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این یادداش��ت خالصه یک سخنرانی اس��ت که در مراسم افتتاح
«کنفرانس الگوی اس�لامی ـ ایرانی پیشرفت» در حضور جمعی از
اس��تادان و دانشمندان کشور ایراد شده است .تهیه الگوی پیشرفت
اسالمی ـ ایرانی کاری خطیر و عظیم است و پیداست که باید از راه
دانایی و تفکر و فارغ از مالحظات به آن رسید .در آن سخنرانی و در
این یادداشت با مالحظه شرایط تفکر و تحقیق ،که بر هر مالحظهای
مقدم است ،پرهیز از مالحظات ،سفارش شده و گوینده و نویسنده

هم در حد توانایی به س��فارش خود عمل کرده و بدون تعارف و
مالحظات رس��می سخن گفته است .اگر در آن ابهام میبینید همه
را به حساب نویسنده مگذارید ،زیرا قضیه چنانکه گفته شد چندان
دش��وار و عظیم است که در عبارات مأنوس و روشن نمیگنجد و
حتی کسانی آن را تمنای محال میدانند .پس برای تبیین مطلب و
روش��ن کردن ابهامها باید تحقیقهای دقیق کرد .این تحقیقها در هر
صورت به نتایج مفید و مؤثر مو ّدی خواهد شد.

پیش��رفت لفظ آشنایی است و ظاهراً در معنیاش هم ابهامی
وجود ندارد ،معهذا اگر از ما بپرس��ند که پیشرفت را در چه
میدانیم و از راه آن به کجا میخواهیم برس��یم ،شاید پاسخ
روش��ن و دقیقی نداشته باش��یم و ندانیم که برای پیشرفت
چ��ه مقدماتی فراهم باید کرد و راه آن را چگونه هموار باید
س��اخت و پیمود ،ولی در هر صورت ای��ن را میفهمیم که
پیش��رفت امری نیکو و خواستنی است و با آن الاقل بعضی
نیازهای ما تأمین میش��ود .پس طبیعی اس��ت که همه مردم
جهان طالب آن باش��ند .ای��ن طلب اگرچ��ه در آغاز تاریخ
تجدد از پش��توانه تفکر فلسفی و اراده به ساختن و پرداختن
جهان زندگی بهرهمند بوده است ،اکنون تقریبًا در همهجا و
بهخصوص در جهان مایل به توسعه ،بیشتر ناظر به احساس
برتری جهان توس��عهیافته و تابع میل به بهرهمندی از اش��یاء
مصرفی تکنیک و تکنولوژیهای رفاه است.
به عبارت دیگر در عالم رو به توسعه پیشرفت را مردمان در

دسترسی به وس��ایل زندگی جدید دریافتهاند .در دورانهای
قدی��م تاریخ ،گرچ��ه ترقی و بهبود زندگ��ی و حتی تحول
تاریخ��ی به کلی م��ورد غفلت نبوده ،ام��ا هرگز اصل راهبر
زندگی تلقی نمیشده است .اصل تحول و پیشرفت ضروری
و تاريخ��ي علم و عقل و مع��اش و نظرية تطور موجودات،
همه در قرون جدید پدید آمده و با اینکه در مورد آن بحثهای
بسیار درگرفته است و همچنان این بحثها ادامه دارد ،مفهوم
این پیش��رفت مقبولیت ع��ام پیدا کرده اس��ت و مردمان در
سراس��ر روی زمین به آن مایل شده و مسلّمش انگاشتهاند.
ای��ن مفهوم گرچه بیارتباط با مفهوم ترقی و اس��تکمال در
نظر متقدمان نیس��ت و حتی میتوان گفت که اصل و ریشه
در تفکر و اعتقادات دینی دارد ،یکس��ره به امر دنیا و معاش
راجع اس��ت .گویاترین صورت پیشرفت تاریخی در دوران
قبل از تجدد را در معارف اس�لامی و به خصوص در کتاب
ن عربی میتوان یافت که در آن
فصوصالحکم محییالدین ب 

اگر پیشرفت اسالمی ـ ایرانی باید کمال اخالقی را بر پیشرفتهای علمی تکنیکی و
اجتماعی ـ اقتصادی بیفزاید ،طراحانش باید از اقامت و سکونت در مشهورات و زبان
رسمی چشم بپوشند و در طلب زبان آغازگر و رهیاب ،یعنی زبانی که کمتر به تعارف و
تقبیح و تحسین و مداهنت آمیخته است ،برآیند .اگر حقیقتًا درصدد برآییم که بدانیم کی
هستیم و کجا بودهایم و اکنون در کجا قرار داریم و چه میتوانیم و باید بکنیم ،نسبتمان با
علم به طورکلی و مخصوصًا با علوم انسانی و اجتماعی موجود نیز معلوم میشود.
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تاریخ معنوی و قدسی انسان از آدم علیهالسالم تا خاتم (ص)
گزارش ش��ده اس��ت .در این تاریخ ،انبیاء هر یک به ترتیب
مظهر اس��مهایی از اسماء الهیاند و پیامبر عظیمالشأن اسالم
که خاتم آنان است ،مظهر تام و تمام جمیع اسماء الهی است.
این تاریخ ،تاریخ پیشرفت روحی و معنوی انسان و گزارش
حضور عالم قدس در زندگی و معیش��ت است ،اما پیشرفتی
ک��ه از قرن هیجدهم در اروپ��ا و به تدریج در هم ه جا اصل
راهنمای جامعه و سیاس��ت قرار گرفته ،پیشرفت در علم و
تکنولوژی جدید است و چون همه شئون زندگی بشر با علم
تکنولوژیک دگرگون میشود ،پیشرفت در علم و تکنولوژی
محدود نمیماند.
به هرحال با طرح پیشرفت و دست یافتن به آن بود که جهان
متجدد به قدرت سیاس��ی و نظامی و اقتصادی دست یافت
و به تدریج آثار این دستیابی به اندیشه و قدرت ،در سراسر
روی زمین در درجات و صورتهای متفاوت گسترش یافت.
اقوام و کش��ورهایی که در معرض باد وزیده از سوی غرب
قرار گرفتند ،بیآنکه از حقیقت تجدد و پیش��رفت بپرسند،
آثارش را طلبیدند و پیمودن راهش را آسان انگاشتند یا شاید
اص ً
ال به راه و دشواری و سهولت آن فکر نکردند و ندانستند
که پیشرفت اسباب و شرایط میخواهد و تا آنها آماده نشود،
راه را نمیت��وان یافت و پیمود .اکنون اگر به راه طی ش��ده
پیش��رفت در خارج از اروپای غربی و امریکای ش��مالی در
یکصد و پنجاه سال اخیر نظری بیندازیم ،هرچه از موفقیت
و شکست میبینیم ،پیروی کم و بیش مناسب یا نامناسب از
راه و روش س��ه قرن اخیر تاری��خ اروپا و امریکا بوده و اگر
اختالفی وجود داش��ته است ،باید آن را در توجه و تذکر به
اصول و مبادی و امکانها و تواناییها و ضعفها س��راغ گرفت.
آنانک��ه به ناتواناییه��ا و تواناییهای خود توج��ه کردند و از
موانع غافل نماندند ،راه را بهتر و زودتر پیمودند و بیشترین

کشورها که راه را نشناختند و کار را سهل انگاشتند ،در همان
گامهای اول به زحمت افتادند و زحمتش��ان به نتیجهای که
میبایست برسد ،نرسید.
ما هم در حدود یکصد و پنجاه سال افتان و خیزان در راهی
که فکر میکردیم خود به خود گش��وده و پیموده میش��ود،
رفتیم تا اینکه انقالب پیش آمد .اکنون در کشور ما با گذشت
مقرر شده است که
سی و چند سال از آغاز انقالب اسالمی ّ
برای زندگی آینده ،یک الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت تهیه
و تدوین ش��ود .این طرح که در ظاهر س��اده به نظر میآید،
دعوت به آغاز کردن راهی جدید اس��ت .گفتیم که اندیش��ه
پیشرفت گرچه در دین ریشه دارد ،اما در عالم تجدد راهش
را از دین جدا کرده و تعلقش صرفًا به علم و سیاست و شیوه
زندگی غیر دینی است .در الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت
این وضع باید دگرگون ش��ود و پیش��رفت صورتی پیدا کند
که گرچه در آن بهبود زندگی همچنان منظور نظر اس��ت ،از
ائتالف و جمع زندگی با دین و معرفت غفلت نش��ود .یعنی
پیشرفت در عین حال پیشرفت مادی و اخالقی باشد.
در اینکه آیا پیشرفت در عالم جدید اخالقی بوده است یا نه
بحث نمیکنیم .آنچه میدانیم این است که طراحان پیشرفت
راهشان را مستقل از اخالق طراحی کردند .اکنون آیا ممکن
است طرحی تهیه شود که در آن دین و دنیا به نحوی تعادل
برسند؟ این پرس��ش یک پاسخ بسیار آسان دارد و آن اینکه
هر کشوری باید راه توسعهاش را خود اختیار کند و پیداست
که در کشور انقالب اسالمی هیچ راهی نیست که به راه دین
نپیوندد و پیش��رفت هم باید خاص اینجا باشد .این پاسخ را
عجالتًا باید پذیرفت ،اما چگونگی ایرانی ـ اس�لامی ش��دن
پیش��رفت را سهل نباید انگاشت .پیداست که تدوین و تهیه
این الگو بس��تگی ب��ه تلقی تدوینکنن��دگان از معنی صفت
ایرانی ـ اس�لامی و نحوه نس��بت آن با پیش��رفت دارد .یک
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نظر این اس��ت که هر پیشرفتی در زمینه علم و تکنولوژی و
سیاست و اقتصاد که با اهتمام دولت و متصدیان و مسئوالن
امور و کارشناس��ان و دانشمندان جمهوری اسالمی صورت
گیرد ،پیشرفت اس�لامی ـ ایرانی است .نظر دیگر این است
که این پیش��رفتها باید متناسب با سوابق فرهنگی و موافق با
روح دین و نظام دینی باشد و بتوان نشان دین را از آن یافت.
صاحبان نظر اول هم منکر این موافقت و تناسب نیستند ،اما
فکر میکنند که اگر پیش��رفتهای علم��ی ـ اجتماعی حاصل
شود و طراحان و رهروانش ایرانی معتقد به اسالم و وابسته
به نظام دینی باش��ند ،پیش��رفت صفت ایرانی ـ اسالمی پیدا
میکند .ش��اید یک اندیش��ه ایدهآل هم وجود داشته باشد و
آن اینکه ایرانی ـ اس�لامی شدن پیشرفت یعنی پیشآوردن
طرحی جدید برای ایجاد تحول در نظم جهان مدرن .معلوم
اس��ت که فرهنگ و علم پشتیبان تجدد این را نمیپسندد و
در نمییابد و نمیپذیرد و چه بس��ا ک��ه آن را محال قلمداد
کنن��د .آیا م��ا میتوانیم با علم و تحقیق اثب��ات کنیم که این
راه گش��ودنی اس��ت .برای ورود در این راه ،قدرت فکری
و اخالقی و دانش��ی الاقل مع��ادل با قدرت روحی و فکری
کنونی عالم تجدد الزم اس��ت .پیش از آن باید به فکر فراهم
آوردن ش��رایط و مقدمات و در جستجوی نشانههای تفکر
آیندهبین بود .این مقدمات و نشانهها عبارتند از:
 .1دگرگونی در نظر و نگاه انس��ان به جهان و موجودات .از
آنجا که اصل پیش��رفت بر مبنای تصرف در جهان و تملک
موجودات و برقراری یک نظم زندگی صرفًا بشری بنا شده
است ،باید در اندیشه بازگشت به تواضع (در عمل و تفکر)
بود و کوشید تا اصل مزبور را قدری تعدیل کرد و از سودای
سلطنت بشر بر همهچیز و همهکس آزاد شد.
 .2درک زمان و امکانهای آن .برای پیشرفت باید به تواناییها
و ناتواناییهای خود تذکر پی��دا کرد و تاریخ یکصد و پنجاه
س��اله به سر بردن در حسرت پیش��رفت را با تذکر خواند و
عبرتهایش را به جان پذیرفت:
نقد حال خویش را گر پی بریم
هم ز دنیا هم ز عقبی برخوریم
 .3اح��راز آمادگ��ی و توانایی برای تدوی��ن و اجرای موفق
برنامههای توسعه .قبل از انقالب و بعد از انقالب در کشور
ما چندین برنامه هفتساله و پنجساله و چهارساله تدوین و

