بابل قديم فلسفه توضيح در كامل كتابي و مشبع
  اسناد بعضي حاضر، تاريخ در زيرا كنيم آغاز را باب اين توانيم مي اكنون

    ... و آمده بدست كمابيش رشته، اين در
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  كه كن فكر« :است نوشته چنين اين، از پيش سال هزار پنج حوپت، پتاح�
 حاضران ميان در كارشناسي گويي مي سخن كه مجلسي در است ممكن
  در نبايد كه است جهت همين به .برخيزد تو با معارضة به و باشد مجلس

 ».است ديوانگي عين اين كه شود، گفته سخن دري هر از مجلسي هر
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اند،  چيز جديدي   شادي را اصل گرفته ، اي از انديشمندان اينكه اآلن عده
هاي داريوش و خشايارشاه بعد از ذكر خداوند، به نعمت  در كتيبه. نيست

 .شادي براي بشر اشاره دارد، حتي مقدم بر شاه شدن خودشان
 

خداي بزرگ است اهوره مزدا، كه آن آسمان را آفريد، كه اين . 1بند �
 ...  ، كه داريوش را شاه كرد، شادي را براي بشر آفريدزمين را آفريد، كه 

كتيبه هاي داريوش در كوه الوند، در شوش ، كتيبة مجسمه داريوش          
 مكشوف در شوش،

خداي بزرگ است اهوره مزدا، كه آن آسمان را آفريد، كه اين . 1بند �
 ...  ، كه خشيارشا را شاه كرد، شادي را براي بشر آفريدزمين را آفريد، كه 
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  و اصول و نظري و عملي حكمت شعب جميع العادة فوق پهناي و بسط با�
  واحدي مجموعة را بشر نوع معلومات كلية نيست ممكن ديگر آنها، فروع
  طويلي و عريض دامنة آنها از يك هر و دهند قرار فلسفه يا حكمت بنام

  گرديد فراوان هاي شعبه و قسمتها به منقسم ضرورت به كه دريافت
 همت با قدر هر نفر يك براي آنها از يك هيچ به احاطه امروزه كه چنان

   .شود نمي ميسر باشد استعداد با و
 

 است آن از غير كلي به گويند مي فلسفه يا حكمت امروز آنچه بنابراين�
 هر آنها فروع و اصول و رياضيات و طبيعيات .گفتند مي اينها از پيش كه

 .است جداگانه فني و علمي شعبه هر و شده شعبه چندين كدام
         

64 
 اروپا در حكمت سير كتاب از نقل



 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

    ».شوند نمي آدم اما شوند مي هنرمند
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 اروپا در حكمت سير كتاب از نقل



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



 گرفت سراغ توان نمي اين از تر شايسته سرنوشتي نظريه، يك براي«�
 فراگيرتر و جامعتر هاي نظريه به كه كند اشاره مسيري به بتواند كه

  مصداق و تقريب يك همچون نخست نظرية كه آنچنان .شود منجر
 اينشتين آلبرت                 »گردد محسوب آن حدي

 

  يعني طبيعت، چهارگانه )نيروهاي( ميدانهاي بود معتقد اينشتين�
 نيروي« و »اي هسته ضعيف نيروي« ،»الكترومغناطيس« ،»گرانش«

 فيزيك و باشند ميدان يك مختلف هاي جلوه بايد »اي هسته قوي
  حركت نيروها اين به بخشي وحدت راستاي و جهت در بايد نظري

 .كند
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 را عالم تمام بدهيد من به را حركت و امتداد اگر :گفت مي دكارت�
 من كنيد معين را ذرات امروز حركت اگر :نوشت الپالس .سازم مي

 كش خط اگر :گفت ماخ ارنست و كنم، مي پيشگويي ابد تا را عالم آينده
 .گيرم مي اندازه را عالم تمام بدهيد من به را ساعت و

 ]نبوي اهللا لطف دكتر شناسي، روش و منطق مباني[                                         
 
  و انساني علوم در نظراتي سبب دوره، آن در كاذب غرور اين�

  آن شناخت كه چرا شود؛ مي نقل نيز اكنون هم و شد نيز اجتماعي
   .نيست فيزيك آساني به
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 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
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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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 فراوان ناب رياضيدانان و فيزيك دانشمندان ميان حتي نظر اختالف�
  كه معتقدند و نگرند مي شبهه نظر با فيزيك، علماي به رياضيدانان .است
  و برند مي بكار خواستند جا هر ندانسته يا دانسته را رياضي ابزار آنها

  گاهي كه دارد عرفاني و اشراقي نيمه حال ايشان نظري هاي بيني پيش
 .نادرست گاه و آيد مي در درست
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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

78 



 بزرگترين از يكي تنهايي بود گفته مي، ترزا انگلستان، سابق وزير نخست�
  از طوالني اي زنجيره و است امروز انگلستان در عمومي سالمتي چالشهاي
  دنبال به را آلزايمر و مغزي هاي سكته قلبي، امراض جمله از بيماريها

  مدت كشور اين سراسر در انگليسي هزار 200 حدود در افزود او .دارد
    گفتگو و صحبت آشنايي و دوست هيچ با را ماه يك از بيش زماني
 .اند نكرده
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 دنياي امروز
 قايق يك كه بود ايستاده يكمكز در ييروستا يك نزديك آمريكايى تاجر يك

 مكزيكى از !بود ماهى تا چند توش كه شد رد بغلش از ماهيگيرى كوچك
 خيلى مدت :مكزيكى ؟بگيرى رو چندتا اين كه كشيد طول چقدر :پرسيد
  ؟بياد گيرت ماهى بيشتر تا نكردى صبر بيشتر چرا پس :آمريكايى !كمى

  اما :آمريكايى  !كافيه خانوادهام كردن سير براى هم تعداد همين چون :مكزيكى
  ماهيگيرى كم يك !ميخوابم ديروقت تا :مكزيكى ؟ميكنى چيكار رو وقتت بقيه

 دوستام با !ميچرخم دهكده تو ميرم بعد !هستم خوش بچههام و زن با !ميكنم
 !زندگى نوع اين با مشغولم خالصه !خوشگذرونى و زدن گيتار به ميكنيم شروع

  بيشتر بايد تو !كنم كمكت ميتونم و خوندم درس هاروارد توي من :آمريكايى
  درآمد با و !بخرى بزرگتر قايق يك پولش با ميتونى اونوقت !بكنى ماهيگيرى

 براى  قايق  عالمه  يك  اونوقت  !ميكنى اضافه  بعداً  هم  ديگه قايق تا چند اون
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 رو ماهىها اينكه بجاى :آمريكايى ؟چى بعدش !خب :مكزيكى !دارى ماهيگيرى
 بار و كار خودت براى و ميدى يهامشتر به مستقيما رو اونا ،بفروشى واسطه به

  ...ميكنى نظارت توليداتش به و ميندازى راه كارخونه بعدش ...ميكنى درست
  لس بعدش !مكزيكوسيتى ميرى و ميكنى ترك هم رو كوچيك دهكده اين

 هم مهمتر كارهاى به دست كه ستاونجا ...نيويورك هم اونجا از و !آنجلس
  بيست تا پانزده :آمريكايى ؟ميكشه طول چقدر اينكار !آقا اما :مكزيكى ...ميزنى

  موقع !همينه قسمت بهترين :آمريكايى ؟آقا چى بعدش اما :مكزيكى !سال
  !ميفروشى باال خيلى قيمت به رو شركتت سهام و ميرى ،اومد گير كه مناسب
  بعدش خب ؟؟؟دالر ميليونها :مكزيكى  !داره عايدى برات دالر ميليونها اينكار

  ساحلى دهكده يك به ميرى !ميشى بازنشسته اونوقت :آمريكايى ؟چى
  و زن با ! كنى ماهيگيرى كم يك !بخوابى ديروقت تا ميتونى كه جايى !كوچيك

  خب : گفت و كرد آمريكايي مرد به نگاهي مكزيكي  ... و !باشى خوش تها بچه
 !!! ميكنم همينكارو دارم كه االنم من
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  تحقيقات و كردند مي علم از كه ستايشي همة با گوتينگن، اندشمندان�
  شواهد با ديدند نمي الزم دادند، مي نشان علمي كامالً را خودشان تاريخي

  از را سياه نژاد پستي آنها .اند پستي نژاد پوستها سياه كه كنند ثابت علمي
  سفيد اروپاييهاي كه بود سودمندي ايدئولوژي ... .گرفتند مي بديهي ابتدا

  »طبيعي حق« جهان پوست رنگين اقوام بر را خودشان سلطة آن با
 .دادند مي جلوه خودشان

 

  جعلي اند بوده ساز تمدن افريقا سياهان داد مي نشان كه را مدركي هر�
  نژاد پستي اولية فرض چون كردند، نمي آن به اعتنايي و كردند مي فرض
   .كرد مي نقض را سياه
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 چون شد، قلمداد مسخره – اند ساخته همانجا بوميهاي نياكان را پيچيده
  دستاوردهايي چنان توانند نمي افريقا سياهان كه نداشتند شكي اروپائيها

 .باشند داشته
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  علوم فرهنگستان سخنگوي و تطبيقي كالبدشناسي پدر كوويه، ژرژ�
 گفت مي و دانست مي »انسان نژاد ترين پست« را پوستان سياه پاريس،

  بتوانند كه نيست آنقدر شعورشان و دارند حيوانات با زيادي شباهت آنها«
  را آن خودش كه سياه نژاد از تعريفي در او ».كنند اداره را خودشان

  و صورت پايين قسمت پيشامدگي« :نوشت كرد، مي گمان علمي كامالً
 در هميشه كه كنند مي شبيه ميمون جماعت به را او آشكارا لبها كلفتي
 ».اند برده بسر كامل وحشيِ حالت
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  تا 15 با رونقي پر اقتصادي مركز صالح كومبي پيش، سال هزار از بيشتر�
 پاريس و لندن بود، افريقا غرب در غنا، پادشاهي در جمعيت نفر هزار 20
 .رسيدند اندازه اين به بعد سال صدها تازه

 

  فرعونها از بعضي كه دهد مي نشان سندها و ديواري نقاشيهاي ها، مجسمه�
  .م .پ 2360 سال حوش و حول كه اول پِپي مثالً – اند بوده پوست سياه

  سراسر بر نيل جنوب صفحات كه بوده هايي دوره در و – كرد مي زندگي
 .اند بوده حاكم مصر
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 ها و نصايح پروفسور رضا از آموزه

  .است ادب و شعر به احاطه از آسانتر رياضيات خصوص به علوم، آموختن�
  شعر در .است حاكم قانون و روشن زبان دستور و اصول رياضيات در

 آهسته آهسته را هنر اصول بايد .كند مي دشوار را كار ها، سليقه گوناگوني
 .است شده معين پيش از علم دستور .آورد بدست

 

  توان مي كوتاهي زمان در اما طلبد مي دراز زمان هنر و فرهنگ به احاطه�
  و حساب مردم غالب كه است اينرو از .فراگرفت را رياضيات از بخشي
  و چرتكه سياق، با و گيرند مي دست در آساني به را خود مالي كتاب

 ها، واژه با آشنايي آن، بم و زير و شعر شناخت ولي كنند مي كار كامپيوتر
 .دريافت تكرار و ممارست راه از بايد را ظرافتها و آهنگها تركيبات،
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 پاية بر اخير قرنهاي در ايشان تمدن كه دارند ادعا غربي كشورهاي�
  تشكيالت .است شده استوار )Rationalism( گرايي عقل و خرد فلسفي

  اين اي اندازه تا غربي كشورهاي مرز درونِ فرمانروايي اجتماعي نظام و
  برخورد در غرب دولتمردان كه افزود بدان بايد ولي كند مي تأييد را ادعا

 گرفتن بكار و خودخواهي آز، گرايي، مادي سوم، جهان كشورهاي بيشتر با
  و اند داده جاي خويش هاي برنامه مركز در را استثمار پي از تكنولوژي

 .است آشكار برخوردها در )Hypocrisy( سياسي رياي نوع يك
 

  ردة در انساني و اخالقي موازين چون غرب، خردگرايِ كشورهاي در ...�
  در آرميده ثروتهاي به محابا بي قوم رهبران نيست، اولويتها اول

  ارزان يازند، مي دست )سوم جهان( توسعه حال در كشورهاي سرزمينهاي
   .فروشند مي گران و خرند مي

  1393برگ، مجموعه مقاالت فرهنگي، پروفسور فضل اهللا رضا،  برگ بي 88



 نظر در را بحث سياسي بعد اين بايد سوم، جهان خردگراي روشنفكر�
  جهاني نو نظام در را كشورش تنهايي به غربي دموكراسي كه باشد داشته
  كه است سبزي چراغ غرب دموكراسي .كند نمي غرب همپاية و همراه

  گرايي مادي عمل، در ولي خواند مي خود به را سوم جهان روشنفكران
  جايي جهان نو نظام جدول درون« :گويد مي سوم جهان به عمالً غرب
 وسعت است، محدود و معين شما مصرف بازار داريم، مي مقرر شما براي

 و »شماست فرمانبرداري و خدمتگزاري ميزان به وابسته شما معاش
      سازمانهاي و اتمي انرژي و يونسكو جهاني، بانك :مانند آنها داوران

 فرماندهان و كنند مي مشخص را امور اصلي خطوط ديگر، المللي بين
 .نمايند مي سرپرستي را آن اجراي نظامي، تسليحات و ها ماهواره
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  غرب يا شرق منابع و جمالت از كه ناآزموده نگرش هر نبايد روشنفكر�
 اين .كند عنوان آنرا باطل نسخة فردا و بپذيرد امروز آيد، مي بيرون

 خرد و علم آن با فروشند، مي غرب مصرف بازار در كه روز مد روشهاي
  تفاوتها بوده، آن ستايشگر سال هزار چند بشر كه پرور نوع و رو آهسته

 و اقتصادي و سياسي مسئله هر در ايران، مرز درون و برون در اگر .دارد
  از يابد، رواج مردم توده ميان گوناگون نگرشهاي فرهنگي و مذهبي
  يك بقاي براي فرهنگي وحدت معيني، حد در .شود مي كاسته ما وحدت

    .است ضروري مستقل ملت
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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

  آرامي ولي بود، سلوكي امپراتوري برتر و رسمي نوشتاري زبان يوناني�
  يا خوارزم و سغد و ارمنستان مانند اميرنشينها و استانها در همچنان

 ]فراي ريچارد[                                    .بود رواج در پارس
     ضرب آرامي سجع با ]سلوكيان زمان در[ پارس در محلي هاي سكه�

  يوناني آنها بر كه دوران اين ]سلوكي[ رايج هاي سكه با كه اند شده
 ]فراي ريچارد[                  .ندارند همانندي بود، شده نگاشته

 و آداب پذيرش سبب به مقدونيان ميان در پارس ساتراپ پوكستاس�
 ]آريان[      .شد بدنام آنجا زبان فراگرفتن و پارسي آئينهاي
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 و مهاجران انحصار در كمابيش يوناني فرهنگ سلوكيان، زمان در�
   .بود بازماندگان

  و سغد زيرا .مشرق در بود يوناني مهاجرنشين مركز گمان بي باختر�
  اندكي نيز و دهند مي هلنيستي تمدن از كمتري نفوذ از نشان خوارزم

 .ساختند يوناني حروف جايگزين را آرامي حروف اينان بعد
  هم آرامي از آن با همراه .بود رسمي خط و زبان يوناني سلوكيان زمان در�

 به النهرين بين اصلي راه« از مانده دور بخشهاي در بويژه نوشتار براي
 آذربايجان و پارس و پارت در بدينگونه .گرفتند مي بهره » )باكتريا( باختر

  يوناني و بود رايج همچنان آرامي خزر، درياي هاي كرانه و ميانه آسياي و
 .نداشت اي رخنه هيچ يا كرد مي نفوذ اندكي گاهي بخشها اين در
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  روم امپراتور دستور به آتن در آكادمي تعطيلي و مسيح ظهور از پس�
   .شودمي منتقل )باستان سوريه در( 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

 

آباء كليسا، بي آنكه به بررسيهاي تطبيقي بپردازند، بر پيشي و تقدم زبان �
غرب در اين   ميالدي، در 14اند و تا سدة  عبري بر ديگر زبانها تأكيد كرده

 .                           زمينه چيزي كه اندر خور تذكار باشد وجود ندارد
 ] شارل ساماران -روشهاي پژوهش در تاريخ[                                                
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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
 

  مدرسة 80 جمعيت، ميليون يك قرطبه شهر ]ص[ پيامبر از بعد قرن سه�
  عربي زبان و داشت كتاب جلد هزار 600 شامل اي كتابخانه و عمومي

 ]روسو ير پي[  .بود شده جهان علمي زبان
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  يك تا آورد فراهم را امكان اين عربي زبان برانگيز تحسين پذيري انعطاف�
 اين .شود ساخته آثار اين براي دقيق علمي-فلسفي واژگان مجموعة
  را فني و علمي اصطالحات و عبارات ترين پيچيده توانست مي مجموعه

 ]قادري تيمور دوم، جلد كمبريج، اسالم تاريخ[ .كند بيان
 

 .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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 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
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  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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 جمله از .است )دوژور يا دفاكتو( رسمي زبان كشور 60 در انگليسي زبان�
 زيمباوه، بوتسوانا، تانزانيا، و زالندنو استراليا، كانادا، آمريكا، انگلستان، در

   ... و سوازيلند اوگاندا، سيرالئون، زامبيا،
 

  كشور 12 در( .است رسمي زبان هاي از يكي كشور 29 در فرانسه زبان�
  كنگو، :جمله از )دوم زبان عنوان به كشور 17 در و زبانه تك بصورت

   ... و گينه سنگال، عاج، ساحل ماداگاسكار، بوركينافاسو، چاد، مالي، نيجر،
 

در اكثر كشورهاي آمريكاي مركزي و جنوبي، زبان رسمي  زبان اسپانيايي �
 ).استزبان  پرتغاليبه جز برزيل كه (است 
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  لغات حتي .است يوناني و التين از انگليسي لغات از بسياري ريشة�
 اند، شده وارد آلماني و فرانسه نظير ديگري زبانهاي از كه انگليسي
 :كنيد جستجو گوگل در زير عبارات با .دارند التين ريشة بسياري

 

� List of English words by country or language of origin  
� List of English words of Arabic origin 

 
 : ريشة  آدميرال،   آرسنال    و   نَدير   به ترتيب: بطور نمونه�
 .بوده استالسمت  نظير، و الصناعه دار، البحر امير                               
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 ارقام هندي
 زمين مغرب مسيحيانِ به را ايراني و هندي و يوناني دانش كه مسلمانان«�

 زبانهاي در روي اين از و آموختند آنان به هم را عددنويسي دادند، انتقال
  ».نامند مي عربي ارقام ]اشتباه به[ را ارقام اروپايي

 ]جورج سارتن، سرگذشت علم، ترجمه احمد بيرشك[                           
 

 .  استاصل آن هندي نامند، چون  اعداد را اشتباهاً ارقام عربي مياين �
 

گويند، چون در زبان  ها هم اشتباهاً به اين ارقام، ارقام انگليسي مي خيلي�
 .شود انگليسي از آن استفاده مي
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Roman Numeral 
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Roman Arabic 

I 1 

II 2 

III 3 

IV 4 

V 5 

VI 6 

VII 7 

VIII 8 

IX 9 

X 10 

Roman Arabic 

XI 11 

XII 12 

XIII 13 

XIV 14 

XV 15 

XVI 16 

XVII 17 

XVIII 18 

XIX 19 

XX 20 

Roman Arabic 

XXX 30 

XL 40 

L 50 

LX 60 

LXX 70 

LXXX 80 

XC 90 

C 100 

CC 200 

CCC 300 

Roman Arabic 

CD 400 

D 500 

DC 600 

DCC 700 

DCCC 800 

CM 900 

M 1000 

MM 2000 

MMM 3000 
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 كتابت اعداد در خط پهلوي ساساني
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 از استاد فريدون جنيدي



 :نويسد الپالس مي�
  هر .هنديم مديون را عالمت ده بوسيلة اعداد همة بيان آساي نبوغ روش اين

  كه است بكري فكر .قدرمطلق يك هم و دارد مكاني ارزش يك هم عالمت
  همين اما .كنيم نمي درك را اهميتش كه آيد مي ساده چنان نظرمان به حال

  است، آورده فراهم ما محاسبات همة براي كه بسياري راحتي و آن سادگي
 عظمت كه اين براي .دهد مي قرار اختراعات مفيدترين رديف در را ما حساب

  دوران نابغة دو فكر به كه كنيم توجه كافيست كنيم، درك را دستاورد اين
   .بود نرسيده آپولونيوس، و ارشميدس باستان،
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 )تطابق گويش فارسي و انگليسي(بعضي لغات مشترك هندواروپايي 

 )name(نام �
 مانند كيقباد) king(كَوي، كي، كيا �
 )group(گروه �
 )cow(گاو �
 )stand(ايستادن �
 )port, portage(بردن �
 و بسياري از اعداد) two(دو �
 )mouse(موش �
 )moon, month(ماه �

 
 

 )mother(مادر �
 )father(پدر �
 )brother(برادر �
 )daughter(دختر �
 )nephew(نوه �
 )star(ستاره �
 )better(بهتر �
 )best(بهشت �
 )bad(بد �
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  در مقدماتي مدارس، در فارسي ادبيات دروس در شود مي پيشنهاد�
  فارسي زبان بين مشترك لغات و قديم پارسي از لغات هاي ريشه خصوص

 .يابد اختصاص دارد، پارسي منشأ كه لغاتي و هندواروپايي زبانهاي و
 به دبيرستان آخر سال خارجي زبان درس كه شود مي پيشنهاد�

  ريشة پاية بر زبانها از اي دسته آموزش آن در و كرده تغيير زبانشناسي
  و )... و آلماني هندي،( هندواروپايي زبانهاي و پارسي زبان بين مشترك

   .گيرد قرار نظر مد كاربردي لحاظ از فعلي، مشترك اصطالحات
  ريشة با عربي لغات مدارس، در عربي زبان دروس در شود مي پيشنهاد�

   .شوند معرفي پارسي
  محصلين حافظة در مختلف زبانهاي لغات از عظيمي حجم صورت اين در

 مربوطه مدرس كمبود .كند اشغال زيادي حافظة كه آن بدون بندد مي نقش
 .نمود مرتفع معلمان براي آموزشي ديِ سي چند تدوين با توان مي هم را
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.  رود از اسامي بكار ميتركيب با بسياري در » زاده«و » پور«در فارسي پسوند 
 :هايي از معادل آن در زبانهاي ديگر بصورت زير است نمونه

� English   
� Greek 
� Irish 
� Polish 
� Scots 
� Welsh 

-son 
-poulous 
O’- 
-ski 
Mac-, Mc- 
Ap 
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Stevenson 
Cosmopoulous 
O’Leary 
Jaruzelski 
Mac Dougal 
Ap Gwilym 

   1387از فرهنگ ريشه نامها، ترجمه فاطمه صابر، انتشارات نوربخش، چاپ اول، زمستان 



 جايگاه زبان فارسي  
 مقدمه

 تفسير فارسي ترجمة در ساماني نوح بن منصور توسط علما فتواي اخذ�
   .است بوده فارسي زبان به ديني علوم ترويج در عطفي نقطة طبري، قرآن

 گسترش فارسي زبان با دور شرق و هند و النهر ماوراء در اسالمي علوم�
 .يافت

 آن علمي زبان هند، بر بريتانيا تسلط تا صفوي دوران از فارسي زبان�
    .است بوده كشور

  در را فرانسه زبان جاي انگليسي زبان تدريج به دوم، جهاني جنگ از پس�
 .گرفت ايران
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  دانشمندان به كه ايراني تحصيلكردگان از بخشي كه است شگفتي ماية�
 )دوران آن علم زبان( عربي زبان به چرا كه گيرند مي خرده ايراني

  في گويند مي نكردند، تأليف فارسي به و كردند تأليف را كتابهايشان
  زبان به بايد بلكه نوشت؛ علمي مقاالت فارسي زبان به نبايد الحال

   .نوشت )است دوران اين در علم زبان كه( انگليسي
   يابد؟ انتشار فارسي زبان به ايراني محققان علمي مقاالت از بخشي آيا�
 يابد؟ افزايش بايد اسكوپوس در فارسي زبان به علمي مقاالت تعداد آيا�
  مباحثه )مخالف يا موافق خواه( خصوص اين در كه كساني از بسياري�

  .ندارند فارسي زبان جايگاه و علم زبان سير خصوص در اطالعي كنند، مي
 .شود نمي تبيين و اتخاذ روشني سياست لذا

110 



 اين باشد، افزايش فارسي مقاالت در كمي لحاظ از تنها كه باشد قرار اگر�
 .زند مي هم ضربه بلكه نيست مفيد تنها نه

 از )علمي كيفيت از فارغ( فارسي زبان به شده منتشر مقاالت از بسياري�
 آن به بعضاً و نيست برخودار مناسبي كيفيت از نگارش و ساختار لحاظ

 .شود مي نگاه تمريني مرحلة عنوان به
 به اي مقاله المللي، بين مطرح و برجسته استادان از يكي از پيش چندي�

  سؤال برايم مدتها .نداشت استانداردي چكيدة حتي كه ديدم فارسي زبان
  يا فارسي به مقاله نوشتن خصوص در صحبتي روزي اينكه تا بود

 را فارسي به دانشجويانم مقاالت اصالً من« :گفت ايشان كه بود انگليسي
  ام المللي بين شخصيت و ام انگليسي مقاالت فقط من براي و خوانم نمي
   ».است مهم
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  دريافت كمبود مشكل و فارسي علميِ نشريات روزافزون ازدياد به توجه با�
  در سختگيريها كه شود مي مالحظه مجموع در انتشار، براي مقاله

 .است يافته كاهش مقاالت اين چاپ خصوص
 انتشار براي جوان استادان به كه ازديادي به رو فشار با ديگر، طرف از�

  امتيازات تدريجي كاهش به توجه با و( شود مي آورده علمي مقاالت
 ،)استادان ارتقاء براي ها دانشگاه داخلي هاي نامه آيين در فارسي مقاالت

  مقاالت نگارش و ساختار اصالح براي فرصتي اساتيد، اين براي ديگر
   .ماند نمي باقي فارسي زبان به دانشجويان

  استاد .است كرده افت بسيار دانشجويان نگارش مهارت متأسفانه�
  كه ارشدي كارشناسي مقطع دانشجوي به تواند نمي مهندسي دانشكدة

 »كه« ربط حرف با را جمله جمله، پايانِ نقطة از بعد خود، نگارشِ در
    .بياموزد نوشتن طرز كند، مي شروع
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  نوع اين نگارش شيوة پژوهشي،-علمي نشريات ويراستارانِ اگرچه�
  خراب را باسابقه اساتيد نگارش اما دهند، مي بهبود بسيار را دانشجويان

  اساتيد نوع اين براي معضلي موضوع اين .هستند نيز مدعي البته و كرده
 .زنند مي را فارسي زبان به مقاله نوشتن قيد بعضاً كه است شده

 به و است شده باب جديداً كه قواعدي نوشتن، مهارت از منظور اينجا در�
  سازمانهاي بين هم صحيحي هماهنگي و( كند مي تغيير هم سرعت
    .نيست ،)ندارد وجود خصوص اين در ذيربط

 و ها نامه پايان ويرايش براي ها دانشگاه در ويراستاري و نشر دفتر وجود�
 .است ضروري بسيار مقاالت

 اين در مفيدي اطالعات تدريج به تا شود مي سعي مجموعه، اين در�
 .شود ارائه و تدوين خصوص
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  دارد، )الفبا حروف شبه( كاراكتر هزار ده حدود كه خود زبان آن با چين�
  تنگ به قافيه وقتي افراد بعضي اما كند؛ مي حركت جهان تسخير بسوي

   !اندازند مي فارسي زبان گردن به را كشور توسعة عدم مشكل آيد، مي
  فرانسوي و زبان انگليسي كشورهاي تعداد به فوق، موضوع خصوص در�

 .كنيد توجه آفريقايي كشورهاي بويژه آنها وضعيت و زبان
 بايد اما دارد؛ سازي غني به نياز علمي پيشرفتهاي به توجه با فارسي زبان�

 هاي حوزه در فارسي زبان واژگان توانمندي قرن، يك از كمتر در كه دانست
  به توجه با بايد را باقيمانده ضعف .است داشته توجهي قابل افزايش علمي

   .نمود ارزيابي اخير قرن يك در آن علمي واژگان پيشرفت
 انگليسي زبان در لغات معاني مابين دقيق تمايز زمان، مرور به كه همانطور�

 نبوده مادرزادي انگليسي، زبان در اين و افتاد جا ذيربط نهادهاي توسط
 زبان واژگان معانيِ تمييز خصوص در بايد كشور در ذيربط نهادهاي است،
    .باشند داشته اي ويژه اهتمام فارسي علمي
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 )هايي ذكر گزيده(تاريخچه 

 .  به زبان ايالمي است) پدر بزرگ كوروش كبير(نوشتة مهر كوروش اول �
 

 .  كتيبة كوروش كبير به زبانهاي ايالمي، بابلي و فارسي باستان است�
 
اي كه   به خواست اهوره مزدا اين كتيبه: داريوش در كتيبة بيستون گويد�

...  هم نوشتم، هم بر الواح گلي نوشته شده است و هم بر پوست  آرياييبه 
ننوشته  : توجه. [سپس من كتيبه را به همة جهات به سرزمينها فرستادم

 ]به پارسي نوشتم، بلكه نوشته به آريايي نوشتم
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  خود شهربانان با آرامي زبان با و مصالح و مواد اين با ]هخامنشيان[ پادشاه�
 .كردند مي چنين دستان به كار ديگر با نيز اينان و كرد مي خواند و نوشت

  عيالمي، بابلي،( سنتي زبان سه به هخامنشيان رسمي هاي نوشته سنگ�
 .شدند مي نوشته )كهن فارسي

  كوهستاني نواحي به عراق از ديرين تاريخي در اكدي عاريتي هاي واژه�
 زبان عاريتي هاي واژه تازيان تهاجم از پيش تا چند اگر .بود رسيده ايران

  وجود كوچكي سامي الية جديد فارسي در اما بود، نكرده اشباع را فارسي
 ديوانة« شيدا .بود شده فارسي زبان وارد عرب دورة از پيش كه دارد

 )ولد :سامي( يلدا ،)شدوم :اكدي( »عشق
 منزلة به آرامي زبان كاربرد و آرامي آموزش گسترش گواه اينها همة�

Linga Franca  است بوده ايام آن مشترك زبان يا. 
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  رسيده غربي همسايگان به نشينان دشت از گلها و ها ميوه از بسياري�
  .است امر اين دليل خود سامي، زبانهاي در ايراني هاي واژه وجود و است
 اين بر است شاهدي كه )سرخ گل( معني به ،warda آرامي  واژة مانند

   ]فراي ريچارد[                                                   .امر
 

  يا اند گفته پارسي سيب بدان يونانيان كه يادكرد بايد هلو از نمونه براي ...�
 بدان كه اسپست يا يونجه و اند گفته »مادي سيب« بدان كه ترش ليمو

   ]فراي ريچارد[                      .شد مي گفته »مادي علف«
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 .اي فارسي است كه به زبانهاي ديگر رفته است ميل واژه�
 

 :فردوسي مي فرمايد�
 نيرو ببستند بر پشت پيل     همي آواز اسبان دو ميل�
 بزد مهره در جام بر پشت پيل    ازو برشد آواز تا چند ميل�
 ببيند كنون شهريار از دو ميل�
 .خروشيدن تازي اسبان و پيل    همي رفت آواز بر پنج ميل �
شـت پـيـل     همي بر شد آوازشان بر دو مـيـل� ـر پـسـتـنـد ب تـبـيـره بِـبـ 
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  و نامأنوس امري نوشتن ديگر خطهاي به را فارسي قديم، از ايران در�
 هر پيروان فارسي، زبان گستردة قلمرو در ظاهراً و نبوده غيرعادي

  .اند نوشته مي خط همان با را فارسي اند، داشته خطي خود از كه مذهبي
 ايشان براي آن با مكاتبه كه مانوي خط با سمرقند و ماوراءالنهر مردم

  سرياني خط با سريانيان و نسطوريان عبري، خط با يهوديان بود؛ آسانتر
 .مانوي خط با مانويان و
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  سرود معني به خود اوستاست بخش ترين قديمي كه گاهان يا گاتها�
 داراي سرود هر دارند، ودايي اشعار به شباهتي گاهاني اشعار .است

   .بردارد در هجا ثابتي تعداد با ابياتي بندي هر و است بندهايي
 ]تفضلي احمد[                                                                    
  را هخامنشي هاي نوشته سنگ از بخشهايي دانشمندان پيش مدتي از�

 بسيار ها كتيبه در آن تكرار بسامد كه را عبارتي حتي و اند دانسته منظوم
   .اند كرده تلقي باستان فارسي زبان در منظومي قطعة عنوان به است

 ]آموزگار ژاله[                                                                    
  سلطنتي تشريفات رئيس ،)Chares de Mitylene( ميتيلني خارس�

  عهد در كه كند مي اشاره منظومهايي به ايران، در اسكندر دربار
 ]كريستنسن[                              .است شده سروده هخامنشي
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  ايران در شعر باقيماندة نمونه هاي نخستين از )گاتاها( زرتشت هاي سروده�
   .است

 

  منظوم كتاب و )شعر با توأم نثر( »زريران يادگار« نيز اشكاني دورة از�
   .است دست در »آسوريك درخت«
 

 .است نمونه هايي از شعر دوران ساساني به زبان پهلوي در كتب آمده�
 

 .است نمونه هايي از شعر فارسي از دوران حكومت امويان در كتب آمده�
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 منشأ .است ساساني پهلوي خط به زريران يادگار حماسي نمايشنامة�
 زبان به )زباني ويژگيهاي و ها واژه وجود به توجه با( آن ساساني نسخة
 متون ساير در اختالفاتي با كه اثر، اين در  .گردد مي بر اشكاني پهلوي

 است، آمده نيز )فردوسي شاهنامه در نقل و دقيقي نامة گشتاسب(
 گران و زردشت حضرت به ايران شاه ويشتاسب آوردن ايمان ماجراي

 زرير .است جنگ به تهديد نامة و خيونها پادشاه ارجاسب بر آن آمدن
 و زرير رشادتهاي عليرغم جنگ در .دهد مي را نامه جواب ويشتاسب برادر

 .شود مي پيروز ايران سپاه او، شدن كشته
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 است، شده نوشته پهلوي زبان به و داريم اختيار در كه متني ترين قديمي�
  نسا از سفالي قطعه روي بر و است .م .ق 100 سال به متعلق تقريباً
 ]ولسكي يوزف[                            .است آمده بدست

 

عيالميان در نوشتن ندرتاً تمايز روشني ميان همخوانهاي آوايي و بيواك �
و  > k و g <و  > tو  d <و  > p و b <گذاشتند؛ در زبان ايشان ميان  مي
> z و s <  جورج كامرون[ .      رفته است تفاوتي نمي[ 

 

خط پهلوي ساساني نيز مشكالتي نظير آنچه در باال آورده شد دارد، اما  �
 .بخاطر حساسيت در صحيح خواندن اوستا، خط اوستا بسيار كامل است
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 )م. ق 331-547(كتيبه كرتير از سنگ در كعبه زرتشت، ساساني 



  ديني سرودهاي را ميانه دورة اشعار از اي عمده بخش كه گفت توان مي�
  قطعاتي در ميانه پارسي و پارتي زبان به كه دهند مي تشكيل مانوي

   .اند مانده برجاي پراكنده
 

  آخر معموالً ولي اند، شده نوشته نثر بصورت ها نسخه در مانوي شعرهاي�
  را بلند سرودهاي اما .اند كرده مشخص رنگين هاي نقطه با را ابيات

  داراي بيتي هر .اند گذاشته فاصله ابيات ميان در و اند نوشته شعر بصورت
  كه شود مي گذاشته نقطه دو يا يك مصراع هر ميان در و است مصراع دو

 .كند مي تقسيم پاره دو به را مصراع

 1396از گذشته هاي ايران، ژاله آموزگار، انتشارات معين، چاپ اول  126



 دست در باشد شده نوشته ساسانيان عهد در كه پهلوي خط به كتابي �
  كوپنهاگ كتابخانة در كه خط اين از موجوده نسخة ترين قديم و نيست

 تصور جهت اين از .است ق .ه 691 كتابتش تاريخ است مضبوط دانمارك
  جعل ايران زردشتيان قرن چند به اسالم از بعد را كتب اين كه رفت مي

  را آنها لغات بنابراين، باشند، داشته مسلماني برابر در حربه تا اند كرده
 ثابت لغوي و تاريخي تتبعات اما اند، پنداشته مي اعتماد غيرقابل و مجعول

  عهد به منتهي كه تري قديم كتب روي از رساالت اين اكثر كه است كرده
 آثار حفظ در كه زردشتي روحانيون و گرديده استنساخ شود مي ساساني

 يادگارهاي آن امكان حدود تا اند داشته وافي تعصبي و جدي خود ديني
 .اند كرده مي صيانت حوادث دستبرد از را قديم
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 اكنون .هستند ميانه ايراني شرقي زبانهاي از سغدي و خوارزمي زبانهاي�
 الفباي با نخست .است داشته طوالني تاريخي خوارزمي زبان كه دانيم مي

 و تاخت زمان تا عربي حروف با سپس و شد مي نوشته آرامي يافتة تعديل
 ريشه آرامي از كه خويش، ويژة الفباي با نيز سغدي زبان .مغوالن تاز

 به كه شد مي نوشته سرياني نوشتار يا مانوي ويژة الفباي با يا بود گرفته
    .است رفته مي بكار مسيحي و مانوي و بودايي متنهاي كتابت براي ترتيب

 ]  ريچارد فراي[                                                                  
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  سغدي زبان ... اند كرده مي تكلم ديگر ايراني زبانهاي به شرق اياالت مردم�
 به و رفت مي بشمار المللي بين لغت مركزي آسياي در قرن چند مدت در

  هم ترك قبايل در حتي بودايي و مانوي كتب كه بود زبان اين توسط
 .كرد پيدا نفوذ

  سرگردان مركزي آسياي ممالك در سال ده كشور، از اخراج از پس ماني�
 اصوات معادل و تلفظ با متناسب كامالً كه برد بكار الخطي رسم وي .بود

  قبول بودند، زبان سغدي كه او، پيروان را مانوي الفباي اين .بود حركات و
 آن مركزي آسياي اقوام كه آمد پديد خطوطي آن از رفته رفته و نمودند

  .بردند مي بكار را
  كه است، ايران شرق زبانهاي شعب از و هندوسكايي قوم زبان سكايي�

  و وخي و شوغني سريكُلي مثل پاميري لهجة چند و پشتو لغت امروز
 .اند جمله آن از غيره
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 هاي ساساني سجع سكه

است  » ملكان ملكا ايران«تا زمان بهرام اول عنوان شاهنشاه ساساني تنها �
 .  اند نوشته» ملكان ملكا ايران و انيران«ولي از زمان بهرام اول به بعد 

 ]سعيد نفيسيتاريخ تمدن ايران ساساني، [                                                 
 

 نيران و ايران ساسانيان، به راجع قسمت در شاهنامه در نيز فردوسي و ...�
 دانستند نمي را »نيران« معني كاتبان كه اخير زمانهاي در منتهي برده بكار
   .اند كرده بدل »توران« به را آن شاهنامه در جا همه

 ]نفيسي سعيد ساساني، ايران تمدن تاريخ[                                               
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  معني هم و »ايرانيان« معني به هم ērān پهلوي متون بيشتر در�
 به كه است اصطالحي نيز ايرانشهر و دهد مي را »ايران سرزمين«
   .شود مي اطالق »ايران سرزمين«

 
  كه سرزمينهايي همچنين و »ايرانيان غير« معني به an-ērān مقابل در�

 به هم an-ērān واژة و است رفته بكار اند شده افزوده ايران به بعداً
  كسي معني به بيشتر پهلوي ديني متون در و »بودن ايراني غير« معني

 .است ندارد، زردشتي يعني بهديني آيين كه

 1396از گذشته هاي ايران، ژاله آموزگار، انتشارات معين، چاپ اول  131



 بعد دورة شعر به كه مي كنند نقل نيز را ساسانيان دورة شعر از نمونه هايي
  آتشكده هاي يكي در كه است قطعه اي شعرها اين از يكي .دارد شباهت

 :است دوره آن از ترانه اي گويا و شده نگاشته سيستان
 

 كرشسپِ هوشخُنيده باذا روش فُرخته 
 اَنوش كن مي انوشجوش برست از همي 

 نهاده گوشدوست بذآگوش بذآفرين 
 گذشت و دوشكه دي نيكي كوش هميشه 

 شاها خدايگانا بآفرين شاهي
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 هاي عرب ساساني سكه
 آن از و اند كرده تقليد ساساني هاي سكه از مروان بن عبدالملك زمان تا�

  دوم خسرو صورت كه 72 سال به عبدالملك نام به هست اي سكه جمله
  اند گذاشته مي يزدگردي تاريخ را تاريخ حتي ها سكه اين روي در .دارد را
 .اند  گذاشته هم را آن دوسوي پاسبان دو و آتشدان نقش آنكه تر عجيب و

 ضرب اسالمي دورة در ساسانيان انقراض از پس كه هايي سكه ميان در�
  »اهللا بسم« مانند عربي عبارات كه هست هم سوم يزدگرد هاي سكه شده

  نواحي در تازي حكمرانان از برخي آن از گذشته .اند افزوده آن بر ... و
  هم و هست آن روي پهلوي خط هم كه اند زده هايي سكه ايران مختلف

 .كوفي خط
 سكه روي بر پهلوي خط طبرستان در مديد مدتهاي تا هم، آن از پس�

 .است بوده معمول سامان آن هاي
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 به فارسي) ص(گفتار پيامبر 

 پاسخ .گفت سخن فارسي به )ص( خدا پيامبر آيا پرسيدند عباس ابن از�
  له فقال« :فرمود او به حضرت شد، وارد او بر سلمان روزي بلي :داد

 ]االعشي صبح[ .شادي و )تندرستي( درستي به يعني »ساديه و درسته
 
  خندق اهل به خطاب )ص( پيغمبر كه است كرده روايت عبداهللا جابربن�

 برخيزيد يعني »سوراً جابر صنع فقد قوموا الخندق اهل يا« است فرموده
  ضيافت و وليمه معني به فارسي در سور( .است كرده برپا سوري جابر كه

 ]المعرّب[ )است
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 هايي از كلمات معرّب در قرآن كريم نمونه

 )نرمك(نمارق، جمع نمرقه �
 )مشتق از كور(كُوِّرت �
 )گنج(كنز �
 )اورنگ(اريكه �
 )تنگ(ضَنك �
 )زور(الزور �
 )استبرك(استبرق �
 )سراپرده(سرادق �
 )كاسه(كَأس از پارسي يا آرامي �

 )پرديس(فردوس �
 )  چراغ(از پارسي يا آرامي : سراج�
 )گناه(جناح �
 )دينك، دئنا(دين �
 )سنگ و گل(سجيل �
 )پرزك؟ برزاخو؟ پرسنگ؟(برزخ �
 )روزي(رزق �
 )پيل(فيل �
 )آبريز(اباريق، ابريق �
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 حامل است ممكن كريم قرآن در نادر، چند هر فارسي، لغات از استفادة�
 يا و شود نمي توصيه زبان يك بودن خالص در تعصب كه باشد پيام اين

 .كرد استناد خدا كالم به توان نمي كار اين براي حداقل
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 تغيير زبان ديوان خراج از فارسي به عربي

  خصوص به و دولتي هر استخوانبندي و اصلي ركن كه هم خراج ديوان�
 همان با همچنان قرن يك به نزديك بيش و كم مدتي تا بود خلفا دولت
  يك در ايران گستردة قلمرو همة در خراج ديوانهاي .ماند فارسي زبان
  بعضي در و زودتر عراق مانند جاها بعضي در نيافت تغيير عربي به زمان
  شايد هم جاها بعضي در و ديرتر خراسان و كرمان و اصفهان چون جاها

  در ديوان تعريب .نشد برگردانده عربي به هيچگاه آنها محلي ديوانهاي
 و هجري هشتاد دهة در پذيرفت صورت جا همه از زودتر كه عراق

  در ديگر مناطق ديوانهاي و گرفته صورت هجري 87 سال در احتماالً
 .است يافته تغيير بعد و دوم قرن
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  بود حجاج زمان در ترجمه اين و نمودند ترجمه را ديوان آن، از پس و«�
 عبدالرحمن بن صالح آن مترجم و شد برگردانده عربي به فارسي از كه

 »بوده سجستان اسيران از پدرش و تميم بني بردة كه است
 
      چه لغت فالن و فالن با[ ... :گفت صالح به فرخ زادان پسر مردانشاه«�

 گفت، مردانشاه ... ]فالن و فالن گفت جواب در .نويسي مي چه و كني مي
 ريشه از را فارسي كه همچنان درآورد بن و بيخ از را تو ريشة خداوند

 به تظاهر كه بشرطي دادند مي وي به درهم هزار صد ايرانيان و درآوردي
     ».نمايد كار اين انجام از ناتواني و عجز

 الفهرست، ترجمه محمدرضا تجدد 138



 بعضي اصطالحات پارسي در ديوان عربي

 سفته: السفتجه�
اصل آن فرانسوي  (چك : الصك�

 )نيست
 تراز: الطَّراز�
يكي از ابزارهاي (پنگان : فنجان�

 )گيري براي تقسيم آب اندازه
 فهرست: الفهرست، الفهرس�
 پيك): فيوج: جمع(الفيج �
جمع عربي از كلمة فارسي  : موانيذ�

افتاده و  مانده؛ به معني خراج پس
 بقاياي مالياتي 

 استان: االستان�
):  مهندس از آن است(هندسه �

 معرب اندازگ، اندازه
فارسي  ) گمان(از خمانا : التخمين�

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

 يك ششم درهم: معرب دانه
 دستور: الدستور�
ديوان؛ از آن كلماتي نظير : الديوان�

 .دون و تدوين مشتق گرديد
 روزنامه: الرُّزنامج�
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 رسمي مشاغل نام و ديواني اصطالحات كه اين علت بيان در قَلقَشَندي�
 ايران مجاور اسالمي دوران در مصر كه اين با است فارسي غالباً مصر

 مشاغل از مصر ديواني مشاغل كه است سبب بدان اين نوشته نبوده،
 اهل سخن غالب هم بغداد خالفت در و شده تقليد بغداد خالفت ديواني

 ]االعشي صبح[ است بوده فارسي به آن
 
 

  فرسنگي سه قلقشنده در وي .اديب و محقق و مورخ .قاهري احمد بن علي احمدبن :قلقشندي�
 دانش و علم خاندان از او .كرد وفات همانجا در و يافت پرورش قاهره در و آمد دنيا به قاهره

 كتاب وي تأليف مهمترين .اند بوده بزرگي دانشمندان وي نياكان و پدران ميان در و بود
 از بسياري فنون در و است مجلد چهارده كتاب اين . است »االنشاء قوانين في االعشي صبح«

  .كرد وفات 821 بسال وي .ميكند بحث كشورها و شهرها از توصيف و ادب و تاريخ
 ]لغتنامة دهخدا[                                                                                               
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 نقل از كتاب تاريخ و فرهنگ ايران ، دكتر محمد محمدي ماليري



 ):  شاعر و مورخ قرن سوم هجري(بغدادى طَيفور  روايت مشهور ابن�
 »  لنا والمعانى لهم لغه العجم، اللغه هل المعانى اال فى « 

نيست، زبان براي ماست   ]فارسي[عجم جز در زبان معانى و بالغت     
 .و معاني از ايشان است) عربي است(

 
 هجري سوم قرن االصل ايراني مورخ و شاعر نويسنده، طيفور طاهر ابي ابن�

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

 گرفت خود به عربي شكل آن زبان برگرداندن از پس خراج ديوان هرچند�
 ماند باقي فارسي زبان به كه آن اصطالحات از بسياري از گذشته ولي
 اساس بر همچنان بود آن تقويم يا تاريخ كه هم آن مهم اركان از يكي

 هاي ماه مدار بر عربي گاهشماري زيرا .يافت ادامه ايراني گاهشماري
  بود، كشاورزي پاية بر كه خراج ديوان براي هم قمري ماه و بود قمري

   .نداشت تناسبي
 

 همان هفته روزهاي نام بجاي ديوانها در هنوز فارس در چهارم قرن در�
 به ماه اسالم، از قبل ايران در( .است رفته مي بكار فارسي گانة سي نامهاي

   )است داشته مشخصي نام ماه، در روز هر و شده نمي تقسيم هفته
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  غالب در حاضر قرن در كه شد باعث ]... و امورمالي خراج،[ اشكال همين�
  :بيابند آنها براي مختلف حل راه دو اسالمي مختلف كشورهاي

 

  و تركيه در مملكتي رسمي سال عنوان به مسيحي شمسي ماه و سال پذيرفتن�
  بدان تركيه در چنانكه هجري تاريخ فسخ با( اسالمي و عربي كشورهاي از بسياري

 ،)است معمول عربي كشورهاي در چنانكه تاريخ اين فسخ بدون يا گرديد، عمل
 

 )ملي شوراي مجلس در ق .ه 1343 سال مصوبة مطابق( ايران حل راه ديگري و�
  حساب و كردند حساب شمسي سالهاي با حال تا هجرت اول از را تاريخ اصالً كه
  هم را قمري ماه و سال و دادند قرار نجومي سال يعني حقيقي شمسي سال نيز را

 لذا و داشتند محفوظ تقويمها در آن به مربوط امور ساير و ديني امور براي
 تاريخ پذيرفتن و اسالمي تاريخ ترك به ناچار ديگر اسالمي ملتهاي مانند ايرانيان
   .نشدند آن جاي به مسيحي
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  و اعياد چرخش سبب كه ديني مراسم براي قمري سال و ماه از استفاده�
 بسيار شود، مي تنوع و سال طول در داري روزه و حج نظير مراسم

 .سال طول در آنها ماندن ثابت تا است دلپذيرتر
 

 براي ديگري و ديني مراسم براي يكي جداگانه تقويم دو بكارگيري لذا�
 .است بوده جالبي بسيار ابتكار كشورداري
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 مقفع از فارسي به عربي ترجمه كرد به نقل از الفهرست  كتبي كه ابن

 كتاب تاج در سيرت انوشروان�
 كتاب االداب الكبير�
 كتاب االداب الصغير�
 در رسائل -كتاب اليتيمه �

 كتاب خداينامه في السير  �
 )در آيين(نامه  كتاب آيين�
 كتاب كليله و دمنه�
 كتاب مزدك�
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 و ترجمه دو كتاب سكسيران و نامه تنسر به نقل از كتاب تاريخ و فرهنگ ايران، دكتر محمدي ماليري 



 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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      عربي كه )ق .ه 254-265 :حكومت دوران( صفاري ليث يعقوب�
 عربي زبان به را پيروزيش كه شاعران مدح با كه هنگامي در دانست، نمي

  بايد چرا نيابم، اندر من كه چيزي« :گفت شد، مواجه گفتند تهنيت
 زبان به شعري و كرده استفاده فرصت از نيز حاضران از يكي »گفت؟
 .گفت دري فارسي

 

  ظهور آغاز عنوان به ليث، يعقوب مدح در سيستاني وصيف بن محمد شعر�
 .است آمده كتب در فارسي زبان به درباري شعر
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 طاهريان، دوره در مروزي عباس را فارسي شعر نخستين برخي، گفته به بنا
  شروع چنين كه است سروده او مدح در و مرو به مأمون ورود هنگام

 :مي شود
 

 اي رسانيده به دولت فرق خود تا فرقدين
به جود و فضل در عالم يدينگسترانيده                                                        
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  شاعر اولين عنوان به »بادغيسي حنظله« از طاهريان، زمان در همچنين
   :مي كنند منسوب او به را شعر اين و مي برند نام فارسي گو

 
مهتري گر به كام شير در است          

شو خطر كن ز كام شير بجوي                                                            
يا بزرگي و عز و نعمت و جاه          

يا چو مردانت مرگ روياروي                                                                 
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  حكيم ابوحفص« را فارسي شعر قديمي ترين كه مي گويند نيز ديگر بعضي
  كه است سروده طاهريان حكومت از پيش »سمرقندي سغذي احوض بن

 :است چنين
 

     روذا چگونه دشت در كوهي آهوي         
روذا چگونه بي يار ندارد يار                                                            
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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
  بلعمي محمد ابوعلي ساماني، نوح بن منصور فرمان به ق .ه 352 سال در�

 .گماشت همت طبري تاريخ كتاب ترجمة به
  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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  اسالم از پيش تاريخ از را آنچه همة توانسته مي طبري جرير بن محمد«�
  و ايراني هاي نوشته و كتابها همان از را همه آورده، خود كتاب در ايران

 همان از پيروي به بلكه نكرده، چنين ولي كند نقل آنها استناد به يا
 وهب يا محمد بن هشام همچون راوياني قول از را آنها همة حاكم سنت

  كتاب آن تمام در حتي و است كرده نقل اينها مانند و شعبي يا منبه بن
  يا استفاده مورد كه ايراني نوشتة يا كتاب يك از هم اسمي مفصل

 با طبري .شود نمي ديده باشد، آن عربي ترجمة اگرچه بوده او مراجعة
  كه آورده فرس علماي از هم مطالبي خود كتاب از جاهايي در كه اين

 هيچ نام او كتاب در ولي اند بوده ايران اسالم از قبل علماي وي مقصود
   ».يافت توان نمي را علما آن از يك
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 :آمده است.) ق. ه 703-770(بطوطه در سفرنامة ابن 
  كشتي در ]شرقي تركستان[ چين اميراالمراي قُرطَي، بزرگ امير پسر� 

  عربي و چيني به و بودند او با نيز موسيقيدانان و مطربان نشست، ديگري
  مي دوست خيلي را فارسي آوازهاي اميرزاده .خواندند مي آواز فارسي و

 آن اميرزاده فرمان به بار چند خواندند، مي فارسي به شعري آنان و داشت
  عجيبي آهنگ آن و فراگرفتم دهانشان از من چنانكه كردند تكرار را شعر

 :]305 ص[ بود چنين و داشت
 ... ام استاده نماز در چون    ام افتاده فكر بحر در    ام داده محنت به دل تا     
  از و فهميد مي فارسي زبان سيالن پادشاه )شكروتي آريا( شَكَروتي اَيري�

 آمد مي خوشش بسيار گفتم مي كشورها و پادشاهان دربارة من كه حكاياتي
   .]248 ص[
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   1376از ترجمة دكتر محمدعلي موحد، سپهر نقش، چاپ ششم، 
مها  . چين اصلي يا چين بزرگ) مهاچين( ماچينمراد تركستان شرقي است و از  چينظاهراً از ] كهن[در ادبيات فارسي 

 لغت نامه دهخدا.    مهاچين در سنسكريت به معني مملكت چين مي باشد. لفظ هندي به معني بزرگ و عظيم است



 زبان و فرهنگ گستردة نفوذ بر گويا است شاهدي بطوطه ابن سفرنامة�
   .عصر آن اسالمي اقطار سراسر در ايراني

 هندوستان تا مصر از راندند مي فرمان مردم قلوب بر كه عرفان مشايخ�
   .بودند ايراني اكثراً

 محمد علي موحددكتر                                                                               
 
 

 خانقاه، هر .جويند مي پيشي يكديگر بر ها خانقاه ساختن در مصر امراي�
  اند ]ايرانيان[ عجم از دراويش بيشتر و است دراويش از گروهي مخصوص

 .هستند اطالع صاحب تصوف مسلك در و ادب اهل مردمي كه
 سفرنامه ابن بطوطه                                                                                 
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 ،)تيمورلنگ نوادگان( هند گوركانيان امپراتوري زمان در فارسي زبان�
   .بود رسمي زبان

 

  -ادبي-علمي زبان فارسي زبان بريتانيا، توسط هند استعمار زمان تا�
 .بود هند فرهنگي

 

 هندي عربي، فارسي، از مركب كه است، پاكستان رسمي زبان اردو زبان�
 و شود مي نوشته )اضافه حرف چند با( فارسي خط به و است تركي و

 .است فارسي زبان در مستعمل كلمات آن، از نيمي از بيش
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 :ايران در هندوستان سفير كومار سائوراب
 
  ريشة دهنده نشان اين و است فارسي اصيل هاي واژه از مملو هندي زبان �

 .است زبان دو اين اروپايي و هند مشترك
  هند در ايرانيان كه گوركانيان زمان در كه است اين اردو زبان فلسفة �

 هندي آن سربازان و ايراني آنجا هاي اردوگاه افسران داشتند، حضور
  كه اردو زبان ايجاد باعث سربازان و افسران بين تعامل اين و بودند

  كه اردوگاه كلمه از نيز اردو و شد است، هندو و فارسي زبان از تركيبي
  .گيرد مي ريشه داشته وجود هند در زمان آن در
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 سراسر در امروزه كه است جديد هندواروپايي زبانهاي از يكي اردو زبان�
  مردم از كثيري گروه پاكستان، و هند قارة شبه شمالي و مركزي نواحي

 .كنند مي تكلم بدان سرزمينها آن
  ... شدند، مسلط هند شمالي و شرقي نواحي بر انگليسيها كه هنگامي�

  و تقويت به و دادند قرار مراجع در رسمي زبان عنوان به را اردو زبان
  ... ويليام فورت كالج تأسيس با ميالدي 1800 در .پرداختند آن تثبيت

  و شد نوشته اردو به ادبي و تاريخي مختلف هاي زمينه در كتاب چندين
   .شد ترجمه زبان اين به فارسي از تعدادي

  زبان فارسي، هاي واژه كاهش با كه داشت سعي كالج اين رئيس�
 ]العلم في الراسخون و اعلم اهللا[ .كند نزديك هم به را هندوان و مسلمانان
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  صرف در ها نوشته نخستين و اردو زبان هاي نامه واژه و فرهنگها نخستين�
  با .شد تدوين و تهيه اروپائيان بدست و دوره اين در زبان اين نحو و

  1825 در دهلي كالج آن از پس و كلكته در ويليام فورت كالج تأسيس
  علوم از برخي مقدمات تدريس و علمي كتب ترجمة و تأليف ميالدي،

   .گرديد آغاز زبان اين به جديد
 

 آن تا كه را فارسي زبان انگليس، نفوذ و قدرت ميالدي، 1835 سال در�
 رسميت از رفت، مي بكار دولتي دواير و عمومي مراكز و  مراجع در زمان

 .داد قرار آن بجاي را اردو زبان و انداخت
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 :دهد همانطور كه سير تحوالت نشان مي
 

 بودن حاكم به توجه با هند، قارة شبه به بريتانيا تدريجي ورود زمان از �
  غني و تقويت )فارسي زبان مقابل در( اردو زبان ابتدا هند، در مسلمانان

   .شد
 و زبان از حمايت سياست هند، مسلمانان قدرت تدريجي تحليل از پس�

 .شد اتخاذ بريتانيا توسط )فارسي خط با( اردو زبان مقابل در هندي خط
 

 .جايگزين زبان و خط هندي شددر نهايت نيز زبان انگليسي �



 :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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 در و مختلف دانشهاي در آن كاربرد اثر در زباني هر كه آنجا از«�
  شكفد، مي آن دروني استعدادهاي و گيرد، مي مايه و پايه علمي تحقيقات

  كار به و فارسي زبان به توجهي بي گردد، مي شناخته آن ويژگيهاي و
  كه فارسي زبان تا گرديد باعث تحقيقي و علمي هاي زمينه در آن نگرفتن

  برخي در حتي و رفت مي عنان هم عربي زبان با ديگر هاي زمينه در
  علمي تحقيقات يعني زمينه اين در گرفت، مي پيشي آن از هم ها زمينه

 ».بازماند عربي زبان با عناني هم از و نكند پيشرفتي
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 نگارشهاي در اروپائي بيانات به را ايراني جوانان آشنايي تأثير چون و ...«�
  و آيد بعمل بايد تام اهتمام باب اين در كه دهم مي توجه بينم مي ايشان

  انحراف كه دارد خاص اي شيوه مطالب بيان در قوم هر كه نشود فراموش
  يا شنونده كه اينست فاسدش نتيجة كمترين و است زبان تضييع آن از

  آگاهي ليكن و ... يابد درنمي بدرستي را نويسنده يا گوينده مراد خواننده
  شيوة كه نيست آن مستلزم خارجيان گفتار لطائف و افكار از اقتباس و

    »... بدهيم دست از را خود بيان و زبان
 اروپا در حكمت سير كتاب از نقل                                                 
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  علوم به منحصر را ادبيه علوم پيش قرن يك حدود تا ما دانشمندان«�
    محسوب فضيلتي نظرشان در داني فارسي و دانستند مي عربي لفظي
 و تكميل و تدوين در را خود سعي و همت تمام سبب بدين و شد، نمي

 و صرف در را زبان آن و داشته مصروف عربي زبان قواعد تعلّم و تعليم
 نحو و صرف در .اند ساخته زبانها نيازترين بي لفظي علوم ديگر و ... و نحو

  و ترتيبات به متوسط و مختصر و مبسوط رساله، و كتاب هزارها عربي
  و مصطلحات تعريف و قواعد استقصاي در و كرده تأليف مختلف اشكال
 اگر و اند، نموده عجيب موشكافيهاي و دقتها فن اين مطالب بسط و شرح
  از هم فارسي بودند، كشيده فارسي زبان براي را زحمات اين يك صد

   .بود ثروتمند زباني ادبي و لفظي علوم ديگر و نحو و صرف جهت
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  شود تحمل برايش رنجي چنين كه اين درخور متأسفانه را فارسي ليكن�
  نكرده پيدا خاصي اهميت ايران در شاعري و شعر اگر و دانستند، نمي
 در فارسي قافية و عروض و بديع در كه هم كتاب و رساله چند اين بود،

 ».آمد نمي بوجود داريم دست
 

 استاد احمد بهمنيار                                                        
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   بهانه ما .گويند مي سخن آن به كه است كساني ناتواني زبان، ناتواني«�
 ».اندازيم مي زبان گردن به را خود بيچارگي و درماندگي گناه و آوريم مي

  داشت وجود شما زبان در لغاتي بوديد، پيشرو تمدن در شما كه وقتي«�
 ».نبود ديگر زبانهاي در كه

 ».آورد اي است كه خواب مي زبان خالص مانند نژاد پاك، افسانه«�
 كردن پاك فكر به هم كسي و است خارجي لغات از مملو انگليسي زبان�

 .است نيفتاده زبان آن
  داند مي نوشتن و خواندن كس هر كه است رسيده جايي به كار امروز« �

 ».سازد مي لغت تفنن روي از نيست، ادبيات با كارش و سر چه اگر
 

 .1323، مجله سخن، دوره دوم، شماره اول، ديماه »دفاع از زبان فارسي«پرويز ناتل خانلري،  166



 بخش از سخنراني پروفسور فضل اهللا رضا

 هزار فارسي زبان همان به تقريباً .كنيم مي صحبت فارسي زبان به ما ...«�
  در .دري زبان بود، رايج خراسان توس در كه فارسي زبان پيش، سال

 ممكن آيا )آمريكا( ما ميزبان بزرگ كشور اين فرهنگي و علمي انجمنهاي
 پس بكند؟ صحبت پيش سال سيصد انگليسي زبان به كسي هست
  يك ما فرهنگ و زبان .باشيم كرده گم را چيز همه ما كه نيست اينطور

  را فارسي زبان استقامت اين بنده و است برومند و قيمتي بسيار گنجينة
  و آمدند كه ديگران و چنگيز مغول، ترك، تازي، هجومهاي مقابل در

        بردند، بين از قرون طي را مردم ميليونها و كردند خراب را شهرها
  و داد نشان استقامت هجومها همه مقابل در آنچه كه بينيم مي .ستايم مي

 و ما فرهنگ واالي مقام و بلندي و پايداري و ستيزندگي ايستاد، برجاي
 ».است بوده فارسي زبان
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�در مديدي مدت بايد فارسي الخط رسم در جزئي تغيير هر پيشنهاد  
 و مقاالت در .باشد آكادميك محافل در ابتدا .شود بحث تخصصي جوامع

  مدت بايد .شود منتشر آن مزاياي و معايب بررسي با مربوطه نشريات
   .شود پخته و مطرح مختلف پيشنهادات تا بگذرد زيادي

 

 قابل بيگانه، هاي واژه براي فارسي هاي واژه هنرمندانة و عالمانه ابداع�
 .است جداگانه اي مقوله الخط، رسم در تغيير اما .است تحسين

 

  كودكي يا نوجوان اگر كه باشد اي بگونه نبايد فارسي الخط رسم در تغيير�
  را حاضر و متوفي علماي و ادبا دستخط يا و خطي نسخ اي، مدرسه
   تَذهبون فَاَينَ   .بگيرد غلط ده آن خط هر از ببيند،
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 ذكر چند نمونه

 بطور .شد تبديل علمي اصطالحات به تدريج به انگليسي لغات معناي�
 .كنترل و هدايت ناوبري، اصطالحات نمونه،

  را كشتي يعني ناوبري و است ناو پارسي لغت از Navigation ريشه �
  اصطالحات بين تدريج به .برسد مقصد به كه كردن راهبري اي بگونه

   .است آمده آتي اساليد در كه شدند قائل تفكيك كنترل و هدايت ناوبري،
  در و( است هدايت قانون كه Proportional Navigation  نمونه بطور�

  .است مانده آن روي ناوبري اسم اما )شد ابداع دوم جهاني جنگ اواخر
  در آمريكا در 1962 سال در Inertial guidance نام به كتابي حتي

 .است شده چاپ »فناوري آن به توجه اوج«
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 تعاريف امروزي هدايت و ناوبري

  يك فعلي موقعيت تعيين و يابي جهت معناي به )Navigation( ناوبري�
 با و( است مشخص مرجع يك به نسبت )ساكن حتي و( متحرك وسيلة
 .)ندارد كاري مقصد موقعيت و آتي مسير

 به رسيدن براي متحركي وسيلة )آتيِ مانور يا( آتي مسير تعيين الگوريتم�
 مسئله قيود رعايت با )نهايي موقعيت نمونه بطور( مطلوب نهايي شرايط

    .گويند مي )Guidance( هدايت قانون را
 وظيفة پروازي، وسيلة پايداري حفظ بر عالوه پروازي كنترل سيستم�

 .دارد عهده بر را هدايت دستورات اجراي
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   فرهنگستان فاخر لغت با را آن معناي است؟ بوده چه آكادمي لغت منشأ�
 .كنيد مقايسه

  بوده فردي نام كه( آكادموس باغهاي  در را خود درس مجلس افالطون�
  آكادمي را افالطون مدرسة دليل همين به .ساخت برپا آتن در )است

   .گفتند
  نام كه گويند مي )ليسيوم( لوكئوم را ارسطو مدرسة مشابه، بطور�

 هاي دوره از يكي اكنون هم .است بوده آتن نزديكي در ورزشگاهي
   .گويند مي ليسه را فرانسه  مدارس در تحصيلي

      آكادمي و ليسه از فرهنگستان و دبيرستان و ادبستان لغات مسلماً�
 .است تر مسمي با
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مدارك ثبت شده و رتبه جهاني كميت علم توليد شده به زبان  
 فارسي در اسكوپوس
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  كرواتي، اي، كره تركي، لهستاني، زبانهاي دهه، دو اين در مجموع در�
  تعداد لحاظ از فارسي زبان از نروژي و دانماركي مجارستاني، سوئدي،
 .هستند جلوتر اسكوپوس در شده نمايه مقاالت

 

 .دارد اخير دهة دو در را دوازدهم رتبة تركي زبان زمينه، اين در�
 

  بايد تنها امروزه كه باشد صحيح استدالل اين اگر كه اينست جالب نكتة�
  چرا پس نوشت، مقاله )علم المللي بين زبان عنوان به( انگليسي زبان به
  وقت كه سوئد و دانمارك نروژ، ژاپن، نظير اي پيشرفته كشورهاي در

  صورت ايران از بيش خودشان زبان به مقاله تأليف دارد، بيشتري ارزش
   .است گرفته
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 تعجب ماية شده، داده نمايش تايي 25 فهرست در عربي زبان حضور عدم�
 .است تفكر بسي و

 

  تخصصي-علمي مقاله فارسي زبان به نبايد گويند مي كه آنهايي اما�
    عقب عربي زبان رتبة از فارسي زبان رتبة خصوص اين در اگر نوشت،

 .دادند مي سر وامصيبتا فرياد افتاد، مي
 

  عالقمندي تا شود مي سبب ISI و اسكوپوس در فارسي زبان رتبة افزايش�
 زبان اين از استفاده براي فارسي زبان به نزديك و زبان فارسي كشورهاي

 .يابد افزايش خود هاي دانشگاه در
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تا  50اي حداقل  تالش براي رونق زبان فارسي در ايران فرهنگي، برنامه�
 .  خواهد ساله مي 150

 ،زبان فارسي به هاي ادبي، هنري و موسيقيايي كانال تلويزيوني براي برنامه تأسيس�
 انتشار و توزيع رايگان كتابهاي پرطرفدار و جذاب به زبان فارسي در اين كشورها،�
 و سرگرمي بصورت الكترونيكي و رايگان به زبان فارسي،توزيع فيلم، مطالب آموزنده �
 تهية سريالها و فيلمهاي مشترك، تهية مستندهاي چند فرهنگي،�
برگزاري مراسم و اهداي جوايز نفيس براي كساني كه بخشي از ديوان حافظ را  �

 ...   هاي مشترك، شب شعر و  بتوانند بخوانند و معني كنند و نظاير آن، جشنواره
همكاري فرهنگستانهاي كشورهاي اين حوزه، تأسيس فرهنگستان مشترك با �

 اعضاي ناظر براي ارتباط، هماهنگي و تصويب لغات جديد مشترك،
 ريزي مشترك با پارسيان هند و ديگر عالقمندان، همكاري و برنامه�
 عربي،-ترغيب كشورهاي اين حوزه به بازگشت به رسم الخط فارسي�
 .هاي آن و ترغيب پاكستان به استفاده از زبان فارسي بجاي انگليسي در دانشگاه�
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 اقيانوس حاشيه كشورهاي توفان كميته در ايران هواشناسي عضويت با�
  خود به ايراني نامهاي حاره اي توفانهاي اسامي بار نخستين براي هند،

 توفانهاي نامگذاري و پايش بيني، پيش وظيفه كميته اين .مي گيرد
  گاندو،« مانند بومي ايراني نامهاي .دارد برعهده را هند اقيانوس حاره اي
 ساواس، هنگامه، آرشام، پويان، آذر، آناهيتا، ميترا، سپند، اكوان، هامون،

  در كه شده انتخاب آينده احتمالي توفانهاي براي »توفان و سيستانه
 انتظار .است شده پذيرفته نيز هواشناسي جهاني سازمان نهايي فهرست
 نامگذاري براي ايران پيشنهادي نامهاي تدريج به آينده سال از مي رود

 .گيرد قرار استفاده مورد هند اقيانوس توفان هاي
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  استفاده خود جاي در كسي هر از بتوان كه آنست سياسي هوشمندي�
 .كرد

  همسو )مذهبي يا( سياسي لحاظ از كه فارسي زبان شيفتة و نخبه كارشناسان از�
 فرهنگي ايران حوزة در فارسي زبان گسترش در توان مي نيستند هم دولت با

  جدالهاي در خود انرژي كردن مستهلك بجاي ديگر، عبارت به .كرد استفاده
 انجمنهاي يا و دولت حمايت با توانند مي نخبگان اين كشور، داخل در سياسي

  كشورهاي .بپردازند فرهنگي ايران حوزة در فارسي زبان ترويج به غيردولتي
 با همسو كه چرا دارند؛ نخبگان اين فعاليتهاي به كمتري حساسيت نيز ميزبان
 .شوند نمي قلمداد دولت سياسي اهداف

    .است ذكر قابل نيز ديگري هاي حوزه در ديگر هاي نمونه�
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 اما در خصوص ترجمة كتاب

  در دارد؛ امتياز دكتري مقطع ورودي متقاضيان مصاحبة در كتاب ترجمة�
  .باشد داشته منفي امتياز بايد )استثناء موارد بجز( واقع در كه صورتي

 نامة پايان از كيفيت با اي مقاله استخراج به را خود وقت بايد افراد اين
  خود تحقيقاتي حوزة در پژوهش اضافي، فرصت صورت در و بگذارند خود

   .كنند شروع را دكتري مقطع مطلوبتري توان با تا دهند ادامه را
 تجربه و كرده فعاليت سالها خود حوزة در كه است فردي استثناء مورد�

  ادامة به تصميم سپس .كند مي تأليف زمينه آن در كتابي آنوقت دارد؛
  .گيرد مي دكتري مقطه در تحصيل

 وقت و منابع اتالف سبب گرنه و شود تأليف خبره فرد توسط بايد كتاب�
   .است زبان كردن تباه مهمتر همه از و است خوانندگان براي بويژه
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  حوزة در را كتابي كه گفت مي بود، كارشناسي دانشجوي كه اقوام از يكي�
 و كشيده زحمت كلي آن فهم براي و خوانده انگليسي زبان به كامپيوتر

 زحمت اينقدر كه حاال كه گفت سپس .است درآورده را آن لغات ترجمة
 فرد كه اقوام از ديگر يكي .دارد آن چاپ و ترجمه به تصميم كشيده،

  حتماً و كنيد مي خوبي كار چه كه كرده تشويق او بود نيز اي تحصيلكرده
  !نيامد خوش مذاقشان به من صحبت البته .دهيد انجام را كار اين
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 آن خواندن از نوشته نقطة يك شدن زياد و كم با كه كسي :مالنقطي�
 تا آنكه .) زاده جمال عاميانه ي لغات فرهنگ( .سواد كم آدم .آيد عاجز
  .خواند نتواند نباشد نوشته كلمه اي حركات و اعراب و نقطه ها تمام

 قانون آداب و رسوم جزئيات به آنكه || .)دهخدا مرحوم خط به يادداشت(
  را امر نشود همه رعايت تا و است مقيد و بند پاي رسمي يا قاعده يا

  .نيست ضروري امر صحت براي همه كه صورتي در شمارد ناقص
  نداند را امر جزئيات تمام تا آنكه || .)دهخدا مرحوم خط به يادداشت(

 .)دهخدا مرحوم خط به يادداشت( .نتواند آن شناختن
 لغتنامه دهخدا                                                                 
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 به را لغات تلفظ توان نمي آن روي از كه گيرند مي ايراد فارسي خط به�
 .ندارد را نقيصه اين و دارد اعراب عربي زبان اما داد، تشخيص درستي

  قديمي بسيار نسخ اگر و نقطه، نه و داشت اعراب نه آغاز در عربي خط�
 اضافه بعدها موضوع اين .ندارد اعراب و گذاري نقطه بينيد، را كريم قرآن
    .گذارند نمي اعراب عربي كتب و ها روزنامه امروزه ضمن در .شد

  تمام كردند، مي استنساخ را كتب كه كساني دور، چندان نه گذشتة در�
 به و )ديدند نمي كار اين به نيازي( گذاشتند نمي را كلمات هاي نقطه
 عقيده كه چرا گفتند؛ مي مالنقطي نوشت، مي را ها نقطه تمام كه كسي

  كه كساني .شود نوشته نقاط تمام كه ندارد نيازي سواد با فرد كه داشتند
 .اند ديده را موضوع اين كنند، مي مطالعه را خطي نسخ
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  و گذاري نقطه شدن اضافه( عربي زبان و اوستايي زبان در عالئم افزودن�
 .است بوده ديني كتب صحيح خوانش بر تأكيد بخاطر )اعراب

