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ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر ‐۱
در اﯾﺮان داﻧﺸﺎه ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺘﻘﻠ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺧﻮدِ داﻧﺶ اﺳﺘﻘﻼﻟ ﻧﺪارد!][1
ﻧﻬـﺎد داﻧـﺶ در اﯾـﺮان ازﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻬـﺎد دﯾـﻦ و ﻧﻬـﺎد ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﭘﺎﺳـﺨﻮ و واﺑﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ .ﻧﺨﺴـﺖ ،ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ
ﺗﻀﺎدﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺎه و ﺣﻮزه ﺑﻮده اﺳﺖ ،داﻧﺸﺎهﻫﺎ رﻗﯿﺒﺎﻧ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣآﯾﻨﺪ و ،زﯾﻦرو ،ﮔﺮاﯾﺸ در ﺑﺮﺧ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از داﻧﺸﺎه ﺣﻮزهای دﯾﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎﯾ ﭼﻮن »اﺳﻼﻣﮐﺮدنِ داﻧﺸﺎه«» ،ﻋﻠﻢ اﺳﻼﻣ ،«و »وﺣﺪت
ﺣﻮزه و داﻧﺸﺎه« ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﺣﻮزه و داﻧﺸﺎه از راه ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﻧﻬﺎدی
ﺷﺒﻪﺣﻮزوی ﺑﺎﺷﺪ [2].زانﺑﯿﺶ ،در درون ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳ ﻧﯿﺰ ﻫﺮﯾ از ﻃﯿﻒﻫﺎ ﻣﮐﻮﺷﺪ داﻧﺸﺎه را از

آنِ ﺧـﻮد ﺳـﺎزد و ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣرﺳـﺪ ﺳـﺘﯿﺰی ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻦ ﻣﯿـﺎن ﮔﺮوهﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳـ ﺑـﺮ ﺳـﺮ داﻧﺸـﺎه در ﺟﺮﯾـﺎن
ﺑﺎﺷﺪ [3].ﻣﻌﻤﻮﻻ ،ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪنِ ﻫﺮ ﺟﻨﺎح ﺳﯿﺎﺳ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزیﻫﺎی ﮐﻼﻧ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎد داﻧﺸﺎه
.ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزیﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﮔﺎﻫ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﮐﺮد و ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺴﺎدآﻣﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ

در ﻧﺎﻫ ﮐﻠ ،ﻓﺴﺎد در اﯾﺮان ﺷﺪﯾﺪ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ آﻣﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ
ﺑﻠﻪ ﺣﺘﺎ از آﻧﭽﻪ از درون ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﻣﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺧﻮﺑ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ .ﮔﺎهﺑﻪﮔﺎه ،ﻃ
ﺳﺘﯿﺰﻫﺎﯾ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ ،ﭘﺮده از ﻓﺴﺎدﻫﺎﯾ ﺑﺴﯿﺎر درﺷﺖ ﮐﻨﺎر ﻣرود .ﺑﺮای ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـ ﻧﯿـﺰ ﮐـﺎﻓ ﺳـﺖ رﺗﺒﻪﺑﻨـﺪیِ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺷﻔـﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـ در زﻣﯿﻨـﻪی ﻓﺴـﺎد را ﺑـﺒﯿﻨﯿﻢ .در آﺧﺮﯾـﻦ
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن رﺗﺒﻪی اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪی ﻓﺴﺎد را ،در ﻣﯿﺎن  ۱۷۵ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱۳۶ ،اﻋﻼم ﮐﺮده
اﺳﺖ و در ﻣﻘﯿﺎﺳ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺮ )ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺴﺎدآﻣﯿﺰ( و ﺻﺪ )ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎک( ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﻤﺮهی  ۲۷داده اﺳﺖ[4].
اﻣـﺎ ،در ﮐﻨـﺎر ﺷﻞﻫـﺎی ﺟﻮراﺟـﻮرِ ﮐﺮدوﮐﺎرﻫـﺎی ﻓﺴـﺎدآﻣﯿﺰ ،ﻓﺴـﺎد داﻧﺸـﺎﻫ در اﯾـﺮان از ﻧﺎﭘﯿـﺪاﺗﺮﯾﻦﻫﺎ و
ﻫﻢﻫﻨﺎم ﭘﺮﭘﯿﺎﻣﺪﺗﺮﯾﻦﻫﺎ ﺳﺖ؛ دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺣﺪوﻣﺮز ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳ در داﻧﺸﺎه ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ
ﮐـﻪ ﻣﺗـﻮان آن را ﻓﺴـﺎد داﻧﺸـﺎﻫ ﺳﺎزﻣﺎنﯾـﺎﻓﺘﻪ )ﺳﯿﺴـﺘﻤﯿ (ﺑـﻪ ﺷﻤـﺎر آورد .ﻧﻮﺷﺘـﺎر ﭘﯿـﺶرو ﻣﮐﻮﺷـﺪ
.ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺴﺎد داﻧﺸﺎﻫ در اﯾﺮان را ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﺪ

ﻓﺴﺎد داﻧﺸﺎﻫ۲‐ 
ی ﭘﺮﺷﻤﺎری از ﮐﺮدوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ،ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ ،ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺎه ودر اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
داﻧﺸﺎﻫﯿﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺷﻮد را »ﻓﺴﺎد داﻧﺸﺎﻫ «ﻣﻧﺎﻣﯿﻢ .ﻓﺴﺎد داﻧﺸﺎﻫ ﯾﺎ »ﻓﺴﺎد در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ«
ﯾ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪی ﻓﺴﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻫﺎﯾ ﺣﺘﺎ ﻣﺮاﮐﺰی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدهاﻧﺪ[5].
در ﯾ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیِ ﮐﻠ ،ﻣﺗﻮان ﻓﺴﺎد را ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪی ﻓﺴﺎد دوﻟﺘ [6]و ﻓﺴﺎد ﻏﯿﺮدوﻟﺘ [7]ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.
:ﺗﻌﺮﯾﻔ ﺳﺎده و ﮐﻠ ﺑﺮای ﻓﺴﺎد ،ﮐﻪ ﻓﺴﺎد دوﻟﺘ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ﻫﺮدو را درﺑﺮﻣﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﺷﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ

ﻓﺴﺎد :ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﯾﺎ ﺟﺎﯾﺎه – ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴ ﯾﺎ ﮔﺮوﻫ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ‐ ﺑﺮای ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﺨﺼ
.ﯾﺎ ﮔﺮوﻫ

ﻃﺒـﻖ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺑـﺎﻻ ،در ﺟﺮﯾـﺎن ﻓﺴـﺎدِ داﻧﺸـﺎﻫ ﻧﯿـﺰ اﺳـﺘﺎدان ،داﻧﺸﺠﻮﯾـﺎن ،ﮐﺎرﻣﻨـﺪان و دﺳـﺖاﻧﺪرﮐﺎرانِ
داﻧﺸﺎه ،ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﯾﺎ ﮔﺮوﻫ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزیﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ داﻧﺸﺎه ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ،از ﺟﺎﯾﺎهﺷﺎن ﺑﻪﻧﺎدرﺳﺖ
درﺟﻬﺖ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﺨﺼ ﯾﺎ ﮔﺮوﻫ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد داﻧﺸﺎﻫ
ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻞﻫﺎی دﯾﺮِ ﻓﺴﺎد ،ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺴﺎد ﺳﯿﺎﺳ ،ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺴﺎد اداری و ﺟﺰاﯾﻦﻫﺎ ،درآﻣﯿﺰد
ﯾـﺎ ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺷـﻮد .ﻫﻢآﻣﯿـﺰیِ ﻓﺴـﺎد داﻧﺸـﺎﻫ ﺑـﺎ ﺷﻞﻫـﺎی دﯾـﺮ ﻓﺴـﺎد ردﮔﯿـﺮی ،اﻓﺸـﺎ ،و اﺛﺒـﺎتِ ﻓﺴﺎدﻫـﺎی

.داﻧﺸﺎﻫ را دﺷﻮار ﻣﮐﻨﺪ

ﻓﺴﺎد داﻧﺸﺎﻫ ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮردﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺷﻮد :دزدیِ ادﺑ ،ﺟﻌﻞ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠ ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠ ،ﺗﻘﻠﺐ ،ﻓﺮﯾﺐدادن ،رﺷﻮهدادن ،ﺧﺮاﺑﺎری ،ﮐﻢﮐﺎری در ﺣﺮﻓﻪ ،ﺟﻌﻞ ﻫﻮﯾﺖ ،ﭘﺎرﺗﺑﺎزی،
ﮔﺮوهﮔﺮاﯾ ،و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪﺳﺎﻻری .درﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﮐﺮدوﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺴﺎدآﻣﯿﺰ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺗﻮان راﻫﺎرﻫﺎی زﯾﺮ را
ﺑــﺮای ﭘﯿﺸﯿــﺮی و اﺻﻼح ﭘﯿﺸﻨﻬــﺎد ﮐــﺮد :ﺗﻘــﻮﯾﺖ ﺳــﺎز و ﮐﺎرﻫــﺎی ﻧﻈــﺎرﺗ ،ﺑــﻪﮐﺮدِ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫــﺎی داوری و
ارزﯾــﺎﺑ ،ﺷﻔــﺎﻓﯿﺖ در اﺳــﺘﺨﺪامﻫﺎی داﻧﺸــﺎﻫ و ﺑﻮرسﻫــﺎی ﺗﺤﺼــﯿﻠ ،ﻣﻨﻄﻘــﮐﺮدنِ ﮐﻤﻫﺰﯾﻨﻪﻫــﺎ و
ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪﻫﺎ ،و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪیِ دﻗﯿﻖ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷ و ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺮﺧ ﺷﻞﻫﺎی اﺻﻠ ﻓﺴﺎد
.داﻧﺸﺎﻫ در اﯾﺮان در ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪام ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻤ ،و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳ ﻣﺷﻮد

ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤ۳‐ 
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎن ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﯾﺎدآوریِ ﻣﺎﺟﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪی اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﺎه در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨ

در ﺳﺎلﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﻣﺎﯾﻪی اﻓﺴﻮس اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻫ ﮔﺬرا ﮐﺎﻓ ﺳﺖ ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯿﻢ
اﻋﻤﺎلﻧﻈﺮِ ﺳﯿﺎﺳ درﻣﻮرد ﮐﺮﺳﻫﺎی داﻧﺸﺎﻫ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨ ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪ ﺑﻠﻪ زانﭘﺲ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ

ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾ ﻇﺮﯾﻒﺗﺮ و ﻧﻬﺎنﺗﺮ ،اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ در ﻫﻤﻪی ﺳﺎﻟﯿﺎنِ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب،
دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳ درﻣﻮرد ﮐﺮﺳﻫﺎی داﻧﺸﺎه ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ :روشﻫﺎی

ﮐﺮدنِ اﺟﺒﺎریِ ﺑﺮﺧ اﺳﺘﺎدان؛ روشﻫﺎی ﭘﯿﺶﮔﯿﺮاﻧﻪ ﻫﻤﭽﻮن اﻋﻤﺎل ﮔﺰﯾﻨﺶﻫﺎیﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
ﻏﯿﺮﻋﻠﻤ؛ روشﻫﺎی ﭘﯿﺶدﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از راهﯾﺎﺑ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠ ﺑﺎﻻﺗﺮ و اﻋﻄﺎی
اﻣﺘﯿﺎزاﺗ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻮرﺳﯿﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠ ﺑﻪ ﺧﻮدیﻫﺎ؛ و روشﻫﺎی رﯾﺸﻪایﺗﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺬف ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﺧ
.واﺣﺪﻫﺎی درﺳ

در دورهی رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮریِ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد روﻧﺪ ﺟﺬب ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤ و ﺑﻮرﺳﯿﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﯿﻠ
ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ درآﻣﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﮔﺮﭼﻪ درﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻋﻤﺎلﻧﻈﺮِ داﻧﺸﺎهﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،درﻋﻤﻞ
دﺳــﺖ دوﻟــﺖ را در اﻋﻤــﺎلﻧﻈﺮِ ﺳﯿﺎﺳــ و اﯾــﺪﺋﻮﻟﻮژﯾ در ﺟﺮﯾــﺎن اﺳــﺘﺨﺪام ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤــ ﺑــﺎزﺗﺮ ﮐــﺮد .ﺑــﻪ
ﻫــﺎیﻃﻮرﻣﺸﺨﺺ ،ﯾــ از ﭘآﯾﻨــﺪﻫﺎی زودﻫﻨــﺎم اﯾــﻦ اﻗــﺪام دوﻟــﺖ اﺣﻤــﺪیﻧﮋاد ﻫﻤــﺎن ﻗﻀﯿــﻪی ﺑﻮرﺳــﯿﻪ
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ دﮐﺘﺮی ﺑﻮد .ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ اﯾﻦ ﺣﺪس را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﺳﺎﺳﺎً اﺻﻞ ﻗﻀﯿﻪی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺳﺎزی
درﺟﻬﺖ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﭼﻨﺎن ﻓﺴﺎدﻫﺎی ﺑﺰرﮔ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻮرﺳﯿﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی در
اﯾــﺮان ﻋﻤــﺪهﺗﺮﯾﻦ راه ﺑــﺮای ﮔﺮﻓﺘـﻦ ﮐﺮﺳــﻫﺎی داﻧﺸــﺎﻫ اﺳــﺖ .در ﺑﺴــﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫــﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ،
ﺑﻮرﺳﯿﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺒﺎل ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸ ﻣﺸﺨﺺ در دورهی دﮐﺘﺮی ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻋﻄﺎ
ﻣﺷــﻮد و ﺟــﺰ اﯾــﻦ درﻣــﻮرد اﺷﺘﻐــﺎل ﭘــﺲ از دورهی دﮐﺘــﺮی ﺗﻌﻬــﺪی ﺑﺮﻗــﺮار ﻧﻤﺷــﻮد؛ ﻧــﻪ داﻧﺸﺠــﻮ ﺗﻌﻬــﺪ
ﻣﺳﭙﺎرد ﮐﻪ ﭘﺲ از دوران دﮐﺘﺮی ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ارﮔﺎن ﺑﻮرﺳﯿﻪدﻫﻨﺪه ﺗﻌﻬﺪ دارد

ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﺑﻮرﺳﯿﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .در اﯾﺮان اﻣﺎ ﺑﻮرﺳﯿﻪی دﮐﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮای
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرﺳﯿﻪدﻫﻨﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮدِ اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر را ﺑﺎﯾﺪ ﯾ از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﻓﺴﺎد داﻧﺸﺎﻫ داﻧﺴﺖ
ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺳﻮادیِ ﻗﺸﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده ﻣاﻧﺠﺎﻣﺪ؛ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ در دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎری
ﺑﯿﺶ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻏﯿﺮﺑﻮرﺳﯿﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺑﻠﻪ ،ﺑﺮﻋﺲ ،ﭼﻮن ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ اﺷﺘﻐﺎل ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﯿﻦﺷﺪه
ﻣﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺴﺖ .اﻣﺎ ،اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،وﺟﻮد ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠ در ﺑﻮرﺳﯿﻪﻫﺎی
.دﮐﺘﺮی ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ اﻋﻤﺎلﻧﻈﺮِ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﺴﺎدآﻣﯿﺰی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤ دارد

در دوران رﯾﺎﺳـﺖﺟﻤﻬﻮریِ ﺣﺴـﻦ روﺣـﺎﻧ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻓﺴـﺎد ﺑـﺰرگ دوران اﺣﻤـﺪیﻧﮋاد درﻣـﻮرد ﺑﻮرﺳـﯿﻪﻫﺎی
داﻧﺸﺎﻫ ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪ .ﺑﺮﻣﻼﺷﺪنِ ﻓﺴﺎدﻫﺎ در اﯾﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی آزاد ﺑﻠﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺰاعﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳ اﻧﺠﺎم ﻣﮔﯿﺮد .زﯾﻦرو ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی روﺣﺎﻧ ﮐﺴ از ﮔﺮوه اﺣﻤﺪیﻧﮋاد زﻣﺎم اﻣﻮر را در دﺳﺖ
ﻣﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻨﺎن ﻓﺴﺎد ﺑﺰرﮔ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭽﺎه ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﺷﺪ .ﺑﺎری ،در ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺸﺎی اﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﺑﺰرگ
در ﺟﺬبﻫﺎی داﻧﺸﺎﻫ ،ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮده از روی ﮐﺮدوﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺴﺎدآﻣﯿﺰ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ در اﯾﺮان ﮐﻨﺎر
رﻓﺖ؛ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﻧﺎم ﺑﺮﺧ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮﺧ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم در

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻮرﺳﯿﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﻮده اﺳﺖ [8].ﻧﯿﺰ ،در ﺟﺮﯾﺎن دﻋﻮاﻫﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻃﺮح
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد در ﺑﻮرﺳﯿﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘ در دوﻟﺖﻫﺎی
ﻫـﺎی ﻏﯿﺮﻗـﺎﻧﻮﻧ دﮐﺘـﺮی را درﭘﯿـﺶ از آن ﻧﯿـﺰ ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﻮده اﺳـﺖ [9].دوﻟـﺖ روﺣـﺎﻧ رﺳـﯿﺪﮔ ﺑـﻪ ﺑﻮرﺳـﯿﻪ
دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﻗﺮار داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎﯾ را از ﻃﺮف ﺟﻨﺎح ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮاﻧﯿﺨﺖ و اﺳﺘﯿﻀﺎح و ﺑﺮﮐﻨﺎریِ
رﺿــﺎ ﻓﺮﺟــ داﻧــﺎ ،وزﯾــﺮ ﻋﻠــﻮم وﻗــﺖ ،را درﭘــ داﺷــﺖ .درﻧﻬــﺎﯾﺖ اﻣــﺎ ﺗﺼــﻤﯿﻢ دوﻟــﺖ آﺷــﺎرا ﺑــﺎ
]ﻣﻼﺣﻈﻪﮐﺎریﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮﻗﺮاریِ ﮐﺎﻣﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﺪ10].

در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ۱۳۹۲اﻣﯿﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری داﻧﺸﺎﻫﯿﺎن را ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ از ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧ ﺑﺮاﻧﯿﺨﺖ .ﺳﺎﯾﺖ
»روﺣﺎﻧﺳﻨﺞ« ،ﮐﻪ ﻋﻤﻠﺮد رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان را رﺻﺪ ﻣﮐﻨﺪ» ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪنِ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ
داﻧﺸﺎه« و »ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﺘﺎره دار ﮐﺮدن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن« را دو وﻋﺪهی ﻣﺤﻘﻖﺷﺪهی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
آورده اﺳﺖ [11].اﻣﺎ ،از اﯾﻦﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ در زﻣﯿﻨﻪی داﻧﺸﺎه در ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻠﻪ ،ﺑﺮﻋﺲ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﮐﻨﯿﻢ و آن
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺬب اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺣﺠﻪاﻻﺳﻼم دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺿﻮان
:ﻃﻠﺐ ،درﺑﺎرهی ﺟﺬب ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤ اﺳﺖ

در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪرﺳ داﻧﺸﺎه و ﻋﻀﻮﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤ ﺷﺪن ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب دﻗﯿﻘ دارد و«
ﺣﺘ از راﻫﻨﻤﺎﯾ و راﻧﻨﺪﮔ ودﺳﺘﺎه ﻗﻀﺎ اﺳﺘﻌﻼم ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﮔﺮ از ﺣﺪی ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻓﺮد ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺘﺎدی و اﻟﻮ ﺷﺪن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤ داﻧﻨﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ ﯾ ﻧﻔﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ذﻫﻨﯿﺖ
.ﻣﻨﻔ ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ واﯾﻦ دﯾﺪ ﻣﻨﻔ ﺑﻪ دﯾﺮ اﻋﻀﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﻣ ﻛﻨﺪ

دﻧﯿﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارد اﺳﺘﺎد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،درﻳﻚ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدم ﻛﻪ از اﺳﺘﺎد ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻧﺘﻈﺎر …
دارﻧﺪ ﻗﺮآن را ﺣﻔﻆ ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﺪهام ﭘﺰﺷ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮآن اﺳﺖ و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﺎﻫ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺿﺮورﯾﺎت دﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص(و ﺧﺪﯾﺠﻪ)س(و ﻋﻠ) ع( ﻧﻤﺎز را
آﺷﺎرا در ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام اﻗﺎﻣﻪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،آنﻫﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در دﺧﻤﻪای ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﻨ ﭘﺮاﻧ
واﻋﺘﺮاض ﻧﺸﻮد آنﻫﺎ ﻧﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ رﯾﺎ ﻧﻤﮐﻨﯿﻢ وﻧﻤﺎز را در ﭘﺴﺘﻮ ﻧﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻻزم اﺳﺖ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎی
]اوﻟﯿﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺮاﻗﺎﻣﻪ آﺷﺎراﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﻧﻤﺎز و آﺋﯿﻦﻫﺎی دﯾﺮاﻟﻮﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ«12].

ﻣﻐﺎﻟﻄﻪی ﺳﺨﻦ ﺑﺎﻻ آﺷﺎر اﺳﺖ :ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ،آنﺳﺎن ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻣﮔﻮﯾﺪ ،در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام
ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤ از راﻫﻨﻤﺎﯾ ‐راﻧﻨﺪﮔ و دﺳﺘﺎه ﻗﻀﺎ اﺳﺘﻌﻼم ﺷﻮد ،ﻧﻤﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﺎه
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺿﺮورﯾﺎت دﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ اوﻟ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﺳﭙﻬﺮ ﻫﻤﺎﻧﺳﺖ و دوﻣ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﭙﻬﺮ
ﻫﻤﺎﻧ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎ و ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎﯾ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﮐﻨﺶﻫﺎی ﻓﺮد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻ ﺟﻨﺒﻪای از زﻧﺪﮔ ﻓﺮد
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴ ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ در آن را ﻧﺪارد .اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﺷﺨﺼ و ﺧﺼﻮﺻﺳﺖ.
اﮔﺮ او ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ )!( اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ ﻧﯿﺰ
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺿﺮورﯾﺎت دﯾﻨ ﺷﺮط اﺳﺘﺨﺪام ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،آﯾﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم
!ﻣﺴﯿﺤاﻧﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام در ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻧﻈﺮ ﮐﻠ و رادﯾﺎلِ ﺣﺠﻪاﻻﺳﻼم رﺿﻮانﻃﻠﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﻫﺮاﻧﺪازه ﮐﻪ در ﮐﺎر
ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻨﻪ در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪای ﮐﺎر ﻣﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﻴﺌﺖﻋﻠﻤ اﺳﺘﺨﺪام
ﺷﻮد ﻣﺮ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورﯾﺎت اﺳﻼﻣ ﺗﻈﺎﻫﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻦ از ﺻﺮفِ ﺑﺎورﻣﻨﺪی،
و ﺣﺘﺎ ﺻﺮفِ اﻟﺘﺰام ﻋﻤﻠ ،ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻋﻤﻠ ﺑﻪ ﺿﺮورﯾﺎت اﺳﻼم اﺳﺖ .ﭘآوردِ
ﭼﻨﯿـﻦ ﻧﺮﺷـ ﭼﯿﺴـﺖ ﺟـﺰ ﻓﺴـﺎد داﻧﺸـﺎﻫ در ﺷﻞﻫـﺎﯾ ﭼـﻮن ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ﻏﯿﺮﻋﻠﻤـ ،اﻋﻤـﺎل ﺳـﻠﯿﻘﻪﻫﺎی
ﺷﺨﺼ ،ﻓﺴﺎد اﺳﺘﺨﺪاﻣ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ،و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ ،ﺑﺳﻮادی ،و رﺷﺪ رﯾﺎﮐﺎری—ﻫﻤﻪی ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ
ﮐﻪ در داﻧﺸﺎهﻫﺎی اﯾﺮان ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺧﻮرد .ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺧﻮد
ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺎﻓ دارد ،و زانﺑﯿﺶ ﻫﯿﭻ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﮐﯿﻔﺮی ﻫﻢ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺿﺮورﯾﺎت
دﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎً اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻧﺪارد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؟

ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ ۴-
ﺑﺤﺚ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺜ داغ در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ
ﺳﻮ و آن ﺳﻮ آﻣﺎرﻫﺎﯾ ﻣﺷﻨﻮﯾﻢ از ﺟﺎﯾﺎه ﮐﺸﻮر در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ،آﻣﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺷﻔﺖزده ﻣﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺮان اﮐﻨﻮن از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ رﺗﺒﻪی ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺟﻬﺎن را دارد] [13و اﮔﺮ روﻧﺪ ﮐﻨﻮﻧ در

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ در ﺳﺎل  ،۲۰۱۸ﯾﻌﻨ ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺮض ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ،رﺗﺒﻪی ﭼﻬﺎرم در ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ آورد [14].ﭘﺮﺳﯿﺪﻧ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﮐﺸﻮر اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رﺗﺒﻪی
ﭼﻨﺪم دﻧﯿﺎ را دارد و اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ در ﻋﺮض ﭼﻬﺎر ﺳﺎل رﺗﺒﻪی ﭼﻨﺪم را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ آﯾﺎ رﺗﺒﻪی ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ،ﻫﺮﻗﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ،
اﺻﻼ ﻧﻘﺸ در ﺗﻮﺳﻌﻪ در دﯾﺮ اﺑﻌﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﻘﺸ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺎه ﻋﻠﻤ ﻣﺎ
در ﺟﻬـﺎن ﺑـﺮ ﺟﺎﯾـﺎه ﻣـﺎ در زﻣﯿﻨﻪﻫـﺎی دﯾـﺮ دارد ،اﺳﺎﺳـﺎً اﻋﺘﺒـﺎر و ﻣﻌﻨـﺎداریِ ﭼﻨـﺎن آﻣﺎرﻫـﺎﯾ درﺑـﺎرهی
ﺟﺎﯾـﺎه ﻋﻠﻤـ اﯾـﺮان را ﺑﺎﯾـﺪ ﺟـﺪاً ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﮔﺮﻓـﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﯾﻨﺠـﺎ اﺛـﺮ روانﺷﻨـﺎﺧﺘ و
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘ اﻣﯿﺪﺑﺨﺸ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﻣﺜﺒﺖ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻧﻤﮔﯿﺮﯾﻢ؛ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻧﺪک در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪای را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و آنﻫﺎ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﺧﻮدﺑﺎوری ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮد .اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻧﺘﻪی روانﺷﻨﺎﺧﺘ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ و ذﻫﻦ ﺧﻮد
را ﺑﻪ رؤﯾﺎی دروﻏﯿﻨ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﮔﺮم ﺳﺎزﯾﻢ .درﻋﻮض ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﮐﺎﺳﺘﻫﺎی ﺧﻮد را
.ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ آنﻫﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ

واﻗﻌﯿـﺖ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭼﻨـﺎن آﻣﺎرﻫـﺎی ﺷﻔﺖاﻧﯿـﺰی درﺑـﺎرهی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻋﻠـﻢ در اﯾـﺮان از روﯾـﺮد ﮐﻤـ ﺑـﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،روﯾﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪوﯾﮋه در دوران رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮریِ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺮ آﻣﻮزش
ﻋﺎﻟ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﺎه اﯾﺮان در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺣﺘﺎ از زﺑﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻋﺎﻟ ﮐﺸﻮر
ﻣﺷﻨﻮﯾﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺗﺒﻪﺑﻨﺪیﻫﺎﯾ ﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﻮرد ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ در ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ اﻧﺠﺎم ﻣﮔﯿﺮد.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔ ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺣﺘﺎ ﺑﺮﺧ از آنﻫﺎ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ را
ﺣﺘﺎ ﺑﺪون وﯾﺮاﯾﺶ ﭼﺎپ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای دﻗﺖ در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪیِ اﯾﺮان در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻃﻮردﻗﯿﻖ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ درﺻﺪی از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧ در ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ
.رﺳﯿﺪه و ﭼﻪ درﺻﺪی در ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟ و ﺑارزش ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﮔﺬﺷﺘـﻪ از ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪات ﭘﮋوﻫﺸـ ،ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑﺎﯾـﺪ دﯾـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻋﻠـﻢ در اﯾـﺮان ﺑـﺎ ﭼـﻪ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫـﺎﯾ اﻧﺠـﺎم
ﻣﺷﻮد .درﺻﺪ ﭼﺸﻤﯿﺮی از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﯿﻠ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی داﻧﺸﺎه ،و در ﻗﺒﺎل ﻫﯿﭻ ،ﺑﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﯿﻠ اﻋﻤﺎل
ﻣﺷﻮد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻔﺎوﺗ ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮرﺳﯿﻪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻏﯿﺮﺑﻮرﺳﯿﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻫﻤﻪی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮاَﻧﺪ ﻧﺎم اﺳﺘﺎدان را ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺘﺎ اﮔﺮ آنﻫﺎ
درﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻘﺸ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دوﻟﺘ در
اﯾــﺮان ﺑــﻪ ﻧــﺎم» داﻧﺸﻤﻨــﺪ ﺟﻬــﺎﻧ «و »داﻧﺸﻤﻨــﺪ ﺟﻬــﺎن اﺳﻼم« ﻣﻌﺮﻓــ ﻣﺷﻮﻧــﺪ ﭼــﻪ ﺗﻌــﺪاد از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫــﺎی
.اﻧﺪﭘﺮﺷﻤﺎرﺷﺎن را ﺑﻪواﻗﻊ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﻧﺎه ﮐﻤ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﯾﺮان ،ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻣﺪرکﮔﺮاﯾ و ﻋﺪم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗ ،ﺑﻪ ﻧﻮع دﯾﺮی از ﻓﺴﺎد
ﻧﯿﺰ داﻣﻦ زده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻞﮔﯿﺮیِ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﻮﯾﺴ و ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ اﺳﺖ [15].ﮐﺎﻓ ﺳﺖ
را ﺑﻨﺮﯾﻢ .ﮔﻮﯾﺎ  ISIﺳﺮی ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﺳﯿﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻘﺎﻻت

ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﻃﻮررﺳﻤ ﺛﺒﺖﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﺎر ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ .از
ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻣﺮ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪی ﯾ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻧﻮﺷﺘﻦ آن
را ﺑﻪ دﯾﺮی ﺳﭙﺮد .ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ دزدی و دروغ آﻟﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﻬﻨﻪی ﭘﮋوﻫﺶ و داﻧﺶ را ﻫﻢ ﻧﻤﺗﻮان از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮد ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺗﻮان ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﭼﺎپ ﻣﺷﻮﻧﺪ را ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﺑﻪ دﯾﺮی ﺳﭙﺮد .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ  ISIﻣﻘﺎﻻت
ﮐﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪد ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ در داﻧﺸﺎه از راه ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﻠﻤ ،ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ﮐﻪ راه را ﺑﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻓﺴﺎدﻫﺎ ﻫﻤﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻣﻌﻤﻮﻻ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﺎﻫ در اﯾﺮان

ﮔﺮوﻫ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸ ﻧﻈﺎرﺗ داﺷﺘﻪ و ﺳﺮه را از ﻧﺎﺳﺮه ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﻧﺒﻮدِ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗ ﮐﺎرا و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،درﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎی داﻧﺸﺎﻫ ﻃﺮد ﯾﺎ ﮐﻮﭼﺎﻧﺪه ﺷﺪه و
دﯾﺮان ﺑﺮ ﺟﺎی آنﻫﺎ ﺗﯿﻪ ﻣزﻧﻨﺪ ،ﻫﺮ از ﭼﻨﺪی از اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾ از ﻓﺴﺎد داﻧﺸﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان
]ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣرﺳﺪ16].

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﮋوﻫﺶ ۵-
ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺴﺎﻧ را ،ازﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺮان ،ﻣﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از ﺳﺮ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪی ﺷﺨﺼ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻋﻠﻤ و
ﭘﮋوﻫﺸ دﺳﺖ ﻣزﻧﻨﺪ و ازﻗﻀﺎ آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی ﻣآﻓﺮﯾﻨﻨﺪ ،در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸ ﺟﺪی
ﺑﺪون ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣﺎﻟ ﺷﺪﻧ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﻞ ﺑﻮرسﻫﺎی ﺧﺎرج و داﺧﻞ،
.ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ،و ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸ ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد

درﻧﺘﯿﺠﻪی روﯾﺮد ﮐﻤ دوﻟﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ ،آﻣﺎر ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،اﺻﻠﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺗﻮاﻧ دوﻟﺖ در
ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﯿﺎری داﻧﺴﺖ .دوﻟﺖ درﻋﻮض ﻣﮐﻮﺷﺪ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺮﮔﺮم
ﺳﺎزد و ﺑﺤﺮان ﺑﮐﺎری را ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮی ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪازد .ﺑﮔﻤﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺷﺪﻧ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎر اﻧﺪﮐ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺑﻮرﺳﯿﻪ
ﻣﺷﻮﻧﺪ .زﯾﻦرو ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﯿﻠ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﺮ
ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﺘﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﻮرﺳﯿﻪﻫﺎی اﻧﺪک ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺎزوﮐﺎری ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻏﯿﺮﻓﺴﺎدآﻣﯿﺰ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ اﻋﻄـﺎ ﻧﻤﺷـﻮد .ﻫﻤﺎنﺳـﺎن ﮐـﻪ درﻣـﻮرد ﺑﻮرﺳـﯿﻪﻫﺎی دوران اﺣﻤـﺪیﻧﮋاد ﺑـﺮﻣﻼ ﺷـﺪ ،ﮔﺮوهﮔﺮاﯾـ،
اﻋﻤﺎل ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼ ،و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾ ﺑﺮ ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﮐﺮدنِ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﺮادﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻮرﺳﯿﻪﻫﺎ در ﻗﺒﺎل ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸ ﺑﻮده و ﺗﻌﻬﺪ
ﺷﻐﻠ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ .درﺑﺎرهی ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ﻧﯿﺰ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺣﻢﻓﺮﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛
.ﮔﺎﻫ ﮐﺴﺎﻧ از ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ آﺷﻨﺎﯾ ﻻزم ﺑﺎ زﺑﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ را ﻧﺪارﻧﺪ

ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠ ﻣﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺴﺎدآﻣﯿﺰ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﺮان ﻫﺪفﻣﻨﺪ ﻧﺒﻮده
و ﺑـﺮ ﭘـﺎﯾﻪی ﮔﺰﯾﻨـﺶ ﻋﻠﻤـ و ﻋـﺎدﻻﻧﻪی ﭘـﮋوﻫﺸﺮانِ ﺑﺮﺗـﺮ اﻧﺠـﺎم ﻧﻤﺷـﻮد .زﯾﻦﺟﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦﻫـﺎ در
رﺷﺘﻪﻫﺎی داﻧﺸﺎﻫ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻼح ﺧﻮد را در ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯾﺎﺑﻨﺪ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ ،اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﺎﺑﻪﺳﺎﻣﺎﻧ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖدﻫﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤ ﻣﺴﺘﻘﻞ را ،اﮔﺮ
ﻧﻮﯾﯿﻢ ﻧﺎﻣﻤﻦ ،دﺷﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﯾﺸ ﺑﻪ ﺷﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ
.ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ

ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧ۶- 
ﻓﺴﺎد داﻧﺸﺎﻫ در اﯾﺮان را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸ از ﯾ وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺗﻮان آن را »وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺴﺎد« ﻧﺎم

ﻧﻬــﺎد .در وﺿﻌﯿــﺖ ﻓﺴــﺎد ﺳﺎزوﮐﺎرﻫــﺎ ﭼﻨــﺎن اﺳــﺖ ﮐــﻪ ارزش واﻗﻌـ ﮐﺎرﻫــﺎ و ﺗﻮﻟﯿــﺪات ﺑﻪدرﺳــﺘ ﺗﻌﯿﯿــﻦ
ﻧﻤﺷﻮد و زﯾﻦرو ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﻓﺮاد ﻫﻢ ﺑﻪدرﺳﺘ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺷﻮد .درﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺴ ﺑﺮ
ﺟﺎﯾﺎه ﺷﺎﯾﺴﺘﻪاش ﺗﯿﻪ ﻧﻤزﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘ ﻓﺴﺎد ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪه و ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻠﻪ ﻧﯿﺰ در ذﻫﻨﯿﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺧﻨﻪ ﻣﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﻪ اﻓﺮاد ﺧﻮد را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻠﻪ ﻣﺤﻖ و ﺑﺮﺣﻖ ﻣداﻧﻨﺪ ﮐﻪ
راهﻫﺎی ﻓﺴﺎدآﻣﯿﺰ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ .وﯾﮋﮔ دﯾﺮِ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺴﺎد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾ» ﭼﺮﺧﻪی ﻓﺴﺎد«،
ﺧﻮد را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ،اﯾﻦ وﯾﮋﮔ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪﮔﺮاﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ

ﺑﻪﮔﺰاف ﺑﺮ ﺟﺎﯾﺎﻫ ﺗﯿﻪ زده اﺳﺖ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻫﯿﭻﮔﺎه راه را ﺑﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﻮد ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺴﺎدِ ﺑﯿﺸﺘﺮ
.داﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ زد

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺴﺎد ﻣﻤﻦ اﺳﺖ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﻣﻨﺘﻘﺪ را ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻧﻮﻣﯿﺪی ﺑﺸﺎﻧﺪ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻮﺷﺸ ﺑﺮای ﺑﻪﮐﺮد
را ﺑﺛﻤﺮ ﺑﺸﻤﺎرد .اﻣﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﻮرﺳﻮی اﻣﯿﺪی ﺑﺮای ﺑﻪﮐﺮد ﻫﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺴﺎد ﮔﻔﺖ و ﺑﺎزﮔﻔﺖ و
آن را ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻤﺎﻧ اﺻﻼﺣ ﭘﺮوراﻧﺪ .ﺑﻪوﯾﮋه در زﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی اﺻﻼحﮔﺮاﻧﻪ از ﯾ واﮔﺮاﯾ
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