اجرا شده است .بیندیش��یم که آیا این برنامهها مناسب بوده
است و حکومتها و دولتها آنها را به درستی اجرا کردهاند .اگر
پاسخ مثبت نیست ،نقص کار در کجا بوده است؟ و آیا اکنون
میتوانیم به آس��انی برنامه پیشرفت جامع که ما را به آستانه
ورود در راه خاص و مطلوب برساند ،تدوین و اجرا کنیم.
 .4آزادی از اضطراره��ا و ضرورتهای داخلی و بینالمللی و
اغتنام فرصتها پیش از آنکه از دس��ت بروند .این ضرورتها و
غفلته��ا را اگر نتوان به کلی از میان برداش��ت ،باید برای کم
کردن آنها فکر کرد.
 .5اصالح اساس��ی نظام اداری .برای هر پیشرفتی نظم اداری
کارآم��د الزم اس��ت .آیا هی��چ فکر کردهایم ک��ه این نظم با
پیشرفت چه رابطه دارد .آیا تاکنون در خدمت پیشرفت بوده
است یا راه دشوار آن را دشوارتر کرده است .نظم اداری کند
و تنبل و بیفکر و بهانهگیر و آییننامه باز و الابالی که بیشتر
ه ّمش صرف رفع تکلیف میش��ود ،نمیتواند به پیش��رفت
خدمت کند .برای گش��ودن و پیمودن راه پیش��رفت باید به
نظم اداری مناسب اندیشید .اینکه کارمندان را مسئول حسن
و عیب نظام اداری بدانیم ،اگر هیچ عیبی نداشته باشد ،ما را
از اندیشه اصالح نظام اداری باز میدارد.
 .6اعتنای شایسته به آسیبهای اجتماعی و چارهاندیشی برای
مقابله با آنها.
ب��ا س��عی در رفع موان��ع و فراهم آوردن ش��رایط روحی و
اخالقی و کس��ب آمادگی برای طی طریق پیشرفت ب ه طور
کلی میتوان ب��ه راه خاص و طرح جمع دین با وجوهی از
تجدد و عالم مدرن اندیش��ید .آشگارترین نشانه پدید آمدن
این اندیشه و پدیدار شدن راه تازه را باید در زبان راهگشایان
و رهپویان آن جس��ت .اگر پیش��رفت اسالمی ـ ایرانی باید
کم��ال اخالقی را بر پیش��رفتهای علمی تکنیکی و اجتماعی
ـ اقتصادی بیفزاید ،طراحانش باید از اقامت و س��کونت در
مش��هورات و زبان رس��می چشم بپوش��ند و در طلب زبان
آغازگ��ر و رهیاب ،یعنی زبانی که کمتر به تعارف و تقبیح و
تحسین و مداهنت آمیخته است ،برآیند .اگر حقیقتًا درصدد
برآییم که بدانیم کی هس��تیم و کجا بودهایم و اکنون در کجا
قرار داریم و چه میتوانیم و باید بکنیم ،نس��بتمان با علم به
طورکلی و مخصوصًا با علوم انسانی و اجتماعی موجود نیز
معلوم میشود.

اخبار
در بهار س��ال جاري  4جلسه شوراي علمي برگزار شد .در
اين جلسات ضمن تأييد طرحهاي پژوهشي خاتمهيافته ،در
خصوص سياس��تگذاري علمي فرهنگستان بحث و گفتگو
ش��د .در جلس��ه م��ورخ  1391/2/3نيز آقاي دكت��ر فتحاله
مضطرزاده عضو پيوسته و رئيس گروه علوم پايه فرهنگستان
در خصوص «تجربه علمس��نجي در ايران» س��خنراني كرد

شوراي علمي
(خالصهاي از س��خنراني ايش��ان در همين ش��ماره خبرنامه
منتش��ر شده است) .بحث و بررسي شرايط علمي و اخالقي
عضويت در فرهنگستان ،بررسي پيشنهاد عضويت افتخاري
رئيس آكادمي علوم تاجيكس��تان و پيشنهاد عضويت وابسته
 2استاد شاخه بينگروهي محيط زيست فرهنگستان از ديگر
موضوعات مطرح شده در اين جلسات بود.

شوراي پژوهشي
در بهار سال جاري  5جلس��ه شوراي پژوهشي برگزار شد .فرهنگستان» تدوين شد .بحث و تبادلنظر پيرامون سياستهاي
در اين جلسات ضمن بررسي طرحهاي پژوهشي پيشنهادي ،كالن پژوهش��ي فرهنگستان از ديگر موضوعات مورد بحث
پيشنويس «آييننامه انتشارات» و «آييننامه مجالت راهبردي در اين جلسات بود.

افتتاح سامانه مديريت «فصلنامه آموزش مهندسي ايران»
در پايگاه اطالعرساني فرهنگستان علوم



اخبار
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س��امانه مديري��ت «فصلنامه آموزش مهندس��ي اي��ران» به
پيش��نهاد گروه علوم مهندس��ي ،ب��ا پيگيري واح��د رايانه
و همكاري ش��ركت س��يناوب به عنوان زيرمجموعهاي از
پايگاه اطالعرساني فرهنگستان علوم راهاندازي و در مجمع
عمومي مورخ  1391/3/4توس��ط آق��اي دكتر رضا داوري
اردكاني رئيس فرهنگستان افتتاح شد.
در اين سامانه مقاالت و چكيده مقاالت شمارههاي مختلف

فصلنامه آموزش مهندس��ي ايران به انضمام ساير اطالعات
به دو زبان فارسي و انگليسي قابل مشاهده است .از طريق
اين س��امانه كلي��ه فرايندهاي مربوط به ارس��ال و دريافت
مقاالت ،اعالم نتايج داوري مقاالت به نويس��ندگان و نظاير
آن انجام ميگيرد.
عالقمندان ميتوانند براي ارسال مقاالت خود به نشاني:
 http://ijee.ias.ac.irمراجعه نمايند.

سخنراني دكتر يوسف ثبوتي

در جلسه شاخه بين گروهي محيط زيست فرهنگستان علوم
جلسه ش��اخه بینگروهی محیط زیست فرهنگستان علوم
روز چهارش��نبه م��ورخ  1391/1/23با حض��ور برخی از
اعضای فرهنگس��تان ،اس��تادان دانش��گاهها و دانشجویان
برگزار شد.
در این جلس��ه آقای دکتر یوسف ثبوتی عضو پیوسته گروه
علوم پایه فرهنگس��تان علوم و اس��تاد دانشگاه تحصیالت
تکمیل��ی عل��وم پایه ـ زنج��ان پيرامون «زمی��ن در زیر بار
جمعیت و مصرف» سخنرانی کرد.
آق��اي دکتر ثبوتی ضمن مقایس��ه الگ��وی زندگی در 200
س��ال گذشته با الگوي پایان سده بیستم و همچنین مقایسه
رشد جمعیت در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه،
در بخش��ی از س��خنان خود اظهار داشت« :در حال حاضر
مصرف بیش از اندازه س��وختهای فسیلی زمین را از حالت
طبیعی در آورده و دیاکسید کربن حاصل از این سوختها،
از طرفي بر روی اکوسیس��تمهای انسانی ،حیوانی و گیاهی
تأثیر گذاش��ته و از طرف دیگر موجب اسیدی شدن دریاها
و گرم شدن کره زمین شده است .اين دو عامل تاثير مهمي
در برهم خوردن تعادل اكوسيستمها گذاشته است كه اثرات
مخرب آن را در كره زمين ش��اهد هستيم» .ايشان در بخش
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ديگري از س��خنان خود ضمن اش��اره به محدوديت منابع
موجود در كره زمين اظهار داش��ت« :دان��ش و تكنولوژي
جديد ،رفاه و بهداشت و درمان بهتري را براي انسان ايجاد
كرده و باعث رشد جمعيت شده و با رشد جمعيت الگوي
مصرف در سراس��ر دنيا نيز تغيير كرده است .اين دو مسئله
باعث ايجاد تشنج در كره زمين و مصرف بيش از حد منابع
طبيعي ش��ده است» .اس��تاد ثبوتي در ادامه گفت« :سخن و
مسئله روز ،زمين پايدار است كه همه جوامع و همه دولتها
بايد در دستور كار جدي قرار دهند و از تخريب بيشتر كره
زمين حتيالمقدور كاسته شود».
در ادامه آقاي دكتر جالل شايگان عضو وابسته فرهنگستان
و رئيس ش��اخه بينگروه��ي محيط زيس��ت ضمن تاكيد
بر اهميت حفاظت از محيط زيس��ت ،اظهار داش��ت« :اين
مشكالت بايد انسان را به تفكر وادارد .ما در قبال حفاظت
از محيط زيس��ت و كره زمين مس��ئوليت داريم و نبايد به
گونهاي رفتار كنيم كه در قبال آيندگان شرمنده باشيم».
جلس��ه ب��ا میزگ��رد پایان��ی و صحبتهای اعضای ش��اخه
بینگروهی محیط زیست فرهنگستان و پرسش و پاسخ در
خصوص نكات مطرح شده در سخنرانی پایان یافت.