 براي نامأنوس لغات صحيح تلفظ براي نيز فارسي در كه دارد ايرادي چه�
 گذاري اعراب خارجي، مكانهاي و اشخاص بعضي نام نظير خوانندگان

     عمل بدان ناشران و نويسندگان از بسياري كه همانگونه گيرد؛ صورت
   .كنند مي

  در .دارد اي عمده ضعفهاي ديگر زبانهاي لغات تلفظ در نيز انگليسي زبان�
  لغات تلفظ براي اضافي عالئم از استفاده نيز تاريخي كتب و شناسي زبان

 .دارد نويسنده سليقة به بسته ديگر كتب در و است متداول
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 تاريخ علم و فناوري      



 تاريخچه

 )هايي ذكر گزيده(تاريخ علم و فناوري �
 انقالبهاي صنعتي�
 دانشگاههاي نسل اول تا چهارم�
 تاريخچة آموزش عالي در ايران�
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 و »دولت و صنعت دانشگاه،« وظيفة تدوين و تبيين پيشنيازهاي از يكي�
  و كشور در آن تاريخچة دانستن كشور، صنعتي و علمي پيشرفت مسير
 .است جهان

 .است شناسي آسيب و صحيح تحليل به نياز بعد، مرحلة در�
  و ناقص قياس اما شده، استناد تاريخي هاي نمونه به مباحثات در بعضاً�

 اصلِ صحيح، تحليل و واقعيت دانستن با تنها كه گيرد مي صورت باطل
 اهميت پايه علوم به انگلستان چون نمونه، بطور .شود مي تبيين موضوع

  شويم، متمركز پايه علوم بر كشور در بايد ما لذا و افتاد عقب نداد،
 .است اشتباه قياسي
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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 عالوه، به .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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 چينيها و هنديها مصريها، كه دارد وجود منابع در متعددي مطالب�
 بيگانگان به آساني به و كردند مي حفظ اسرار همانند را خود علوم

  مطالب اين از هايي نمونه به مجموعه اين در .دادند نمي آموزش
 .است شده اشاره

 آنجا در اقامت و ناشناس بصورت هند به طبيب برزويه سفر داستان�
  خواندني و جالب بسيار دمنه و كليله آوردن بدست براي او ترفند و

  كتاب آن آوردن بدست مأمور انوشيروان خسرو دستور به وي .است
 .بود 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�
  و علم تاريخ در كشورمان دستاوردهاي خصوص در مطلب حق

 .دارد آن با نيز زيادي بسيار فاصلة بلكه شود، نمي ادا فناوري
  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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 :  ذكر نمونه در حوزة هنري

  يك عقابي كرد مي تني آب چون كه كنند مي نقل اي افسانه زن اين از«�
 مصر فرعون .برد ممفيس به و ربود اش خادمه دست از را كفشش از لنگه

  باالي چون عقاب .كنند رسيدگي مردم شكايتهاي به تا بود داده بارعام
  زيبايي از برانگيخته شاه .انداخت او دامان در را كفش لنگه رسيد او سر

 صاحب تا فرستاد اطراف به مأموران .شد زده حيرت رويداد اين از كفش
 ممفيس به يافتند، نائوكرانيس شهر در را زن .كنند پيدا را كفش لنگه

  احترام مورد آرامگاهي آنچنان با درگذشت چون .شد شاه همسر .بردند
 ».گرفت قرار
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 1382 زاده، صنعتي همايون ترجمة استرابو، جغرافياي كتاب

 )شد زاده م .ق 63 سال حدود( يوناني جغرافيدان و مورخ استرابون



 قديميترين آسيا كه آن روست از تنها نه مي كند، آغاز شرق از ما داستان اگر«
 منزلة به تمدنها اين كه است جهت آن از بلكه است، مدنيت نمايشگاه
 آن اشتباه به مين هنري سر كه هستند، روم و يونان فرهنگ شالودة و خميرمايه

 نيك اگر .است شده سيراب آن از جديد فكر و عقل كه مي داند سرچشمه اي را
 اقتصادي سازمان همچنين و زندگي براي الزم اختراعات از اندازه چه كه بدانيم

  شرق و مصر از داريم دين و فلسفه در آنچه و ادبيات و علوم يا سياسي و
  زوال به رو اروپا بزرگي كه – كنوني حالت در .كرد خواهيم تعجب برخاسته،

  مي توان خوب و است حيات تجديد به مشغول آسيا حال عين در و مي رود
 غرب و شرق ميان تصادم قضية بيستم قرن مسئلة بزرگترين كه كرد پيش بيني

  و يونان از كه ترتيب اين به يعني قديم، سنت بر تاريخ نوشتن  – بود خواهد
 خطاي يك تنها نه گردد، خالصه سطر چند در آسيا تمام و شود شروع روم

  است ممكن و رود مي بشمار واقعيتها نمايش در بزرگي نقص بلكه است، علمي
 هوش همة بايد ما و است، آرام اقيانوس متوجه آينده .باشد داشته شومي نتايج

 ».داريم معطوف جهان از طرف اين به را خود حواس و
 1935ويل دورانت در پيشگفتار كتاب تاريخ تمدن ، مارس                                
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 كه اين عين در زيرا است، مهمي بسيار عامل ايران بشر، عمومي تاريخ در�
 عين در باشد، مختلف ملتهاي اختالط براي بزرگي كمك است توانسته

  آورده پرارزشي و گرانبها چيزهاي بشري منطقي بسط و توسعه در حال
 روميان نقش از چند هر تمدن انتقال در ايرانيان نقش طريق بدين .است

  قابل و مهمتر آنها نقش از صدبار ولي نيست، مشهورتر يونانيان و
 »)ميالدي 1849-1894( دارمستتر«    .است تر مالحظه

 

 1389به نقل از كتاب دانشمندان ايراني، تأليف عبدالرفيع حقيقت،                          
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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
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 ناچيز ذرات اين كه گفت توان مي قوي احتمال به و ... هندي علوم�
 ... بود يافته انتقال آنجا به اسكندر لشكركشي زمان در نيز علم

       را بزرگ اعداد شمارش خود دانشمندان نبوغ همة با يونانيان
  در .بودند مطلع موضوع اين از هنديها كه آن حال و دانستند نمي
  كه كنند مي نقل را اين بودا دالوريهاي جملة از آنها مقدس كتب
  كه بود مديد مدتهاي و بشمارد نيز را تريليونها و بيليونها توانست مي

  ]همان[ بردند مي بكار را صفر عدد و اعشاري دستگاه آنان
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  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�
  كه درحالي بود، زردشتي ماد قوم خشيارشا، و داريوش زمان در كه

 ]همان[  .كردند مي پيروي زردشتي غير مزداپرستي نوع يك از پارسها
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  ترجمه رشيد ياسمي

 .بار به ايران سفر كرد 8وي / خاورشناس و ايرانشناس سوئدي): 1889-1974(هنريك ساموئل نيبرگ 

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



  از كه بود كانوني ميالد از قبل ششم و هفتم قرنهاي در ماد سرزمين«�
 »يافته انتشار فلسفي و ديني مفهومات آنجا

   )شده مي خوانده ري وسطي قرون در كه( »رغه« در كه آمده اوستا در�
 كاهن يعني زرتشت به تر شبيه همه از پهلوي ترجمة در يا( زرتشت

 .است بوده ايالت رئيس )زرتشتيان بزرگ
 مدارك با استنتاج اين و( گيريم مي نتيجه چنين فوق مراتب مجموع از«�

 آن تثبيت و اوستايي ادبيات تحرير كه )است مطابق زرتشتي روايات
 پايان بين يعني – يوناني تمدن و فرهنگ نفوذ از قبل بايد كتابت بوسيلة

 ».باشد شده آغاز – .م .ق چهارم قرن اواخر و ششم قرن
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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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  از نقل به و طبيعي دانش كتاب در )ميالدي 23-79( پليني قول به�
   .است داشته بند ميليون دو اوستا ،.م .ق سوم سدة در هرميپوس

  اي ترجمه ايرانيان آيين دربارة هرميپوس كتاب كه دارد وجود گمان اين�
 .باشد اوستا از
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  آبراهام توسط )فرانسه( اروپايي زبانهاي از يكي به اوستا ترجمة اولين�
 به وي .پذيرفت صورت فرانسوي )1731-1805( دوپِرون اَنكتيل

  فارسي و اوستايي فارسي، زبان آنجا در تمام مشقت با و رفت هندوستان
 .آموخت ميانه

      دنيا در كه نادري خطي هاي نسخه با« :نوشت يادداشتش دفتر در�
 تاريخ زرتشت، اسرار عرضة با و گشت خواهد باز پاريس به نظيرند، بي

  او كه كاري دربارة مردم داوري .كرد خواهد آغاز جهانيان براي را جديدي
  خواهد ادامه خود راه به جان قيمت به او .ندارد اهميتي دهد مي انجام

  يا كه جنگيد خواهد آنقدر سرباز يك مانند معرفت كسب براي و داد
 ]جمالزاده[ »شود كشته يا و پيروز
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  ... دوريم مقصود كمال از فرسنگها هنوز ها گاثه فهم طريق در ...�
 فقه به آشنا غربي دانشمندان بزرگترين از يكي كه بارتولومه كريستيان

  كه گفت توان مي اغراق بدون« :نويسد مي چنين باشد مي ايراني اللغة
  ...  ».دهند مي تشكيل را هندواروپايي اللغة فقه بخش دشوارترين ها گاثه
  و گوناگون هاي گاثه -مترجمان تعداد به اكنون كه گفت صراحتاً توان مي

  از درصد 20 قريب فقط جديد محققان از يكي .دارد وجود مختلف
 .داند مي فهم قابل كفاف بقدر را ها گاثه قطعات
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 به – اروپائيان از پس سال 200 – نيز ها ايراني كه اخير سال چند در«�
 استثنا، چند جز شوند، آشنا پهلوي متنهاي با كه اند داده اجازه خود

 ،آلماني زبانهاي از اند برگردانهايي فارسي، به شده ترجمه متنهاي
  اي ترجمه مترجم پيشگفتار حتي ها، ترجمه اين در !فرانسه و انگليسي

 »اروپائيان هاي نوشته از محتوا كم است
 

 1380 توس، نشر رجبي، پرويز گمشده، هاي هزاره كتاب از نقل                    
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 سومريها

 .بودند ساكن جنوبي النهرين بين در سومريها�
 .نيست مشخص سومريها منشأ�
 .كردند ابداع را ميخي خط كه بودند كساني نخستين�
 .آوردند بوجود آنها بار اولين را مملكتي و سياسي قوانين �
 .يافت انتقال ملتها ديگر به ايشان از صنايع �
  ثانيه، 60 به دقيقه و دقيقه 60 به ساعت تقسيم �
   .است سومريان مهم كارهاي از روز، 365 و ماه 12 به سال تقسيم و�
 همان يعني )Mina( مينا آنها وزن واحد .كردند معمول را اوزان سومريان�

 .گفتيم مي »من« را آن قديم در ما كه وزني
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  .م .ق 1750 تا 1792 سالهاي در بابل پرقدرت فرمانرواي حمورابي�
 )لوور موزة در( .شود نگاشته سنگها بر قوانينش مجموعة داد دستور

  سنگها صفحة بر نيز را سرزمينشان بر حاكم قوانين فرمانروايان، برخي�
  لوحة دو ولي .است آن كامل نمونة حمورابي كتيبة كه اند كرده جاودانه

 :است داشته وجود مورد اين در حمورابي كتيبة از پيش مهم
     .م .ق 2050 در كه نَمو-اور نام به سومري پادشاه قوانين مجموعة نخست �

  است، گذاشته يادگار به را قوانين حاوي اي لوحه
  دوران .م .ق 1863 تا 1884 از كه الالما بي نام به بابلي ديگر فرمانروايِ لوحة و�

 بر حاكم قوانين شرح در را هايي لوحه نگارش دستور او .است بوده او فرمانروايي
 .است داده سرزمينش

 1396از گذشته هاي ايران، ژاله آموزگار، انتشارات معين، چاپ اول  207



 را آنها شود مي توصيه كه است بابل الواح كتابِ در جالبي عكسهاي�
 .ببينيد

 دبستانهاي نيمكتهاي به شبيه مدارس در بابلي شاگردان مخصوص نشيمنهاي�
 )كتاب 250 صفحه در( امروز

 )كتاب 255در صفحه (باستاني با كتيبة سرمشق خط معلم » كتابچة مشق«يك �
  ترسيم آن در نيپور باستاني شهر نقشة كه قديمي لوح كتاب، 240 صفحة در�

 كتاب« مانند را آن دانشمندان كه بود خوب قدري به نقشه اين( .است شده
 ).كردند پيروي آن روي از را خود حفاريهاي و برده بكار »راهنما

 )كتاب 241در صفحه (نقشه شهر باستاني نيپور بعد از حفاري �
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  و عالقه و است خوانده مي فرزند را خود شاگرد كتابت، تعليم براي استاد�
 كه وقتي من، خود .است داشته وجود حاضر عصر از شديدتر قرابتي

 بس كردم، مي مطالعه نظر اين از را گلي خشتهاي و بابلي الواح مقداري
  دچار بود، زياد اند داده نام معيني كاتب پسر را خود كه اشخاصي عدد كه

 همه اين كه شد حل اينچنين من بر مشكل اين عاقبت شدم حيرت
 وي شاگردان بلكه نبوده كاتب استاد آن جسماني و طبيعي پسرِ جوانان

  داده قرار او تعليم و هدايت تحت در آنها حقيقي والدين را آنان و اند بوده
 .بودند

 در )ديكته( امالء سبك به را نوشتن درسِ محصلين، كه آن ضمن در�
     تعليم نيز حساب علم مقداري ايشان به گرفتند، مي ياد كامالً مدارس

 و ضرب تفريق، جمع، يعني اصلي عمل چهار آموختنِ است؛ شده مي
 .تقسيم
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 تمدن فينيقيه
 بودند ساكن مديترانه شرقي هاي كرانه در و بوده سامي اقوام از فينيقيها�

  و شمالي جنوبي، مناطق در كه )لبنان در صيدا و صور :مهم شهرهاي از(
 قرطاجنه نظير آوردند، پديد مستعمراتي و تمدنها مديترانه حوزة غربي

   .اسپانيا و سيسيل ،)كارتاژ(
 آنها اصلي موطن كه اند گفته مي و مي ناميدند كنعانيان را خود فنيقيان�

  كه است نامي يعني فونيك معرّب فنيقيه .است بوده فارس خليج سواحل
   .داده اند مملكت اين به يونانيها

  و مصريها يعني قديم متمدن ملت دو بين چون فنيقي ها تمدن، حيث از�
 بيشتر ولي كردند؛ اقتباس آنها از زيادي فنون و علوم بودند واقع بابليها

 .داشتند شباهت بابليها به
 )ها، عبريان، آراميان و اعراب كلدانيان، آسوريان، فنيقي: ملل سامي نژاد(      
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   .است بنوكنعان از مشتق محتمالً فونيك نوشته كه ديدم جايي؟ در�
 بغاز تا شرق طرف از و بريتانيا جزيره هاي تا غرب طرف از مردم اين�

  كه آثاري موافق و مي كردند تجارت هندوچين نزديكي در ماالكا )تنگة(
 .اند داشته مستعمراتي نيز جنوبي آفريقاي در شده كشف

دريانوردان فنيقي به سرعت توانستند نخستين امپراتوري بازرگاني جهان  �
 .را پديد آورند

  فينيقي الفباي يونانيها .است فنيقي الفباي از منتج التين و يوناني الفباي�
 پيش سال 1000( يوناني الفباي كه دادند تغييراتي آن در و پذيرفتند را
 .آمد وجود به )ميالد از
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 از نمايشگاه 
 اسپانيا   شناسي ميراث باستان

 1398در موزه ملي ايران، 



 اولين مجموعه بايگاني اسناد ديپلماتيك جهان

 و شده نگاشته .م .ق 1500 از بعد اندكي كه است اسنادي الواح اين�
 مابين كه است ديپلماسي هاي نامه و مكاتيب رشته يك از عبارت

  و بابل و صغير آسياي و سوريه و فلسطين حكمرانان با مصر سالطين
 اولين آن كه گفت توان مي و است شده مبادله بلدان ديگر و آشور

 ماضيه قرون از كه است جهان ديپلماتيك اسناد بايگاني مجموعة
  برد، پي آن اهميت به توان مي بخوبي و رسيده حاضر عصر به و باقيمانده

 و ميفكند ظلماتي عصر آن سياسي تاريخ صفحات بر درخشان نوري زيرا
 .كند مي روشن را تاريك نقطة هزاران
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  فنيقيايي دريانوردان با كشتي چند مصر فرعون نخو هرودوت، گفته به�
  و رفته جنوب سمت به احمر درياي از آنها .فرستاد افريقا زدن دور براي
 جبل در[ هركول ستونهاي ،)توقف ضمن( دريانوردي سال دو طي

  از گويد مي هرودوت .رسيدند مصر به سوم سال در و زده دور را ]الطارق
   .است كرده احاطه را )افريقا قاره( ليبي دريا چگونه شود مي معلوم اينجا
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 اما پذيرفت صورت ستاسپه توسط خشايارشاه دستور به مشابهي سفر�
  آمده ادامه در هرودوت تاريخ مطابق آن مختصر شرح .شد گذاشته ناتمام
 :است
  اعدام قصد خشيارشا و بود كرده تجاوز مگابيز فرزند ژوپير دختر به ستاسپه

  از كرد استدعا پادشاه از بود خشيارشا عمة كه پسر آن مادر .داشت را او
  خويش فرزند براي شاق بسيار مجازاتي او خود زيرا درگذرد، فرزندش كشتن
 بحر طريق از بازگشت و ليبي سواحل در دريايي مسافرتي آن و گرفته درنظر
 به مصر در استاسپه .كرد موافقت تقاضا اين با خشيارشاه .است بوده احمر
  از بعد و كرد عزيمت الطارق جبل طرف به و پرداخت مالحان و كشتي تهية
 پيش جنوب طرف به ماه چندين زده دور را اسپارتل دماغة تنگه، از عبور
     راه باز رود مي جلوتر هرچه ديد چون طوالني بسيار مسافتي طي از پس .رفت
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  معروض خشيارشا به وي .كرد مراجعت مصر به و عزيمت فسخ ندارد، تمامي
  ساحلي نقاط در )پيگمي( كوتوله مردمي جنوبي نقاط اقصي در كه داشت
 به وي همراهان كه هنگامي و دارند نخل برگ از پوشاكي و كنند مي زندگي
 به گذاشته را خود هاي اقامتگاه قد، كوتاه افراد آن گذاشتند قدم خشكي

  بودند نكرده وارد آنان به اي صدمه ستاسپه همراهان .كردند فرار ارتفاعات
  درماندگي علت به راجع ستاسپه .آوردند بدست احشام ايشان دهات از فقط
  شده خراب آنها كشتي كه داشت اظهار دريايي سفر آن كردن تمام از خود
  كه كاري از چون و كرد امتناع او بخشيدن از خشيارشا حال هر در .بود

     .داد او قتل به امر سابق، تصميم طبق برنيامد بود كرده تعهد
 مازندراني وحيد ترجمه                                                                           
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 پيش انسانِ كه زد شود نمي تر نادرست حرفي هابز توماس حرف اين از�
 .است نداشته دريانوردي تاريخ از

 

  طي و شده مسكون .م .پ 1600 در الاقل سليمان الجزاير مجمع�
 فيجي، مارشال، كارولين، گيلبرت، كروز، سانتا جزاير بعد، سال چهارصد

  عيسي والدت زمان تا حدوداً يعني( بعد سال هزار طي در .ساموآ و تونگا،
  سال تا .اند شده اشغال هاوايي و ماركيز تاهيتي، كوك، جزاير )مسيح
 تا شرق در ايستر جزيره از كه رسيد حدي به گسترش ميالدي 500

   .است گرفته فرا را غرب در افريقا قارة مجاور ماداگاسكار،

 1390تأليف كليفورد كانر، ترجمه حسن افشار، نشر ماهي، چاپ اول، » تاريخ علم مردم« 218



 النهار نيمروز  رصدخانه و نصف

  جغرافيايي طول مبدأ عنوان به نيمروز النهار نصف از باستان ايرانيان�
   .كردند مي استفاده

  در )استان( واليتي نيز اآلن و است بوده كنوني سيستان نام نيمروز �
   .است نام اين به افغانستان

  مبدأ كه كند مي اشاره سيستان در »دز كنگ« به بيروني ابوريحان�
   .است بوده جغرافيايي طول محاسبة

  افغانستان غربي جنوب در نيمروز واليت هاي ولسوالي از يكي امروزه�
 .دارد نام »كنگ«
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 به را آن كه سيستان از ايران قديم رصدهاي النهار نصف يا نيمروز دايره�
  خود نام .است گذشته مي گفتند مي هم زاول و نيمروز مناسبت همين

  االرض قبه يا دژ كنگ يا كنگ بهشت يا »كث جاودان« را رصدخانه
 كلمة از باشد آفتابي ساعت كه مزوله و ظهر معني به زاول .اند نوشته
   .است كلمه يك زابل و زاول .است زاول

  غربي و شرقي ساحل دو ميانة در درجه 33/5 عرض در رصدخانه اين�
 اين رصدخانه براي نقطه اين انتخاب سبب .است واقع جهان خشكي

  است روز قديم دنياي جاي همه است، ظهر نيمروز در وقت هر كه است
 .]است كرده نيم دو به را باستان جهان[ ظهر از بعد يا ظهر از پيش يا

 تا كه بود اين براي بودند گرفته درجه 33/5 را رصدخانه عرض كه اين�
  كه اين براي و است آباداني قابل زمين كرة روي شمالي درجة 67 عرض

 براي را عرض اين گيرد قرار جهان آباداني وسط درست رصدخانه
 .بودند گرفته درنظر رصدخانه
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 الجزاير خالدات به عنوان مبدأ طول جغرافيايي اي از ذكر مجمع نمونه

 هشت و سي و درجه دو و سي استوا خط از آن شمالي عرض اصفهان�
 گانه سيزده جزيره آخرين كه )فيره( جزيرة از و شرقي آن طول .است دقيقه

  قدما طول مبدأ آن و است واقع مغرب طرف آنها همة و است خالدات
  بوده انگليس طايفة مرصد كه )گرينچ( از و است درجه هفتاد تقريباً بوده

 پنجاه تقريباً باشد، مي طايفه آن طول مبدأ و است لندن شهر به قريب و
   .است دقيقه پنجاه و درجه يك و

 
 .پرانتزها و عبارات داخل آن، از آنِ نويسندة كتاب است -1
 .  مجمع الجزاير خالدات متعلق به اسپانيا در اقيانوس اطلس است -2
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 .1380 اول چاپ افشارفر، ناصر تصحيح



 عمل يك انجام نشانه كه ايران در شناختي باستان مستند ترين كهن�
 سيستان در سوخته شهر در كه است مصنوعي چشم ،است جراحي
  اوستا در .مي گردد بر تاريخ از پيش دوره به آن قدمت و است شده كشف

 دسته يك است، شده برده نام پزشك دسته سه از )ونديداد هفتم بخش(
  پزشك كارد را آنها و كنند مي  درمان كارد با كه هستند پزشكاني آنها از
 دستكاري يا پزشكي كارد جراحي عمل به و ناميدند مي دستكار يا

  از گزارش هايي كه ايران در پزشكي آموزش مركز ترين قديمي .مي گفتند
 آن به ملحق بيمارستان و شاپور جندي بزرگ دانشگاه است، دست در آن

  كار به آغاز ميالدي ششم سده  در مورخان روايت به بنا كه است بوده
 .بود كرده
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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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 النهرين كتابخانة آشور بانيپال، مركز اسناد بين

 نوشته متعلق به آشور بانيپال، هزار لوحه و گل 25در حدود �
  او به كه بابل حوالي در بورسيپه حكمران به خطاب بانيپال آشور نامة�

 بروند ها لوحه جستجوي به دبيران، و دانشمندان بهمراه كه داد مأموريت
 بورسيپه و بابل هاي كتابخانه بايگاني و معابد ها، خانه در كه را آنچه هر و

   .بفرستند نينوا به و كنند رونويسي يا تهيه هست،
  يكي :كرد تقسيم توان مي دسته دو به را بانيپال آشور كتابخانه الواح�

  رسمي؛ و اداري هاي نوشته قراردادها، ها، نامه قبيل از بايگاني اسناد
 .نجومي و پزشكي و علمي و ديني و ادبي هاي نوشته ديگري

 1396هاي ايران، ژاله آموزگار، انتشارات معين، چاپ اول  از گذشته 224



  او .ديد توان مي را ايزد اين نام نبونيد، نام در و است نگارش خداي نبو�
 بشمار نيز فرزانگي و خرد خداي است، نگارش و خط خداي اينكه ضمن

  از يكي كتابت، ايزد نابو،/نبو .است نبو ستايشگر معني به نبونيد .آيد مي
  فراواني اهميت از بابلي نو و آشوري نو دوران در كه است خداياني
 است، رفته بكار شاهان بيشتر نام تركيب در نبونيد بجز و است برخوردار

 ]آموزگار ژاله[                  .غيره و نصر نبوكد و نبوپولسر مانند
 

  كه خواندند )Syria( سوريه يونانيان، را آشور امپراتوري غربي بخش�
 ]فراي ريچارد[                                .است آشور نام از مشتق
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 :به نقل از كتيبة آشور بانيپال�
  من بود، شده لعاب الجورد سنگ با كه آجرهايي از را شوش زيگورات من«
  ... شكستم بود، شده ساخته يافته صيقلي مس از كه را بنا تزئينات )نوعي(

  سفيد مرمر با و ريخته مس و نقره و طال از كه را سلطنتي مجسمة 32
 نر گاوهاي ]هاي مجسمه[ .آوردم آشور مملكت به ... بود ]شده تراشيده[

  با را عيالم معابدهاي .كندم جا از بودند، درها بخش زينت كه را خشمناكي
 من سپاهيان  .دادم يغما باد به را هايش الهه و خدايان و كردم يكسان خاك
  بود، نگذشته كنارش از اي بيگانه هيچ كه شدند، مقدسش هاي بيشه وارد

 و ويران را ... پادشاهان قبور من .سوختندش آتش با و ديدند آنرا اسرار
  استخوانهايشان و دادم قرار خورشيد معرض در را آنها ]اجساد[ .ساختم متروك

  لم صحراي و ويرانه يك به تبديل را عيالم ... من .آوردم آشور مملكت به را
  ايالم، شاهان جديد و قديمي خانوادة تمام شاهان، دختران من .كردم يزرعي

 ساكنين  استثناء،  بدون  متخصصين  تمام  ...  دهاتش شهرداران و شهربانان
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  به بود، بيشتر ملخ از تعدادشان كه را كوچك و بزرگ چهارپايان ... زن و مرد
  تمام غزالها، وحشي، خرهاي ... فرستادم آشور مملكت به غنيمت منزلة

  زندگي براحتي ]آن شهرهاي در[ من وجود بركت از وحشي حيوانات
  كوچك، و بزرگ چهارپايان سم ]صداي[ انساني، نداي .كرد خواهند

   ».بربست رخت آنجا از من بدست ... شادي فريادهاي
 ]تاريخ عيالم، تأليف پير آميه، ترجمه شيرين بياني[                                      

 
 :حزقيال نبي در عهد عتيق�
  همگي آنان گورهاي اطراف در آن جمعيت تمام و عيالم است اين در«

 ».گذشتند شمشير دم از همه و شدند كشته
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 نويسد مي عيالمي نبشتة هزاران بازخواني از پس 1دانشمندان از يكي�
  .آوردند مي زبان بر چيزي ندرت به خود اسرار از عيالميها كه

 

1. Steve, “Texts Elamites de Tchocha-Zanbil,” Iranica 
Antiqua, II, Leiden, 1962. 
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  درجة حكومتهاي رديف در سرزمين اين كه نيست شايسته كلي بطور«�
 تمدن توان مي برعكس شود، داده قرار بزرگ قدرتهاي تابع و سوم، و دوم

  آنطور اگر و دانست، بابل سپس و سومر تمدن همرديف را عيالمي
  طبقات فهرست در كه است آن دليلش نگشته، معرفي است شايسته
  اسناد شهادت روي از همواره كارتاژ مانند بخصوص و نگرفته، قرار تمدنها

    مانند نيز اسناد اين در كه است، شده معرفي دشمنانش مدارك و
  شده ساخته شدن غارت و ويران براي فقط كه گرديده، تلقي اي طعمه
 تاريخ پرترديدي، و پرخأل و گنگ تاريخ وراي از بايد نيز ما بنابراين .است

 ».نمائيم معرفي را اي ناشناخته تمدن
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نام  . ايرانيان باستان تمدن خود را مرهون كارداني خويشند در كار آبياري�
 .  است» غني از آب بندها«به معني ) Haetumantاوستايي (هلمند 

 ريچارد فراي                                                                                   
 

  و مسدود را ها تنگه پارسيان شاهي، فرمان طبق بر :نويسد مي هرودوت�
  بوده جلگه سابق در كه ناحيه آن و اند كرده انبار بندها ساختن با را آب

  بندها ... شوند مي آبي كم دچار كه وقتي .است درآمده درياچه بصورت
  وقتي سپس .بشود است تنگنا در همه از بيش كه اي طايفه نياز رفع و باز

 را ديگر هاي دريچه بسته، را بندها مجدداً شد، سيراب دسته يك زمين
   .گشايند مي طوايف ساير نياز رفع براي
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 ساخته ملبس زره به را اسبان و سواران نظام، سواره از دفاع براي كوروش�
 پهلوي و سينه و سر ... .بجنگد نزديك از تا بود داده نيزه سوار هر به و

 به و فلز همان از نيز نظام سوار زره .بود مستور مفرغ از زرهي با اسبان
   .بود رنگ همان

 
 براي بلكه نمايند، نمي اكتفا كوهستانها و درختان ساية به تابستان در�

 .كند خنك را هوا تا اند كرده ابداع وسايلي خود
 

 .1396نامه، تأليف گزنفون، ترجمة رضا مشايخي، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ نهم،  كوروش 233
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كانال احداث شده به دستور 
داريوش بين درياي احمر و 

 رود نيل

 ترعه ساخت به تواريخ در هرودوت
 به نيل رود و احمر درياي بين

 و كند مي اشاره شاه داريوش دستور
 حدي به كانال عرض كه گويد مي

 به بزرگ پارويي كشتي دو كه است
 هم كنار از آن در توانند مي آساني
 .بگذرند



  فرمان من .گرفتم را مصر پارس از هستم، پارسي من« :گويد شاه داريوش�
 به است، جاري مصر در كه نيل نام به رودي از دادم را آبراهه اين حفر

  دادم فرمان من كه آنطور آبراهه اين پس .آيد مي پارس از كه دريايي
  كه چنان گذشتند، آبراهه اين از پارس، به مصر از كشتيها و شد، حفر

   سوئز در داريوش كتيبة سوم بند                  ».بود من خواست
  شده گذاشته كار داريوش فرمان به قائم سنگ 12 الاقل آبراهه كنار در�

 بر خط سه به اي كتيبه و داشت ارتفاع متر سه از بيش هركدام كه بود،
 اكنون آنها از تا سه است؛ شده پيدا قائم سنگ چهار .بود شده نوشته آنها
 است قائمي سنگ بر فوق باستان فارسي متن .است قاهره مصر موزة در
  در اكنون قائم سنگ اين .است سالمتر همه از و شده پيدا شالوف در كه

 .شود مي نگهداري لوور موزة
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  ).م .ق پنجم قرن در( يونان و ايران جنگهاي دورانهاي از يونان در�
  منشأ دربارة كه يونانيان .آمد پديد زمين خاور تاريخ به خاصي عالقة
  دوران به اختيار بي انديشيدند، مي خويش حريفان عظيم دولت
 .كردند مراجعه هخامنشي عهد ايران تاريخ ماقبل

 تاريخ ماد دياكونوف، ترجمه كريم كشاورز                                             
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 اي در اين خصوص از كتاب سوم افالطون ذكر نمونه
  در آزادي و استبداد ميان راهي ايران كه كوروش پادشاهي دوران در

 اقوام بودند توانسته هم و بودند آزاد خود هم ايرانيان بود، گرفته پيش
 اي اندازه تا را زيردستان حكمرانان .درآورند خود فرمان تحت را بسياري

 سربازان .كردند مي رعايت را برابري اصل و بودند گذاشته آزاد
 جنگ ميدان به اشتياق و رغبت با و داشتند دوست را خود فرماندهان

  توانست مي كه بود بين روشن مردي آنان ميان در اگر .رفتند مي
       درهم ابرو و برد نمي حسد او بر پادشاه بدهد، عاقالنه پيشنهادي

 را كساني همة و گذاشت مي آزاد گفتن سخن در را او بلكه كشيد نمي
  و آزادي اين .داشت مي محترم دادند مي خردمندانه پندهاي او به كه

  روز به روز و كند رشد كشور كه بود شده سبب نظر تبادل و همدلي
   ...  شود آبادن
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  پادشاهي زمان در شكوفايي و رشد اين چرا ديد بايد اكنون�
 پس ... شد پديدار دوباره داريوش عصر در و رفت ميان از كمبوجيه

  سلطنت به بود آمده بار پرور تن اي شاهزاده كه خشايارشا داريوش از
 اي بگوييم و كنيم داريوش به روي داريم حق اينجا در .رسيد

 را خشايارشا و نگرفتي پند كوروش اشتباه و غفلت از چرا داريوش،
 به خشايارشا !يابد پرورش كمبوجيه مانند تا گذاشتي خود حال به

 تاريخ آن از .آمد گرفتار كمبوجيه اندوهبار سرنوشت چون سرنوشتي
  نامي جز شاهنشاهي از و نزاده مادر از بزرگ پادشاهي ايران در

 ]همان[ ... است نمانده
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 .كلية افراد ايراني مجازند اطفال خود را به مدارس عمومي اعزام دارند�
 

  ... .است رايج اكنون هم پادشاهي دربار در فرزندان كردن بزرگ عادت�
  قضات قضاوت تا بردند مي محاكم به را خود اطفال كه رسم اين همچنين

 است شده منسوخ ايام اين در نيز بگيرند خو عدالت با و دهند گوش را
  از اثري و شود مي حاكم بپردازد پول بيشتر كس هر دارند اطمينان زيرا

  را مختلف گياهان پارسي كودكان اين از پيش .نيست طرفانه بي قضاوت
 اين كلي به اكنون ولي دانستند مي را آنها بد و نيك آثار و شناختند مي

 پارس اندازة به سرزميني هيچ در و است رفته بين از ضروري اكتساب
      باشند شده كشته سمي گياهان خوردن اثر بر كه مفلوك مردان

 .بينيد نمي
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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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  بود ديدار همين شايد و كرد؛ ديدن بابل و مصر از جواني در فيثاغورث�
  .»است عدد چيز همه« كند اعالم و بخواند رياضيات داد، انگيزه او به كه
 ]رنان[

 مصر به ... كوتاه مدتي براي فقط ولي بود افالطون شاگرد اودوكسوس«�
 هشت چرخة يك آنجا در او اند گفته .ماند هليوپليس در چندي و رفت
 كرد باز ... اي مدرسه بازگشت ايوني به وقتي .كرد محاسبه را تقويم سالة

 ]همان[ ».شد پرافتخار مردي ...
 و شد دلگير جباران گرفتن قدرت از فيثاغورث كه بود پوليكراس زمان در�

 فرو دانش و علم فراگرفتن به را خود عطش تا كرد سفر بابل و مصر به
 است آورده دوام جباران حكومت كه ديد و گشت بازپس چون .نشاند
   .برد سر به آنجا در عمر آخر تا و كشيد ايتاليا بسوي بادبان

 ]زاده صنعتي همايون ترجمة استرابو، جغرافياي[                                     
241 



 :نويسد ير روسو در تاريخ علوم مي پي

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

 

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

 ».كند ايجاد
 

 اين اما ...داشت تنظيم و تدوين ذوق اصوالً كه بود اي نابغه اقليدس«�
  خود او كه نيست آن بر دليل وجه هيچ به سابق اكتشافات تنظيم
 » ... باشد اكتشافاتي داراي
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  از پس بالفاصله احتماالً اصول، مقالة 13 اقليدس، مهم و معروف كار�
 اين ارشميدس زمان از .است درآمده كالسيك اثر يك بصورت انتشار
  اساسي درسيِ كتاب يك بعنوان و اند بوده مراجعه مورد پيوسته ها مقاله
   .اند گرفته مي قرار استفاده مورد

 

  اقليدس كه بود شده واقع همگان قبول مورد نكته اين كهن دوران در�
 پروكلوس گفتة به .است كرده گردآوري را خود پيشينيان كارهاي همة

 براي و كرده تكميل را تئايتتوس و ائودوكسوس هاي قضيه از بسياري
  اثبات بودند، كرده ثابت سطحي بطور فقط را آنها پيشينيانش كه آنهايي

 .است آورده چرايي و چون بي و قبول قابل
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 :نويسد لوئيس ويليام هلزي هال در تاريخ و فلسفة علم مي
 زيرا شد، پيدا صغير آسياي ساكن ايوني مردم ميان در يوناني علم«�

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

 

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

 

 .است رسانده انجام به را كارهايي چه فيثاغورث خود دانيم نمي«�
 آثار از فيثاغورث آثار ساختن جدا كه بود اي بگونه او انجمن مقررات

  ».است ناممكن فيثاغورثيان ساير
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 و مهاجر نه و بودند مهاجم نيز خود ايونيان و نبود يونان قلمرو در آناتولي�
 ماية و نفس نيك همنشينان اند شده نمودار غالباً كه آنچنان نه

   .پيرامون آن بوميان خوشبختي
 باستان ايران تاريخ در فراي ريچار                                                 

 
 اطراف و يونان سراسر از مهاجراني ساحلي، شهرهاي اين سكنة از بخشي�

  گوناگون هاي پيشينه اينان .بودند صغير آسياي اهالي از ديگر بخش و آن
  آداب و بينشها انواع معرض در خود سنتي محيطهاي از دور به و داشتند

  يك در مليتي چند زبانة چند جمعيت اين وجود .بودند »خارجي«
 .آورد پديد فكري جوشش براي اي زمينه رونق پر بازرگانيِ اقتصاد

 كانر كليفورد                                                                        
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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
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 )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 در كتاب خود مي) زاده شد. م.ق 63درحدود (استرابون 

  گويند مي .بود كاهنها اقامت محل كه ديدم بزرگ سراهاي هليوپوليس در«�
 دربارة مطالعه سرگرم روحانيون به كه بود شهري باستان روزگار در اينجا

  كاهنها هاي خانه هليوپوليس در ... داشت اختصاص نجوم دانش و فلسفه
 ما به اند گرفته مي تعليم آنجا در يودوكسس و افالطون كه هايي مدرسه و

  سيزده دو هر و رفتند محل اين به افالطون و يودوكسس .شد داده نشان
 دست چيره سماوي اجرام دانش در كاهنها اين .گذراندند آنجا در سال

  دانستند مي باره اين در آنچه دادن ياد در و كردند مي رازداري اما بودند
 با و شدند كامياب زمان طول در يودوكسس و افالطون .نداشتند شتاب
  را آنان دانشهاي اصول از اي پاره تا يافتند اجازه ايشان محبت جلب
   به  معهذا  .كردند پنهان  آنان  از را مطالب بيشتر بربرها اما  .كنند كسب
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 و سيصد از بيش كه را روز، شبانه يك كسر مقدار يودوكسس و افالطون 
  حقيقي خورشيدي سال طول بتوانند تا آموختند است، روز پنج و شصت

 خورشيدي سال حقيقي طول از يونانيان هنگام آن در .كنند محاسبه را
  توسط كاهنان هاي نوشته آنكه تا نبودند آگاه ديگر نكات بسياري و

  از نيز امروزه حتي يونانيان و شد ترجمه يوناني زبان به اخترشناسان
   ».آموزند مي چيزها بسيار ها كلداني قبيل از مردمي تعاليم
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  از .دستند چيره ظريف صنايع از بسياري در سنتها طبق صيدون مردم«�
  .دارند رياضيات و نجوم هاي رشته در فراوان دانشمندان گذشته اين

 شبانه دريانوردي به آنان نيازهاي از ناشي رشته اين در آنان مطالعات
   ».است

  و نجوم دانشهاي و گرفتند فرا مصريان از را هندسه دانش يونانيان«�
 هرگونه مخزن بزرگترين هم حاضر عصر در .ها اي فينيقيه از را رياضيات

 ».است فنيقيه شهرهاي در فلسفه، هاي رشته از يك هر در دانش،
 دربارة باستاني نخستين عقايد پذيرفت را پوسيدونيوس گفتة بتوان اگر«�

  .ساخت مطرح زيست، مي تروا روزگار از پيش كه صيدائي، موخوس را اتم
 صيدون از آور نام دانشمندان حاضر، عصر در بگذريم باستاني مطالب از

   ».اند برخاسته
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 اين بزرگان از يونان در هندسه دانش پيشوايان و بزرگان كلية ...�
  صاحب اقليدس چنانكه رفتند، مي بشمار نيز )درودگري( صناعت

  و شد مي شناخته هنر اين به و بود درودگر هندسه، اصول كتاب
 نيز آنان جز و ميالوش و مخروطات كتاب مؤلف ابلونيوس همچنين
 .اند داشته شهرت بدان و دانسته مي درودگري

 

 خلدون مقدمه ابن                                                        
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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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 :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 و از تمدن از قبل )درگذشت م .ق 558 حدود در كه( آتني سولون[   
 ]حكماي سبعة يونان بوده است    
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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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 سرگذشت مهندسي مكانيك، تأليف آبري برستال، ترجمه دكتر بهروش و همكاران

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



 جاي بسيار روميان و يونانيان ساده ماشينهاي بين در فرغون نبود�
  وجود دستي گاري از مدلي هيچ ساخت از اي نشانه چنانكه .دارد شگفتي

 داشته كاربرد چين در دوم قرن در چرخ تك فرغونهاي كه اين با .ندارد
  تمدنهاي بين در 12 قرن در اي وسيله چنين كه نيست ترديدي اما است
  در دوره، همان در تأخيري چنين دقيقاً .بود نشده شناخته هنوز غربي

   .است داشته وجود نما قطب تراز از استفاده
  بود، آب بردن باال براي  ديگري دستگاه كه مربعي سيني زنجيري تلمبة�

 پارچه، و زنجير تلمبة البته شد؛ مي استفاده چين در ميالدي اول قرن در
 .نكرد پيدا ظهور ميالدي 17 قرن حدود تا كه بود تلمبه اين غربي نمونة
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 يك تا بود هنر يك بيشتر روميان و يونانيان توسط ماشينها مطالعة�
  تا بود تفريح و تعليم به معطوف بيشتر آنها هدف و اي حرفه فعاليت
 مشغول يوناني فالسفة ذكر و فكر بنابراين .بشريت زحمت از كاستن

  توانستند مي كه بود مكانيكي دستگاههاي و بازي شب خيمه عروسكهاي
  فرود امكان كه قرقره و چاه چرخ مانند كنند، استفاده تئاتر در آنها از

 )ماشين درون خداي( صحنه باالي از را نمايشها در خدايان از يكي
 .كرد مي فراهم

 مديترانه بر و داد شكست را يونان امپراطوري روم، كه هنگامي�
 بودند، سودمند كه را انواعي وسايل، اين ميان از يافت، حكمراني

  مخترع خودشان روميان كه چرا داد؛ قرار استفاده مورد و برگزيد
 چنانكه كردند، مي استانداردسازي و سازماندهي را وسايل اما نبودند

 ديگر كاربردهاي براي و بخشيدند بهبود را يونانيان هاي ايده از بسياري
 .كردند سازگار
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 اختراعهاي به عصر، اين پايان از پيش تا چينيها كند مي اشاره نيدهام�
  غرب در هم بعد قرن 15 تا 9 حتي كه اند داشته دسترسي مكانيكي

 بوجاري ماشين فرغون، آهن، گري ريخته دستاوردها اين .نشدند ظاهر
 پنكه و طرفه دو پيستوني آكاردئوني دمندة غلطكي، آسياي هندل، با دوار

 .گرفتند مي بر در را
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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 261



  هخامنشيان شاهنشاهي فتح ضمن ايران، پادشاهان بايگانيهاي«�
 ».گرديد نابود .م .ق چهارم قرن آخر ثلث در اسكندر بدست

 كشاورزتاريخ ماد، دياكونوف، ترجمة كريم                                             
 چنين باستان ايران رياضيات به مربوط بخش در الگود سيريل�

  ساخت وارد ايران به مقدوني اسكندر كه اي لطمه« :است نوشته
  فرهنگي آثار اندازه آن حتي آن اثر در كه بود عميق و بزرگ چنان
  و مادها رياضي دانش پاية به بتوان آنها روي از كه نماند باقي

 ».برد پي قديم پارسيان
 1389از كتاب دانشمندان ايراني، تأليف عبدالرفيع حقيقت، نقل                      
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 آنچه از ]اسكندر دستور به[ ... :گويد النهمطان كتاب در نوبخت بن 1ابوسهل�
  و رومي زبان به و برداشته رونوشتي بود اصطخر هاي خزينه و ديوانها در

 فراغت نيازش مورد برداريهاي نسخه از آنكه از پس و برگردانيد قبطي
 به بود آنجا در گفتند، مي كشتج آن به كه فارسي خط به آنچه يافت،
 با و گرفته طبائع و طب و نجوم علم از را خود هاي خواسته انداخته، آتش

 و هند در چيزهايي و .داشت روانه مصر به ... چيزها ساير و كتابها آن
  جاماسب و زردشت خود پيامبر دوران در ايران پادشاهان كه ماند چين

 و زردشت پيامبرشان زيرا فرستادند، آنجا به و نموده، برداري نسخه حكيم
 كه بودند گفته و داده زينهار اسكندر رفتار و كردار از را آنان جاماسب،

 به و ربوده كتابها و علوم از بتواند كه آنجا تا او .بود خواهد وي با پيروزي
 ]تجدد محمدرضا ترجمه الفهرست،[        »... كرد خواهد روانه خود شهر
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  مردماني گرفت، بدست را امور كلية زمام ]بابك بن اردشير[ همينكه و«�
 نسخه بود، نزدشان كه كتابهايي تمام از تا فرستاد روم و چين و هند به را

  دنبال را رويه همين وي، از پس نيز، شاپور پسرش و ... نمايند برداري
 ]تجدد محمدرضا ترجمه الفهرست،[                                    »... نمود

 

 به فارسي از هايي ترجمه و بود الرشيد هارون الحكمه خزانه در ابوسهل�1
  :اوست از كتابها اين و است ايرانيان كتابهاي بر او دانش پاية و دارد عربي

 ]تجدد محمدرضا ترجمه الفهرست،[                                           »...
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  و گذاشت بنياد شهر هشت سغديانا و باكتريانا در اسكندر گويند مي«�
 بالفاصله سپس ».شد يكسان خاك با كه كرد ويران چنان را شهر چندين

 كارياتيه، شهرهاي نابودي ،)علت ذكر با بعضاً( توضيحاتي با استرابون
   .كند مي ذكر مناطق آن در را ها برنخيدي و كسيرا كرا، مركاندا،
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  چوب از قصر اين ستونهاي :نويسد مي همدان قصر دربارة بيوس پولي�
 زرين و سيمين هاي لوحه با را ستونها اين روي شده، ساخته سرو و سدر

   .است خالص نقرة از هم عمارت پوشش هاي تخته و اند پوشانيده
 ]معين دكتر فارسي فرهنگ[                                                        
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  فرستد مي برهمني نزد را خود مصاحبان از يكي هند، در مقدوني، اسكندر�
 با اسكندر مأمور .ببرد خبر او براي برهمنان هاي انديشه و باورها از تا

 دانستند، مي را عوام اي محاوره زبانهاي تنها كه مترجم، سه گري واسطه
  فرستادة به برهمن .شود آگاه برهمنان آئينهاي و سنتها از خواهد مي

  عامي مترجم چند توسط اطالع كسب در سعي كه فهماند مي اسكندر
 .آرند بدست گوارا و زالل آب الي و گل از بخواهد كه آنست مانند
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 گوشه در اسكندر كردن وانمود بزرگ و تجليل منظور به كه داستانهايي«�
  داستانها اين كنندگان جعل .پذيرد نمي كس همه را اند كرده شايع كنار و

  مثال عنوان به .نداشت ارزش برايشان حقيقت كه بودند چاپلوساني
 كاسپين درياي آنسوي بيابان و هند كوهستانهاي به ... را قفقاز كوهستان

 ».كردند منتقل
 بسيار چه اسكندر افتخارات بر افزودن انگيزة با« ديگر مثالي در ...�

   ».است شده نوشته دريا اين وصف در كه خطا و نادرست مفهومهاي
  خريدار اسكندر كه كند مي اشاره خود كتاب در ديگر جاي در استرابون�

  اي پاره به معتقد همچنين اما .بود چاپلوسي و تملق شمار بي هاي گونه
   .بود ارزشمند اعتقادات
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 دين كتاب اسكندر كه است آمده )بابكان اردشير موبد( تنسر نامة در�
 .بسوزاند بود، شده نوشته پوست هزار دوازده روي بر را زردشت

 

   صاحب يك هر تا دريدند مي را شاهانه لباسهاي ... اسكندر سربازان�
 به و شكسته را اي مجسمه از بخشي كه كسي هر ... شوند آن از اي قطعه
 ]رجبي پرويز گمشده، هاي هزاره[ .برد مي خود با بود آورده چنگ

 

  چه ديگر كنند، مي رفتار اينطور غرب قبلة و متمدن دنياي سربازان وقتي�
 نشان جواهر فرش و كاوياني درفش كه است اعراب قشون به ايرادي

 بين تا كرده تكه تكه را )زرين و سيمين ابريشمين، نقوش با( بهارستان
   .است نداشته آنها براي نيز كاربردي كه چرا كنند؛ قسمت خود
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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
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 :نويسد استرابون در كتاب خود مي
 زمينة در تنها نه كه معرفتند و دانش كسب پايبند چنان طرسوس مردم

 كه ديگر، هرجاي و اسكندريه و آتن از علمي هاي رشته تمام در بلكه فلسفه
  تفاوت اما .اند افتاده جلو برد، نام دانش و علم مركز عنوان به بتوان آن از

  تمام شهرها ديگر برخالف كه اينست در علمي مراكز ديگر با آن عمدة
 بيگانگان و هستند محل بومي طرسوس در معرفت و علم به عالقمند كسان

 محل در آنچه به محل بومي علم اهل اين اما .ندارند رغبت آنجا در اقامت به
  .روند مي خارج به تحصيالت تكميل براي بلكه كنند نمي قناعت گيرند مي فرا

  گزينند مي اقامت خارج در آنان از معدودي شود مي كامل آنان تحصيالت چون
 دربارة شد گفته آنچه عكس اما .گردند مي باز خود موطن به آنان بيشتر و

  اسكندريه، استثناي به بردم، اسم كه دانش و علم مركز شهرهاي ديگر
   .است صادق
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 آنجا در خوشي با را خود اوقات و كنند مي اقامت شهرها آن در اينان بيشتر
  توان مي را طرسوس بومي كمتر نيست چنين طرسوس در اما .گذرانند مي

  باشد،  خواهد مي كه دليل هر به خود، موطن از خارج در علتي به كه يافت
 بيگانگان يكسو از آيد مي پيش حالت دو هر اسكندريه در .گزيند اقامت
  دانشمند شهروندان ديگر سوي از آيند مي بدانجا دانش كسب براي فراوان

  طرسوس گذشته اين از .نيستند كم اند، رفته نقاط ديگر به كه اسكندريه،
  دارد شكوفا و كوشا جمعيتي تنها نه رويهمرفته .دارد فلسفي مكاتب انواع
 از بهتر روم اما ... مادري شهر اليق و سزاوار و است توانمند شهري بلكه

  زيرا دهد، ارائه را طرسوس دانشمندان فهرست تواند مي ديگر هرجاي
  وصف است چنين .اسكندريه و طرسوس اهل دانشمندان از است انباشته

 ]همان[  .طرسوس
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 .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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 بوده افسانه اولين كنندگان تصنيف اول، فارسيانِ :گويد اسحاق محمدبن�
  از را آن و نگاهداري خود هاي خزانه در و درآورده كتاب بصورت را آن و

  ]تجدد ترجمة نديم، بن ا الفهرست[ .نمودند مي حكايت و نقل حيوانات زبان
 

 براي كه بود داده فرمان خوابي بي رفع براي شاه كه آمده استر سفر در�
 ]ماليري دكتر ايران، فرهنگ و تاريخ كتاب از نقل[   .بخوانند تاريخ كتاب او

 

      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 [           

 )ميالدي 46–127حدود (پلوتارك  277



 و شوش در شاهي دفاتر از كتابهايش نگارش در كه مي كند ادعا كتزياس�
 البته .كرده است استفاده دربار پزشك عنوان به شخصي اش مشاهدات

 .است تضاد در هردوت نوشته هاي با ايران تاريخ درباره نوشته هايش
 ما به و شده مفقود نوشته هند و ايران به راجع كتزياس كه كتابهايي�

 كتب در را آن از قسمتهايي رومي و يوناني مورخان ولي است نرسيده
 ]دهخدا لغتنامه[ .اند كرده ذكر خود

اين ادعا، فارغ از محتواي كتابهايش، گواهي تاريخي بر وجود دفاتر شاهي  �
 .  امپراتوري هخامنشي در شوش است
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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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 »االنبياء و االرض ملوك سني« معروف تاريخ كتاب مؤلف اصفهاني حمزة�
 و تحقيق به ايران پادشان پادشاهي مدت و تاريخ دربارة كه خواست
 هاي ترجمه متعدد نسخ آوري جمع به كار اين براي و بپردازد تفحص

 به آورد بدست كتاب اين از مختلف نسخة هفت پرداخت، خداينامه عربي
   ... شرح اين

 مقابله هم با را آنها وي آمد فراهم نسخ اين چون كه نويسد مي حمزه�
  .نمود استخراج آنها از را خود كتاب از باب اين مطالب و سنجيد و كرد

 ]14 صفحه بيروت، چاپ االنبياء، و االرض ملوك سني تاريخ[
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 مانويان ديني آثار 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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 انوشيروان 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�
  بودند درآورده پارسي به را چيزهايي منطق و فلسفه از قديم در ايرانيان�

 ]الفهرست[ .كردند ترجمه عربي به را آنها ديگران و مقفع بن عبداهللا كه
  انقراض از پس كه بود شاپور گندي مدرسة طب، مدرسة مشهورترين�

  طب علم مهم مركز اسالمي نخستين قرون در و ماند باقي نيز ساسانيان
 ]كريستنسن[  .رفت مي بشمار

 ]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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 همة كتاب اين در .گويند مي گاهنامه آن به كه است كتابي را ايرانيان و«�
  اند داده آن به كه ترتيبي حسب بر است مرتبه 600 ايران كشور مراتب

  كه هم نامه آيين دربارة و است »نامه آيين جملة از كتاب، اين و شده ذكر
  در است عظيمي كتاب آن و گويد كرده ترجمه الرسوم كتاب به را آن

 و بزرگان ديگر و موبدان نزد در جز كامل بطور كه برگ هزاران
 ]االشراف و التنبيه[ .شود نمي يافت رياستمداران
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  توجه قابل .بينيم نمي را نويسنده نام اغلب ما ساساني هاي نوشته در�
  سرشناساني توان نمي باستان ايران از چرا كه گيرند مي خرده كه كساني

 اگر .است نداشته وجود سرشناسي كه گيرند مي دليل را اين و برد نام را
 و بكشند رخ به را خود آوران نام نبود رسم كه شويم واقف مطلب اين به

 .داريم مي بر باستان ايران به تهمت از دست كنند، عرضه

 1396هاي ايران، ژاله آموزگار، انتشارات معين، چاپ اول  از گذشته 285



  نسبت باربد به را ايران موسيقي دستگاههاي اختراع موجود روايات�
  ولي داشته، وجود هم باربد از پيش مقامات اين واقع، در .دهند مي

  در بسزايي تأثير بزرگ ساز آهنگ اين كه نيست ترديد محل
 عمدة منبع هم را موسيقي اين و است كرده ساساني موسيقي
  كه گفت توان مي و شمرد بايد اسالم از بعد ايران و عرب موسيقي

 زيرا است؛ باقي باربد الحان از آثاري هنوز مشرق اسالمي ممالك در
 .هستند كار محافظه بسيار صنعت از رشته اين در شرقيان كه
   ]كريستنسن[
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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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 بن نضر نام به بازرگاني كه اسفنديار و رستم ميان جنگ داستان�
  در كرد، مي حكايت تازيان براي را آن اسالم پيغامبر عهد در حارث
 بنابر كه بود مدون »اسپنديات رستخم« كتاب نام به پهلوي كتابي

  .بود آورده در عربي به را آن سالم بن جبلة ،نديم ابن نقل

 ، تأليف آرتور امانوئل كريستنسن»كيانيان«نقل از كتاب  288



 مسعودي از نقل به )سكا قوم سران :سران + سك محتمالً( السكيسران�
 را رستم سرگذشت و سياوش مرگ و تركان و ايرانيان بين جنگهاي همة

 .درآورد عربي به پهلوي از المقفع ابن آنرا كه است، آورده تفصيل به
 

 هر كه را سگيسران و خداينامه كتاب گوي پارسي و زبان عربي مورخان�
 و داده مي قرار استفاده مورد بود آمده در عربي به المقفع ابن بوسيلة دو

  كه را كيانيان تاريخ طرح ترتيب بدين و درآميخته بهم را آنها مطالب
 ]كريستنسن[ .اند آورده مي بوجود يابيم مي طبري تاريخ در اكنون
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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 مانند گنبد 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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 هست ساسانيان دورة ايراني هاي پارچه از جالبي هاي نمونه اروپا در اينك�
 به فلسطين از عيسوي جنگجويان صليبي جنگهاي در را آنها بيشتر كه

 .اند برده اروپا
  و اورسول سنت كليساي در زيبايي بسيار هاي نمونه ها پارچه نوع اين از�

 هست پاريس در كلوني موزة در و آلمان در نورمبرگ و برلن هاي موزه در
 .شود مي ديده آنها در ساساني پادشاه آخرين سوم يزدگرد صورت كه

 هاي دوره در ايران در چه كه فاخري هاي پارچه در عيناً نقشها اين ...�
  كه اين در و شود مي ديده اند بافته بيزنتيه سرزمين در چه و اسالمي

 به است بوده ايران صنايع تأثير و نفوذ تحت در كامالً بيزنتيه بافندگي
     .نيست سخن جاي وجه هيچ

 نفيسي سعيد                                                                  
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  در ميالدي، ششم قرن خالل در نهايتاً و نهاده سر پشت ... طب تاريخ«�
  نستوريان ... پذيراي ... شهر اين .بود شده متمركز شاپور، جندي شهر
 اين به رو شد، تعطيل شان مدرسه آنكه از بعد م 489 سال در كه ادسا
 بسته از بعد نيز آتن مدرسة نوافالطوني فالسفة آنان پي در و آوردند شهر

 مأوا شهر اين در -ژوستينين دست به م 529 سال در مدرسه اين شدن
 ».گزيدند

  ششم قرن اواسط در كه است اعراب از فرد نخستين كلده بن حارث�
 )ص( پيامبر .آمد نائل دانشگاه اين از طبيب لقب دريافت به ميالدي
   .فرستادند مي وي نزد به را بيماران

 
 ]تاريخ اسالم كمبريج، ترجمه تيمور قادري[                                      
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 اعجاز علمي در قرآن
  ديد از اگر كه دارد، وجود كريم قرآن در علمي اعجاز از متعددي موارد�

 و ثبت عبداهللا بن محمد نام به علم تاريخ در بايد كنيم نگاه نيز غيرالهي
   .شود داده ارجاع

 

ْمُس َتْجِری لُِمْسَتَقرٍّ لََها َذلَِك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعلِيم � )                      ٣٨/يس(َوالشَّ
. اين تقدير عزيز عليم است. خورشيد به سمت محل استقرار خود روان است

 )اشاره به حركت انتقالي خورشيد(
 
ا لَُموِسُعوَن   � ماَء َبَنْيناها ِبأَْيٍد َو إِنَّ )                              ۴۵/ذاريات(َو السَّ

گمان در حال گسترش آن   و بىقدرت خود برافراشتيم آسمان را به دست و 
 )  اشاره به انبساط جهان(هستيم 
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مَواِت َواْألَْرَض َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما � )                      ٣٠/انبياء(أَنَّ السَّ
 .آسمانها و زمين هر دو بهم پيوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختيم

 
حاِب � )                         ٨٨/نمل(وَتَری الِجباَل َتحَسُبها جاِمَدًة وِهَی َتُمرُّ َمرَّ السَّ

مانند ابرها حالي كه كني كه جامد هستند در  بيني تصور مي ها را كه مي كوه
در سطح زمين سرعت رابطة و ابرها با توجه به ها  سرعت كوه[. كنند حركت مي

آن، با دقت بسيار زيادي يكسان     اي  سرعت زاويهدر است با شعاع زمين برابر 
 .]شود مي
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 :نويسد استيون رانسيمان در تاريخ جنگهاي صليبي مي
 پيوسته باختري و خاوري ايالتهاي ميان روم امپراتوري تاريخ سرتاسر در�

 ثروتمندترين و ترين پرجمعيت مصر و شام .بود موجود نهاني كشمكشي
 اختيار در زمين خاور با تجارت و بودند امپراتوري صنايع مركز و ايالتها
 مناسبت به يكسو از گذشته، اين از و بود آنان كاروانهاي و ها كشتي
 با مجاورت اثر بر ديگر سوي از و خويش باستاني تمدن ديرين سابقة
  و تمدن سطح ساساني، شاهنشاهي يعني روم، نيرومند رقيب يگانه

 مراتب به معنوي، چه و مادي زمينة در چه خاوري، ايالتهاي در فرهنگ
  پيشي باختريان بر خاوريان نفوذ ناگزير .بود باختري ايالتهاي از باالتر

  را ]مسيحيت[ خاوريان كيش كبير، كنستانتين كه بدانجا، تا گرفت
  يك .داد انتقال بسفر، كنار در بيزانس، به را خويش پايتخت و پذيرفت

  لطف به كه، حالي در رفت ميان از )غربي( روم امپراتوري ... بعد قرن
 .ماند باقي پابرجا و نيرومند همچنان شرقي روم كنستانتين، سياست

 ترجمة منوچهر كاشف 296



 )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، 



  و كارداني كفايت، بواسطة :نويسد مي ايران تاريخ در سايكس سرپرسي�
  خالفت كه بود ]برامكه ايراني خاندان[ آنها ادب و علم سرپرستي نيز

 .رسيد كمال اوج به عباسيان
  و خالد بن يحيي و )عباسي خليفة نخستين سفاح وزير( برمك بن خالد�

 جعفر و فضل او پسران
  كرد مي حكايت برمكي جهم بن محمد و برمكي يحيي بن عبداهللا از ابومعشر�

 ترجمة نديم، ابن الفهرست[ .دانست مي ديگران از برتر دانش در را آنها و
  ]تجدد محمدرضا
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  نزديكي به پايتخت انتقال و عباسيان به امويان از خالفت دستگاه انتقال�
  و انتقال، اين در ايرانيان مشاركت همچنين و ساسانيان، سابق پايتخت

  تمدن علمي شكوفايي سبب عباسي، خلفاي صدارت شدن دار عهده
   .شد مسلمانان

 

 دولت همان را ديلميان دولت زردشتي منجمان چگونه نميدانم من«�
  كه صورتي در دانستند ]ايرانيان به دولت برگشت پيشگويي[ موعود
  هم عباس بني دولت و آيد مي تر راست عباس بني دولت بر ايشان داليل
 ]بيروني ابوريحان آثارالباقيه[          ».است شرقي و خراساني دولتي
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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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  خورشيد هنگام به نيز، واجب نمازهاي برخي كه آنجا از اين، بر عالوه ...�
 منظور به تا آمد الزم نتيجه در است، شده مقرر گرفتگي ماه يا گرفتگي
 رو اين از .شود بيني پيش ها پديده اين وقوع نمازها اين براي آمادگي

  كه است آمده قرآن در كه چرا ؛... شد؛ كاو و كند و تحقيق مشوق دين
  تأكيد آنها مورد در تأمل به و اند شده آفريده آدمي فايدة براي ستارگان

  نوعي به را نجوم اگر بود نخواهد آور تعجب دليل همين به .است شده
    .كنيم تلقي دين با مرتبط علم

 ]قادري تيمور ترجمه دوم، جلد كمبريج، اسالم تاريخ[                                 
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  عربي به را يوناني كتب كه كرد امر خود زيردستان به عباسي منصور�
 ]نوشت مي هم را هندي و فارسي كتب كه بود آن صحيح[ .كنند ترجمه

 
  را دانش و علم از حمايت شب، يك و هزار كتاب قهرمان الرشيد هارون�

  فرستاد هديه عنوان به داري زنگ ساعت شارلماني براي و گرفت برعهده
 عجايب هشتمين را آن زمين مغرب اهالي و كرد مي كار بخود خود كه

 .پنداشتند جهان
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  بيماران درمان براي اسالم در كه بيمارستاني نخستين :رشيد بيمارستان�
  بيمارستاني همين گرديد، اسالمي بيمارستانهاي سرمشق و شد تأسيس

 .آمد بوجود بغداد در الرشيد هارون زمان در كه بود
 به و شاپور جندي بيمارستان پزشكان از يكي بوسيلة بيمارستان اين�

  بود همان آنجا در هم كار روش .يافت تأسيس بيمارستان همان از تقليد
 .بود شاپور جندي بيمارستان در كه

 دانشگاه نام به را آن سارتن كه شاپور جندي بيمارستان و آموزشگاه�
 و سوم قرن تا دوران آن از پس هم و ساساني دورة در هم است خوانده
 و ايران در آن به وابسته علوم و پزشكي مركز همچنان هجري چهارم
 را خود علمي سيطرة همچنان قرن چند تا شاپوريان جندي و بود، اسالم

  عربي زبان به كه طبي كتابهاي نخستين .كردند حفظ اسالم عالم در
 .بود شاپوريان جندي همين بوسيلة شد برگردانده
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 مأمون عباسي

  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    306



  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

 

  خود 196 سال از و كرده پيدا امام عنوان 195 سال هاي سكه در مأمون«�
  را خود خليفه، و امام بر عالوه 198 سال در و دانسته خليفه را

 )ع( رضا امام حضرت آنكه از پس نهايت در و كرده معرفي اميرالمؤمنين
   ».است ناميده اهللا خليفه را خود خوانده، المسلمين عهد ولي ها سكه در را

   ]1396 سليماني، سعيد ،)چهارم و سوم قرن( ايران محلي دودمانهاي در سكه تاريخ[             
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 به عباسي، مأمون خالفت دوران از مستشرقين علم، تاريخ منابع در�
 .كنند مي ياد »مسلمانان تمدن طاليي دوران«
 

  رضا امام علويان، مكرر قيامهاي و روزگار آن شرايط به توجه با اگر�
 اصطالح به دوران اين كردند، نمي دنبال را مدارا سياست آن ،)ع(

 .پيوست نمي بوقوع مسلمانان تمدن در طاليي
 

 .شود رجوع پيوست به مأمون با يزيد دوران مقايسه براي                 
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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 بود 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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 از مهمترين آثار احمد بن موسي بن شاكر خراساني   الحيل
  مهندسي دسته در توان مي امروزي علوم بنديهاي دسته در را الحيل علم 

  و مكانيكي هاي دستگاه و ابزارها از كتاب اين در آورد بشمار مكانيك
  كه است آمده دستگاه صد شرح كتاب اين در .مي شود بحث هيدروليكي

  طرحهاي .مي كنند كار سياالت مكانيكي خواص از استفاده با و خودكار
  موسي بن احمد كامل شناخت و آگاهي از حكايت الحيل، كتاب در موجود

  كتاب اين ويژگيهاي ديگر از .دارد مكانيك و فيزيك علوم اصول و قوانين به
 امروزه را آن ساخت امكان كه شده اند تشريح گونه اي به دستگاه ها كه آنست

 از آنها عدد 20 حدود شده، طراحي دستگاه يكصد از .نمايد مي امكانپذير
  از يكي الحيل كتاب بي شك .مي شوند محسوب خودكار كنترل وسايل

 قرن تا مكانيك مهندسي كتاب نظيرترين كم و مهندسي آثار ممتازترين
 از پس سال 600 به قريب اروپاييان و مي شده محسوب ميالدي شانزدهم

 .اند پرداخته فني و علمي شاخه اين به كتاب اين تاليف
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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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 :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
      316 



  مواظبت براي يكي بود؛ شده ساخته و طراحي منظور دو براي بيمارستانها«
 و نظري آموزش براي مناسب زمينة آوردن فراهم براي ديگر و بيماران از

 قابل هاي بودجه و شد ساخته امر اين براي اي ويژه بناهاي .طب دانش عملي
  بيمارستاني هر در ... گرديد مقرر و تعيين آن براي وقف، بصورت اي مالحظه

  انجام براي پزشك ... داشت وجود داروساز يك نظر زير داروخانه يك
  از توانست مي و بود برخوردار كامل آزادي از بيمارستان در خود، آزمايشات

  در را خود آزمايشات از حاصله نتايج وي .كند دفاع جديد درماني هاي راه
  مورد بيمارستان اعضاي توسط بعداً كه كرد مي يادداشت اي ويژه گزارشهاي

  آموزش خود شاگردان به هايي دوره طي پزشكان ... گرفت مي قرار بررسي
  امتحاني دانشجويان از عملي، كار و آموزش دورة تكميل از بعد و دادند مي

  .كنند طبابت شد مي داده اجازه ايشان به آن براساس كه آوردند مي بعمل
 »... بودند كتابخانه داراي بيمارستانها از تعدادي

 ]تاريخ اسالم كمبريج، ترجمه تيمور قادري[                                                   
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  به منسوب البلدان عجايب كتاب در سيستان تاريخ كتاب از نقل به
 :است آمده )هجري چهارم قرن نويسنده و شاعر( بلخي ابوالمؤيد

  به آسياهاشان و باشد باد آنجا و بسيار است ريگي سيستان گرداگرد«
 »گردد باد

 ]الشعراي بهار تاريخ سيستان به تصحيح ملك[                                      
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  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، آثارالباقيه بر مترجم مقدمه[                               
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 در خصوص جرجانيه به پيوست رجوع شود



 )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

 .نامگذاري كرده است» عصر بيروني«جرج سارتن، قرن او را به نام 
 هاي جغرافيايي، قاعدة تسطيح كره براي ترسيم نقشه�
 اختراع ابزاري براي محاسبة وزن مخصوص،�
 ،)كيلومتر 110با اختالف حدود (محاسبة شعاع كرة زمين �
 روي بر كه )متر 5 حدود قطر به اي كره نيم( جغرافيايي كرة ساخت�

 .است آمده شهرها فواصل و جغرافيايي عرض و طول با شهرها آن
  كه بطوري ؛)آمريكا( زمين كرة آنسوي در معمور خشكي بيني پيش�

  و مسكون زمين كرة شمالي ربع يك تنها كه بودند معتقد پيشينيان
  .ندارد طبيعي علتي موضوع اين كه بود معتقد وي اما است؛ معمور
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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
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 :نكات
 وجود 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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 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،  324



  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،  325



 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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 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�

 

327 
 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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 )ق 430–354حدود (هيثم  ابن

 برجاي رياضيات و نجوم نورشناسي، هاي شاخه در اثر 92 هيثم ابن از�
 .است »المناظر« نورشناسي در آنها مهمترين كه مانده

  پيشنهاد را مختلفي آزمايشي روشهاي نور، ويژگيهاي آزمايش براي وي�
   .است تاريك اتاق او ابزارهاي از يكي .است كرده

  تجربي بصورت آزمايش، با هيثم ابن خود، پيشينيان نظريات برخالف�
 .ماست چشم به اشياء از نور پرتوهاي ورود بينايي، علت كه كند مي ثابت

 بر مبتني علمي شيوة كه است كساني اولين جزو احتماالً هيثم ابن�
 .]آمريكانا المعارف دايره[ است كرده گذاري پايه را آزمايش و تجربه
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  بود معتقد وي .شد ترسيم هيثم ابن توسط علمي پژوهش درست شيوة�
  بيني پيش براي »تجربي روشهاي« از بايد علمي نظريات درستي تعيين در

 .كرد استفاده نظريات اين
 درك براي را دل خواهش از جانبداري عدم و انصاف رعايت همچنين وي�

 .دانست مي ضروري علمي حقايق
 حواس خطاي به توجه و معرفت كسب در انسان محدود توانايي به توجه�

    علمي شناسي روش خصوصيات ديگر از برهان اقامة در عقل خطاي و
 .است هيثم ابن
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 بر قمر وقت هر به كه ،دارد قمر به تعلق گويند جزر و مد اين و ... «�
  مد غايت در آب – است رابع و عاشر آن و  - باشد رجل و رأس سمت
 غايت - باشد مغرب و مشرق افقِ يعني - افق دو بر قمر چون و .باشد
  در آب باشد شمس استقبال و اجتماع در قمر چون آنكه ديگر .باشد جزر

  و گيرد، بيش ارتفاع و باشد بيشتر اوقات اين در مد يعني باشد، زيادت
 علُوش مد وقت به يعني باشد، نقصان در آب باشد، تربيعات در چون

 جزرش و بود، استقبال و اجتماع وقت به كه نگيرد ارتفاع و نباشد چندان
  بدين پس .نشست مي استقبال و اجتماع وقت به كه نشيند فروتر آن از

 . اَعلَم تعالي اهللاُ و  .است قمر از جزر و مد اين تعلق كه ميگويند داليل

 سفرنامه ناصرخسرو، به تصحيح محمد دبير سياقي 332



 ها نظاميه

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

 عالي مدارس اهميت، با شهرهاي ديگر و بغداد اصفهان، نيشابور، در
  تشكيالت نظر از كه عالي مدارس اين .كرد تأسيس دانشگاههايي يا
 امروزي سامانة شبيه و بودند كامل ارتباط در هم با اداره و

Campus System نام نظاميه او نام افتخار به شدند، مي اداره 
 ».گرفتند
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  و آينده، هاي دانشگاه 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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 .برد فخر رازي به طبيعت موجي صوت پي مي
 

 بر سخت جسمي كوفتن از كه بود هوا تموج آواز حدوث سبب بدانكه«�
 حاصل ديگر جسمي از جسمي چنين شدن بركنده از يا سخت، جسمي

 به موج آن و پذيرد موج هوا البد .گردد حاصل تموج آن چون شود،
 ]176 ص العلوم، جوامع[  ».رسد گوش

  شك روش كه است لحاظ اين از مخصوصاً الدين فخر امام اهميت�
  و فلسفه با مخالفت عليرغم و بخشيده تكامل و توسعه را غزالي منطقي
 .است كرده توجه استدالل و تجربه و تجربي علوم به خود فالسفه

 سرگذشت سازمانها و نهادهاي علمي و آموزشي ايران تأليف غالمحسين صدري افشار 335



  كشتي يك با فارس خليج از مسافرت هنگام عوفي محمد الدين سريد�
  كشتي ناخداي .رفتم مي هند به سيراف از :نويسد مي هندوستان به ايراني
  ظرفي در بود ماهي شكل به كه را مغناطيس قطعه يك يابي جهت هنگام

 آن دم و شمال بطرف ماهي سر كه هنگامي .ريخت آب آن در و انداخت
  بود، كرده تعيين نما قطب كه بطرفي را كشتي گرفت قرار جنوب بطرف
 در ايرانيان اما .است هجري ششم سده به مربوط اين البته .داد جهت
  خود ديني نيازمنديهاي براي نما قطب روي از را نما قبله اسالمي دوره