در حال حاضر مصرف بیش از اندازه سوختهای فسیلی زمین را از حالت
طبیعی در آورده و دیاکسید کربن حاصل از این سوختها ،از طرفي بر روی
اکوسیستمهای انسانی ،حیوانی و گیاهی تأثیر گذاشته و از طرف دیگر موجب
اسیدیشدن دریاها و گرم شدن کره زمین شده است.

جلسات شورای همگانی
گروه علوم مهندسی
اولین جلس��ه شورای همگانی گروه علوم مهندسی در سال
 1391روز چهارشنبه  23فروردينماه به ریاست آقای دکتر
محمدرض��ا عارف رئیس گروه علوم مهندس��ی در س��الن
کنفرانس فرهنگس��تان برگزار ش��د .در این جلس��ه آقایان
دکتر رضا توکلیمقدم اس��تاد گروه مهندسی صنایع پردیس
دانش��کدههای فنی دانش��گاه تهران و همکار مدعو شاخه
مهندس��ی صنایع فرهنگس��تان علوم و دکتر مس��عود نیلی
استاد دانش��کده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
به ترتيب پيرامون «نیازس��نجی آموزش��ی و کاربردی برای
رش��تههای فنی و مهندسی (دانشجویان و فارغالتحصیالن)
در راستای آینده شغلی آنها و اجرای آن برای رشته مهندسی
صنایع به عنوان الگو» و «اس��تراتژی توسعه صنعتی کشور»
سخنراني كردند.
در ادامه جلس��ه آقای دکتر عارف بر لزوم همکاری بیش��تر
ش��اخهها ب��ا کارگروهه��ای فعا ِل گ��روه تأکید ک��رد و در
خصوص نحوه همکاری شاخهها با کارگروههای «انتخاب

اس��تاد برجس��ته»« ،انتخاب دانش��مند جوان برجس��ته» و
«انتخاب مهندس برجسته» بحث و تبادلنظر شد.
دومین جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی در سال
جاري نيز روز چهارشنبه مورخ  1391/3/3تشکیل شد .در
بخش اول جلسه آقای دکتر سعید سهرابپور عضو پیوسته
گروه علوم مهندس��ی فرهنگس��تان عل��وم و قائممقام بنیاد
مل��ی نخبگان پیرامون موضوع «خروج نخبگان از کش��ور»
س��خنرانی ک��رد و در ادامه حاضران به بح��ث و تبادلنظر
در خصوص این موضوع پرداختند .در بخش دوم جلس��ه
نيز گزارشی از فعالیتها و تصمیمات کارگروههای «انتخاب
اس��تاد برجسته»« ،انتخاب دانشمند جوان برجسته»« ،تعامل
با انجمنهای علمی مهندس��ی» و «تدوین آییننامه تعامل و
همکاری گروه علوم مهندسی با مرکز همکاریهای فناوری
و نوآوری ریاس��تجمهوری» به ترتیب توسط آقایان دکتر
جعفر توفیقی ،دکتر محمدرضا اسالمی ،دکتر پرویز جبهدار
ماراالنی و دکتر سعید سهرابپور ارائه شد.

اخبار
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جلسه شورای همگانی
گروه علوم كشاورزي
روز پنجش��نبه مورخ  ،1391/1/31س��ي و س��ومين جلسه
ش��وراي همگاني گروه علوم كش��اورزي با شركت  51نفر
از اعض��اي پيوس��ته ،وابس��ته و همكاران مدع��و گروه در
س��الن كنفرانس فرهنگس��تان برگزار ش��د .پس از تالوت
چن��د آيه از قرآن مجي��د ،آقاي دكتر مرتضي خوش��خوي
اش��عاري از سعدي و كسرايي قرائت كرد .پس از خيرمقدم
آقاي دكتر عباس ش��ريفي تهران��ي رئيس گروه ،آقاي دكتر
محمد ش��اهدي معاون پژوهش��ي علوم محض و كاربردي
فرهنگس��تان مراتب رضايت خود را از عملكرد گروه علوم
كش��اورزي در سال گذش��ته اعالم و از رياست و اعضاي
اين گروه تش��كر كرد .ايش��ان فعاليتهاي فرهنگستان علوم
در س��ال  1390را به طور اجمالي ب��ه آگاهي حاضران در

جلسه رس��اند و اعالم كرد كه فرهنگس��تان علوم در سال
گذشته عليرغم كمبود بودجه ،عملكرد خوبي داشته است.
بعد از گ��زارش آقاي دكتر ش��اهدي ،آقاي دكتر ش��ريفي
تهراني ضمن اش��اره به جلسات برگزار شده شوراي گروه
علوم كشاورزي در سال  ،1390گزارش آماري از طرحهاي
پژوهشي جاري و خاتمه يافته گروه ارائه كرد .بخش بعدي
جلس��ه به برنامهريزي و تكميل فهرست عناوين رسالههاي
مورد نظر طرح پژوهش��ي «بررسي رس��الههاي دكتري در
زمينه كش��اورزي و منابع طبيعي در دانش��گاهها به منظور
تعيي��ن نقش آنها در اعتالي س��طح علم��ي و رفع نيازهاي
كش��ور» اختصاص داده ش��د و در پايان مديران طرحهاي
پژوهشي گزارش فعاليتهاي انجام شده را ارائه كردند.
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روز دوش��نبه م��ورخ  1391/2/18آق��ای دکت��ر رضا داوری کتاب و ناشران مالقات و گفتگو کرد .موضوع اکثر گفتگوها
اردکانی رئیس فرهنگستان علوم از بیست و پنجمین نمایشگاه پيرامون جدیدترین کتابهای منتش��ر شده ،موانع و مشکالت
بینالمللی کتاب تهران بازدید و با بس��یاری از اهالی فرهنگ ،چاپ و توزیع کتاب بود.

ميزگرد «نقشه جامع علمی کشور:
آينده علميكشور ،چالشها و راهكارها»
گروه مطالعات آیندهنگری علم و فناوری

روز پنجش��نبه م��ورخ  1391/2/28جلس��ه بحث و گفتگو
پیرامون «نقش��ه جامع علمی کش��ور :آینده علمی کش��ور،
چالش��ها و راهکارها» به همت گروه مطالعات آیندهنگری
علم و فناوری فرهنگستان و به ریاست آقای دکتر عبدالرحیم
گواه��ی سرپرس��ت اين گروه برگزار ش��د .در این ميزگرد
که برخی از اعضای فرهنگس��تان ،اعضای شورای علمی ـ
مطالعاتی گروه مطالعات آیندهنگری علم و فناوری ،استادان
و عالقمن��دان حضور داش��تند ،ابتدا آق��ای دكتر غالمعلي
منتظر دانش��يار دانش��گاه تربيت مدرس و قائممقام رئيس
پژوهش��گاه علوم و فناوري اطالع��ات ايران در خصوص
نقش��ه جامع علمي كش��ور سخنراني كرد .س��خنان ایشان
شامل س��ه مبحث پيشينه و فرآيند تدوين نقشه ،مفاد نقشه
و نقدهاي نقشه بود .دكتر منتظر شروع فرآيند تدوين نقشه
را فرمايش��ات رهبر معظم انق�لاب در  23مرداد  1385در
مالقات با مسئوالن دانشگاه و تاكيد بر تدوين نقشهاي براي

اس��تفاده در جهت تحقق چش��مانداز بيستساله دانست و
اظهار داشت كه از آن زمان تا موعد رونمايي از نقشه جامع
علمي كش��ور توسط ش��ورايعالي انقالب فرهنگي در 17
اسفند  1389قريب به پنج سال طول كشيد .ايشان با اشاره
به فرآيند تدوين نقشه ،به تشريح مفاد آن و نقدهاي مطرح
شده درباره نقشه جامع علمي كشور پرداخت.
پس از س��خنراني ایش��ان ،در میزگردی با ش��ركت آقایان:
دكت��ر محم��د ش��اهدي معاون پژوهش��ی عل��وم محض و
کاربردی فرهنگستان ،دكتر گواهي سرپرست گروه مطالعات
آیندهنگری علم و فناوری ،دكت��ر محمدقلی نادعليان عضو
پیوس��ته گروه علوم دامپزش��کی فرهنگس��تان ،دكتر جعفر
توفيقي استاد دانش��گاه تربیت مدرس و عضو وابسته گروه
علوم مهندسی فرهنگستان ،دكتر سید سپهر قاضينوري عضو
هیأت علمی دانش��گاه بوعلی س��ینا همدان و دکتر منتظر در
خصوص موضوعات مطرح شده ،بحث و تبادل نظر شد.

اخبار

شماره  42بهار 1391

13

اهداي مدال علمي آنانيا شراكاتسي
به دكتر مگرديچ تومانيان
بن��ا به دعوت آكادمي علوم جمهوري ارمنس��تان ،آقاي دكتر
مگردي��چ توماني��ان عضو وابس��ته و رئيس ش��اخه رياضي
فرهنگس��تان علوم جهت مذاكره ب��راي همكاريهاي متقابل
دو آكادمي ،به اين كش��ور سفر و در جلسه سخنرانيهاي اين
آكادمي شركت و در خصوص Extension of Riemannian
( Symmetries to the Finsler Spacesتوس��يع تقارن ريمان
به فضاهاي فينسلر) سخنراني كرد.
ايشان همچنين در جلسه مجمع عمومي اين آكادمي كه روز
 31فروردين س��ال جاري برگزار ش��د ،شركت كرد .در اين

جلس��ه كه رئيس جمهوري و وزير علوم كشور ارمنستان و
كلي��ه اعضاي داخلي و خارجي آكادمي حضور داش��تند ،در
بخ��ش معرفي و اعطاي گواهينام��ه عضويت اعضاي جديد
خارجي ،مدال علمي «آنانيا شراكاتس��ي» رياضيدان معروف
ارمني توسط رئيس جمهوري ارمنستان به استاد تومانيان اهدا
شد.
خبرنامه فرهنگس��تان عل��وم جمهوري اس�لامي ايران اين
موفقيت را به اس��تاد تومانيان تبريك ميگويد و براي ايشان
توفيق روزافزون از خداوند متعال مسئلت مينمايد.

انتصابات جديد
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طبق نظر مش��ورتي ش��وراي گروه علوم انس��اني و طي
حكمي از سوي رئيس فرهنگستان ،آقاي دكتر حسين نمازي
عضو پيوسته فرهنگس��تان با حفظ سمت معاونت پژوهشي
علوم انس��اني و اسالمي ،به مدت دو س��ال به عنوان رئيس
گروه علوم انساني فرهنگستان علوم منصوب شد.
طبق نظر مش��ورتي ش��وراي گروه علوم مهندسي و طي
احكام جداگانه از سوي رئيس فرهنگستان ،آقايان دكتر جواد
صالحي ،دكتر ابراهيم ش��يراني و دكتر محمد مدرس يزدي
اعضاي وابسته اين گروه ،به مدت دو سال به ترتيب به عنوان
رؤس��اي شاخههاي «مهندس��ي برق»« ،مهندسي مكانيك» و
«مهندسي صنايع» منصوب شدند و دوره رياست آقاي دكتر
جالل حجازي دهاقاني در ش��اخه «مهندس��ي مواد و معدن»
براي مدت  2سال ديگر تمديد شد.

طبق نظر مشورتي ش��وراي گروه علوم كشاورزي و طي
حكمي از س��وي رئيس فرهنگستان ،آقاي دكتر غالمحسين
حقنيا عضو وابسته گروه مزبور براي مدت  2سال به سمت
رئيس شاخه علوم خاك منصوب شد.
طي حكم صادره از سوي دبير فرهنگستان ،انجام وظايف
پست س��ازماني «رئيس دفتر رياس��ت فرهنگستان» با حفظ
مس��ئوليت «اداره روابط عمومي» به آقاي مهندس س��يدعلي
پزشكي محول شد.
طي حكم صادره از سوي دبير فرهنگستان ،انجام وظايف
پست سازماني «مديريت اطالعرس��اني و روابط عمومي» به
خانم ميترا معدني محول ش��د .در حال حاضر اين مديريت،
مسئوليت ادارههاي «فناوري اطالعات»« ،انتشارات» و «كتابخانه»
فرهنگستان به استثناي «روابط عمومي» را بر عهده دارد.

نود و نهمين جلسه مجمع عمومي
روز پنجش��نبه مورخ  ،1391/3/4نود و نهمین جلسه مجمع
عمومی فرهنگس��تان علوم با حض��ور  40نفر از مجموع 47
عضو پیوس��ته فرهنگستان به ریاست آقای دکتر رضا داوری
اردکانی رئیس فرهنگستان علوم برگزار شد .در ابتدای جلسه
و پس از تصویب صورتجلسه نود و هشتمین جلسه مجمع
عمومی ،درخواس��ت عضویت وابس��ته خانم دکتر س��یمین
ناصری اس��تاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم
پزشکی تهران و آقای دکتر ناصر طالب بیدختی استاد بخش
مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه شیراز از گروه علوم
مهندسی مطرح و گزارشی از زندگینامه علمی ایشان توسط
آق��ای دکتر محمدرضا عارف رئیس گروه مزبور ارائه ش��د.
پس از اس��تماع نظرات و مالحظات اعض��اء و در نهایت با
رأیگیری مخفی ،هر دو استاد با  31رأی موافق به عضویت
وابسته فرهنگستان (شاخه محیط زیست) انتخاب شدند.
در ادامه پيش��نهاد عضویت افتخاری آقای پروفس��ور ممدشا
االلاف رئیس آکادمی علوم تاجیکس��تان مطرح شد که پس
از توضیحات آقای دکتر داوری اردکانی و بررس��ی فعالیتهای

علمی ایشان و با توجه به اهمیت و لزوم همکاریهای علمی و
فرهنگی دو کشور همزبان و دارای سوابق تاریخی و فرهنگی
مشترک ،در نهایت با رأیگیری مخفی ،آقای پروفسور االلاف
ب��ا  37رأی موافق ب��ه عنوان اولین عض��و افتخاری خارجی
فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران برگزیده شد.
در بخش دوم جلسه گزارشی از فعالیتها و عملکرد چهارساله
فرهنگستان توسط آقای دکتر محمد شاهدی معاون پژوهشی
عل��وم محض و کاربردی ارائه ش��د که مورد اس��تقبال قرار
گرفت .پس از سخنان آقای دکتر شاهدی ،پیرامون فعالیتهای
ت گرفته و نی��ز برنامههای آتی فرهنگس��تان بحث و
ص��ور 
تبادلنظر شد و مقرر گردید برنامههای آینده فرهنگستان (به
صورت ساالنه) مدون و در اختیار اعضا قرار داده شود.
در پایان جلسه و پس از ارائه گزارشی از روند ایجاد و نحوه
کار «سامانه مدیریت فصلنامه آموزش مهندسی ایران» توسط
آق��ای دکتر محمود یعقوبی مدیر مس��ئول فصلنامه آموزش
مهندسی ،این سامانه توسط آقای دکتر داوری اردکانی رئیس
فرهنگستان علوم افتتاح گردید.
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معرفي جايزه
«ثبوتي ـ خواجهپور»
در مراسم بزرگداشتی که روز پنجشنبه مورخ ،1391/2/21
به مناس��بت بیستمین س��ال تأسیس دانش��گاه تحصیالت
تکمیلی علوم پایه ـ زنجان و جش��ن تولد هش��تاد سالگی
آقای دکتر یوس��ف ثبوتی عضو پیوس��ته گ��روه علوم پایه
فرهنگس��تان عل��وم جمهوري اس�لامي اي��ران ،در زنجان
برگ��زار ش��د ،همکاران و ش��اگردان دکتر ثبوت��ی به پاس
زحمات و فعالیتهای ایش��ان در بنیانگذاری اين دانشگاه و
همچنین تالش��های دکتر محمدرضا خواجهپور یکی دیگر
از بنیانگذاران دانشگاه ،جایزه «ثبوتی ـ خواجهپور» را طرح
و معرفی کردند .این جایزه علمی در بعد ملی و به استادان
جوان در زمینه تحصیالت تکمیلی اهدا خواهد شد.

همچنين در اين مراس��م آقای دکتر سعدا ...نصیری قیداری
رئیس انجمن نجوم جمهوري اسالمي ايران کارت عضویت
ش��ماره یک انجمن نجوم ايران را که به نام دکتر يوس��ف
ثبوتی صادر شده است ،به ایشان اهدا کرد.
انجمن بینالمللی نجوم نیز طی پیام کتبی بیس��تمین س��ال
تأس��یس دانش��گاه تحصيالت تكميلي علوم پايه ـ زنجان
و جش��ن تولد هشتاد سالگی اس��تاد دکتر ثبوتی را تبریک
گفت.
این پیام توس��ط آقای دکتر ادوارد گانین اس��تاد دانش��گاه
ویلون��وای امریکا و رئیس کمیته آموزش انجمن بینالمللی
نجوم قرائت شد.

میزگرد «تطبیق وضعیت مطالعات آیندهنگری
در ایران و جهان»
گروه مطالعات آيندهنگري علم و فناوري
با همكاري كميسيون ملي يونسكو ـ ايران
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روز چهارش��نبه مورخ  1391/3/10جلس��ه میزگرد «تطبیق
وضعیت مطالع��ات آیندهنگری در ایران و جهان» به همت
گ��روه مطالعات آیندهنگ��ری علم و فناوری فرهنگس��تان
عل��وم و با همکاری کمیس��یون ملی یونس��کو ـ ایران در
س��الن ش��وراي مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان
علوم برگزار ش��د .در این نشس��ت که تعدادی از اس��تادان
و صاحبنظران و سیاس��تگذاران آیندهپژوهی کشور حضور
داش��تند ،آقای دکت��ر عبدالرحیم گواهی سرپرس��ت گروه
مطالعات آیندهنگری علم و فناوری فرهنگستان علوم ،خانم

دکتر ش��يدا مهنام سرپرست گروه امور اجتماعي کمیسیون
مل��ی یونس��کو ـ ای��ران ،آقاي دکتر س��عید خزایی اس��تاد
آیندهپژوهی دانش��گاه تهران و خانم دکت��ر رویا طباطبایی
یزدی مدیر گروه پژوهش��ی شاخصسازی و آیندهپژوهی
مرکز تحقیقات استراتژیک سخنرانی کردند.
در ادامه جلس��ه صاحبنظران به بح��ث و تبادلنظر پيرامون
مس��ائل مطرح شده در س��خنرانيها ،از جمله آيندهانديشي
در زمين��ه همكاريهاي آيندهنگرانه منطقهاي ،آيندهپژوهي و
توسعه پايدار ،جمعيت و دين پرداختند.