   .ساختند »عربستان جنوب در مكه«
 

 1386، تأليف دكتر بختور تاش، بهجت، »نوشت حكومتي كه براي جهان دستور مي«نقل از كتاب  336



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

   .شود مي محسوب فناوري تاريخ در مهم سندي كه است الِحَيل 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[       
 
 )1924-2018( »اد سزگينؤف«پروفسور �

 وابسته اسالمي  علوم تاريخ مؤسسة افتخاري مدير و بنيانگذار و بازنشسته استاد�
   ،فرانكفورت دانشگاه به

  )جزري جمله از( اسالمي تمدن دوران دانشمندان هاي دستگاه از تعدادي�
 شهر در اسالمي علوم تاريخ مؤسسة مركز در اي موزه در اكنون هم و شده بازسازي

 .است فرانكفورت
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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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       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                                                     

344 
 . اين اساليد توسط دكتر محمدجواد ناطق مرقوم شده است



 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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يكي از پسرانش داشته، الدين با  رشيددر اثناي مكاتباتي كه خواجه 
 :نويسد چنين مي

 كاروانسراي چهار و بيست در او با و پيوسته اتمام به ... رشيدي ربع و ...«�
 گذشته، مينا قبه از بنا رفعت به و است منيع خورنق قصر چون كه رفيع

 و ايم، كرده بنا درو دلكش خانه هزار سي و ...  دكان پانصد و هزار و
  شَعربافي هاي كارخانه و طواحين و حوانيت و باصفا بساتين و ... حمامات

 ثغري و شهري هر از و ... غيره و دارالضرب و رنگرزخانه و كاغذسازي و
 طالب هزار شش و ... گردانيديم ساكن مذكور ربع در و آورديم جماعتي

 دارالسلطنه در بودند آمده ما تربيت اميد به اسالم ممالك از كه علم
  از را ايشان ميادمات و ادرارات كه فرموديم و گردانيديم ساكن تبريز

 سر از ايشان تا كنند اطالق هند و قسطنطنيه و روم جزيه حاصل
 »... گردند مشغول استفاده و افاده به خاطر رفاهيت
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در فصل نهم امور مربوط به بيمارستان، داروخانه و مخزن ادويه ربع 
 :رشيدي آمده است

 
 همواره را متعلّم دو و گفتن طب درس بر باشد قادر طبيب آن بايد و ...«�

  اجازت سال پنج از زيادت و نمايند مالزمت سال پنج مدت و گويد درس
  سال پنج از بعد .باشند طب علم مدرس مالزم دارالشفاء آن در كه نيست
  مالزم باشند داشته استعداد مذكور موجب به كه ديگران تا روند بيرون
 »... شوند

  بايستي داشته، اشتغال طبابت به دارالشفا در كه پزشكي مقررات، طبق(
  پزشكي دانشجوي دو برنامه، مطابق پيوسته و بوده طب تدريس به قادر

 التحصيل فارغ سال پنج از پس دانشجويان اين كه اي بگونه باشد؛ داشته
 ).شود گرفته جديد دانشجوي و شوند
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فصل دهم در شرح و تفصيل امور كتابخانه است كه بطور نمونه در آن 
 :آمده است

 
 وثيق رهني به اال نبرد، بيرون كتابخانه از را كتب اين كه كرده شرط و«�

 ربع از بيرون اگر و برند رشيدي ربع در اگر باشد كتاب آن قيمت كه
  كتاب قيمت ]برابر دو[ ضعف آن قيمت كه بنهند رهني برند رشيدي

  انتفاع اگر اما و .نبرند ديگر جايي به آن حوالي و تبريز از اصالً و باشد،
 » .دهند مجال رهن بي مناول، يا خازن برابر گيرند كتابخانه در هم
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  استاد و مينوي مجتبي استاد توسط رشيدي ربع وقفنامه خطي نسخه�
 .رسيد چاپ به1356 سال در و تصحيح افشار، ايرج

 
  با و تبريز شهرداري سفارش به اسوه انتشارات توسط جديدي چاپ اخيراً�

 نيز حاضر اساليدهاي  در كه است، شده منتشر آن بر اي مقدمه افزودن
   .است شده گرفته بهره آن از

349 



 )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

   استرابون جغرافياي كتاب در ايكاروس  و شاهنامه در كيكاووس پرواز :متقدم اساطيري افسانة دو



موزة علوم و فناوري: مرجع 352  



 در مد و جزر در ستارگان و سيارات تأثير دربارة بلخي ابوجعفر نظريه�
 اين چگونگي دربارة وي هرچند .است داشته بسيار رواج ميانه هاي سده
  اين كليت كه دانيم مي اما باشد داشته درستي ديد توانسته نمي تأثير

 .است درست نظريه
 

 1380نقل از كتاب كارنامة ايرانيان تأليف يونس كرامتي،                         
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 )م  1393-1449/ ق 795-853حدود (اُلُغ  بِيگ  
 فرزند ارشد شاهرخ  و نوة تيمور لنگ  و فرمانرواي  خراسان،�
 .وي در سلطانيه زاده شد و در حكمت و علم زبانزد بود�
 .النهر، حكومت سمرقند را به وي داد شاهرخ پس از لشكركشي به ماوراء�
  درگاه  به  را عارفان  و صوفيان  ، شاعران هنرمندان، ، دانشمندان بيگ  الغ �

   .خواند فرا سمرقند در خويش 
 ياري  به و ساخت  سمرقند در عظيم  رصدخانه اي  م 1420/ ق 823 در�

  بيگى  الغ  يا كورگانى  زيج  كاشانى  جمشيد غياث الدين  نظير دانشمنداني
 آن  براساس  همواره  و بوده اسالمي دول در زيج آخرين كه آورد پديد را

   .مى شد استخراج  تقويم 
  به  گوهرشاد مسجد نظير متعددي آثار خاتون، گوهرشاد ، وي مادر از�

 .شد كشته عبداللطيف پسرش توسط بيگ الغ . است مانده  جاي 
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 :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



 ابن ابوالبركات القضاه قاضي قول از بطوطه ابن سفرنامه منقِّحِ جزَي ابن�
  در گفت كه شنيدم رشيد بن ابوعبداهللا خطيب از« كه كند مي نقل الحاج
  نورالدين برادرزادة .كردم مالقات عراق علماي از الزجاج بن نورالدين با مكه
  24 عراق در تاتار فتنة در :گفت سخن اثناي در نورالدين و بود او با نيز

 به اشاره( يكي اين و من جز جمله آن از و شدند كشته علم اهل از هزار
   ».است نمانده باقي كسي )اش برادرزاده

 موحد محمدعلي دكتر مترجم، مقدمه از                                                      
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 پايان ناامني و مرج و هرج كه است امكانپذير هنگامي تمدن ظهور�
 دورانت ويل                                               .باشد پذيرفته

 

 :نمونة غربي آن پس از سقوط امپراطوري روم غربي�
 درآمد غيرفعال حال به قرن چند تا روم امپراطوري سقوط از پس ها سكه ساخت�

 مربوط مهارتهاي بايد يافت، ادامه سكه ساخت كه وسطي قرون طي نتيجه، در و
 با مقايسه در ميالدي نهم و هشتم قرنهاي هاي سكه ... شد مي بازآموزي آن به

 .بودند تر ابتدايي روميان، عصر هاي سكه
  دوازدهم قرن تا – بودند شده شناخته كامالً روميان براي كه – چوب كاري رنده�

 آنها از استفاده ميالدي سيزدهم قرن تا و ماند ناشناخته غرب براي ميالدي
   .نشد متداول
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 .اما قشون مغول به مصر نرسيد و شكست خورد

  ... گفت توان نمي آنرا شمارة كه است زياد بقدري ]قاهره[ مصر مدارس�
 زيرا است قاصر آن وصف از زبان واقعاً است، قصر دو ميان كه بيمارستاني

 بيرون شمار حد از كه آمده گرد آن در دارو و استراحت وسائل چندان
 .است آن درآمد دينار هزار روزانه گويند مي و باشد مي

 در اسوان تا آنجا از و قاهره تا اسكندريه از بازارها نيل، ساحل امتداد در�
 بين نقليه وسيلة هزار 36 قاهره در .است پيوسته بهم عليا مصر

 .هستند آمد و رفت در و كنند مي كار عليا مصر و دمياط و اسكندريه
  در كشتيها كه دارد چوبين پلي نيل، از اي شاخه كنار بر الرمان اُشمون�

 توانند مي كشتيها و دارند مي بر را پل عصر وقت و اندازند مي لنگر آن كنار
 .كنند حركت سو هر بر
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 )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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 كتابهاي گنجينة مرو
  ايراني كتابهاي از و ام آمده شما شهر اين به بار سه من :گفت عتابي�

  يزدگرد زمان از كتابها اين ام نوشته چيزها است مرو گنجينة در كه
  از حسين بن طاهر محمدبن زمان در[ تاكنون و افتاده مكان بدين

 طاهر ابي بن احمد تأليف بغداد تاريخ از[ .است موجود نيز ]طاهريان
 ]طيفور

 آخرين سوم يزدگرد بوسيلة كه همانها يعني مرو خزانة كتابهاي�
  يافته انتقال مرو به تيسفون از نشيني عقب هنگام در ساساني پادشاه

 .بود
  اين از پس و بود ايشان خدمت در برمكي وزيران دوران در عرب شاعر عتابي(

 سردودمان ذواليمينين حسين طاهربن به عتابي برانداخت، را آنها هارون كه
 )پيوست خراسان طاهريان
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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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 هشام براي هجري 113 سال در كه بزرگي كتاب دربارة مسعودي�
  در هجري 303 سال در آنرا وي و بود شده ترجمه اموي خليفة

  شامل و بود ديده فارس استخر در ايراني اشراف از يكي خاندان
 شامل و ايرانيان سياستهاي و بناها شرح و اخبار و علوم از بسياري
 يك هر دوران مهم رويدادهاي شرح و ساساني پادشاهان همه تصوير

  آن كه بود آمده كتاب اين تاريخ در« :است نوشته چنين بود مي
  در شده يافت ايران پادشاهان هاي گنجينه در آنچه روي از را كتاب
 عبدالملك بن هشام براي بودند نوشته 113 سال االخر جمادي نيمه

 ».شد ترجمه عربي به فارسي از مروان بن
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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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 ساخت ساعت

 بابل، چون تمدنهايي به را آبي ساعتهاي از استفاده و ساخت پيشينة�
 يونان، ايران، در پيشينه اين .دهند مي نسبت فنيقيه و كلده مصر،

 چشمگيري پيشرفتهاي با و يافته تداوم اسالمي دورة در و روم اسكندريه،
 .است بوده همراه

 دورة در ايران در و باستان روم در بزرگ آبي ساعتهاي ساخت سنت�
  اند بوده ساعتهايي جمله از طاقديس و غزه ساعتهاي يافت، ادامه ساساني

 .بودند شده شاخته اسالم از پيش اندكي كه
  و پنجم هاي سده تا و يافت ادامه اسالم ظهور از پس سازي ساعت سنت�

   .رسيد خود فناوري اوج به و يافت اي گسترده نسبتاً رواج ششم
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 زيسته مي اسالمي تمدن گيري شكل اوان همان در كه جاحظ نوشته به�
 ساعت از شب در و اسطرالب از روز در دانشمندان و شاهان است،

 .كنند مي استفاده
  توانستند مي كه بود حدي به آبي ساعتهاي ساخت فناوري ايران در�

 .گفتند مي الساعه صندوق را ساعتها اين .بسازند حمل قابل آبي ساعتهاي
 به داشت زياد پيچيدگي و دقت زمان آن در كه را ساعتي الرشيد هارون�

  شگفتي باعث كه كرد اهدا )فرانكها شاه و غربي روم امپراطور( شارلماني
 .شد آنجا اهالي

 نوشتة به كه داشت وجود اي پيچيده ساعت نيز يزد ركنية مدرسة مقابل در�
  يكي، سر بر شد؛ بنا ساعت طرف دو در كوچك منار دو )نهم سدة( جعفري

 بر و چرخيد مي آفتاب به رو پيوسته روز در كه داشت وجود رويين مرغي
 .شد مي برافراشته طبل زدن با وقت پنج در كه علمي ديگر، منارة
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  دمشق در اموي مسجد ساعت از مختصري توصيف بطوطه ابن سفرنامة�
 )نيست برجا آن از چيزي اكنون مـتأسفانه( دارد

 
  تا شدند مي گرفته بكار اسالمي كشورهاي در سال هزار حدود ساعتها اين�

  دورة ساعتهاي جايگزين هجري دهم سدة در اروپايي ساعتهاي اينكه
   ]ناطق جواد محمد مكانيكي، و شمعي شني، آبي، ساعتهاي[     .شدند اسالمي
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  از گروهي منظم زندگي نياز را مكانيكي ساعتهاي خاستگاه مامفورد�
  ساعتهاي دليل دو به اساساً وي .كند مي بيان وسطي قرون در راهبان

 ماشين و مدرن روشهاي حاوي ماشين مهمترين عنوان به را مكانيكي
 آنها خودكار عملكرد دليل به يكي :شمارد مي مدرن صنعتي عصر كليدي

 آن بدون كه دقيق زمانبندي يعني بفرد، منحصر محصول ديگري و
 .بود تصور قابل غير ما مدرن صنعتي تمدن

  در اروپا، در ديگر مناطق از بيشتر خانگي ساعتهاي پانزدهم قرن در�
 كرد زيادي بسيار پيشرفت كشور اين در ساعت ساخت و بود رايج آلمان

  آنجا در ابتدا دادند، مي نشان را ثانيه و دقيقه كه ساعتهايي چنانكه
 .شدند ساخته

 .ميالدي ساخته شدند 1500نخستين ساعتهاي جيبي پيش از سال �
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 فنر بكارگيري با حمل قابل ساعت يك 1502 سال در آلماني ساز قفل�
    )باشد حمل قابل دست با كه( ساخت

 تاريخ جهاندانشنامه                                                                             
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 ماشين كار دائم، كيمياي علم مكانيك
 
 باستان چين در بار نخستين انديشه اين علم، نگاران تاريخ نظر طبق�

 طريق از هجري اول قرن در سپس .يافت راه هند به آنجا از و شد مطرح
   .شد اسالم جهان وارد گوپتا برهما نام به هندي دانشمندي علمي آثار

 چنين ساخت براي طرحهايي اسالمي دورة هاي نوشته دست برخي در�
 اين بعدها .است گرفته الهام هندي طرحهاي از كه شود مي ديده ماشيني

 قرنهاي حوالي تا و يافت راه اروپا به اسالمي دورة علمي آثار طريق از فكر
 و عمر كساني شد، آشكار كار اين بودن ناممكن كه ميالدي 18 و 17
  »دائم كار ماشين« ساختن در پيروزي سوداي در را خود انرژي و مال

 .كردند صرف
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 به يافتن دست براي قرنها طول در كيمياگران تالش كه همانطور�
 انگيزة اما نرسيد نتيجه به كند مبدل طال به را مس كه اكسيري

  درصدد كه هم كساني كوششهاي شد، شيمي علم در پيشبردهايي
  علم پيشرفت در گمان بي آمدند مي بر »دائم كار ماشين« ساختن
 .است نبوده اثر بي حركت، و انرژي مفاهيم تعميق و مكانيك

 

 به هم اي اشاره علمي، سرگرميهاي يا علم تاريخ كتابهاي از بسياري در�
  علمي هاي موزه از بسياري در و دارد وجود »دائم كار ماشين« موضوع
   .دارد وجود شده ساخته قصد اين به كه هايي دستگاه از هايي نمونه جهان
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 لزوم پژوهش در قدمت و معماري منارجنبان

 پژوهش در تعيين قدمت هر يك،�
 پژوهش در سطح دانش معماران آن روز،�
 پژوهش در منشأ معماري آنها،�
 كامپيوتري افزارهاي نرم با منارجنبان هاي نمونه مدلسازي لزوم�

    سازه، ديناميكي و استاتيكي تحليل
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 منار جنبان خرانق

كيلومتري اردكان  65روستاي خرانق در �
 يزد 

 در طريق الرضا و اسكان حضرت در آن�
متر از بام مسجد  15مناره اي به ارتفاع �

 كه با زور دست به حركت در مي آيد
از نظر تاريخي قدمت منارجنبان خرانق �

 بيش از منارجنبان اصفهان است،
 .تعيين قدمت آن نياز به پژوهش دارد�
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 منارجنبان اصفهان

  محدوده در اصفهان شهر گسترش با�
 .است گرفته قرار شهر

 ديگر مناره مناره، يك دادن حركت با�
   مي آيد در حركت به نيز

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

  .است متحرك آنها از يكي كه دارد مناره هفت )ع( علي مسجد :بصره در�
  از يكي در .رفتم باال مناره آن به اهالي از جمعي با مسجد بام از من ...

  بودند كوفته فرو ميخي بوسيلة را آن كه بود چوبي دستگيرة آن، ركنهاي
 دستگيره من ... .است شده كنده خود جاي از گويي كه نمود مي چنان و
  و درآمد جنبش به مناره همة دادم حركت را آن چون و ... گرفتم را

   .گرديد حاضرين تعجب اسباب
 

 .است نيآورده منارجنبان از نامي اما كرده سفر اصفهان به بطوطه ابن�
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 انفعال در تفكر مسلمانان در عصر حاضر

 براي خود دانش افزايش جهت در زيادي همت اوليه، قرون در مسلمانان�
 تعيين .كردند عموم براي آن تسهيل در سعي و اسالم احكام اجراي
 هواي در بويژه( شرعي اوقات تعيين در ساعت ساخت توسعة قبله، جهت
 تعيين شهرها، جغرافيايي عرض و طول محاسبة نجومي، تقويم ،)ابري

 ... و زمينها مساحي شهرها، فواصل
 

  و مسلمان دانشمندان تفكر سبب سخت، شرايط در شرعي احكام حفظ�
   .است بوده مسلمانان فناوري-علمي پيشرفت براي مهمي انگيزة
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 اين در مسلمانان نيز حاضر عصر در كه بود اين انتظار زمينه، پيش اين با�
 مجهز لباسهاي داري، روزه تسهيل براي نمونه بطور .باشند پيشرو زمينه

  كپسولهاي همانند( غذا قرصهاي بسازند؛ بدن رطوبت و دما كنترل به
 بسيار سحر تا مغرب اذان فاصلة كه مناطقي براي )فضانوردان غذاي
   ... و بسازند هست، كوتاه

 
  دهند، نمي انجام را تالش اين مسلمانان تنها نه حاضر، عصر در متأسفانه اما�

 اين برگرداندن در را خود سعي تمام و است شده برعكس تالششان بلكه
 .دارند مي مصروف سخت شرايط در احكام
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 در اروپا  ) هاي مياني سده(قرون وسطي 

 رنسانس تا غربي روم امپراطوري سقوط از دوران به وسطي قرون�
   .شود مي اطالق )نوزايي(

 قرون ،)تاريكي عصر( آغازين وسطاي قرون عصر سه به وسطي قرون�
 .مي شود تقسيم بندي متأخر وسطاي قرون و مياني وسطاي

 

 پس از سقوط امپراطوري روم غربي�
): ميالدي 1000تا  400(به مدت شش قرن ) Dark Ages(عصر تاريكي �

هاي   نوشته :نمونه بطور و روم؛ يونان امپراطوري دستاوردهاي بيشتر فراموشي
هاي التين  اقليدس و ارسطو براي چند قرن گم شد تا قرن سيزدهم ترجمه

 .آن ظاهر شد
 تولد فناوري در غرب، )ميالدي 1500تا  1000(به مدت پنج قرن �
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 براي تجملي هنرهاي و صنايع داشتن نگه زنده در شاياني كمك كليسا�
 كليساها، ساخت سفارش همچنين و كرد كليسا لوازم و اسباب ساخت
 .گرفت مي صورت اروپا سرتاسر در بزرگي جامع كليساهاي و ها صومعه

 .كليسا سامانه شمارش عربي را براي تقويم نجومي و سالنامه رواج داد�
  در انگيزه ايجاد مكانيك، توسعة در كليسا سهم چشمگيرترين شايد�

   .بود مكانيكي ساعتهاي اختراع زمينة
  غرب در چدن ساخت فناوري وسطي، قرون در مهم دستاوردهاي از يكي�

 توپ، لوله ساخت براي گري ريخته هاي كارگاه تأسيس متعاقباً .بود
  غرب در نخست سنگين، فلزي هاي قطعه گري ريخته چگونگي كشف�

  ماشينها ساخت در سپس و رفت بكار كليسا ناقوس و اسلحه ساخت براي
 .شد استفاده ها سازه و
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 داشت اي جلوه فلسفه روميان و يونانيان ميان ،)ع( مسيح ديانت از پيش�
 منع فلسفه گرفتن فرا از را آنان گرويدند، نصرانيت به روميان همينكه و

  مردم و نموده نگاهداري مخازني در يا و سوزانده يا آنرا كتابهاي و كردند،
      شريعت مخالف را فلسفه چون .داشتند مي باز فلسفه در سخن از را

 ]تجدد محمدرضا ترجمه الفهرست،[   .دانستند مي
 

  در و )ساساني پادشاه گور بهرام معاصر( بود روم ادباي از اگوستين سنت�
 با را افالطوني حكمت خود، مصنفات در .درآمد كشيشان حلقة به جواني

 است آورده در مخصوص صورت به و كرده جمع مسيحيت مقتضيات
  حكيم اين .آورد بشمار حكما عداد در و محققين از را او توان مي چنانكه
  و دانسته او وجود بر دليل را انسان فكر كه است كسي نخستين ظاهراً

 .است شده واقع دكارت حكمت مبناي كه است نظري همان تحقيق اين
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  هشتم سدة آخر در كه )شارلماني امپراطور( فرنگ پادشاه كبير شارل«�
  در و بود هوشمند مردي و داشت سلطنت اروپا همة بر تقريباً ميالدي

  و كند كمالي تحصيل خواست چون ورزيد مي اهتمام معارف ترويج
  از نفر سه دو كنار و گوشه از فراوان رنج با نمايد داير مدرسه و مكتب

 نوشتن و خواندن كهولت سن در خواند خود پيش كرده پيدا فضل اهل
  مدارس و كرد تعليم شخصاً را خويش خاندان اعضاء و فرزندان و آموخت

  نبخشيد عاجل كامل نتيجه شارلماني مساعي ليكن و نمود تأسيس چند
 سير براي مردم آن طبايع و نشده آرام و امن بايد چنانكه اروپا هنوز چه
   ».بود نگرديده مستعد تمدن عوالم در
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 ادوار دردناكترين از يكي دوازدهم قرن تا پنجم قرن از وسطي قرون«�
  .كردند مي زندگي بدبختي و فالكت منتهاي در مردم عامة .است تاريخي

 حكومت و بودند كوچكي پادشاهان همگي الطوايفي ملوك سنيورهاي
 فكر پي در پي غارتهاي و قتل و متوالي جنگهاي آنقدر .داشتند مطلق
  .باشد علم فكر در توانست نمي هيچكس كه بود كرده مشغول را مردم
 به خود كه )742-814( شارلماني ... شد معدوم كلي به قدما آثار غالب

 )Alkuin( آلكن كمك با كرد كوشش بنويسد، توانست مي زحمت
  نشد موفق اما سازد، متداول و معمول دوباره را فرهنگي و فكري زندگاني

 ».كند ايجاد نيز اي جرقه حتي خونخوار و نادان و خشن جامعة اين كه
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  رسيد پاپي مقام به عمر پايان در كه فرانسوي ژِربِر ميالدي دهم سدة در�
  كه است كساني نخستين از يكي او و كرد اختيار دوم سيلوستر عنوان و
 آن دانشمندان نزد رفته اندلس به يعني نمود معرفت كسب مسلمانان از

  نجوم و هيئت و رياضيات در و نمود علم تحصيل عربي زبان به سرزمين
  در كه معلوماتي نشر به برگشت فرانسه به چون و شد مقامي داراي
  ممالك اروپا طلبان دانش پس آن از و گذاشت همت بود فراگرفته اندلس

 به و كردند مسافرت آنجا به شناختند حكمت و علم منبع به را اسالمي
 به ... پرداختند ما اقطار حكماي و فضال معلومات و عرب زبان تحصيل
  سدة در و آوردند بدست را دانش مفتاح معرّب، يا عربي كتب ترجمة
 به ترجمه مصروف بيشتر كمال ارباب همت ميالدي دوازدهم و يازدهم

 ]اروپا در حكمت سير كتاب از نقل[                .بود التين زبان
 
 385 



  اروپا در حكمتي و علمي تحقيقات بازار بعد به ميالدي يازدهم سدة از�
 همه تحقيق اهل ليكن و شد بلند مدرسه قال و قيل و گرفت رونق نيز

 ]اروپا در حكمت سير[                      ... بودند ديني علوم طالب
 

  مدرسة 80 جمعيت، ميليون يك قرطبه شهر ]ص[ پيامبر از بعد قرن سه�
  عربي زبان و داشت كتاب جلد هزار 600 شامل اي كتابخانه و عمومي

 ]روسو ير پي علوم، تاريخ[                   .بود شده جهان علمي زبان
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 نقش اندلس بر ملل مغرب زمين
 :  سقوط اندلس

 ميالدي، 1085در سال ) طُلَيطُلَه(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 387



 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    388



  اروپاست هاي دانشگاه قديميترين كه را پاريس دانشگاه 1200 سال در�
 دانشگاه آمد؛ بوجود ديگري هاي دانشگاه پس آن از .آوردند بوجود

  در ناپل دانشگاه ،1220 در پليه من دانشگاه ،1214 سال در اكسفورد
 ... و 1231 در كمبريج دانشگاه ،1229 در بولوني دانشگاه ،1224

  ميان در علوم از گفتگويي ابداً شد؟ مي تدريس چه ها دانشگاه اين در�
 از متوسطي مؤلفين و كليسا پدران متون الهي علوم متخصصين .نبود
  ... كردند مي تدقيق آنها دربارة و گذاشتند مي خود مقابل را بوئس قبيل

  و بخوانند را مقدس مؤلفان كتب كه بود اين فقط مكاتب و مدارس كار
   .كنند استنساخ را آنها
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 دقيق تعليمات بود عالقمند كه آلماني ثروتمند تجار از يكي روزي�
  از و كرد مالقات را دانشمند استادان از يكي بدهد خود فرزند به بازرگاني

 مزبور دانشمند .بسپارد دانشگاه كدام به را خود فرزند بايد كه پرسيد او
  فقط شما فرزند خواهيد مي اگر است، تا دو موضوع« :داد جواب او به

  آلمان هاي دانشگاه از يك هر در را او توانيد مي بياموزد را تفريق و جمع
  ضرب عمل آموختن سوداي آن بر عالوه اگر اما بگذاريد هستيد مايل كه
 ممكن كه ايتالياست هاي دانشگاه از يكي فقط پرورانيد مي سر در نيز را

 ».بدهد ياد او به را موضوع اين است
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 به قدمي توانست مي اوقات آن در علوم اگر :است توجه شايان نكته اين�
  .ها دانشگاه و مدارس از غير بود كس همه مرهون را امر اين بردارد جلو

  بزرگ ابنية و معابد نهادن بنا براي كه بود هنرمندان و معماران مرهون
 و برداران نقشه مرهون كردند، مي وضع دقيق هندسي احكام خود

 كوشش خود حرفة علمي قواعد اصالح براي مرتباً كه بود مساحان
  اعراب با ستد و داد هنگام كه بود مسافران و تجار مرهون داشتند،
 .بياموزند بريم مي بكار امروزه ما كه را ارقامي يعني آنها ارقام توانستند
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  و گرد مباحثات زير را خود وسطي قرون مسيحي اروپاي كه حالي در�
 اي العاده خارق درخشندگي عرب اسپانياي كرد، مي دفن آلود خاك

 و )طليطله( تولدو و )اشبيليه( سويل شهر هاي دانشگاه .بود كرده تحصيل
  و آلماني و فرانسوي جوانان كه بودند شده بزرگي فرهنگي مراكز قرطبه

  و عرب هاي دانشگاه اين نيمكت بر و ... كردند مي هجوم آنها به انگليسي
  هنگام و نشستند مي يكديگر پهلوي مسيحي و مسلمان اسپانيولي،

  و مكاتب خود نوبة به يا و كردند مي منتشر ... خود كشور به بازگشت
  جديد افكار ايتاليا كشور در بخصوص ... كردند مي باز جديدي مدارس

 »... يافت انتشار همه از بيش
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  و بديع نظرية )1196-1280( كبير آلبرت نام به روحانيون از يكي اما�
 و كنيم آشتي او با كه نيست بهتر ارسطو با مبارزة بجاي :داد اي استادانه

 تمدن چيزهاي بدترين ...  دهيم؟ قرار خود متفقين همدستان جزو را او
 آنها ... بودند كرده انتخاب كردن حفظ و آموختن براي را  عتيق عهد

 كوركورانه بايست مي و بود قانون منزلة به اقوالشان كه دانشمنداني بودند
 دستگاه تهمت و عقاب و شكنجه مأمورين دچار تا كرد اطاعت آنان از

 .نگرديد عقايد تفتيش
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  ايشان قلمرو در مسيح دين و شدند عيسوي رومي امپراطوران همينكه�
 ژوستينين عاقبت و گذاشت ضعف به رو حكما كار رونق يافت رسميت

 بساط ميالدي 529 سال در و انگاشت فساد و ضاللت ماية را فلسفه
   .كرد ممانعت و برچيد را فيلسوفي حوزة و حكمت

 با را تورات محتويات خواست ).م .ق اول سدة اواخر( يهودي فيلون�
   .دهد وفق يونان فلسفة

 به  را خود آن، از دفاع و خود آيين گسترش براي آن فرَق و مسيحيان�
  و فيلون و افالطون حكمت از لذا ؛ديدند نيازمند مباحثه و محاجه

  را مسيحيان عقايد اصول كردند، اقتباساتي رواقيان اخالقيات و فلوطين
 و ديانت مبناي را ارسطو هاي گفته مسيح، دين اولياي .كردند وضع

 .دانستند نمي جايز را آن از تجاوز و دادند قرار حجت
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 زبان به رشد ابن و سينا ابن كتابهاي ترجمة ميالدي سيزدهم سدة در�
  گفتگوي و گرديده تحقيق و بحث موضوع و شايع اروپائيان ميان التين

  و افتاد پيش افالطون از ارسطو آمد، ميدان به نيز طبيعي حكمت مباحث
    و شد مطلق استاد كم كم بود دين اولياي مردود امر آغاز در آنكه با

 به نسبت اروپائيان معرفت ليكن و گرديد حجت باب هر در او هاي گفته
  سينا ابن مخصوصاً يهودي و اسالمي حكماي بوسيلة و اسپانيا راه از ارسطو

 نيافته دسترسي مستقيماً ارسطو هاي نوشته به هنوز و بود رشد ابن و
 ]اروپا در سيرحكمت[                                           .بودند
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  و رأي آزادي... نمود مي تام اعتناي تجربه و مشاهده به بيكن راجر�
  در  و دانست نمي حجت را پيشينيان هاي گفته و داشت فكر استقالل

 آن مردم ليكن و داشت 17 و 16 سدة دانشمندان افكار و رفتار 13 سدة
  .]همان[ نبودند او قريحة از استفاده مستعد و پسنديدند نمي را او شيوة زمان

 نقاش، كه ايتاليايي داوينچي لئوناردو و )13 سدة( انگليسي بيكن راجر�
  پانزدهم سدة رجال از و بوده نظير بي فاضلي و مهندس اديب، شاعر،
 .]همان[ روند مي بشمار اروپا علمي نهضت پيشقدمان از دو هر اين و است

 بيكن، راجر اختراعات مهمترين كه نويسد مي خود كتاب در روسو ير پي�
 .دانستند مي آن مخترع را داوينچي لئوناردو مدتها كه است تاريك اتاق

   ].است مسلم موضوع اين اآلن و است هيثم ابن اختراع اين البته[
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 سرنوشت اين دچار علوم كه بود ]كليسا پدران[ آنها نفوذ نتيجة در آيا�
  انحطاط واقع در زيرا كرد، شك بايد قول اين صحت دربارة گرديد؟ شوم

  .بود شده شروع روميان قدرت و نفوذ پيدايش ابتداي از عتيق فرهنگ
 فرق مجادلة ضمن م 391 سال در كتابخانه مقر و معروف معبد اگرچه

 قرن 4/5 از بيش واقع در گرفت قرار غارت و نهب مورد مسيحي مختلف
 .بودند كرده خراب را كتابخانه روميان كه بود

 

  ابتداي در كه كليسا كوششهاي وجود با كه است توجه جالب نكته اين�
  را آنان و ساخت مي محكوم را جادوگران و ساحران تمام چهاردهم قرن

 در روز به روز فنون قسم اين دربارة عمومي ايمان سوزاند، آتش در يكجا
 .بود بيشتر ملخ و مور از رمال و بين فال ... بود افزايش
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  مردم ميان از است نزديك روزگار اين در علم سند كه دانست بايد«�
 به كه اينرو از شود منقطع و برافتد ]افريقا غربي شمال[ مغرب
 ضعيف و كوچك آن دولتهاي و يافته راه خرابي سرزمين آن عمران

 ».اند شده
 

  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

، ترجمه محمد پروين گنابادي)ق. ه 732-808(خلدون  مقدمه ابن 398  



وقايعي مهمي كه به تغيير حال و سرعت ترقي نهضت علمي 
 )نقل از كتاب سير حكمت در اروپا(غرب مدد رسانيد 

  نهضت و شد دگرگون علم اهل احوال بعد به ميالدي پانزدهم سدة اواخر از
 سرعت و حال تغيير اين به مهم واقعة چندين .گذاشت سرعت به رو علمي
 :رسانيد مدد ترقي

 و اروپا به يوناني فضالي يونان، و قسطنطنيه بر عثماني تركان تسلط با١.
 و بردند همراه را يوناني قديم كتب و نموده مهاجرت ايتاليا خصوصاً
 .يافتند دست آن به مستقيماً اروپائيان

 .فن چاپ انتشار كتابها و رسايل بسيار سريع و آسان شدبا اختراع ٢.

 براي وسيعي ميدان هندوستان، و آسيا به يافتن راه و آمريكا كشف٣.
 ايشان در مخصوصي جوش و جنب و كرد فراهم اروپائيان جوالن

   .انداخت
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  از آنچه كه شدند متوجه ارسطو و افالطون مصنفات اصل به دسترسي با�
  از اينكه علت به است داشته ها اشتباه و نقص بودند، دريافته آنها حكمت
 التين به عربي از و عربي به سرياني از و عبراني و سرياني به يوناني
 تغيير و تحريف آنها اصلي معاني ها ترجمه و نقل اين در و شده ترجمه
   .بود يافته بسيار

 

  اسكوالستيك ارسطوي مقابل در را جسته تازه ارسطوي گروهي و�
 مخالفت عيسوي دين اصول با او هاي رأي از بسياري اينكه و واداشتند

  متزلزل ارسطو استادي مسلَّميت اختالفات اين از همرفته روي و دارد
 .كرد رجوع خود عقل به بايد اينكه به شد متوجه اذهان كم كم و گرديد
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 كنند مي نگاهش تحقير ديدة به بيند مي كه اين از صنعتگر خاطر رنجش�
 كارگر را نقاش كه دانشگاهياني به داوينچي لئوناردو آلود خشم پاسخ در

 :است نمايان كنند مي محسوب يدي
  نقاشان چنانچه براستي !ايد گذاشته مكانيكي صنايع زمرة در را نقاشي شما«

  تاب كه دانم مي بعيد كنند، تعريف كارشان از كتباً شما مثل كه بودند قادر
    مكانيكي را آن سبب بدين شما اگر .آوردند مي را خبيثانه نامگذاري اين
  هم شما نويسندگان گردد، مي بيان دست كار با خيال آفريدة كه خوانيد مي

  .كنند مي قلمي كاغذ روي بر دست كار با گيرد مي سرچشمه ذهن از را آنچه
  گيرد، مي انجام پول براي كه است كاري چون ناميد مي مكانيكي آنرا اگر

  خود مگر – ناميدش خطا بتوان اگر – شود گرفتار خطا بدين كه كيست
  اي مدرسه به را اولويت كنيد، مي تدريس اگر هم شما كه اينست از غير شما؟

 »پردازد؟ مي بيشتري پول كه دهيد مي
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  اما .دانست نمي التين زبان و بود نديده رسمي آموزش داوينچي لئوناردو�
 همين از ناشي حدي تا« او اصالت علم، سرشناس مورخ يك نوشتة به

 .»بود دانشگاهي قيود از اش آزادي و او ناآگاهي
  بتوانند كه بودند هايي راه جستجوي در سخت نقاشها پانزدهم، قرن در�

 تصوير به بعدي دو تخت سطوح روي را مادي فضاي بعدي سه اشياي
 .آوردند بوجود را خطي پرسپكتيو رياضيات همين، براي .بكشند

 حكايت پرسپكتيو صنعتي خاستگاه از روشني به آلبرتي باتيستا رسالة�
  از« كه گويد مي اطالعاتش آوري جمع كلي روش دربارة آلبرتي .كند مي

  پرسيد، مي كفاش حتي و ساز كشتي و بنا و آهنگر از و آموخت مي همه
 وقتها خيلي و ماند؛ پنهان او از محرمانه يا مخصوص فني و فوت مبادا
 ».ببرد پي ديگران موفقيت رمز به تا زد مي ناداني به را خود
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  »فضا و نور جديد علم« يك پرسپكتيو اختراع با رنسانس دورة هنرمندان�
 فضاي نمايش براي توان مي رياضيات از شد معلوم كه اين .آوردند بوجود
  طبيعي هاي پديده عمومي بيان جهت در مهمي قدم كرد، استفاده مادي

 .بود رياضي زبان به
 

  رشد موجب طبيعت دقيق ترسيم به رنساني دورة هنرمندان گرايش�
   .شد رياضي علوم كنار در شناسي گياه و )كالبدشناسي( پزشكي دانش

 

  نبايد كه گفت اش دانشگاهي همكاران به بيبس لوئيس خوان 1531 در�
  بپرسيد وران پيشه از و برويد ها كارخانه و دكانها به اينكه از كنيد شرم«
 ».بياوريد در سر آنها كار از و
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 دربارة صنعتگرها خطي آثار چشمگير نشر از النگ، پامال ديگر مورخ�
  ظهور از پيش حتي يعني – پانزدهم قرن اول هاي دهه در مكانيكي فنون
 .كند مي صحبت اروپا در چاپ

 
 عرصة ونيز سازي اسلحه كارخانة در مستمر فعاليت نويسد مي گاليله�

 از« ديگر جايي در .كند مي عرضه كوشا ذهن به پژوهش براي پهناوري
  و توپ از استفاده در كه دانستم مي پيشاپيش ها توپچي گزارشهاي

  موقعي – گلوله فرود نقطة دورترين يعني – برد حداكثر انداز، خمپاره
 ».باشد درجه 45 پرتاب زاوية كه آيد مي بدست
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  عنوان با كتابي او .ساخت مي نما قطب حاال كه بود دريانوردي نورمن�
  چون انگليسي، به – نوشت آهنربايي خاصيت دربارة »جديد جاذبة«

  انتقال بيشتر هدفش و آمد بيرون 1581 در كه – دانست نمي التين
  كه او مثل صنعتگراني گويد مي وي ... بود ديگر صنعتگران به او عملي

 اين متخصصهاي از بيشتر بتوانند شايد اند آب فوت را فنون جور اين
  خدمت رياضيات به لولند، مي كتابها بين هاشان كتابخانه در كه علوم
 .كنند
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 افكار انقالب سبب هفدهم و شانزدهم سدة در كه امري مهمترين�
 مركزيت گرديدن مسلم و بطلميوسي هيئت شدن باطل گرديد، اروپائيان
 ضمناً .... بود ديگر سيارات و زمين انتقالي و وضعي حركات و خورشيد

 جاي به كه آنست بهتر خلقت اسرار به بردن پي براي كه گرديدند متوجه
 آثار چگونگي معاينه، و تجربه به و بپردازند امور مشاهدة به بافتن خيال

 ]اروپا در حكمت سير[                          .سازند معلوم را طبيعت
 

 .دستگاه چاپ راه توسعه را از همه جهات باز كرداختراع �
 ]تاريخ جهان، جروم برن، ترجمة دكتر محمود زنجانيدانشنامه [                 
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  .داشت را اهميت بيشترين علم تاريخ براي دريايي دورِ راه بازرگانيِ�
 زمينه كه آورد پديد »اكتشاف عصر« يك بازرگانان بحار ماوراي سفرهاي

 .شد علمي انقالب ساز
 

  علمي مقامات مرجعيت تضعيف سبب دريانوردان مشاهدات بعالوه،�
 :نمونه بطور .شد )مشاهدات به استنادات( تجربي روش تقويت و باستان

 )ارسطو(عدم امكان زندگي در مناطق حاره �
 )بطلميوس(خشكيهاي زمين فقط در نيمكرة شمالي هستند �
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 :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

 سدة در .رسيد سيسيل و ]اندلس[ اسپانيا به عرب بارزگانان
     ».شد تأسيس اروپا در كاغذسازي عمدة مراكز سيزدهم

  بدست بعد مدتها و ماياها بوسيلة مكزيك در تيره كاغذ ساختن�
 تنگة طريق از مغول اقوام مهاجرت نتيجة آمريكا اوتومي بوميان
 .بود آرام اقيانوس سواحل طول در و جديد قارة به برينگ
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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
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 .ميالدي در چين اختراع شد 100كاغذسازي در حدود سال �
 

  كرده اشاره چنين جهان نقاط ديگر در كاغذ توليد تاريخ به آشر�
  900 مصر ميالدي، 793 بغداد ،ميالدي 751 سمرقند است؛

 فرانسه ميالدي، 1150 اسپانيا ميالدي، 1100 مراكش ميالدي،
 ميالدي 1320 آلمان ميالدي، 1276 ايتاليا ميالدي، 1189
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 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 412



 براي را انجيل كتاب بار نخستين براي لوتر ميالدي 1522 سال در�
 زبان چون زبان آلماني مردم اكثر .برگرداند آلماني به عموم استفاده
  اختراع با سويي از و نيستند آن درك و خواندن به قادر دانند نمي التيني
 .شود مي انجام سهولت به انتشار و تكثير گوتنبرگ، توسط چاپ دستگاه

 

 زبان تنها بومي كشيشان ...شد ترجمه انگليسي به انجيل 1526 سال در�
 .بود كننده گمراه آنها آموزش اغلب و ... بودند بلد را خود مادري
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 زبان به حساب درسي كتابهاي انتشار پانزدهم، قرن در چاپ ظهور با�
 گويش به .»گيرد قرار عوام دسترس در علم اين« كه شد موجب مادري
  اسپانيايي و فرانسوي به ،1482 در آلماني به ،1478 سال در ونيزي
 نوع از همه كتابها اين .1537 در انگليسي به و 1519 پرتغالي به ،1512
  .بودند نوشته محاسبه معلمهاي را آنها از بسياري و بودند بازرگاني حساب
 .بودند نيامده دانشگاهي منابع از آنها مطلب

 هاي فرانسوي،»فيلوزوف«گراند آنسيكلوپدي به قلم  -تدوين دانش فني�
 پيگيرانه 1570 دهة در )Hugh Plat( پالت هيو اسم به لندني يك�

 .بود هايش يافته پاية بر كتاب انتشار و فن اهل دربارة اطالعات سرگرم
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  مكانيكي، دستاوردهاي در غربي پيشرفتة كشورهاي ،1500 سال حدود در«�
 ]برستال آبري[ ».شدند خود از پيش جوامع از تر پيشرفته بسيار

 

 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

 ]برستال آبري[ ».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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  اروپا جهش عوامل مهمترين از يكي عنوان به چاپ هرچند كه افسوس«�
 صفوي عباس شاه عهد از ايران در است، آمده شمار به جديد دوران در
  بعد سال 250 قريب تا افتاد، جريان به اصفهان جلفاي در چاپ كه

  در آن كارآمدي از مانع نويسان نسخه توطئه و ماند باقي مغفول همچنان
 عصر در چاپ دوبارة ورود با حال، هر به .گشت درخشاني عصر چنان
 خويش سرزمين در اساسي تحوالت شاهد آن، تدريجي رواج و قاجار
 ».است كشيده درازا به امروز تا آن دامنة كه بوديم
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  از يكي به رم امپراتوري انحطاط دربارة تأمل اروپا در نوزايش دورة آغاز با�
 توجه اروپائيان و بود شده تبديل جديد سياسي انديشة عمدة مباحث
  شاهنشاهي دوره، همين در .بودند كرده پيدا انحطاط بحث به خاصي

 و بود برخوردار ارجمندي جايگاه از هنوز المللي بين مناسبات در صفويان
 عنوان به صفوي، شاهنشاهي فروپاشي و افغانان يورش گزارش رو، اين از

 جلب خود به را اروپائيان نظر بزرگ، امپراتوريهاي انحطاط موارد از يكي
    .كرد مي
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  از خاوري كشورهاي از يسوعي راهبان بويژه و مذهبي مبلغان گزارشهاي�
  ارسال مراكز كه اين به توجه با و شد مي تلقي مهم بسيار اروپائيان نظر

  برخي در داشتند، يكديگر با نزديكي مناسبات خاوري كشورهاي به مبلغ
  ايجاد گزارشها آن چاپ و ترجمه براي هايي مجموعه اروپايي كشورهاي از

  و ها نوشته ها، نامه عنوان با اي مجموعه 1732 سال در آلمان در .شد
  از )عيسويان انجمن يعني( مسيح عيسي انجمن مبلغان كه هايي سفرنامه

   .يافت انتشار اند، كرده ارسال اروپا به 1730 سال تا دوردست كشورهاي
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 اي كوتاه بر پيدايش چاپ تاريخچه
 بر و آمدند پديد خاورميانه در .م .ق چهارم هزاره در كه مهرهايي نقوش�

 .دانست چاپ فن شروع توان مي را شدند مي تكثير گلي سطوح روي
  توسط ابريشمي پارچة روي بر رنگي بصورت گياه و گل نقشهاي چاپ�

   ،.م .ق 220 حدود در چينيها
  پارچه بر نقش انتقال براي چوبين ابزار با اي باسمه چاپ روش از استفاده�

   ميالدي چهارم سدة در مصر از آثاري كه رفته مي بكار روم امپراتوري در
 .است مانده برجاي

 روي بر چوبي مهرهاي با را نقشهايي چين در ميالدي هفتم سدة در�
 .نمودند مي منتقل كاغذ

  حروف با چاپ شنگ پي نام به چيني كيمياگري ميالدي 11 سده در�
 .نمود ابداع را متحرك
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 و فلزي حروف با چاپ شيوة ميالدي 1230 سال در كره سرزمين در�
  جيكجي عنوان با كتابي فناوري اين از استفاده با و شد ابداع متحرك

 .شد تكثير و چاپ بار نخستين براي
 را متحرك حروف ميالدي 1450 سال در گوتنبرگ يوهانس سرانجام�

  چاپ به ميالدي 1455 سال در گوتنبرگ انجيل .گرفت بكار چاپ براي
  سرانجام كه شد روبرو زيادي استقبال و اهميت با وي كار نتيجة .رسيد

  را اروپا در نوزايي عصر هاي انديشه و دهد تغيير را اروپا مسير توانست
   .باشد تأثيرگذار جهان سراسر بر سپس و دهد ترويج
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  شده چاپ گوتنبرگ ابداعي شيوة به فارسي زبان به كه اثري نخستين«�
 اي ترجمه كه است اروپا در شيوه اين رواج از بعد قرن يك حدوداً است،

  1639 در .)م 1546( باشد مي عبري خط به و فارسي به تورات از
  خط و زبان به كتابت 3 هند در مسيحي تبليغي هاي گروه ميالدي
  كتابي نخستين و ... اند نموده چاپ مسيحي تبليغات موضوعات با فارسي

  توسط كه است ساغموس يا داود زبور است، شده چاپ ايران در كه
  چاپ به صفوي عصر در اصفهان جلفاي منطقه در ارمني كشيشان

 با اصفهان، جلفاي ارمنيان افشاريه دوران در .)م 1647( است رسيده
 در را خود فعاليت چاپ صنعت به صفوي حاكمان رغبت عدم وجود

 شماري زنديه و افشاريه عصر در .دادند ادامه وانك كليساي چاپخانة
 ».است رسيده چاپ به اروپا و هند در فارسي كتابهاي
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 موزه كتابخانه ملي ايران 



 پسر ميرزا عباس واليتعهدي دورة با ايران به چاپ فناوريهاي ورود�
  ادوارد نام به اروپايي يك وي زمان در .شود مي مقارن قاجار شاه فتحعلي
  .شد استخدام ايران در چاپ آموزش و چاپخانه تأسيس براي برگس

  اعزام اروپا به چاپ صنعت تحصيل براي دانشجو شماري همچنين
   .گرديدند

  بعد سال هفت .است شده احداث تبريز شهر در ايران در چاپخانه اولين�
  و گرديد احداث دارالحكومه مطعبة شاه فتحعلي دستور به تهران در

  تاريخي شماري و مذهبي عمدتاً موضوعات شامل گرديد چاپ كه آثاري
 چاپخانه داراي ايران مهم شهرهاي اكثر نيز اين از پس .اند بوده ادبي و

 .يافتند افزايش دولتي هاي مطبعه شمار و اند بوده
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 سابقة كشف قارة آمريكا

 كوچ نياكان سرخپوستان از طريق تنگه برينگ به آالسكا،�
 سپس و )ميالدي نهم قرن( ايسلند به وايكينگها از تعدادي تدريجي كوچ�

 بسيار صورت به آنجا از و گروئنلند به ايسلند از  آنها از تعدادي كوچ
 آن، در موقت اسكان و كانادا شرقي شمال به محدود

 دريايي، جريانهاي از استفاده با جنوبي آمريكاي به افريقائيان آمد و رفت�
 سفر درياساالر چيني   �
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سرخپوستان آمريكا تبار آسيايي  �
 .دارند

  وايكينگها نژاد از ايسلند مردم�
 .هستند

  اسكيموها تبار از گروئنلند مردم�
  وايكينگها و )قديم مهاجران(
 .هستند )جديد مهاجر(
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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 فرديناند و او .داشت وقت هم ديگر فعاليتهاي
 حمايت كلمب كريستف اطلسي ترا سفر نخستين از »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�
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 اروپا، از خوبي واقعاً هاي نقشه ... دريانوردان ... پانزدهم سدة آغاز در�
  و بود مبهم افريقا شكل اما بودند، كشيده غربي آسياي و مديترانه

  طراحي ... است شده كشيده كجا تا جنوب در دانست نمي كسي
 ابزارهاي و كرد، مي محدود را اقيانوسي سفرهاي كه كشتيها، ضعيف
 ... بمانند ساحل نزديك كشتيها شدند مي باعث مسيريابي ابتدايي

 جديد ابزارهاي و پرتغاليها دست به پيما اقيانوس كرجيهاي ابداع
   .كرد دگرگون را وضع اين مسيريابي
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 پوستان سياه از اطالعاتي طالب خيلي اروپائيها دريانورد، انريكة دورة در�
 راسل، پيتر نوشتة به ... .گرفتند مي طال آنها از عرب تجار كه بودند گينه

  اوضاع از توانستند مي مردمش كه بود اطالعاتي هرجور مشتاق« انريكه
  كه برد پي زود« و »بياورند بدست گينه در سياسي و قومي و اقتصادي

 آن بومي اهالي خود ... اطالعات اين براي پرتغالي شاهدان از بهتر منبعي
  داد خود دريانوردان به كه دستوراتي از يكي علت، بهمين ».اند مناطق

  را بومي نفر دو يكي كردند، مي كشف اي تازه كشور وقت هر« كه بود اين
  او از سرفرصت بتوانند تا ببرند پرتغال به و بگيرند نيرنگ با يا زور به

 ».كنند جو و پرس بود شده ربوده آنجا از كه سرزميني دربارة
 صحرا ميان به دانست مي عربي كه فرناندز ژوائو او، مالزمان از يكي حتي�

 .كند اطالعات آوري جمع تا كرد زندگي آنها بين ماه هفت و رفت نشينان
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 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 .گرفت رونق سخت افريقا به اكتشافي سفرهاي برگشتند،
  طرف به 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 هاي پايگاه 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

 .]برن جروم 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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  فهم داشت، اقيانوسها در دريانوردي براي را ارزش بيشترين كه دانشي�
 بادهاي الگوي كشف اين .بود دريايي جريانهاي و بادها ترتيب و نظم

 تثبيت بخار ماشين ظهور از پيش را جهان بازرگاني راههاي كه اقيانوسها
 .نبود جديد سرزمينهاي كشف از تر اهميت كم شايد كرد،

 ونيز و جنوا از چهاردهم قرن دريانوردان بزرگترين مديترانه، درياي در�
  پرتغال پادشاه انريكه، شاهزاده تولد از پيش مدتها ،1317 در .بودند

  جنووا از ملواناني و دريانوردان استخدام با را كشورش دريايي نيروي
  كه نكشيد طولي .كرد خريداري را آنها دانش ديگر عبارت به آورد؛ بوجود
 اين از فقط ولو آورد، بدست هم اسپانيا ... را پرتغاليها دريانوردي دانش

 شاه خدمت به كمر بسياري پرتغالي كشتيرانهاي و سكاندارها كه راه
 .بستند رقيب
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 به سفر راهي 1502 سال در واسكودوگاما اش اوليه شناسايي سفر از بعد�
 از كه مسلماناني كشتي با آنها برخورد دربارة او خدمة از يكي .شد هند
  كه گرفتيم را حج كاروان كشتيِ يك« :نويسد مي گشتند، مي بر حج سفر
  12000 الاقل .داشت سرنشين بچه و زن زيادي اي عده و مرد نفر 380
  بعد .گرفتيم آنها از اموال و مال سكه 10000 اندازة به كم دست و سكه

 ».زديم آتش باروت با را سرنشينانش همة و كشتي
 دربارة ها كاروليني اين از كه بودند اسپانياييها كه اينست مهم نكتة�

  در سايپن شامل جزيره 32 آنها .برعكس نه كردند، جو و پرس جزايرشان
 اي نقشه آنها هاي گفته روي از و كردند فهرست را ماريان الجزاير مجمع
 ]لوئيس ديويد[ .داد مي نشان هم را ديگري جزاير كه شد كشيده
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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

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

 جهان تاريخ مصور المعارف دايره   ».دهدمي مالي هزينة كمك هنر، و علم طالبان

 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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 راه چگونه اينكه دربارة بود، ماژالن همراه كه نگاري وقايع پيگافتّا، آنتونيو�
  را كمياب، ادوية يعني اروپايي، بازرگاني كاالي پرسودترين سرچشمة

 با زور به را راهنما دو روز يك« :است نوشته صراحت به كردند پيدا
 ».بدهند نشانمان را مولوكا جزاير راه تا برديم خودمان

 

 و تايگنواگني نامهاي به را، بومي آمريكايي دو كارتيه ژاك 1534 سال در�
 برشان گرفتند، ياد فرانسوي اينكه از بعد و برد فرانسه به و ربود آگايا، دم

 الرنس سنت رودخانة باالدست در اكتشاف به آنها راهنمايي با و گرداند
  اطالعات تخلية براي و گرفتند سرخپوستهايي ديگري، موارد در .پرداخت

  چند فروبيشر مارتين 1576 در .فرستادند انگلستان به شان جغرافيايي
  شمال قطب به اش اكتشافي سفر در و گرفت را اينوئيت قبيلة از ماهيگير

   .كرد استفاده راهنما عنوان به آنها از
 1390تأليف كليفورد كانر، ترجمه حسن افشار، نشر ماهي، چاپ اول، » تاريخ علم مردم« 436



 را جزيره 74 نقشة ،)بومي دريانورد( توپايا نظارت با و كوك دستور به�
  اي جزيره كرد؛ راهنمايي روروتو تا را كوك كشتي شخصاً توپايا و كشيدند

  .بودند نكرده كشفش هنوز اروپاييها كه تاهيتي جنوب مايلي 300 در
 جزاير از را مايل 2600 كه داشت اي كننده خيره جغرافيايي ديد افق توپايا

 به اي منطقه شد؛ مي شامل غرب در فوجي و روتوما تا شرق در ماركيز
 .آمريكا كشور عرض تقريباً يا اطلس اقيانوس وسعت

 

  راهنمايي به آنها واداشتن و بازجويي محلي، دريانوردان ربودن ابتدا از�
 تا بردند مي اروپا به و ربودند مي را بوميان همچنين .بود متداول كشتيها

 عنوان به دوباره و كنند استفاده اطالعاتشان از و گيرند فرا را آنها زبان
 .گرداندند مي باز اصلي محل به راهنما
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 همراه كه طبيعيداني )Joseph Banks( بنكس جوزف 1769 سال در�
 به را ها ستاره از خيلي تاهيتي بوميان :نوشت حيرت با بود، كوك ناخدا

  ها ستاره اين وقتي بگويند توانند مي حتي داناترهايشان و شناسند مي نام
  و طلوع زمان .شود مي ديده آسمان قسمت كدام در ماه هر اند افق در

  منجم كه آني از زيادتر دانند، مي زيادي دقت با هم را آنها ساالنة غروب
 .پندارد مي اروپايي
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 روش اكنون« نويسد مي 1525 سال وقايع در جهان تاريخ دانشنامه در�
  مهندسي سيستم به جنگ ميدانهاي و كند مي پيدا تغيير روزه هر جنگي
  را سنگين توپهاي كه اند توانسته هم دريايي نبردهاي در .شود مي مجهز

 ».كنند نصب جنگي هاي كشتي در
 ]1389 زنجاني، محمود دكتر ترجمة برن، جروم جهان، تاريخ دانشنامه[              

 

  لجستيك جنبة بشدت گرم سالحهاي ديگر و توپ سريع گسترش و رشد�
  يك به مربوط مقدمات ساختن مهيا اكنون .بخشيد توسعه را جنگ

  تمام صنعتي كار يك گرفتن برعهده مثابة به واقع در جنگي، عمليات
 .بود عيار

 ] تاريخ اسالم كمبريج، جلد دوم، ترجمه تيمور قادري[                                   
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 .است بودهجنگ همواره مادر اختراع 
 ]تيلور، ترجمه بهرام فرداد امين. پ. جهاني اول، آلن جاز كتاب جنگ [              

 
 گفتة آلن تيلور درست است به شرطها و شروطها،�

 .تفاوت دو قدرت نظاميِ درگير فاحش نباشد�
 .جنگ به سرزمين اصلي نرسيده باشد و تنها به مرزها محدود شده باشد�
 .حداقلي از بنية مالي وجود داشته باشد�
 .حداقلي از علم و فناوريِ روز موجود باشد�
 .حداقلي از مديريت مجموعه از ايده تا محصول وجود داشته باشد�
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 رقيب اروپايي دول بلكه نبود، اروپايي غير با اروپايي دول بين تنها جنگ�
 .زدند مي دست يكديگر كشتار به مستعمرات تصرف براي

 
 به موسوم هلندي مهاجران با بريتانيا بين جنگ ها نمونه اين از يكي�

  اما شد مواجه بوئرها شديد مقاومت با كه بود جنوبي افريقاي در بوئرها
  .شد بريتانيا امپراتوري به  جنوبي افريقاي كامل الحاق منجربه نهايت در
  سال از پس و هلند شرقي هند كمپاني فعاليت با بوئرها مهاجرنشين(

 ).گرفت شكل تدريج به1652
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  هلندي كيمياگر و مكانيكدان )Cornelius Drebbel( دربل كورنليوس�
  او كه شد برگزار 1620 در او عمومي نمايش معروفترين  :لندن در مهاجر

  .داشت نگه تايمز رود آب زير در ساعت سه را خودش اختراع زيردريايي
  تحصيالت هيچ بود، كرده آغاز ساز كليشه يك شاگردي از كه او

 .نداشت دانشگاهي
 

  عملي هندسة كتاب اولين نوشتن با )Leonard Digges( ديگز لئونارد�
  شناختي« دارد قصد كه بود مدعي او .رسيد شهرت به عادي مردم براي

 ».آورد فراهم فن و حرفه اهل براي رياضي فنون از
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ديني  «بود و ] فناوري[ظاهراً چيرگي بر نيروي بخار از ثمرات علم تجربي �
 .نداشت» اي به علم گاليله

 
 داشت گيري اندازه در ظرافت و دقت به زيادي بستگي شده رياضي علوم�

 .بود ابزارسازي در پيشرفت گرو در خود نوبة به اينها و
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 مسئله طول جغرافيايي
دولتهاي   .بود اكتشاف عصر اصلي علمي مسئلة جغرافيايي طول دقيق گيري اندازه

 .  اسپانيا، فرانسه، هلند و انگليس منابع خود را براي حل آن بسيج كردند
 بود؛ كرده پيدا تلسكوپش با او كه بود مشتري قمر چهار از استفاده با گاليله روش�

   .نبود استفاده قابل كشتي، نوسانات علت به دريا براي اما
 او تحقيق .كرد بررسي نيوتن را ماه كرة موقعيت تعيين اساس بر مشابهي روش�

 قانون علمي بيان به را او و داشت زيادي علمي ثمرات »قمري فواصل« دربارة
 بيني پيش خوب را ماه نامنظم حركتهاي نتوانست او اما .رساند عمومي جاذبة

 نيمة در .شد مي او سردرد باعث كه بود اي مسئله تنها اين خودش گفتة به .كند
 قابل كامالً ولي كردند، عرضه ماه مواضع از سودمندي جدولهاي هجدهم قرن

 .نبود دريا در جغرافيايي طول محاسبة براي استفاده
 ميدان بر مبتني )اوست بنام داري دنباله ستارة كه كسي( هالي ادموند روش�

 .نداد بدست را انتظار مورد جواب ولي بود؛ زمين مغناطيسي

 1390تأليف كليفورد كانر، ترجمه حسن افشار، نشر ماهي، چاپ اول، » تاريخ علم مردم« 444



  ساعت كه بود اين دريا در جغرافيايي طول گيري اندازه راه ترين ساده نظراً
  .ببرند خودشان با كشتي در و كنند ميزان مبدأ النهار نصف زمان با را دقيقي

  كردند، مي تعيين خورشيد روي از كه محلي، وقت با را آن بود كافي بعد
 همين سر بر گرفتاري ولي .شود معلوم محل جغرافيايي طول تا بسنجند

  كار اين درد به كه نبود دقيق آنقدر موجودي ساعت هيچ .بود »دقيق« كلمة
  در دقيقه چند معموالً حمل قابل ساعتهاي بهترين خشكي، در حتي .بخورد

  و دما تغييرات و كشتي حركات دريا در تازه .رفتند مي جلو و عقب روز
    ممكن غير عمالً را وقت دقيق داشتن نگه و بود علت بر مزيد هم رطوبت

  بعد ماند مي عقب يا رفت مي جلو دقيقه يك فقط روز در كه ساعتي .كرد مي
  عبور آنكه خاصه شد؛ مي خطا مايل صدها باعث دريا در راه روز چند فقط از
 .كشيد نمي بطول ماه دو از كمتر معموالً اطلس اقيانوس از
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  ديگر دانشمندان و هويگنس كريستيان براي شد اي انگيزه دشوار مسئله اين
  پيدايش به شد منجر آنها كار و بپردازند ساعتها نظري مكانيك مطالعة به تا

 نيوتن آيزاك .نبود شناور كشتي در استفاده قابل آونگ اما آونگي؛ ساعت
 بلكه ... دريانوردي معلمان يا سازها ساعت نه« را مسئله جواب بود گفته

  جان اسم به ساز ساعت يك آخر در اما .يافت خواهند »منجمها قابلترين
  سفر در وي ساعت .شكست را غول شاخ 1760 دهة در كه بود هريسون
  نقدي جايزة وي .ماند عقب ثانيه پنج فقط جامائيكا به روزه 81 دريايي

 تعيين قبلش قرن نيم از بيشتر از انگليس پارلمان كه گرفت را هنگفتي
 گيري اندازه جهت راهي كه گرفت مي تعلق كساني به جايزه اين .بود كرده
 .كردند مي پيدا دريا در جغرافيايي طول دقيق
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 فرانسيس نام به كمبريج در همكارش يك به نيوتن 1669 مه 18 نامة در�
 خارج به سفرش در بود پرسيده نيوتن از كه )Francis Aston( آستون

 پيش كه كند مي توصيه آستون به نيوتن باشد، چيزهايي چه به توجهش
  فنون« دربارة آنها زبان زير از بتواند تا بزند ناداني به را خودش خارجيها

  كنيد تمجيد و تعريف آنها هاي دلبستگي از« .بكشد حرف »صنايعشان و
 ».كنند پهن شما پيش را دلشان سفرة و بيفتد دلشان به مهرتان تا
 آنها، دفاعي مزاياي و قدرت و شمايل و شكل بينيد، مي كه استحكاماتي«

 از »كشتيها هدايت طرز و كار و ساز« و »قبيل اين از ديگر نظامي امور
   .باشد دنبالشان به شود مي تشويق آستون كه است اطالعاتي
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  كه هم »تراشي عدسي كارگاه يك« به كرد پيشنهاد آستون به نيوتن�
  سراغ به است كشور آن در تا و بزند سري است هلند در بود شنيده
  دارد، ارزشي با خيلي اسرار ام شنيده« كه برود هم بوري اسم به مردي

 اين از« نيست بد كه كرد اضافه .»منفعت لحاظ از هم و طبي نظر از هم
 موريانه آسيب از كشتي حفظ براي هلنديها آيا كه شويد مطلع هم مطلب

  از آيا اينكه و شناسند؟ مي ترفندي هند جزاير به سفرهايشان در
 ».كنند مي استفاده جغرافيايي طول كردن پيدا براي آونگدار ساعتهاي
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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
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  در »سلطنتي انجمن« آمدن بوجود روند اين در عطف نقطة يك�
 انجمن سران .داد نو علمي نگرش يك به نهادينه شكل كه بود انگلستان

  ايجاد خلل كارشان در انقالب سالهاي بلبشوي و دستگي چند اينكه براي
  را جديد علم با ارتباط بي اجتماعي و مذهبي و سياسي بحثهاي نكند،

 كارش نه سلطنتي انجمن« كه كرد اعالم هوك رابرت .كردند ممنوع
 اخالقيات، الطبيعه، مابعد الهيات، در كه دارد را آن قصد نه و اينست

   ».كند دخالت منطق يا بديع نحو، و صرف سياست،
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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



  كه اعتقادي و رياضي مسائل حل در دكارت العادة فوق استعداد وجود با«�
 و نداده قرار مقصد را فن اين است داشته رياضيات درستي و استواري به

 مقابله و جبر در كه ابداعاتي از پس و است دانسته علم به وصول راه فقط
 پرداخته ديگر تحقيقات به و نموده رها را رياضيات ... و نموده هندسه و

  دكارت خواستند نمي دنيوي فايدة علم از كه پيشينيان برخالف زيرا است
  زندگاني بهبودي براي علم از بايد كه است بوده معتقد بيكن مانند نيز
 ]اروپا در حكمت سير[                  »... كرد استفاده بشر نوع
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 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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 هلنوفيليا و خودمحوري افراطي اروپائيان

  نبوده علم ايجاد كلي بطور ]مسلمان[ عرب دانشمندان نقش اگر پس«�
  كشورهاي اكتشافات بهترين كه ماند مي باقي آنها براي افتخار اين است
  هندسه يونانيان از .دادند انتقال ما به و كردند آوري جمع را نشانده دست

  از را اعشاري دستگاه و مصريان از را شيمي علم آموختند، را فلسفه و
 ».گرفتند ياد بابل اهالي از را جبر علم و هنديان
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 ير روسو، ترجمه حسن صفاري تاريخ علوم، پي



 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 



  خواب هيچكس كه گويي اطمينان، با كويره الكساندر 1957 سال در�
  .شد آغاز يونان از »چيز همه تقريباً« نوشت بيند، نمي را او با مخالفت

 الهيات سياست، طب، رياضيات، علم، فلسفه،  يوناني معجزة نظرية طبق
  و است باستان يونانيان اختراع – دارد فكري ارزش كه هرچه خالصه –

  ديويد .ديگران از تأثيرپذيري هيچ بي كردند، اختراع هم تنهايي را اينها
      »هلنوفيليا« را تلقي اين نام باستان، علم تاريخ نويسندة پينگري،

   .است غالب هلنوفيليا هنوز عاميانه نويسي علمي در ... .گذارد مي

 1390تأليف كليفورد كانر، ترجمه حسن افشار، نشر ماهي، چاپ اول، » تاريخ علم مردم« 456



 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 شگفتاظهارنظرهاي اي ديگر از  نمونه
 
  ملي يك كرد، مي القا را مادي اصالحات برنامة كه ايدئولوژي ...]ايران در[�

  از ملهم گرايي ملي اين .بود غرب از محصولي خود و پرشور، گرايي
    ... بود اروپايي خودكامة و منسجم حكومتهاي

 ]تاريخ ايران كمبريج، جلد اول، ترجمة تيور قادري[                               
 

 نظريه در هم و تاريخي منشأ لحاظ از هم دولت كه نيست ترديدي«�
 جمعيتهاي  ادارة  و  سازماندهي  براي  غربي ابزاري  متفكرانه،  پردازي
 النگلوئا آنتوني     ».است انساني

، مارتين گريفيتس،                جهانيالملل و سياست  نقل از دانشنامه روابط بين             
 .1388ترجمه عليرضا طيب، نشر ني،                                        
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  :نويسد مي 1990 نوامبر شمارة در »تايمز نيويورك« پرتيراژ مجله�
  باشد شده كشف آفريقاييان توسط آمريكا كه را مطلب اين امكان«

  اگر .مسئوليتند بي و متكبر ناشناخته، كاشفان اين كه چرا كنيد؛ فراموش
  اتفاق هرگز كه است معنا بدين باشيم، خبر بي اي حادثه به نسبت ما

 ».است نيفتاده
 

 1396اهللا نبوي،  شناسي، تأليف دكتر لطف نقل از كتاب مباني منطق و روش
Perrin, A.J., To Search of Truth, New York Times, 16, November, 1990. 
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)  1888-1961(شناس آلماني  دانشمند يوناني) Werner Jaeger(ورنر يگر 
 :نويسد مي) Paideia(در مهمترين و مشهورترين اثرش پايديا 

  كساني همة با بلكه نيست دانشمندان با تنها سخن روي نوشته اين در«� 
  سالة هزار چند فرهنگ نگاهداري خاطر به ما زمان نبرد در كه است

 ».يونانند با شدن نزديك براي راهي جستجوي در دوباره اروپاييان
  هدفي يا علم يوناني، فرهنگ فهم بدون توان نمي نيز امروز ولي ...«�

  كتاب اين پيدايش سبب مسئله اين با من علمي اشتغال .داشت تربيتي
 »1933 اكتبر-برلين .است شده

  دورة اقوام سياسي و ديني و هنري اهميت براي كه ارجي همة با«�
 به حقيقي معني به فرهنگ عنوان ما كه چيزي آن تاريخ قائليم، باستان

  – فهميم مي آن از آگاهانه ما كه معنايي به فرهنگ – داد توانيم مي آن
 ».شود مي آغاز يونانيان با بار نخستين

 1376ترجمه محمدحسن لطفي تبريزي، انتشارات خوارزمي،  461



 شده تاريخ در تازه عصري شدن آغاز سبب و انقالب ماية كه را واقعيتي«�
  چند با است، كرده معين انساني تربيت تاريخ در را يونانيان موقعيت و

  در انسان تربيت يگانة ويژگي ساختن نمايان .كرد تشريح توان نمي جمله
 ]همان[ ».است كتاب اين تمامي وظيفة ... يونان

 بودند يونانيان تنها و آوردند بوجود پري و ديو و شاه و خدا اقوام، همة«�
 ]همان[ »1.ساختند آدمي كه

  در خواننده كه حدي به شيفتگي حتي يوناني، و يونان به شيفتگي .�1
  شيوع اروپا در حاضر قرن اوايل و گذشته قرن اواخر در بيند، مي اينجا

 متن به و كنيم رعايت را امانت مكلفيم مترجم مقام در ما .داشت غريبي
 مترجم .نباشيم چه و باشيم موافق متن مطلب با چه باشيم وفادار

 1376ترجمه محمدحسن لطفي تبريزي، انتشارات خوارزمي،  462



  هايي»دولت-شهر« - بود ممكن كوچك ي»دولتها-شهر« دوران در آنچه�
 بودند محصور بدوي جماعات و مردم توسط مسكون اراضي وسط در كه
  يا بايست مي دولت زمان آن در .نبود ميسر .م.ق ششم و هفتم قرن در –

  از قويتر حريفان با نامساوي اي مبارزه در يا و باشد بزرگ شاهنشاهي
  با دولتهايي چنين كنار در خواست مي اگر ماد ولي ... .درآيد پاي از خود

  راه در قدم تازه كه زمان همان در بايست مي كند، زندگي مساوي حقوق
 و گردد نظامي سلطنتي و متحد پادشاهي بود، گذارده طبقاتي تكامل

  راسخ عزمي با و سرعت به را طلب تجزيه محلي بزرگان امحاي سياست
  شعارهاي فقدان صورت در و دشوار بسيار مهم اين اجراي .نمايد اعمال

 ]دياكونوف[ .بود محال عقيدتي مناسب
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  پدر نظر در آنچه اما :كودكي دوران در وي به خطاب كوروش مادر�
 او .باشد عدالت پارسيها نظر در نيست معلوم است عدالت عين بزرگت
 برابر در مساوات پارسيها نزد در آنكه حال و ماديهاست مطلق ارباب
 .نامند مي عدالت را قانون

 

 اين .يافت پرورش و رشد ايراني آداب و قوانين و سنن طبق بر كوروش�
 بيشتر نداشتند، توجهي عامه خير به كشورها غالب كه عصري در آداب،

  را خود رعاياي كوروش ... .بود مملكتي مصالح و عامه خير به معطوف
 .داشت مي گرامي و عزيز خويش فرزندان مانند

 
 

 .1396نامه، تأليف گزنفون، ترجمة رضا مشايخي، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ نهم،  كوروش 464



 بخش هفت به را كشور نشست پادشاهي تخت بر كه همين داريوش�
 برگماشت، بخشي حكومت به را پيمانانش هم از يك هر و كرد تقسيم
  كرد وضع قوانيني سپس .باقيست هنوز تقسيم آن از كوچكي آثار چنانكه

  خواهد اداره قوانين آن طبق بر را كشور كه داد اطمينان هموطنانش به و
   .ساخت برقرار مساوات حدي تا مردم ميان .كرد

 ]لطفيسوم افالطون، ترجمه محمدحسن كتاب [                                     
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  در نهاد بنياد داريوش كه )data باستان فارسي به( شاه جديد قانونهاي�
 استر، و غيره؛ و 8 آيه ،6 باب دانيال،( عتيق عهد گفتة به او همزمانان

 ،III قوانين، و VII، B 332 رساالت،( افالطون و )19 آيه ،1 باب
 وامگيري گمان بي و است گذاشته ژرف تأثيري )غيره و آلكيبيادس
 قوانين بسيار نفوذ گواه نيز سرياني و ارمني از فراوان حقوقي اصطالحات
   .است نزديك خاور در هخامنشي

 منابع در بدان اشاراتي تنها و است نمانده چيزي شاهي قانون از متأسفانه�
  هخامنشي امپراتوري قوانين همه اين با .است دست در آرامي و اكدي
 بر را خود مشهور قوانين روميان و گذاشت باستان جهان بر ژرف اثري
   .نهادند اسكندر و هخامنشي قوانين گرتة

  برخورد همچون مدتها دو، اين ميان روابط و ايران و يونان جنگهاي�
  مدتهاست را انديشي ساده اين ولي .شد مي تلقي خودكامگي با دموكراسي

   .اند نهاده بركناري كه
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 گرايش نخست .داشت توجه نكته دو به بايد يوناني كهن منابع بررسي در�
  چه برجسته رويدادهاي همة در شخصي غرضهاي دادن نسبت در آنان

 ارائه اتفاقات توجيه براي كه داستانهايي و ديگران در چه و هرودوت در
  حتي موارد بسياري در و است توجه جالب مطالب اين اينكه گو .اند داده
  با را آنها بايد اينهمه با است، برجسته رويداد اهميت دريافت براي

  هاي دسيسه و معين شمار آوردن به گرايش دوم ... نگريست بسيار احتياط
 آمده بدست آگاهي بر اعتماد ماية تواند نمي رويدادها شرح در مشخص

   )... و سپاهيان شمارة هخامنشيان، ناوگان كشتيهاي شمار مانند( .شود
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 نيك من را آن كه بود بد چيزهاي بسيار :گويد شوش كتيبة در داريوش�
 ستيز در يكديگر با كه كشورهايي كار به من مزدا اهوره خواست به .كردم
  آنها مردم تا كردم رسيدگي كشتند، مي را يكديگر مردم آنها در كه بودند،

 به آنان و نهادم خود بجاي دوباره را كس همه و نكشند را همديگر
 نه و بكوبد را ضعيف نه قوي كه چنان گذاشتند، احترام من تصميمات

 .گرداند محروم
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  نوشته او از پس شاهان و شاپور پسرش به اردشير كه اي نامه اردشير، عهد�
  آنچه از و شده شناخته تاكنون كه است عهدي قديميترين عهد اين .است

 در عهد اين كه شود مي معلوم چنين آيد مي بر تاريخي مآخذ از آن دربارة
 تغيير و اساسي قانون همچون خاندان آن شاهان براي ساساني دوران تمام

 براي را آن از تخطي و واجب كس همه براي آن از پيروي و بوده ناپذير
  آيين اين و ...« :نويسد مي التاج در جاحظ .اند شمرده نمي جائز هيچكس
 داد تغيير را آن وي كه پرويز خسرو پادشاهي تا بود پايدار آنها در همچنان

 سبب به را او شد چيره او بر شيرويه چون كه بود گناهاني از يكي اين و
 ».شمردند عقوبت مستوجب آنها ارتكاب

اي در آنها سخن رفته كه گويي  يابي مشكالت بگونه در بعضي موارد حتي در ريشه�
از يك بررسي منظم در احوال جامعه و شناخت عميق مسائل اجتماعي سرچشمه 

 .گيرد مي
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  بعضي كه خوريم مي بر باستاني عادت آن به مجدداً ، ساسانيان عهد در�
       ]طوايف از[ نخستين دودمان هفت رؤساي به ارثاً مناصب و مشاغل

 مربوط كه تئوفيالكتوس از نقل به موروثي مناصب اين .است رسيده مي
 نهادن تاج :است بوده صورت بدين است، ساساني سلطنت دورة آخرين به
 حكميت، كشوري، كارهاي مسئول لشكري، امور نظارت شاهنشاه، سر بر

  ماليات وصول مأمور ششم خانوادة نظام، سواره فرماندة پنجم خانوادة
  مهمات و اسلحه مواظبت هفتم خانوادة و سلطنت خزانة حفظ و رعيت
 ]كريستنسن[                                                       .لشكر

 دولتهاي همه ميان در و كردند برقرار خلفا كه اعظم وزارت منصب�
  فرمادار ورزگ منصب از مستقيم تقليد گرديد، متداول اسالمي

   .است بوده ساسانيان )صدراعظم(
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 ،)مملكت مالياتي و مالي امور مسئول( آماركار ايران انشروان، دوران در�
  اندرزبد و )مملكت اداري و سياسي امور تمام مسئول( دبيربد ايران

  كردند؛ مي كار فرمادار وزرگ زيردست )مملكت و دربار بزرگ مشاور(
  مستقيماً كه اند بوده موظف گرفتند، مي دستور او از كه اين از گذشته
 نه بوده شاه خود با آنها نصب و عزل و بدهند شاه به را خود كار گزارش

    .فرمادار وزرگ با
 ماليري محمدي محمد                                                             
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  موبد با شاهزادگان، ميان از پادشاه انتخاب تنسر، نامة مندرجات بنابر�
 نفر سه اين بين اگر و است بوده دبيربد ايران و بد سپاه ايران موبدان،
  زماني فاصلة در .بود خواهد كننده تعيين موبدان موبد رأي افتد، اختالفي

 .است بوده نحو بدين پادشاه انتخاب غالباً اول، قباد و دوم اردشير بين
 نصب حكومت به پادشاه پسران كه بود جاري اين بر عادت االيام قديم از�

 اريكة بر روزي رفت مي احتمال كه شاهزادگاني الخصوص علي اند، شده مي
 براي را خود اياالت، فرمانفرمايي قبول با بودند مجبور نشينند، سلطنت

 .كنند آماده و مهيا پادشاهي حرفه
 است بوده اينگونه ساسانيان دوران در مرتد افراد مجازات تنسر، نامة بنابر�

 براهين و ادله با را او علما يكسال مدت در و كنند حبس را او كه
    .شود اعدام گرنه و شود آزاد كند، توبه اگر كه كنند نصيحت
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 .ساختند جدا روحانيون طبقه از را دبيران طبقه ساسانيان�
 

 موبدان،( ديني علماي ،)دادور( قاضي بر بود مشتمل روحانيون طبقة�
 .معلمان و دستوران ،)... و مغان هيربدان،

  احكام نويسندگان محاسبان، منشيان، :)دبيران( ادارات مستخدمان طبقة�
  و پزشكان و مورخان و قراردادها و نامه اجاره نويسندگان و محاكم

 كريستنسن                                                    .منجمان
 

 ز هر دانشي موبدي خواستي     كه درگاه از ايشان بياراستي�
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 درياي ساحل در واقع )دوبرونيك( دوبرونيق يا راغوزه جمهوري در�
  .شد مي عوض نماينده يك اي هفته و جمهور رئيس يك ماهي آدرياتيك،

  دوبرونيك شهر اكنون، هم .است خوانده اعتبار بي را جمهوري اين ريكو
 .است واقع فعلي كرواسي در
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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( 476پيوست الف  (           

Ref: Wikipedia  

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

GDP=Gross Domestic Product  



  استفادة مورد غني كشور اين فناوريهاي هند، در بريتانيا نفوذ با عالوه، به�
  و سازي كشتي نساجي، حوزة در نمونه، بطور( گرفت قرار ها بريتانيايي

 :هندوستان در فوالد سابقة از نمونه دو ذكر .)فوالد
 اصطالح كه است بوده شمشيرها بهترين جملة از فوالدي تيغة با هندي شمشير�

 .است آمده فارسي حكايات و اشعار در بارها »هندي تيغ«
 و متر 7 حدود ارتفاع به سياه رنگ به فلزي ستوني دهلي، در منار قطب كنار در�

  به آن قدمت و دارد آهن از زنگ ضد آلياژي كه دارد وجود تن 6 حدود وزني
  .گردد مي باز ميالدي نخست هاي سده

  ايجاد مهم عوامل از هند بزرگ بسيار فروش بازار و ارزان اولية مواد�
 .است بوده بريتانيا در محصوالت ماشيني توليد براي انگيزه
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  را دهلي اهالي سفر، هنگام به هند سلطان بطوطه، ابن سفرنامة مطابق�
 براي را آنان نياز مورد آذوقة تا كرده سرشماري كودك و زن و مرد از اعم

  استقبال جشن در بازگشت هنگام  و كند تأمين خود انبار از ماه 6 مدت
 سراي تا سلطان مسير در منجنيق با و آمده شهر بيرون تا پايتخت اهالي

   .كنند مي نثار مردم برسر دينار و درهم او
 وي حصر و حد بي بخششهاي اخبار و دهلي سلطان دربار شكوه داستان�

  استاد اعتقاد به موضوع، همين .شد مي دربار آن به علما جذب سبب
 .است داده تغيير را بطوطه ابن زندگي مسير گيب،
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 كربال اهالي از بازرگان سيدي به بطوطه ابن اشارة قضيه، ديگر شاهد�
  هندوستان به من با كه داشت خيال او« بودند، همسفر مدتي كه است
  چين كشور به تا آمدند خوارزم به او همشهريان از جمعي ليكن برود

 من هموطنان اينان :گفت و رفت آنان اتفاق به نيز سيد كنند، مسافرت
 مراجعت من خويشاوندان و خانواده نزد چون نروم آنان با اگر هستند

 ماية اين و رفت هندوستان به گدائي براي سيد كه گفت خواهند كنند
   »بود خواهد من براي ننگ

  رجال تواناييهاي به كه هندوستان مغول مسلمان سالطين دربار بعالوه�
 و سياسي مختلف بعلل كه بود آناني مقصد جمله از بودند، وافق ايراني

 .كردند مي مهاجرت ايران از اجتماعي
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 و گرفت قرار اروپائيان توجه مورد ميالدي شانزدهم قرن اواخر از ايران�
 مستشاران و تاجران جاسوسان، سياسي، نمايندگان مسيحي، مبلغان
  فارسي زبان فراگيري ضمن و آمدند ايران به مختلف كشورهاي از نظامي
 .بردند ارمغان به اروپائيان براي را خود تجربيات و ها ديده حاصل

  حرف و صنايع از آموخته تجارب و خود تحليلهاي و گزارشات بدينوسيله �
     .كردند مي منتقل را مختلف

 و گزارشات دقيق و منظم بطور مسيحي مبلغان كه اينست جالب نكته�
   .كردند مي ارسال خود مركز به را تحوالت
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 مشابهچند نمونة 

  ظروف ساخت نحوة مورد در بسيار چيزهاي هلنديان كه نيست شكي«�
  چين و ايران خشك هواي و زالل آب اگر و اند آموخته ايرانيان از چيني

 رنگرزي صنعت »... آوردند مي بدست بيشتري بسيار موفقيت داشتند، را
 زايل دير و بود درخشان و ثابت رنگها .بود اروپا از تر پيشرفته ايران در

 .شد مي
 رقيب بي دنيا در آتشبازي وسايل ساخت در ايرانيان گفت بتوان شايد�

 .بودند
 .شد مي ساخته حلب در بود، نظير بي جهان در شايد كه صابون بهترين�

 از سفرنامة شاردن  481



  چين در .م .پ چهارم قرن در حداكثر مغناطيسي نماي قطب كار طرز�
  سال به آن از چيني دريانوردان استفادة سند قديميترين ولي .شد كشف
  استفادة مورد در آن مشابه سند كه حالي در گردد، برمي ميالدي 1117

  سكان .است بعد سال هفتاد به مربوط نما قطب نوع اين از اروپائيها
 با هنوز غربيها« اما بردند، مي بكار ميالدي اول قرن در چينيها را كشتي

 سكان با كار دوازدهم قرن در اينكه تا ،»كردند مي هدايت را كشتي پارو
  چين، در بادپناه تختة از استفاده موارد اولين .آموختند چينيها از را

  در شود، مي نامساعد باد اثر بر كشتي شدن چپه از مانع كه اي تخته
 ناشناخته اروپا در آنكه حال است؛ شده بيان ميالدي 759 سال از كتابي

 مراودة در پرتغالي و هلندي دريانوردان 1570 سال حدود در اينكه تا بود
 .بستند بكار و شناختند آنرا چينيها با تجاري
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   روي بر آهني زنجيري پل يك از مارتيني مارتين 1655 سال در�
    جديد اطلس در زمان همان كه كرد، صحبت گوئيچو در اي رودخانه

Johannes Blaeu توجه جلب موجب ... مارتيني اظهارات ... .شد درج  
 .شد معلق پل به اروپا در وسيعي

 بر برگردان خاك به مجهز خيش اندازة به چين از اي وارداتي وسيلة هيچ�
 در هلندي دريانوردان آنرا نمونة اولين .نداشت اهميت اروپا زراعي انقالب

 .بردند كشورشان به هفدهم قرن
 اختراع كبريت توسط گروهي از زنان گمنام چيني در قرن ششم ميالدي�

 1390تأليف كليفورد كانر، ترجمه حسن افشار، نشر ماهي، چاپ اول، » تاريخ علم مردم« 483



 بر ميالدي دوم قرن به كه – كشتي ساختمان در چينها ديگر مهم ابتكار�
  بود مجزا شدة بندي آب محفظة چند به كشتي بدنة تقسيم – گردد مي

 و گرفت مي آب را محفظه يك فقط شد مي سوراخ آن از جايي اگر تا
 قرن اواخر در ماركوپولو آنرا فكر هرچند .ماند مي آب روي باز كشتي

 اجرا آنرا بعد سال 500 حدود تا اروپائيها برد، اروپا به چين از سيزدهم
    قايقهاي طرح براي پيشنهادي فرانكلين بنجامين 1787 در .نكردند

  شود مي را آنها شكم« :كرد عنوان آن در كه نوشت آمريكايي رسان نامه
  را اتاقك هر و چينيها، مثل كرد، تقسيم جداگانه اتاقك چند به راحت
 ».نكند نفوذ داخلش به آب تا كرد درزگيري خوب
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  در ظاهراً هلندي سياحان .شد وارد غرب به چين از عميق حفاري روش�
 شرح اولين اما شدند، مطلع چينيها عميق حفاري اين از هفدهم قرن

  قالب در 1828 در اَمبِر اسم به فرانسوي مبلغي را چينيها روش كامل
 روش ژوبار نام به فرانسوي مهندسي بعد كمي .فرستاد اروپا به نامه يك

  كامالً اروپا در چينيها حفاري فنون سال 15 ظرف و بست بكار را چيني
 .افتاد جا
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  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 [  



  صنعتي انقالب به كه انگلستان صنعت دستاوردهاي ترين برجسته از يكي�
 صنعت كردن ماشيني كرد، زيادي بسيار كمك 1850 تا 1750 سال از

 امكانپذير مكانيكي اختراعهاي از اي مجموعه كمك به كه بود، نساجي
 اين به متعلق كه ... اند شده شناخته مخترعشان نام با آنها بيشتر و شد

  عملي نوع از صرفاً وسايلي چنين اختراع براي الزم توانايي و بودند دوره
 .نداشت وابستگي رياضي، حتي ديگر علوم به هيچوجه به كه بوده

 

 انگلستان، در بخار ماشين از استفاده و صنعتي انقالب نتايج از يكي�
 اي قاعده عنوان به ... است شده ساخته كاالهاي هزينة در زياد كاهش

 ديگر از ارزانتر بسيار انگلستان در شده ساخته هاي فرآورده تمام كلي،
 .بود قاره كشورهاي
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 خلق در را نقش بزرگترين نساجي، در )قدرت( محركه نيروي كاربرد�
 .داشت كارخانه سيستم

 ) آبها در ابتدا چرخ(اي به كارخانه،  حركت از صنعت كلبه�
 تمركز عملياتهاي مختلف در كارخانه،�
 تأسيس كه نداشت لزومي ديگر بخار ماشين اختراع با همه، از مهمتر�

 .)آب نيروي از استفاده براي( باشد رودخانه كنار در كارخانه
  را سريعي رشد ها سازه و ها دستگاه قطعات توليد براي چدن از استفاده�

  با انگلستان در توپ لولة براي چدن .كرد فراهم 1750 سال از بعد
  كه حالي در شد، گزارش 1773 سال در كه بطوري شد استفاده موفقيت

  نتركيد، انگليس دريايي نيروي توپ يك حتي گذشته سال بيست طي
  سالحهايي از ملوانان كه بود عادي آنقدر حوادث نوع اين فرانسه ارتش در
 .ترسيدند مي دشمن از بيشتر داشتند خدمت در كه
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  سال در .بود پيشرو جهان در آهن ساخت در انگلستان دوره، اين طي�
  1850 سال تا اما شد توليد انگلستان در خام آهن تن هزار 20 ،1750
   .يافت افزايش تن ميليون 2/5 رقمي به برابر صد از بيش به آن توليد

  سال در پوند هزار 46 از بريتانيا نساجي هاي فرآورده صادرات ارزش�
 .يافت افزايش 1850 سال در پوند ميليون 46 به 1750

 
 

  استفاده آهن از كشتي ساخت در انگلستان در 1777 سال در بار اولين�
  سال از .شد نصب كشتي در 1807 سال در بخار موتور اولين و كردند
   .يافت عموميت كشتي در آهن از استفاده 1890

 ]مكملي محمدكاظم آهن، راه جامع تاريخ[                                             
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 گسترش انقالب صنعتي در اروپاي قرن نوزدهم

 صنعتي انقالب 1830 تا 1760 زماني بازة 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 هاي دستگاه
 .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 هاي دانشگاه 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 ص[ ».آمد بوجود دنيا صنعتي كشورهاي تمام در مهندسان

  هنوز بريتانيا در اما – كشورها سراسر در نه اگرچه – عمومي باور اين«�
  صورت ها كارگاه در اساساً بايستي مكانيك مهندسي آموزش كه بود شايع
  چنداني اهميت شد، مي كسب ها دانشگاه 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 30 از مندي بهره

 با را نظريه مكانيك، مهندسان آموزش در كه كسي كرد، فراهم جوان
 ]256 ص[ ».كرد تركيب عمل
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 فوالدهاي توليد با فوالد و آهن صنايع ،1900 و 1850 سالهاي بين«�
 ]260 ص[ ».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 ص[ ».شدند نورد شفيلد شهر در تن 20

 بريتانيا از آلمان حتي و آمريكا متحده اياالت ،1900 سال از پيش اما«�
 ]262 ص[ ».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 ص[  ».گرفت قرار آمريكا متحده
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  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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  عمدتاً كه داشت هواپيما 250 تنها انگلستان اول، جهاني جنگ آغاز در�
  تفنگ با تا شدند مي خم پنجره از بايد آنها خلبانهاي و بود شناسايي براي

  .ساخت جديد هواپيماي هزار 55 ،1918 در اما .كنند شليك دشمن به
 هواپيما هزار 200 از بيش سال، چهار ظرف در طرف دو رويهمرفته،

   .ساختند
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خطهاي دفاعي سهمناك مانند سنگر ماژينو را فناوريهاي نوتر در چند  �
 .  روز درهم شكستند
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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 ها دانشگاه

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

 .بود پايان به رو تدريج به
 سرگذشت مهندسي مكانيك، تأليف آبري برستال، ترجمه دكتر بهروش و همكاران 500



 )در دست تدوين(تاريخچه آموزش عالي در ايران 
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 )ش. ه 1230(تأسيس دارالفنون 

  سال در روسيه به )اعظمي صدارت از پيش( خان تقي ميرزا مأموريت در�
 هر و داشته اقامت پطرزبورگ در ماه دو از بيش هيأت اين ق، .ه 1244

 رفت مي روسيه آموزشي و فني و علمي مؤسسات از يكي ديدن به روز
   ]اردكاني محبوبي[

 اميركبير براي ايران در دارالفنون تأسيس و ايجاد تفكر كه است بديهي�
  آنجا نظامي و صنعتي و فني مدارس ديدن و روسيه به مسافرت از پس

 ]آشتياني اقبال[  »... آمده پيش
 اميركبير بدست ق .ه 1266 سال در دارالفنون مدرسة بناي سنگ�

 وي تبعيد زمان در  )ق .ه 1268( ش .ه 1230 سال در و شد گذاشته
 .شد افتتاح شاه الدين ناصر توسط
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  براي را داوودخان اميركبير، بود، ساخت حال در مدرسه كه زماني�
  در جويانه مداخله و سياسي منافع كه( آلمان و اتريش به معلم استخدام

  و فرانسه انگليس، سياستهاي به امير كه چرا فرستاد؛ )نداشتند ايران
   .نبود خوشبين روسيه

   اتريش، از معلمين از نفر 7 استخدام با كار شروع�
  چند معلمين، اين اتريشي مليت به انگلستان سفير اعتراض با بعدها�

 .شدند اضافه افراد اين به نيز آلماني و فرانسوي ايتاليايي، استاد
  فيزيك، شناسي، معدن كشي، نقشه رياضيات، نظامي، فنون بر عالوه�

 مدرسه اين در خارجي زبانهاي و جراحي طب، داروسازي، شيمي،
 .شد مي تدريس

   التحصيالن فارغ و معلمين از بسياري تهران، دانشگاه تأسيس از پس�
 .رسيدند دانشگاه اين استادي به دارالفنون مدرسه
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 اميركبيرتصوير منسوب به 
 )صنيع الملك(اثر ابوالحسن غفاري 

 .ق. ه 13سده 
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 ...اقدامات اميركبير متقدم بر امپراتور ميجي بود، اما 
 )  1807 -1852(ميرزا تقي خان اميركبير �
 مدرنيزاسيون رهبر )1852-1912( ميجي به ملقب موتسوهيتو امپراتور�

  قرون فئودالي دورة از ژاپن وي دورة در .بود قدرت در سال 45 ژاپن،
 نمونه، بطور نمود؛ جهش صنعتي و مدرن عصر به وسطي

 اصالح ساختار نظام مالياتي، اصالح نظام آموزشي،�
 ،)شد پسر يك كشاور بايد كشاورز مي(لغو نظام طبقاتي �
 خدمت نظام اجباري و تأسيس ارتشي مدرن، �
 گسترش حكومت مركزي از يك سوم ژاپن به كل ژاپن،�
 رفع ممنوعيت سفر به خارج، ارتباط با خارج و يادگيري از خارج،�
 اقتباس قوانين شركتها و قوانين حقوقي و كيفري از فرانسه،�
 آزادي اديان نظير اسالم و مسيحيت،�
 .  ميالدي 1872و آغاز فعاليت راه آهن ژاپن در سال �
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  عالي مدرسة چند ايران، در دانشگاه رسمي تأسيس از پيش قرن نيم از�
 مدرسه سياسي، علوم و حقوق مدرسة مانند بود، شده برقرار تهران در

 در و سيزدهم سده پايان سالهاي در ايران معروف رجال .دارالفنون و طب
 مدارس همين التحصيالن فارغ از غالباً شمسي چهاردهم قرن اول ربع

 تحصيل سوابق بودند مرفه بسيار هاي خانواده از كه هم بعضي .بودند عالي
 ايران تمام در سيزدهم، سده پايان در گروه اين تعداد .داشتند اروپا در

 به ما كشور كه دهد مي نشان خود اين و رسيد نمي هم نفر صد به شايد
   .بود مانده دور به زمان آن صنعت و علم مركز از ميزان چه
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  دولت پهلوي، رضاشاه زمان در چهاردهم، قرن آغاز از پس سالي چند�
  تخصصي هاي رشته آموختن براي دانشجو نفر صد سالي كه گرفت تصميم

  اروپا به محصل اعزام برنامه اين اجراي براي .بفرستد اروپا به مهندسي و
   .دادند مي ترتيب تهران در دشواري نسبتاً )كنكور( آزمون ساله همه

 اونيورسيته معادل معني به دانشگاه تأسيس قانون 1313 ماه بهمن در�
 مدارس قانون اين طبق بر .رسيد ملي شوراي مجلس تصويب به غربي
 بايست مي كه گرفتند جاي دانشگاهي مجتمع يك در شد ذكر كه عالي

 ترتيب اين به ... باشد )دانشكده شش يا( عالي مدرسه شش شامل
  يافت تولد »تهران دانشگاه« بنام غربي الگوي با ايران دانشگاه نخستين

 تشابه فرانسه بخصوص اروپايي، هاي اونيورسيته با آن هاي برنامه كه
 .داشت
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 را ايراني دانشجوي شش يا پنج ساله همه ايران و انگليس نفت شركت�

 پااليشگاه در كار براي را آنها بعد و فرستاد مي بيرمنگام به تحصيل براي
 .كرد مي استخدام آبادان
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 انقالبهاي صنعتي
 فوالد، انبوه 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

 

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

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

 )... و هوشمند تجاري
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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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 چند نكتة كليدي در تاريخ علم و فناوري
  توليد اما است، بوده مهمي اختراع ،)چين در( كاغذ اختراع اگرچه�

  محسوب فناوري و علم تاريخ در عطفي نقاط آن، صنعتي نيمه و صنعتي
 به و تقاضا به نياز صنعتي )نيمه( توليد براي انگيزه طرفي از .شود مي

   .داشت جامعه در علم شدن عمومي عبارتي
  دبيران، انحصار از را علمي فعاليتهاي اسالم، در طبقات شدن شكسته�

  در علم شدن عمومي پيشنياز موضوع اين كه كرد، خارج دربار و موبدان
 .بود قديم ايران پهناي در جامعه سطح

 افرادي استفادة براي سلطنتي كتابخانة چند در كتابها اينصورت، غير در�
   .داشت قرار خاص،

  وجود شخصي خريد توانايي نبود، دسترس در ارزان كاغذ كه هنگامي تا�
 .نداشت
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 )ادامه(چند نكتة كليدي در تاريخ علم و فناوري 
  نفيسي شخصي هاي كتابخانه كه علمايي بسيار چه اسالم، از پس�

 .داشتند
 توانست نمي بود، نرسيده صنعتي توليد به كاغذ كه وقتي تا چاپ اختراع�

 .باشد راهگشا
  بوده غرب به شرق از كشورها در صنعتي كاغذ توليد زماني، لحاظ از�

 در چاپ صنعت )اندكي نسبتاً زماني اختالف با( كه بود آن از پس .است
 .بود اروپا در فكري انقالب عوامل از يكي و گرفت رونق غرب

 ارزانقيمت دسترسي و آباداني و امنيت ديني،-فرهنگي معيشتي، عوامل�
 .بود جامعه در علم شدن عمومي نياز پيش كتب، به
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 )ادامه(چند نكتة كليدي در تاريخ علم و فناوري 
  شد، نمي پيشرفت سبب لزوماً مدرن سياستهاي و نظريات شدن مطرح�

  قرنها كه نظرياتي بسيار چه .داشت جامعه پذيرش و آمادگي به نياز بلكه
 به بايد فناوري سطح كه است اين ديگر نكتة .نكرد توجهي آنها به كسي
 .داد انجام علمي آزمايشات و مشاهدات بتوان تا رسيد مي حدي

 در بها بي و وار پيمانه را خرد و دانش من اوه،« فرمايد مي )ع( امير حضرت�
   درك را چيزها اين كه بود، اي شايسته مغزهاي كاش اي .گذاشتم دسترستان

 ]البالغه نهج[                                                           »نمود مي
 ]روسو ير پي[ نرسيد، سرانجامي به اروپا در )م 742-814( شارلماني كوششهاي�
  او قريحة از استفاده مستعد و پسنديدند نمي را او شيوة بيكن راجر زمان مردم�

 ]اروپا در حكمت سير[ .نبودند
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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 هاي دانشگاه 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 ها دانشگاه
  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 هاي دانشگاه 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 ها دانشگاه در زيادي ضعفهاي مسلماً�
 .شود مي ديده ها رسانه در كمتر

 
528 



 :نائب رئيس مجلسدكتر پزشكيان 
  تعداد از كه ايم ساخته ايران در دانشگاه 2700 مجموع، در«

  وقتي نماينده يك نمونه براي ... .است زيادتر چين هاي دانشگاه
  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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 بندي آن پژوهش و دسته 



 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
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 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 1مستقل 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 ها دانشگاه 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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 . آمده است» بطور نسبي«كند و دورة دكتري محقق مستقل، بهمين دليل عبارت  دورة كارشناسي ارشد، محقق وابسته تربيت مي1



 و پايه مباني بر متكي حوزه، هر در پژوهش كه داشت توجه بايد�
 .است رشته هر تخصصي

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

 در مقاالتي دكتري، دانشجويان و محققين كه شود مي مشاهده بعضاً�
 حوزة متداولِ روشهاي و پايه اصول اما اند، كرده چاپ نيز معتبر نشريات

  يا مقاله در رفته بكار روش از استفاده علت اصالً بعضاً .دانند نمي را خود
 !دانند نمي را خود رسالة
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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 پژوهش 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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 سرفصلهاي راهنماهاي كوتاه

 نامهتدوين و دفاع پايان�
 ارائه فني�
 تدوين و نگارش مقاالت�
شركت، ارائه مقاله و برگزاري  �

 كنفرانس
 

 جستجوي منابع  �
 آموزش مهندسي �
 آموزشِ پژوهش�
 اياخالق حرفه�
 امتحان جامع دكتري�
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قابل   www.ias.irراهنماهاي كوتاه مربوط به هر سرفصل در وبگاه انجمن هوافضاي ايران از طريق آدرس 
 .دهد هاي مهندسي را پوشش مي اين راهنماها ثلثي از درس روش تحقيق رشته. دسترسي است



 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 هاي دانشگاه تمركز به توجه با�

  .است شده تضعيف فني هاي دانشكده در مهندسي آموزشِ مقاله، توليد
  كارشناسي مقطع در كشور هاي دانشگاه 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 ها دانشگاه 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،

 
 ]97ماه  ارائه بخش اول و دوم، فروردين[ 537 



 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 ها دانشگاه 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 �

 ]97/10/4ارائه بخش اول تا پنجم، [ 540



  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 هاي بنگاه 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

   )شود پرداخته آن عملي مالحظات به حوزه هر در و شود مطرح تئوري اصول از فراتر(         
 

  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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 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  �
 .]1377روش 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.  
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 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
 

 ]97ارائه بخش اول تا سوم،  خرداد [ 550



 سطوح آمادگي فناوري 
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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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 مسير صنعتي شدن  



 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

 ]97/10/4ارائه بخش اول تا پنجم، [ 560



  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
 ماشينهاي شكلدهي، ماشينهاي چنداليه، الكترونيكي بردهاي

 ».شود مي غيره و بعدي سه چاپگرهاي  گيري، اندازه
 ناطق جواد محمد دكتر                                                   
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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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 آشپزي تا است متفاوت بسيار نفر چند براي آشپزي ساده، مثال يك در�
 :دارد وجود كليدي اعداد زمينه اين در .كثير تعدادي براي

 آشپزي براي چند نفر،�
 نفر، 100آشپزي براي تا �
 نفر، 500تا  100آشپزي براي �
 .  نفر 500و آشپزي براي باالي �

 
  همينطور نيز اجرايي كارهاي ساير .خواهد مي مرحله به مرحله رشد و آموزش كار اين

   .كند اداره را استان يك تواند نمي يكدفعه داشته، كار و سر نفر ده با كه كسي .است
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  با مقايسه مقام در گسترش، حال در كشورهاي يا سوم جهان دانشجوي�
  نسبي چيز همه ولي پندارد مي محروم را خود پيشرفته، يا غني كشورهاي

 تا كامپيوتر و تلويزيون و ورزش ميدانهاي و كتابخانه به او اكنون .است
  و اجتماعي وسايل گاهي او وصف، اين با .است يافته دسترسي اي اندازه

  .شود مي نوميد و كند مي مقايسه غربي وسايل با را ايران آموزشي
  و كتاب هزار چند كه بياموزد بايد باشد راه مرد اگر سوم جهان دانشجوي

  كمي هرچند غربي آموزشگاههاي رنگين و سنگين وسايل و ويدئو و فيلم
  .آورد نمي بار به مستقيم تناسب با اي نتيجه ولي كند مي آسان را كار

 و كتاب صدها به سطحي نگاهي از سودمندتر شاهكارها خواندنِ مكرر
  ناكامي بخش بيشترين من گمان به .است نشان و نام بي مجله و رساله

  را خويش دروني هاي سرمايه كه اوست پندار در سوم جهان دانشجوي
 .يابد نمي در و شناسد نمي درست

  1393برگ، مجموعه مقاالت فرهنگي، پروفسور فضل اهللا رضا،  برگ بي 564



  مجوز 32 و دارند بهره برداري پروانه كارخانه 49 خودروسازي، صنعت در�
 در خودروسازي واحد پروانه 81 مجموع بطور كه است ارائه حال در هم

 .مي شود كشور
 

  5 جنوبي كره واحد، 11 ژاپن واحد، 8 فرانسه كه است حالي در اين�
   .دارند خودروسازي واحد 10 اسپانيا و واحد

 

 و است راه اندازي حال در همچنان و دارد خودروسازي واحد 81 ايران�
 نتيجة اينها است؛ شده چه كه مي بينيم را سياستهايي چنين نتيجه

 .است راه نقشة نداشتن و بي برنامگي
 

 98/7/12 بازرگاني، اتاق رئيس شافعي، غالمحسين 565



 ؛هستيم شاهد را وضعيت همان موتورسيكلت سازي حوزه در�
 

  حال در هم مورد 32 و داريم مجوزدار موتورسيكلت توليد كارخانه 177 �
 .هستند بهره برداري پروانه دريافت

 

 عربستان، تايوان، تركيه، اندونزي، جنوبي، كره كشور هاي مجموع �
  واحد 82 ژاپن و مالزي چين، فيليپين، بنگالدش، تايلند، هند، پاكستان،

 .دارند موتورسيكلت توليد
 

 
 

 98/7/12 بازرگاني، اتاق رئيس شافعي، غالمحسين 566 



  دهند مي تعهد نمونه بطور مجوز، دريافت هنگام در خودوسازي شركتهاي�
  داخلي توان با را خودرو قطعات )%20 سال هر( سال پنج مدت ظرف كه
  تعهدات به توانند نمي اغلب اما ؛)درصد 85 فرضاً تا( كنند توليد كشور در

   .كنند عمل خود
 

  شده اي عده بيكاري سبب شود، تعطيل كارخانه و شود لغو آنها مجوز اگر�
   ... و شود مي مكدر نيز شهر آن مجلس نمايندة و
 

  تعهد، انجام براي مالي و فني مستندات در مجوز اخذ هنگام اگر�
 دست مجوز صدور كه شود مي داده سر وامصيبا فرياد شود، سختگيري

 .مافياست
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 )در دست تدوين(تاريخچه 

  هايي حرفه ميان در و است محترمي بسيار پيشة زمين مشرق در تجارت«�
 كمتري تغيير معرض در سرنوشتشان و برخوردارند بيشتري ثبات از كه

 چنين در زيرا ندارد، تعجبي موضوع اين و باشد مي شغل بهترين است،
  حقوق اشراف طرفي از .نيست متصور بهتري كار و كسب كشوري
 از و است ناچيز موروثي و خانوادگي اعتبار نتيجه، در و ندارند چنداني

 اين در ... است خودكامه و استبدادي كامالً دولت ماهيت ديگر طرف
  .گردد مي محسوب مستقل و پايدار كامالً فعاليت يك تجارت دنيا، از بخش
  هم شاه خود حتي و عاليرتبه رجال همة كه آنست ديگر نكتة علت

               ».كنند مي تجارت
 شاردن سفرنامة                                                                 

 . شد حقوق سربازان از درآمد تجارت شاه پرداخت مي 568



  كه دانست مي او .شد شاه )ش .ه 1227( م 1848 در شاه ناصرالدين�
 ممكن آهن راه ايجاد بدون كشور اين ترقي و توسعه و ايران كردن روزآمد
 ]استراو جك[                                                           .نيست

  خط بويژه كند مي پيگيري را آهن خطوط احداث جديت با ناصرالدين�
 بندر .شود اجرا وقفه بدون بايد كه خزر درياي حاشية در رشت-تهران
 به نقطه آن از و است خزر درياي كنار مسافران كردن پياده محل رشت

 ]بواتَل فابيوس[         .شود مي طي كاروان با پايتخت بسوي مسير بعد
 اروپائيان با او شرقي، فرمانروايان رسوم و رسم خالف بر ساده نگاهي با�

  افتخار كه فرانسويها با خصوص به است برخورد خوش و دوست بسيار
 ]بواتَل فابيوس[                                      .دارند را او با صميميت
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  شاه-تهران آهن راه ساخت امتياز )شمسي 1265( 1886 سال در�
 مهندس يك به شاه ناصرالدين سوي از تهران ترامواي و عبدالعظيم

  از بعد ولي آمد ايران به بواتل .شد واگذار بواتل فابيوس نام به فرانسوي
  بلژيكي شركت يك به را امتياز اين سرمايه، كمبود دليل به مدتي

 .فروخت
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 آهن راه كيلومتر هزاران دو هر هندوستان و روسيه تاريخ، از برهه اين در�
 آهن راه تنها اما .بود افتاده راه به هم عثماني در حتي قطار و داشتند

  جهاني جنگ زمان تا ايران و بود حرم تا تهران بين كوتاه مسير يك ايران
 توافق بريتانيا و روسيه :بود ساده هم دليلش و نشد آهن راه صاحب دوم

  را ايران در آهن راه ايجاد براي تالش گونه هر جلوي كه بودند كرده
 .بگيرند

 استراو جك                                                                                         
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  خوب كه بود اين شاه ناصرالدين مشكالت از يكي :نويسد مي استراو جك�
 اين .است نيازمند توسعه و پيشرفت به ميزان چه تا كشورش دانست مي
 كافي منابع اما بود؛ كرده حس خوبي به اروپا به سفرش از پيش حتي را
  راه از تنها كه بود گرفته نتيجه چنين خاطر بهمين .ديد نمي اختيار در

  از .برسد نظرش مورد پيشرفتهاي به تواند مي خارجي هاي سرمايه جذب
  بلند گذاري سرمايه بريتانيا اگر كه بود كرده حساب خود پيش سويي
  كشور اين به نسبت آنها وفاداري و تعهد ميزان بر بكند، ايران در مدتي
 بازي« آن در روسيه و بريتانيا دست در اي مهره ديگر ايران و شده افزوده
  امتيازات كه بود اين رويكردي چنين نتيجة اما .بود نخواهد »بزرگ

 تاراج به ايران و شدند مي اعطا يك به يك تجاري، آور شگفت و هنگفت
     .رفت مي

 
572 



  و هندي هزار 15 از بيش جان رفتن دست از بهاي به هند در شورش�
 دستگاه اركان همة به اما ماند ناكام اگرچه و شد تمام بريتانيايي هزاران

  حاال .كرد وارد شديد اي ضربه هندوستان استعماري سرزمينهاي ادارة
 تر حياتي بريتانيا با ارتباط برقراري به هندوستان نشاندة دست حاكم نياز

  وجود دريا كف در گذاري كابل امكان هنوز كه آنجا از و شده پيش از
  ايران راه از تلگراف كشي سيم همان راه معقولترين و بهترين نداشت،

  را درباريان و شاه بايد نخست .بود )كيلومتر هزار دو از بيش مسيري(
 برقراري كه داشت وجود هراس اين آنها ميان در چون كردند مي توجيه

   .زند مي دامن كشور در انگلستان نفوذ به البد تلگرافي ارتباطات
 جك استراو                                                                                                 
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  1860 سال اواخر در و دادند عبور ايران از را تلگراف خط سرانجام�
  گذاشتند ايستگاه يك هم كيلومتر صد هر و كردند افتتاح رسماً )1238(

  و بودند بريتانيايي يا هم ها ايستگاه اين مأموران .كند تقويت را امواج كه
 .هندو يا

 
 .  بريتانيا تسلط خود را بر تلگرافخانة ايران حفظ كرد 1931تا پايان سال �

 
 جك استراو                                                                                          
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 به دسترسي .بود مالي دنياي توجه مركز در عثماني كه نيست زماني دير�
  خود سال، پانزده از بيشتر و بود، ممكن برايش اروپا بزرگ بازارهاي تمام

  پيشنهاد او به كه ديد كارگزاراني محاصرة در كلمه، لفظي معناي به را
  را كشور تا دادند مي را تجاربشان دادن قرار اختيار در و گذاري سرمايه

 ناپذير پايان شد مي گفته كه را او طبيعي منابع توسعة و كنند بازسازي
  كننده اغوا پيشنهادهاي اين فريب عثماني حكومت .كنند تضمين است

  كه رسيد روزي .داد را توهماتش تاوان كوتاهي، زمان در و خورد را
 خزانه و رفته سؤال زير كشور اعتبار كه شدند مجاب سلطان وزيران
 آن ازاي در آمده بدست پيشرفتهاي كه حالي در است؛ مقروض بسيار
    .شد مي محسوب ناچيز بسيار زيان و ضرر همه
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  در ايرانيان نژاد كه است آمده 1878 مي 27 شماره در تايمز مقاله در�
 تحقق عدم بهانه اين به و .شد خواهد منقرض و است مرگ حال

  :نويسد مي بواتل ادامه در .بود انداخته ايران گردن به را خود انتظارات
  را ... و ايران طبيعي منابع تمام از برداري بهره فرصت همزمان آنها

 خودش گمان به سخاوتي، چنين دادن نشان با ايران حكومت .داشتند
 آگاهانه و مشتاقانه خود نوبة به هم ]انگليسي[ كارگزاران كه داشت اميد

 .نشد عملي آرزو اين .كنند اجرا ايران به نسبت را تعهداتشان
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  آباد كاغذ نام به اي مخروبه محلة در ايران و انگليس نفت شركت كارگران�
 زمستان در .بودند محروم پنكه يا يخدان برق، و آب از كردند، مي زندگي
  در .آورد مي در صاف درياچة يك بصورت و پوشاند مي سيالب را زمين
  براي پارويي كرجيهاي ها جاده طول در و رسيد مي زانو تا گل عمق شهر

  از ابرهايي نشست، مي فرو باران وقتي .بودند حركت در نقل و حمل
  و خاست مي بر راكد آبهاي از كوچك بالهاي با و نيشدار حشرات

 هاي لبه روي سياهي هاي كپه بصورت و كرد مي پر را بيني سوراخهاي
 اين هجوم اثر در هم پااليشگاه هاي پنكه .شد مي جمع آشپزي ظرفهاي
 ]شمسي1324 .ف .م[ .ايستاد مي حركت از حشرات

 

577 



  در شن طوفان و باد وقتي ... بود بدتر تابستان )قبل صفحه ادامه(�
  از كه كاغذآباد، هاي خانه .نبود تحمل قابل ديگر پيچيد، مي داغ صحراي
 به بودند شده سرهمبندي نفت كارافتادة از و زنگزده هاي بشكه قطعات

  درجة 60 به سايه در حرارت درجة .شدند مي تبديل ريزي عرق هاي كوره
 برهنه، هاي شعله و بخار ديگهاي پااليشگاه، در .رسيد مي سانتيگراد

 ]شمسي1324 .ف .م[    .داد مي افزايش درجه 15 تا 10 را هوا حرارت
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اعضاي  . از لحاظ تاريخي، بخش دولتي ايران برآمده از بخش كشاورزي بود«
مجلس، وزيران و كارمندان همگي درآمدشان از عايدات زمين بود و از اينرو 

يابي زمين، مشكالت مردم و ارزش واقعي كاالها، خدمات،   از چگونگي سامان
 .آمدند آنها براي خدمت به تهران مي بعد. آگاه بودند حمل و نقل بخوبي آب و
  تحصيالتشان آموختگان، فن جديد طبقة .كرد دگرگون را اينها همة بيستم قرن

  كه بازگشتند هايي نظريه با و رسانده انجام به متحده اياالت و اروپا در را
  سنخيتي و ارتباط هيچ ميهنشان وضعيت با آنها اجتماعي و سياسي مباني

 كردند مي فكر بودند، بهره بي ايران كلي شناخت از كه وجودي با آنها .نداشت
  اين اثبات براي آنها .شناسند مي بزرگترهايشان از بهتر مراتب به را ايران

 آنها .كردند مي استناد اجتماعي پردازان نظريه نام و كتابها به خود مدعاي
  و مهارت حوزة و شدند آفرين مشكل خود كنند، حل را مشكلي اينكه بجاي

 ».دهند حركت ديگر ميز به ميز يك از را ها پرونده كه شد اين مسئوليتشان
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 ميز و ارابه و در و تخت ساختن به كار صنعت يك كوچك شهرهاي در�
 آن در اثاث اين بايد كه را اي خانه يا اتاق كه بسا چه حتي و پردازد مي

 نفر يك كه است واضح پر .نهد مي بنياد شخص همان شود داده جاي
 اشياي همه اين ساختن عهدة از عيب بي و خوب طرز به تواند نمي

 به مختلف اشياي از يك هر ساختن بزرگ، شهرهاي در .برآيد مختلف
 ساختنِ در كاري صنعت گاهي حتي .است مخصوصي كار صنعت عهدة
     استاد زنانه كفش ساختن در ديگري و يابد مي تخصص مردانه كفش

 است بديهي .دوزد مي را آن ديگري و برد مي را لباس قوارة يكي شود، مي
 آن در كند، مخصوص كار يك ساختن به مصروف را خود هم كه شخصي

 !]است شده ثبت انديشمندي نام به بيستم قرن در البته[ .شود مي ماهر كار

 .1396نامه، تأليف گزنفون، ترجمة رضا مشايخي، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ نهم،  كوروش 580



 فرهنگ صنعتي شدن
 :استبيشتري در خصوص موارد ذيل در كشور نياز به كار فرهنگي 

 

 زمينه اين در الگو كشور دو ژاپن و آلمان ؛بودن وقت سر و ترتيب و نظم�
 )امركم نظم و اهللا بتقوي اوصيكم(   .هستند

 نتيجه اخذ و درجات طي توليد، اكتشاف، ،ابداع مطالعه، در بودن؛ صبور�
َها (      قُوا هللا لََعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ الَّذيَن َيا أَيُّ  )اَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبطوا َواتَّ

 )خواهند يك شبه به همه چيز برسند متأسفانه قشر عظيمي از جامعه مي(      
 با كار از پس نمونه، بطور آالت؛ ماشين و كار محيط تميزي و نظافت�

 .شود تميز محيط و دستگاه تراش، دستگاه
 )النظافه من االيمان(    
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 مباحث ايمني�
 عدم سرپوش گذاشتن بر حوادث كار،�
 هاي ايمني بر اساس تحليل و بررسي حوادث،  تدوين توصيه�
 هاي ايمني توسط پرسنل،  توجه به توصيه�

 و دقت كاهش سبب عارضه اين  ؛همزمان بطور كار چند انجام عدم�
 .شود مي انساني خطاي افزايش همچنين و تمركز

 ؛ )خارج از حوزة مربوطه(عدم دخالت در كار ديگران در محيط كار �
 ،احترام به كارآفرين و نه زالو دانستن آن�
اعتقاد به انجام كار در ساعات موظف و افزايش ساعات كاري مفيد        �

 ،)َوْيٌل لِْلُمَطفِّفِينَ (
 ها،  آموزش كار گروهي، آموزش خالق و كار عملي در مدارس و دانشگاه�
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 با مدرنيته تضاد نظير موضوعاتي »شدن صنعتي فرهنگ« خصوص در�
  شود، مي مطرح نشريات و درمقاالت ... و روانشناختي موضوعات و سنت

  در اما است؛ اخذ قابل »صنعتي فرهنگ« جستجوي با اينترنت در كه
  شده بيان است، مطرح صنعت/كارخانه/كارگاه كف در كه موضوعاتي اينجا
 .است
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 آموزي  مهارت
 Education بر دانشگاه تمركز آموزش، بخش در كه دانست بايد�

   .است دانشجويان
  ورق :مكانيك مهندسي در( كارگاه عنوان تحت واحد چند ها دانشگاه در�

 اين از هدف .دارد وجود ) ... و اتومكانيك گري، ريخته جوشكاري، و كاري
 اينگونه به التحصيلي فارغ از پس مهندس يك كه نيست اين ها كارگاه
 :كه اينست هدف بلكه بپردازد؛ مهارتها

 يك مهندس در كار خود نبايد با اين مهارتها بيگانه باشد؛ �
 كيفيت را تشخيص دهد؛ بتواند نظارت كند و كار با كيفيت و بي�
 در طراحي و ساخت، مالحظات آن را بداند؛ �
در يك طرح مهندسي از ابتدا بايد مالحظات ساختي و همچنين تعويض، تعمير و  �

 .  نگهداري  لحاظ شده باشد
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 آموزي  مهارت

 .  آموزي در صنايع كشور، آنطور كه بايد جا نيفتاده است مهارت�
 بدون دانشگاه، از مهندسي التحصيل فارغ يك كه دارند انتظار صنايع�

  صورتي در شود؛ كار وارد مستقيماً صنعت، در )training( آموزي مهارت
 داشته آموزي مهارت صنعت آن در مدتي كار، آن براي بايد افراد اين كه

 .باشند
  هستند، كارآموزان به آموزي مهارت براي نوعي به كه فني مؤسسات�

   .اند نكرده پيدا را خود درخور جايگاه
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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 ها دانشگاه با تعامل و همكاري وارد توسعه و
 .شود ها دانشگاه
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 )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 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
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 )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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 مثال نمونه در بخش بهداشت

 براي را خود امكانات كه ندارد صرف بيمارستاني خصوصيِ بخش براي�
 در كه چرا كند؛ اندازي راه و طراحي مسري بيماري يك اپيدمي شرايط

  تختهاي و تنفسي كمك تجهيزات و ايزوله اتاق زيادي تعداد صورت اين
    استفاده از خالي اغلبشان نرمال شرايط در كه است نياز ويژه مراقبت

 .ماند مي
  ماسك 50000 روزانه عادي، شرايط در كه ماسك توليد واحد يك براي�

  ماسك ميليون چند روزانه توليد امكانات كه ندارد صرف دارد، فروش
 .كند توليد ماسك 50000 عادي شرايط در اما باشد، داشته

 كارها و است شده كاسته كشورها در دولتي بخش از اينكه به توجه با�
 و كم نيز پيشرفته كشورهاي در ضعفها اين است؛ خصوصي بخش بدست
 .شود مي ديده بيش
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 مثال نمونه در بخش مديريت زلزله

نگاري و رصد جابجايي گسلها و فعاليت   هاي زلزله تأسيس شبكة ايستگاه�
 آتشفشاني توسط دولتها،

  بيمارستاني هواپيماهاي و بالگرد ناوگان به مجهز ويژه هاي پايگاه تأسيس�
 واگنهاي و انبارها با آهن خط كنار همچنين و اصلي اتوبانهاي كنار در

   بيمارستاني، قطارهاي و شده بارگيري
 با( شهروندان قرنطينة يا زدگان، زلزله موقت اسكان براي مناطقي ايجاد�

  از يكي مجاورت در و آهن خط اصلي، اتوبانهاي كنار در )بالگرد فرود باند
 كشور، هاي فرودگاه
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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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 )ادامه(وظيفة دولتها در كشورهاي پيشرفته 

  مختلف زمانهاي در و مختلف كشورهاي در خصوصي بخش توانمندي�
   .است متفاوت

 آمريكا در خصوصي بخش توسط نيز ماه به مسافرت نزديك آيندة در�
 .شد خواهد انجام

  .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
 به توجه بدون افتد، مي راه سازي تجاري موج كه هنگامي كشور در �

   .كنند تجاري خواهند مي را چيز همه خصوصي، بخش فنيِ ظرفيت
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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�

  افراد تر، دقيق عبارت به .گيرد قرار راستا يك در اجتماعي و فردي منافع
 سبب اما كنند، مي حركت خودشان براي درآمد كسب نيت با شركتها و

 .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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 بازار و اقتصادي يكپارچگي ايجاد منظور به و دوم جهاني جنگ از پس�
 فرانسه، بلژيك، اروپايي كشور شش موسس، كشورهاي بين مشترك

  را رم توافقنامه 1957 سال در غربي آلمان و هلند لوكزامبورگ، ايتاليا،
 اين مشاركت و دادوستد سهولت به منجر توافق اين امضاي .كردند امضا

 انگيزه ارزش با منابع اشتراك و آنها بازارهاي ادغام با و شد كشورها
   .داد كاهش را جنگ

 

  كه كشورهايي« ترامپ، مستعفي دفاع وزير ماتيس، جيم گفته به�
         تنزل پيمان هم بدون كشورهاي و روند مي جلو دارند، هم پيماناني

 ».كنند مي
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 اهميت تحقيق و توسعه

  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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  كند، مي تبعيت نمايي رشد الگوي يك از تكنولوژي تغييرات كه آنجا از«�
  شكاف شود، متوقف اي لحظه ]صنايع در[ توسعه و تحقيق چنانچه

 هر تواند مي يافته توسعه و توسعه حال در كشورهاي ميان تكنولوژي
  تعطيلي از پس R&D واحد ايجاد امكان ... .شود بيشتر و بيشتر لحظه
 آن ]مجدد[ اندازي راه بر تصميم ايراني شركت آنكه فرض به( ساله چند
 لحاظ از افتادگي عقب جبران و )نمايد ]وقفه[ سال چند گذشت از پس

 در تكنولوژي مرز به رسيدن احتمال گاه و دشوار بسيار تكنولوژيكي
 ».شود مي ممكن غير مذكور شرايط

 پذيرش از پس كه دارد وجود ايران در مختلفي واقعي هاي نمونه«�
  شركتها كل رقيب، كنندة اغوا پيشنهادات پذيرش و R&D واحد تعطيلي

 ».اند شده تعطيل رفته رفته
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  تبديل افول به محصول فروش صعودي سير آنكه از پيش نمودار، طبق�
  محصوالت توسعة و تحقيق واحد رسد، پايان به آن عمر دوره يا و شود

  محصوالت بر يا سازد مي بازار روانه را جديدي )كاال يا خدمات نوع از(
 .نمايد مي بازنگري موجود
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 ليكن است، مداوم توسعة و تحقيق به پرداختن سازمان هر بقاي راه تنها�
 رقابت كه كند مي پيدا صحت سازمانهايي و شركتها براي اغلب امر اين

 .باشد معنادار ايشان براي
 

 رقابت كنند، مي فعاليت انحصاري بصورت كه شركتهايي ديگر عبارتي به�
 جريان حال به تا شركتها اينگونه ترديد بي .كند نمي پيدا معنا ايشان براي

 ادامه امكان همچنان علت همين به و اند نكرده تجربه را شدن جهاني
 .دارند را مذكور شرايط با حركت
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 Goodyear Tire & Rubberشركت آمريكايي 
 توليد كننده تاير و قطعات الستيكي

دو  شامل  2000-2005تحقيق و توسعة اين شركت در فاصلة سالهاي بخش 
 :مركز بوده است

 اي متمركز بر تحقيقات توسعه): Technical Center(فني مركز �
 طراحي و مهندسي محصول،�
 توسعة محصول و ابزارهاي نرم افزاري و سخت افزاري مورد نياز،�

 ):Research Center(تحقيقات مركز �
 محور   اي؛ هدفمند و محصول و توسعه) با سهم عمده(تحقيقات پايه، كاربردي �
 پژوهشي،-علمي نشريات فرمت در علمي مقاالت مركز، اين محققين اينكه جالب�

  ساير دسترس در تا شده بارگذاري داخلي شبكة در داوري ضمن كه كرده تأليف
   .گيرد قرار  مذكور واحد كارشناسان
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 با ارشد محقق 300 حدود آمريكا در شركت اين توسعة و تحقيق بخش�
 شامل( بخش اين پرسنل كل .است داشته تخصصي دكتراي مدرك

 .است بوده نفر 400 حدود )تكنسينها
 

  دو شامل( توسعه و تحقيق بخش نيز )لوكزامبورگ( اروپا در شركت اين�
 كوچكتر، مقياس در اما داشته، )تحقيقات و فني مركز

 

 .واحد توليدي در سراسر دنيا داشته است 60اين شركت �
 

اضافه شده و روندها  R&Dمركز نوآوري به بخش  2012حدوداً از سال �
 .  بازطراحي شده است
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 .دارد R&D واحد عملكرد درخشش به بستگي سازمان توسعة و بقا�
 

 آن انساني منابع تحقيقاتي، مراكز شكست يا موفقيت عنصر مهمترين�
 .است

 

  مطلوب شرايط كردن فراهم و R&D پرسنل صحيح مديريت اجراي�
 .است واحد اين مديران دغدغة ترين عمده ايشان براي
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  خالق، باهوش، افرادي توسعه و تحقيق واحدهاي پرسنل معمول طور به�
  داراي محقق افراد مديريت .هستند حساس بسيار مقابل در و پرانرژي
   R&D مديران است الزم كه است حساسي و پيچيده نكات ظرايف،
 .باشند داشته آن از كاملي آگاهي

 
  يابيم مي در تحقيقاتي مراكز در انساني منابع جابجايي و گردش مطالعة با�

 و شركتها ديگر پرسنل از بيش سازمانها ميان در افراد اين جابجايي كه
   .است سازمانها
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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
 

 انجمن وبگاه در موضوع تشريح و عنوان همين با كوتاهي راهنماي�
 .است اخذ قابل  www.ias.ir آدرس به هوافضا
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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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  از ميالدي 18 قرن در بريتانيا اقتصاد چون كه كنند مي تصور بعضي�
 حاضر، حال در ما كشور صنعت پس بوده، شكوفاتر ما كشور فعلي اقتصاد

   .است عقبتر هنوز موقع، آن در بريتانيا صنعت از
 

  اما است، تر پيشرفته بسيار صنعتي انقالب در بريتانيا صنعت از ما صنعت�
 ميالدي 18 قرن در بريتانيا اقتصادي شكوفايي همان كه شود نمي دليل

   .باشيم داشته را
 

 .اگر مصنوعات آن زمان توليد شود، امروزه خريداري ندارد�
 

 .  رقابتي بودن محصوالت توليدي در زمان خودش بايد مدنظر باشد�
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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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 .   ارائه شده كه براي درج در اين مجموعه، ضمن قدرداني از ايشان، در اختيار نگارنده قرار گرفته است



  يا دارد سود بازار در محصولي يا تجارتي شغلي، كشور در كه هنگامي�
  سرانجام تا دهند انجام را كار آن خواهند مي همه دارد، خوبي فروش
 .شوند متضرر همه تا شود زياد دست آنقدر

 

  سال يك كه است، كشاورزان توسط پياز و زميني سيب كشت حكايت�
 .است محصول ازدياد ديگري در و كمبود يكي در ميان در

 

 حوزة در نوآوري و محصول كيفي بهبود بدنبال شركتها اگر كه درصورتي�
  شرايط بودن فراهم با البته باشند، بازار جديد نياز بدنبال يا باشند، خود

 .خورد خواهد رقم ديگري بگونة وضعيت اقتصادي، شفاف و سالم رقابت

611 



  كه بگيرند تصميم خواهند مي كه زماني در كنندگان توليد از بعضي�
      نظر در را بازار در فعلي كاالهاي وضعيت كنند، توليد را محصولي

   .است اشتباه اين كه آينده، نه و گيرند مي
     توليد به محصولش آينده در كه زماني كه بداند بايد كننده توليد يك�

 .است چطور رقبا توليدات وضعيت شود، مي بازار وارد و رسد مي
 تحقيق هاي هزينه تا است نياز كه زماني بازة در كرد بررسي بايد بعالوه،�

  يا دارد وجود بازار در رقابت قابليت شود، سرشكن توليد خط و توسعه و
 خير؟

  محصوالت توسعة و تحقيق به بايد فروش سود از بخشي ضمن، در�
 .يابد اختصاص جديدتر
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 واحدهاي كه است جامعه در ديگري آفت خواهي تماميت و خواهي زياده�
 .هستند آن درگير بيش و كم هم كشور صنعتي و توليدي

 
  خوبي مادي وضعيت اگر حتي هستند؛ غمگين هميشه جامعه، از بخشي�

  كه خورند مي غصه باشند، داشته خوبي منزل تهران در اگر .باشند داشته
      غصه باز باشند، داشته ويال شمال در اگر و ندارند ويال شمال در چرا
 خورند مي غصه هم دارند كه آنها .ندارند ويال تركيه در چرا كه خورند مي
 هذا علي قس و ندارند وياليي اورالندو يا فلوريدا در چرا كه
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 و نيست يكسان شركتها حتي و كشورها همة از فناوري انتقال شيوة�
   .داشت يكساني قضاوت خصوص اين در نبايد

  تيم .است مهم بسيار فناوري انتقال براي منعقده قراردادهاي مفاد�
 .باشد مجرب بسيار بايد كننده مذاكره

 حائز بسيار فناوري انتقال زمينة در درگير داخليِ تيمِ تجربة و دانش�
 .است اهميت

  قرارداد مفاد عقد زمان در فناوري انتقال براي ديگر آلترناتيوهاي داشتن�
   .است مهم فناوري، صاحب شركت آن عمل نحوة همچنين و

 دولتهاي طريق از محدوديت عدم شرط به( آلماني و آمريكايي شركتهاي�
   .اند داشته بهتري تعامالت فناوري انتقال در ،)خود تابعة
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  احتمال اند، برخورده مالي مشكل به كه فناوري صاحب شركتهاي�
 .كنند خود فناوري فروش به اقدام كه دارد بيشتري

    دست از بازار در را خود رقابت قابليت آنها محصوالت كه شركتهايي�
 .كنند خود فناوري فروش به اقدام كه دارد بيشتري احتمال اند، داده

  تنظيم و مجرب كننده مذاكره تيم حضور هم اخير مورد دو در البته�
 .است اهميت حائز بسيار قرارداد مفاد درست
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 پيكر پهن مسافربري هواپيماي يك »بومي طراحيِ ساخت« نمونه، بطور�
 .نيست صالح به كشور داخل در فعلي وضعيت در
 شود؟ مي سرشكن آن هزينة آيا است؟ نياز هواپيماها نوع اين از تعداد چه�
  برسيم؟ موفقي محصول به گزاف هاي هزينه صرف با كه معلوم كجا از�
 صالحيتهاي اخذ و فني تست مراحل و استفاده قابل محصولِ به رسيدن زمان�

   .است زمانبر بسيار پروازي
 12 و نفره دو مانند كوچك هواپيماهاي از تا است نياز فني، دانش كسب براي�

 در هواپيماها اين آيا كه ببينيم و )هستيم مسير اين طي در كه( كنيم شروع نفره
  فروش ضمن ديگر، عبارت به .دارند فروش و باشند موفق توانند مي خود كالس

   .شود  برداشته قدم گام به گام بزرگتر هاي عرصه به درآمد، كسب و محصول
 داليل بود؟ خواهد هواپيمايي شركتهاي عالقة مورد شده ساخته محصول آيا�

  »داده پس امتحان هواپيماهاي« به را آن خارجي يا داخلي شركتهاي كه موجهي
 چيست؟ دهند ترجيح
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 خريد داخل، ساخت و طراحي معكوس، مهندسي فناوري، انتقال�
  هيچكدام ليسانس تحت توليد توليد، در مشاركت خارج، از محصول
  از يكي )غيركارشناسي بطور و( ندانسته است مذموم آنچه .نيست مذموم

 .كنيم انتخاب را مذكور روشهاي
 روشهاي از يكي اينكه علت به .داريم تفريط و افراط نيز زمينه اين در �

 آن است، نداده جواب نادرست عملكرد/سياستها بخاطر سالها طي مذكور
   .شود مي مذموم كالً روش

  در اما بوده درست اوليه تصميم است ممكن كه اينست اهميت حائز نكتة�
  بدرستي داخلي كارشناسان انتخاب يا و اجرا قرارداد، مفاد تنظيم مرحلة
 .است نشده عمل
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 يا ساخت تحت ليسانس» طراحي داخلي و ساخت«
  در درستي ديد داخلي، طراحي همچنين و معكوس مهندسي به نسبت�

 .نيست حاكم جامعه
 تحت دنيا، در مطرح مسافربري هواپيماي يك كشور در اگر نمونه بطور�

  داخلي شركتهاي ساخت، فنيِ دانش كسب بر عالوه شود، توليد ليسانس
 البته .كند مي ثروت توليد و كرده آن خريد به اقدام خارجي محتمالً و

 نوع نامناسب انتخاب .است نظر مورد هواپيماي مناسب انتخاب مهم نكتة
  قرارداد مفاد مطابق .شود مي پروژه شكست سبب هواپيما سازندة شركت و

 .شود واگذار خارجي سازندة شركت به توليدات از بخشي تواند مي
  كشور در »هزينه و زمان مدت فناوري،« لحاظ از محصولي توليد اگر�

 در نامدار و باكيفيت محصولي ليسانس تحت توليد انتخاب نباشد، ميسر
    .بود خواهد بررسي مورد مهم هاي گزينه از المللي بين سطح
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 توجه

  ما تا كنند  تعيين اي بگونه را حاكم معادالت كنند مي سعي ابرقدرتها�
 )بسلطان اال تنفذون ال(  .كنيم عبور آنها قرمز خطوط از نتوانيم

  تحريمي قطعات ساخت صرف را خود توان تمام ناچاراً تحريم شرايط در�
   ...  و  خودرو گاز، و نفت صنعت نيروگاهي، قطعات .كنيم مي

برق هاي  نيروگاهقطعات يدكي پمپهاي انتقال سوخت به بطور نمونه، اگر �
 .  شد كنيم، برق كشور قطع ميبه موقع توليد توانستيم  را نمي

  توان نمي براحتي )روزانه مشكالت رفع براي تمركز و( شرايط اين تحت�
 و ريزي برنامه آن براي و رفت نوين فناوريهاي سمت به مطلوب سرعت با

   .كرد گذاري سرمايه
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 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 ها فروشگاه 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�
 هاي دستگاه 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 بي محصوالت عنوان به ژاپني محصوالت پيش، سال پنجاه چهل�
   .بود مطرح

 

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
 ساخت توانايي مجموعه دو كشور در كه كنيد فرض :فرضي نمونة ذكر�

 كه مجموعه آن به سپس .دارد را كيلويي 100 و كيلويي 10 هاي ماهواره
  شاتل شما مجموعة كه بگويند دارد، كيلويي 100 ماهوارة ساخت توانايي
 دارد، كيلويي 10 ماهوارة ساخت توانايي كه مجموعه آن و بسازد فضايي
 دانش كه اي مجموعه و بسازد تني يك ماهوارة شما مجموعة كه بگويند

  كيلويي 100 ماهوارة بگويند را است نداشته ماهواره ساخت تجربة و فني
 و حمايتها راه اواسط در و برد نخواهد بجايي راه بدينگونه مسلماً .بسازد
 .شد خواهد قطع ها بودجه

   .نمود بازتوليد ذهن در توان مي هواپيما براي نيز را فوق فرضي مثال�
 

624 



 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
 راه بهترين ها وزاتخانه و سازمانها صنايع، متوالي تفكيكهاي و ادغام�

  پيشنهاد .است كشور دشمنان هوايي بمباران بدون آنها انهدام براي
  در و تدوين سياست، اين منفي ابعاد خصوص در گزارشي شود مي

 .گيرد قرار مجلس نمايندگان و وزرا اختيار
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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�
 علمي هيأت عضو تحصيل، ادامة با كه خود سابق كارشناسان راندن�

 بهترين از توانند مي افراد اين كه صورتي در اند؛ شده ها دانشگاه
 صنعت نياز مطابق را دانشجويي هاي نامه پايان و باشند همكار اساتيد
   .كنند تعريف
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  در را خود پژوهش و دارد همكاري صنعتي با استادي كه هنگامي�
  از پس و دهد مي انجام صنعت آن توسعة و تحقيق بخش نياز راستاي

 كند؟ اتخاذ راهي چه ،گيرد نمي قرار صنعت آن حمايت مورد ديگر مدتي
  را خود پژوهش مسير استاد آن كه اينست شود مي اتخاذ اغلب كه راهي يك
  صنعت آن نياز مورد پژوهشهايش كه رود سمتي به و دهد تغيير زياد يا كم

 نيازهاي راستاي در پژوهشي به برگشت كه است مهم نكته اين ذكر .نباشد
  اول از دشوارتر بسيار نيز )صنعت آن مجدد حمايت صورت در( صنعت آن

    .بود خواهد
  خصوص اين در نادرستي سياست صنعت، در اي ناپخته مدير يك اگر لذا

 .كنند درست را آن توانند نمي براحتي بعدي مدير چند گيرد، بكار
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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

 

 )سازمان مقام باالترين منظور( .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�
 صنايع در حتي( دانشجويان توسط رايگان پژوهش دريافت توقع�

 :نمونه موارد !)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

 هاي آموزشي انجمنهاي علمي كشور نحوة شركت در كارگاه�
 جزوه و كند شركت تا فرستند مي را نفر يك كه است شده مشاهده بعضاً�

 در افراد بقيه براي را مذكور دورة فرد آن سپس .كند دريافت را آموزشي
 !)متمول صنايع در هم آن( كند برگزار صنعت
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 يا سازماني در طرحي تصويبِ توجيه براي كه شود مي مشاهده بعضاً�
  يا ها دهه سالها، طي در سازمان آن موفق دستاوردهاي اي، وزارتخانه

   .شود مي اعالم گذشته قرنهاي حتي
 خود ذهن در مذكور طرح مقابل در را )متضاد حتي( ديگري طرح حال�

  .كنيد مجسم
 لذا و است طرح قابل طرح، دو هر براي گذشته موفقِ دستاوردهاي تمام�

   !دارد قبول قابل توجيه طرح، دو هر تصويب
 دليلي دستاوردها اين  آنها، موفقيت ميزان و آمار سقم و صحت از فارغ�

 .نيست مطروحه طرح تصويب توجيه بر
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خواهيد سازمان موفقي را منهدم كنيد، بدون ضابطه و كارشناسي   اگر مي�
 .آن را گسترش دهيد

  تدريج به تأسيس زمان از كه بود اي طيبه شجرة سازندگي جهاد�
 ملحق آن به ديگر هاي وزارتخانه از مختلفي بخشهاي يافت، گسترش

  كار در تداخل آن كار اينكه دليل به نهايت در و شد وزارتخانه شد،
 شجرة اينگونه .شد ادغام كشاورزي وزارت در شد، وزارتخانه چندين

  و يافت غيركارشناسي گسترش مسئوالن، دلسوزي روي از آنهم اي، طيبه
 .شد منحل )ناصحيح يا صحيح( برخي قول به نهايت در

  سمتي بزنيد، زمين را موفقي مدير خواهيد مي اگر گويند مي مديريت در�
 .كنيد واگذار او به ظرفيتهايش از باالتر اجرايي
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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 ها دانشگاه در مرتبط كاربرديِ
 )شود رجوع اي توسعه و كاربردي پژوهش
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 و فناوري نشود، توجه پايه تحقيقات به اگر« كه است صحيح موضوع اين�
اوايل در انگلستان نمونه بطور( افتد مي عقب آينده در كشور آن صنعت 

 همه نتيجة نباشد، اي توسعه تحقيقات كشوري در اگر اما ،»)بيستم قرن
  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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 بسيار نكنند، فكر خود منافع به تنها و كنند كار دل و جان با افراد اگر�
 با و اساس اين بر مملكت، كل براي اقتصادي ريزي برنامه اما است؛ خوب

  موضوع اين .نيست بينانه واقع چون برد؛ نمي جايي به راه فرض، پيش اين
  اخذ و محاسبه ضوابط، مطابق افراد، ماليات بگوييم كه اينست مانند
 .كند پرداخت ماليات خود، انصاف مطابق هركس و نشود

 محصولي اگر اما ندارد؛ صادرات امكان نباشد، استاندارد محصولي اگر�
  .نيست استاندارد كه نيست معنا اين به باشد، نداشته صادرات امكان

 قابل خارجي محصوالت با باشد، نداشته صادرات امكان محصولي اگر�
  محصوالت با تواند نمي قيمت لحاظ از ديگر، عبارت به .نيست رقابت

  يكي بودن استاندارد عدم .كند رقابت )يكسان كيفيت درجة با( خارجي
   .باشد تواند مي صادرات امكان عدم داليل از
 

636 



 )  SME(بنگاه هاي كوچك و متوسط 
(Small and Medium-sized Enterprises) 

 
 
 .كوچك و متوسط در برابر صنايع بزرگ قرار مي گيرندهاي  بنگاه�
 .شوند ناميده مي  SMEاين بنگاه ها با واژة  اختصاري انگليسي�
داراي  ) به نسبت سايز و سرمايه(اين بنگاه ها نسبت به صنايع بزرگ �

 مزاياي زيادي هستند، از جمله افزايش در
 نوآوري�
 اشتغال و كارآفريني�
 پذيري انعطاف�
 ارزش افزوده   �
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 معيار تعريف
 )  >۵٠كوچك هاي  بنگاه: بطور نمونه(تعداد كاركنان �
 داراييهاارزش �
 گردش مالي�
 سرمايه پرداخت شده�

اين مقادير براي شركتهاي توليدي و خدماتي در بعضي از كشورها متفاوت  
 .است

 :استدر ايران تنها برمبناي تعداد كاركنان �
 )  >50(كوچك ) صنايع(هاي  بنگاه �
 )  150تا  50از (متوسط  ) صنايع(هاي  بنگاه�
 )<150(بزرگ صنعتي هاي  بنگاه�
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 تفكر سنتي و نوين

 سپس و شوند مي توليد نخست محصوالت پيشين؛ و سنتي تفكرات طبق�
  جهاني نوين نگرش اساس بر اما گيرد، مي صورت آنها فروش و بازاريابي
  موفق فروش از اطمينان و گيري نتيجه با جز به محصولي هيچ طراحي

 .شود نمي آغاز توليد از پس

  1390منش و وينود كومار، چاپ دوم،  مديريت تحقيق و توسعه، تأليف اميد فدائي 641



 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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 عوامل توسعة ژاپن به روايت كازوهيكو اوداكي

 اجتماعي، و مذهبي زمينه هاي در كمتر تنش يعني اجتماعي ثبات�
  ياد كشور از خارج از ژاپنيها شد باعث كه ديگران از آموختن به اشتياق�

 .بگيرند
 بجاي آينده مصارف براي انداز پس فردا، نفع به امروز كردن قرباني انگيزة�

  امروز، مصرف
 به نسبت مي كنند دريافت كاري انجام براي را دستوري وقتي ژاپنيها�

 كارگران ميان در روحيه اين .مي كنند اقدام وسواس و دقت با آن انجام
 .است شده واقع مفيد بسيار

 
 

645 
  94/5/24از گفتگوي بمانجان  نديمي با كازوهيكو اوداكي، سايت تجارت فردا، 



 عوامل توسعة ژاپن به روايت كازوهيكو اوداكي
 )مقايسه با بخشي از جامعة خودمان(
 اجتماعي، و مذهبي زمينه هاي در تنش�
  را خارجيان از يادگيري و دانيم مي دهر عالمه را خودمان ما از بسياري�

 .دانيم مي عار
 چيز همه و )فردا نه و( كنيم مي فكر امروزمان منافع به تنها ما از بسياري�

   .كنيم مي امروز منافع قرباني را
 زير از يا ندهيم انجام درست را كارمان خواهيم مي اي بهانه هر به بعضاً�

 )كنند مي استفاده عمومي بودجه از كه سازمانهايي در بويژه( برويم؛ در آن
     دليل كفايت بي مدير داشتن ... و است كفايت بي مديرمان :قبيل از

    .ندهيم انجام درست را خود به مربوط وظيفة كه شود نمي
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 .بگيرند ياد را كار و كسب رموز تا مي رفتند آمريكا به ژاپنيها جنگ از پس
  مورد در حتي آموخت آمريكا از نيمه هاديها توليد خصوص در ژاپن  تنها نه

  درخواست آمريكاييها از هم فست فود ها و سوپرماركت ها اصولي راه اندازي
 و كسب روشهاي همه چند هر .بياموزند ژاپني ها به را كار روشهاي تا كرد
  ژاپنيها مي شد كه را مواردي اما نبود، اعمال قابل شرق در آمريكايي كار

  آمريكاييها از ژاپنيها واقع در جنگ از بعد .گيرند بكار تغييراتي با توانستند
 و تايوانيها كره ايها، و ژاپنيها ميان بعدها شيوه همين و آموختند بسيار

  كره ايها چند هر گفت مي توان ترتيب همين به .گرفت  شكل هم چينيها
 به و داشتند نگه را ژاپنيها احترام اما نداشتند، دوست خيلي را ژاپنيها
 .بگيرند ياد توانستند ژاپنيها از تا آوردند بوجود زمينه اي هم جهت همين
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 توليد براي جايگزيني واردات يا توسعة صادرات؟

 .اين به نوع كاال و مقياس اقتصادي توليد بستگي دارد
 

 مقياس محصول اين مي كنيد اقدام بيسكويت توليد براي مثالً اگر �
  داخلي بازار دادن قرار محور با را آن مي توان و نيست باال خيلي توليدي اش