سمينار «افقهای آینده علوم و مهندسیکامپیوتر»
گروه علوم مهندسي

روز پنجش��نبه مورخ  1391/3/11اولین س��مينار از سلسله
سمينارهاي ادواري شاخه مهندسی برق گروه علوم مهندسی
فرهنگستان علوم تحت عنوان «افقهای آینده علوم و مهندسی
کامپیوتر» در سالن کنفرانس فرهنگستان برگزار شد .در اين
جلس��ه جمعي از صاحبنظران و استادان دانشگاهها حضور
داش��تند .پ��س از تالوت چند آي��ه از كالم ا ...مجيد ،آقای
دکتر محمدرضا عارف رئیس گروه علوم مهندس��ی ضمن
خوشامدگویی ،برنام ه شاخه مهندسی برق فرهنگستان براي
برگزاري  4سمينار در سال جاري را تشريح و ضمن اشاره
بر اهم فعالیتها و برنامههای فرهنگس��تان ،بر آیندهنگری در

علوم و تعیین اولویتهای درازمدت علم و فناوری کشور به
عنوان یکی از مهمترین فعالیتهای فرهنگستان تأکید کرد .در
این همایش  4سخنرانی علمی با عناوین «بیوانفورماتیک»،
«متدولوژی طراحی الکترونیک»« ،محاس��بات کوانتومی» و
«محاس��بات نرم» به ترتیب توس��ط آقایان :دکتر صادقی از
پژوهش��گاه ملی مهندسی ژنتیک و زیس��ت فناوری ،دکتر
نوابی شیرازی از دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه
تهران ،دکتر کریمیپور از دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی
شریف و دکتر ماش��ینچی از دانشکد ه ریاضی و کامپیوتر
دانشگاه کرمان ارائه شد.

درگذشت استاد فقيد
دكتر عبدالمجيد يعقوبپور
روز س��ه ش��نبه مورخ  1391/3/23آقای دکتر عبدالمجید
یعقوبپور رئیس ش��اخه زمینشناسی فرهنگستان علوم و
اس��تاد دانش��گاه خوارزمی (تربیت معلم سابق) دار فانی را
وداع گفت .خبرنامه فرهنگستان علوم ضمن ابراز تاسف و
تاثر ،این ضایعه را به خانواده محترم ایشان و جامعه علمی
و دانشگاهی کشور تس��لیت میگوید و از درگاه باریتعالی

برای این اس��تاد فقید رحمت واسعه و برای بازمانگان صبر
و اجر مسئلت دارد.
بر این اس��اس مجل��س یادبودی نیز روز پنجش��نبه مورخ
 1391/3/25از س��وی گروه علوم پایه فرهنگستان علوم در
س��الن ش��ورای گروه مزبور تش��کیل و یاد و خاطره استاد
یعقوبپور گرامی داشته شد.

اخبار
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دزفولي تبري��ك ميگويد و توفيق روزافزون ايش��ان را از
خداوند متعال مسئلت دارد.
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 59دانش��مند و استاد دانش��گاههای ایران در رشتههای
مهندسی ،ش��یمی ،کامپیوتر ،علوم پزشکی و داروسازی در
كتابخانه فرهنگس��تان علوم در ايام برگزاري بيس��ت و
جدیدترین فهرس��ت دانش��مندان یک درصد برتر جهان از
لحاظ تعداد ارجاع به مقاالت قرار گرفتند .در این فهرست پنجمين نمايش��گاه بينالمللي كتاب تهران  63عنوان كتاب
که در ابتدای س��ال  2012میالدی منتش��ر ش��ده است ،نام فارسي و  34عنوان كتاب التين خريداري كرد.
آقایان دکتر مجتبی شمسیپور و دکتر حبیبا ...فیروزآبادی
پیرو دعوت گروه فلسفه آكادمي علوم روسیه و تصویب
اعضای وابس��ته گروه علوم پایه و دکتر محمدرضا اسالمی
و دکت��ر علی کاوه اعضای پیوس��ته گروه علوم مهندس��ی گروه علوم اسالمی فرهنگستان علوم ،آقای دکتر غالمرضا
فرهنگس��تان علوم مالحظه میش��ود .خبرنامه فرهنگستان اعوانی عضو پیوسته اين گروه در کنگره بینالمللی «فلسفه
این موفقیت را به اس��تادان نامبرده تبریک میگوید و دوام تطبیقی» ش��رکت و مقالهای در خصوص «اهمیت فلس��فه
توفیقش��ان را از درگاه خداوند متعال مس��ئلت دارد( .الزم اسالمی در تأسیس فلسفه تطبیقی» ارائه كرد.
اس��ت ذکر ش��ود معیار ورود به فهرس��ت دانشمندان یک
در كتاب «تاريخ بيمارس��تانهاي ايران و هندوستان از سال
درصد برتر در هر گرایش علمی ،کسب تعداد معین ارجاع
به مقاالت منتشر ش��ده در پایگاه اطالعات علمی  1500 Web ofتا )Hospitals in Iran and India 1500-1950( »1950
 scienceبر اس��اس آس��تانههای مشخص ش��ده برای هر كه توسط انتشارات  Brillليدن هلند در سال  2012منتشر شده
است ،يك فصل از كتاب «تاريخ بيمارستانهاي ايران» با عنوان
گرایش علمی است).
«بيمارستانهاي ايران در عصر صفويه» تاليف آقاي دكتر حسن
در بيست و دومين آيين نكوداشت اعضاي هيأت علمي تاجبخش عضو پيوسته فرهنگستان علوم ترجمه شده و با ذكر
نمونه دانش��گاهها و مؤسس��ات آموزش عالي و پژوهشي نام و منبع به چاپ رسيده است.
كش��ور که روز یکشنبه مورخ  1391/2/31با حضور رئیس
روز چهارش��نبه مورخ  1391/3/17جلس��ه سخنراني به
محترم جمهوری برگزار ش��د ،آقای دکتر محمدرضا مخبر
دزفولی اس��تاد طب داخلی دانش��کده دامپزشکی دانشگاه همت ش��اخه بينگروهي محيط زيس��ت فرهنگستان علوم
تهران و عضو پیوس��ته فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی برگزار ش��د و آقاي مهندس كامران خسروش��اهي پيرامون
ای��ران به عنوان یکی از  16اس��تاد نمونه کش��ور در س��ال «انرژي خورش��يدي و جايگاه آن در س��بد توليد و مصرف
تحصیل��ی  1390-91برگزی��ده و از ایش��ان تجلیل ش��د .انرژي در ايران (فوايد و چالشها) » سخنراني كرد.
خبرنامه فرهنگس��تان علوم اين موفقيت را به اس��تاد مخبر

نتايج همایش مديريت بيماريهاي گياهي
در جهت كشاورزي پايدار
1

 .1اين همايش در پاييز سال  1390به همت گروه علوم كشاورزي فرهنگستان علوم برگزار شد.
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افزایش سریع جمعیت در دهه اخیر و اجبار به بهرهبرداری
نامتع��ادل از مناب��ع طبیعی محدود برای رف��ع نیازهای این
جمعیت ،صدم��ات جبرانناپذیری به محیط زیس��ت و به
ویژه مناب��ع آب و خاک وارد كرده و پایداری کش��اورزی
را مورد تهدید جدی قرار داده اس��ت .در چنین ش��رایطی
حفاظت از محص��والت در برابر آفات و بیماریهای گیاهی
از اهمیت ویژهای برخوردار است.
بیماریهای گیاهی نه تنها به محصوالت کشاورزی خسارت
عم��ده وارد میکنند ،بلکه میتوانند محیط زیس��ت را نیز
تخریب و به س�لامت مواد غذایی آسیب جدی وارد كنند.
از س��وی دیگر مبارزه با ای��ن بیماریها بدون در نظر گرفتن
ضروریات کش��اورزی پایدار ،میتواند عوارض اقتصادی،
زیس��ت محیطی و بهداش��تی عمدهای در پی داشته باشد.
همای��ش یک روزه «مدیریت بیماریه��ای گیاهی در جهت
کش��اورزی پایدار » به منظور واکاوی این مس��ائل و ارائه
راهکارهای متناس��ب با اهداف کش��اورزی پایدار توس��ط
گروه علوم کش��اورزی فرهنگستان علوم ،روز  90/9/24با
ش��رکت اعضای گروه علوم کش��اورزی فرهنگستان علوم،
اس��تادان دانشگاهها و مس��ئوالن تحقیقاتی و اجرایی جهاد
کش��اورزی در محل فرهنگس��تان علوم برگزار و  12مقاله
توس��ط صاحبنظران ارائه ش��د و در پایان مس��ائل مختلف
مرتبط با موضوع توس��ط شرکتکنندگان در همایش مورد
بح��ث آزاد ق��رار گرفت .نظر عمومی ش��رکتکنندگان در