  چنين توليد براي مي توان ايران مثل ميليوني  80 كشوري براي .كرد توليد
  توليد هم اقتصادي مقياسي با و كرد تمركز داخلي بازار بر عمدتاً محصولي

  به مي توانيد ابتدا شما و است بزرگ بسيار ايران داخلي بازار كه چرا كرد؛
 روي خارجي بازار به بعدي مراحل در سپس و كنيد اتكا داخلي بازار

   .بياوريد
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 توليد است باالتر بسيار آن در توليد اقتصادي مقياس كه خودرو توليد در اما�
 در بويژه خارجي بازارهاي از برخي بر تمركز همراه به بايد كشور داخل در

 اتكاي با صرفاً صنعت اين صورت اين غير در .شود همراه منطقه كشورهاي
 .باشد داشته بقا نمي تواند داخلي بازار در انحصار و داخلي بازار به محض

   .دهيد قرار هدف را منطقه اي  بازارهاي بويژه خارجي بازارهاي بايد بنابراين
 

 خاص محصول در توليد اقتصادي مقياس و توليد نوع تناسب به بنابراين�
  به بعدي مراحل در و كرد اتكا داخلي بازار به عمدتاً مواردي در مي توان
  و داخلي بازار به هم همزمان بايد هم مواردي در و يافت راه جهاني بازارهاي

 امكان پذير رقابتي و اقتصادي مقياس در توليد تا كرد تكيه خارجي بازار هم
 .شود
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اي كه به زبان عربي منتشر شد   فوميو ايواي سفير ژاپن در بغداد در مقاله�
 :سوره رعد نوشت 11با اشاره به آيه 

 

 هيچگونه بدون اشغال، و جنگ از بعد سخت شرايط وجود با ژاپن رهبران
  دو و داشتند ژاپن شكوفايي و پيشرفت براي جدي عزم ترديدي، و شك

  كه همانطور بود، ژاپن مردم اعظم بخش مشترك سرمايه ايمان و اراده عنصر
  خداوند( بِأَنْفُسهِم ما يغَيرُوا حتَّي بِقَومٍ ما يغَيرُ لَا اللَّه إِنَّ« با شما قرآن در

  خودشان در را آنچه آنكه مگر دهد نمي تغيير را ملّتي و قوم هيچ سرنوشت
 .است شده اشاره آن به »)دهند تغيير است

 نقل از خبرگزاري ايرنا  650



 (Sustainable Development)توسعة پايدار 

 .هاي اضافي تحميل كند سياستهاي كشور نبايد براي نسل آينده، هزينه �
 
 كشور، زيست محيط آلودگي سبب بعدي، تك سياستهاي اثر در اگر�

 گسترش زمين، فرونشست آب، زيرزميني منابع به آسيب جنگلها، نابودي
 در بايد اينكه بر عالوه آينده نسلهاي شويم، ... و شيميايي آلودگي كوير،

  پايشان به قبل نسلهاي كه اي وزنه بايد كنند، رقابت المللي بين صحنة
 .بكشند هم را اند بسته

 

651 



 آيا اين عبارت براي همة موضوعات است؟» .المللي شويم ما بايد بين«
 

  بايد مواردي چه در بگوييم خود به بايد شدن المللي بين از تعريف از بعد�
  اي حوزه در موضوع اين چون .نبايد مواردي چه در و شويم المللي بين

 اگر .باشد صحيح هم ديگري حوزة در كه شود نمي دليل است، درست
 بايد ها حوزه همة پس است، خوب هايي حوزه در ... و شدن المللي بين

 همة براي و ها حوزه همه براي است، بد اي حوزه يك براي اگر و شوند
 .همين يعني تفريط و افراط .شود مي بد زمانها

 كه چرا نشود؛ وارد نداند هندسه كه هر گويند كه است همين بخاطر�
 .بياموزد را صحيح قياس و استدالل شيوة ابتدا

 استنتاجهاي و دهيم مي كلي تعميم منطق، بدون كه است همين »زدن جا در« علل از يكي�
 سوء يا گمراهي براي جز نيست، استفاده قابل كه است مغلوط آنقدر مطالبمان و كنيم مي اشتباه

  .كنندگان سوءاستفاده استفادة
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 !المللي شدن است موارد ذيل همه در راستاي بين

 .المللي شود حداقل حقوق كارگران مطابق استانداردهاي بين�
 .المللي شود پرداخت حقوق توسط شركتهاي خصوصي و دولتي، بين�
كمتر از يكدهم  (تعداد كاركنان دولت مطابق نرمهاي بين المللي باشد �

 )فعلي شود
 .المللي شود قيمت بنزين و حاملهاي انرژي بين�
 .اخذ ماليات بر درآمد مشابه كشور كانادا شود�
 به )دولت هزينه به( خارج هاي دانشگاه در اساتيد حضور ماه شش سالي�

 .كند مي كمك شدن المللي بين
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 شدن المللي بين به مقامات توسط بويژه كشور از خارج در خانه خريد�
 .كند مي كمك

 .كند المللي شدن كمك مي اخذ تابعيت دوگانه و سه گانه به بين�
 

654 



 :بايد توجه داشت

 اگر كشور بخواهد،   �
را پيش برد، بايد سياستي اتخاذ كند كه توليد داخلي رقابت  خودكفايي سياست�

 .پذير باشد
را پيش برد، بايد سياستي اتخاذ كند كه توليد داخلي رقابت  خوداتكايي سياست�

 .پذير باشد
در اقتصاد سرمايه داري جهاني حل شود و عضوي يا گوشه اي از آن باشد، بايد �

 .سياستي اتخاذ كند كه توليد داخلي رقابت پذير باشد
البته نوع سياستها و ليست اقالم انتخابي براي توليد رقابتي در سه حالت  �

 .فوق متفاوت خواهد بود
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 سياست آن كه نيست معنا اين به مذكور حالت سه كه داشت توجه بايد�
  يا بخشها بعضي در ممكنست .باشد محصوالت و بخشها همة براي

  سياستهاي بخشها ساير در و شود انتخاب خودكفايي سياست محصوالت،
 .شود اتخاذ ديگر

 ممكنست .است كشاورزي بخش در مسئله تبيين براي نمونه ترين ساده�
 ديگري محصول در و باشيم خودكفا شود گرفته تصميم محصولي يك در

 آن كشت به بتوانيم سريعاً نياز، صورت در تا شود ريزي برنامه طوري
  برخي يا كشور در را محصوالت از بعضي توليد ممكنست .كنيم مبادرت
 .باشيم كننده وارد كالً محصوالت بعضي در و كرد منع استانها
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 .است) به عنوان پيشنياز(نكتة مهم اعتقاد داشتن به توليد داخل �
 دست بازار تا بگذارند آزاد مطلق بطور را واردات كه معتقدند بعضيها�

 اين پيشنياز اما .باشد كرد، توليد باالتري كيفيت با و ارزانتر كه هركس
 آن، به گذران سرمايه رغبت و خارجي گذاري سرمايه نسبي، مزيت :روش
  ... و ارز و اقتصادي ثبات دنيا، بر حاكم الگوهاي از پيروي تحريم، عدم
 روش اين به اعتقاد بسياري نيز شرايط اين بودن فراهم صورت در .است

 .ندارند
 تعرفه، بواسطة تا دارند واردات به وافري عالقة دولتمردان بعضي�

 سبب كاالها ارزانتر ورود آن، بر عالوه .يابد افزايش گمركي درآمدهاي
  توليد از بيشتر بسيار بسيار تعدادشان كه كننده مصرف قشر كه شود مي

 اخري مارب فيها و .شوند داشته نگه راضي است، كننده
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 نتيجة چهارسال تا دو ظرف توليد، حمايتي سياستهاي اينكه علت به�
 مديران مديريت بازة در يعني( دهد نمي بدست بازار در مطلوبي رقابتي

      قرار گيران تصميم/كارگزاران/سياستگذاران توجه مورد بعضاً )وقت
 و قيمتها كاهش اثر سريعاً كشور، درهاي كردن باز اما گيرد، نمي

 سبب سياستها اين .داشت خواهد بدنبال را كننده مصرف رضايتمندي
  اما است؛ ملي پول ارزش كاهش و بيكاري رشد داخل، توليد تعطيلي

  توليد هم نهايت، در .گذاشت خواهد بعدي مديران دورة در را خود تأثير
 .كننده مصرف هم و كرد خواهد ضرر كننده
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 مناطق آزاد در ايران

 و ويژه منطقه 111 تأسيس با خود كار پاياني ماه هاي واپسين در مجلس�
 در مناطق اين فعلي مساحت كه است حالي در اين كرد موافقت آزاد

 .است جهاني ميانگين برابر 12 ايران
 ويژه، و آزاد مناطق گسترش مسئله بر پافشاري اصلي عوامل از يكي�

  كه چرا است؛ محلي مسئولين و نمايندگان انتخاباتي و سياسي فشار هاي
 مزاياي ديگر از بهره مندي و مالياتي و گمركي معافيت هاي وجود با

 در افراد اين احتمالي محبوبيت كسب و جايگاه تثبيت امكان آزاد، مناطق
 .مي يابد افزايش خود انتخابي حوزه مردم ميان

 ١٣٩٨/١٠/۶تابناک                                                
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  آزاد مناطق از برخي آنكه عليرغم�
 رونق در محدود و نسبي بصورت
  آنجايي از اما هستند، موثر محلي

  بواسطه محدود توسعه اين كه
 با خارجي نهايي كاالي ورود

 ايجاد معافيت از استفاده
  حقوق تضييع بر عالوه مي گردد،

  اصلي سرزمين در توليدكنندگان
 واحد هاي كارگران شدن بيكار و

  رفتن بين از موجب توليدي،
 گسترش دليل به دولتي حقوق

 .مي شود مالياتي فرار
 الراوي علي والعهده                       
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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 مسير 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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 بايد توجه داشت مسير مذكور براي وقتي است كه  �
 

 نياز بازار وجود دارد؛�
 

 محصوالت آن در بازار وجود دارد؛ نظير خودور، لوازم برقي آشپزخانه، �
 

 داليل به يا دارد، اقتصادي صرفة )معيني زمان تا( آن سازي مشابه و�
 )... و نظارتي اقتصادي، دفاعي،( ملي امنيت يا تحريم نظير ديگري
 و طراحي دانش كسب« يا »سازي مشابه« مسير اجراي به تصميم
 .شود مي گرفته »ساخت
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Different Priorities Among Research Leaders 

664 

Developmental 
Research 

Applied 
Research 

Basic 
Research 

61% 19.5% %19.5 USA 
59% 23% 18% EU30 

%82 13% 5% China 
64% 20% 16% South Korea 
53% 33% 14% Russia 
38% 36% 26% India 

China places more emphasis on development, less on basic research  

Ref: The 2014 Global R&D Funding Forecast  

استخراج شده و محتمالً حدود يكي دو ) pie charts(اعداد جدول فوق از روي نمودارهاي قاچي 
 .درجه خطا دارد



 به پايه تحقيقات مسير طريق از خواهند مي دانشگاهي مديران اغلب�
   تحقيقات، اين ميان از كه كنند بررسي سپس  .برسند كاربردي تحقيقات
 .دارد را ثروت ايجاد و محصول توليد به تبديل قابليت كداميك

 به توجهي غرب، دانشگاههاي از التحصيل فارغ دانشگاهيِ استادان اغلب�
  يا آمريكا كه است اين آن دليل .ندارند )انداز راه( مفقوده مسير اين

  و كند نمي معكوس مهندسي و سازي مشابه و بوده ليدر غربي، اروپاي
  در لذا و كنند مشاهده استادان اين تا ندارد وجود آنها در انداز راه مسير

 .ندارند آن به اعتقادي اغلب نيز مسير اين معرفي صورت
  با و كرده طي را انداز راه مسير اين گذشته سال پنجاه چهل در ژاپن�

 .است شده حذف انداز راه مسير جهاني، سطح به رسيدن
 به بسرعت و كرده شروع قوت و شدت با را انداز راه مسير اين نيز چين�

 ژاپن، مانند نيز چين در آن، از پس .شود مي نزديك فناوري مرزهاي
 .شود مي حذف انداز راه مسير
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 آن به توجهي اكثراً متأسفانه كه است بديهيات از مذكور انداز راه مسير�
 :كه آنست مديريت و ريزي برنامه اما .ندارند

  به سازي مشابه مرحلة از صنايع مدتي، چه طي در و حمايتي چه با و چگونه�
 شوند، هدايت فناوري، مرزهاي و فني دانش كسب و سازي بهينه سمت

 واحدهاي تحقيق و توسعه در آنها فعال شوند،�
 تزريق توسعه و تحقيق بخش به سود از بخشي و داشته سوددهي مرحله هر در�

 .شود
 .خودگردان شوند) بدون حمايت(ريزي شده  پس از مدت زمان برنامه�

 انتظار چگونه داريم، مشكل بديهيات شناخت در كه هنگامي متأسفانه�
 !دهد هم نتيجه و شود تدوين درست ها برنامه كه داريم
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  2015 جوالي 17 در اسرائيل موشكي سازمان سابق رئيس »رابين يوزي«
 : آمريكا واشنگتن در سخنراني يك جريان در
 
 مهندس يك من ولي هستند؛ مهلكي دشمن ما براي ايرانيها فني نظر از«�

        دوباره .نكنم تحسين را خوب مهندسي كار يك توانم نمي و هستم
 بهترين من نظر به .است اي هوشمندانه بسيار مهندسي يك كه گويم مي

  سال ده از كه است ]سومار[ زميني كروز موشك يك ايرانيها موشك
  را موشك اين توان نمي و بوده دستاورد يك اين .بوديم آن منتظر پيش
 از كه افرادي  احترام به را كالهم كه گويم مي دوباره .كرد تلقي كپي يك
 ».برمي دارم سرم از اند، داده انجام را كار اين فني نظر

667 



668 



 ذكر چند نمونه

  ايد شنيده پيشكسوت اساتيد از حتماً .كردند شروع كاري كپي با ژاپنيها�
  و ها آزمايشگاه از بازديد يا علمي كنفرانسهاي به ژاپنيها وقتي كه

  شركت دوربينهاي ميزبان، مسئولين رفتند، مي غربي نمايشگاههاي
  روكش با را ها دستگاه از بعضي روي حتي و گرفته را ژاپني كنندگان

  بعد بالفاصله هم ژاپنيها .هستند دزد ژاپنيها كه گفتند مي و پوشاندند مي
  ها دستگاه طرح و نوشتند مي بسرعت بودند سپرده بخاطر آنچه بازديد، از
 .كردند مي ترسيم را

 
 .شود مي ذكر ديگري هاي نمونه ادامه، در�
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 انتقال فناوري آلمانها به غرب و شرق

    طراح و دانشمند آلماني، مهندس :)1912-1977( براون فون ورنر�
  و )V-2 موشك ساخت( پينموند سايت سرپرست و موشكي هاي پروژه
 نازي، حزب عضو

  همراه به نيز نهايت در كه داشت سر در را فضاپيما ساخت آرزوي وي�
  را خود وي جنگ از پس .شد آن انجام به موفق آمريكا در خود همكاران

 به خود همكاران از تعدادي همراه به و كرد آمريكايي نيروهاي تسليم
  كار به مشغول آمريكا ارتش موشكي هاي پروژه در و شدند منتقل آمريكا
  و ماه به سفر پروژه در كليدي نقشي و پيوست ناسا به سپس وي .شدند

 .شد بازنشسته 1976 سال در وي  .داشت ساترن موشك طراحي
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  Hs. 293 مانند راديوكنترل شوندة هدايت سطح به هوا موشكهاي و بمبها�
 متفقين زمينه، اين در .رفت بكار متفقين كشتيهاي ضد بر آلمان ساخت

 .كردند استفاده و داشتند مدلهايي هم
  توسط راديويي و سيمي كنترل مدل دو با هوا به هوا موشكهاي توسعة�

 .كند ايفا را خود نقش نتوانست، جنگ پايان علت به كه آلمان
 )كننده پرتاب هواپيماي توسط سيم طريق از كنترل با( X-4 هواي به هوا موشك�

  براي جنگ انتهاي در موشك اين .شد ساخته 1944 سال در آن نخست مدل كه
 .بود شده آماده انبوه توليد

  در جامد سوخت موتور و راديوكنترل هدايت با Hs. 293 هواي به هوا موشك �
 شده ريزي برنامه 1945 سال براي آن انبوه توليد و شد طراحي 1944 سال اوايل

   .بود
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 زمين تانك، ضد شوندة هدايت موشكهاي دوم، جهاني جنگ در متفقين�
 از يك هر جنگ از پس و نداشتند بالستيك و كروز هوا، به هوا هوا، به

  توانستند كه تجهيراتي و اطالعات برحسب و خود نوبة به كشورها اين
 .آوردند روي آلمانها فناوري از كاري كپي به كنند، كسب

  آلمان پينموند موشكي تأسيسات به روسها جهاني، جنگ پايان از پس�
 .شد روسي شوندة هدايت موشكهاي پاية آن، فناوري و يافتند دست

 دست مختلف موشكهاي نظير آلماني محصوالت اكثر به هم آمريكاييها�
  موشكهاي پاية V-2 موشك و كروز موشكهاي پاية V-1 موشكهاي .يافتند

 .شد غربي كشورهاي بالستيك
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  67 تعداد .شد داده انتقال آمريكا به V-2 موشكهاي از توجهي قابل تعداد�
 تحت الكتريك جنرال آمريكايي شركت توسط موشكها اين از فروند

 هاي پروژه در آنها از توجهي قابل تعداد .شد پرتاب آمريكا ارتش با قرارداد
 در فني اطالعات آوري جمع از رفت؛ بكار آنها تست و اجزاء بهبود

  نصب تا هواپيمابر ناو روي از پرتاب متري، تله نصب پرتاب، و بكارگيري
  و آن كردن اي مرحله دو و V-2  موشك دماغة روي بر كورپورال موشك
  اي مرحله سه همچنين و 1949 سال در كيلومتر 478 برد به رسيدن
 .ديگر اي پروژه در آن كردن

 استون رد تسليحاتي گروه در V-2  موشك پاية بر استون رِد موشك�
 فون نظير( پينموند سابق مهندسان از زيادي تعداد كه يافت توسعه
   .داشتند حضور آن در )براون
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 مسير ديگر 
  كسب و »داخل در معكوس مهندسي و سازي مشابه« بجاي ديگر مسير
 :آن طريق از فني دانش

 است؛ فني دانش داراي معتبر شركت يك نظر زير ساخت و طراحي �
  كارشناسان و باشد اصلي شركت كارشناسان نظر زير طراحي كه بطوري

  انجام درست اگر مسير اين .باشند داشته فني ارتباط هم با مجموعه دو
  انجام زمان و ها هزينه در )آن صحيح ادامة تا گرفته قرارداد از( شود

 تحويل ديده آموزش كارشناسان و دهد مي اي مالحظه قابل كاهش پروژه
 اما شد؛ شروع كشور در مصباح ماهواره پروژة در مسير اين .شود مي

    .ماند متوقف تحريمها بخاطر )الذكر فوق روش به( آن ادامة متأسفانه
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 .باشد نمي ميسر طريق اين از اقدام امكان ها حوزه از بسياري در مسلماً�
 چنين انجام به حاضر خارجي شركتهاي كه موقعي متعددي، موارد در�

  ما كه وقت آن و كرديم معطل و بوده مردد ما اند، بوده قراردادهايي
 )... و ديگر شركت يا قرارداد يا تحريم بعلت( آنها ايم، بوده آن بدنبال
   .اند كرده امتناع

  بطور :كرد بندي دسته و شناخت لحاظ اين از را كشورها و شركتها بايد�
  .كنند مي عمل چگونه فناوري و دانش انتقال در آلماني شركتهاي نمونه،
 قراردادي كه است مجرب كننده مذاكره تيم مهم، بسيار موضوع البته

   .كند منعقد هوشمندانه
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 .چين در بين ده كشور نوآور قرار ندارد
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Top Innovators 2018 
GII 2018 Score Country Rank 

68.40 Switzerland 1 
63.32 Netherlands 2 
63.08 Sweden 3 
60.13 UK 4 
59.83 Singapore 5 
59.81 USA 6 
59.63 Finland 7 
58.39 Denmark 8 
58.03 Germany 9 
57.19 Ireland 10 



 .چين در بين ده كشور نوآور قرار ندارد
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Top Innovators 2019 
GII 2019 Score Country Rank 

67.24 Switzerland 1 
63.65 Sweden 2 
61.73 USA 3 
61.44 Netherlands 4 
61.30 UK  5 
59.83 Finland  6 
58.44 Denmark 7 
58.37 Singapore 8 
58.19 Germany 9 
57.43 Israel 10 
54.82 China 14 
34.43 Iran 61 



 .در مدار زمين قرار گرفت 20ماهواره هشت تني  شيجيان 
� A Long March-5 rocket carrying China's heaviest satellite lifts 

off on Dec 27, 2019, in Wenchang, Hainan province. 
� China's heaviest and most advanced satellite, Shijian 20, 

reached its fixed position in geosynchronous orbit Sunday, 
marking the first successful flight of DFH-5 satellite platform, 
according to the China Aerospace Science and Technology 
Corporation. 

� The Shijian 20 satellite is the first verification satellite for DFH-
5 satellite platform, China's new generation of large 
geosynchronous orbit satellite platform. 

� At present, the satellite has completed the orbit transfer and 
verified the key technologies of the DFH-5 satellite platform.  

� It has carried out orbit experiments for a series of key 
technologies. 
 

679 www.chinadaily.com 



 :به مسير حركت چين بايد توجه داشت
  نمود فناوري انتقال بودند، يكديگر متحد كه سابق شوروي از ابتدا چين� 

 شوروي ساخت محصوالت سازي بهينه به سپس و نظامي حوزة در بويژه
 .شد كشور آن ارتش وارد چيني طراحي با محصوالتي ادامه، در .آورد روي

 كارگر علت به عالوه به آورد؛ روي خارجي محصوالت كاري كپي به چين�
 .بردند هجوم چين بسمت غربي گذاران سرمايه ميلياردي، يك بازار و ارزان

 تقويت سپس و فناوري كسب ثروت، توليد بدنبال مسير چند از چين�
  چين اكنون هم نمونه، بطور .بود كاربردي پژوهشهاي علميِ ظرفيت
 .است داده ارتقاء برتر علميِ مقاالت در را خود جايگاه

 كرده، فراهم چين كه عظيمي توانايي و ثروت با مسير، ادامة صورت در�
 جوايز آن تبع به و كرده توجهي قابل رشد آينده در كشور آن پاية علوم
   .نمود خواهد كسب هم متعددي نوبل
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 تعداد جوايز نوبل به تفكيك كشور
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 چهار كشور نخست برنده جوايز نوبل در علوم
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The Global Competitiveness Index (2018)      
  پذيري شاخص رقابت

1    USA                     85.6 
2    Singapore            83.5 
3    Germany              82.8 
4    Switzerland          82.6 
5    Japan                   82.5 
6    Netherlands          82.4 
7    Hong Kong SAR   82.3 
8    UK                        82.0 
89  Iran                       54.9 
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 ارزهاي برتر جهان
  دارد وجود اين امكان معتقدم من :انگليس مركزي بانك رئيس كارني، مارك

  سيستم ... باشيم داشته آمريكا دالر جز به ذخيره اي ارزهاي نهايت در ما كه
  در ... است مانده عقب جهاني اقتصاد تحوالت از حاضر حال در جهاني مالي
  اين چين، يوآن مانند موجود ملي ارزهاي كه دارم انتظار من مورد، اولين

 .كنند پيدا را جايگاه
  در دالر مانند بتواند كه ديگري ذخيرة ارز به دالر از انتقال :گويد مي وي

  خواهد زمانبر امري و شد نخواهد انجام فوري باشد، غالب جهاني معامالت
  سال تا اما زد جلو انگلستان از نوزدهم قرن دوم نيمة در آمريكا اقتصاد .بود

  در غالب ارز عنوان به را پوند جايگاه بتواند دالر كه كشيد طول 1920
 .آورد بدست بين المللي معامالت
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 ارزهاي سبد در جهاني ارز پنجمين عنوان به چين يوآن 2016 سال در�
  يورو ژاپن، ين آمريكا، دالر كنار در ،)اس دي آر( ويژه جايگاه با جهان برتر

  ارز عنوان به جايگاهي يوآن به اقدام اين .گرفت قرار انگليس پوند و
  را يوان جهان مركزي بانك هاي تا شد باعث و كرد اعطا جهاني ذخيره

 .كنند خود خارجي ارزي ذخاير وارد
 

  اختصاص خود به را جهان مالي جريان هاي از درصد 2 تنها چين يوآن�
  خود به را جهان مالي جريان هاي از درصد 40 دالر درحاليكه است، داده

 .است داده اختصاص
 ]97/10/22نقل از تابناك، [                                                       
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 .  درصد پرداخت هاي بخش انرژي با دالر تسويه مي شود 80براي نمونه، �
 

 ارزي ذخيره عنوان به دالر سهم ، پول بين المللي صندوق گزارش طبق�
 .رسيد 2018 سال در درصد 62 به 2001 سال در درصد 73 از كشورها

 
  پيشنهاد آسيا شرق كشورهاي به مالزي نخست وزير »محمد ماهاتير«�

  را دالر سلطه تا كنند ايجاد طال پشتوانه با جديد ارز يك كه است كرده
 .ببرند بين از
 

686 



 اين انقالب از قبل عربستان در ليبي سفير آخرين »القشاط محمد«�
 :گويد مي 2011 سال در كشور

 
 شد آفريقا در آنها براي فراوني مشكالت بروز عامل قذافي كه معتقدند غربيها«�

   ».نبود اروپا نفع به اين و كرد ريشه كن را آفريقا غرب در فرانسه سيطره و
 

 را آمريكا خشم كه بود مواردي جمله از نيز )طاليي دينار( آفريقا ارز«�
  ».داد سوق قذافي دست از شدن خالص به و برانگيخت
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 :  لوئيجي دي مايو وزير كار و توسعه و معاون دولت ايتاليا�
 

 .  زند كند و به بحران مهاجرت دامن مي فرانسه آفريقا را  فقير مي�
 

  فرانسه سابق مستعمره چهارده ( است آفريقايي كشور 14 پول ناشر فرانسه�
 و چاپ و دارد يورو با ثابت برابري كه دارند سيفا فرانك به موسوم واحد پول

 مانع و )پذيرد مي صورت اروپا مركزي بانك چارچوب در و فرانسه در آن ضرب
   .دهد مي افزايش را غيرقانوني مهاجرت نتيجه در و شود مي آنها توسعه

 

 در پاريس براي مجازات وضع و فرانسه عليه اروپا اتحاديه اقدام خواستار وي�
 شد باب اين
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 :سوئيسكرديت گزارش ساالنه بانك 
 

  باالي دهك در ثروتمند چيني افراد تعداد بار نخستين براي و امسال �
  .است شده آمريكايي افراد از بيشتر جهان جمعيت

  دو اين گذشته ماه 12 طي آمريكا و چين بين تجاري تنشهاي عليرغم �
 .داشته اند ثروت توليد زمينه در قوي عملكرد كشور

 ميليون 46/7 به و يافته افزايش نفر ميليون 1/1 جهان ميليونرهاي تعداد�
  درصد 44 معادل دالر ميليارد هزار 158/3 افراد اين و است رسيده نفر
 .دارند اختيار در را جهان ثروت كل
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 گذاري در تحقيق و توسعه  سرمايه



 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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Ref: The 2017/2018 Global R&D Funding Forecast  



 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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Ref: The 2017/2018 Global R&D Funding Forecast  



  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 توسعة 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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Ref: The 2017/2018 Global R&D Funding Forecast  



 سهم بودجة تحقيق و توسعة كشورها در جهان
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Ref: The 2017/2018 Global R&D Funding Forecast  

2017 2016 2015 
27.7% 27.8% 27.9% US 
20.8% 20.1% 19.4% China 
8.4% 8.6% 8.5% Japan 
5.4% 5.6% 5.8% Germany 
4.1% 4.0% 3.9% South Korea 
3.8% 3.6% 3.5% India 
2.8% 2.9% 3.0% Russia 

42.9% 42.3% 41.3% Asia (24) 
20.8% 21.2% 21.6% Europe (34) 

$527.5 billion  

$429.5 billion  



 2015هاي تحقيق و توسعه در  هزينه
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Ref: The 2017 Global R&D Funding Forecast  Purchasing Power Parity (PPP)  

Gross Expenditures on 
R&D, PPP 

R&D as % GDP 

$496.84 billion 2.77% US 
$372.81 billion 1.92% China 
$164.59 billion 3.41% Japan 
$112.16 billion 2.92% Germany 
$74.70 billion 4.04% South Korea 
$67.70 billion 0.85% India 
$59.82 billion 2.26% France 
$55.77 billion 1.50% Russia 
$12.34  billion 0.90% 25) Iran 



Distribution of 2018 R&D in USA 

2018 
23% Salaries 
17% Capital spending 
17% Material 
15% Supplies/consumables 
14% outsourcing 
14% overhead 

696 

Ref: The 2018 Global R&D Funding Forecast (source: R&D Magazine survey 2017)  



Forecast Gross Expenditure on R&D in US 

و سهم  % 20، سهم تحقيقات كاربردي%16در آمريكا سهم تحقيقات پايه �
 .است% 64اي  تحقيقات توسعه

 .در اين كشور است R&Dاز كل % 14/3ها در آمريكا حدود  سهم دانشگاه�
 از تحقيقات پايه در آمريكا،% 56:  ها سهم دانشگاه�
آن توسط صنايع % 87است كه % 64اي در آمريكا   سهم تحقيقات توسعه�

 .هاست آن توسط دانشگاه% 3و 
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Non-Profit Academia Federal Govt Industry Funding Share 

15% 56% 7% 22% 16% Basic 
Research 

8% 21% 10% 61% 20% Applied 
Research 

2% 3% 8% 87% 64% Development 

Ref: The 2017/2018 Global R&D Funding Forecast 
(Source: National Science Foundation)  



 :با تبديل ارقام جدول نخست
 هاي دانشگاه در كاربردي به اي توسعه تحقيقات بودجة سهم نسبت�

                  1.92/4.2   =0.45            :يابد مي توجهي قابل افزايش آمريكا
  تحقيقات بودجة نسبت كه است اين بر بيننده احساس نخست، جدول در اما

 .است 3/21 =0.14  آمريكا هاي دانشگاه در كاربردي به اي توسعه
 

 آمريكا صنايع در كاربردي به اي توسعه تحقيقات بودجة سهم نسبت�
 55.68/12.2 =4.56                  :يابد مي توجهي قابل افزايش

  تحقيقات بودجة نسبت كه است اين بر بيننده احساس نخست جدول در اما
 .است  87/61 =1.42 آمريكا صنايع در كاربردي به اي توسعه
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 :شود ميپيشنهاد 
 .شودمذكور با توجه اطالعات مربوط به كشور تدوين جدول �
 به  مهندسي هاي دانشكده و پايه علوم هاي دانشكده براي مذكور جدول �

   .شود آورده تفكيك
 .  هاي مختلف به تفكيك آورده شود مذكور براي حوزهجدول �

 ...  ، هوايي، فضايي و  ITصنايع خودرو، �
 ايم بوده نزديكتر مذكور جدول ارقام به ايم داشته پيشرفت كه صنايعي در احتماالً�

 خواهد پرت مذكور جدول به نسبت مربوطه ارقام ايم، زده درجا كه صنايعي در و
   .بود
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The 
2014 
Source- 
Performer 
Matrix 

700 

Performer R&D 

So
ur

ce
 o

f  
Fu

nd
s 

Total Non-
profit 

Academia Industry FFRDC 
(Gov't) 

Federal 
Gov't 

  

123.0 
1.5% 

6.0 
1.1% 

37.1 
2.5% 

27.8 
1.1% 

16.5 
1.1% 

$35.7 
1.0% 

Federal 
Government 

307.5 
4.0% 

1.4 
0.5% 

3.3 
1.7% 

302.5 
4.1% 

0.3 
0.7% 

   

Industry 

13.3 
1.9% 

  13.2 
2.0% 

  0.1 
0.1% 

   

Academia 

4.0 
1.0% 

  4.0 
1.1% 

  0.0 
0.1% 

  Other 
Government 

16.7 
3.4% 

11.3 
4.0% 

5.3 
2.2% 

  0.1 
0.2% 

   

Non-Profit 

464.5 
3.2% 

18.7 
2.7% 

62.9 
2.2% 

330.3 
3.8% 

17.0 
1.0% 

$35.7 
1.0% 

 

Total 

US$ Billions (Percent Change from 2013) 
• Four sources of R&D funding— the federal government, industry, academia and 

non-profit organizations— also perform R&D.  
• Additional funding flows to academia from state and local governments. 
• R&D is also performed by federally funded research and development centers 

(FFRDCs), some of which are operated for the government by industrial firms, 
non-profit research institutes or universities. 

Ref: The 2014 Global R&D Funding Forecast  



Academic Spending on R&D (Source: Bestcolleges.com) 
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Ref: The 2018 Global R&D Funding Forecast  

Engineering Science Total 
R&D 

  

 millions USD   
$859.6 $1,233.4 $2,106.2 Johns Hopkins Univ. 1 
$221.1 $1,026.6 $1,322.7 Univ. of Michigan, Ann Arbor 2 
$113.7 $916.8 $1.169.8 Univ. of Wisconsin, Madison  3 
$104.2 $961.2 $1,109.0 Univ. of Washington   4 
$126.1 $939.2 $1,073.8 UC-San Diego  5 

$0.0 $1,032.7 $1,032.7 UC-San Francisco 6 
$58.6 $946.2 $1,009.9 Duke Univ. 7 
$70.8 $898.9 $1,003.4 UC-Los Angeles 8 
$131.4 $722.4 $903.2 Stanford Univ. 9 
$59.2 $788.6 $889.5 Columbia Univ. 10 
$5.0 $934.2 $966.8 Univ. North Carolina, CH 11 
$4.0 $860.8 $884.8 Univ. of Pittsburgh  12 

$45.8 $767.4 $847.1 Univ. of Pennsylvania 13 
$91.0 $715.8 $826.2 Univ. of Minnesota, Twin Cities  14 
$365.2 $405.2 $824.1 MIT 15 
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Engineering Science Total 
R&D 

  

 millions USD    
$365.2 $405.2 $824.1 MIT 15 
$87.9 $711.9 $802.4 Cornell Univ. 16 
$48.0 $706.0 $799.4 Harvard Univ. 17 
$298.8 $485.1 $797.7 Pennsylvania State Univ. 18 
$149.3 $570.7 $766.5 Ohio State Univ. 19 
$172.4 $524.5 $730.3 UC-Berkeley 20 
$83.1 $621.9 $713.3 UC-Davis 21 
$20.1 $668.9 $706.4 Washington Univ., St. Louis 22 
$87.9 $562.1 $697.0 Univ. of Florida 23 
$256.1 $413.9 $693.4 Texas A&M Univ. 24 
$482.8 $201.1 $688.9 Georgia Inst. of Technology 25 

Source: Bestcolleges.com 

Ref: The 2018 Global R&D Funding Forecast  



Industrial R&D Spenders – Automotive 
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Ref: The 2018 Global R&D Funding Forecast (source: R&D Magazine survey 2017)  

2018 2017 2016 

$10.915 $11.572 $12.144 Volkswagen 
$10.370 $10.018 $9.666 Toyota 
$8.620 $8.344 $8.100 General Motors 
$7.754 $7.521 $7.300 Ford Motor Co. 
$7.333 $6.988 $6.642 Honda Motors Co. 

$44.992 $44.443 $43.852 Total Top 5 
Billions USD 



Japan is the Leader 

� Japan is recognized for its technological expertise in 
the automotive industry. 

�  The automotive industry is the lone area where the 
U.S. is not recognized as the technological leader—
Japan takes that honor for this industry.  

� In its continuing R&D for improving the quality and 
performance of its vehicles, Toyota recently 
announced the development of a new solid-state 
lithium battery system for electric vehicles. 

�  Toyota has stated that it plans to bring solid-state 
electrolyte batteries to the marketplace by 2020 with 
a charge time that is measured in minutes. 

704 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 
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Ref: The 2018 Global R&D Funding Forecast (source: R&D Magazine survey 2017)  

Billions USD 



Industrial R&D Spenders – ICT 

2018 2017 2016 
$22.398 $19.217 $16.085 Amazon 
$18.154 $16.111 $13.948 Alphabet/Google 
$14.187 $13.493 $12.740 Intel 
$13.384 $12.942 $12.500 Microsoft 
$14.235 $12.365 $10.495 Apple 
$82.358 $74.128 $65.768 Total Top 5 
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Ref: The 2018 Global R&D Funding Forecast (source: R&D Magazine survey 2017)  

Billions USD 



Industrial R&D Spenders – Life Science 

2018 2017 2016 
$11.769 $11.542 $11.350 Roche Holding 
$10.187 $10.155 $10.124 Merck & Co. 
$9.223 $9.191 $9.124 Johnson & Johnson 
$8.407 $8.704 $9.039 Novartis 
$9.084 $8.738 $8.375 Pfizer 

$48.670 $48.330 $48.012 Total Top 5 
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Ref: The 2018 Global R&D Funding Forecast (source: R&D Magazine survey 2017)  

Billions USD 



Industrial R&D Spenders – Chemicals         
& Advanced Materials 

2018 2017 2016 
$5.193 $5.052 $4.924 Bayer 
$1.584 $1.773 $1.966 BASF 
$1.642 $1.688 $1.735 3M 
$1.324 $1.502 $1.641 DuPont 
$1.445 $1.512 $1.584 Dow Chemical 
$11.188 $11.527 $11.850 Total Top 5 
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Ref: The 2018 Global R&D Funding Forecast (source: R&D Magazine survey 2017)  



 جايگاه تحقيق و توسعه در شركت هاي موفق حوزه الستيك و تاير
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https://www.rubbernews.com/article/TB/20110901/STATISTICS/121019921/rd-spending-trends 

  1397از ارائه دكتر مهدي رزاقي كاشاني در همايش صنعت الستيك در سال 
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https://www.michelin.com/eng/innovation/research-and-development/key-figures 

  1397از ارائه دكتر مهدي رزاقي كاشاني در همايش صنعت الستيك در سال 



Industrial R&D Spenders – Aerospace/Defence 
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Ref: The 2018 Global R&D Funding Forecast (source: R&D Magazine survey 2017)  

2018 2017 2016 
$5.347 $4.961 $4.627 Boeing 
$1.607 $1.670 $1.693 BAE Systems 
$1.167 $1.074 $0.988 Lockheed Martin 
$0.967 $0.867 $0.755 Raytheon 
$0.861 $0.796 $0.705 Northrop Grumman 
$9.949 $9.368 $8.768 Total Top 5 

Billions USD 



Disruptive Technologies 

 
� The size of the space industry is expected to octuple 

over the next 30 years to at least $2.7 trillion.  
� Estimation of the value of the space market in 2017 at 

$350 billion. 
� Space is now being touted as a “hotbed of disruptive 

technologies,” according to the report. 
� Expanded investment by now more than 80 countries, 
� Development of space equipment and hardware is one 

of the few areas left untouched by the Trump 
Administration’s budget cutting axe with numerous 
programs being continued. 

712 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

714 
Ref: The 2017/2018 Global R&D Funding Forecast  



 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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Ref: The 2017/2018 Global R&D Funding Forecast  



Which country has technology leadership? 

716 
Ref: The 2018 Global R&D Funding Forecast  

Source: R&D Magazine Survey 2017 

UK S. Korea Russia Japan Germany France China U.S.  
2% 3% 1% 15% 18% 1% 19% 53% Advanced Materials  
4% 1% 1% 4% 5% 5% 11% 71% Agriculture/food 
0% 8% 0% 42% 28% 1% 5% 29% Automotive 
2% 1% 8% 2% 6% 10% 7% 73% Commerical Aerospace 
0% 4% 6% 9% 3% 1% 22% 62% Computing/IT 
5% 1% 4% 7% 21% 8% 14% 48% Energy 
9% 2% 1% 9% 31% 20% 4% 33% Sustainability 
5% 6% 6% 15% 5% 3% 17% 64% ICT 
2% 8% 1% 28% 14% 2% 16% 47% Instrumentation  

12% 1% 1% 8% 14% 8% 4% 65% Life Science/Healthcare 
1% 3% 12% 2% 4% 2% 14% 81% Military/Space/Defense 
7% 1% 1% 6% 16% 8% 6% 69% Pharmaceutical/Biotech 
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Researcher-Ranked Global R&D Leaders 
by Technology Area 

USA 
#1  ---------------------------------- 
� Agriculture & Food Prod. 
� Commercial Aerospace &    

Non-Automotive Transport 
� Military Aerospace 
� Composite/Nano/          

Advanced Materials 
� Health & Life Science 
� Information & Comm 
� Instruments & Electronics 
#2  ---------------------------------- 
� Energy Technology 
� Environment & 

Sustainability 
#3  ---------------------------------- 
� Motor Vehicles 

China 
#2  ------------------------------- 
� Agriculture & Food Prod. 
#3  ------------------------------- 
� Military Aerospace 
� Energy Technology 
� Information & Comm 
#4  -------------------------------- 
� Commerical Aerospace &    

Non-Automotive Transport 
� Motor Vehicles 
� Composite/Nano/           

Advanced Materials 
� Instruments & Electronics 
#5  -------------------------------- 
� Health & Life Science 

Japan 
#2  -------------------------------- 
� Motor Vehicles 
� Information & Comm 
� Instruments & Electronics 
#3  --------------------------------- 
� Composite/Nano/            

Advanced Materials 
� Environ. & Sustainability 
#4  --------------------------------- 
� Health & Life Science 
� Energy Technology 
#5  --------------------------------- 
� Commerical Aerospace &     

Non-Automotive Transport 

UK 
#2  ----------------------------- 
� Health & Life Science 
#5  ----------------------------- 
� Military Aerospace 
� Composite/Nano/           

Advanced Materials 
� Environ. & Sustainability 
� Instruments & Electronics 

Germany 
#1  ------------------------------- 
� Motor  Vehicles 
� Energy Generation &     

Efficiency 
� Environ. & Sustainability 
#2  -------------------------------- 
� Composite/Nano/           

Advanced Materials 
#3  -------------------------------- 
� Commercial Aerospace &     

Non-Automotive Transport 
� Health & Life Science 
� Instruments & Electronics 
#4  -------------------------------- 
� Information & Comm 



 :اي در اكونوميست عنوان مقاله

 
� The world’s most valuable resource is no 

longer oil, but data. 
 

                                          The Economist 
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 !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
 .شد متوسل ناقص يا باطل قياسهاي به نبايد 720 



 )اي ديگر نمونه(قياسهاي باطل 

درصد و  1/5يك كشور موفق اروپايي نرخ بهره بانكي بطور نمونه، در اگر �
 :درصد باشد، در اينصورت 0/5نرخ تورم 

 .برابر نرخ تورم است 3نرخ بهرة بانك  �
 .نرخ بهرة بانك يك درصد بيشتر از نرخ تورم است�
 

 درصد است، نرخ بهرة بانكي 40پس نتيجه گرفت كه در كشوري كه نرخ تورم آن 
 )سه برابر(درصد باشد  �120
 )40+1(درصد باشد  �41
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پاركهاي علم و فناوري            
 و شركتهاي دانش بنيان

 )   در دست تدوين(  



 )در دست تدوين(پاركهاي علم و فناوري 
طريق فراهم آوردن تسهيالت مختلف سبب  از پاركهاي علم و فناوري �

 .شود متمركز شدن شركتهاي دانش بنيان در يك مجموعه مي
 فناوري،توسعه اقتصادي مبتني بر علم و زنجيرة حلقه اي از �
 منطقه اي،راهبردي انديشمند و هماهنگ براي توسعه ملي يا �
 هاي سطح باال پژوهش و توسعه در زمينه فناوري�
اين پاركها توليد انبوه جايي ندارد و صنايع بزرگ در آنجا تأسيس در �

 .نمي شوند
 بنيان، كوچك و متوسط دانششركتهاي كارآفريني در توسعة تحريك �
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 تاريخچه

 .ميالدي در آمريكا ايجاد شدند 50از اواخر دهه �
 عضو،   250انجمن بين المللي پارك هاي علمي با �
 عضو، 295انجمن پارك هاي فناوري مرتبط با دانشگاه با  �

 

� Association of University Research Parks 
(AURP) 

� International Association of Science Parks 
(IASP) 
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 اهداف
افزايش نوآوري مبتني بر علم و فناوري در جهت توليد ثروت و توسعه  �

 اقتصادي،
ايجاد فضاي مناسب جهت انجام پژوهش هاي كاربردي و تجاري سازي  �

 نتايج آن،
 زنجيرة علم تا ثروت،�
تعميق ارتباط بين دانشگاه، صنعت و دولت در راستاي توليد ثروت از �

 نتايج پژوهشها،  
 المللي با فناوري پيشرفته، جلب مشاركت شركتهاي بين�
 المللي، اشتغالزايي متخصصين، جذب متخصصان و نخبگان بين�
 .گذاري خارجي و جذب سرمايه�
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 تسهيالت و خدمات
 اسكان، تلفن، فكس، امور اداري، سرويس اياب و ذهاب،   �
 آزمايشگاه ها و كارگاه هاي متمركز،�
اي، اينترنت، شبكه، بانكهاي اطالعاتي و  رساني و كتابخانه خدمات اطالع�

 تجهيزات سمعي و بصري و سالن كنفرانس،
 تسهيالت قانوني، ثبت مالكيت معنوي،�
حقوقي، مديريتي، مالي و بازرگاني، حسابداري،  (خدمات مشاوره اي �

 ،)گذاران شناسايي منابع مالي و جذب سرمايه
 هاي آموزشي، دوره�
 .و تسهيالت مالي و اعتباري�
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 ساير مزايا

 شركتها،  هم افزايي ناشي از مجاورت فيزيكي �
 جاري،كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه و هزينه هاي �
  تا شود مي سبب فناوري و علم پاركهاي مزاياي از استفاده�

  پرسنل كل به محقق نسبت بتوانند بنيان دانش شركتهاي
   .دهند افزايش را خود
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 شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان  

  اشتغال و خصوصي بنيان دانش شركت و فناور واحد 520 از بيش استقرار�
 نفر، 7100 مجموعاً

 دكتراي مدرك نفر 500 حدود باالتر، و كارشناسي مدرك داراي �85%
 تخصصي،

 دستاوردهاي و محصوالت فروش از حاصل مالي گردش ،1397 سال در�
 دالر، ميليون 4/7 شركتها صادرات و تومان ميليارد 1500 بر بالغ فناورانه

  دانشگاهي التحصيل فارغ يك براي شغل هر ايجاد هزينة متوسط، بطور�
 آمارهاي با مقايسه در كه است، تومان ميليون 75 به نزديك شهرك در

  تمام و پايدار شغل ايجاد متعارف هزينة چهارم يك حدود كشور رسمي
 .آيد مي بشمار بخش در وقت
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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 



  اولية هدف اما شود، مي تلقي شكست سنگاپور براي مذكور تجربة اگرچه�
 .است بوده سنگاپور تجربيات اخذ چين،
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بخشهاي مربوط به پارك علم و فناوري، 
شركتهاي دانش بنيان و استارتاپها در دست 

 .  تدوين است و در آينده تكميل خواهد شد
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 بهترين كه آنست رسيده ام، آن به اخير سال چهار يا سه طول در من كه چيزي«
  نمي توانيم دولت داخل از ما يعني هستند؛ استارتاپ ها دولتي، ساختار اصالح راه

  اين  وقتي .بدهيم شكل را آن مي توانيم بيرون از اما كنيم، اصالح را چيزها خيلي
 بزرگترين جزء بعضي هايشان و افتاده اند راه بيوتكنولوژي حوزه در استارتاپ همه

  ما آموزشي سيستم به را خودشان اينها شده اند، صادرات يا دارو حوزه در شركتها
 اتفاقات اين اآلن .داريم نياز رشته ها اين به ما كه مي گويند و مي كنند تحميل

 بخش كه است بار اولين اين .مي افتد دارد كشور اين تاريخ در بار اولين براي
 مثالً ما مي گفتند ديروز، تا .مي كند تحميل آموزش به دارد را خودش خصوصي
 .دارد نياز آن به دولتي اداره يا وزارتخانه فالن چون مي خواهيم، مكانيك مهندس

  براي تقاضا اخير، سال سه طي .مي افتد دارد خصوص بخش در اتفاق اين اآلن
  .شد خواهد عوض هم اين آينده در شده، بيشتر هم شريف برق از كامپيوتر رشته

 بچه هايي امروز خصوصي؟ بخش يا است كرده ايجاد دولتي بخش را روند اين آيا
 ».مي كنند تعيين را تغييرات روند دارند، حضور دولتي بخش از بيرون در كه

 97/2/30 خبرآنالين جمهور، رئيس فناوري و علمي معاون ستاري، دكتر              
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  را شما كار كركرة وقتي كه گفته ام استارتاپ ها بچه هاي به هميشه من«�
 اين .برده ايد زدند، كتكتان و شكستند را پنجره هايتان كشيدند، پايين
 براي قبالً رفتارها نوع همين .شده ايد موفق شما كه مي دهد نشان

 به بستگي ديگر ،آن از بعد ... .است افتاده اتفاق  وكارها كسب از بسياري
 شوند، موفق تا دهند ادامه خود راه به و نشوند تسليم كه دارد افراد خود
 ».مي كنيم حمايت آنها از ما كه باشند هم مطمئن ولي
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 .شركت داريم 400ما اآلن دورتادور دانشگاه صنعتي شريف، بيش از �
 شهر به علي بابا از »يئو فيليپ« آقاي بودم، كرده سفر چين كشور به من�

  آمده نفر ميليون ها .آورد بند را شهر ترافيك كند، سخنراني تا بود آمده
 .داريم اينجا را مشابهي افراد ما .بنشينند او صحبت هاي پاي تا بودند

 دالر ميليون 450  بر بالغ دانش بنيان شركتهاي صادرات گذشته، سال�
 .بود

     
 97/2/30دكتر ستاري، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور، خبرآنالين           
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 بنيان دانش شركتهاي در دكتري التحصيالن فارغ كه زماني تا�
 ادامه خود پژوهش به و نشده جذب خود تخصصي حوزة در

 دانش امروزي دنياي در واقعي معناي به شركتها اين ندهند،
 .نيستند بنيان

  مدرك داراي افراد بين نسبت كاري، حوزة حسب بر البته �
  .است متفاوت افراد بقيه به دكتري
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  اندازي راه ها دانشگاه و صنايع ارتباط براي استارتاپهايي توان مي چگونه�
 نمود؟ پيشنهاد توان مي كار اين براي مدلهايي چه كرد؟

 

 از پس خدمات و قيمت كيفيت، برحسب را شركتها خدمات توانند مي استارتاپها�
   .كنند امتيازدهي فروش،

 با توانند مي ها دانشگاه و شركتها صنايع، در توانمنديها شناسايي با استارتاپها�
 .كنند فعاليت كيفيت افزايش و ها هزينه كاهش زمينة در صحيح، لينك برقراري
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راهبرد فناوري و فناوريهاي 
 نوظهور و آتي   



 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�
 :نمونه بطور ؟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 �
 )مدنظر باشدممكن است در مراحل كسب فناوري (مونتاژ محصول �
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 SKDو  CKDهاي  واژه

 )CBU(ساخته و محصول كامالً آماده  بصورت پيش�
Completely Built-up 

 )CKD(بصورت قطعات كامالً منفصل �
Completely Knocked Down  

 )SKD(بصورت قطعات نيمه كامل �
Semi Knocked Down 
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انتقال فناوري مراتب دارد و بايد ديد با توجه به شرايط، چه راهبردي را �
 :مراتب اولية كسب دانش فني. بايد اتخاذ نمود

 فني دانش از اي اندازه كسب سبب بار اولين براي دستگاه و وسيله يك ديدن تنها�
 .است فني دانش از اي اندازه كسب خود پيشرفته، فوق تأسيسات از بازديد .شود مي

 اي اندازه كسب سبب افراد، اولين عنوان به دستگاهي و وسيله با كردن كار آموزش�
   پيشرفته، زيردريايي اتمي، نيروگاه نمونه، بطور .شود مي فني دانش از

 ارسال براي( فضايي ايستگاه نظير خاص محيطهاي يا توليد خط در اپراتوري كار�
 .شود مي فني دانش از اي اندازه كسب سبب )ديد بايد آموزشهايي چه فضانورد

 شود، مي نيز الذكر فوق مرحلة سه شامل كه نخست بار براي آالت ماشين خريد�
   .شود مي فني دانش از اي اندازه كسب سبب

   .شود مي فني دانش از اي اندازه كسب سبب آالت ماشين تعمير آموزش�
     فني دانش از اي اندازه كسب سبب كشور، يك در نظير كم دستگاهي مونتاژ�

 .ششم نسل جنگنده مونتاژ تني، يك ماهوارة يك مونتاژ نمونه بطور شود؛ مي
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 دانش اي اندازه تا كشور يك در نخست بار براي اتومبيل يك مونتاژ در�
  .خير بعد بارهاي براي اما شود، مي كسب فني

 فني دانش انتقال فناوري، انتقال از منظور توسعه، و تحقيق در اما�
  از كوچكي بخش پيشرفته هاي دستگاه مونتاژ كه است، ساخت و طراحي

     .شود مي محسوب آن
  شامل كه است، آن طراحي دانش بدون محصول ساخت بعدي، مرحلة�

  در سبب طراحي، دانش كسب برنامة بدون اما است؛ ساخت فني دانش
    .شود مي محصول همان ساخت در زدن جا

 فناوري انتقال آالت، ماشين خريداري كشور، در افراد از بسياري نظر در�
  نبوده موفق كشور در فناوري انتقال گويند مي بعد و شود مي محسوب

 بسراغ نبايد پس نبوده موفق كشور در هم توليد استدالل، اين با .است
   .شود بررسي موفقيت عدم علت بايد موضوع بررسي براي .رفت توليد
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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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 مالي توان اهميت، اهداف، به توجه با فناوري حوزة يك در است ممكن�
 مصرف فقط كه شود گرفته تصميم حصول، زمان و كارشناسي توان و

 .باشيم كننده
  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
      .)موارد از بسياري مشابه متأسفانه( 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
هزينة بيشتر و مدت زمان طوالنيتر، يعني از كار ديگري بازمانده و از جاي �

 . ايم 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 مي راهگشا بسيار الگوها و راه نقشه كردن پويا در اي رايانه افزارهاي نرم�

   .باشد
 .  نقشه راه و الگوها نبايد سد راه طرحهاي خالقانه و نوآورانه باشد�
 از مديران و كارشناسان از بعضي صالحيت بعضاً كه داشت توجه بايد�

   .است بيشتر الگوها يا راه نقشه كننده تدوين كارشناسان
 .اي باز كرد براي نظرات مديران موفق صنايع پيشرو بايد حساب ويژه�
نظرات كارشناسان  از دائماً داير و فعال بوده و راه و الگو بايد تدوين نقشه دفتر�

 .خبره در اصالح نقشه راه و الگوها بهره برد
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 ها فناوري پروژه-هاي علمي شناسايي گلوگاه

 آن از عبور براي ريزي برنامه و قبل، از ها پروژه هاي گلوگاه شناسايي�
   .است مهم بسيار

 

 :فناوري در هوافضا، بطور نمونه-چندگلوگاه علمي�
 اثر نامطلوب رادوم در هدايت و كنترل،�
 كنترل در زواياي حملة باال،�
 بر، كردن يك موشك ماهواره اي مرحلهچند �
 بر، بوسترهاي دورچين در موشك ماهواره�
 بزرگتر، معيني قطر از بوستر محفظة در جامد سوخت گري ريخته فناوري�

 .كند مي تغيير
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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 ها گلوگاه 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 ها گلوگاه اين .نگيرد صورت )ساخت
 مالي حمايت آنها روي بر اي توسعه و كاربردي تحقيقات از و اعالم فناوري

 .شود
  دارند؟ ها گلوگاه شناسايي براي اي برنامه كشور صنايع آيا�
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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، [ 753



  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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 سال قبل در كشور، �30
البته اگر . كشيد سفارش، خريد و دريافت يك كتاب چندين ماه طول مي�

 .  آمد ها بر مي آن سازمان از عهدة هزينه
 . دسترسي به نشريات خارجي دشوار بود�
 .به بازار نيامده بود  PCكامپيوترهاي �
 

  نبود، منابع به الكترونيكي دسترسي و PC كامپيوترهاي ظهور اگر�
 حوزة در ميالدي )40 دهة حتي و( 60 و 50 دهة در كه هايي طراحي
  توانايي چين و برزيل هند، نظير كشورهايي شد، انجام آمريكا در هوافضا

 .نداشتند هم حال به تا را آن انجام

755 



خوشبختانه عوامل ذيل اين موقعيت را براي محققين كشورهاي در حال  �
فراهم ) هاي مالي ضعيف و بعضاً عدم فرهنگ كار گروهي با بنگاه(توسعه 

 .  آورده تا بتوانند مسير را آغاز كنند
 و سهولت انجام محاسبات پيچيده، PCظهور كامپيوترهاي �
 نرم افزارهاي طراحي مهندسي و توسعة سريع آنها،�
بصورت ...) كتب، مقاالت، فيلمهاي آموزشي و (دسترسي به منابع الكترونيكي �

 سريع و ارزان،  
 حال توسعه، بعدي در آيندة نزديك در كشورهاي در گستردة چاپگرهاي سه ظهور�

 ساخت و طراحي به قادر تنهايي به كشور در هوافضا مهندس يك اآلن�
 آن قطعات و اجزاء خريداري با البته( است سرنشين بدون هواپيماي يك

   .)بازار از الكترونيكي قطعات و حسگرها موتور، نظير
 ست، كيوب ست، كن ساخت و طراحي زمينة در دانشجويي مسابقات�

 .است موضوع اين مؤيد ... و فوتباليست روباتهاي پهپاد،
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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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 مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي
 انتشارات

 استراتژي علوم و تكنولوژي دفاعي آمريكا�
 )1373آذرماه : ترجمه( 2005تا  1990براي سالهاي �
 )1379خرداد : ترجمه( 1996ماه مي �
 )1381ارديبهشت : ترجمه( 2000سال �

 

تا  1995سالهاي براي (برنامه تكنولوژيهاي كليدي وزارت دفاع آمريكا  �
 )  1374ارديبهشت : ترجمه(  1992، ژوئيه )2005

 

ديماه  : ترجمه( 2010تكنولوژيهاي كليدي وزارت دفاع آمريكا  تا سال �
1375  ( 
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 )1376آذرماه (دو دنياي متفاوت  –انجام تحقيق و مديريت تحقيق �
آموزشي  -بررسي تطبيقي سياستهاي كالن تكنولوژي و نظامهاي پژوهشي�

 )1377بهار (در كشورهاي عمده صنعتي  
فرانسه، انگلستان، ژاپن،  (سيري در سياست علم و تكنولوژي شش كشور �

 )1377زمستان ) (كانادا، چين و كره جنوبي
يارانه هاي تحقيق و توسعه دولت اسرائيل به شركتهاي با تكنولوژي باال  �

 )1379تابستان (
 )1379خرداد (تأثير مشوقهاي دولتي بر نوآوري صنعتي آلمان �
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 )73/2/25: ت(1990-1995برنامه بلند مدت  –شوراي تحقيقات كانادا �
 )1374ديماه : ت(نگاهي بر خط مشي علوم و تكنولوژي در كره جنوبي �
 )1375آذرماه : ت(سياست تحقيقات و تكنولوژي در ژاپن �
 )1375اسفندماه : ت(ارزيابي و پيش بيني تكنولوژي �
 )1376تابستان : ت(نقش دانشگاه ها  –سياست علمي كانادا �
 )1376آبان : ت(مباني سياستهاي علم و تكنولوژي فرانسه �
 )1376آبانماه ( 2010تكنولوژيهاي نوظهور دفاعي در سال �
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 :توجه

 :شودتدوين جداگانه سياستگذاريهاي علم و فناوري بايد در دو سطح �
اما ممكن (دهد  منافع كلي و عمومي را مدنظر قرار مي: مليدر سطح �

 ).  است به ضرر يك شركت داخلي شود
  قوانين رعايت و اعمالي سياستهاي قالب در :بنگاه و شركت سطح در�

 )آينده و حال در( سود كسب و پذيري رقابت فروش، دنبال به كشور،
   .است خود براي
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  استفاده سبب هوافضا مانند هستند، ليدر و پيشران كه هايي رشته تقويت�
  يك قالب در آنها تجميع و ها رشته ساير در پراكنده فناوريهاي از

  هوافضا مهندسان .شود مي متعدد فناوريهاي با )پروازي وسيلة( محصول
 ها حوزه اغلب دستاوردهاي از اما دارند؛ برعهده را هوافضا وسايل طراحي

 .كنند مي استفاده ... و مواد شيمي، كنترل، سازه، مخابرات، در
 

  تعداد و است بورس در المللي بين سطح در كه هايي حوزه مقابل، در�
  توجه مورد بيشتر كشور هاي دانشگاه در داد، توان مي بيشتري مقاالت

 .است
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 زا نيست؟ كردهايي تورم در صورت افزايش ناگهاني بودجه نفتي، چه هزينه

 هاي فناوري در كشور،   گذاري بر روي گلوگاه سرمايه� 
  اسيد كشور در كنيد فرض اوليه؛ مواد خلوص افزايش براي فناوري خريد�

 كاربرد دامنة افزايش براي اما شود، مي توليد %99/5 خلوص با سولفوريك
   .)دارو توليد در نمونه بطور( باشد باالتر حتي و %99/9 خلوص به نياز آن

  فضا محدوديت با كه كشور اول تراز هاي دانشگاه اطراف زمين خريد�
 مدرس، تربيت تكنيك، پلي شريف، نظير هستند مواجه

 در مسكوني زمينهاي خريد همچنين و شهر اطراف و داخل باغهاي خريد�
 روي بر مسكوني مناطق پاكسازي سبز، فضاي ايجاد براي شهر داخل

    ها، درياچه حريم و ها رودخانه و مسيلها حريم زمينهاي خريد گسلها،
   آبياري، نوين روشهاي سازي پياده براي كشاورزان به وام�
   .سيالبها آب سازي ذخيره و آبخيزداري طرحهاي و�

 ]98جاللي نائيني، شهريورماه [ 763



 به .باشد شده تدوين متخصصين توسط قبل از بايد موارد اينگونه فهرست�
  اخذ اوليه مراحل تصويب و شده مدون نيز آن انجام پيشنهادهاي عالوه،
 .شود قرارداد عقد منجربه زمان حداقل در تا باشد شده

 

 صرف مذكور نفتي درآمد از اي عمده بخش است ممكن اينصورت، غير در�
 مخربي آثار بلكه نيست مفيد تنها نه كه شود زا تورم و غيرضروري موارد

 .دارد داخل توليد براي بويژه نيز
 

 ]98جاللي نائيني، شهريورماه [ 764



 رشتة مديريت فناوري و گرايشهاي آن

 توسط 1981 سال در بار اولين )مجزا و مستقل بطور( رشته اين
 .شد ارائه ارشد كارشناسي مقطع در MIT دانشگاه

 
 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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 هاي متفاوت تفاوت نقشه راه در حوزه

 براي راهي نقشة اگر .نيست يكسان لزوماً مختلف، هاي حوزه براي راه نقشة
 براي را آن توان نمي لزوماً باشد، كرده عمل موفق دارويي تحقيقات حوزة
  كامالً هاي حوزه براي راه نقشه .برد بكار مكانيكي صنعتيِ محصوالت حوزة

   .شود تدوين تفكيك به بايد متفاوت
 :بطور نمونه، سه حوزة كامالً متفاوت�

 حوزة دارويي�
 ITحوزة �
حوزة صنعتيِ مكانيكي و الكترومكانيكي نظير خودرو، كشتي، هواپيما، بالگرد، �

 شويي،   يخچال، تهويه، ماشين لباس
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 نقش جمعيت كشور در تدوين راهبرد

  .شود مي محسوب فرصت يك صنعتي لحاظ از كشورها جمعيتي ظرفيت�
  در كاالهايي نوع چه كه كرد، بندي دسته را محصوالت و كاالها بايد

  هم خدمات خصوص در .دارد صرفه كشور جمعيت به توجه با كشور
 .است همينطور

 جمعيت با كشوري براي پيكر پهن مسافربري هواپيماهاي ساخت مسلماً�
  با ميليوني 800 كشور يك براي اما ندارد، اقتصادي صرفة ميليوني 8

 .دارد اقتصادي صرفة خود، داخلي بازار بر تكيه
 داخلي، بازار بر تكيه با و كشور فعلي جمعيت با كه محصوالتي براي�

 به كشورها ديگر با مشترك هاي پروژه با توان مي ندارد، اقتصادي صرفة
   .رسيد سطح اين
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 هاي تعرفه تعيين براي زني چانه قدرت باشد، پايين جمعيتي ظرفيت اگر�
   .يابد مي كاهش صادرات و واردات

  كم كشورهاي در كاال واردات تعرفة ميزان صادركننده كشورهاي براي�
 جمعيت با كشورهايي در تعرفه ميزان تا دارد كمتري اهميت جمعيت،

 .)يكسان درآمد فرض با( زياد
 اهميت بيشتر برايش باشد، كم جمعيت با اما كننده صادر كشوري اگر�

    ورودي تعرفة چقدر آن صادراتي كاالهاي از ديگر كشورهاي كه دارد
 .)باشد رقابت قابل كشورها ديگر محصوالت با تا( گيرند مي
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 اقتصادي-مثال در حوزة اجتماعي

 ظرفيت كوچك، شهرهاي يا بخشها نيافتگي توسعه داليل از يكي�
 :نمونه بطور .آنهاست جمعيتي

 .در يك روستا صرفة اقتصادي ندارد كه سينما تأسيس شود�
 .در يك روستا تأسيس دبيرستان توجيه ندارد�
 .توجيه اقتصادي ندارد) هايپراستار(در يك شهر كوچك، يك بازار خريد بزرگ �
 .در يك شهر كوچك، صرفة اقتصادي ندارد كه يك استاديوم فوتبال ساخته شود�
 .المللي توجيه ندارد در يك شهر كوچك، مترو و فرودگاه بين�

 .اين موضوع يكي از داليل اصلي توجه به مراكز جمعيتي است�
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14 Grand Challenges for Engineering in the 
21st Century  (announced in 2008) 
 

771 NAE Grand Challenges for Engineering  

� Advance Personalized Learning, 
� Make Solar Energy Economical, 
� Enhance Virtual Reality, 
� Reverse-Engineer the Brain, 
� Engineer Better Medicines, 
� Advance Health Informatics, 
� Restore and Improve Urban Infrastructure, 
� Secure Cyberspace, 
 



772 

More information at http://www.engineeringchallenges.org 

National Academy of Engineering (NAE) 

NAE Grand Challenges for Engineering  

� Provide Access to Clean Water 
� Provide Energy from Fusion 
� Prevent Nuclear Terror 
� Manage the Nitrogen Cycle 
� Develop Carbon Sequestration Methods, 
� Engineer the Tools of Scientific Discovery. 



  حل را آتي مشكالت از بسياري تواند مي فناوري و علم روزافزون رشد�
 .كند

  تشديد سبب و كند حل را آن نتواند فناوري و علم شايد كه معضلي اما�
 هوش و رباتها جايگزيني از ناشي بيكاري مشكل شود، هم آن روزافزون
 .است انسان با مصنوعي

 روحي، مشكالت استرس، پرسنل، مرخصي آن، افزايش و دستمزد موضوعات�
  سوانح، پزشكي، و بيمه خدمات كارخانه، محيط آلودگي استاندارد درگيري،
  محدود، كار ساعت و توان كارگري، اعتصابات سابق، كاركنان پزشكي شكايات

  هوش و رباتها جايگزيني به عالقمند گذاران سرمايه تا شود مي سبب همه
    .شوند كاركنان و كارگران بجاي مصنوعي
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 متصور حدي ديني لحاظ از انسان فناوري-علمي پيشرفت براي آيا�
 است؟

  تسخير .است داده را آسمانها و زمين تسخير وعدة انسان به خداوند�
 .شد نخواهد هم نزديك آيندة در و است نشده عملي هنوز آسمانها

 

 از فارغ .است دميده انسان در خود روح از تعالي و تبارك خداوند�
 خداوند قدرت كه اين به توجه با قرآن، آية اين به مربوط تفاسير

  لحاظ از( انسان علمي آيندة براي نتوان شايد لذا است، نامتناهي
 .نكند نابود را خود خود، دست به اگر البته .شد متصور حدي  )رياضي

 ]98جاللي نائيني، شهريورماه [ 774



 Emerging Technologiesفناوريهاي نوظهور 
صدا، تصوير، هوش مصنوعي،  ): تركيب فناوريهاي مجزا(همجوشي فناوريها   

 ...  نانو، پرواز، عملگرهاي بيولوژيكي، 
 بعدي،افزايش قابليتهاي پرينترهاي سه �
 ،MEMS & NEMS فناوري�
 آينده،باتريهاي بسيار كارآتر نسل �
 ها و شبه حشرات، كاربرد گستردة كوادروتورها، ريزپرنده�
 حشرات،صوتي و سيگنالي با حيوانات و ارتباط �
  اي پروژه نمونه، بطور :آنها كنترل براي حيوانات در ديجيتالي ايمپلنتهاي�

  مناطق به نفوذ براي ها كوسه مغز در الكترود كاشت براي دارپا در قديمي
 آنها، توسط اطالعات آوري جمع و ممنوعه
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 سايت تابناك  776



 ،)بدون كارگر(خطوط توليد تماماً رباتيك �
 هاي كوانتومي، حسگرها، ارتباطات، تصويربرداري رايانه: كوانتومي فناوريهاي�
 .  كفشهايي كه بوسيلة آن بتوان بر روي ديوار و حتي سقف حركت كرد�
 لباسهايي با تنظيم درجه حرارت و رطوبت،�
لباسها و تجهيزات پوشيدني براي افزايش توان براي معلولين و همچنين �

 ...افراد سالم، نيروهاي ويژه نظامي و 
 .عينكهايي كه با نظاره بر چهرة افراد، سوابق آنها را بدهد�
 .رباتهايي كه در كارهاي خانه كمك كند�
 .خودروهايي كه بدون سرنشين و بطور خودكار به مقصد برسد�
 تاكسيهاي هوايي در شهر،  �
 جراحي از راه دور،�
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 وسايل و تجهيزات،يابي  عيباستفاده از هوش مصنوعي در �
  صوت پردازش طريق از نمونه بطور مصنوعي، هوش با بيماري تشخيص�

 نفس صداي پردازش با .است شدن رايج و تحقيق حال در كه دريافتي
  تشخيص شخص بيماري مصنوعي هوش توسط گريه و سرفه كشيدن،

  كه متعددي بيماران در اصوات اين تا دارد نياز روش اين  .شود داده
 هاي مشخصه شباهت و ضبط است، شده داده تشخيص آنها بيماري
     .شود استخراج آنها صوتي
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  خود مشاغل رباتها سپس و ماشين توسط كارگرها از خيلي كه همانطور�
 با كارشناسان از خيلي مشاغل دارد، ادامه روند اين و دادند دست از را

  مصنوعي هوش توسط و رود مي بين از آينده در نيز دانشگاهي مدارج
 :نمونه بطور .شد خواهد انجام

 پزشكي، حوزة در كارها از بخشي�
   متون، ترجمة و تايپ�
  گردشگري راهنماهاي�
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 ،)اشياء اينترنت( هوشمند همراه تلفنهاي طريق از منزل وسايل كنترل�
 باالي يا( سر پشت يا مقابل كه تركشي-انفجاري هاي گلوله با تفنگهايي�

  .كند مي عمل است، گرفته سنگر )خاكريزي يا( ديوار پشت كه فردي )سر
  يك با و شود مي تعيين دقيقاً فاصله ليزري ياب مسافت با نمونه بطور
 منفجر رسيد، شده تعيين نقطة به گلوله وقتي دقيق بسيار زمانيِ فيوز
 .شود مي

 ،)و هرچه كوچكتر شدن آنها(عينكهاي واقعيت مجازي �
 ،)افزودن اطالعات واقعي به واقعيت مجازي(واقعيت افزوده �
 ،2025افتتاح نخستين هتل فضايي براي گردشگران در سال �
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 فناوري كوانتومي�
كامپيوتر كوانتومي نسبت به يك سوپر كامپيوتر در برخي محاسبات همانند �

 .سوپركامپيوتر نسبت به چرتكه است
    را امكان اين كه هستند باظرافت و حساس بسيار كوانتومي حسگر هاي�

 .بشويد ريزتر و ريزتر اندازه گيري ها در كه دهد مي
  كوانتومي ارتباطات كه است مهم خيلي رمزنگاري بحث ارتباطات در�

 همه از زمينه اين در چيني ها .بياورد همراه به را مصونيت اين مي تواند
  .دادند قرار فضا در را كوانتومي ماهواره اولين گذشته سال و پيشتازترند

 مي خواهيد كه كاري درصد 100 تقريباً مي توانيد كوانتومي شبيه سازي در�
   .دهيد انجام فناوري اين با را دهيد انجام آزمايشگاه در

 آن وقت .كنيم تشبيه برق اهميت به را كوانتومي فناوري اهميت مي توانيم�
 دنياي نسبت، همان به كنيم مقايسه برق با دنياي با را برق بدون دنياي اگر

 .دارد اهميت فناوري اين بدون دنياي مقابل در كوانتومي فناوري با

   98/6/22از سخنراني دكتر علي اكبر صالحي،  781



See videos, pics & specs at: 

اي نزديك خودروهاي   در آينده�
 .  شوند پرنده وارد بازار مي
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Advantages and disadvantages of flying cars 

by Rob Wreglesworth, Aug 9, 2019 
 
Advantages 
 

� Minimizing traffic pollution,  
� Lower emissions (over certain distances),  
� They can travel shorter distances to make the 

same journey,  
� Frees up the city roads for pedestrians and 

cyclists,  
� Less need for on the ground infrastructure,  
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Advantages and disadvantages of flying cars 

by Rob Wreglesworth, Aug 9, 2019 
 
Disadvantages 

 

� Emissions over short distances could be higher. 
� They can’t carry many passengers compared to 

other public transport 
� Cost, 
� Take-off and landing infrastructure 
�  Noise 
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More details at: 
https://disruptiveenvironmentalist.com/advantages-and-disadvantages-of-flying-cars/ 



� A militarized version of SkyRider designed and 
proposed for the DARPA Transformer program 
by Macro Industries in 2010. 
 

� Details at  
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www.macroindustries.com/website/files/images/
TransformerTXHuntsvilleTimesArticle7-21-10.pdf 



 تجميع كاربريها

 مسافت ياب ليزري+  كامپيوتر + جي پي اس + موبايل �
 مسافت ياب ليزري+ كامپيوتر + جي پي اس + موبايل + ساعت �
 و تصاوير و فيلم براي( نمايشگر + ليرزي ياب مسافت + دوربين + عينك�

 هويت تشخيص و تصوير پردازش + )...
 وسيلة زيرآبي+ قايق + خودروي پرنده �
 به اتصال + زيرمداري پرواز + مدت طوالني پرواز + پرنده خودروي�

 )قبلي مورد (+ فضايي )هاي( ايستگاه
 ،)هواپيما موشك، بالگرد، پهپاد،( هوايي اهداف برضد بتوان كه موشكي�

 )ناوچه تندرو، قايق( دريايي اهداف ،)ضدسنگر ضدتانك،( زميني اهداف
 .كرد استفاده هوا و شناور زمين، روي بر متحرك و ثابت سكوي از
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  .استمصنوعي كليد برتري در صحنه آتي جهان هوش �
  فناوريهاي .مي كند تغيير گذشته از سريعتر سرعتي با ما اطراف جهان �

 ريزي برنامه تفكر، چگونگي اساسي بطور كه هستند ظهور حال در جديدي
   .مي دهند تغيير را جنگ براي آمادگي و

 بوده سال هزاران كه همانطور دريا، و خشكي در تنها نه آينده جنگهاي�
 فضاي و ماورايي فضاي در بلكه گذشته، قرن همچون هوا در يا است،

 پتانسيل مصنوعي هوش .بود خواهد سابقه بي شيوه هاي به و مجازي
   .دارد حوزه ها اين همه در را جنگ تغيير

  سال تا دارد قصد كه است كرده روشن كامل بطور را مسئله اين پكن�
 .باشد مصنوعي هوش در جهان رهبر 2030

روسيه هم قصد خود را به همان اندازه روشن كرده است، هوش مصنوعي  �
را آينده بشريت مي نامد و اين فناوري را به عنوان كليد برتري در صحنه  

 .جهاني توصيف مي كند
    1398/8/17مارك اسپر وزير دفاع آمريكا، ايرنا  787 



 )صفحه 13(چهاربعدي پرينتر خصوص در آتالنتيك شوراي گزارش 
 .اين گزارش توسط سايت مشرق نيوز ترجمه شده است

 .  اصل گزارش و ترجمة آن از طريق اينترنت بطور رايگان قابل اخذ است 

The Next Wave: 4D Printing Programming the 
Material Word 

 

Thomas A. Campbell, PhD 
Skylar Tibbits 

Banning Garrett, PhD 
The Atlantic Council of the United States 

Brent Scowcroft Center on Int. Security 
2014 
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 ترجمه از سايت مشرق نيوز



 تهديدات فضاي جديد
 است ممكن هستند، متصل اس پي جي و كامپيوتر به كه خودروهايي�

  يا پيچيد نمي شما و پيچد مي جاده پيچ سرِ شمال جادة در .شوند هك
  خودرو كنترل در راننده توانايي عدم نيز حادثه علت .كند نمي عمل ترمز
 .شود مي اعالم

   ... و مترو آهن، راه نيروگاهي، كنترل سيستمهاي شدن هك�
 .شود باز ساكنين خواب هنگام در منزل گاز اجاق شير اشياء اينترنت هك با�
 

  باشد داشته آنالوگ ناظر يك بايد كنند مي كار رايانه با كه سيستمهايي كلية
  از اي رايانه سيستم شد، خارج شده تعريف بازة از سيستم كه هنگامي تا

 .گيرد برعهده را كنترل آنالوگ سيستم و شده خارج مدار
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 )ادامه(تهديدات فضاي جديد 
  ساختمان داخل از آپارتمان يك دهم طبقة پنجرة گوشة از ريزپرنده يك�

 .كند مي فيلمبرداري
 كولر منفذهاي از شود طبيعي سكتة باعث كه سمي قرصي ريزپرنده، يك�

 .كند معيني اتاق يا ساختمان وارد مطبوع تهوية يا
 نتايج است ممكن كه حشرات و ويروسها روي بر ژنتيك اصالحات�

 .باشد داشته وحشتناكي بسيار و ناخواسته معكوس،
 طبيعي، )شبه( حوادث و هوايي و آب تغييرات در هارپ قابليتهاي�
 موجب كه خاص ساختماني يا خاص مناطق روي بر اشعه تابش�

 .شود ناشناخته بيماريهاي يا سرطان فراموشي،
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 )ادامه(تهديدات فضاي جديد 

  در آن هاي سامانه به ورود و حساس مراكز به حشرات جمعي دسته هجوم�
 با سيگنالي-صوتي ارتباط هاي پروژه( انسان توسط آنها كنترل صورت

   ،)جانوران و حشرات
   مذكور، علت به فوت اعالم و انسان به زنبورها جمعي دسته حملة و هجوم�
 تخلية اطالعات مغزي انسانها و يا پاك كردن آنها،�
توليد ويروسهاي دستكاري شده كه حساس به نژاد خاصي براي نابودي  �

 .هوشي آنها باشند-يا تضعيف جسمي
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  خواهد مدرن جنگ اصلي حوزه هوافضا معتقدند روسي استراتژيستهاي�
 )رند موسسه از پژوهشي( .بود

 روابط شوراي انديشكده در سخنراني در آمريكا دفاع وزير اسپر، مارك�
 چين و روسيه رشد به رو ظرفيتهاي نگران ويژه به متحده اياالت :خارجي

 مدرن سمت به سريعاً كشور دو هر. است سايبري و هوافضا حوزة در
  و هوافضا ظرفيتهاي در هزينه ها افزايش و خود نظامي نيرو هاي كردن

 .هستند سايبري
 تأسيس نيروي فضايي آمريكا توسط ترامپ، رئيس جمهوري آمريكا �
  تفنگداران دريايي، هوايي، زميني، نيروي شاخة پنج شامل آمريكا ارتش�

  بخشي جديد فضايي نيروي حاضر، حال در .است ساحلي گارد و دريايي
 مستقل شاخه اي به آن تبديل با دموكراتها .است آمريكا هوايي نيروي از
 .كرده اند مخالفت آمريكا ارتش در جداگانه و
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   موشكهاي كه است گفته روسيه جمهوري رئيس پوتين، والديمير�
 بار 20 مي توانند اتمي سالح حمل توانايي با »آوانگارد« هايپرسونيك

  .مي اندازد جلو كشورها ساير از را روسيه كه كنند پرواز صوت از سريعتر
 ) 2019 دسامبر 27( اكنون هم سيستم اين روسيه دفاع وزير گفته به

 .است شده فعال
� Dec 27, 2019 - Russia's first regiment of Avangard 

hypersonic missiles has been put into service, the 
defence ministry says. ... President Vladimir Putin has 
said the nuclear-capable missiles can travel more than 
20 times the speed of sound and put Russia ahead of 
other nations.   www.bbc.com 
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  اي حوادث ناشي از تسليحات هسته

 سوختگيري هنگام آمريكايي 52 ب افكن بمب يك 1966 ژانويه 17 در�
 بمب سه آن نتيجة در كه كرد برخورد CK-135 هواپيماي يك با هوايي
 منطقة( اسپانيا خاك در آمريكايي هواپيماي از هيدروژني اي هسته

  انفجار آن، بمب دو  .كرد سقوط اقيانوس در چهارمي و )پالومارس
  راديو مواد با زمين هكتار صدها آلودگي سبب كه داشته اي غيرهسته

  توسط تالش ماه دو از پس افتاد اقيانوس در كه بمبي .است شده اكتيو
 .شد پيدا اكتشافي زيردريايي دو

  )1387 آذر 16( آنالين همشهري از »سرگردان اي هسته بمبهاي« مقالة�
  از اي مجموعه است، )2008 نوامبر 16( اشپيگل در اي مقاله ترجمة كه

    .است كرده ذكر را مشابه حوادث
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 عليه ايرانحمالت سايبري آمريكا 
 به نقل  از گزارش مركز مطالعات صلح آمريكا                             
  كه ايران، دولت رايانه اي سيستمهاي عليه 2006 از سايبري تهاجم افزايش�

 30000 و انداخت كار از را سانتريفيوژ هزار حدود استاكس ويروس آن معروفترين
   .كرد آلوده را رايانه

 عليه زيرساخت هاي نفتي ايران،  فليم و ويروس وايپرويروس  �
به ادعاي آمريكا براي برنامه  پاسداران كه يك پايگاه داده سپاه عليه حمله سايبري �

پس از اصابت هواپيماي (رفت  ريزي حمالت عليه تانكر ها در خليج فارس بكار مي
 ،)2019بدون سرنشين در ژوئن سال 

 سايبري فضاي مانيتور شركت توسط ايران در اينترنت گستردة اختالل گزارش�
 آمريكا، سرنشين بدون هواپيما هاي اصابت از پس )بالكس نت(

  كاربري با تجهيزات ظاهراً( فيزيكي افزار هاي سخت« عليه سايبري حمله�
  ماه در حمالت اين مورد در آمريكا غيرمعمول تأييد )2019 سپتامبر( »)تبليغاتي

 .است بوده فيزيكي نظاميِ اقدام از اجتناب آن هدف داد، نشان اكتبر
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 مثالي از تسلط اطالعاتي
 :مكالمه اي فرضي بين گوگل و يك فرد كه قصد سفارش پيتزا را دارد

 
 سالم، اونجا گوردان پيتزا هست؟ :كاربر

 .نه آقا، اينجا پيتزا گوگل هست :گوگل
 يعني شماره اشتباهي رو گرفتم؟ :كاربر

 .نه، اين پيتزا فروشي رو گوگل خريده :گوگل
 .آها، مي خوام يه پيتزا سفارش بدم :كاربر

 از هميشگي مي خوايد؟ :گوگل
 هميشگي؟ شما مي دونيد من هميشه چي سفارش مي دم؟ :كاربر

سفارش قبليتون پيتزاي بزرگ با پنير دوبل  15با توجه به شمارتون، شما در  :گوگل
 .سفارش داديد

 .اين بار هم مثل هميشه باشه! بله، درسته :كاربر
 
 
 799 



 بهتر نيست اين دفعه يك پيتزاي متوسط سبزيجات سفارش بديد؟ :گوگل
 .نه من از سبزيجات متنفرم :كاربر

 !اما وضعيت كلسترول شما اصالً خوب نيست :گوگل
 از كجا مي دونيد؟ :كاربر

 .سال گذشته رو داريم 7ما نتيجه آزمايش خون شما براي  :گوگل
من براي . شايد اينطور باشه اما من اون پيتزايي كه پيشنهاد داديد رو نمي خوام :كاربر

 .كلسترول باال دارو استفاده كردم
توي چهار ماه گذشته تنها يه . اما شما داروهاتون رو منظم مصرف نمي كنيد :گوگل

 .براي تنظيم كلسترول خريديد... تايي از داروخانه  30بار يك بسته قرص 
 .بقيه قرص ها رو از يه داروخانه ديگه خريدم :كاربر

 .اما از تراكنش هاي كارت اعتباري شما همچين چيزي ديده نمي شه :گوگل
 .نقدي حساب كردم :كاربر

 .اما با توجه به حساب بانكي تون، همچين پولي رو هزينه نكرديد :گوگل
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 !!!يه حساب بانكي ديگه دارم :كاربر
 .توي ليست ماليات شما چيزي درباره حساب ديگه ذكر نشده :گوگل
.  متنفرم... من از گوگل، فيسبوك، توييتر و واتس آپ و... برو به جهنم با پيتزات :كاربر

مي خوام برم به يه جزيره بدون اينترنت، جايي كه هيچ اينترنت و خط موبايلي نباشه  
 ...كه جاسوسي منو بكنه

 هفته پيش منقضي شده 5فهميدم، اما بايد پاسپورتتون رو تمديد كنيد چون  :گوگل
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 چرخه عمر فناوري گارتنر
 در و مطرح 1995 سال در گارتنر مؤسسه توسط گارتنر فناوري چرخة�

 .است شده پيشنهاد فناوري هر براي اصلي مرحله پنج آن
 

 .فناوري در نگاه گارتنر با گذشت زمان به تدريج بالغ تر مي شود�
 

  شدن ديده ميزان عمودي، محور و زمان افقي محور گارتنر، نمودار در�
 )صنايع صاحبان و رسانه ها كارها، و كسب توسط تحليل گران،( فناوري
 .است شده داده نمايش

 

  را مدل اين در گوناگون فناوريهاي جايگاه برآورد گارتنر شركت ساله هر�
  در فناوريهاي از عمومي نسخه اي البته .مي رساند فروش به و بازبيني

 .مي دهد قرار عموم اختيار در نيز را ظهور حال
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 آغاز زمان تا ظهور طي در بيروني واكنشهاي و انتظارات تابع مدل اين
 .مي كند تصوير زير بصورت را فناوري از استفاده همه گيري

803 http://rahnegar.org/hype-cycle/ 
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� :Technology Trigger نمايش و توسعه و تحقيق ابداع، شامل 
 .است محصوالت اوليه ارائه و عمومي

 در  (Peak of Inflated Expectations):يافته تورم انتظارات اوج �
  رهبران و مي يابد افزايش پروژه ها در فناوري از استفاده مرحله اين

  در .دارند آن تواناييهاي در اغراق و  كردن عمومي در سعي فناوري
 به آنها از بسياري اما مي پذيرد انجام موفقيت با پروژه ها از بعضي  بين اين

 .مي انجامند شكست به فناوري آن در موجود محدوديت هاي علت
 اين به توجه با : (Trough of Disillusionment)زدايي توهم مسير�

 كليه پاسخگوي نمي تواند خود اوج زمان در نظر مورد فناوري كه نكته
 مي شود، كاسته بدان عالقه ميزان از بسرعت باشد، آن از موجود انتظارات

  مي كنند پرهيز اغراق آميز بصورت آن به پرداختن از نشريات دليل بهمين
 در و مي نمايند ارائه اخباري آن شكست علل و مطالب از گاهي حتي و

 .شود مشخص فناوري از بهره برداري نتيجه تا مي مانند انتظار
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 تمركز مرحله اين در (Slope of Enlightenment): روشنگري شيب�
  كه است فناوري از تجربه كسب و دامنه دار و سخت آزمايشات روي بر

 و صحيح درك تا مي شود انجام گوناگون سازمانهاي توسط امر اين
 و آيد بدست آن مزاياي و ريسكها موردنظر، فناوري توانايي از جامعي

 زمينه در موجود، ابزارهاي و تجاري متدولوژي هاي از استفاده با بتوان
 .نمود اقدام يكپارچه سازي و توسعه فرآيند به بخشيدن سهولت

 

�Plateau of Productivity: دنياي در فناوري مزاياي مرحله اين در 
 و يافته را خود واقعي جايگاه فناوري .مي شود پذيرفته و شناخته واقعي

 نهايت،  در .مي رود پيش خود نسل چهارمين و سومين توليد سمت به
 درك يا فناوري از استفاده گستردگي با متناسب فاز اين گرفتن اوج

 .است متغير بازار در آن مزاياي و فوايد

805 
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 هايي از محصوالت نوين نمونه
 

 سرباز پرنده فرانسوي
 ژوالي 14  در فرانسه ارتش�

  ملي روز مناسبت به 2019
 تازه ترين از كشور اين

 تختة نام به خود فناوري
 در )Flyboard( پرنده

 امانوئل جمهور رئيس حضور
 .كرد رونمايي مكرون
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  تابستان در آن عملكرد صفر انرژي مصرف با ساختمان يك چالش ترين مهم�
 .است

 ساختمان گرمايي انرژي از قسمتي و شده استفاده سرد منبع يك بعنوان زمين از�
 .گردد مي تخليه آن به
  گرم آب براي الزمگرماي روز، طول در آسمان تشعشعي انرژي از استفاده با�

 .شود مي تامين مصرفي
 .كرد استفاده تبخيري تلفيقي هاي كننده خنك انواع از توان مي�
  برق .كرد تأمين خورشيدي هاي سلول طريق از توان مي را نياز مورد الكتريسته�

  برق كنتور يك از استفاده با يا نمود ذخيره باطري در توان مي را مازاد توليدي
 .كرد مديريت را برق مصرف )ترجيحي تعرفه با( دوطرف

 ساختمان با مصرف انرژي صفر

 دكتر قاسم حيدري نژاد : مرجع



 نحوه تأمين انرژي پاك براي تأمين نياز يك منزل با انرژي صفر
 )تبادل دو طرفه الكتريستنه با شبكه(

 هاي مولد برق ممكن است پانل
 روي سطح بام منزل باشند 

 دكتر قاسم حيدري نژاد : مرجع



 مزايا

هزينه مصرف 
صفر يا 
 حداقل

نبود تلفات 
 انتقال

حامي محيط 
 زيست

 اجاره باال

 گواهي اعتبار

ارزش مالی 
 باال

 معايب

هزينه اوليه  
 باال

مشكالت  
 نصب

نياز به بازديد 
 دوره اي

احتمال نقص  
 در سيستم

تخصص در  
 نصب

 دكتر قاسم حيدري نژاد : مرجع



 روستاهاي مدرن، توسعة فناورانة روستاها
 مهاجرت از اينكه بر عالوه تواند مي كشور در مدرن روستاهاي ساخت و طراحي�

 برخواهد در نيز را كننده توليد قشر اين رفاه بلكه كند، جلوگيري روستائيان
 .شد خواهد نيز معكوس مهاجرت سبب بعالوه .داشت

  سيستمهاي صفر، انرژي مصرف با هايي خانه مدرن، فناوريهاي و امكانات ايجاد�
 از استفاده مدرن، آبياري كامپيوتري، كنترل مدرن، آالت ماشين و اتوماتيك

  باران، آب سازي ذخيره سالم، محيط اي، گلخانه كشت باد، و خورشيدي انرژي
 ورزشي، زمينهاي و امكانات ايجاد

حرفه اي براي توسعة فناورانة روستاها و -تأسيس گرايشي در هنرستانهاي فني�
 ايجاد اشتغال مفيد براي آنان، 

 مسابقه در زمينة طراحي روستاهاي مدرن با جوايز درخور اهميت آن، �
طرح رئيس جمهور چين براي اشتغال جوانان شهري و توانمندسازي روستاها �

 با اردوهاي جهادي،
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 اينفوگرافيك علوم و فناوريهاي نوظهور  

 و )Richard Watson( واتسون ريچارد توسط تدوين و تهيه�
 ،لندن كالج امپريال در همكارانش

 

 :تقسيم به سه دورة زماني�
 )2015و 2014(حال �
 )2030تا  Probable) (2015(آينده محتمل �
 )به بعد Possible) (2030(آينده ممكن �

 

  ديجيتال، نانو، بايو، :)مگاتكنولوژي( كالن فناوري پنج به تقسيم�
 )سبز( پاك فناوري و شناختي علوم
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 فناوريهاي آتي

 .نما خواهيم بود زورآزمايي رباتهاي انسانآينده شاهد نمايش  در�
 اي براي توليد انرژي، راكتورهاي همجوشي هسته�

 )اي مگاواتي گداخت هسته 500اولين نيروگاه   2050سال (       
 پيشرفته در انسان،ديجيتالي ايمپلنتهاي �
 انسانها،اصالحات ژنتيكي در انسان، ابر �
  مصنوعي بطور را گياهان سنتز واكنش تواند مي انسان زماني چه�

   ؟دهد انجام )صنعتي و آزمايشگاهي(
 امكانپذير است؟) سني(سازي روند پيري  آيا معكوس�
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 بيني فناوري و دنياي آينده   پيش

� Raymond Kurzweil 
  جوايز كه آمريكايي پژوه آينده و مخترع، نويسنده، رايانه، علوم دانشمند�

 .است كرده كسب متعددي معتبر
 هاي برنامه در مهم نقشي و است بوده درست وي هاي بيني پيش اغلب�

 .دارد دنيا بزرگ كمپانيهاي جامع
 .شود فناوري دو برابر ميماه پيشرفتهاي  18يا 12هر : روند نمايي رشد علم�
 ماشين از هوش انسان، گرفتن هوش  رايانه و پيشيبيني اتصال مغز انسان به  پيش�
.  بيني نيست در آن زمان ديگر روند آينده قابل پيش. سينگوالريتي نزديك است�

 )  كند مطالعه كتب وي بهمراه نظر منتقدان، ديد انسان به آينده را متحول مي(
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 بعضي از پيش بيني هاي ري كورزويل در مورد آيندة فناوري
 )ترجمة سايت اقتصاد نيوز(

 تعيين( اروپا و آمريكا در رباتها و انسانها رفتار قانون وضع :2022 سال�
 ،)رباتها فعاليت حوزه و وظايف

 منع قانون( خودروها در كامپيوتري هوش شدن اجباري :2024 سال�
 ،)مصنوعي هوش فاقد خودروهاي از استفاده

  يك به سخت، كارهاي انجام توان با خدمتكار رباتهاي تبديل :2027 سال�
 انسان، روزمره زندگي در معمولي دستگاه و ابزار

 صنعت، در نانوفناوري از استفاده گسترش :2030 سال�
 بيمارستانها، تمام در بدن اعضاء بعدي سه  چاپگرهاي از استفاده :2031 سال�
 استفاده از نانورباتها در داخل بدن،  : 2032سال �
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  و سلولها برنامه نويسي براي برنامه نويسي روشهاي از استفاده :2036 سال�
 بيماريها درمان

 )مجهز به هوش مضاعف(ظهور رباتهاي انسان نما : 2038سال �
 انسان كامل وري غوطه ( مغز در نانوماشينها مستقيم كاشت :2039 سال�

 )دستگاهي هيچ بدون مجازي دنياي در
 آن نتيجه مشاهده( انسان بدن در جستجو موتور كاشت :2040 سال�

 )مخصوص عينك يا لنز روي
  كمك به نانورباتها ارتش انسان، جاودانگي مورد نخستين :2042 سال�

 .مي كند درمان را بيماري ها انواع و آمده بدن دفاعي سامانة
  خواهد تبديل ابررايانه يك به زمين كره تكينگي، عصر آغاز :2045 سال�

 .شد
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 بيني آينده جهان از زبان ديتر زيچه مدير عامل شركت بنز   پيش
  ما رقيبان .شد خواهد حذف آينده در شهري آمدهاي و رفت درصد �80 

 و گوگل ,اپل مثل شركتهايي بلكه نيستند، خودرو توليد شركتهاي
 صنايع همه اطالعات و افزار نرم آينده سال ده تا پنج در .هستند سيسكو

 شركت بزرگترين االن كه  UBERاوبر خدماتي شركت  .بلعيد خواهد را
 !است افزار نرم يك فقط و نيست هم ماشين يك صاحب است تاكسيراني

  بدون است جهان هتلداري شركت بزرگترين ايرباس شركت اكنون هم�
   !ملكي هتل يك حتي داشتن

ارايه نرم افزار تشخيصي خود، با دقت صد در صد به با   Watsonشركت �
 .كمك پزشكان در تشخيص انواع سرطان خواهد آمد

شانس موفقيت در لقاح مصنوعي   ، DNAساز ساختار  افزارهاي شبيهنرم �
 .درصد خواهند رساند 99به را   IVFيا 
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  سيستمهاي و شد خواهند حذف شهري آمدهاي و رفت از درصد 80 تا�
  نداريم، هوا آلودگي بنابراين ... گرفت خواهند را آنها جاي اطالعاتي

  خواهيم تفريح براي بيشتري وقت و رسيد خواهد حداقل به تصادف
 .داشت

 بخاطر اول رسيد، خواهند ورشكستگي لبه به بيمه شركتهاي دليل دو به�
  بيني پيش دوم و نقل و حمل در بخصوص فيزيكي فعاليتهاي كاهش
 كمتر را بيمه به ما نياز آينده، از مصنوعي هوش سيستمهاي دقيق بسيار

 .كرد خواهد
  در درصدي 99 وري بهره با اطالعات بر مبتني و خاك بدون كشاورزي�

 .گرفت خواهد را سنتي كشاورزي جاي آب، مصرف
  ديجيتالي پول ،دهد مي ديجيتالي پول يا اطالعات به را خود جاي پول�

 .كرد خواهد بازي جهان در را ارز پشتوانه نقش
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بتوان گفت تنها كسب و كار فيزيكي كه در آينده رشد خواهد كرد،  شايد �
 .گردشگري است

  و كرد خواهند واگذار اطالعاتي سيستم هاي به را خود كارهاي انسانها�
 .داشت خواهند نگه خود براي را تفريح

  با و براحتي چون شود نمي پيدا كار ديگر جوان وكالي براي آمريكا در�
  حقوقي راهنمايي درصد نود دقت با توانيد مي شما  IBMشركت كمك

 .بگيريد
 و داشت نخواهند رانندگي گواهينامه گرفتن به نيازي ديگر ما فرزند ان�

 .معناست بي پاركينگها وجود ديگر همينطور
 وحشتناك اخبار و شد خواهد عوض تغيرات اين با آينده شهرهاي چهرة�

 .داشت نخواهيم ديگر را رانندگي
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 .صنايع خودروسازي ورشكسته خواهند شد�
  مستغالت و امالك بازار و خورد خواهند بزرگي ضربه هم بيمه شركتهاي�

 .داد خواهند دست از را خود ماهيت
 نوين روشهاي كمك با برق .داشت خواهند كمتري صوتي آلودگي شهرها�

  مصرف به عمدتاً چون شد خواهد حل آب مشكل .شد خوهد ارزان توليد
 .رسيد خواهد خوردن

 .از طريق موبايل بررسي شودتواند  ميسالمت افراد ارزان و بررسي �
  صنعتي طراحان خدمت به تمام سرعت با و زودي به بعدي سه چاپ�

  را كار مورد اين در چين كشور .موبايل طريق از سادگي به و آمد خواهد
 .است كرده شروع

  ارتباط موبايل با بايد شما ايدة شويد جديد دنياي وارد خواهيد مي اگر�
 .كنيد فراموش آنرا بايد اينصورت غير در باشد داشته
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 به محكوم 21 قرن در شدند طراحي بيستم قرن براي كه هايي ايده�
 .بود خواهند شكست

  نخواهند وجود ديگر آينده سال بيست تا شغلها درصد هشتاد تا هفتاد�
 .داشت

 كوتاه مدت اين در نيست معلوم ولي آمد خواهند وجود به جديد شغلهاي�
 .باشد كافي آنها مقدار

 جامعه نياز شود مي گوساله و گاو گوشت جايگزين كه شده تهيه گوشت�
 زمينهاي درصد 30 همينطور و برد مي بين از گوشت توليد گراني به را

  در و شد خواهد آزاد شود مي مصرف دام غذاي تأمين براي كه كشاورزي
  كه آورد خواهند بازار به را حشراتي بنيان دانش شركتهاي آن كنار

 دوست آنرا مردم از خيلي البته كه بود خواهند دارا را بيشتري پروتئين
 .ندارند
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 نشان را شما احساس كه دارد وجود موديز بنام اپليكيشن يك اكنون هم�
 .دهد مي

 آناليز طريق از بود خواهند قادر ديگري هاي اپليكيشن 2020 سال از بعد�
  تصور !دروغ يا است راست شده گفته كالم كه بگويند صورت حالتهاي

 !افتاد خواهد سياستمداران براي اتفاقي چه كنيد
  در را ارز پشتوانه نقش تواند مي كه است ديجيتال پول يك كوين بيت�

 .كند بازي را جهان
 موبايل داراي مردم درصد هفتاد 2025 سال تا تحصيالت زمينه در�

  جهاني آموزش به دسترسي كه معناست بدان اين و بود خواهند پيشرفته
  ،كنند استفاده  Khan academy موسسه از مي توانند و داشت خواهند

  شد خواهد قرار بر كودكان همه براي مجاني آموزش به رايگان دسترسي
 .پيشرفته كشورهاي در تحصيل همينطور
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 .طول عمر در حال افزايش است و به باالي صد سال خواهد رسيد�

 
 زبان آموزش اپليكيشن دادن قرار دسترس در با توان مي پايان در و�

 به قادر را آنها جهان نقاط ساير و آفريقا در كودكان به مجاني انگليسي
 .كرد ماه شش عرض در عالي حد در انگليسي زبان به تكلم

 
 1399/2/14نقل از تابناك،                                                                           
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 رو بالقوه و موجود بزرگ قدرتهاي پست، واشنگتن روزنامه گزارش مطابق�
  باشند داشته كوتاه زماني افق مجبورند متحده، اياالت مانند زوال، به
  از را آمريكا مي تواند كه )... و ونزوئال افغانستان، در مداخالت مانند(

  كه حالي در كند؛ مواجه مشكل با بزرگ قدرتهاي سطح در رقابت
 دليل همين به .دارند طوالني تر زماني افق به تمايل رشد به رو قدرتهاي

  بايد ـ هستند رو روبه فوري تهديد هاي با كه ـ موجود قدرتهاي كه است
  حال در قدرتهاي .بپردازند آنها به مدت طوالني تهديد هاي به توجه با

  انداز هاي چشم تقويت براي مدت كوتاه در فرصتها از گسترش، و ظهور
 .مي كنند استقبال خود مدت بلند
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 بخشي از سخنراني سناتور آمريكايي

China is going to be a rich and powerful country, 
and we have no problem with that, we can’t have 
any problem with that. But there has to be a 
balance, it cannot be a China that is rich and 
powerful and an America that is weak and not 
prosperous, because those imbalances are what 
create wars, those imbalances are what create 
misery, those imbalances are what destabilized 
the planet, that can be.   
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We need to recalibrate this relationship. It needs to 
be rebalanced on the trade side, it needs to be 
protective on our national security side, it needs to 
be equalized, and if it is, China can still be very 
successful, they’re going to invent things, they’re 
going to create jobs, they’re going to become more 
prosperous and that is fine, we’ve been doing that 
for 100 years, … 
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Everyone you know has products on them: a 
phone, a belt, made in another country, the issues 
is not that other countries make things and we 
don’t, it’s not about us dominating everything, it’s 
about balance, and this is not balanced, this is 
headed to a dramatic imbalance, and imbalance 
used to be they made cheap things and sent it 
back to us so we had lower prices, that’s what’s 
happened for the last 30 years, they made 
cheaper T-shirts, they assemble the phones 
cheaper and they shipped it back to the US, 
leading to lower prices, that’s not the imbalance 
I’m talking about.  
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The imbalance we’re headed to is: they control 
state-of-the-art artificial intelligence, they control 
the state-of-the-art quantum computing, which 
means that nothing can be encrypted anymore, 
which means there are no such things as secure 
calls left. The president of US one day will not be 
able to talk to his national security officials 
anywhere in the world without the Chinese hearing 
it, cause no matter what encryption you put in, 
they’ll break it with a quantum computer, that’s the 
imbalance I’m talking about; The imbalance I’m 
talking about is one day, we’ll have a dispute with 
China on something on national security somewhere   
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in the world, and they will threaten to cut off our 
supply of bio medicines, in essence threatened the 
lives of Americans not getting medicine unless we 
cave to their desires, that’s the imbalance I’m 
talking about; the imbalance I’m talking about is 
when where they dominate aerospace, where they 
are the nation that controls satellites and satellite 
communication, they are the nation that controls 
5G, we’re headed towards autonomous vehicles, 
autonomous vehicles will depend on 5G 
technology and China will dominate the world in 
5G and we will depend on it, so we’re gonna to 
build a fleet of autonomous trucks and autonomous 
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cars, and none of them will work if the Chinese 
decide to shut it down, because they dominate at 
that field, that’s the imbalance I’m taking about. 
…because these are definitional things that will 
define the 21st century. I would advise is not to 
cover this as a purely economic issue, because 
there is alert the way to grow the trade gap in the 
short term, we can sell them a lot more of the 
things, China’s willing to buy anyway, they don’t 
intend to lead the world in those things, in 
exchange for them dominating us in the long run. 
Get rid of the short-term thinking and start thinking 
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our competitor has a 50, 120 and five-year plans, 
and we don’t even know what we’re gonna be 
talking about next week. It is time to wake up to 
this threat, because we have two ways forward, 
there can be a balanced relationship between two 
great powers, leading to a world that is stable and 
secure and prosperity, or we can have an 
imbalance world, in which a rising power in china 
does so at expense, at the direct expense of a 
falling status poor power in the US, and that 
instability will lead to conflict, and a way of life for 
Americans that we will find unacceptable, and then 

831 



it will be too late and then we will have to explain, 
maybe to our children and most certainly to our 
grandchildren why … 
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      :هوور موسسه در اش سخنراني در آمريكا خارجه وزير پمپئو، مايك�
  آمادگي اگر اما باشيد، داشته را جهان ارتش بزرگترين مي توانيد شما

  خود استراتژيك اهداف به رسيدن براي نظامي تجهيزات از استفاده
   مي خورد؟ دردي چه به بزرگ ارتش باشيد، نداشته
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� Innovation is the only way to win  
                                                  Steve Jobs 

834 



ريزي پژوهش            برنامه
 با توجه به شرايط كشور  



 )98آمار آذر (ريزي آموزش عالي وزارت علوم مؤسسه پژوهش و برنامه

 :دانشگاه در كشور وجود دارد 2569در ايران �
 

 واحد دانشگاه آزاد، �530
 مؤسسه غيرانتفاعي،  �309
 اي، مركز فني حرفه 170 �
 مركز پيام نور،  466 �
 واحد علمي كاربردي، 953 �
 )  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري(دانشگاه دولتي  �141

 

836 



 )98آذر (موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم

    3794420:  تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل  �
 

 دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمي، 1550070تعداد �
 دانشجو در موسسات آموزش عالي غير دولتي و غير انتفاعي، 339325  �
 دانشجو در دانشگاه فني حرفه اي، 197305 �
 كاربردي، - دانشجو در دانشگاه علمي 473798 �
 دانشجو در دانشگاه پيام نور،  546886 �
 دانشجو در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري �687036
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 هاي دانشگاهي ساماندهي رشته
 
 .ريزي، داشتن آمارِ معتبر است الزمة برنامه�
 فارغ اشتغال نحوة اطالعات آوري جمع حال در ها دانشگاه كه است مدتي�

   .است تقديري قابل كار كه هستند، خود التحصيالن
 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 839



 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  



  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 هاي دانشگاه در كارشناسي
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 مديريت استفاده از ظرفيتهاي تخصصي اعضاي هيأت علمي
 
  صورتي در دارند، را انتظار يك علمي هيأت اعضاي همه از ها دانشگاه 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، هاي دانشگاه در�
  آموزشي اصطالحاً ها دانشگاه علمي هيأت اعضاي كلية ايران در اما دارد؛

    .است پژوهشي اصطالحاً ها پژوهشگاه 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 هاي دانشگاه 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 و دروس

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

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

844 
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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 !كاري اساتيد مزاياي پراكنده

  ورود است، بورس توي اصطالحاً مقاله چاپ براي كه اي زمينه هر در�
 .دهند مي )بيشتر ارجاعات با( متعددي مقاالت و كرده

  همپوشاني دليل به امتيازات كسر خطر با ارتقاء، نامة آيين امتيازات در�
 .شوند نمي مواجه مقاالت

  .پذيرند مي را متفاوت عالقمنديهاي با دانشجويان نامة پايان راهنمايي�
 دارند، عالقه حوزه آن به و اند كرده كار اي حوزه در كه دانشجوياني طبعاً
  بطور( آنها نامة پايان خروجي و گرفته راهنما استاد از كمتري وقت

 .است مطلوبتر )اي مقايسه
 يافتن بدنبال بعد ،)خود رشتة در اي حوزه هر در( گيرند مي را پروژه اول�

 .روند مي آن انجام نحوة
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 كاري اساتيد   معايب پراكنده

     دست )مطلق يا نسبي( علمي مرجعيت به خود تخصصي حوزة در�
 .يابند نمي

 نامة پايان از مستخرج( شده منتشر مقاالت نتايج بودن نادرست احتمال�
    .يابد مي افزايش ،)آنها دانشجويان

 تفاوتي نسبت به حوزة پژوهشي خود، افزايش احتمال بي�
 از پروژه دريافت احتمال كردن كار تخصصي رسد، مي نظر به اگرچه�

 و صنعت ارتباط بودن معيوب به توجه با اما دهد، افزايش را صنعت
 دريافت احتمال بالعكس است ممكن كاري پراكنده كشور، در دانشگاه

 .دهد افزايش نيز را پروژه
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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، هاي دانشگاه 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 ها دانشگاه از بعضي�
   .كنند مي منظور استخدام بدو در پايه دو يا يك اند، گذرانده را )غيره و

  در سربازي خدمت دوران براي پايه يك عتف، وزارت ابالغ با اخيراً�
 .شود مي محاسبه ها دانشگاه 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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 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�

 علمي حيثيت و اعتبار از صيانت نوعي كه يافته كاهش ادبي-علمي
 .است كشور
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 .ريزي مستلزم داشتن آمار صحيح و دقيق است برنامه

 هاي دانشگاه مهندسي و فني هاي دانشكده در Q1 مقاالت از درصد چند�
 ؟است كشور صنايع توسعه و تحقيق بخش نياز مورد كشور،

 هاي دانشگاه مهندسي و فني هاي دانشكده در Q2 مقاالت از درصد چند�
 است؟ كشور صنايع توسعه و تحقيق بخش نياز مورد كشور،

 هاي دانشگاه مهندسي و فني هاي دانشكده در Q3 مقاالت از درصد چند�
 است؟ كشور صنايع توسعه و تحقيق بخش نياز مورد كشور،

 هاي دانشگاه مهندسي و فني هاي دانشكده در Q4 مقاالت از درصد چند�
 است؟ كشور صنايع توسعه و تحقيق بخش نياز مورد كشور،

 

 چگونه هر سال اين آمار بهبود يابد؟: مرحلة بعد
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دهند كه مورد نياز  چند درصد از استادان، فعاليتهاي پژوهشي انجام مي�
 بخش تحقيق و توسعة كشور است؟

دهند كه مورد نياز  چند درصد از استادان، فعاليتهاي پژوهشي انجام مي�
 بخش تحقيق و توسعة كشور نيست؟

 !  متأسفانه آماري در اين خصوص نيست�
 آيا بايد نسبت معقولي بين اين دو رقم باشد؟�
 اي را اتخاذ نمود؟ براي رسيدن به نسبتي معقول، بايد چه برنامه�
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  ولو( كشور صنايع توسعة و تحقيق بخش نياز از كه اينست دشوار كار�
  المللي بين معتبر مقالة بتوان ،)باشد نشده هم قراردادي عقد منجربه اينكه

   !است محال كار اين گويند مي اغلب البته .كرد استخراج
  در دهند، مي انجام دانشگاه در را محال اصطالح به كار اين كه افرادي اما�

  رسانند مي بچاپ المللي بين معتبر مقاالت كه افرادي با رقابت در و مقايسه
  مغبون ،)باشد نمي كشور صنايع توسعة و تحقيق بخش نياز مورد كه(

 .شد خواهند
 آن در كارها ترين غامض سمت به بايد را حوزه هر در استعدادها برترين�

 .كرد تشويق و هدايت حوزه،
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  در ارزان تحقيقاتي نيروي كه اينست دنيا در ها دانشگاه مهم مزيت�
 شهريه، دولت، طريق از را خود هاي هزينه از بخشي و دارند اختيار

 مجهز هاي آزمايشگاه عالوه، به .كنند مي تأمين وقف و خيريه نهادهاي
 .كنند نمي پرداخت نيز محل اجارة هزينة معمول، بطور و داشته

  يك عنوان به دانشگاه به صنعت كه اينست دارد وجود كه مهمي نكته�
 هزينة با را تحقيقات تواند مي كه كند مي نگاه تحقيقاتي-آموزشي مركز

   .دهد انجام خود به نسبت كمتري
  هاي پروژه واگذاري هزينة كه باشد اي بگونه دانشگاه در فرآيندها اگر�

-طراحي شركتي يا و صنعت در آن انجام از گرانتر دانشگاه، به تحقيقاتي
  بشدت دانشگاه به ها پروژه واگذاري براي رغبت شود، تمام مهندسي

   .يابد مي كاهش
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 !شود موضوعي كه كمتر به آن توجه مي
�»بخش نيازِ مورد R&D فالن مشكلِ حلِ با است متفاوت »بودن 

 .است كليتر بسيار اول مورد ديگر، عبارت به !صنعت در موجود محصولِ
 مستلزم بستن قرارداد كه چرا نشود؛ قرارداد عقد منجربه است ممكن�

    دادن، انجامش نتواند كس هر كه است شرايطي و موارد
 مطالعة مورد طراحي، يا روش چند تا دارد نياز توسعه و تحقيق بخش�

 است ممكن نمونه، بطور .كند انتخاب را يكي نهايتاً تا گرفته قرار دقيق
 تيم سه تا يك به را جزئي و اوليه مفهومي، طراحي فازهاي از يك هر

 عالوه، به .شود انتخاب طرح يك نهايت در و بسپارند موازي بطور
 .شود استفاده تيم سه هر ابتكارات و ها ايده از محتمالً

 بخش به زودتر شده، شناسايي فناوريِ هاي گلوگاه ديگر، اي نمونه در�
 .شود معرفي پژوهش براي دانشگاهي
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 مسائل طرح و گفتگو در كه شود مي ديده ها دانشگاه در بعضاً متأسفانه�
 )H-index( اچ شاخص كه كسي دانشگاه، و صنعت ارتباط و سنجي علم
 قرار مالك و شده داده تشخيص صواب نظرش و حرف است، باالتر وي
 اين و است شده اچ شاخص باطل، و حق مالك ديگر، عبارت به .گيرد مي

 .است رشد به رو عارضه
 

 اعضاي اگر كه است اي بگونه دانشگاهي مديران از بعضي نگاه متأسفانه�
  علميِ هيأت اعضاي از بيشتر مقاله يك آفريقايي، زبان يك علميِ هيأت
   .دهند مي ترجيح هوافضا به را آفريقايي زبان آن بدهند، هوافضا رشتة

 

858 



  الزام بر عالوه كند، مي پژوهش موشك هدايت حوزة در كه استادي به�
 :برويد گويند، مي Q2 و Q1 مقاالت چاپ

 

 شركت دانش بنيان بزنيد؛�
 كارآفريني كنيد؛�
 فروش محصول داشته باشيد؛�
ها و  با دانشگاه هاي معتبر جهان، پروژه. (المللي داشته باشيد ارتباطات بين�

 )مقاالت مشترك داشته باشيد
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 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

  و دانشگاه دسترس در مهمتر همه از و شود تدوين و شناسايي »كشور
 .گيرد قرار صنعت



 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. 
  است ISI نشريات معتبرترين )JCR فهرست اولِ Q1 )25% نشريات�

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

   .نمود استخراج معتبر علمي مقالة كشور، صنايع توسعة و تحقيق
 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 نيست، صنعت  
  توان نمي كشور صنعت R&D بخش نيازهاي از :گويند مي و دهند مي

 .كرد استخراج معتبر مقالة
 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

867 



 :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، �
 اي پژوهشهاي كاربردي و توسعه�
 اي اخالق حرفه�
 سطوح آمادگي فناوري�
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 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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 اي در مهندسي دكتراي حرفه
 مهندسياي در دكتراي حرفه�
 (Professional Doctorate in Engineering, PDEng)             

 (Doctor of Philosophy, Ph.D)در اروپا به موازات دكتراي تخصصي 
 .شودها ارائه ميدانشگاهدر 
 آن مانند و نيست شدهشناخته تخصصي دكتراي بخوبيِ ايحرفه دكتراي�

 به رو اروپايي كشورهاي در اكنونهم اما شود؛نمي شناخته رسميت به
   .)محدود پذيرش ظرفيت با البته( است رشد

  را خود كار دانشجويان كه اينست ايحرفه دكتراي دورة اين بارز ويژگي�
  را خود رسالة و دهندمي انجام آن در حضور با و صنعت يك همكاري با
  مشغول جا همان در و كنندمي تعريف صنعت آن فعلي مشكل به توجه با

 .شوندمي تحقيق
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 با مصاحبه دانشگاه، در مصاحبه بر عالوه نيز، دوره در پذيرش براي�
دارند نيز همكار صنعت. 

 آنها تحقيقات خواهندمي كه است عالقمنداني براي تحصيلي دورة اين�
  خصوص در تحقيق نه و باشد صنعت كنوني مسائل بر متمركز

 .آينده براي سيستمهايي
  بطور( آينده نسل هايپروژه بر متمركز اغلب تخصصي دكتراي هايرساله�

  دكتراي تحقيقات كه صورتي در است؛ )آتي سال 10 تا 5 در مثال،
 دارند، مختلف اهدافي اگرچه .است فعلي هايپروژه بر متمركز ايحرفه

 .هستند يكديگر مكمل اما
 التحصيالن فارغ از بسياري سوانزي، دانشگاه در مربوطه برنامة آمار مطابق�

 اينصورت در كه( شوندمي كار به مشغول همكار صنعت همان در آن،
 اينصورت، غير در ؛)شودمي مرتفع مدرك شدن شناخته رسميت به مشكل

   .نيست قبول قابل دوره وكيفيت محتوا يا نبوده، واقعي صنعت آن نياز محتمالً
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  شود،مي پژوهشي و مهندسي قابليتهاي افزايش سبب دوره دو هر اگرچه�
 البته نه و( ساده مثال يك عنوان به .است متفاوت كدام هر درصد اما

   .دارد تريپيشرفته رياضي سطح به نياز تخصصي دكتراي رسالة ،)فراگير
 و تخصصي دكتراي در شده انجام هايرساله پژوهشي سطحِ ميانگين�

 سطح ميانگين از باالتر پژوهشي،-علمي نشريات در چاپ متعاقباً
 .است مهندسي ايحرفه دكتراي هايرساله پژوهشي

  شود، ايجاد تصور اين نبايد ايحرفه دكتراي دوره از انتظار و درك در�
 سطح بلكه شوند؛مي درگير صنعتي پايين سطحِ مسائل در دانشجويان

  در دوره اين دانشجويان .است كارشناسي سطح از فراتر آنها مهندسي كار
   .شوندمي فعاليت به مشغول صنعت آن توسعة و تحقيق بخش
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  عدم و باريك حوزة يك در شدنعميق تخصصي، دكتراي رسالة ويژگي�
   .است سطح در پخش

   و تخصصي دكتراي باريكي به ايحرفه دكتراي رسالة كاري حوزة اما�
 .است موضوعي چند نوعي به بلكه نيست؛ عمق آن به طبعاً

 قابليتهاي خصوص در ايحرفه دكتراي دورة دانشجويان عالوه، به �
 در و گذرانندمي را دروسي نيز تجاري-ايمني-ارتباطاتي-مالي-مديريتي

   .باشند داشته توانندمي بهتري درك دانشگاه و صنعت با تعامل
 مديريت و پروژه مديريت در ايحرفه دكتراي التحصيالن فارغ قابليت�

  نوعي به .بود خواهد تخصصي دكتراي التحصيالن فارغ از بيش فني
   .است ايحرفه-آكادميك تركيبي سيستم
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 پيشنهاد

 زيادي متقاضيان پيشرفته، كشورهاي برخالف كشور، در دكتري مقطع�
  بخشي .تقاضاست از بيش كشور هايدانشگاه در مدرك اين عرضة و دارد

 دكتراي مقطع التحصيالن فارغ از كشور صنعت در كه توقعاتي از
  از ناشي و ناصحيح بخشي و صحيح رود،مي مهندسي رشتة در تخصصي

 است تخصصي دكتراي مقطع از ناصحيح درك
  سيستم اكنونهم كه است اين داشت توجه آن به بايد كه اينكته�

 نظير مختلف هايدوره .نيست برخوردار الزم تنوع از كشور دانشگاهي
 يكديگر مكمل كار، بازار نياز مطابق »مهندسي در اي حرفه دكتراي«

   .بود خواهند
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 پررنگ حضور و صنعت توسعة و تحقيق بخش نياز هادوره اين الزمة�
    در نيز دوره اين فردا از كه اين .است صنعت آن در دانشجويان

  مستقيم درگيري و( صنعت نياز بدون شود، تشكيل كشور هايدانشگاه
  مشكلي تنها نه ،)آن مشكل حل و توسعه و تحقيق بخش در دانشجويان

 تئوري نه دانشجو )غيردقيق البته و( ساده زبان به بلكه كند،نمي حل را
 .شودنمي شناخته رسميت به بخوبي كه مدركي با عملي، نه و گرفته ياد

 

 به نيز اروپا در ارشد كارشناسي هايدوره از بخشي كه است ذكر به الزم �
 دكتراي مقطع ادامة قصد كه دانشجوياني و شودمي اجرا شيوه اين

   .كنندمي استقبال آن از ندارند را تخصصي
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 شدن نشريات معتبر داخلي المللي حمايت از بين

 شدن ISIحمايت مالي از نشريات معتبر داخلي براي 
 المللي كسب اعتبار بين�
 )بويژه در شرايط تحريم و شبه تحريم(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  879



 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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 نامة نشريات علمي كشور بازنگري در آيين

 يكسان تقريباً نشريات همة به كشور علمي نشريات نامة آيين متن در�
  كشور، علمي نشريات بندي دسته با شود مي پيشنهاد .شود مي نگاه

 .باشد متفاوت آنها ضوابط
  مقايسه در( قرارگيرند حمايت مورد علمي انجمنهاي در بويژه تر تخصصي نشريات�

 .)... و برق مهندسي مكانيك، مهندسي مهندسي، علوم عناوين با نشرياتي با
 منحصر حتي يا و( دارند كمي بسيار تعداد حوزه، هر در كه نشرياتي از حمايت�

   .هستند ... و برق مكانيك، كلي عناوين با كه نشرياتي با مقايسه در ؛)هستند بفرد
 نياز است، بيشتر )غيررسمي و رسمي( المللي بين محدوديتهاي كه هايي حوزه در�

 .است بيشتري صدر سعة و حمايت به
 از مقاالت، كيفي سطح رعايت صورت در و هستند زبان انگليسي كه نشرياتي�

 .مانند مي باز موقع به انتشار
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  در و بزند نشريه خود براي خواهد مي مكانيكي دانشكدة هر مثال، بطور�
  خواهيم مكانيك مهندسي نشريه كشور، هاي دانشگاه تعداد به صورت اين

  انجمنهاي نشريات ضوابط با بايد نشريات اينگونه ضوابط مسلماً .داشت
  متفاوت )برخوردارند كمتري بسيار امكانات از معمول، بطور كه( علمي
   .باشد

  رشتة در تر تخصصي هاي حوزه در تر تخصصي نشريات نمونه، بطور�
 حمايت مورد  )مكانيك مهندسي كلي عنوان با مقايسه در( بايد مكانيك

 .گيرند قرار
 

  اما شود، مي گرفته درنظر علمي نشريات كميسيون در مذكور موارد اگرچه
 از متأثر تا باشد شده تصريح نيز مربوطه نامة آيين در كه است شايسته

 .نباشد اعضا هاي جابجايي
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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 بزرگي
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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�

884 

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( ها دانشگاه�

 دانش مقاله، آن، خروجي و كنند مي پژوهش هدفمند هاي پروژه روي
 .است )محصول و( پتنت و فني
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 ها كردن دانشگاه المللي بين

  نوع و مكان و زمان به توجه با كشور هاي دانشگاه كردن المللي بين�
 .باشد مفيد يا و فايده بي مضر، تواند مي رويكرد

 هاي دانشگاه 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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  بندي رتبه شاخصهاي تغيير با كنيد، مالحظه را دنيا برتر هاي دانشگاه اگر�
 در جديد شاخص چند اگر همينطور .شوند جابجا پله چند است ممكن

 .شوند مي جابجا پله چند هم باز شود، اضافه بندي رتبه نظامهاي
  شاخصها جزو )سازمانها و( صنعت و دانشگاه مشترك مقاالت تعداد اگر�

 .دهد مي رخ موضوع همين باز شود، اضافه
  چند شاخصها، از بعضي شدن اضافه يا تغيير با ها دانشگاه از بعضي اما�

 ها دانشگاه اين ريزي برنامه آيا چيست؟ آن دليل .شوند مي جابجا رتبه صد
      است؟ بندي رتبه نظامهاي در شاخصها بهبود بر مبتني تنها
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 )آميز اغراق/شرحي فرضي! (شوند آنها كه رستگار نمي
 نقش اخراجي، دانشجويان تعداد ها، دانشگاه المللي بين بندي رتبه در اگر�

  توجه انساني شرايط و مشكالت به چرا گويند مي كند، ايفا مهمي منفي
  بگيريد امتحان چندباره و دوباره شدند، مردود امتحاني در اگر كنيد، نمي

 پاية يا شود كسر استاد گرنت از شد اخراج دانشجويي اگر كه آنجا تا
 .نشود اعطا آنان ساالنة

 نقش التحصيالن فارغ اشتغال ها، دانشگاه المللي بين بندي رتبه در اگر�
  استعداد بي و ضعيف آنقدر دانشجويي اگر گويند مي كند، ايفا مهمي بسيار
 نتيجه، در .شود اخراج بايد كند، پيدا شغلي نتواند آخر ترم در كه هست

 به دانشگاه رتبة و شد خواهد درخشان بسيار التحصيالن فارغ اشتغال آمار
 .تازد مي پيش نخست جايگاه سمت

 .  شود ريزي رود، رستگار نمي اگر كشوري به سمت اينگونه برنامه�

888 



يك استاد بيش از چند مقاله در سال بدهد، امري نامطلوب است؟        �
 مقاله؟  روزي چند تا مقاله؟ 400مقاله؟  200مقاله؟  50مقاله؟  10

 .البته اين موضوع، بستگي به تعداد دانشجويان دكتراي آن استاد دارد�
  كه استاداني مقاالت تعداد كه شود مي ديده ها دانشگاه در بعضاً متأسفانه�

  همزمان دكتراي دانشجوي 10 كه استاداني با ندارند، دكتري دانشجوي
 !داريد كم مقاله چرا گويند مي و شود مي مقايسه دارند،

  ارشد، كارشناسي دانشجوي دو التحصيلي فارغ از پس نامه، آيين مطابق�
  مقالة اولين عمالً لذا .است دكتري دانشجوي راهنمايي به مجاز استاد

  در استاد، استخدام زمان از پس سال پنج حداقل دكتري، دانشجوي
    .شود مي پذيرش معتبر نشريات
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حركت در مرزهاي دانش و فناوري يا حركت در راستاي نياز بخش 
 تحقيق و توسعة صنعت

  در هم و كرد حركت دانش مرزهاي در هم توان مي سياستي چه با�
 صنعت؟ توسعة و تحقيق بخش نياز راستاي

 نياز راستاي در شرط و باشد دانش مرزهاي در حركت تنها سياست اگر�
 :نباشد صنعت توسعة و تحقيق بخش

 كند؛  دانشگاه عمالً خود را جدا از صنعت و جامعه مي�
 يابد؛ شانس اشتغال فارغ التحصيالن در تخصص خود، كاهش مي�
 نباشد، دانش مرزهاي در كه آورند مي دانشگاه از خارج از استادان كه هايي پروژه�

  جهت خالف در پس .دهند كيفي مقالة كمتري تعداد بتوانند تا شود مي سبب
 باشد شغله دو استاد كه رود مي توقع عمالً اينصورت غير در .است مذكور سياست

 استخراج پروژه از بايد مقاله كه صورتي در .دهد انجام متفاوت كامالً كار دو يعني
 تعلمون كنتم ان االمور عزم من هذا   .شود
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  در حركت ضمن چگونه كه است اين پژوهش مديرت و ريزي برنامه�
 صنعت توسعة و تحقيق بخش نياز راستاي در فناوري، و دانش مرزهاي

 .كرد حركت نيز
 در بعضي از حوزه ها اين كار ميسر است؛�
 سطح در ريزي برنامه بدون و است دشوار بسيار ها حوزه از بعضي در اما�

 .نيست امكانپذير تقنيني-اجرايي-علمي- سياسي نهادهاي توسط ملي
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-علمي هاي حوزه تفكيك بدون است، مقاله تعداد مالك كه هنگامي�
  علمي هيأت اعضاي خاص، تخصص يك حتي و گرايش يك در تخصصي

 نتيجه در .كرد بيشتر مقالة توليد بتوان كه روند مي هايي زمينه سمت به
 نياز مورد چه( است تر سخت آن در مقاله توليد كه علمي هاي حوزه در

 آن مدتي از پس و شود مي كمتر و كمتر عالقمند ،)نباشد چه و باشد
  داريم را كسي نه مدتي، از پس .شود مي تهي كشور در علمي هاي زمينه

 .كند تحقيق نه و كند تدريس كافي اشراف با زمينه آن در كه

 ]98جاللي نائيني، شهريورماه [ 892
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سير تغييرات  سالهاي متوالي، اين گزارشات در با مطالعه و ارائه 
 .  و اصالحات كشورها قابل رصد است

 توسط شود مي منتشر ساالنه كه المللي بين معتبر گزارشات
   :نمونه بطور .شود ارائه ها دانشگاه در پژوهشي مديران



 تاريخ و ادبيات و فرهنگ
 هاي شيوه به است ممكن متن يك :)1922-1996( كوهن ساموئل توماس�

  برخوردار يكساني ارزش از متن يك مفسرانِ همة .شود تفسير مختلف
  انسجام و مهارت بيشترين از كه مفسراني به بايد ارجحيت نيستند؛

 است ممكن كهنتر متن يك از تفسير بهترين .شود داده برخوردارند،
  ديد از كه عبارتي ؛باشد داشته مدرن مفسران تفسير با را فاصله بيشترين
 نياز بر دال است ممكن رسد، مي نظر به نامعقول و مخلوط مدرن مفسران

 .باشد بيشتر درك براي كردن تالش به آنان
 ]  كليدي در زمينة تاريخ، ترجمة محمدرضا بديعيپنجاه متفكر [                           

  سؤال اين براي هنوز علم كنم گمان چيست؟ يقين مالك تاريخ در ...�
 ]كوب زرين عبدالحسين دكتر[  .ندارد درستي جواب
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  رسد، مي بدست بوميان از و محل از كه هايي داده و خام مواد بدون�
  نخواهند دست در خود كار براي اي زمينه ميزنشين پشت دانشمندان

  نگارنده ديدگاه از ميزي پشت كار و محل در عملي كار تركيب .داشت
  در حال و گذشته بررسي تنها تا است، تر برجسته بسيار ]فراي ريچارد[

  و يكپارچگي سبب به .آن از اي پاره هر يا ايراني جهان شناخت
  تولد يا رنسانس يك ديگر هاي زمينه از بيش ايراني، جهان همبستگي

 است ارزشي داراي كه است گشته آغاز ايراني پژوهشهاي در جديدي
  جهان اين ويژة هاي گوشه و گوناگون هاي شاخه به كه كساني همة براي

                          ... دارند دلبستگي
 ]1984 فراي، ريچارد[                                                        
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 از اي مجموعه تاريخ« :گويد مي خاطراتش كتاب در بناپارت ناپلئون�
 »)1823( اند كرده توافق آنها سر بر مردم كه ... دروغهاست

 ]زاده المعارف مصور تاريخ جهان، آدام ديويس، ترجمة الهام شوشتري دايره[        
 

  و است يونانيان سخنان اينها كه كند فراموش نبايد كسي هرگز�
  تاكنون ايران از تاريخي هيچ و بودند گويي گزافه مردمان يونانيان
  طرف دو سخنان استماع از پس بتوانيم تا است نشده نوشته بصورتي

   بناپارت ناپلئون               .برسيم صحيح داوري يك به
 

  كشورمان پژوهشگران كه است موضوع اين مؤيد نيز ناپلئون گفتة اين
  و علم و تمدن تاريخ جمله از آن، ابعاد همة و تاريخ حوزة در بايد

   .باشند داشته مضاعفي همت فناوري
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 .  استنتاج هر كس از تاريخ به بينش و نژاد و تربيت او بستگي دارد�
 سارترپل ژان                                                                                         

 
دانستند اشتباهات  گذشتگان  را  تكرار     اگر رجال سياسي تاريخ مي�

 جرجي زيدان.                                                   كردند نمي
 

 .  آموزد كه از گذشته چه درسي را براي آينده بگيريم تاريخ به ما مي�
 شيلر                                                                                                

 
 ژنرال دوگل.                               ملتها به تاريخ خود زنده اند�
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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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  كافي اطالع ايران به راجع مسائل از رشته چند در بزرگ استاد اين�
  اوستايي، ادبيات و تاريخ ايران، ملي روايات و داستانها :مانند داشت
 و تاريخ ايراني، تودة فرهنگ ايراني، جديد هاي لهجه پهلوي، ادبيات
 از غير نيز اروپايي زبانهاي از .فارسي و عربي ادبيات ساساني، دورة تمدن
 به و دانست مي نيكي به را انگليسي و فرانسه و آلماني خود مادري زبان

   .نوشت كتاب و مقاله چند آنها از يك هر
 )1336ذبيح اهللا صفا به سال (از مقدمة مترجم كتاب كيانيان                 
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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 هاي دستگاه جزئيات تشريح و اضافات متعلقات، بهمراه آن خطي
 دوران در فناوري در نظير بي كتاب اين اهميت باب در( گذاشتند

 .)شود رجوع فناوري و علم تاريخ بخش به اسالمي تمدن
 

ها بويژه در ايران، سعة صدر الزم براي انجام  امروزه متأسفانه دانشگاه�
 .   كارهاي فاخر را ندارند
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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   �
 

904 
. 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 

 مقدمة ابن خلدون�
 تاريخ جهانگشاي جويني�
 )كريستنسن(ايران در زمان ساسانيان �
 )دياكونوف(تاريخ مادها �
 )جرجي زيدان(تاريخ تمدن اسالمي �
 

 تاريخ هرودوت�
 جغرافياي استرابون�
 نديم الفهرست ابن�
 آثارالباقيه ابوريحان بيروني�
   1سفرنامة ناصرخسرو�
 سفرنامة ابن بطوطه�
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و ) دست اول(براي صاحب نظر شدن، بايد منابع اصلي : نكتة كليدي
:بطور نمونه). به عنوان پيشنياز(كتب مرجع را مطالعه كرد   



  نسخة كه چرا است؛ شده مطرح ناصرخسرو سفرنامه خصوص در شبهاتي )1
  شفر شارل توسط كه است )هندي آن كاتب و( ميالدي 1877 به مربوط آن

  نگاهي« كتاب در منصوري فيروز آقاي .شد منتشر 1881 سال در فرانسوي
  .است دانسته جعلي و ساختگي را سفرنامه اين »ناصرخسرو سفرنامه به نو
  خواهم مى اكنون« اند گفته صابرى توكلى محمدرضا دكتر آقاي ،مقابل در

  1102 سال تاريخ كه كنم معرفى را ناصرخسرو سفرنامه نسخة كهنترين
  موزه در 18418 شماره به و دارد را ميالدى 1691 با مطابق قمرى هجرى
  و شده منتقل بريتانيا كتابخانه به اكنون اما است، شده مى نگهدارى بريتانيا

 بر و است كرده تهيه را آن ميكروفيلم روى از الكترونيك نسخة يك نويسنده
    ».دارد انتشار دست در را سفرنامه از ديگرى تصحيح آن پايه

 يك تحقيقي ديد مذكور كتب مطالعة شده، اقامه ادلة سقم و صحت از فارغ�
  حوزة در كلي ضعف عالوه، به .بخشد مي وسعت را تاريخ حوزة پژوهشگر

 .شود مي يادآور را كشور در آن از حمايت عدم و پژوهي تاريخ
906 



 
  را آنان نبايد كه نمود دقت بايد پژوهشگران و نويسندگان آثار مطالعة در�

 .آورد بشمار مستقل نظري صاحب شان، تخصصي حيطة از خارج
  
  نقص تاريخي، و باستانشناسي پژوهشهاي در انگليسي منابع به اكتفا�

 .است رشد به رو كشور در نقص اين نظر به كه شود، مي محسوب بزرگي

907 



 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 هاي دانشگاه به التين
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 به يوناني ترجمة متن كه دارد فارسي زبان به ترجمه دو هرودوت تاريخ�
  مورد فرانسوي مترجم متن و مازندراني آقاي استفادة مورد انگليسي
  از ترجمه در متون سازي خالصه از فارغ .است بوده فر ثاقب آقاي استفادة

  بطور شود، مي ديده مهمي تفاوتهاي نيز اشتراك موارد در يوناني، اصل
  :نمونه

 آن روي بر را بزرگ هاي صخره كه اي گردونه ساختن براي وقت سال ده�
 )انگليسي متن از مازندراني وحيد ترجمه(  ... شد، صرف كردند مي حمل

كه براي كشيدن تخته راه سنگفرشي در آغاز ده سال طول كشيد تا فقط �
 )ترجمه مرتضي ثاقب فر از متن فرانسوي(... سنگها الزم بود ساخته شود 

 .)در مقايسة دو ترجمه موارد حادتري نيز قابل مشاهده است(
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 فرانسه و انگليسي هاي ترجمه از عمدتاً يوناني منابع فارسي هاي ترجمه�
  يوناني اصل از ترجمه لذا .كند مي اشكال ايجاد محققين براي اين و است

   .است ناپذير اجتناب فارسي به
  تاكنون، پيش سال 2500 از اصطالحات و لغات معاني تغيير به توجه با�

  متفاوتي برداشتهاي است ممكن نيز قديم يوناني زبان از خبره مترجم دو
 .دارند البته كه باشند، داشته

  توسط بعضاً ها ناخواني و ها زدگي الواح، و متون هاي ترجمه در بعالوه�
 استنباط خود، كتب در يا است شده پر خود سليقة مطابق مترجمين

   .اند داده ارجاع لوح به و نوشته را خود
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 ادعاهاي و ها گفته ستون پنج خودمان هرگز« :نويسد مي آئين نيك دكتر�
 بين ذره زير را )آنها بابلي و عيالمي معادلهاي البته و( بيستون در داريوش
 و اروپا در مراكزي همواره كه نمايد مي چنين ... ايم نداده قرار تحقيق
 نيز ما و اند كرده چاپ ما براي بيستون هاي كتيبه از هايي نسخه آمريكا
 غير كالً جاهايي در و مبهم و متناقض بسيار، موارد در كه را آنان فتاواي
 ».ايم كرده تكرار وار طوطي است، بوده مغرضانه حتي عملي
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 هاي نسخه موجودي به )رويهم بر كيف و كم حيث از( اجمالي نگاهي�
  آورد مي پيش را بندي تقسيم اين حدودي تا جهان هاي كتابخانه در خطي

 :است مفيد احتماالً اي زمينه هر در تصميم اخذ و »جهتگيري« براي كه
 

 ايران، هند و پاكستان، تركيه، شوروي) الف
 انگلستان، آلمان، مصر، افغانستان، اطريش، فرانسه) ب
 امريكا، يوگسالوي، ايتاليا ) ج
 ...سوئد، روماني، دانمارك، هلند، سوئيس، ژاپن و ) د

  هاي خطي به نقل از مقاله ايرج افشار با عنوان سرگذشت و سرنوشت نسخه 914



 در خصوص آثار 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
  فهرست هنوز كه دارد، وجود هند در فارسي خطي نسخة هزار ها ده�

 خوريم مي را رفته بين از نسخ افسوس فقط .است نشده هم برداري
 باقيمانده نسخ براي كاري بجد اما !كنيم مي انتقاد آنها عاملين از و

 .دهيم نمي انجام
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ملك الشعراي بهار در مقدمة تصحيح نسخة خطي تاريخ سيستان  
 :مي نويسد

 عرضه اينجانب به خريداري براي كتاب مشتي شمسي 1304 سنة در«�
 اين ... رسيد نظر به كتاب اين از قديمي اي نسخه ميان آن در و شد

 از يكي براي ظاهراً گزاف قيمتهاي به بنده من از بارها را نسخه
 آن در كتاب هرچند و خريدند مي فرنگستان ]هاي كتابخانه[ كتابخانهاي

 روزي ايرانيان خود كه بود اميدوار بنده ليكن ... ماند نمي ضايع سرزمين
 آمد، برخواهند خود ادبي و علمي پيشوايان و متقدمان آثار احياء درصدد

 بسته نياز شكم بر غرور سنگ و كرد خودداري آن فروش از معني بدين
 بار بزرگ پيشوايان همت به و نمود روي دولت آن امروز بحمدهللا تا آمد،
 بهره خويش پدران ميراث از خود بتوانيم كه رسيد هم بما نوبت باز ديگر

    ».سازيم كمتر را ديگران زحمت راه اين از و برگيريم
 بهار .م - 1314 خردادماه                                                                          
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 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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  بنياد شود مي پيشنهاد دولتي، اداري سازمانهاي نقايص به توجه با�
 فرهنگي آثار اهداء خصوص در فرهنگي فعاليتهاي براي اي خيريه

  .شود تأسيس ملي كتابخانة به )خطي نسخ بويژه(
 شناسايي نسخ در كشور و خارج از كشور در كنار سازمانهاي ذيربط،�
 رساني گسترده در خصوص آمار خروج آثار از كشور و اهميت آثار، اطالع�
 تبليغ فرهنگ اهداء و بسيج ايرانيان عالقمند داخل و خارج از كشور،�
برگزاري تورهاي تبليغي و رايزني با شركتها، خيرين، شخصيتهاي فرهنگي، �

 مدارس، انجمنهاي ايرانيان خارج از كشور، 
 .نسخ خطي مشتركو هماهنگي براي خريداري و اهداي �

 
 .  به اميد اينكه هر ايراني در اهداء نسخ خطي به كتابخانة ملي سهيم باشد

]98جاللي نائيني، شهريورماه [ 918  



 )ذكر نمونه(لزوم تهية نسخ اقدم كتب دانشمندان ايراني در كشور 

  زبان به بيروني ابوريحان توسط .ق .ه 391 سال در آثارالباقيه كتاب�
 .است شده تأليف عربي

 سال به استانبول عمومي كتابخانة در آثارالباقيه كتاب نسخ اقدم�
  .است .ق .ه 603

  در كتاب اين نسخ اقدم از كيفيتي با اسكنِ اكنون هم متأسفانه�
  به مربوط آن خطي نسخة دو و نيست موجود ايران ملي كتابخانة

 .است هجري يازدهم قرن
 آنها روي از و داشته را نسخ آن ميكروفيلمهاي تهران دانشگاه البته�

  عالوه، به .ندارد مناسبي كيفيت كه كرده تهيه الكترونيكي نسخ
   .نيست موجود كشور در پطرزبورگ سنت نسخة كپي
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ذكر وقايع غديرخم، بخشش خاتم در حين ركوع، و قتل عام اهل مدينه توسط سپاه اموي 

 در نسخة خطي آثار الباقيه موجود در كتابخانة ملي ايران 



  با روز آن در شيعيان اما و«
  سيدالشهدا قتل بر اندوه
 آشكار و كنند زاري و نوحه

 مدينه در را اين نمايند
 ساير و ]بغداد[ السالم
 تربت و آن، مانند به شهرها

 زيارت كربال در را خجسته
 شهرها در آشكارا[ كنند
  و »]كنندمي زاري و نوحه

 ]روز[ در و« ديگر جاي در
 رأس ]صفر ماه[ بيستم

 پيكرش به الحسين
 پيكرش با تا شد، بازگردانده

  آن در و شد سپرده خاك به
 است، اربعين زيارت ]روز[

 از رجعت از بعد او حرم كه
 برگزار[ شام ]سرزمين[

   »].كردند
921 

ذكر عزاداري شيعيان در عاشورا و زيارت اربعين در نسخه 
 خطي آثار الباقيه موجود در كتابخانة ملي ايران 



شايسته است كه كتابخانة ملي نسبت به تهية فايل الكترونيكي نسخ اقدم  �
 .كتب دانشمندان ايراني اقدام كند

  مالحظة با( نيز مذهبي حتي و تاريخي فرهنگي، لحاظ از موضوع اين�
   .است اهميت حائز )شده آورده نمونة

  فعال بايد زمينه اين در نيز ايران هاي سفارتخانه فرهنگي وابستگان�
 .باشند

  صورت در نيز، كشورها اينگونه به كشورمان عاليرتبة مقامات سفرهاي در�
  مقامات به رايگان بطور حتي الكترونيكي نسخة محتمالً مطالبه،

 .شد خواهد اهداء كشورمان
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  خطي نسخ فايل آنها، چاپ و خطي نسخ تصحيح در كه شود مي پيشنهاد�
   .باشد شده منتشر كتاب ضميمة فشرده، لوح يك در
 .شود مي تسهيل بسيار بعدي محققان كار�
 .شود برطرف حقوقي موانع تا است نياز خصوص، اين در�
 فشرده، لوح در يك هر از شده رونويسي نسخ و سرشاخه نسخ تفكيك�
 

  را سرشاخه نسخ و تبارشناسي توان مي مصنوعي هوش از استفاده با�
   .يابد مي افزايش خطي نسخ تصحيح اعتبار بدينوسيله كه نمود معين
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  :خصوص در مستند پژوهشهاي از حمايت لزوم�
 

  اعراب، از )ايراني عمدتاً( مسلمان دانشمندان بين تمييز و تبيين�
 ايراني، دانشمندان آثار�
 فناوري، و تمدن فرهنگ، نوع استخراج و باستاني آثار�
 ايراني، موسيقي و هنر معماري،�
 باستاني، متون در مكانها و اشخاص�
  المللي بين مجامع در كشور ملي آثار و رسوم ثبت�
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 .  در نزد اروپاي غربي دورة ميانه، عرب مترادف با مسلمان بود�
 ]تاريخ اسالم كمبريج، جلد دوم، تيمور قادري[                                

 

  اذهان در آنچنان تدريج به اسالم، و عرب بودن يكي يعني توهم اين القاء�
  در طبري گفتة به .رفت مي بكار ديگري جاي به يكي گاه كه گرفت جاي

  و جزيه وصول براي هشام خالفت در خراسان كارگزار اشرس كه هنگامي
 گرفته سخت بودند خراج وصول عامل كه دهقانان به ذمه اهل از خراج

 بگيريم، خراج و جزيه كه از ما« :گفتند و آمده او نزد بخارا دهقانان بود
 .اند شده مسلمان يعني »اند؟ شده عرب شان همه مردم كه حالي در
 ]  كتاب تاريخ و فرهنگ ايران تأليف دكتر محمد محمدي ماليري[                  
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 :مثالي متأخر�
  سني؛ يعني توراني يا ازبك و شيعه يعني ايراني سمرقند، در كلي بطور«�

      استفاده شيعه و سني هاي واژه از مذهب معرفي براي كسي ندرت به
 مرادي، سيد احمد تأليف بخارا و سمرقند در ايراني هنر و فرهنگ[  ».كند مي

1389[ 
 

  اي عده اما شود، مي تصور ترك با مترادف توراني عمومي، اذهان در اگرچه�
 اقوام از سكاها، اسكيت،( سيتها همان تورانيان كه معتقدند پژوهشگران از

 آنها جوالنگاه روسيه، غرب تا شرق از وسيعي مناطق كه اند بوده )آريايي
   .است بوده
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 اي ديگر نمونه
 محلة قم، شهر تاريخي بافت در واقع خان، شادقلي تپة نگاري اليه از«�

  قم شهر اقتصادي و فرهنگي اجتماعي، حيات كه داد نشان مردان، چهار
  .است داشته جريان مستمر بطور تاكنون، ميالد از پيش چهارم هزارة از

  در واقع درويش، قلي محوطة كاوشهاي از آمده بدست شواهد و مدارك
 تبيين را باستاني قم هزارساله هفت فرهنگ قم، شهر جنوبي حاشية

 ».نمود
 هماي كيخسرو، جمشيد، از اساطيري منابع در مناطق، اين تاريخ در�

 .است شده برده نام گودرز گيو و )اسفنديار پسر بهمن دختر(
 
 .1389 فرهنگي، ميراث سازمان سرلك، سيامك قم، شهر ساله هزار هفت فرهنگ از نقل
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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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� Gulacsi, Z, Mani’s Pictures: The Didactic Images 
of the Manichaeans from Sasanian Mesopotamia 
to Uygur Central Asia and Tang-Ming China, Brill, 
Boston, 2016. 