همایش ،اس��تفاده از تحوالت علمی در زمینههای مختلف
برای انتخاب ش��یوههایی از مدیریت بود که ضمن کاهش
خسارت ناشی از بیماریها ،تخریب محیط زیست و آسیب
به سالمت جامعه را به حداقل برسانند .نتايج و توصيههاي
همايش به شرح ذيل است:
 .1کاربرد بیرویه ترکیبات ش��یمیایی ک��ه هنوز رایجترین
روش مب��ارزه ب��ا بیماریهای گیاهی در کش��ور ما اس��ت،
محصوالت کش��اورزی را برای مصرف انسان و دام ناسالم
و گاه خطرناک میکند ،محیط زیس��ت را نامتعادل میسازد
و در بسیاری از موارد از لحاظ مبارزه با بیماریها نتایج منفی
به بار میآورد .لذا ضرورت دارد که در سه زمینه تحقیقاتی،
مدیریتی و اجرایی با این مس��ئله برخورد ش��ود .دس��تیابی
به ش��یوههای ايمنتر و موثرتر مب��ارزه با بیماریهای گیاهی
مستلزم توسعه تحقیقات در این زمینه و تامین بودجه کافی
برای آن است.
از لح��اظ مدیریت��ی ،تعیین مهن��دس ناظر گیاهپزش��کی در
واحدهای تولیدی ،کنترل کیفی��ت محصوالت و جلوگیری
از توزیع محصوالت آلوده به س��م توسط مراجع ذیصالح،
جلوگیری از تولید و مصرف سموم خطرناک به خصوص آنها
که در طوالنی مدت به سالمت مصرفکنندگان صدمه میزنند
و س��ازماندهی تولیدکنن��دگان و توزیعکنندگان محصوالت
کش��اورزی به منظ��ور کنترل کیفیت محصوالت و مس��ائل
بهداشتی از مواردی است که باید مورد تاکید قرار گیرد.
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در زمینه اجرایی نظارت به منظور انتخاب ترکیبات ايمنتر،
به حداقل رس��اندن مصرف س��موم از جمل��ه به کارگیری
روش��های پیشآگاهی ،تدوین و اس��تفاده از روشهای غیر
شیمیایی مبارزه با بیماریها مانند کشت ارقام مقاوم ،اقدامات
زراعی و اعمال شرایط بهداشتی بايد مورد توجه بیشتر قرار
گیرد.
 .2جلوگی��ری از ورود و اس��تقرار بیمارگره��ای جدید به
کشور یا منطقه غیر آلوده در داخل کشور یکی از روشهای
سازگار با کش��اورزی پایدار است .متاسفانه به رغم وجود
قوانی��ن قرنطینه ،بیمارگرهای مهمی وارد کش��ور ش��دهاند
که یک نمونه آن فیتوپالس��مای ج��اروک لیموترش ،عامل
نابودی باغها و صنعت لیموترش در اس��تانهای هرمزگان و
کرمان است .این موضوع نشان میدهد که قرنطینه در ایران
از نظر محتوای قانونی غیر منطبق با نیازهای کنونی ،از نظر
س��ازمانی ضعیف و از نظر اجرایی فاق��د تحرک و کارایی
الزم است .لذا توصیه میشود که جنبههای مختلف قرنطینه
مورد بازنگری جامع قرار گرفته و در آن اصالح اساسی به
عمل آید.
 .3انتقال و انتش��ار بسیاری از بیمارگرها به ویژه ویروسها،
فیتوپالس��ماها و باکتریهای س��خت کش��ت توسط عوامل
زندهای صورت میگیرد که ناقل نامیده میشوند .از بین بردن
ناقلها به کمک س��موم شیمیایی اگر چه در تئوری میتواند
از انتشار این بیمارگرها جلوگیری کند ،از یک سو موجب
صدمه زدن به محیط زیس��ت ،بر هم خوردن تعادل طبیعی،
س��می کردن محصوالت غذایی و ایجاد مقاومت به سم در
ناقلها ش��ده و از سوی دیگر اثر قاطعی در کنترل بیمارگرها
نداشته و حتی در مواردی باعث گسترش و تشدید بیماری
میش��ود .لذا توصیه میشود اس��تفاده از ترکیبات شیمیایی
در کنترل ناقالن محدود و در مقابل روشهای غیر شیمیایی
مانند ایج��اد مقاومت به بیمارگر یا ناق��ل ،اقدامات زراعی
از قبیل تناوب و تنظیم تاریخ کش��ت ،ایجاد موانع فیزیکی

برای جلوگیری از ورود و انتش��ار ناقل در گلخانه و مزرعه
و اقدامات بهداش��تی برای مدیریت ناقالن تدوین و ترویج
گ��ردد .مدیری��ت علفهای هرز به عنوان میزب��ان یا پناهگاه
بیمارگ��ر و ناقل میتوان��د در پایین آوردن جمعیت ناقل و
کاهش آلودگی گیاه به بیمارگر موثر باشد.
 .4خاک محیطی زنده سرش��ار از میکروارگانیسمهای مفید،
محل استقرار و توسعه ریش��ه و منبع تغذیه گیاه است .در
عین حال خاک محل استقرار بیمارگرهای خاکزی و خاک
برد نیز میباشد .لذا مدیریت خاک و آب از دو دیدگاه بايد
مورد توجه قرار گیرد .نخس��ت فراهم کردن ش��رایط برای
رش��د بهینه و تقویت گیاه و دوم نامس��اعد کردن ش��رایط
برای فعالیت بیمارگرها و جلوگیری از انتقال و انتشار آنها.
اقدامات مدیریتی بايد در جهت تقویت میکروارگانیسمهای
مفید ،جلوگیری از فشردگی زیاد خاک ،تامین شرایط نفوذ
ریش��ه ،انجام مبادالت گازی در خ��اک و بازگرداندن مواد
آلی به خاک باش��د .از س��موم گازی و ترکیبات ش��یمیایی
ب��رای ضد عفونی خاک جلوگیری به عمل آید و در مقابل
روش��هایی مانن��د آفتابدهی خاک ترویج گ��ردد .زراعت
حفاظتی به علت مشکالتی که از لحاظ مدیریت بیماریها به
وجود میآورد ،تنها پس از مطالعه کافی و تایید متخصصان
و در شرایط خاص اجرا گردد .از روشهای آبیاری که باعث
انتقال و انتشار بیمارگرها میشوند یا شرایط را برای فعالیت
و حمل��ه آنها به گیاه فراهم میآورند ،خودداری ش��ود .به
جای روش��های آبیاری که موجب جابجایی خاک میشوند
از روشهایی مانند آبیاری قطرهای استفاده شود و انتقال آب
از طریق کانالها و نهرهای خاکی موقوف گردد.
 .5عناص��ر پر مصرف و کم مصرف م��ورد نیاز گیاه ،از دو
جه��ت میتوانند در مدیریت بیماریهای گیاه موثر باش��ند.
یکی از جهت تامین مواد الزم برای رش��د و باردهی گیاه با
در نظر گرفتن این واقعیت که رش��د بهینه موجب مقاومت
به بس��یاری از بیمارگرها میشود .بدیهی است عدم تعادل
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ای��ن عناصر و یا وجود بیش از حد هر یک از آنها میتواند
نتایج معکوس به ب��ار آورد .دوم از جهت القاء مقاومت به
بیمارگرها توسط بعضی از عناصر مانند کلسیم و سیلسیوم.
در اینج��ا نوع خاک ،ش��رایط آب و هوای��ی ،گونه گیاه و
عوام��ل اقتصادی در مدیریت تغذیه موثر میباش��ند .بدین
ترتی��ب مدیریت تغذیه یکی از اقدام��ات کلیدی در تولید
محصول ،تقویت فعالیت میکروارگانیسمهای خاک و کنترل
بیماریهای گیاهی است .با توجه به تفاوتهای اقلیمی و خاک
ش��ناختی در کشور ما ،کاربرد مواد مغذی در هر ناحیه نیاز
به مطالعات محلی دارد.
 .6بس��یاری از بیمارگره��ای گیاه��ی با ب��ذر و تقریبًا همه
ویروسها و عوامل شبه ویروسی با نهال و پیوند قابل انتقال
و انتشار هستند .از این رو در بسیاری از کشورهای جهان،
س��از و کارهای مناسب برای سالمسازی و سالمگزینی بذر
و نهال ایجاد و مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت .کشور ما
متاس��فانه در این زمینه عقب مانده و آنچه نیز که به عنوان
ب��ذر یا نهال س��الم تولی��د و به جامعه کش��اورزی عرضه
میش��ود ،بدون مبنای علمی و تضمین کارشناس��انه است.
لذا تاکید همایش بر این است که سالمسازی و سالمگزینی
بذر و نهال طبق اصول علمی و زیر نظر دائمی یک سازمان
تخصصی ص��ورت پذیرد و بر مبنای یک برنامهریزی چند
س��اله از تولید و کش��ت بذر و نهال بدون گواهی سالمت
خودداری شود.
 .7بهرهگی��ری از رقمه��ای مق��اوم س��المترین و از لحاظ
کشاورزی پایدار س��ازگارترین شیوه مقابله با بیمارگرهای
گیاهی اس��ت .لکن در کش��ور ما جز در م��وارد معدودی،
فرهنگ اس��تفاده از این قبی��ل ارقام جا نیفتاده اس��ت .لذا
توصیه میش��ود این امر مورد توجه بیشتری قرار گیرد .در
رس��یدن به این هدف عالوه بر روش��های سنتی ،استفاده از
روشهای نوین زیست فناوری و مهندسی ژنتیک به منظور
شناسایی و انتقال ژنهای مقاومت گیاهی و یا ایجاد مقاومت

مش��تق از بیمارگر به ویژه راهکار خاموشی «آر ان ا» بسیار
موثر و در مواردی غیر قابل اجتناب است.
 .8از آنجا که بخش قابل توجهی از محصوالت کشاورزی
به ویژه میوهها و سبزیها در فاصله برداشت و مصرف تلف
میش��ود ،جلوگیری از خسارت پس از برداشت باید مورد
توجه بیش��تری قرار گیرد .استفاده از سموم شیمیایی مانند
قارچک��ش و باکتریکش در نگهداری این محصوالت بايد
ممنوع و به جای آن از روش��های شیمیایی بدون خطر و یا
روشهای غیر شیمیایی از قبیل تیمارهای گرمادهی و کنترل
بیولوژیکی استفاده شود.
 .9یکی از مس��ائل مهم در سالمت محصوالت کشاورزی،
خطر آلودگی آنها به قارچزهرها (مایکوتوکس��ینها) اس��ت.
این متابولیتهای ثانویه قارچها حتی به مقدار بس��یار کم ،در
مصرفکنن��دگان عوارضی از قبیل نقص ایمنی ،س��رطان،
بیماریه��ای کبدی ،کلیهای و عروق��ی ،ناقصالخلقهزایی و
س��ایر بیماریهای مزم��ن یا حاد تولید میکنن��د .لذا توصیه
میش��ود که مس��ئوالن بهداش��تی وج��ود قارچزهرها در
محص��والت را ب��ه طور جدی زیر نظ��ر بگیرند و از ورود
بی��ش از حد مجاز آنها به زنجی��ره غذایی جلوگیری کنند.
در عین حال روش��های کنترل قارچه��ای مولد قارچزهر با
تاکید بر روش��های غیر ش��یمیایی تدوین و ب��ه مورد اجرا
گذاشته شود.
 .10مدلسازی برای پیشبینی عوارض طبیعی ،پیش آگاهی
وقوع بیماریها و اس��تفاده از سیس��تمهای خبره کامپیوتری
میتوان��د از ضایعات کش��اورزی جلوگیری و اس��تفاده از
مواد آالینده ش��یمیایی را به حداقل برس��اند .متاس��فانه در
کش��ور ما این قبیل برنامهها هنوز در مراحل خیلی ابتدایی
اس��ت .ض��رورت اس��تفاده از مدله��ای موج��ود (مث ً
ال در
زمینه س��رمازدگی) و تحقیق برای بومیسازی سیستمهای
پیشآگاه��ی ،مورد تأکید ش��رکتکنندگان در همایش قرار
گرفت.

گزارش

سخنرانی دکتر مضطرزاده در شورای علمی؛
تجربه علمسنجی در ایران
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سیصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای علمی فرهنگستان
علوم جمهوري اسالمي ايران روز یکشنبه مورخ 1391/2/3
ب��ا حضور رئیس فرهنگس��تان ،دبیر ،معاونان پژوهش��ی و
رؤس��ای گروههای علمی برگزار ش��د .در این جلسه آقای
دکتر فتحاله مضطرزاده عضو پیوس��ته و رئیس گروه علوم
پای��ه فرهنگس��تان علوم در س��خنانی به موض��وع «تجربه
علمسنجی در ایران» پرداخت .خالصهای از سخنان ایشان
بدین شرح است:
«مطالع��ات آیندهنگری نش��ان میدهد ک��ه مهمترین عامل
تعیینکنن��ده ب��رای تحوالت آین��ده عامل عل��م و فناوری
اس��ت .بر این اساس کشورهای مختلف جهان سعی بر این
واقعیت دارند تا اس��تراتژی علم و فناوری کش��ور خود را
تعیین کرده ،برنامههای توسعه را بر مبنای آن تبیین نمایند.
در کشور ما نیز اگرچه علم مدرن قدمت چندانی ندارد ،اما
به علت سوابق تاریخی و تمدنی کشور و جمعیت هوشمند
و منابع طبیعی فراوان و س��ایر عوامل ب��ه صورت پراکنده
و غیر سیس��تماتیک ،اقداماتی برای برنامهریزی علمی آغاز
شده است.
به نظر میرس��د ک��ه فعالیتهای علمی اگرچ��ه در اصول از
قواعد و متدلوژی معینی تبعیت میکنند ،اما از نظر استراتژی
و راهکاره��ای اجرایی میتوانند و باید متفاوت باش��ند و
از ش��رایط فرهنگی ،جغرافیایی و بومی هر کش��ور پیروی
کنند .برای مثال باید یادآوری شود که استراتژی کشورهای

مأموریتگرا مانند امریکا یا انگلستان با استراتژی کشورهای
نفوذگرا مانند اطری��ش و آلمان متفاوت بوده و از قواعد و
ضروریات ویژهای پیروی میکنند .استراتژی علم و فناوری
و در نتیجه شاخصهای علم و فناوری در کشورهای برزیل
و ک��ره جنوبی نيز با یکدیگ��ر تفاوت دارد ،زیرا ش��رایط
جغرافیای��ی جمعیتی و بومی این دو کش��ور با هم متفاوت
است ،بنابراین تفاوت در خطمشی علم و فناوری کشورها
را میتوان در تفاوت مدلها و ش��اخصهای آنها در ارزیابی
علم و فناوری مشاهده کرد .اگر ما محورهای علم و فناوری
را به س��ه محور آموزشی ،تحقیقات و فناوری تقسیمبندی
کنیم ،نوع و وزن ش��اخصها در س��ه محور فوق بیانکننده
تفاوت اس��تراتژی علم و فناوری کشورها میباشد .به زبان
و بیان دیگر همه کش��ورها دارای اس��تراتژی و شاخصهای
ملی خود در علم و فناوری میباش��ند و از این طریق تمایز
کشورها و اهداف آنها را از علم و فناوری میتوان دریافت
نمود .در کشور ما اگرچه در طی چند دهه گذشته آموزش
و پرورش و آموزش عالی و تحقیقات و فناوری گس��ترش
قابل مالحظهای یافت ه اس��ت ،اما علیرغم برنامههایی چون
سند چشمانداز و نقشه جامع علمی کشور و امثال اسناد فوق
به زعم اینجانب هنوز اس��تراتژی اعالم شدهای برای علم و
فناوری وجود ندارد تا در س��طح جهانی قابل مقایسه و از
نظر علمی قابل بررسی باشد .در زمینه آموزش شاخصهایی
چ��ون نرخ ثبت نام در تحصیالت متوس��طه و یا نرخ ثبت
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ن��ام در آم��وزش عالی اگرچ��ه اینجا و آنجا در گزارش��ها
ظاهر میش��ود ،اما ش��اخصهای اعالم شده عمدتًا بر مبنای
شاخصهایی نظیر شاخص اعالم شده توسط یونسکو است
و فاق��د مؤلفههای ملی و بومی میباش��د .در زمینه فناوری
کار مش��کلتر از این اس��ت .چون هم تجرب��ه جهانی کمتر
از تجربه آموزش��ی اس��ت و هم تجربه ما در زمینه فناوری
و ارزیابی آن بس��یار ناچیز اس��ت .بنابراین هرگاه فناوری
کش��ور ما توس��ط یکی از مدلهای ارزیابی جهانی بررسی
شده است ،به علت حصول نتایج متفاوت و متمایز ناشی از
مدلهای مختلف ،به کنار گذاشته شده است و بحث چندانی
را در اینباره در کش��ور شاهد نیس��تیم .در زمینه تحقیقات
خوشبختانه توس��ط جناب آقای دکتر حسن حبیبی معاون
اول وقت کش��ور و شورای پژوهش��های علمی کشور ،در
حدود س��ال  ،1373شاخصهای ملی تحقیقات تهیه و تبیین
ش��د و در ش��ورایعالی انقالب فرهنگی این شاخصها به
عنوان شاخصهای تحقیقات کشور با اصالحاتی به تصویب
رس��ید و توس��ط رئیسجمهور وقت ابالغ شد که متأسفانه
همانگونه که شاهد هس��تیم هیچکدام از این شاخصها که
مصوب شورایعالی انقالب فرهنگی هم هست ،در بیانات
و گزارش��ها و تصمیمگیریها رعایت نمیشود و بلکه از آن
اطالعی هم ندارند .این بیتوجهی باعث ش��ده اس��ت که
ارزیابی علم و فناوری به صحنه س��لیقههای مختلف افراد
واجد ش��رایط و غیر واجد ش��رایط تبدیل ش��ود و اهداف
و استراتژی علمی کش��ور در لوای این بیتوجهی کمرنگ
شود و بعضًا هر کس از ظن خود به تفسیر و تعبیر وضعیت
علمی کشور بپردازد».
پس از سخنان آقای دکتر فتحاله مضطرزاده پيرامون مباحث
مطرح ش��ده بحث و تبادلنظر شد و در جمعبندي نهايي،
موضوعات و پیشنهادهای ذیل مطرح گردید:
شاخصهای توسعه علمی که بر اساس معیارهای مؤسسات
علمی بینالمللی در نظر گرفته میش��ود ،قابل استناد نیست
و مالک و میزان صحیحی برای سنجش نمیباشد.
ما اس��تراتژی عل��م و فناوری در کش��ور نداریم و باید

ش��اخصهای ملی خودمان را بر مبنای استراتژی خودمان و
بر اساس منافع مردم تبیین و تعیین کنیم.
اگر ش��اخصهای ملی تعیین ش��ود ،تا چه اندازه رعایت
میشود و آیا مشکلگشا خواهد بود؟
چنانچ��ه بخواهی��م خودم��ان را با دنیا مقایس��ه کنیم به
ش��اخصهای اس��تاندارد بینالمللی هم نیاز است ،اما برای
توسعه علم و فناوری و اقتصاد الزم است معیارهای علمی
خوبی بر اس��اس ظرفیت و پتانس��یل کش��ور داشته باشیم.
اکنون معیار توس��عه علمی کش��ور تعداد مقاله شده است.
باید این موارد اصالح شود.
در کشور ارگانهای متعددی به صورت جداگانه اینگونه
مس��ائل را پیگی��ری میکنند .برای پرهی��ز از موازیکاری،
فرهنگس��تان ب��ا تعیی��ن و تدوین ش��اخصها مرجعی برای
شاخصهای ملی علم و فناوری در ایران باشد و آشفتگی در
این زمینهها را سامان دهد.
فرهنگس��تان عادالنه و بدون جهت نقاط ضعف و قوت
کش��ور و موقعیت کش��ور در مس��ائل آم��وزش ،پژوهش،
فرهنگ و  ...را بیان کند .برای این کار تحلیل الزم است و
در نهایت باید مطالبی را به صورت انش��ایی (متن) تدوین
کرد.
در طرح در حال اجرای فرهنگستان با موضوع «بررسی
وضعی��ت علم در کش��ور ب��رای جهتگیری آین��ده» این
شاخصها مدون شود.
راهکارها و راهبردهایی در نقشه جامع علمی کشور و در
مجمع تش��خیص مصلحت نظام تعیین شده است .پیشنهاد
میش��ود در فضایی دوس��تانه و با همدلی با دس��تگاههای
ذیربط ،به فرهنگس��تان مأموریت داده شود تا این شاخصها
را تعیین و تدوین کند .دعوت از اس��تادان و صاحبنظران و
برخي از مس��ئوالن ذيربط در جلس��ات بعدی فرهنگستان
بسیار مؤثر است.
پیشنهاد میشود این موضوع و بحث و تبادلنظر پیرامون
سیاستگذاری علمی فرهنگستان در جلسات شورای علمی
و یا در کارگروهی تا حصول نتیجه نهایی ادامه یابد.