� Gulacsi, Z, Mediaeval Manichaean Book Art, Brill, 
Boston, 2005. 
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 وضعيت بهمراه نقوش و نوشتار تهذيب و مانوي بديع نقاشيهاي تصاوير�
 كتب دو در ها طرحواره ترسيم و ديجيتالي شدة بازسازي تصاوير و فعلي
  كتاب شود مي پيشنهاد .است موجود ايران ملي كتابخانه در كه ذيل

 .شود چاپ رنگي بصورت و ترجمه فارسي به نخست



  با اقتصادي و فرهنگي ارتباطات گسترش براي اي بهانه دنبال به كشورها�
  بهم ربطي شايد كه هم شهرهايي نمونه، بطور .هستند كشورها ساير

   .شوند مي اعالم خواهرخوانده ندارند،
.  كند ايران در اين زمينه، پلهاي ارتباطي بسياري دارد كه استفاده نمي�

 :بطور نمونه
 .مردم اوستيا از نژاد ايراني هستند�
 هند به ساسانيان سقوط با كه هستند االصل ايراني زرتشتيان از هند پارسيهاي�

 .هستند موفق تجار از اكثراً و كردند مهاجرت
 .اي مطرح هست كه مردم كرواسي از نژاد ايراني هستند فرضيه�
 .  حداقل از لحاظ لغوي به يك معنا هستند) سرزمين قوم اير(ايران و ايرلند �
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  مناطق اين با مرتبط پژوهشهاي براي نيز جالبي بسيار موضوعات عالوه، به
  و اقتصادي فرهنگي، روابط توسعة به منجر كه دارد وجود كشورها يا

 .شود مي گردشگري
 

 پژوهش در حوزة باستانشناسي،�
 پژوهش در حوزة زبانهاي ايراني،�
 پژوهش در مورد آداب و سنن و اعتقادات،   �
 شناسي، پژوهش در حوزة اسطوره�
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 مركزي قفقاز كوهستاني قسمت در كه است كهن بسيار ايراني زبان اُست�
 ديگُر تيرة و ايرُن تيرة اُست طايفة از .است رايج اُست طايفة ميان در

 .معروفند بيشتر
  تأليف( »ايراني هاي لهجه و زبانها مآخذ فهرست « مقالة در فوق مطلب�

 آن در ميالدي 1945 تا 1844 سال از مرجع 15 و آمده )راست نيكال
 لغت كتاب چاپ كه آورده ادامه در .است روسيه چاپ اغلب كه شده ذكر
 تصحيح به و سرپرستي تحت پيش چندي اطالع قرار از اُست زبان

      .است رسيده اتمام به فريمن پروفسور

1385 سوم، چاپ سخن، انتشارات افشار، ايرج كوشش به زمين ايران فرهنگ 933  



 االصل ايراني كه است آفريقا شرقي سواحل ساكنان از قومي نام شيرازي�
 سكونت )قمر( كومور الجزاير مجمع و پمبا جزيرة زنگبار، در عمدتاً و بوده

 .شود مي داده نسبت آنان به قديمي بناي چندين بقاياي و دارند
 

 .  سفرنامه برادران اميدوار نقل شده استخصوص، اطالعاتي در در اين �
 

  1333 سال در ايراني پرشور پژوهشگر برادر دو اميدوار، عبداله و عيسي�
   .بكاوند پيچيدگيهايش تمامي با را جهان تا كردند عـزم پوالدين همتي با

brothers.com-www.omidvar://http 
 

 زبان فارسي در زبان سواحيلي،نفوذ �
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� The Shirazi are a group of people who also live on 
the Tanzanian coast, mainly on the islands of 
Zanzibar and Pemba. They claim descent from an 
Iranian prince who long ago fled to Africa. 

          [African studies center, Univ of Pennsylvania]    
          http://www.africa.upenn.edu/NEH/tethnic.htm  

»  ساحل سياهان«واژه اي فارسي است به معني ) ساحل+ سياه (زنگبار  �
 .گويند مي  Zanzibarآنكه معرب آن  زنجبار است  كه اروپاييان به 

تجاري  داد و ستد با اين منطقه زمان امپراتوري هخامنشي از ايرانيان    �
 .داشته اند
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  چين پامير در كول ساري درة در زبان ايراني تن هزار 20 تنها امروزه�
   .است تاشكورگان آن عمدة شهر كه ساكنند

 

 است نمودي است رايج عمان در امروزه كه كومزاري، ايراني گويش وجود�
   گذشته، در فارس خليج سوي دو مردم پيوستة آمد و رفت از
 

 ريچارد فراي، تاريخ باستاني ايران، ترجمه مسعود رجب نيا                         
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 با اروپا در آلباني مردم پيوستگي« خصوص در طباطبايي محيط استاد�
      نقل اينجا در آن از بخشي .دارد مفصلي مقالة »باستان ايران و اران
 :شود مي

  و جغرافيايي آثار در ارس رود ماوراي سرزمين براي كه دانست بايد�
 به البان و اروان و الّان و اران و آران نامهاي گذشته، به مربوط تاريخي

 به مضاف – اروانات و اران رابطة آنگاه .است ضبط و ثبت مورد اختالف،
 است معمول قفقاز شمال آسي زبان در هنوز كه آريايي جمع عالمت تاي

  در و »ارانات« پيدايش – دارد و داشته نظير هم يغنابي سغدي در آن و
 و يوناني زبان در »اروانتوس« صورت كه سازد مي ميسر را »اروانات«

 .باشد كرده پيدا را بيزانسي
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داند كه در لهجة شمال ايران به  مي» آريا«كريستنسن آالن را همان لفظ �
 .اين صورت درآمده است

 
  گرمانيوي نام به زيست مي پارسي قبيلة يك كرمان در هرودوت از نقل به�

  بعضي و اند داده پيوند ”Germany“ با را آن پژوهندگان از بعضي كه
   .كنند مي پيشنهاد آن براي ديگري هاي ريشه ديگر
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 :بازنگري در روايات تاريخي
  گاهي ولي نبود، مجاز ديگر طبقة به اي طبقه از باالرفتن كلي بطور�

 هنر و اهليت رعيت، آحاد از يكي كه بود وقتي آن و شد مي واقع استثنا
  شاهنشاه بر را آن«تنسر نامه بنابر صورت، اين در .داد مي نشان خاصي
 اگر تا مشاهدات، طول و هيربدان و موبدان تجربت بعد كنند، عرض

  پارسايي در شخص آن اگر ».فرمايند الحاق طايفه غير به دانند مستحق
 شجاعت و قوت اگر و كردند مي روحانيون طبقة وارد را او بود، آزموده
  قوه و عقل در اگر و نمودند مي داخل جنگيان طبقة در را او داشت،
 طبقة به رفتن از قبل صورت، هر در .دبيران طبقة در بود، ممتاز حافظه
 عامه از يكي رفتن بنابراين .بيابد استواري و كافي تعليمات بايستي اعلي،

 اين به و داشت را اختيار اين شاه نبود، ممنوع بكلي اشراف طبقة به
     اتفاق نادر بسيار اما كرد، مي وارد نجبا عروق در جديد خوني وسيله

   .افتاد مي
  .1378ايران در زمان ساسانيان، آرتور كريستنسن، ترجمة رشيد ياسمي،  939



 ذكر نمونه 
 است، آمده فردوسي شاهنامة در كه انوشيروان و كفشگر روايت در�

 .)او شدن باسواد نه و( است بوده فرزندش دبيري كفشكر تقاضاي
  قديم آئين از تخلف عمالً و بوده موضوع اين مخالف نيز انوشيروان�

   .)داشت آن از رشوه تصور توان مي حتي و( .است شده مي محسوب
  بايد اما است؛ بوده ظالمانه ايران، در اسالم از قبل طبقاتي نظام اگرچه�

  قديم طبقة سه به جديد طبقة يك رفرمي با ساسانيان كه داشت توجه
 .است بوده روحانيون از دبيران طبقة كردن جدا آن و كردند اضافه آريايي

 كفشگر براي جعلي اي نامه شجره پول، گرفتن براي توانست مي انوشيروان�
 جدش و است بوده ديگري طبقة از او كه اينكه بر مبني كند فراهم
  خود جايگاه به بايد لذا و است شده كفشگر و تهيدست واقعه فالن بخاطر

 .بازگردد
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 ، دورة ساساني، موزه عباسي.م 4-5قاشق و چنگال نقره، سده 

 با ابعاد مشابه قاشق و چنگال مورد استفاده امروزي   941



 اهميت مسكوكات در پژوهشهاي تاريخي

  موجود منابع تمام به تاريخ اهل كه هستيم ضعف اين شاهد اغلب ما«�
 منابع به مراجعه از نياز بي را خود شناسان سكه يا و كنند نمي مراجعه

  جايي تا شده غلط گيريهاي نتيجه باعث اينها همه دانند؛ مي اي كتابخانه
  كرده كشف را پيچيده و تازه اي مسأله برد مي گمان پژوهي سكه هر كه

 چندين نگاري تاريخ سنتي فضاي همان در تاريخ اهل مقابل، در .است
 هاي تحليل كه است آن ايشان پيشرفت حداكثر و اند مانده باقي قبل دهة
  حال هر در .دهند مي ارائه تاريخي رويدادهاي نتايج و علل از تر قوي
  اسناد از مهمي هاي بخش كنند نمي مراجعه ها نوشته سكه به چون

   ».اند گذاشته كناري به را ايران تاريخي

.1396تاريخ سكه در دودمان هاي محلي ايران، تأليف سعيد سليماني،  942  



  وجود مبهم هاي موضوع باستان عهد در تنها كه كنند مي گمان برخي«�
 كه است اقيانوسي مانند هجري چهارم تا اول قرون ميان اين در ... دارد
  چهارم و سوم هاي سده از .است شده شناسايي آن از نقطه چند فقط

  بزرگ سلسلة چند و عباسي نشاندة دست خليفة چندين نام تنها هجري
  طي در محلي دودمان ها ده از توان مي كه حالي در ... است مانده جا به
 اين ما به آنان از مانده جا به هاي سكه كثرت ... برد نام مذكور قرن دو

  تنظيم آنها از اي نامه نسب و كرونولوژي كم دست تا دهد مي را امكان
      ... شود نمي يافت راحتي به موجود منابع ديگر در كه چيزي .كنيم
  واقعيات غشي و غل هيچ بي و واسطه بدون آنان از مانده جا به هاي سكه

   ».كند مي روشن را

.1396تاريخ سكه در دودمان هاي محلي ايران، تأليف سعيد سليماني،  943  



 )ادامه(اهميت مسكوكات در پژوهشهاي تاريخي 
 .اولين و معتبرترين منابع هستند) به شرط اصالت(مسكوكات �
 .دهد اي از شاهان و اميران بدست مي مسكوكات كرونولوژي و نسب نامه�
  سال در اقتصادي وضعيت و قدرت نمايانگر طال مسكوكات عيار و وزن�

   .است ضرب
 آن از تاريخي متون بعضي در كه ياغي سرداران و انقالبيون شعار و نام�

 .باشد سودمند و مفيد پژوهان دانش براي تواند مي است، شده غفلت
 نمايش باورهاي ديني، گرايشات مذهبي و شعائر ديني اميران و شاهان،�
  ضرب سال و محل به توجه با شهرها شدن دست به دست به بردن پي�

 مسكوكات،
  و مسكوكات روي بر القابشان از )وزرا حتي و( اميران قدرت نشيب و فراز�

 .شود مي آشكار تابعه، امير يا خليفه نام انداختن از
.1396اقتباس از تاريخ سكه در دودمان هاي محلي ايران، تأليف سعيد سليماني،  944   



 بطور نمونه
 و بلندي نظر از كه دارد خود به منحصر تاجي هخامنشي شاه هر�

 بقيه از تعدادشان، و كوتاهي و بلندي ها، دندانه هندسه و شكل كوتاهي،
 .گردد مي متمايز

 ]1393شناسي شاهان هخامنشي، يوسف افتخاري، پازينه  سكه[                     
 المطيع :عناوين ها سكه روي بر خود قدرت برحسب صفاري ليث يعقوب�

 و )عباسي خليفة معتمد نام با سه هر( يعقوب االمير يعقوب، يعقوب،
 .است كرده ضرب را )معتمد نام حذف با( الليث بن يعقوب

 ]سعيد سليماني[                                                                          
 )كَانَ زهوقًاالباطلَ إِنَّ الحق و زهقَ الباطلُ جاء (سورة اسرا  81ضرب آية �

 .بيانگر جابجايي قدرت بوده است
 ]سعيد سليماني[                                                                          
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  خالفت دستگاه ديدند صالح بودند، مذهب شيعه آنكه با بويه آل�
 كه است آن جالب .گزيدند مي بر خود را خلفا ولي باشد پابرجا عباسيان

  نشاندة دست خليفة نام و نكردند ضرب شيعي طراز به اي سكه بويه آل
   .ساختند مي جاري سكه و خطبه در را خود

  حمدانيان همچون اما داشتند اسماعيلي مذهب آنكه وجود با ساالريان�
  استثنايي موارد جز به و آوردند مي سكه بر را عباسي خليفة نام شيعي،

 .ورزيدند مي اجتناب اسماعيلي شعائر آوردن از )محمد بن وهسودان(
  طراز به اي سكه »محمد بن وهسودان« كه 343 سال وقايع دربارة�

  سكوت منابع بود، كرده ضرب اسماعيلي-شيعي ائمه نام با و اسماعيليان
   .بودند كرده اختيار

.1396تاريخ سكه در دودمان هاي محلي ايران، تأليف سعيد سليماني،  946  



 زير آيات از كردند مي ضرب اوليه قرون در كه مسكوكاتي در شيعيان�
 :كردند مي استفاده حاشيه براي

جَس أَهَل الَبيِت َوُيَطهَِّرُكم َتطهيًرا � ُ لُِيذِهَب َعنُكُم الرِّ إِنَّما ُيريُد هللاَّ
 )مشهور به آيه تطهير 33/احزاب(

َ َعلَى َنْصِرِهْم ُيَقاَتلُوَن أُِذَن لِلَِّذيَن � ُهْم ُظلُِموا َوإِنَّ هللاَّ  )39/حج(لََقِديٌر ِبأَنَّ
ةَ  إِالَّ  أَْجًرا َعلَْيهِ  أَْسأَلُُكمْ  َال  قُلْ �  َنِزدْ  َحَسَنةً  َيْقَتِرفْ  َوَمنْ  اْلقُْرَبى فِي اْلَمَودَّ

 )مودت آيه به مشهور 23/شوري( ُحْسًنا فِيَها لَهُ 
َما� ُكمُ  إِنَّ ُ  َولِيُّ َالةَ  ُيقِيُمونَ  الَِّذينَ  اَمُنوا َوالَِّذينَ  َوَرُسولُهُ  هللاَّ  َوُيْؤُتونَ  الصَّ

َكاةَ   )واليت آيه به مشهور 55/مائده( َراِكُعونَ  َوُهمْ  الزَّ
 .آوردند نمي) ع(آنان اغلب به جهت مصلحت بطور صريح نامي از حضرت علي 
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 :   بطور نمونه، مسكوكات ذيل با شيوة مذكور ضرب شده است�
 )129تا  127در فاصلة سالهاي (ابيطالب  بن جعفر بن عبدهللا بن معاويه بن عبداهللا�
، )نيشابور، نقره 262(،)جرجان، طالضرب  258(، )آمل، نقرهضرب  253(زيديان �

 )آمل 311(، )آمل 268(
 .فوق الذكر نام خليفه اموي يا عباسي حذف شده بودمسكوكات در 
اما بطور نمونه در مسكوكات ذيل، ضمن حذف نام خليفة عباسي، نام �

 .ضرب شده است) ع(حضرت علي 
محمد رسول اهللا صلي اهللا عليه و علي «با عبارت  344مسكوك طال به سال �

 »طالب بن ابي وصيه صاحب الحق اميرالمؤمنين علي
 » علي ولي اهللا«با عبارت  400مسكوكات طال به سال �
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سكه ها منابع با ارزش و موثقي براي نام  شاهان، قلمرو و زمان پادشاهي  �
متأسفانه قبل از داريوش، سكه اي در ايران نداريم  . و حتي آئين آنهاست

 .  تا در اين زمينه به محققان كمك كند
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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  



آثار و نقش  برجسته هاي موجود نشان مي دهد كه هخامنشيان هنر خود  �
 ].  خاوير آلواز[را در بخش معماري و نقش  برجسته از ايالميها آموخته  اند 

 
  1312( 1933 سال در كه جمشيد تخت در مكشوفه گلي الواح تعداد�

  دو( 1314 سال در لوحها اين .بود لوح هزار 30 از بيش شد، كشف )ش
 دانشگاه شناسي شرق مؤسسه و آمريكا به اماني بطور )كشف از پس سال

 .يافت انتقال شيكاگو
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 الواح بايگانيهاي تخت جمشيد

  معامالت كه هستند مكتوبي اسناد جمشيد، تخت در شده كشف الواح�
  اطالعات بيشتر .دهد مي نشان را هخامنشيان دوره در فرهنگي و تجاري

  و يونانيان زيرا است رومي و يوناني منابع به متعلق هخامنشيان مورد در
 منابع رو اين از و داشتند قرار هخامنشيان سلسله مقابل همواره روميان
  كشف با اما بوده بزرگ تمدن و سلسله اين به مغرضانه نگاه مبين موجود،

  .]ووترهنكلمن[ است كرده تغيير ها ديدگاه الواح، اين
 در (Primary Source) اوليه منابع يا اول دست منابع )تنها( الواح اين�

 اينكه وجود با و بوده رقيبان غرض از خالي كه هستند هخامنشي دوران
  از و دارد بسيار كار جاي هنوز گرفته صورت بسياري كار آنها روي بر

   .است بررسي قابل مختلف زواياي
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  ما به  گذشته داريوش زمان در آنچه از بسياري آگاهي گل نبشته ها اين�
 انسان مصرف براي ذخيره سازي و دريافت و كاال جابجايي نظير دهند، مي

 ساالنه گزارش و سفر هزينه هاي پرداخت دستمزد، پرداخت دام، و
 .ساالنه و روزانه صورت به عملكرد

  ايراني ريشه هاي درست شناخت با كه هستند ايراني واژه هاي از سرشار �
 . شد آگاه دوره آن گوناگون حرفه هاي و شغلها از  توان مي واژه ها اين

  هنوز كه  كنيم مي برخورد چهارپاياني و  ها رستني ميوه ها، نام با همچنين�
  نام با اين بر افزون .مانده اند بجاي آن گويشهاي يا و فارسي زبان در

 ،شيراز چون ( هستند نامها همان داراي آنها از برخي كه بسياري جا هاي
  350 تا 300 حدود در جايي  توان مي كه  كنيم مي برخورد ) ...و نيريز
 .كرد مشخص را شده نامبرده مكان
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  شيكاگو شرقي بنگاه شناسان باستان )1933 سپتامبر( 1312 شهريور در�
 در نمود، مي حفاري جمشيد تخت در هرتسفلد پروفسور رياست تحت
  عظيم كاخ اين شرقي جنوب و شرقي شمال هاي گوشه خاكبرداري خالل

 هر درون .كردند پيدا مركزي تاالر هاي پي درون در سنگي صندوق دو
  دو اين نظير – بود شده نهاده نقره لوحة يك و طال لوحة يك صندوق
 قرار تاالر همين غربي ديوار هاي گوشه در ديگر تاي دو گويا صندوق
 جاي ولي شده نابود و رفته بين از گذشته قرون در كه است داشته

  .باشد مي آنها وجود قرينة و نمايان شده كنده كوه سنگ در كه صندوقها
  مشرق شاهان كاخهاي و بنا هاي پايه زير در سنگي يا خشتي الواح نصب
 نيز آنها شد، بيان آشور تمدن ضمن بطوريكه و معمول ديرگاهان از زمين

   .گذاردند مي كار خود قصور هاي پايه در الواحي

954 
.1393يرا، ترجمه علي اصغر حكمت، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ چهارم،  الواح بابل تأليف ادوارد شي  



 »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�
 .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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  نشده انجام چنداني باستانشناسي كاوشهاي مادها به وابسته جاهاي در�
 تاريخ در دياكونوف را كتبي منابع .است ناچيز بسيار كتبي منابع و است
  ماد تاريخ در هم اف علي ضمناً و است كرده گردآوري )1965( ماد

  نژادشناسي بويژه و باستانشناسي كاوشهاي به بيشتر )1960( خويش
  كتابشناسي داراي كدام هر كه اثر، دو اين انتشار با .است پرداخته مادها

 دربارة پژوهش لزوم هستند، مادها دربارة سابق شدة نشر آثار از مفصلي
            .خورد مي چشم به مادها تاريخ

 ]1984 فراي، ريچار[                                                           
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 از قبل باستان فارسي ميخي خط از آثاري تاكنون اينكه به توجه با�
 اين ابداع پژوهشگران از بعضي است، نشده كشف هخامنشي اول داريوش

   .دانند مي اول داريوش زمان در را خط
 در باستان فارسي ميخي خط به زرين لوح دو 1299 سال در البته�

 و اول داريوش بزرگ پدر( آرشام زبان از آنها از يكي .شد كشف همدان
  بعضي ناميده، 1شاهان شاه را خود آن در چون كه است )انشان شاه

  توسط بلكه نبوده، او توسط و آرشام زمان در لوح اين كه معتقدند
 به ديگر لوح .است نوشته خود حكومت مباني تحكيم براي و اول داريوش

 لوح اين كه است شده مطرح احتمال اين كه است )آرشام پدر( آريارمنه نام
  هرتسفلد البته .است شده تهيه دوم اردشير زمان در وي از تنديسي براي

    .شناخت مي باستان فارسي ميخي خط از شده كشف اثر نخستين را آن

.ستفاده از عنوان شاه شاهان قبل از كوروش كبير هم مصطلح بوده بطور نمونه در كتيبة اورارتويي آمده استا1 957   



  .است باستان فارسي و بابلي ايالمي، زبانهاي به كبير كوروش كتيبة البته�
 زمان در باستان فارسي زبان متن كه معتقدند بعضي هم مورد اين در

 .است شده اضافه كتيبه به داريوش
 

  يا كوروش كه گفت و رسيد مزبور انديشة دو ميان سازشي به توان مي�
  همانند ايراني خطي يافتن براي بررسي فرمان گويا او از پيشتر كسي
  كه رسيد ثمر به داريوش زمان در امر اين و بود داده را عيالمي و اكدي

  اين كه بود او و شد نگاشته كس هر از بيشتري هاي كتيبه او از گمان بي
 ]فراي ريچارد[  .ساخت نمودار همگان بر جهان سراسر در را موضوع
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 و اختالطها تمام شروع اصلي نقطة )گشتاسپ( ويشتاسپ داستان�
 گرفته صورت هخامنشيان و كيان داستان ميان كه است آميزشهايي

 ]كريستنسن[                                          .است
 

 ثابت مفصلي استادانة بحث با نخست فقيد استاد ]كيانيان[ كتاب اين در�
  ارتباطي هخامنشي تاريخي سلسلة و كيان داستاني شاهان ميان كه كرد

  در را هرتسفلد و هرتل مانند دانشمنداني فرضهاي تمام و ندارد وجود
 امراي از دسته يك از عبارتند كيانيان كه نمود ثابت و كرد رد باب اين

 با ويشتاسپ آنها آخرين كه اوستا بر مقدم عهود در ايران مشرق محلي
   .است بوده معاصر پيغامبر زردشت

 )1336ذبيح اهللا صفا به سال (مقدمة مترجم كتاب كيانيان از               
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  در مهر پرستش مانند نيز مزداه پرستش كه رسد مي نظر به چنين«�
  از پيغمبر زرتشت .بود مرسوم ايرانيان سكونت محل سرزمين سراسر

  حال هر به او زمان .كرد ظهور شرقي ايران از اي نقطه در دسته اين ميان
   ».است هخامنشي دوران بر مقدم

    
      همينقدر و نيست معلوم بدرستي ماد سرزمين شدن زردشتي تاريخ�

  حالي در بود، زردشتي ماد قوم خشيارشا و داريوش زمان در كه دانيم مي
   .كردند مي پيروي زردشتي غير پرستي مزداه نوع يك از پارسها كه
 

  .1378ايران در زمان ساسانيان، آرتور كريستنسن، ترجمة رشيد ياسمي،  960



تاكنون بخش كوچكي از شهرهاي زيرزميني ايران فرهنگي كاوش 
 .شده است

  دوران به متعلق و همدان شهر كيلومتري 30 در ارزانفود زيرزميني شهر�
 ،)شد كشف 1389 سال در( اشكاني

 جريان در اتفاقي بطور 1384 سال در مالير نزديك سامن زيرزميني شهر�
  از قبل به متعلق شهر اولية هستة .شد كشف مخابرات شركت حفاريهاي

 .است اشكانيان دورة
 شهر زيرزميني ترخوران تفرش، �
 شهر زيرزميني طسميجان در سفيد شهر آران و بيدگل،�
 آباد متعلق به دوران ساسانيان، شهر زيرزميني نوش�
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  آنها از ذكري قديم منابع در كه( باستاني شهرهاي از بسياري محل هنوز�
 .است نشده مشخص ،)است آمده

 
  محلهاي نامهاي به )مهاجرت از پس( جديد مكانهاي نامگذاري بعضاً�

 )شمالي آمريكاي شهرهاي از بسياري اسامي در متأخر مثال( قديم
  
)  ام القرا(بزرگترين شهر در اين دشتها بلخ بود، كه اعراب كشورگشا بدان �

 ]ريچارد فراي[گفتند، ولي امروزه مزار شريف جاي آن را گرفته است  مي
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  و يوناني مورخان( ميالد از قبل سال 6000 از زرتشت تاريخ نمونه، بطور�
  بعضي البته .است شده برآورد يا روايت ميالد از قبل سال 700 تا )رومي

 امروزه نظر اين كه اند دانسته كبير داريوش معاصر را زرتشت حضرت نيز
 .ندارد مقبوليتي

  تاريخ تئوپومپوس و پلوتارك پلينوس، ديوژنس، ،)Xantus( گزانتوس�
  موسي ،)م 23-79( پلينوس گفتة به بنا .اند نوشته م .ق 6000 را زرتشت
  قول به استناد با وي .است شده مبعوث زرتشت از پس سال هزار چندين

      .كند مي ذكر ترويا جنگ از پيش سال 5000 را زرتشت ظهور هرميپوس،
 ]رضايي عبدالعظيم ايران، سالة هزار ده تاريخ[

 با »ايران در تاريخ و تقويم« كتاب در )ش .ه 1269-1350( بهروز ذبيح �
  كرده محاسبه قبل سال 3750 را زرتشت زمان اخترشناسي پژوهشهاي

   .است
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  حوادث از پيشگويي و رصد عربي، و فارسي احكام علم و نجوم كتب در�
   زردشت حكيم از را قديمتر تاريخهاي تصحيح و كبيسه ايجاد و مهم

  روايات در بلكه نيست مشرق كتب در تنها مطلب اين ذكر .اند دانسته
 ديده بيشتر حتي و شد گفته آنچه نظير هم )التين و يوناني( كالسيك

 .شود مي
  علت ... شود مي ديده عظيمي اختالف زردشت زمان به مربوط روايات در�

  و پادشاهان ظهور دربارة هايي پيشگويي كه اينست اختالف شدن پيدا
 جاماسب و زردشت به نسبت قديم زمان از ... و جهان ويراني و آوران دين
  يا كند صدق مخصوصي زمان در آنها اينكه براي و است بوده شده داده
 از تر عقب گاهي و جلوتر گاهي را زردشت عصر مختلف قرون در نكند
 به راجع تاريخ كتب در كه رواياتي مضامين .اند كشيده آن واقعي زمان
  و غرض و زمان توان مي آنها روي از كه است طوري آمده اختالفات اين

                .دانست را كننده جعل مسلك
 1396تقويم و تاريخ در ايران، ذبيح بهروز، نشر چشمه، چاپ چهارم  964



 زمان از اند نوشته چنانكه تاريخگذاري و ها هزاره زدن برهم زمينة�
  هزاره مبدأ كه خواستند مي ساسانيان ظاهراً است، بوده حاضر ساسانيان

  بشارت اينكه تا شود گذاشته تر عقب بيشتر يا هزارسال دو نجومي هاي
 به منسوب و است مهر و اشكاني دولت ظهور به راجع كه مشهوري
 با منطبق و باشد شده سپري اشكانيان زمان در مدتش شده زردشت

 .نگردد آنها زمان
 

  پيدا افريقا شمال و چين در گذشته قرن نيم در كه اي نوشته مدارك�
 .كند مي روشن و منظم رفت مي تصور آنچه از بيش را حسابها شده
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  سال پانصد زردشت كه نويسد مي )ميالدي دهم قرن( Suidas سويداس�
  شمرده همعصر را نينوس و زردشت وي .زيست مي تروا جنگهاي از پيش
 .است

 

 نينوس و ابراهيم و زردشت )ميالدي چهارم قرن( Eusebius يوسيوس�
   .است شمرده همعصر را سميراميس و
 

  3677 است ميالدي 1952 و خورشيدي هجري 1331 سال كه امسال�
 .گذرد مي او والدت تاريخ از سال 3720 و زردشت اشو رصد تاريخ از سال
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  از پيشتر يا است .م .ق 1500 حدود در زردشت تاريخ گويد مي بويس�
 آن،

 

  ويژگيهاي از نيز هزاره هر پايان از منجي يا رهاننده ظهور انديشة�
 .است زردشتي

 

  در گاهشماري هاي انديشه نفوذ ماية تنها نه جهاني دورانهاي به اعتقاد�
  و كننده گمراه پيامبران به شد عادي مردم اعتقاد ماية بلكه شد مردم

 .ايران تاريخ سراسر در رهاننده
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 بسياري علم تاريخ در ميالد، از قبل 700 از قبل به زرتشت تاريخ اثبات�
 .دهد مي تغيير را باورها از

 آنها؟ اولية موطن و ها آريايي جداشدن زمان�
   .دارد قرار ابهام در ماد دولت شرقي مرزهاي�
 .دارد وجود اختالف و ابهام عيالميها منشأ در�
 .   كشف آثار تمدني از تاريخ اساطيري ايران اهميت بسياري دارد�
  بسزايي اهميت كتب و ها نوشته سنگ ها، لوح زمينة در جديد كشف�

 سازة در نمونه بطور( كتب و الواح كردن مخفي به اقدام ايران در .دارد
 )سيالب برابر در محافظت حتي يا( مهاجمان دست از )آنها دفن يا بناها
 .است شده انجام تعدد به كار اين احتماالً .كردند مي
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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
969 

  1J. K. Anderson 
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 اشكانيان و نگرش جديد
  مهم هدف هرگونه دادن نسبت امكان مخالف رايج، عقيدة كلي بطور�

  التيني و يوناني منابع تعداد بر .است اشكانيان به ايدئولوژيكي يا فرهنگي
 ايران در كشفيات و تعداد بر آنكه حال است، نشده افزوده قرون طي در

   .اند گرفته قرار ترديد معرض در قديمي عقايد كشفيات، اين با و شده افزوده
 اهميت كه سكه چند از غير نوزدهم نيز و هيجدهم سدة پژوهشگران�

 تازه كه كردند مي استفاده التيني و يوناني منابع از فقط داشتند، زيادي
 .شد مي انجام خطا روش به نيز آنها تفسير

 در كه اند كرده سست را داوري اين هاي پايه باستانشناسي كاوشهاي�
  در .است نداشته وجود فرهنگي استمرار سال 1200 حدود طي ايران
 .دارد وجود معكوس داوري براي استواري نسبتاً داليل حاضر حال
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 است، آميز اشتباه بويژه اشكاني دورة آغازين سالهاي به مربوط دريافتهاي�
 هر كه داشته وجود قديمي محققان ميان در نادرست گرايش اين چون

 پنداشته قطعي و پذيرفته آنها ذهن در پيش از كه دريافتي با متن جا
 .اند كرده مي »تصحيح« را آن نبوده سازگار شده، مي

 فكر طرز گذاشتن كنار گمان بي اينجا در ... دوم جهاني جنگ از بعد�
 .داشت مهمي نقش افراطي اروپامداريِ

 رفته اند، نداشته چنداني نقش تاريخ دانش در تاكنون كه ايراني منابع�
  تاريخ به نوين نگاهي براي مهم اي مجموعه عنوان به پژوهشها در رفته
   .كنند مي اندام عرض پارت
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  توانايي فاقد و گرا يوناني پروردة ناز بربرهاي را اشكانيان قديمي مؤلفان�
 .پنداشتند مي فرهنگ عرصه در بويژه بزرگ، كارهاي انجام

  پديدار اشكاني پارتهاي به نسبت ما نگرش در تغيير هاي نشانه تازگي به�
 .است شده

 در بويژه و شرق در باستانشناسي كاوشهاي هرقدر اخير هاي دهه در�
  در الاقل گرايي يوناني نقش اهميت از است، كرده پيشرفت بيشتر ايران
 .است شده كاسته ايران مورد

  يوناني فشار برابر در ايران فرهنگ نيز و اقتصادي-اجتماعي ساختار�
  ارث به شكلهاي و نشده فاتحان نفوذ تابع چندان و كرده پايداري گرايي
 .است كرده حفظ را خود گذشتة از رسيده
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  در پيش سال بيست در اشكاني نخستين شاه دو از سكه هزاران كشف�
  اشكاني دولت بنيانگذار زمان از سكه ضرب كه دهد مي نشان ايران شمال

 هاي نوشته ها سكه از بخشي فقط بعالوه .يكم مهرداد زمان از نه و بوده
  آرامي زبان به ديگر هاي سكه هاي نوشته و است يوناني زبان به رويشان

 به هخامنشي، شاهنشاهي در آرامي زبان نقش گرفتن نظر در با .است
 آگاهانه كامالً اشك كه بگيريم نتيجه كه آنست درست رسد مي نظر

 – بنويسد آرامي زبان به را ها سكه از بخشي روي و پشت گرفته تصميم
  تا – كردند مي بودند، او معاصر كه پارس محلي شاهان كه كاري نظير

 .دهد نشان را پارس كهن سنت با خود پيوندهاي
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  .پنداشتند مي ايرانگرايي احياگران نخستين را ساسانيان خطا به قبالً محققان�
  موجود ايراني عناصر كه است شده معلوم ديگر زمان هر از بيش امروزه

  فراوردة همگي دين در و ايدئولوژي در اداري، اصطالحات در زبان، در
 ]ولسكي يوزف[              .است بوده اشكانيان آگاهانة فعاليت

 
  آيينهاي در ريشه ساسانيان آيينهاي از بسياري كه دانيم مي اينك�

  حال .اند دانسته نوآور و پيشرو را ساسانيان آنكه شگفت و داشت پارتيان
 بدست شده نهاده هاي پايه بر بود كاخي برافراشتن ساسانيان كار آنكه

   .كردند مي سرزنش و انكار را آنان پيوسته كه خويش دشمنان
 ]ايران باستاني تاريخ در فراي ريچارد[                                            
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 است جهان در اشكاني تاريخ كارشناس بزرگترين لهستاني ولسكي يوزف�
  اشكانيان دربارة مقاله و كتاب پنجاه از بيش تاكنون 1930 دهة از او

  كشفيات با اشكانيان دربارة او آغازين هاي نظريه از بسياري و داده انتشار
 .است شده تأييد تركمنستان، نساي در بخصوص شناختي، باستان بعدي

 )فر ثاقب مرتضي( مترجم پيشگفتار از                                                 
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� Wolski’s master’s thesis titled “Arsaces I, the 

founder of the Parthian state,” was accepted as a 
doctoral dissertation (1936). 

� In June 1946, Wolski published his postdoctoral 
dissertation in French and won habilitation at 
Jagiellonian University. 

� His output comprises more than 200 articles, 
dozens of reviews, and several books. 
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 1378اهللا نگهبان،  حفاريهاي مارليك، جلد اول، دكتر عزت

 اينجانب سرپرستي قسمت تحقيق و بررسي هيأت يك ش 1340 پائيز در�
 استان در رودبار آباد رحمت منطقة به شناسي باستان كل ادارة طرف از

  شمالي هاي دامنه و رودبار آباد رحمت منطقة انتخاب ... كرد عزيمت گيالن
  دليل دو شامل بررسي براي ناحيه اين در البرز جبال رشته ارتفاعات و

 انجام علمي حفاريهاي ما كشور از منطقه اين در اينكه اول .بود اصلي
 را سرزمين اين گذشتة تاريخ بتواند كه تحقيقاتي نظر اين از و نگرفته
 منظور به غيرقانوني حفاريهاي اينكه دوم .بود نگرفته انجام كند روشن

 مدت و داشت فراوان رواج قسمت اين در باستاني ارزندة آثار به دستيابي
 قاچاق طريق به مجاز غير حفاريهاي اين در مكشوفه آثار كه بود مديدي

 به  منطقه اين باستاني آثار ايلغار .شد مي خارج مملكت از فروش و خريد
 عمليات شروع از قبل قرن ربع يك از بيش مدت به مجاز غير حفاران دست

   .داشت ادامه هيأت اين باستاني آثار بررسي
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  1330 سال در كه آمريكا هاروارد دانشگاه استاد فراى، ريچارد دكتر�
  باستان بهشت سيستان« :گويد مى است كرده بازديد سيستان از شمسى
  موجود آنجا در پيش هاى دوره تمام از تاريخى آثار كه زيرا است شناسان

  »است نخورده دست و
 ،دكتر ريچارد فراى، مجله دانش، »سفر بيابانك و سيستان و بلوچستان«                             

 532ص ، 1330سال دوم، تهران  11و  10شماره                                                        
 

 سيستان پايتخت .م .ق 2200 تا 3200 سالهاى حدود در سوخته شهر�
 بزرگترين ،.م .ق سال 2500 در وسعت هكتار 150 با اينكه مهمتر و بوده
 آثار .است بوده -روزى آن فارس - شرق دنياى در تمدن مركز و شهر

  هزاران طول در اى العاده خارق انگيز شگفت طرز به شهر اين در موجود
 .اند مانده باقى اوليه حالت و شكل همان به سال

 
نگرشي بر آثار باستاني سيستان به نقل از مقاله ايرج افشار با عنوان  980  



 محوطه باستاني خوروين
  مورد ش.ه 30 الي 20 هاي دهه محدوده در خوروين باستاني محوطه�

  )م 1948( ش.ه 1326 سال در و گرفته قرار غيرمجاز حفاران دستبرد
  كه يافت راه تهران عتيقات بازار به آن باستاني آثار از زيادي تعداد

 و تنوع ساخت، باالي كيفيت دليل به و بوده سوداگران كشفيات ماحصل
  بسزا شهرتي و گرفت قرار مجموعه داران و تاجران توجه مورد آثار زيبايي
 .يافت

 به را هيئتي ايران باستانشناسي اداره )م 1950( ش.ه 1329 سال در�
  اوليه بررسي و مطالعه مامور راد محمود و حاكمي علي سرپرستي
 كاوش و حفاري به روز 9 مدت به گروه اين .كرد محوطه اين گورستان

  شرقي بخش در گمانه 3 و پرداختند ناحيه اين تپه گنج محوطه در علمي
 متاسفانه كه كردند شناسايي را آثار حاوي قبر 6 و كرده ايجاد تپه

 .نيست دست در آنها چگونگي و شرح از گزارشي
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  در واندنبرگ لوئي بلژيكي باستانشناس )م 1954( ش.ه 1332 سال در�
 تپه شرقي شيب روي بر ترانشه 3 و پرداخته كاوش به تپه گنج محوطه

 حفاريها اين از آمده بدست آثار .كرد شناسايي را سنگي قبر 14 و ايجاد
 به )ميالدي 1964( ش.ه 1342 در خوروين قبرستان عنوان با كتابي در

  .گشتند معرفي مفرغها و سفالها ويژه به آن شاخص آثار و رسيده چاپ
  عنوان با بي بديل آثاري دنيا سراسر هاي موزه از بسياري در امروزه

 تجاري و غيرعلمي حفاريهاي ماحصل كه مي شوند نگهداري خوروين
  كشور سوي از )م 2014( ش.ه 1393 سال در آن از بخشي و هستند
 .شد سپرده باستان ايران موزه به و بازگردانيده ايران به بلژيك
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 محوطه ديلمان

 فعاليتهاي آغاز با مقارن )م1962-1961( ش.ه 1341-1340 سالهاي در�
  محوطه ديگر از بسياري همانند ناحيه اين ايران، در باستانشناسي علمي
 آثار و گشته تخريب نيز غيرمجاز حفاران توسط دوران، آن در ايران هاي
  هاي موزه به زودي به و گشت فروش و خريد عتيقه بازارهاي در آن

 املش و ديلمان آثار عنوان تحت خصوصي هاي مجموعه و جهان مختلف
 .انگيخت بر را محققين توجه و يافته راه

 هيئت )م 1971-1965( ش.ه 1349 الي 1342 سالهاي حدود در�
 كل اداره همكاري با توكيو دانشگاه عراق -ايران باستانشناسي
  و اسپيلي منطقه در مذكور مناطق محوطه هاي ايران باستانشناسي
 .پرداختند حفاري به ديلمان باستاني محوطه هاي
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  ظروف و زينتي اشياي سفال، مفرغ، جنس از زيادي آثار كاوشها، اين در�
 به »ديلمان« جلدي چهار كتاب در آن نتايج و آمد دست به شيشه اي

  1971 تا 1965( ش.ه 1349 تا 1343 سالهاي در ژاپني و انگليسي زبان
 .گرديد منتشر توكيو دانشگاه توسط )م

  باستانشناسي اطلس تهيه راستاي در و )م 1960( ش.ه 1339 سال در�
  گيالن شرقي نواحي عازم هيأتي راس در مقدم محسن دكتر كشور،
  بررسي، مورد مختلفي مناطق مذكور هيئت پژوهشهاي در .شدند

 آن آهن عصر هاي محوطه از تعدادي و گرفت قرار  زني گمانه و شناسايي
  ايران موزه به آن از آمده دست به اثر 500 و شد كاوش و شناسايي

 .شد سپرده باستان
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 شهر در ايران باستانترين  كهن: چغاميش

 دكتر عباس عليزاده

 خانوار 20 حدود با كوچك اي دهكده منزله به چغاميش
 دهكده اين اما .شد  ريزي پايه ميالد از پيش 6700 در

  به و كرد رشد ميالد از پيش ششم هزاره طول در كوچك
 تبديل ايران غربي جنوب در جمعيتي كانون بزرگترين

 .شد
 سبب سپس كه سياسي، و اقتصادي اجتماعي، پيچيدگي

  حدود ششم، هزاره اوايل در شد، شهر به چغاميش تحول
 بزرگ ساختماني زمان اين در .شد ريزي پايه ،م .پ 5900

 كه شد درست چغاميش در معمولي هاي خانه از مجزا و
 اين كه نيست روشن .بود آن ساكنان گردآمدن محل

 هر احتمال به يا تجمع، تاالر فقط يا بود معبد ساختمان
 در ساختمان اين اندازه و پالن كه است روشن اما دو؛

 يادماني بناي به م .پ 4800 حدود و كرد تغيير زمان طول
 سكويي و متر 1 كلفتي به ديوارهايي و ورودي دروازه  5 با

 .كرد پيدا تحول مياني ورودي جلوي در هدايا براي

 موزه ملي ايران 
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 فارس –باكون 
 م. اواسط هزاره پنجم ق

 شمال فالت مركزي ايران: محل كشف
 )سگزآباد بوئين زهرا( 

 م. هزاره دوم ق: قدمت

 )مارليك(گردنبند زرين 



  سوخته، شهر كاوشهاي از
  عنوان به كه است سفالينه اي

 )انيميشن( پويانمايي نخستين
 آن در و است مطرح جهان در

  سمت به حركت پنج در بزي
  را آن برگهاي و مي جهد درختي

 اين  كارشناسان بعضي .مي خورد
  داستان به مربوط را پويانمايي

   .دانند مي آسوريك درخت
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 سيستان و بلوچستان درشهرسوخته  از كاوشهاي  دار ظرف سفالي پايه
 )اواخر نيمه دوم هزاره سوم پيش از ميالد(       

  سوي به متفاوت حركت پنج در بز يك نقش با سفالي دار پايه ظرف�
 جلوي پاي دو دوم حركت در و گرفته هدف را درخت ابتدا كه درختچه،

 به سوم حركت در و كرده بلند درختچه سوي به جهيدن براي را خود
  در و درختچه از تغذيه مشغول چهارم حركت در و جهيده درخت باالي

 .باشد مي درختچه از آمدن پايين حال در و نموده عقبگرد حركت آخرين
 

از دوران   »انيميشن«و  »حركت«نظر كهنترين بيان تصويري  بخش مورد�
 .باستان است

  موزه ملي ايران 988



  شمال كيلومتري 12 در باستاني شهري
  مارون رود طرف دو در بهبهان شرقي

  بطور[ شمسي 1361 سال در .دارد قرار
  بر سدسازي براي خاكبرداري با اتفاقي
  حدود به متعلق آرامگاه يك آثار ]مارون
 آرامگاه اين .شد كشف م .ق دوم هزاره
  بود مفرغ جنس از بزرگ تابوتي حاوي

  98 ،طاليي حلقه يك آن همراه به كه
  ميله يك خنجر، يك زرين، دكمه

  ده و سيني يك و ساغر و تُنگ نقره اي،
 .شد پيدا برنزي شكل استوانه اي ظرف
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 به اي كتيبه داراي زرين حلقه
 كه است عيالمي ميخي خط

 پسر هوتران كيدين« آن ترجمه
 .است »كورولوش

 
 

 ارجان

موزه ملي ايران  : منبع  http://irannationalmuseum.ir 



      تداعي را »كي« واژة »كورولوش پسر هوتران كيدين« اول حرف دو�
 به و شود مي مشاهده نيز پيشدادي پادشاهان اسامي اول در كه كند مي

   .كيقباد كيكاووس، كيخسرو، نظير است؛ پادشاه معناي
 

 گمانه وي، زمان و »كورولوش پسر هوتران كيدين« مقام و كيستي در�
  .ق 1240 تا م .ق 800 از نمونه بطور است، شده مطرح مختلفي هاي زني

   .م
 پي در و كرد فرمانروايي سالي چند تنها هوبان-اونپار :نويسد مي كامرون جورج   

 ).م .ق 1242-1222 حدود( رسيد پادشاهي به هوتران-كيدين برادرش او    
 

 .ورزشي حك شده استرشتة در سيني برنزي ارجان چند �
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  هكتار 160 با حصار تپه
 دوره سه داراي وسعت
 اواخر از فرهنگي اصلي

  دوره پايان تا نوسنگي
 .است آهن
  هزاره هاي در حصار تپه

  يكي م .ق سوم و چهارم
 انواع توليد مهم مراكز از

 نظير صادراتي اقالم
 در فلزي و سنگي اشياي
 .است بوده ايران فالت
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 صورتك قوچ تپه حصار دامغان

موزه ملي ايران  : منبع  http://irannationalmuseum.ir 



 پالك زيويه

موزه ملي ايران  : منبع 992  http://irannationalmuseum.ir 

 در باستاني قلعه اي نام زيويه
 40 حدود و كردستان استان

 قرار سقز شهر شرق كيلومتري
 از بخشي منطقه اين .دارد

  كه بوده ماناها حكومت قلمرو
  منطقه در م .ق اول هزاره در

  كه كردند مي حكمراني
-705( دوم سارگون كتيبه هاي

  آنها به آشور پادشاه )م .ق 722
.است شده اشاره  

  و سيمين زرين، آثار شامل مي شوند، شناخته زيويه نام با كه يافته هايي مجموعه
 .اند شده كشف گور يك در قلعه پائين در شمسي 1320 دهه در احتماال كه است عاج

   



 جام زرين حسنلو
 در نقده، با قدمت 

 سال 3200حدود 

موزه ملي ايران  : منبع 993 http://irannationalmuseum.ir 
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 جام مارليك
 در  رود گوهر دره در مارليك

 واقع گيالن رودبار شهرستان
  حدود از گورستان .است شده

 از پيش سال 1000 تا 1400
  مورد آن از پس حتي و ميالد

 تركيب .است بوده استفاده
  درخت و بالدار حيوانات نقوش
  زندگاني درخت به موسوم
 هزاره در آهن دوره در بيشتر

 و ايران در ميالد از پيش اول
است داشته رواج النهرين بين  

موزه ملي ايران  : منبع  http://irannationalmuseum.ir 



  جوبجي مرصع زرين دستبند
 

  هنگام در خورشيدي 1386 سال در
  در عمراني عمليات و خاكبرداري

  در جوبجي روستاي نزديكي
  خوزستان، استان رامهرمز شهرستان

  دوره به متعلق شاهي آرامگاه يك
 .شد كشف نو عيالم

 عقيق با شده ترصيع زرين دستبندي
  سه از كه سانتيمتر، 6/9×6 ابعاد با

  يكديگر به كه شده تشكيل قطعه
 .شوند مي وصل

موزه ملي ايران  : منبع 995  http://irannationalmuseum.ir 



 تكوك زرين هگمتانه
 قوچ،با انتهايي به شكل سر زرين تكوك 

 .م. اوايل سده ششم ق -اواخر سده هفتم
 ) دوران مادها(

 رضا عباسيموزه                       
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تكوك زرين 
 هخامنشي 

 
  19و عرض  9/29ارتفاع با 

  1930و وزن سانتيمتر 
گرم از دو بخش جامي  
قيف مانند و بدنه شير 

.  بالدار تشكيل شده است
بالها تو خالي و از دو ورقه  

زرين به هم لحيم شده،  
 .   اند ساخته شده

موزه ملي ايران  : منبع 997 http://irannationalmuseum.ir 

Achaemenid Persian Lion Rhyton 
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 هنر هخامنشي 



 جام زرين كالردشت
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 حين و شمسي 1313 در
 پهلوي تابستاني كاخ ساخت

 آهن دوره از گور هايي اول،
  بررسي اما شد، آشكار

  انجام آنجا در باستان شناختي
 به بدست آمده اشياء .نشد

  معروف »كالردشت گنجينه«
 و سالح شامل كه گرديده
   .است قيمتي فلزات از ظروف

 
 .دارد تعلق م .ق 600 تا 1000 بين دوره  هايي به سبك نظر از جام اين 
 

موزه ملي ايران  : منبع http://irannationalmuseum.ir 



 آثار ثبت شده ايران در فهرست ميراث جهاني يونسكو
 )  1979(ميدان امام اصفهان  -1 

 )  1979(ـ تخت جمشيد 2
  )1979(ـ  چغازنبيل 3
 )  2003(ـ تخت سليمان 4
ـ بم و چشم انداز فرهنگي آن    5
)2004( 
 )2004(ـ پاسارگاد 6
 )2005(ـ سلطانيه 7
 )2006(ـ بيستون 8
ـ مجموعه كليساي ارمني ايران  9
)2008( 
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1. Meidan Emam, Esfahan 
2. Persepolis 
3. Tchogha Zanbil 
4. Takht-e Soleyman 
5. Bam and its Cultural 

Landscape 
6. Pasargadae 
7. Soltaniyeh 
8. Bisotun 
9. Armenian Monastic 

Ensembles of Iran 
 
 

http://whc.unesco.org/en/statesparties/ir/ 



ـ سازه هاي تاريخي ـ آبي شوشتر  10
)2009( 

شيخ صفي الدين اردبيلي  بقعه  -11
)2011( 

 )2010(تبريز ـ بازار 12
اكبريه بيرجند، : باغ ايراني 9ـ 13

فين كاشان، شاهزاده ماهان، ارم  
شيراز، عباس آباد بهشهر، چهلستون  

اصفهان، دولت آباد يزد، پاسارگاد  
 )2011(شيراز ، پهلوان پور يزد 

 )2012(قابوس ـ گنبد 14
 )2012(جامع اصفهان مسجد  -15
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10. Shushtar Historical 
Hydraulic System 

11. Sheikh Safi al-din 
Khānegāh and Shrine 
Ensemble in Ardabil 

12. Tabriz Historic Bazaar 
Complex 

13. The Persian Garden 
 
 
 
 

14. Gonbad-e Qābus 
15. Masjed-e Jāme of Isfahan 

 
http://whc.unesco.org/en/statesparties/ir/ 



 ) 2013(ـ كاخ گلستان 16
 )2014(شهر سوخته  -17
 )2015(چشم انداز فرهنگي ميمند  -18

 

 )2015(محوطه باستاني شوش  -19
 )2016(كوير لوت  -20
 )2016(قناتهاي ايران  -21
 )2017(شهر تاريخي يزد  -22
انداز باستاني ساساني در   چشم -23

 )2018(فارس 
 )2019(جنگلهاي هيركاني  -24

1002 http://whc.unesco.org/en/statesparties/ir/ 

16. Golestan Palace 
17. Shahr-I Sokhta 
18. Cultural Landscape of 

Maymand 
 

19. Susa 
20. Lut Desert 

 

21. The Persian Qanat 
22. Historic City of Yazd 

 

23. Sassanid Archaeological 
Landscape of Fars Region 
 

24. Hyrcanian Forests 
 



 شدة كشورهاآثار ثبت آمار 
� China (55) 
� Italia (55) 
� Spain (48) 
� Germany (46) 
� France (45) 
� India (38) 
� Mexico (35) 
� UK (32) 
� Russia (29) 
� Iran (24) 

 

� USA (24) 
� Japan (23) 
� Brazil (22) 
� Canada (20) 
� Australia (20) 
� Greece (18) 
� Turkey (18) 
� Portugal (17) 
� Poland (16) 
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� Sweden (15) 
� Czechia (14) 
� Korea (14) 
� Belgium (13) 
� Peru (12) 
� Switzerland (12) 
� Argentina (11) 
� Austria (10) 
� Bulgaria (10) 
 

http://whc.unesco.org/en/statesparties 



 آمار ثبت آثار ايران پس از عضويت  
 ،  1979ثبت سه اثر در سال �
 ،2002سال تا  1980وقفه از �
 ،2010تا  2003ثبت بطور متوسط يك اثر از �
 ،2018تا  2011اثر از 1/5ثبت بطور متوسط �

 

  زيبايي تصاوير همچنين و مختصر توضيحات توانيد، مي يونسكو سايت در�
 )كنيد كليك سايت در اثر هر نام روي( .ببينيد جهاني شدة ثبت آثار از

  در اي گسترده فعاليت چه كه ديد خواهيد يونسكو سايت به مراجعه با�
 آن مراحل طي از پس كه دارد وجود آثارشان جهاني ثبت براي كشورها

 .برسد تصويب به يونسكو در
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  اخذ بسراغ و است آن بدنبال علم خود خاطر به كه است معتقد كه كسي�
  چاپ و ثبت همچنين و )دكتري ليسانس، ديپلم،( مربوطه علمي مدارك

  علمي ادعاهاي اگر ،)پتنت كتاب، مقاله،( نيست خود نظرات و تحقيقات
 پذيرفته امروز دنياي لحاظ از است، فالن من جايگاه كه باشد داشته
  .نيست

  بايد هستيم، مدعي دنيا در ما اگر هم هنر و فرهنگ و تاريخ زمينه در�
 آن ثبت همچنين و خطي نسخ و فرهنگي و تاريخي آثار انتشار به نسبت

 داشته ادعا فقط اگر  .باشيم داشته جميل سعي المللي بين مراجع در
 .پذيرد نمي ما از امروز دنياي در كسي الذكر، فوق مثال مانند باشيم
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 )مطالعه موردي(استخراج علوم و فناوري نهفته در آثار تاريخي 

 تحقيق باستاني، و تاريخي آثار در نهفته فناوري و علوم استخراج خصوص در�
 در ها طباطبائي خانة مورد در همكاران و نژاد حيدري دكتر آقاي توسط جالبي
 سال در »صفر انرژي با ساختمانهاي« از قديمي اي نمونه عنوان به كاشان
 مذكور خانة طراحي از نكاتي آنها، تحليل پاية بر .است شده انجام 1392

 طرح و رفته بكار نمونه مدرسة يك ساختمان طراحي در و است شده استخراج
      .شد ارائه مدارس نوسازي سازمان به آن

 كه اينست هدف .دنياست روز مباحث از يكي صفر انرژي با ساختمانهاي�
 .باشد صفر زمستان و تابستان در آن انرژي مصرف كه شود طراحي ساختماني

 نژاد، حيدري دكتر مشترك تحقيق بهمراه ها طباطبائي خانة شود، مي پيشنهاد  �
 كنار در ايران فناوري و علوم موزة در نظري محيا مهندس و راهب غزال دكتر
   .شود گذاشته نمايش به آثار ساير
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ها خانه طباطبايي  
هجري قمري در محله سلطان اميراحمد كاشان 1270-1280  

قديمي -ساختمان با انرژي صفر ايراني  

 معرفي ميراث فرهنگي
 از وظايف فراموش شده مهندسين ايراني

 دكتر قاسم حيدري نژاد 



ها                    هاي موثر برگرفته از طراحي خانه طباطبايي المان
 در تأمين شرايط آسايش يك مدرسه نمونه

 قرارگيري در دل خاك�
 استفاده از المان بادگير جهت ايجاد تهويه�
 در جنوب 30تا  15قرارگيري در جهت �
 تقليل ديوار فضاهاي اصلي با فضاي آزادايجاد فرم فشرده جهت �
 )ايجاد فضاي پر و خالي(شكل و جهت دادن به بدنه ساختمان به منظور كاهش اثر آفتاب �
 هاي رو به آفتاب ايجاد سايه بر روي پنجره�
 استفاده از مصالح متناسب با منطقه�
 استفاده از عايق در پوشش سقف و ديوارها�
 استفاده از فضاهاي مرتفع جهت گردش هوا  �
 هاي دو جداره جهت ذخيره سازي انرژي استفاده از درزبند و شيشه�
 گيري از گياه و رطوبت استفاده از حياط مركزي جهت ايجاد بافت فشرده و بهره�

 دكتر حيدري نژاد و همكاران 



 يك مدرسه نمونه –فضاي آموزشي 

  و ايراني معماري هويت با پايدار مدارس ساخت نمونه، مدرسه ساخت و طراحي در اصلي هدف
  كه خصوصياتي ترين مهم كلي طور به .باشند خود جامعه و فرهنگ سمبل كه است اسالمي

 :از است عبارت گيرد قرار توجه مورد بايد مدرسه يك كلي ساختار در
 

 ها الگوهاي سازماندهي مختلف و تلفيق آن�
  مدرسه ساختمان ورودي مجاورت در معموالً كه( جامعه با ارتباط در و عمومي فضاهاي�

   .)هستند
  باز فضاهاي ناحيه عمومي، فضاهاي ناحيه ها، كالس ناحيه مانند( فضائي مختلف هاي ناحيه�

 )...و بيروني
  انتهاي و ابتدا( مسيرها تأكيد نقاط دهنده، سازمان هسته و مسير عنوان به راهروها نقش�

   .آن مانند و مسير درون فضاهاي مسير، همجوار فضاهاي ،)مسير
 )به عنوان درونگرا يا برونگرا(فضاهاي باز بيروني �

 دكتر حيدري نژاد و همكاران 



 طراحي طبقه همكف مدرسه 

استفاده از رواق جهت 
سايه اندازي و هدايت 

 مناسب جريان هوا

بهره گيري از آبنما و 
فضاي سبز جهت 

 تلطيف هوا

ايجاد فضاهاي پر و 
 خالي جهت سايه اندازي

 25جهت گيري كالس ها بر مبناي 
درجه به سمت جنوب شرقي كه 
.جهت بهينه در اين اقليم است  

بهره گيري از نور غير 
مستقيم جبهه شرقي 

 براي فضاي اداري

استفاده از نور شمال 
  شرقي براي كالس

استفاده از حياط مركزي 
جهت ايجاد پالن فشرده و 

جلوگيري از هدر رفتن 
 انرژي

 دكتر حيدري نژاد و همكاران 



 25جهت گيري كالس ها بر مبناي 
درجه به سمت جنوب شرقي كه 
 جهت بهينه در اين اقليم است.

استفاده از نور جنوب 
  شرقي براي كالس

استفاده از رواق جهت 
سايه اندازي و هدايت 

 مناسب جريان هوا
ايجاد فضاهاي پر و خالي 

 جهت سايه اندازي

بهره گيري از فضاي 
سبز بر رو ي بام 

جهت ذخيره سازي 
 انرژي

بهره گيري از نور 
غرب در مجاورت 
حياط مركزي كه 

پس از  نور جنوب 
شرقي مناسبترين 

كالس . نور ميباشد
  ها

قرارگيري طبقه فوق در عمق زمين جهت سايه اندازي  و 
 عايق سازي بنا در مجاورت زمين

مدرسه -1طراحي طبقه   دكتر حيدري نژاد و همكاران  



 يك مدرسه -2طراحي طبقه

استفاده از المان 
بادگير در جبهه شمالي 

غربي جهت تهويه 
 طبيعي

قرارگيري بازشوهاي جهت ايجاد 
تهويه طبيعي طبيعي و تلطيف 

هوادر ارتفاع باال و در آكس بادگير 
 و حياط

قرارگيري طبقه فوق در عمق زمين جهت سايه اندازي  و 
 عايق سازي بنا در مجاورت زمين

 مدرسه نمونه طراحي شده 
 به سازمان نوسازي مدارس 

 معرفي شد تا به كمك خيرين
 عالقمند تعداد معدودي از آن

متاسفانه پاسخي . ساخته شود
.دريافت نشد  

 دكتر حيدري نژاد و همكاران 



راهكارهايي در تقويت  
 ارتباط صنعت و دانشگاه   



 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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  ها دانشگاه در )آن از بخشي يا( صنايع توسعة و تحقيق واحدهاي استقرار
 ]است شده انجام مشهد فردوسي دانشگاه در كار اين[ دائم يا مقطعي بطور

 

 ،)ها آزمايشگاه و اساتيد( مربوطه دانشگاه هاي توانايي به كامل تسلط و آشنايي�
 آن، پژوهشي نيازهاي و صنعت آن با اساتيد آشنايي�
 دانشگاه، هاي آزمايشگاه 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�
   پرانرژي، و ارزان نيروي عنوان به دانشجويان از استفاده امكان�
   توسعه، و تحقيق هاي هزينه كاهش و كارايي افزايش�
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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�
  دانشگاه كه سالهاست نمونه، بطور .شود فراهم امكانات اين دانشگاه
 .است فعال خصوص اين در شريف صنعتي

 

 تسهيل سبب ها، دانشگاه مجاورت در بنيان دانش شركتهاي استقرار�
  و تحقيق هاي هزينه كاهش و كارايي افزايش و ها دانشگاه با ارتباط
 .)قبل اساليد دو موارد مشابه( شد خواهد توسعه

 

 خواهد كمك بسيار نيز هم با شركتها اين ارتباط و آشنايي بعالوه،�
   .كرد
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 پيشنهاد

ها  براي استقرار واحدهاي تحقيق و توسعة صنعت در دانشگاه�
 :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

 ها دانشگاه 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 ها دانشگاه
 
 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
 ها، دانشگاه 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 تحقيقاتي 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 ها دستگاه تجهيزات،�
 به شده، خارج رده از ادوات حداقل .شود واگذار ها دانشگاه به رايگان

 .شود واگذار ها دانشگاه
 

  دانشگاه هاي آزمايشگاه از يكي در 16-اف هواپيماي فروند يك نمونه، بطور�
 .است مربوطه دانشجويان و استادان اختيار در هلند دلف

 اختيار در هارير هواپيماي فروند يك نيز انگلستان كاونتري دانشگاه در�
 .است مربوطه دانشجويان و استادان
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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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  طبيعي، مناظر در و ساخت سليمان قالي توان مي كوادروتور فناوري با�
   .نمود استفاده آن از توريستي مناطق و ها تفريحگاه تاالبها،

 محدود پايين سمت به ديد تا باشد شفاف پالستيك از تواند مي زيرين پلتفرم�
   .نشود

پرواز خودكار در سرعت پايين و در ارتفاع كمتر از دو متر، براي بازديد از مناطقي �
 .  كه مسير زميني مناسب ندارد

 استفاده مالكين بزرگ براي سركشي از امالك،  �
 هاي پرندگان مهاجر، پرواز به همراه دسته�
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 كوادروتورها براي مبارزه ضد ملخ
 حركت مسير در كه شكل توري فلزي قابهاي نصب با توانند مي كوادروتورها

 بزرگي قابهاي .شوند آنها هالكت و آسيب سبب كنند، مي پرواز ملخ هاي توده
  و بالها بريدن براي تيز لبة با چرخنده پروانة زيادي تعداد شامل تواند مي كه

 الكتريكي بار تخلية با است ممكن ديگر، اي نمونه در .باشد ملخها بدن اعضاي
 هوازي، موتورهاي هواي ورودي به ملخها نفوذ علت به .برساند آسيب آنها به

  و توان كه چرا گيرد؛ قرار نظر مد الكتريكي محركة نيروي شود مي پيشنهاد
 نمونه، بطور .است افزايش به رو )الكتريكي خودروهاي بخاطر( باتريها ظرفيت

  پرواز به قائم بصورت را بزرگي شكل مستطيلي قاب توانند مي كوادروتور چهار
    زاويه قائم، زاوية به نسبت ملخها با برخورد در بويژه و پرواز در كه درآورند

  كه باشد هم داخل در كشويي قاب دو از متشكل تواند مي اصلي قاب .گيرد مي
 انحراف عمودي حالت از پرواز در قاب زاوية تا كند تنظيم را ها روزنه اندازة

 .نكند پيدا زيادي
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 )ست ست و كيوب كن(مطالعة موردي 

 هزينة و اندك جرم به توجه با ست كيوب و ست كن ساخت و طراحي�
  از اجرا سرعت و بودن ماژوالر ساخت، سهولت و سادگي پرتاب، ناچيز
  نانو و الكترومكانيك ميكرو فناوري ظهور با و پيش دهة يك از بيش

 افزايش با و شده آغاز آموزشي اهداف با ها دانشگاه در الكترومكانيك
 گسترش به رو بشدت تجاري و كاربردي اهداف بسمت گذاري سرمايه

 .است
 

  و ست كن دانشجويي هاي ماهواره« ترويجي-علمي مقاله به مفيد و مختصر اطالعات براي
 معرفي، شامل( 20-35 صفحات ،1394 ،103 شماره مكانيك، مهندسي ،»ست كيوب

 .كنيد رجوع )ساخت و طراحي براي راهنمايي و مأموريت كاربرد،
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 ست   ست و كيوب پروژة كندو در �
 برداري بهره و پرتاب ساخت، طراحي، از كامل اي چرخه در دانشجويان قرارگيري�

  ماهواره، يك از
 ، كسب تجاربي ارزشمند در دانش طراحي سيستمي ماهواره�
 كار گروهي، تجربة �
 اي،  ميان رشتهفعاليت �
 كوتاه زماني در از يك پروژة فضايي كسب تجارب ارزشمند �

 

آموزش مهندسي و تربيت مهندسان، كه يكي   در تواند ها مي پروژه نوع اين
 .باشد داشته بسزايي سهم است، كشور عالي آموزش نظام حاضر چالشهاي از
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  در  پژوهش هاي زمينه مشابه، اي مطالعه در كه شود مي پيشنهاد�
 .)كوادراتورها نظير( پذيرد صورت ست كيوب هاي پيكوماهواره خصوص

 

 حوزه اين فعاالن مابين وظايف هوشمندانة تقسيم الذكر، فوق مطالعة با�
 .شود جلوگيري احتمالي كاريهاي موازي از تا پذيرد صورت

 

 رقيب ديگر حوزه اين فعاالن وظايف، هوشمندانة تقسيم صورت در�
 نيز همكاري يكديگر با ها هزينه آوردن پايين براي بلكه نبوده، يكديگر

   )كوادروتورها حوزة در چه و ها پيكوماهواره حوزة در چه( .نمايند مي
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پيشنهاد مدلي براي تأسيس واحدهاي تحقيق و توسعه         
 هاي كوچك و متوسط در بنگاه

  هستند مواجه مالي مشكل با كشور صنايع از بسياري كه اين به توجه با�
 كارشناس استخدام براي رغبتي هستند، خود روزمرة مسائل درگير و

   .ندارند توسعه و تحقيق واحد براي
     است، رايگان و دولتي بخش در عالي آموزش عمدة اينكه به توجه با�

  واحد تشكيل درگير نخست سال از را مهندسي دانشجويان توان مي
 .نمود صنايع براي توسعه و تحقيق

 كارشناسان غالب در مختلف هاي رشته از مهندسي دانشجويان كلية�
  برحسب كه بطوري شوند مي متشكل صنايع توسعة و تحقيق واحدهاي

  و دانشگاه دو حداقل از نفره 12 تيم يك نمونه بطور مربوطه صنعت نوع
   .شود تشكيل )صنايع و برق مكانيك،( رشته سه حداقل
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 كه هستند موظف و شده تشكيل نخست ترم در دانشجويي تيمهاي اين�
 .باشند داشته حضور مذكور صنعت در را ساعاتي

 .شود فراهم آنان كارگروهي براي دانشگاه در نيز مشتركي محل�
 ضمن گذرانند، مي را پايه دروس دانشجويان كه نخست ترمهاي در�

 در كسب قابل اطالعات مربوطه، صنعت سيستم و ها دستگاه با آشنايي
  و گزارشات از را پيشرفته كشورهاي در پيشرو و مشابه صنايع خصوص

     .نمايند مي اخذ مرتبط تارنماهاي و كتب
  و تحقيق به دانشگاه، در مهندسي دروس اخذ ضمن سال، دو از پس�

   .كنند مي پيدا ورود توسعه
 .كنند دروس تخصصي خود را در رابطه با صنعت مربوطه اخذ مي�
 آن توليد فرآيندهاي يا محصوالت توسعة و تحقيق براي را خود نامة پايان�

     .كنند مي تعريف صنعت
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 توانمندي اين از دانشگاه، هاي آزمايشگاه و استادان با آشنايي  دليل به�
 .نمايند استفاده

 .شوند هر سال سه نفر به تيم اضافه شده و سه نفر فارغ التحصيل مي�
 .در طي اين سالها افراد مؤثر،عالقمند و با انگيزه جذب آن واحد شوند�
  .شود داده حقوق كارشناسان اين به )التحصيلي فارغ( چهارم سال از پس�

  باقي و صنايع وزارت توسط حقوق از نيمي ششم و پنجم سالهاي در
   .شود تأمين صنعت توسط

   رايگان، بطور ارشد كارشناسي مقطع در دانشجويان قبولي صورت در�
 .شود پرداخت صنايع وزارت سهم حقوق از نيمي تنها

     توليد، فرآيند در واحدها اين كار نتايج كه رود مي انتظار هفتم سال در�
  توانايي صنعت و باشد داده نشان را خود محصول فروش و وري بهره

 .باشد داشته را آنان حقوق پرداخت
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 بندي و پيشنهادات   جمع



1038 

 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�
 ها، دانشگاه 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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  در تواند مي ست كيوب و ست كن همچنين و ها ريزپرنده هاي پروژه�
  نظام حاضر چالشهاي از يكي كه مهندسان، تربيت و مهندسي آموزش
 .باشد داشته بسزايي سهم است، كشور عالي آموزش

 يكديگر رقيب حوزه، اين فعاالن ديگر هوشمندانه، تقسيم صورت در�
   .نمايند مي نيز همكاري يكديگر با ها هزينه آوردن پايين براي بلكه نبوده،

  در دارند؛ را ها دانشگاه با مستقيم ارتباط پتانسيل بنيان دانش شركتهاي�
 اين )توسعه و تحقيق واحد بدون توليد خطوط( كارخانجات كه صورتي
 .ندارند را توانايي

-علمي هاي حوزه تفكيك بدون است، مقاله تعداد مالك كه هنگامي�
  مقالة توليد بتوان كه روند مي هايي زمينه سمت به اساتيد تخصصي،

 تر سخت آن در مقاله توليد كه علمي هاي حوزه در نتيجه در .كرد بيشتر
  داريم را كسي نه مدتي، از پس و شود مي كمتر و كمتر عالقمند است،

 .كند تحقيق نه و كند تدريس كافي اشراف با زمينه آن در كه
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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�
 .هاست دانشگاه 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
  موضوعات در مشكل وقتها بعضي دانشگاه، و صنعت دولت، تعامل در�

  جديد، مدلهاي يا پيچيده هاي برنامه نو، مفاهيم در اما است؛ ساده
  راه براي شده منتشر جديد مقاالت نتايجِ بدنبال بعضاً .شويم مي سردرگم

   .گرديم مي دانشگاه و صنعت دولت، تعامل حل
 

  از صنايعي خصوص در »دانشگاه و صنعت دولت، ارتباط« وضعيت اصالح�
  هايي دانشگاه از دسته آن و ندارند )فعال( توسعه و تحقيق واحد كه كشور

  كه مبتدي فردي مشابه كه گفت بايد ندارند صنعت با مؤثر ارتباطي كه
  در .ندارد پيچيده مدلهاي به نياز مرحله اين در بگيرد، ياد شنا خواهد مي
 .شود مي گمراهي سبب بودن، پيچيده مدلهاي دنبال به مرحله، اين

 كشور قهرماني براي بايد كه نكاتي ذكر مبتدي، فرد يك به شنا آموزش در(   
   ).است اشتباه كرد، رعايت جهان قهرماني يا    
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 )ادامه(بندي  جمع
 

  متفاوت غيررقابتي و رقابتي محصوالت براي راه نقشة و سياستگذاري�
 .است

 حوزة و IT الكترومكانيكي، محصوالت براي راه نقشه و سياستگذاري�
 .است متفاوت دارويي

 آنها، از عبور براي قبل از ريزي برنامه و ها پروژه هاي گلوگاه 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(بندي  جمع
  هاي پروژه واگذاري هزينة كه باشد اي بگونه دانشگاه در فرآيندها اگر�

-طراحي شركتي يا و صنعت در آن انجام از گرانتر دانشگاه، به تحقيقاتي
  بشدت دانشگاه به ها پروژه واگذاري براي رغبت شود، تمام مهندسي

   .يابد مي كاهش
 اعضاي اگر كه است اي بگونه دانشگاهي مديران از بعضي نگاه متأسفانه�

  علمي هيأت اعضاي از بيشتر مقاله يك آفريقايي، زبان يك علمي هيأت
   .دهند مي ترجيح هوافضا به را آفريقايي زبان آن بدهند، هوافضا رشتة

 مسائل طرح و گفتگو در كه شود مي ديده ها دانشگاه در بعضاً متأسفانه�
 باالتر وي اچ شاخص كه كسي دانشگاه، و صنعت ارتباط و سنجي علم

 به .گيرد مي قرار مالك و شده داده تشخيص صواب نظرش و حرف است،
 .است شده اچ شاخص باطل، و حق مالك ديگر، عبارت
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  تحقيقات بدنبال صنايع توسعة و تحقيق مراكز كه داشت توجه بايد�
 ها دانشگاه هزينة عمدة بخش كه چرا كنند؛ مي رجوع ها دانشگاه به ارزانتر

   .شود مي پرداخت موقوفات و شهريه دولت، توسط جهان در
 

 بخش بلكه باشند؛ خصوصي بخش رقيب پروژه، اخذ در نبايد ها دانشگاه�
  آكادميك جنبة كه را خود نياز مورد تحقيقات از بخش آن بايد خصوصي
 به دهد، انجام آنرا تواند مي كمتري هزينة با دانشگاه و دارد بيشتري
 .كنند واگذار ها دانشگاه
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 )ادامه(بندي  جمع



 )ادامه(بندي  جمع

 كشور، زيست محيط آلودگي سبب بعدي، تك سياستهاي اثر در اگر�
 گسترش زمين، فرونشست آب، زيرزميني منابع به آسيب جنگلها، نابودي
 در بايد اينكه بر عالوه آينده نسلهاي شويم، ... و شيميايي آلودگي كوير،

  پايشان به قبل نسلهاي كه اي وزنه بايد كنند، رقابت المللي بين صحنة
 هاي هزينه آينده، نسل براي نبايد كشور سياستهاي .بكشند هم را اند بسته

 .كند تحميل اضافي
  تشديد سبب و كند حل را آن نتواند فناوري و علم شايد كه معضلي�

 هوش و رباتها جايگزيني از ناشي بيكاري مشكل شود، هم آن روزافزون
 .است انسان با مصنوعي
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 )ادامه(بندي  جمع
  ما تا كنند  تعيين اي بگونه را حاكم معادالت كنند مي سعي ابرقدرتها�

 )بسلطان اال تنفذون ال(  .كنيم عبور آنها قرمز خطوط از نتوانيم
  تحريمي قطعات ساخت صرف را خود توان تمام ناچاراً تحريم شرايط در�

   ...  و  خودرو گاز، و نفت صنعت نيروگاهي، قطعات .كنيم مي
برق هاي  نيروگاهقطعات يدكي پمپهاي انتقال سوخت به بطور نمونه، اگر �

 .  شد كنيم، برق كشور قطع ميبه موقع توليد توانستيم  را نمي
 كالن سياستهاي اجراي و تدوين از را ما ) ... و تحريم از ناشي( روزمرگي�

  ملي وحدت و فرهنگ طبيعي، بالياي و زلزله بهداشت، فناوري، لحاظ از
 )روزانه مشكالت رفع براي تمركز و( شرايط اين تحت .دارد مي باز

 براي و رفت نوين فناوريهاي سمت به مطلوب سرعت با توان نمي براحتي
   .كرد گذاري سرمايه و ريزي برنامه آن
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 )ادامه(بندي  جمع

 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 �
 ، ها دانشگاه بندي رتبه معيارهاي�
 پژوهي،  آينده�
 انتقال فناوري،/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
 

 و كاربردي بنيادي،( كاربرد لحاظ از پژوهش بندي دسته روزة نيم دورة�
 ،)اي توسعه

 

 )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 ها دانشگاه 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 هاي بنگاه از اي عمده بخش كه اين به توجه با�
 شامل( دروس اين ارائة و تدوين هستند، معكوس مهندسي و سازي مشابه

 بخش اين به مؤثري كمك ها دانشگاه در )حوزه هر در عملي مالحظات
 .نمود خواهد

 

 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�
 ها دانشگاه در دكتري و ارشد كارشناسي مقطع

 مقطع در كاربردي-تخصصي گرايشهاي تأسيس از صنعت ماليِ حمايت�
 ها دانشگاه 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 ها دستگاه تجهيزات،�
 به شده، خارج رده از ادوات حداقل .شود واگذار ها دانشگاه به رايگان

 .شود واگذار ها دانشگاه
  كشور شدن صنعتي مسير خصوص در نظرات و سؤاالت ابهامات، كلية�

   .شود منتشر و تدوين گردآوري،
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  و تجربيات تبادل براي توسعه و تحقيق مراكز مديران ساالنة گردهمايي�
 ها، ناكامي و موفقيتها درسهاي

 در بخش خصوصي،  » واحدهاي تحقيق و توسعه«معافيت مالياتي �
  در اي توسعه و كاربردي پايه، پژوهشهاي در توسعه و تحقيق بودجة سهم�

 تدوين تفكيك به دانشگاهي و صنعتي مراكز در خصوصي و دولتي بخش
 .شود منتشر و

   در اي توسعه و كاربردي پايه، پژوهشهاي در توسعه و تحقيق بودجة سهم�
  دانشكدة كه چرا شود؛ منتشر و تدوين ها دانشكده تفكيك به دانشگاهها

  گويا كلي آمار و است متفاوت هوافضا و مكانيك با نوعاً فيزيك و رياضي
 .بود نخواهد

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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  در انديشي هم جلسات در حضور با وزاء معاونين كه شود مي پيشنهاد�
  .كنند مطرح را خود وزارتخانة آتي و جاري طرحهاي و مسائل ،ها دانشگاه

 :كار اين فوايد جمله از
 ...هاي گزافي كه  دريافت نظرات مثبت و منفي بدون هزينه، بويژه هزينه�
  در است، ساز مسئله طرحها رد و تصويب در »منافع تعارض« كه اين به نظر�

 ارزيابي و محاسن و معايب بيان ضمن انديشي، هم جلسات در موازي فرآيندي
 .شد خواهيم عارضه اين دچار كمتر طرحها، اين اجمالي

 كسب تجربه براي دانشگاهيان، �
 شناخت افراد صاحبنظر دانشگاهي در آن حوزه و استفاده از ظرفيت آنان،�
 .ها براي فكر كردن به اين موضوعات و ايجاد جرقه در دانشگاه�
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 ها و افراد تأثيرگذار در سطح جهان؛   جذب ميليادرها و تئوريسين�
 سفرا و نمايندگان فرهنگي كشور با آنان،) هدفمند و با برنامة(ديدار �
 ارسال نشريات و كتب نفيس در خصوص معرفي ايران براي آنان،�
در صورت نياز با (آنان استثنايي براي فرهنگيِ -گردشگريبرگزاري تورهاي �

 ،)حفاظت ويژه
 .براي افراد عادي امكانپذير نيست) هميشه(هايي كه  بازديد از مجموعه�
 ايران براي آنان،گذاري در  هاي سرمايه ارسال نشريات جاذبه�
 ، )حتي بدون درخواست آنان(طوالني مدت مجوز اقامت اعطاي ويزا و �
 ريزي براي سخنراني آنان در كشور، اعطاي دكتراي افتخاري،  برنامه�
ريزي  و برنامه...) فرهنگي، اقتصادي، بشردوستانه و (بندي عاليق آنان  دسته�

 آن، دعوت براي مراسم ويژه در كشور،  براي 
نياز به پژوهش براي روشهاي جذب هرچه بيشتر اين افراد، تجربيات ساير �

 كشورها،    
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   :روستاها فناورانة توسعة�
  مهاجرت از اينكه بر عالوه تواند مي كشور در مدرن روستاهاي ساخت و طراحي�

 برخواهد در نيز را كننده توليد قشر اين رفاه بلكه كند، جلوگيري روستائيان
 .شد خواهد نيز معكوس مهاجرت سبب بعالوه .داشت

 سيستمهاي صفر، انرژي مصرف با هايي خانه مدرن، فناوريهاي و امكانات ايجاد�
 انرژي از استفاده مدرن، آبياري كامپيوتري، كنترل مدرن، آالت ماشين و اتوماتيك

  ايجاد باران، آب سازي ذخيره سالم، محيط اي، گلخانه كشت باد، و خورشيدي
 ورزشي، زمينهاي و امكانات

  و روستاها فناورانة توسعة براي اي حرفه-فني هنرستانهاي در گرايشي تأسيس�
   آنان، براي مفيد اشتغال ايجاد

 مسابقه در زمينة طراحي روستاهاي مدرن با جوايز درخور اهميت آن، �
 با روستاها توانمندسازي و شهري جوانان اشتغال براي چين جمهور رئيس طرح�

 جهادي، اردوهاي
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  زا تورم كردهايي هزينه چه نفتي، بودجه ناگهاني افزايش صورت در�
  نيست؟

 هاي فناوري در كشور،   گذاري بر روي گلوگاه سرمايه�
 اسيد كشور در كنيد فرض اوليه؛ مواد خلوص افزايش براي فناوري خريد�

 نياز آن كاربرد دامنة افزايش براي اما شود، مي توليد %99/5 خلوص با سولفوريك
   .)دارو توليد در نمونه بطور( باشد باالتر حتي و %99/9 خلوص به

 عالوه، به .باشد شده تدوين متخصصين توسط قبل از بايد موارد اينگونه فهرست�
 در تا باشد شده اخذ اوليه مراحل تصويب و شده مدون نيز آن انجام پيشنهادهاي

 .شود قرارداد عقد منجربه زمان حداقل
 موارد صرف مذكور نفتي درآمد از اي عمده بخش است ممكن اينصورت، غير در�

 براي بويژه نيز مخربي آثار بلكه نيست مفيد تنها نه كه شود زا تورم و غيرضروري
 .دارد داخل توليد
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 هاي بنگاه در توسعه و تحقيق واحدهاي تأسيس براي مدلي پيشنهاد�
 كشور شرايط به توجه با متوسط و كوچك

 درگير و هستند مواجه مالي مشكل با كشور صنايع از بسياري كه اين به توجه با�
 و تحقيق واحد براي كارشناس استخدام براي رغبتي هستند، خود روزمرة مسائل
  رايگان و دولتي بخش در عالي آموزش عمدة اينكه به توجه با .ندارند توسعه
 تحقيق واحد تشكيل درگير نخست سال از را مهندسي دانشجويان توان مي است،

   .نمود صنايع براي توسعه و
  واحدهاي كارشناسان غالب در مختلف هاي رشته از مهندسي دانشجويان كلية�

 مربوطه صنعت نوع برحسب كه بطوري .شوند متشكل صنايع توسعة و تحقيق
 مكانيك،( رشته سه حداقل و دانشگاه دو حداقل از نفره 12 تيم يك نمونه بطور
  .شود تشكيل )صنايع و برق

 ساعاتي كه هستند موظف و شده تشكيل نخست ترم در دانشجويي تيمهاي اين�
 .باشند داشته حضور مذكور صنعت در را
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 با آشنايي ضمن گذرانند، مي را پايه دروس دانشجويان كه نخست ترمهاي در�
 صنايع خصوص در كسب قابل اطالعات مربوطه، صنعت سيستم و ها دستگاه
 مرتبط تارنماهاي و كتب و گزارشات از را پيشرفته كشورهاي در پيشرو و مشابه

    .نمايند مي اخذ
 ورود توسعه و تحقيق به دانشگاه، در مهندسي دروس اخذ ضمن سال، دو از پس�

 اخذ مربوطه صنعت با رابطه در را خود نامه پايان و تخصصي دروس .كنند مي پيدا
 .كنند مي

 .شوند التحصيل مي هر سال سه نفر به تيم اضافه شده و سه نفر فارغ�
 .در طي اين سالها افراد مؤثر، عالقمند و با انگيزه جذب آن واحد شوند�
  ششم و پنجم سالهاي در .شود داده حقوق كارشناسان اين به چهارم سال از پس�

   .شود تأمين صنعت توسط باقي و صنايع وزارت توسط حقوق از نيمي
 و وري بهره توليد، فرآيند در واحدها اين كار نتايج كه رود مي انتظار هفتم سال در�

 را آنان حقوق پرداخت توانايي صنعت و باشد داده نشان را خود محصول فروش
 .باشد داشته
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 و صنايع مؤثر ارتباط برقراري منظور به استارتاپهايي توان مي چگونه�
  پيشنهاد توان مي كار اين براي مدلهايي چه كرد؟ تأسيس ها دانشگاه

 .كرد كار بايد حوزه اين در نمود؟
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 توسط شود مي منتشر ساالنه كه المللي بين معتبر گزارشات
   :نمونه بطور .شود ارائه ها دانشگاه در پژوهشي مديران

� The Global R&D Funding Forecast  
� The Global Competitiveness Report 
� Global Innovation Index 
� World Economic Forum 
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سير تغييرات و سالهاي متوالي، اين گزارشات در با مطالعه و ارائه 
. اصالحات كشورها قابل رصد است  
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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 �
  



 پيوستها



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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 كردن وارد مورد در انگليسي ماجراجوي دو اين شرلي، برادران ادعاي�
  و پايه بي ديگر اكنون اول، عباس شاه زمان در ايران، به آتشين سالحهاي

 عباس، شاه از پيش سال يكصد حداقل كه است روشن .است آمده در اساس
 اگر آنكه مسلم قدر .اند داشته اختيار در توپ قبضة تعدادي قويونلوها آق

  رواج را دستي تفنگ و توپخانه از استفاده توانستند مي خواستند، مي صفويان
  سوريه در خود مملوك معاصران چونان صفويان، كه است شده گفته .دهند

 .دانستند مي بزدالنه و ناجوانمردانه را آتشين سالحهاي از استفاده مصر، و
  .نيست مشخص دقيق بطور اسالمي ممالك در توپ از استفاده اولين تاريخ�

 .است داشته وجود )ق 778-767( م 1376-1365 سالهاي حدود در توپ ...
  از گسترده استفاده براي مملوكان سوي از جدي تالش هيچ همه، اين با

  پرتغاليها با جنگ آنكه تا نيامد، عمل به جديد سالحهاي به مربوط امكانات
 در عثماني تركان با جنگ و 1498 سال از بعد هم آن هند، اقيانوس در

  را ايشان كه آمد پيش 1517-1516 سال در باز و م 1491-1485 سالهاي
 .نمود سالحها اين از استفاده به وادار
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 و پلها ساخت ها، راه مرمت كه اول، عباس شاه شديد نظارت تحت�
  حقوق هاي ايستگاه سازماندهي و راهداري تشكيالت و كاروانسراها

 وزن با منظمي نقل و حمل نظام داراي ايران نمود، مي تشويق را گمركي
 .گرديد سياسي اهميت و اجتماعي بهرة اقتصادي،

 ]ير فري رونالد شاردن، سفرنامة شرح و برگزيده[                                      
 

 )ميالدي 1643-1713( شاردن ژان 1078



 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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  اول خليفة كه حديثي به استناد با )تشيع اهل خالف بر( تسنن اهل�
  غيرقريشي رقيبان مقابل در( پيامبر قول از ساعده بني سقيفة در ابوبكر
  هستند، قريش از )ص( پيامبر جانشينان كه كرد نقل )انصار از خود

 .برسد قريش به بايد نسبش خليفه كه )دارند يا( داشتند اعتقاد
  صفوي اسماعيل شاه .رسيد مي قريش به عباس بني و اموي خلفاي نسب�

  سادات از كه خود نامة نسب به )آن ادعاي سقم و صحت از فارغ( نيز
 .كرد مي استناد است،

 خليفه را خود بود، كردتبار كه ايوبي الدين صالح نيز دليل همين به�
   .ناميد خليفه نائب بلكه نخواند،

  كه شد استدالل اينطور مذكور حديث تفسير در عثماني، خلفاي تسلط با�
 همان )ص( پيامبر منظور و بود اعراب در برتر قدرت زمان، آن در قريش
   .دارند عثمانيها االن كه است برتر قدرت

1080 



 ،  )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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. در انتهاي پيوست حاضر، فهرست قيامهاي اوليه و حكومتهاي مشهور شيعه آمده است  



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
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  در نويسنده منظور احتماالً[ جا هيچ در سرپر تفنگ و توپ بكارگيري�
 و صرب اقوام .است نبوده عثماني امپراتوري شدت به ]است اسالمي بالد

  ايفا را اصلي نقش آنها، با مرتبط فنون و سالحها اين انتقال در بوسني
  و – اروپايي متخصصان كمتر چندان نه اهميت از نبايد البته ... .كردند

 با متخصصان اين شمار .شويم غافل – آلمانها و ايتالياييها اول وهلة در
 به رو بعد هاي دوره در بدانان، هلندي و انگليسيها فرانسويها، پيوستن
 – انگليسي و هلندي ايتاليايي، – تبار اروپايي توپچيان ... .گذارد افزايش

 پس ايران در صفي شاه از را بغداد چهارم مراد سلطان كه زماني در
  17 قرون اواخر در فرانسوي افسران .درآمدند عثمانيها خدمت به گرفت،

  جنگي، فنون مورد در را عثمانيها تا آمدند استانبول به دفعات به م 18 و
 واحدهاي در مسيحي متخصصان واقع در .رسانند مدد اروپا، در رايج
 تشكيل را ناپذير اجتناب و دائمي ركني عثماني، ارتش مهندسي-فني
   .دادند مي
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 روايت سقوط اصفهان

  لهستاني يسوعي راهب )م 1675-1756( كروسينسكي تادنوش يوداش�
 روحانيون از يكي و بوده اصفهان در افغان حمله از پيش سال 18 از

 ايران دولتي كارگزاران ميان در بويژه و شهر اين در مسيحي سرشناس
 بهمراه آن سقوط و اصفهان وقايع از جامعي و دقيق گزاشهاي وي .بود

 گزارش پاية بر  .فرستاد فرانسه در يسوعيان سرپرست به خود تحليلهاي
 با مجلد دو در كتابي سرسو دو آنتوان بود، التين به كه كروسينسكي

  1728 سال در فرانسه زبان به »ايران انقالب واپسين تاريخ« عنوان
 .داد انتشار
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 و شد قسطنطنيه رهسپار اصفهان سقوط سقوط از پس كروسينسكي�
  تاريخ عنوان تحت آنجا در وي گزارش از اي نسخه .بود شهر اين در مدتي
 پس ميرزا عباس .رسيد چاپ به و شده برگردانده عثماني تركي به سياح

 نامه عبرت عنوان با آنرا داد دستور سياح تاريخ متن مضمون از آگاهي از
 .كنند ترجمه فارسي به عثماني تركي از

 صابون اصفهان به ورود زمان تا مهاجمان كه نويسد مي كروسينسكي�
  را صابون قالبهاي اصفهان جلفاي در آنان از جمعي چنانكه بودند، نديده

 .بودند خورده است، قند اينكه گمان به
  مردم در غيرتي، بزرگان در حسي، شاه در :نويسد مي كروسينسكي�

   .بود نمانده باقي تدبيري وزيران در و اعتمادي
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  تصرف با و شد ايران خاك وارد مرد هزار هفتاد از مركب عثماني ارتش�
 ساكنان دادن كوچ با اشرف .كرد آغاز را اصفهان بسوي پيشروي قزوين
 پيش در را سوخته سرزمينهاي سياست اصفهان تا قزوين ميان نواحي
 مضيقه دچار آذوقه و تداركات براي عثماني سپاهيان چنانچه گرفت،
 .شدند
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  حال عين در و مهربانترين و انسانترين ايران شاه :نويسد مي كروسينسكي�
  رسيده سلطنت به ايران در زمان آن تا كه بود شاهي عنصرترين سست

 بيش مهرباني و خوبي كه است امر اين دهندة نشان او بختي نگون و بود
 تبديل ضعفي به پادشاه براي الزم فضيلتهاي و هوش از دور به و حد از

 .داشتن دوست تا اوست تحقير ماية بيشتر كه شود مي
 

  اخالق و ديانت تأثير كه كشورهايي در كه است معتقد كروسينسكي�
 رعايت محدودة در را مردم عامة تواند مي ترس تنها باشد، اندك بسيار

 .دارد نگاه خود وظايف

 سقوط اصفهان به روايت كروسينسكي، بازنويسي جواد طباطبايي 1088



  كسي كه خوبي اين اما بود، انسان و خوب مردي او :نويسد مي سرسو دو�
  نوع اين سود .رساند مي آسيب چيز همه به رساند، نمي اعمالش بسزاي را

  نمي خود اعمال مجازات به كه شود، مي بدكاران نصيب بيشتر خوبي

  .شود مي سلب آنان از عدالت اجراي به اميد كه درستكار مردمان تا رسند،
     بدي همه حق در سان، بدين و داشت نمي روا بدي كسي حق در او

  كه بود فضيلتهايي سنخ از داشت، فضيلتهايي و صفات او اگر ... .كرد مي
 نياز آنها به شاه كه بود فضيلتي هر فاقد او و است مردم عامة برازندة

   .دارد
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  كشور بزرگ خاندانهاي همة ميان در و دربار در جايي تا اي فرقه روحية�
  نيرويي عمل در و گرفت مي قرار برادر برابر در برادر كه بود كرده رسوخ

 تا شد دروني پيكارهاي صرف شود، صرف كشور دفاع براي بايست مي كه
 با پنهايي بطور حريف به زدن ضرر براي مخالف هاي فرقه كه جايي

 .كردند مي برقرار ارتباط دشمن
 علت بر مزيد دولتي كارگزاران و وزيران ميان بنديهاي دسته و اختالفها�

 ».كرد مي پنبه را ديگر گروه هاي رشته گروهي هر« زيرا بود،
 چيره حكومت عاليتر مصلحت تأمين بر آنان خصوصي نفع مالحظة«�

 ».شد
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 پيوست ج 

 چيره جهاني بازرگاني بر ايرانيان تجاري نظر از ]ساسانيان دوره در[�
  جنوب و ميانه آسياي سوي در چه و هند اقيانوس سوي در چه شدند

  جايگزيني .شد مي شديد گاهي بيزانس با رقابت اينكه گو .روسيه
  بازرگاني اما .ستد و داد اهميت بر است گواهي يمن و عمان در ساسانيان

    .بود سغديان دست در چين ابريشم
   ايران باستاني تاريخ در فراي ريچار                                             
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    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
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  رسيد امضاء به لندن در انگليس و ايران قرارداد )1298( 1919 سال در�
 ارتش، و داري خزانه بر انگليس نظارت حق واگذاري با آن، نتيجة در كه

  مورد هيچگاه قرارداد اين .آمد مي در انگلستان سرپرستي تحت ايران عمالً
 ].ف .م[ .شد رد مجلس جانب از و نگرفت قرار احمدشاه موافقت

 

 .  كليد زد 1299لذا انگلستان طرح جانشين خود را با كودتاي سال �
 

  زوال به رو امپراتوري اما .باشد مشروطه پادشاه يك خواست مي احمدشاه�
 كار و سر دولت، آن وزيران نظر از .خواست مي ديكتاتور يك بريتانيا
  آنها كه سياستي -مستقل مجلس يك با تا بود آسانتر نفر يك با داشتن

 پادشاه تنها و نخستين او .].ف .م[ .كردند مي دنبال خاورميانه سراسر در
 ]م .م[ .داشت كشور اين كه بود مشروطه
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 ديگر گفت مي كرزن كه جور آن كه نويسد مي خود كتاب در استراو جك�
  زانو به كه مگر« :بپذيرد ايران با را ديگري نامة توافق هيچ نبود حاضر
  1919 قرارداد شكست از بعد( »نپذيرم هم موقع آن شايد و ... بيفتند
 )الدوله وثوق
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 گيرا، نثر چنان با هم را )بريتانيا و روسيه بين( ؟1907 نامه تفاهم متن�
  داديد مي اي ساده ايراني بدست را آن اگر كه نوشتند آميزي محبت و گرم

 به بود ممكن )باشد داشته وجود اصالً موجودي چنين دانم مي بعيد كه(
  ندارند اي دغدغه هيچ روسيه و بريتانيا دولتهاي اآلن كه بيفتد گمان اين
 دوپاره را ايران قرارداد اين عمل در ... ايران مردم بهروزي و سعادت جز
  در را چيزي و بريتانيا به را جنوب و داد مي روسها به را شمال و كرد مي
  را بريتانيا حركت لندن چاپ تايمز ... گذاشت مي وا ايران به ميانه آن

  شرقيها دهد مي نشان ايران اسفبار شرايط« : كه كرد توجيه اينگونه
 ]استراو جك[             ».ندارند را خود مملكت ادارة توانايي
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  انساني و حقوقي مباني تجزيه اين چه كشورهاست؛ تجزيه غرب سياست�
 :عمومي اهداف .باشد نداشته چه و باشد داشته

 ضعيف شدن آنها و كاهش قدرت اقتصادي و نظامي،�
 كاهش استقالل سياسي و اقتصادي،�
 تقسيم جمعيت و كاهش انواع پتانسيلهاي مرتبط،�
 هاي جغرافيايي به درياها و كشورها،   كاهش دسترسي�
 عدم توان تحمل تحريمهاي ولو كوچك،�
 بزرگ قدرتهاي( خود حفظ براي خارجي كشورهاي نظامي حضور به بودن وابسته�

 پردازند، نمي اي اجاره تنها نه كوچك كشورهاي در نظامي هاي پايگاه حضور براي
 تعرض و آن امنيت نگران ضمن، در .كنند مي دريافت هم را خود هاي هزينه بلكه

 ).نيستند آنها خاص شرايط بعلت كوچك كشورهاي اين در آن به
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  حقوق هاي گروه از باشد، داشته انساني و حقوقي مباني تجزيه، اين اگر�
 .كنند مي ابزاري استفادة بشري

 اين در باشد، الجيشي سوق نقاط يا خيز نفت مناطق مناطق، اين اگر�
 .كنند مي تشديد و تسريع سياست

 نمونه، بطور .دارد روشني داليل كه شود مي ديده نيز متضادي موارد البته�
  خود، ديرينة دشمن از خالصي براي كره دو مجدد اتحاد بدنبال غرب
 به مدتي، از پس موضوع، اين وقوعِ از پس بسا چه .است شمالي كره

 .شود تجزيه مجدداً تا زده دامن كره بخش دو تفاوتهاي و چالشها
  از نشين مسلمان مناطق شدن جدا از جلوگيري ديگر استثنائات از�

 .است خود متحد كشورهاي
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 جمعيت ايران

 ]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
 1386 قادري، تيمور ترجمة كمبريج، ايران تاريخ                                  

 
  ميليون چهل را آن نفوس شمار ... ايراني جغرافيدانان شاردن، نوشتة به�

 )ايران در 1943 سال جمعيت با شود مقايسه(  .كردند مي برآورد نفر
 بزرگترين لندن، با اصفهان جمعيت تعداد كه بود شده متقاعد شاردن�

 .است برابر اروپا شهر
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 و باختند جان بيماري و گرسنگي از اصفهان مردم از تن هزار 80 حداقل�
  از هيچگاه اصفهان .افتادند خاك به نبرد ميدان در رقم اين برابر چهار
  زمان[ امروزه .نكرد راست كمر ]افغان محمود حمله[ سخت آزمايش اين

 تن هزار 650 بر بالغ شهر اين جمعيت ]ميالدي 1968 :كتاب تأليف
 .باشد مي صفوي دوران جمعيت از نيمي رقم اين كه است

 ]1386 قادري، تيمور ترجمة اول، جلد كمبريج، ايران تاريخ[                           
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  آبادي اصالً شده، خراب افغان فتنة در ]اصفهان[ محالت بعضي و ...�
 و جنّت باغ و آباد عباس و آباد حسن و چرخاب و ظلّه كه چنان .ندارد
 .است شده خراب تمام آسنجان و چي فلفل
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 ،).ش .ه 1241-1308( الملك افضل غالمحسين ميرزا تأليف اصفهان، سفرنامة
 .1380 اول چاپ افشارفر، ناصر تصحيح به
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 زمان در آن رودخانة« :نويسد مي و دانسته دلپذيري شهر را قم شاردن،
  م 1634 سيل خالل در و است پاريس در سن رود بزرگي به طغيان

 »نهاد برجاي زيادي خسارات



  برخي جمعيت، رشد از ناشي فشار واسطة به روستاها از كثيري شمار�
  عملكردهاي داراي آنكه بي اند، كرده پيدا را شهري مراكز خاص ويژگيهاي

 .باشند شهرها اين هاي مشخصه يا و واقعي
 

 
  و شود شهر و بخش به تبديل و شود بزرگتر زمان مرور به روستايي اينكه�

 شهري مقررات وضع با و شود رو ماشين تدريج به آن باريك هاي كوچه
 عريضتر خياباني به تبديل جديد، سازهاي و ساخت نشينيِ عقب براي
 و اصالح .ماست شهرهاي از بسياري توسعة روايت عليهذا، قس و شود

 .كند مي تحميل بيشتر مراتب به هايي هزينه شهرها اينگونه سازماندهي
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 ارقام جمعيت ايران در كتاب استراو
 به ارس رود شمالِ سرزمينهاي شدن جدا با كه نويسد مي استراو جك�

  درصد 10 حدود سرزمينها سواي ،)م 1828( تركمانچاي عهدنامة موجب
 نفر ميليون پنج ايران جمعيت كل زمان آن در .شد كم ايران جمعيت از

   .است بوده
 .داشت جمعيت ميليون پنج حدود ايران 1875 سال در�
 آنچنان زمانه آن در ايران انساني تلفات حدود از شده انجام برآوردهاي�

  جنگ جريان در ايران كه دهد مي نشان آنها برآيند ولي نيستند دقيق
 جمعيت از نهم يك حدود )بيماري و قحطي( آن پيامدهاي و اول جهاني

 .است داده دست از را خود
  12 حد تا سختي به ايران در نفوس شمار اين قاجار عهد پايان در�

      .آمد باال نفر ميليون
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 جمعيت ايران در زمان متأخر

� 1943:  15,000,000 (approximately) 
� 1956:  18,944,821 (2.4-2.5%) 
� 1966:  25,781,090 (3.1%) 

 
 سال در نفر هزار 20 حدود ميالدي 1800 سال در ايران جمعيت رشد�
 نفر هزار 300 حدوداً ميالدي 1960 و 1740 سال در ايران جمعيت رشد�
سوادند  بي) و حتي با نسبتي بيشتر در روستاها(درصد كل جمعيت  85حدود �

 ].  1961، 1بولتن ماهانه وزارت آموزش و پرورش، شماره [
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 1700-1963برآورد رشد جمعيت ايران در سالهاي 
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  بصورت( پرشي هيچ )قبل اساليد در( كمبريج ايران تاريخ كتاب نمودار�
 به اگر حتي !دهد نمي نشان اول جهاني جنگ زمان در را )نمودار سقوط

   !كنيم استناد استراو جك كتاب در شده آورده رقم
 

 شيب تنها و شود نمي مشاهده نمودار در افتي نيز دوم جهاني جنگ در�
 .يابد مي افزايش جنگ از پس نمودار
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 تلفات و صدمات حملة مغول

 قتل و افتاد اتفاق مغول دولت ظهور در كه خرابي كه نيست شك و ... «�
 واقع حادثه هيچ ديگر سال هزار تا اگر رفت، زمان آن در كه عامي

 پيش كه نرفتي اول حال آن با جهان و نبودي پذير تدارك هنوز نشدي،
 ».بود واقعه آن از

 )قمري هجري هشتم قرن( مستوفي اله حمد القلوب، نزهه                                
 

 .حمداله مستوفي مورخ، جغرافيدان، شاعر و نويسنده از خاندان مستوفيان قزوين است   
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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 معرّب 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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 ذكر واقعة نيشابور در تاريخ جهانگشاي جويني

 كينة به و راندند صحرا به مرد و زن از بودند مانده كه را خلق تمامت«�
 زراعت آنجا در كه كنند چنان خرابي از را شهر تا بود شده فرمان تغاجار

 دختر و نگذارند زنده قصاص به را آن گربة و سگ تا و كرد توان
 كه هركس و آمد شهر در خويش خيل با بود تغاجار خاتونِ كه چنگزخان

 پيشوري اسم به كه را نفر چهارصد مگر بكشتند را تمامت بود مانده باقي
 فرزندان ايشان بقاياي از اكنون و بردند تركستان به و آوردند بيرون

 ]اي عده[... با را اميري ... كردند جدا تن از را كشتگان سرهاي و هستند
  فرستادند مردگان عقب بر يافتند كه را زندگان بقاياي تا بگذاشت آنجا ...
... «     
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خطي تاريخ جهانگشاي  نسخة مرحوم قزويني در مقدمه تصحيح 
 :نويسد جويني مي

  مغول تاز و تاخت هولناك فتنة االطالق علي تاريخي واقعة مهمترين ...«
  عرض در و نموده طلوع مشرق اقاصي از هجري هفتم قرن اوايل در كه است
  اقاصي از و طوالً را مصر و شام حدود الي چين سواحل از سال چهل سي

  خليج الي ]مجارستان[ هنگري و ]لهستان[ پولوني و روسيه و قبچان دشت
  كه را مملكتي وسيعترين آورده تصرف تحت در عرضاً را عمان بحر و فارس

  خالفت 656 سنة در باالخره و دادند تشكيل دهد مي سراغ تاريخ تاكنون
 .نمودند منقرض را ]عباسي بني سلسلة خالفت[ اسالم عربية قديمة
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 بيشتر همه از كه ممالكي از يكي ،فتَن امواج تالطم و مكشها كش آن ميان در
 ما بدبخت وطن گرديد واقع وحشيان اين نَهب و قتل و تاز و تاخت معرض در

  و نمود زبر و زير را بالد آن عرض و طول مغول عالمگير طوفان كه بود ايران
  و كرورها بسوخت پاك را ممالك آن سرتاسر هايله غايلة آن جهانسوز شعلة

 قاعاً بكلّي قصبات و قري و شهرها شد، تباه واقعه آن در گناه بي نفوس كرورها
 مخازن شد، خراب بأسرِها ادب و علم مراكز گرديد، سافلها عاليها و صفصفا
 مانند جميعاً جا همه را فضال و علما گشت، غراب و بوم مأواي ثروت و صنعت

  اقلّ از و نمودند نابود و نيست معاً را كتابخوانها و كتابخانها كردند، ذبح گوسفند
 سرزمين آن در ادب و علم كه بود آن ايران بر مغول استيالي آثار اهون و نتايج

  ممكن مملكت يك ادبيات كه تنزلّي و انحطاط درجة منتهي به ايشان عهد در
 اسالميه ادبيات و علوم به اندكي كه كساني و رسيد، رسد درجه بدان است
 استيالي از قبل تآليف و كتب مابين كه را فاحشي درجة تفاوت باشند آشنا

 ».اند كرده مالحظه البته است نمايان آن از بعد آثار و كتب و مغول
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  شد، منصوب تبريز حكومت به گوركاني تيمور پسر ميرانشاه چون«�
  در و كرده خارج رشيدي ربع از را الدين رشيد استخوانهاي كه داد دستور

 من راستي به گفت مي خود با ميرانشاه .كنند دفن يهوديان گورستان
 كاري چه مشهور شهرهاي اين در اينك .هستم جهان مرد بزرگترين پسر

 داد فرمان پس ... ماند بجاي نامم مرگ از پس كه است ساخته من از
 گرچه بگويند آيندگان تا كنند ويران بود خواجه آنِ از كه را بناهايي همة

  كامياب عمارتها زيباترين ساختن ويران در اما نساخت بنايي ميرانشاه
 )1412 درگذشته /اسپانيا پادشاه فرستاده و جهانگرد(  كالويخو سفرنامه           »شد

 

  موقوفات فهرست شامل( اي صفحه 382 اي نامه وقف تنها امروزه متأسفانه�
 شهر اين از )مالي-اداري تشكيالت و مديريتي نظام تبيين و ها هزينه و

 .باقيست فناوري و علم
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 افزايش جمعيت اروپا

 جستجوي براي عاملي 17 و16 هاي قرن در اروپا جمعيت افزايش�
 .شد جديد هاي سرزمين

 .، صنعتي شدن سريع اروپاي غربي آغاز شد18در اواخر سده �
 ظهور همچنين و شهرنشيني، و جمعيت افزايش به صنعتي انقالب�

 .انجاميد برد، مي سود صنعتي رشد از كه »متوسط طبقة«
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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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 :وزير ژاپن گفت سالة نخست 78تارو آسو معاون 
 

  كشور اين سالمند جمعيت افزايش ژاپن جامعة مشكل گويند مي برخي
  .ندارند فرزندآوري به تمايلي كه هستند كساني بحراني مسئله اما است،

  عدم دليل به كودكان تعداد كاهش كنار در جمعيت پيري :افزود وي
  وجود به مدت بلند در را مشكالتي فرزندآوري، و باروري به زنان تمايل
 ]گاردين از نقل به ايرنا[ .آورد خواهد

 
  25 از بيش 2050 تا 2015 بين ژاپن جمعيت مي شود بيني پيش�

   .برسد نفر ميليون 100 زير به و يابد كاهش درصد
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 كه كرد تأكيد خود مصاحبه از بخشي در فرانسه رئيس جمهور مكرون،�
  كم واسطه به اما شود، تبديل ابرقدرت يك به مجدداً مي تواند روسيه
 البته كه است دشوار تاحدودي امر اين تحقق كشور، اين جمعيت بودن
  كمبود مشكل مهاجرتي، سياست هاي با مي تواند مسكو كه داد ادامه

 .كند برطرف را خود جمعيت
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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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 آهن راه و ها جاده همة متفقين :نويسد مي خود كتاب در استراو جك�
  تلگراف نظير ديگر زيرساختهاي برخي از البته و گرفتند دست در را ايران

  از بيش زمانه اين در .نشدند غافل هم نفت هاي لوله خطوط و تلفن و
 ماشين هزار 150 اوليه، مواد و مهمات و تجهيزات تن ميليون چهار

  كشور اين تا فرستادند شوروي به ايران خاك از هواپيما 3500 ،1جنگي
  از هم را اقالم اين از برخي و كنند ياري نازي آلمان با جنگ در را

 .آوردند هندوستان
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 مقر و كنسولگري كشور ديگر نقطة يازده در تهران، سواي بريتانيا�
  .برد مي بهره اطالعاتي اهداف براي آنها از خوبي به كه داشت ديپلماتيك

 براي را فضا كه بود كشور ساختار در اي گشاده هاي رخنه ميانه، اين در
  :گذاشت مي باز هم ديگري جاسوسي و اطالعاتي سرويس هر مؤثر كاركرد

 بستر چنين در .فراگير فساد و لرزان دولت پايه، بي و سست قانوني نظام
  و كرد محكم را هايش ريشه بريتانيا مخفي اطالعات سازمان مساعدي،

  تايي چند حتي و ساخت همراه خود با را مردمي هاي چهره از شماري
 .خريد خودش براي روزنامه هم

 استراو جك                                                                                          
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 به عراق ارتش 1987 مي 17 در :نويسد مي خود كتاب در استراو جك�
  زد، مي گشت فارس خليج در زمان آن در كه را آمريكا استارك ناو اشتباه

 حسين صدام بعد روز دو .كشت را آن خدمة از نفر 37 و زد موشك با
 اين با .كرد عذرخواهي اشتباه اين از و نوشت ريگان به اي نامه شخصاً

  گردن به همه اين گناه كه برداشت ندا و گرداند عراق از روي آمريكا حال
 چنين بروز براي را زمينه و كرده ناامن را منطقه كه است ايران

   .است آورده فراهم اشتباهاتي
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  عكسهايي و بودند گذاشته عراق اختيار در را خود هاي ماهواره آمريكاييها�
 عراق جبهة شد مي باعث نبردها در كه دادند مي آنها به ايرانيها مواضع از

 داشته را باال دست شيميايي، سالح از استفاده زمان در بويژه و هميشه
  در« :گفته مورد اين در سيا سازمان مأموران از يكي ريدل بروس .باشد
  كسي به را دشمن محل دقيق اطالعات شما اگر :هدفگيريها مسئلة مورد

 آژانس .داشت خواهد دقيقتري شليك هم او كه نيست شكي بگويي،
 را سارين گاز نگفتيم عراقيها به ما كه گويد مي بند يك دفاعي اطالعات

 كجا دانستند مي كه البته و دادند عراق به كه را عكسها ولي !بينداز اينجا
 ».كند بمباران خواهد مي را

 استراو جك                                                                                         
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 باز آمريكا درآمد، حلبچه شيميايي بمباران خبر تا :نويسد مي استراو جك�
  در و ساخت همراه خود با را كشورها از اي عده و برداشت فرياد و فغان

  بود قرار .كرد محكوم فاجعه اين خاطر به را ايران المللي بين جوامع
 شماري يكباره ميانه اين در اما بدهد تشكيل فوري جلسة امنيت شوراي

 ايران نقش از مداركي و شواهد كه شدند اين خواستار جهان كشورهاي از
 به ماه دو امنيت شوراي فوري جلسة .شود ارائه هولناك رخداد اين در

  آمريكا خارجة وزارت مدارك، ارائة درخواست به پاسخ در و افتاد تعويق
  اسناد تواند نمي سازمان اين اما است روشن كامالً شواهد كه داد جواب
 چرا دانيم مي حاال :گويد مي تلخي به هيلترمن جوست .كند افشا را خود
 .بودند قالبي اسنادشان چون كنند؛ افشا را اسناد اين توانستند نمي
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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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  كه اي ساله سي داخلي جنگ از قاجارها، سنگدل رئيس آقامحمدخان،�
 هاي لشكركشي از پس او .آمد بيرون پيروز بود، ساخته ويران را كشور

 حكومت آقامحمدخان، حكومت ... ساخت متحد را ايران گسترده،
 به كه 1176 سال به ... بود جويي كينه و انتقام برشالودة مطلق وحشت

        دژها بيرون .بود شده غرق خون در ايران بيابانهاي رسيد، قتل
 شورش از را اهالي تا بود شده انباشته هم روي انسان هاي جمجمه
 ].ف .م[                                                  .بترساند
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 تفرقه
 پايتخت در قاجار شاهزادگان از چند تني قاجار، فتحعليشاه فوت از پس�

 .شدند سلطنت مدعي ايران واليات اغلب و
  داشت، فرمانروايي آذربايجان در و بود ايران دولت رسمي وليعهد كه ميرزا محمد�

 .كرد جلوس تبريز در
 سلطنت تخت بر فتحعليشاه ارشد پسر السلطان ظل به ملقب عليخان تهران در�

 خود وليعهدي به را الملوك سيف پسرش و نهاد خود بر عادلشاه لقب و نشست
 .كنند ضرب او نام به سكه داد فرمان نيز و كرد انتخاب

 حسينعلي نام به و نشست سلطنت تخت بر فرمانفرما ميرزا حسينعلي شيراز در�
 .كرد انتخاب وليعهدي به را ميرزا قلي رضا خود فرزند و زد سكه قاجار شاه

 .كرد آرا ادعاي سلطنت مي قلي ميرزا ملك در مازندران محمد�
 .السلطنه در نظر داشت كرمان و خراسان را مجزا كند حسنعلي ميرزا شجاع�

 خارجه امور وزارت انتشارات و چاپ مركز قاجار، شاه محمد عهد در انگليس و ايران روابط از اسنادي 1130
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 پرتره فتحعليشاه قاجار
 .ق. ه 12سده 

 موزه ملي ايران



  قائم ابوالقاسم ميرزا قتل دستور وي ،شاه محمد سلطنت دوم سال در�
 .)ق .ه 1251( داد را خود كفايت با صدراعظم فراهاني مقام

 

 خارجه امور وزارت انتشارات و چاپ مركز قاجار، شاه محمد عهد در انگليس و ايران روابط از اسنادي 1132



 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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  و بود برپا ساري در قاجار شاه محمد زمان تا گچ و سنگ از عظيمي گنبد�
 را آن گنج خاطر به محمدشاه .شد مي خوانده »تور و سلم« گنبد نام به
 به هندي درويش تن سه دو بعدها .كرد خراب يكسره و بست توپ به

 .كردند رو و زير را آن يابي، گنج فكر
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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
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)44فرقان، آيه ( سبيلًاام تَحسب انَّ اَكثَرَهم يسمعونَ او يعقلُونَ إِنْ هم إِلَّا كَالْأَنْعامِ بل هم أَضَل   
آنان جز مانند  راه و روشآيا گمان مى كنى كه اكثر ايشان مى شنوند يا مى انديشند؟   

. چهارپايان بلكه گمراه تر نيست  



 از ايران معادن استخراج شاه، تشويقهاي عليرغم متأسفانه شاردن، نظر از�
 به تمايلي كاهلند، بسيار ايرانيان« :زيرا نبود، برخوردار كافي سرعت

  شود نمي بيشتر بوده هميشه كه حدي آن از جستجويشان ندارند، اكتشاف
  فعال، ما مثل آنها اگر .نيستند بيشتري ثروت آوردن بدست دنبال به و

  حتي كه شد نمي يافت كوهي هيچ بودند، كوشش به ناگزير و عالقمند
 ».باشند نكرده حفر چندبار را اش قلّه

 چنانچه و صريحند و صبور تيزهوش، فكر، خوش شرقيها وجود اين با ...«�
 ».يافتند مي دست انگيزي شگفت موفقيتهاي به بود، كار در پاداشي

1139 
 ير فري رونالد شاردن، سفرنامة شرح و برگزيده



  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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  شخصي كه فرمودند خود سخنرانيهاي از يكي در فرشچيان استاد�
 كارهاي نمايشگاه، فالن كه كنم سفارش كه نمود مراجعه من به
 تالش و كار به شما كه گفتم او به .گذارد نمايش به را شخص آن

 اول :گفت استاد جواب در .برسيد مرحله بدان تا داريد نياز بيشتر
   .كنم تالش و كار بعد شوم، مشهور خواهم مي

 
 زمين مشرق در« :است معتقد )ميالدي 1643-1713( شاردن ژان�

 مردم اصلي عادات و رسوم نتوانسته مذهب نه و روزگار گذشت نه
 ».دهد تغيير كل در را
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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(
 

 

1144 



 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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كنند و نه  اي از جامعه، نه درست كار مي اگر نگوييم همه، اما بخش عمده�
 .كنند، يعني توازني بين كار و تفريح ندارند درست تفريح مي

  و گذرند مي تفريح نظير امور ساير از كاركردن درست خاطر به بخشي�
 .شوند مي فرسوده بسرعت

البته آموزش  . خواهد درست كاركردن و درست تفريح كردن، آموزش مي�
 .كند نديدن، سلب مسئوليت نمي

 .  دانند بسياري از كارمندان و كارشناسان شرح وظايف كاري خود را نمي�
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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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 پژوهش در روشهاي جايگزين حل اختالف و حبس

 هاي پرونده به منجر مالي اختالفات كاهش براي راهكارهايي چه�
 :نمود ارائه توان مي حبس جايگزين همچنين و قضايي

  .شود اهداء ... و ها خانه يتيم خيريه، انجمنهاي به اختالف مورد مال�
 .كند مي محاسبه را يك هر سهم خودش خداوند

  زباله از طبيعت پاكسازي زباله، آوري جمع اجتماعي، خدمات ارائه�
 حبس، بجاي دريا سواحل پاكسازي پالستيك، بويژه

 قبولي در آنها، مطالعه كتب و امتحان �
  پژوهشي بايد كشورها ديگر تجربة تدوين ضمن خصوص اين در�

 .گردد ارسال قضايي و مقننه قوة به و گيرد صورت
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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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 سرانه مطالعه

 :سيدعباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي�
 . دقيقه است 13سرانه مطالعه در كشور                                

 1398آبان  25ايرنا،                                                           
 

 آمار و كنيد جستجو گوگل در »مطالعه سرانه« عبارت اين با�
 .كنيد مقايسه را كشورها
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آن كس كه نداند و بخواهد كه بداند، جان و تن خود را 
 .  ز جهالت برهاند

 
آن كس كه نداند و بداند كه نداند، لنگان خرك خويش 

 .به منزل برساند
 

آن كس كه نداند و نداند كه نداند، در جهل مركب  
 .  ابدالدهر بماند

 
يمين، شاعر قرن هشتم هجري ابن 1152  



 .آب منشأ حيات و آباداني است
  و ببارد آسا سيل شود، خارج خود چارچوب و مسير از اگر آب همين اما

 .است نابودي و ويراني موجب شود جاري طغيانگرانه
 :اند انديشه نيز همانند آب منشأ حيات وجود آدمي است كه فرموده

 اي مابقي تو استخوان و ريشه     اي    اي برادر تو همه انديشه
  سياقي، و سبك نظامي، و نظم مسيري، چارچوبي، اگر آب همچون انديشه

  و آبادي منشأ ديگر باشد، نداشته »منطقي« كلمه يك در و فرعي و اصل
 .نيست آباداني

  رفتار و عمل در نيز و نظر و فهم در منطقي تحولي اگر كه باورم اين بر
  فصل و حل آرام آرام عملي و نظري مشكالت از بسياري آيد وجود به آدمي

 .شد خواهند
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 به يكي كه كردم مي عبور ميانسال زن دو كنار از اتفاقي بطور روزي�
   :گفت مي و داشت ثالثي شخص به اشاره مانند گله ديگري

 » براي اينكه كمك كردن به حيوانات كالس داره اما به آدمها نه« 
 

  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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  بودم ديده كه ديگري كشورهاي همة از همراه تلفنهاي شمار ايران در�
  شده عرضه ايران در بريتانيا از پيش ماه شش 6 آيفون مثالً و بود بيشتر

  ديپلمات از كه هست يادم .بگيرد را جلويش كه بود كجا تحريم ديگر و
  اآلن تا است، بعيد« :گفت پاسخم در ... پرسيدم لندن در ايراني پاية بلند
           ».اند خريده 6 آيفون ايراني ميليون 10

 استراو جك                                                                                             
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 بيشتر معرفت كسب براي مردم كه بريم مي سر به روزگاري در اينك ما«�
  كتابهاي داشت انتظار توان نمي و كنند مي استفاده خود گوش از

  را عالم تمام كه است معدودي عدة دلپسند آنها موضوع كه گرانقيمتي
 ».آورند بدست فراوان رواج كنند، مي تصور خود وطن

 
 1935ويل دورانت، مارس 

 مشرق زمين، گاهوارة تمدن: تاريخ تمدن جلد اولدر پيشگفتار كتاب 
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  و روشنفكران آستان به روي بيشتر ]برگ بي برگ[ مجموعه اين پيامهاي
 بر تأكيد ايرانيان سعادت آرزوي در خود، پندار به .دارد دانشگاهي جوانان
 :مانند دانستم مناسب را فرهنگي موازين بعضي

 

 جويي؛ برتري و گزافه از بيرون ايران، پربار فرهنگي گذشته به اشاره�
  حواشي در شدن غرقه بي ادبي، شاهكارهاي مانند بي نقشهاي با مهرورزي�

 مكتبي؛ قشري دستورهاي و عاطفي هاي قصه و روايات و
  خيال از دور به غرب، جهان ژرفتر شناسايي براي رهنمودهايي جستجوي�

   .بدبيني و كوروار پيروي و انديشي ساده و بافي

  1393برگ، مجموعه مقاالت فرهنگي، پروفسور فضل اهللا رضا،  برگ بي 1157



  بيستم قرن سوم دو از بيش درازاي در كه آنچنان را فناوري و علم دنياي
  اجتماعي بينش به ايراني شهروند .نمودم باز خوانندگان به ام، آزموده و ديده

 :دارد فراوان نياز بيني جهان و
 

 بيا كه وضع جهان را چنانكه من ديدم      گر امتحان بكني مي خوري و غم نخوري
 بصري مجوي      كه  جام جم  نكند سود  وقت  بي  وصال نيستي   چو مستعد نظر

 )حافظ(                                                                                            

  1393برگ، مجموعه مقاالت فرهنگي، پروفسور فضل اهللا رضا،  برگ بي 1158



 و شوق مرهون ام، آموخته فارسي فرهنگ و ادب از كه آنچه از بيشتر�
 در آموزي دانش دوران يكنواخت زندگاني و تنهايي به آميخته كوشش

 استادان كمك بي را دراز راه اين .است ايران در دانشكده و دبيرستان
  .بودم فني و علمي بخشهاي دانشجوي چون پيمودم، افاضل افاضة و ادب
 دسترس در روز آن را امروز غرب جهان رنگارنگ تلويزيون اگر شك بي
 .بودم مانده غافل فارسي ادب و فرهنگ از اي اندازه تا داشتم، مي

  1393برگ، مجموعه مقاالت فرهنگي، پروفسور فضل اهللا رضا،  برگ بي 1159



  خيال جوانهاي برخي ... است تر بلندنماي باشد، بلندگوتر كه هر هم اينجا�
 و وسعت همة با غرب جهان كه يابند نمي در را سخن اين ژرفاي آلود،

 .فاضله مدينة نه است بازار و مصرف دنياي دارد، كه امكاناتي

  1393برگ، مجموعه مقاالت فرهنگي، پروفسور فضل اهللا رضا،  برگ بي 1160



  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 1163  



  محسوب استثناء كه مواردي به استناد با كه شود مي ديده كشور در بعضاً�
  در سيستماتيك مسير شخصي، منفعت يا و اطالعي كم بدليل شود، مي

   .برند مي سؤال زير را مختلف مسائل
 

 )science غربي مفهوم به( علمي كار بخواهد كسي اگر نمونه، بطور�
 آن سيستماتيك مسير اين .برود دانشگاه سپس و مدرسه به بايد ،كند
 به مسير، اين طي بدون كه كرد ذكر را استثنائاتي توان مي البته .است

   .اند رسيده علمي مدارج
 

 نيازي علمي، كار براي پس« كه گرفت نتيجه نبايد استثنائات اين از اما�
   .كرد تخطئه را آن و »نيست دانشگاه و مدرسه مسير طي به
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 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

1165 



  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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 سفيان، خليفه سوم اموي ابي بن معاويه بن يزيد

 .معاويه بن يزيد خليفه سوم اموي بود�
  دوستدار و رسيد خالفت به .ق .ه 64 سال در معاويه بن يزيد از پس وي�

 .بود )ع( ابيطالب بن علي خاندان
 ).  محتمالً مسموم گشت(وي چند هفته پس از مرگ يزيد، درگذشت �
  را پدربزرگش و پدر و كرده زاري و گريه منبر پاي مدت، اين در وي�

   .كرد مي لعن
 به سفياني ابي شاخة از خالفت و شد خليفه حكم بن مروان وي از پس�

   .شد منتقل مرواني شاخه
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 لوط زن ديگري و نوح پسر يكي كه شده آورده حكايت دو كريم قرآن در�
 پسر كه است آمده نيز اشعار در موضوع اين .شدند گمراهان همراه كه

 .شد گم نبوتش خاندان بنشست، بدان با نوح
 .  قرآن كريم لعن شده استاسالم در ابولهب عموي پيامبر �
 .اما زن فرعون به خداوند ايمان آورد�
 و ابيطالب بن علي فرماندار و حامي يكي اول، خليفه ابوبكر پسران از�

 .بود معاويه سپاه در و مخالف ديگري
  محتمالً نبود، بدي آدم يزيد پسر بگويد عوام بعضي بين در كسي اگر�

  فاني دار آورد، سند شيعه كتب از كه كند پيدا را اين مجال اينكه از قبل
   .كند مي وداع را
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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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 مثال تغيير پايتخت بخاطر زلزله

 مطرح زلزله خطرات بدليل پايتخت انتقال بحث كه است دهه چندين�
 .شود نمي انجام مختلف موانع علت به اما است؛

 

ايم   كاهش صدمات زلزله فقط به اين راهكار چسبيده خصوص متأسفانه در�
 .كنيم و اگر نشود، كار ديگري نمي

 

اي از راهكارهاي آسان تا دشوار مد نظر قرار   در صورتي كه بايد مجموعه�
 .  گيرد و با توجه به توانمان هر سال بخشي از آن انجام شود

 

 :  شود مورد به ترتيب آسان تا دشوار ذكر مي 10در ادامه �
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 اطالع وسيع سطح در خطر در مناطق و ري و تهران گسلهاي نقشة�
   .شود رساني

 ها، نصب تابلوهاي آن در امالكي�
 درج موقعيت ملك نسبت به گسلها در اسناد خريد و فروش امالك،�
 هاي مترو، نصب تابلوهاي آن در ايستگاه�
 نصب تابلوهاي آن در مناطق پرخطر،�

 سازي در اين مناطق، عدم مرتفع�
 عدم مجوز نوسازي و افزودن طبقات جديد،�
 عدم مجور ساخت و ساز جديد در اين مناطق،�
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 ،غير استانداردتخريب ساختمانهاي قديمي و �
 خروج بيمارستانها و مراكز حساس از اين مناطق،�
 شود، تعريض گلوگاههاي خيابانها كه در صورت زلزله سبب انسداد مي�
 ،تبديل به فضاي سبز و زمين بازيو زمينهاي خالي خريد �
 دادن زمين معوض يا خريد ساختمانها و تبديل به فضاي سبز،�
 كاهش تراكم جمعيت در اين مناطق و تبديل دوباره به باغ و خانه،�
 .و انتقال تدريجي پايتخت�
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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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  و آزاد مردمان از متشكل دموكراسي اقالً را كهن نظم آن جاي اگر ...«�
  شهر مردمان ولي .نمود نمي روي بزرگي آشفتگي گرفت، مي شده تربيت

 فن هر در كس هر كردند گمان كه شدند جنوني چنان دچار ]آتن[ ما
 قوانين به اعتنايي بي با قانون خوارشمردن بدينسان .دارد اظهارنظر حق

 چون مردم .گرديد منجر همگاني گسيختگي لگام به و شد آغاز موسيقي
 هر در را ترس و رويي كم صاحبنظرند كار هر در كه بودند شده معتقد
  شرمي بي .انجاميد شرمي بي به ترسي بي اين و دادند دست از مورد

  مردمان داوري از گستاخي علت به كسي كه كند مي بروز آنجا خطرناك
  است قيد و حد بي آزادي شرمي، بي آن سرچشمة و ،نهراسد خود از داناتر

 ».بپندارد هست آنچه از باالتر بمراتب را خود كس هر شود مي سبب كه
                                         

 لطفي محمدحسن ترجمه افالطون، سوم كتاب                                       

1177 



  را مردم كه آيد مي ديگري آزادي بزودي آزادي، اين سر پشت« :ادامه در�
     ديگري آزاديِ آن از پس .ننهند گردن دولت فرمان به كند مي وادار
  پند از جوانان و مادر و پدر اطاعت از فرزندان آن نتيجة در كه رسد مي

  و بگذارد پا زير را قوانين كوشد مي كس هر آن از پس .تابند مي سر پيران
 بهوش بايد ... ايستد نمي سوگند و پيمان سر بر هيچكس كار پايان در

  خود با را ما و بگسالند عنان سركش اسبي چون سخن مبادا تا باشيم
  نبايد نه، .بيفتيم خر از مشهور مثل آن قول به كه برساند جايي به و ببرد

  خود از قدم هر در بايد بلكه بيفتد سخن دست به ما اختيار بگذاريم
   »شود؟ مي گفته منظور چه به سخنها اين همة :بپرسيم

  

 سوم افالطون، ترجمه محمدحسن لطفيكتاب                                                
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 براي يا بكنيم خود دست به را خود گور كه اينست انتقاد از هدف�
 زماني شرايط بايد كند انتقاد خواهد مي كه كسي است؟ امور اصالح

 فراتر معيني حد از انتقادات حجم وقتي .بگيرد نظر در را مكاني و
 تزريق اش همه و آيد نمي بيرون آن از مثبتي نتيجة ديگر رفت،
  دارد، نگاه را خود كسي اگر شرايط اين در .بود خواهد منفي انرژي

 .است كرده هنر
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 حداكثر حالت دو بين كنترل عملگرهاي كنترلي، سيستم در كه هنگامي�
  استثنائات از فارغ( است ناپايداري نشانة افتد، مي نوسان به منفي و مثبت
  .)هستند روشن يا خاموش وضعيتي دو ذاتاً كه عملگرهايي نظير

 سمت به متناوب و سريع بطور را فرمان خودرو، كنترل در كنيد فرض�
 !بچرخانيم راست و چپ

  دو بين سياستها كه هنگامي هم اجتماعي يا اقتصادي سياسي، عرصة در�
 و سياستها اتخاذ عدم و ناپايداري از نشان افتد، نوسان به متضاد، حالت
    .است صحيح هاي برنامه
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 حركت پاندولي
  و نگيرد قرار نظر مد تغييرات نرخ سياسي-اجتماعي رفتار در كه هنگامي�

  در البته .شويم مي پاندولي حركت دچار شود، ديده فعلي وضعيت تنها
  تغييرات نرخ پروفيل تخمين و نيست كافي نيز تغييرات نرخ متعدد موارد

 .است نياز
 تغييرات نرخ به كمتر و كنند مي مشاهده را فعلي وضعيت تنها عوام�

 .دارند توجه )منفي يا مثبت(
 خودرو خواهد مي اي راننده وقتي :كنند مي رعايت تجربه مطابق همه كه مثالي�

 به شروع قرمز، چراغ به مانده اي فاصله از كند، متوقف قرمز چراغ پشت در را
 پس دارم فاصله چراغ تا هنوز چون كه بگويد راننده اگر .كند مي ترمزگيري

  هنگامي و ندهد قرار نظر مد را )خودرو سرعت( تغييرات نرخ و دهم، گاز بايد
 خواهد عبور چراغ از بردارد، گاز پدال روي از را پا آنوقت شد صفر فاصله كه

 .كرد
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  اند كرده امتحان بارها و بارها خود تجربيات به توجه با رانندگان را كار اين�
  گاز پدال نبايد ديگر كه دانند مي و )رانندگي آموزش زمان در بار صدها(
   .كنند كم را )تغييرات( سرعت بايد بلكه دهند، فشار را

  آنوقت شود، تكرار برايمان بار صدها نيز اجتماعي و سياسي موضوعي اگر�
  موضوعات اين اما .كنيم اتخاذ مناسب رفتاري توانيم مي رانندگي مانند

      تباه نسلها افتد، اتفاق بارها كه صورتي در و افتد نمي اتفاق بسرعت
   .كند اضافه تجربيات اين به تواند، مي آن تحليل و تاريخ مطالعة .شود مي

 نرخ آن در كه شود مي ديده خأل در آونگ ديفرانسيل معادلة به توجه با�
 .ندارد وجود كننده ميرا عنوان به )فاصله يا( زاويه تغييرات
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  خود بهرة كس هر چه است شده تقسيم بهتر چيز هر از عقل مردم ميان�
 دير بسيار ديگر چيز هر در كه مردماني كه داند مي تمام چنان آن از را

   .كنند نمي آرزو دارند كه آن از بيش عقل از پسندند
 )1596-1650(رنه دكارت                                                                     
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 گذاشت؟ عموميتوان به آراي  چه موضوعاتي را مي

 وجود خداوند تبارك و تعالي،�
 كدام دين برتر از ساير اديان است،�
 صحت فرضيات و نظريات علمي،�
 خريداري هواپيماي بوئينگ يا ايرباس،�
 ،ميليارد تومان در كشور 10مصادرة دارايي افراد با بيش از �
پفك، سيگار، الكل، (رساند  ممنوعيت مصرف موادي كه به انسان ضرر مي�

 ...)  حشيش، ماريجوانا، ترياك، هروئين و 
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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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 به جويي كه يك روز بگذشت آب 
 نسازد خردمند ازو جاي خواب                                                    

 
 حكيم ابوالقاسم فردوسي                                                    
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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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 )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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  با عباسيان خالفت، تصاحب و بغداد بر مأمون غلبة از چندي از پس اما�
 و كرده بيعت بغداد در )عباسي سوم خليفة فرزند( مهدي بن ابراهيم
 .شد آن در اقامت و بغداد رهسپار مرو از خالفت، حفظ براي مأمون

 بيزار او از عباسيان كه سهل، بن فضل وزيرش با بغداد به مأمون ورود�
 موجب و داشتند عهدي واليت عنوان كه )ع( رضا امام با همچنين و بودند

 .نبود پذيرفته عباس بني سوي از شد، مي عباسيان از خالفت انقطاع
  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
 به كه گفتند دستگيري از پس فضل قاتالن اينكه جالب .ساخت هموار
 .اند كشته را وي مأمون فرمان
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 مشهورترين قيامهاي اولية شيعيان: پيوست

 سال در يزيد مرگ از پس ،)ع( علي بن حسين خونخواهي به توابين نهضت�
 .گرفت شكل خزاعي صرد بن سليمان رهبري به كوفه شيعيان از .ق .ه 64
 پشيمان كربال واقعة در )ع( علي بن حسين با همراهي عدم از كه عده اين

 شام بسوي توابين سپاه .گشتند موسوم »توابين« نام به و كرده توبه بوده،
  بن اهللا عبيد فرماندهي به شام سپاه با .ق .ه 65 سال نبرد در و كرده حركت

  به و خورده شكست )دالورانه نبرد روز چند عليرغم( الورده عين در زياد
  كه فرستاد پيغام آنها براي زندان از ثقفي مختار .كردند نشيني عقب كوفه
 .كرد خواهد قيام علي بن حسين خونخواهي به خود آزادي، از پس

 
  او، شهادت و .ق .ه 121 سال در )ع( الحسين بن علي امام فرزند زيد قيام�
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 كشته يارانش با يحيي« :خراسان در )ع( الحسين بن علي بن زيد بن يحيي قيام�
 دروازة بر را پيكرش و بردند دمشق به را سرش )هجري 125 رمضان( شدند

 او يافتند دست خراسان بر ابومسلم ياران كه روزي تا .آويختند جوزجانان
 بيش سال هجده ظاهراً قتل هنگام در كه يحيي مرگ .بود دار بر همچنان
 سخت را خراسان شيعيان كردند، او كشتة با كه آميزي اهانت رفتار و نداشت

 را كساني و كرد استفاده امر اين از دعوت، صاحب ابومسلم اينرو از .كرد متأثر
 كشندگانش از را يحيي خون انتقام كه داد مي وعده كردند مي بيعت او با كه
 سال آن در و كردند سوگواري يحيي بر روز هفتاد خراسان مردم ... .خواهد باز

 و يحيي را او كه اال نزاد خراسان در كودك هيچ كند، مي نقل مسعودي چنانكه
 ]كوب زرين عبدالحسين دكتر سكوت، قرن دو[           ».كردند نام زيد يا
   .دارد قرار كاووس گنبد شهر در زيد بن يحيي مقبرة    

 
1194 



  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�
 يافت تسلط آن نواحي و كوفه بر مدتي و كرد قيام مأمون عليه كوفه در 199

 بن محمد با و درگذشت 199 سال به وي .)داشت حضور فخ واقعة در وي(

  نام به كوفه در اي سكه سال، اين در .شد بيعت )ع( علي بن زيد بن محمد
 .است شده ضرب )ابوالسرايا - محمد :يعني( االصفر-فاطمي
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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.



  فلسطين به گسترش و افريقا شمال در )اسماعيلي شيعة( فاطميون سلسلة�
 در عباسي خالفت و شده متصرف را بغداد فاطميون ؛)297-567( سوريه و

 .)450( شد خوانده فاطمي امام نام به خطبه و گرفته قرار انقراض معرض
  علي« عبارت با و فاطمي خليفة نام به 451 سال به نيز طاليي مسكوك

  451 در بغداد به سلجوقي تركان ورود با اما است؛ شده ضرب »اهللا ولي
 .يافت نجات انقراض خطر از عباسيان خالفت

 عباس بني اينكه بر مبني گرفت چند فتاوي خود مملكت علماي از خوارزمشاه�
  برگزيد مقام اين به را حسيني سادات از يكنفر بايد نيستند، خالفت به محق

  از يكي و انداخت خطبه و سكه از را او نام كرده، اعالن معزول را خليفه ...
 ... كشيد لشكر بغداد قصد به 614 در وي ... خواند خليفه را ترمذي سادات

 از چون ... خوردند زياد صدمة سرما و برف از آباد اسد گردنة در لشكريانش
 نمود عودت خراسان به نداشت اطمينان النهر ماوراء و خود اصلي ممالك كار
 ]اشتياني اقبال عباس مغول، تاريخ[  چنگيزخان، توسط شدن منهزم و خوارزمشاه سقوط ...
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 ،)كمتر از نيم قرن(سربداران در قرن هشتم هجري �
  از پايتخت انتقال ،)ق .ه 703 -716( خدابنده الجايتو محمد سلطان�

  710 سال در وي دستور به .نمود تأسيس خود كه سلطانيه به تبريز
 .شد ضرب شيعيان امام 12 اسامي به مزين ديناري ق .ه

  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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حكومتهاي شيعي ادريسيان، زيديهاي يمن،. ق. ه 329تا زمان درگذشت نائب چهارم در سال     
. حمدانيان، آل بويه و فاطميون تشكيل شده بودند   



  763حسن دامغاني كه در سال -سربداران: سكه نقره در دورة تاريخي�
 .ضرب شده است در حاشية پشت سكه نام دوازده امام شيعيان را دارد

ضرب شده در  906محمد بهادرخان كه به سال -سكه نقره از آق قويونلو�
 .حاشيه نام دوازده امام شيعيان را دارد

 .نام دوازده امام شيعيان را داردحاشيه، شاه اسماعيل صفوي در سكة �
:         عبارت ذيل ضرب شده است 1167از افشاريه به سال در سكة شاهرخ �

 »شاهرخ كلب آستان رضا    زد در جهان به حكم خدا  سكه «
 ]1390هاي موزه ملك، شريعت زاده،  هاي ايران زمين، مجموعه سكه سكه[                
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1200 

 نقره :جنس        ،.ق .ه 343 :ضرب تاريخ
  محمد آل سيف / محمد بن وهسودان / اهللا خليفه علي :سكه روي متن

 يؤتون و الصلوه يقيمون الذين امنوا الذين و رسوله و اهللا وليكم انما :حاشيه
 راكعون هم و الزكوه

  اهللا رسول محمد / اهللا اال اله ال :سكه پشت متن 
 محمد اسمعيل جعفر محمد علي الحسين الحسن علي محمد :خارجي حاشيه

329، صفحه 1396تاريخ سكه در دودمان هاي محلي ايران، تأليف سعيد سليماني،   
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 و سكه اين از كه جانبي نكته
 اين است مستفاد موارد ديگر
 و سادات نامة شجره كه است

 ها كتيبه در را امامزادگان
 .كردند مي كوتاه

 )ع( رضا امام واليتعهدي
 اصفهان :ضرب محل
 .ق .ه 203 :سال

 نقره :جنس
 مما اهللا خليفه المأمون اهللا رسول محمد هللا :سكه روي
  موسي بن علي المسلمين عهد ولي الرضا االمير به امر
 بخ ذوالرياستين طالب ابي بن علي بن
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محراب گچبري  
امامزاده ربيعه خاتون 
در اشترجان، اصفهان، 

 ق . ه 708
 

 )تصوير سمت راست(

 واقع جعفر بن علي امامزاده بقعة به متعلق »بهشت درب« به معروف فام زرين كاشي محراب
 هشتم قرن اول نيمه در حسني ميرمحمد ملك عطا دستور به امامزاده اصلي بناي قم، شرق در

 .است رسيده پايان به هجري 740 سال در نيز آن تزيين و تكميل كار و گرفته صورت هجري



 .نطق خان كريمه براي سربازانش نيز بسيار جالب است�
سليم گري بعد از رسيدن به كنار رودخانة دنيپر، بر يك بلندي قرار گرفت و 

 :پس از گردآوردن تمام نيروهاي تاتار، با هيجان و صدايي رسا گفت
 ما بر سو، هر از ما دين دشمنان يافت، راه ايمانتان در كه ضعفي علت به«

  بخاطر نه امروز .]عاشورا[ كربال روز همانند است روزي امروز .شدند پيروز
  تالش خود دين راه در مرگ سرحد تا بجنگيد، عثمان آل بخاطر نه و من

  بجاي خود از نيكو نام قيامت روز تا و ندهيم فرصت دين دشمن به كرده،
      ».گذاريم

  خود به تاتار سربازان افتاد، سجده به كه هنگامي .شد پياده اسب از بعد
  دشمن به پشت كه كردند ياد سوگند برآورده، فرياد آنكه از پس لرزيدند،

 .آمدند هوتن قلعة مقابل به جنگيد، خواهند دشمن با شهادت، تا نكرده،
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  خود سفرنامة در داشت، مالكي مذهب كه ).ق .ه 703-770( بطوطه ابن�
  و حله و )كربال( حسين مشهد و )نجف( علي مشهد اهالي :نويسد مي

       غاله از و مذهب شيعه طوس، و آوه و ساوه و كاشان و قم و بحرين
 ]231 ص ،1376 ششم، چاپ موحد، محمدعلي ترجمة[ .باشند مي

  گويد مي و كند مي ذكر شيعه و سني را اصفهان اهل همچنين وي�
  .است شده شهر از زيادي قسمت ويراني سبب آنها منازعات و اختالفات

 ]246 ص همان،[
 .برخاست كشورگشايي به تيمورلنگ وي، سفر از پس سالي چند�
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  20 حدود چشمهاي داد دستور كرمان تصرف از پس قاجار محمدخان آغا�
 )زند خان لطفعلي از طرفداري جويي كينه به( را آنجا مردم از نفر هزار
 اين ،)مظلوم يا ظالم( بود مذهب سني طرفين از يكي اگر حال .كنند كور

  مظلوم طرف و كرده قلمداد سني و شيعه جنگ چارچوب در را جنايت
 .زد مي فرياد را آن جا همه روز بدين تا

  در بود، مذهب شيعي نادر اگر نيز هند به نادرشاه لشكركشي در�
   .كردند مي تحليل را موضوع سني و شيعه جنگ چارچوب

 با جمعي دسته تنبيه و عام قتل جنگ،« بتواند بايد تاريخ پژوهشگر يك�
عمال يا ارضي تماميت اهدافقتل« و »)نامشروع يا مشروع( حاكميت ا 

 .نمايد تفكيك را »نژادي يا مذهبي و ديني اختالف انگيزة به عام
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 به شود، مسيحي شرقي روم امپراتوري اينكه از قبل تا ساساني امپراتوري�
  اما داد؛ مي پناه شدند، مي واقع روم امپراتوري آزار مورد كه مسيحيان

  ديدة به مسيحيان به روم، امپراتوري و امپراتور شدن مسيحي از پس
  موضوع اين به نبايد و )نشيبهايي و فراز با هرچند( شد مي نگاه ترديد
          .كرد نگاه اديان تقابل ديد از تماماً
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 )عبري(موشه موسي، موسه، �
 مري، ميرياممريم، ماري، �
 يهودا، جوداس، ايهود، يهود�
 لوقا، لوكاس، لوك�
 ، تامستوماستوما، �
 جِرِمايا، جِرميا، ارميا�

 

 ژوزفيوسف، جوزف، �
 داود، داويد، داويت�
 متيو، متيوس، ماتيو، ماتئوس، ماتياس، متي�
 ماركمرقس، مارقوس، ماركوس، �
 مايكل، ميخائيل، ميكال، ميكائيل�
 ، گيبريالگابريلجبرئيل، جبرائيل، �
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 ابراهيم، آبرام، ايبرهام، آبراهام، برام، ابرهه•
 اسحاق، ايزاك، ييسحاق، ييستخاك•
 كُب جِي، هاكوب، ژاكوبيعقوب، ياكوب، جاكوب، •
 جان، ژان، يانيوحنا، يوحنان، يوهان، يوهانس، هوهانيس، يوانس، يحيي، •
 
 

 )  با گويشهاي مختلف(اسامي غربيها با منشأ مذهبي : پيوست



 بايد پس دهم، مي فرمان نيز من و دادند فرمان من به نگو، مردم به�
  و پژمرده، را دين و فاسد، را دل بيني، بزرگ خود اينگونه كه شود؛ اطاعت
 .نعمتهاست زوال موجب

 مهربان و دوست همه با و ده، قرار خويش دل پوشش را مردم با مهرباني�
 غنيمت را آنان خوردن كه باشي شكاري حيوان چونان هرگز، مبادا .باش
 همانند ديگر دسته و تو ديني برادر اي دسته :اند دسته دو مردم زيرا داني؛

 آنان بر علّتهايي يا زند مي سر آنان از گناهي اگر .باشند مي آفرينش در تو
 آنان گردند، مي مرتكب اشتباهي ناخواسته، و خواسته يا شود، مي عارض

  را تو خدا داري دوست كه آنگونه گير، آسان آنان بر و ببخشاي را
 .گيرد آسان تو بر و ببخشايد
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 از فرمانِ بندة خدا، علي اميرمؤمنان، به مالك اشتر پسر حارث 



 به اينكه تا است تر خوشبخت بسيار بماند محروم نعمت از اگر آدمي�
 )كوروش به منسوب( بدهد دست از را آن غفلت راه از و برسد نعمت

 ]نامه، گزنفون كوروش[                                                   
 

  شد، خواهي شاه بعداً كه كسي اي تو :گويد بيستون كتبية در داريوش�
 اگر كن، مجازات سختي به را دروغزن مرد .دار دور به دروغ از را خود

   .باشد امان در من سرزمين كه انديشي مي چنين
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 .  اند پيروزي حق كساني است كه از شكستهاي خود درس گرفته�
 بيكنفرانسيس                                                                                             

 

 آنتوني رابينز     . از رموز موفقيت سؤالهاي مناسب پرسيدن استيكي �
 

 .  اي باش اي مباش، در انديشه آنچه نكرده در انديشه آنچه كرده�
 سعيد نفيسي                                                                                              

 

 .  آورد اي است كه محصلين خود را با قيمتي گران بار مي تجربه، مدرسه�
 بنيامين فرانكلين                                                                                        

 

1210 
  1385گنجينة سخنان بزرگان ايران و جهان، مرضيه يعقوبي، انتشارات عطار، 



  سه ماندگاري، اين سبب و است پايدار و مانا فرهنگي ايراني، فرهنگ�
  است ملي هويت نهايت در و فرهنگي تعامل ،پذيري انعطاف ويژگي

  ملي انسجام به امروزي، جامعة در موجود تكثر و تنوع عليرغم كه
 .است نموده كمك

 گردشگري و فرهنگي ميراث پژوهشگاه                                                
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