سمينار
«سل ،بيماري مشترك بين انسان و حيوان»
گروه علوم دامپزشكي
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روز پنجش��نبه مورخ  1391/3/18س��مينار «س��ل ،بيماري
مشترك بين انسان و حيوان» به همت گروه علوم دامپزشكي
و با حضور رئيس و معاون پژوهشي علوم محض و كاربردي
و اعض��اي گروه علوم دامپزش��كي فرهنگس��تان ،برخی از
مس��ئوالن س��ازمان دامپزش��کی کل کشور ،س��ازمان نظام
دامپزشکی کل کش��ور ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،مؤسس��ه تحقیقات واکس��ن و سرمسازی رازی،
انستیتو پاس��تور ایران و بسیاری از اس��تادان دانشکدههای
دامپزش��کی کشور ،پزشكان ،دامپزش��كان و متخصصان در
سالن كنفرانس فرهنگستان علوم برگزار شد.
پ��س از تالوت چن��د آيه از كالم ا ...مجيد و پخش س��رود
مقدس جمهوري اسالمي ايران ،آقاي دكتر حسن تاجبخش
رئيس گروه علوم دامپزشكي فرهنگستان ضمن خوشامدگويي
به حاضران ،به س��مینارهای برگزار شده توسط گروه علوم
دامپزشکی در سالهای اخیر اشاره کرد و اظهار داشت« :نتایج
و دس��تاوردهای س��مینارهای برگزار ش��ده ،برای مسئوالن
ذیربط و بهطور کلی جامعه دامپزش��کی و پزش��کی کشور
مفید بوده اس��ت و امیدواریم که نتايج اين سمينار نیز بتواند
راهگش��ا باش��د» .در ادامه آقاي دكتر رضا داوري اردكاني
رئيس فرهنگستان علوم ضمن خيرمقدم به شركتكنندگان
و تاكيد بر اهميت علوم دامپزش��كي در جهان ،در بخش��ي
از س��خنان خود اظهار داشت« :دامپزش��كان در تاريخ علم
و در كش��ور ايران ،خدمات شایس��تهای در زمينه درمان و
جلوگیری از سرایت بیماری ،تهیه واکسن و سرم و پيشبرد
پژوه��ش ارائه كردهاند» .ايش��ان با اش��اره ب��ه اهميت کار
دامپزش��کان در جلوگی��ری از آلودگی غذاها و اثری که در
حفظ س�لامت جامعه داشتهاند ،به نظر ارسطو و اخالف او
اش��اره کرد که شرف علم را بسته به موضوع آن میدانستند

و توضیح داد که در عصر ما نگاه دیگری به نظام علم حاکم
است .دکتر داوری اردکانی در ادامه افزود« :اگر بگوييم هر
علمي كه موضوعش ش��ریفتر اس��ت ،واالتر و با اهميتتر
اس��ت ،دیگر نباید از سود و سودمندی علم بگوییم و حال
آنکه علم مدرن ،علم س��ودمند و کارساز است .برای اینکه
میزان س��ودمندی علم دامپزشکی را دریابیم ،باید چشممان
را از ظاهر و تلقیهای ظاهربین برداریم و بیندیش��یم که اگر
این علم نبود ،چه اتفاقی برای حیات بش��ری و مث ً
ال در راه
تأمین غذای انس��ان رخ میداد» .رئیس فرهنگس��تان علوم
در پای��ان اظهار امیداوری کرد كه نتايج اين س��مينار مانند
س��مینارهای قبلی گروه علوم دامپزش��کی ،براي كش��ور و
دانشمندان ،مورد استفاده و مثمرثمر باشد.
آقاي دكت��ر محمدقلي نادعليان عضو پیوس��ته گروه علوم
دامپزشکی فرهنگستان علوم و دبير علمی سمينار نيز ضمن
ارائه گزارش کوتاهی از فعالیتها و طرحهای انجام ش��ده در
فرهنگستان در زمینه بیماری سل و نیز اهداف برگزاری این
سمینار ،مقالهای با عنوان «راهكارهاي مناسب جهت كنترل
سل دامي در كشور» ارائه کرد.
در س��مینار یکروزه «س��ل بیماری مش��ترک بین انس��ان و
حيوان» 9 ،سخنرانی ديگر به شرح ذيل ارائه شد:
«س��ابقه س��ل دامي در ايران» ،دكتر حس��ن تاجبخش؛
عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
«بررسي مولكولي سل مقاوم در بيماران اوليه و ثانويه» ،دكتر
احمدرضا بهرهمند؛ رئیس بخش سل انستیتو پاستور ایران
«وضعيت بيماري سل دامي در كشور ايران» ،دكتر محسن
مشكوه؛ معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کل
کشور

«معرفي س��ويههاي ميكوباكتريوم بويس مناطق مختلف
كشور به روش انگش��تنگاري ژنوم» ،دكتر نادر مصوري؛
رئی��س بخش تحقیق و تهیه توبر کولین و مالئین مؤسس��ه تحقیق و تهیه واکسنهای هوازی مؤسسه تحقیقات واکسن
و سرمسازی رازی
تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی
«وضعيت بيماري س��ل انساني در كش��ور ايران» ،دكتر
«تش��خيص و قضاوت كش��تارگاهي بيماري سل دامي»،
دكتر سيدش��هرام شكرفروش؛ استاد دانش��کده دامپزشکی مهش��يد ناصحي؛ رئیس اداره سل وزارت بهداشت ،درمان
دانش��گاه ش��یراز و عضو وابس��ته گروه علوم دامپزش��کی و آموزش پزشکی
جلس��ه ب��ا ميزگرد پايان��ي و بح��ث و تبادلنظ��ر پيرامون
فرهنگستان علوم
«ارزياب��ي اعتب��ار و اثرات اقتصادي آزم��ون توبركولين موضوع��ات مطرح ش��ده خاتمه ياف��ت .همچنين در وقت
در گاوداريهاي تحت پوش��ش كش��ور و لزوم بازنگري در ميزگ��رد آق��اي دكتر بابا مخير عضو پيوس��ته گ��روه علوم
سياس��تهاي موجود» ،دكتر حس��امالدين اكبرين؛ از سازمان دامپزش��كي فرهنگستان علوم و اس��تاد دانشكده دامپزشكي
دانشگاه تهران در ارتباط با «سل آبزيان» سخناني ايراد كرد.
نظام دامپزشکی کل کشور
«Cautious welcome for pregress in tuberculosis
 ،»eradcation in Persiaدكت��ر كي��وان تدين؛ رئیس بخش
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پرورش گوسفند و بز از دیدگاه کشاورزی پایدار» به همت
گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم و با حضور جمعی
از اعضای فرهنگس��تان ،مس��ئوالن ،اعض��ای هیأت علمی
دانشگاهها و نمایندگان بخش خصوصی در سالن کنفرانس
فرهنگستان برگزار شد.
در بخ��ش افتتاحی��ه این همایش که رئی��س ،دبیر و معاون
پژوهش��ی علوم محض و کاربردی فرهنگس��تان علوم نیز
حض��ور داش��تند ،ابتدا آق��ای دکتر عباس ش��ریفیتهرانی
رئیس گروه علوم کش��اورزی ضمن خیرمقدم به حاضران،
گزارش��ی از فعالیتهای گروه علوم کشاورزی و همایشهای
برگزار ش��ده در س��ال  1390ارائه و به برنامههای گروه در
س��ال جاری اشاره کرد .ایش��ان برگزاری این همایش را با
توجه به افزایش جمعیت ،یکی از مس��ائل مهم کشاورزی
و دامپروری کش��ور خواند و ابراز امیداوری کرد که بحثها،
رهنموده��ا و در نهایت بیانیه حاصل از این همایش ،بتواند
برای مس��ئوالن ذیربط و اس��تادان و کارشناس��ان مثمر ثمر
باشد.
آقاي دکت��ر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگس��تان علوم
نیز در مراس��م افتتاحیه این همایش ،برنامههای گروه علوم
کشاورزی را متناس��ب با اهداف فرهنگستان و در راستای
مسائل مدیریت و سیاس��تگذاری کشاورزی کشور دانست
و ضمن اش��اره به مفهوم توس��عه پایدار که همانا توس��عه
متناس��ب ،هماهنگ و همهجانبهنگر اس��ت ،اظهار داشت:
«توس��عه پایدار همانا توسعه صنعت ،توس��عه تکنولوژی،
توس��عه کشاورزی ،توسعه علم ،توس��عه فرهنگ و توسعه
روابط متناسب سیاسی و اجتماعی است».

ایش��ان در پایان ضمن تشکر از برگزارکنندگان ،خاطرنشان
کرد که این سمینار برای عرض ه و گزارشکردن نتایج علمی
خاص نیس��ت ،بلکه برای مسامحت و مشارکت در پیشبرد
علم و توسعه کشور است.
در ادامه آقای دکتر محمد مرادی ش��هر بابک استاد پردیس
کش��اورزی و منابع طبیعی دانش��گاه ته��ران و دبیر علمی
همایش در س��خنانی با اش��اره به اهداف و برنامههای این
همایش ،ضمن تأکید بر ای��ن موضوع که  70درصد واحد
دامی کش��ور را گوسفند و بز تش��کیل میدهد ،جایگاه این
دامها را در اقتصاد ،اش��تغالزایی و تولید بخش کشاورزی
کشور ،مهم قلمداد کرد.
در بخ��ش پایان��ی مراس��م افتتاحی��ه ،آقای دکت��ر نصرا...
سفیدبخت عضو پیوس��ته و رئیس شاخه علوم دامی گروه
علوم کشاورزی فرهنگستان علوم مقالهای با عنوان «وضعيت
موجود پرورش گوس��فند و بز از ديدگاه كشاورزي پايدار»
ارائه نمود .در این همایش یکروزه  8مقاله دیگر به شرح
ذیل ارائه شد:
«فرآوری و اس��تفاده از پسماندهاي كشاورزي در تغذیه
گوسفند و بز» ،دکتر حسن فضائلی؛ استاد مؤسسه تحقیقات
علوم دامی کشور ،وزارت جهاد کشاورزی
«وضعی��ت مراتع و پرورش گوس��فند و ب��ز در ایران»،
دکتر حسین ارزانی؛ استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
«سیاس��تهای حمایتی پرورش گوس��فند و بز طی چهار
برنامه اجرا شده» ،مهندس سید احمدرضا سیدعلیان؛ معاون
فنی مرکز اصالح نژاد دام کشور ،وزارت جهاد کشاورزی
«تش��کلها و توسعه پایدار گوسفند و بز در کشور» ،دکتر

علیاکب��ر قرهداغی؛ رئی��س بخش بیوتکنولوژی مؤسس��ه
تحقیقات علوم دامی کشور ،وزارت جهاد کشاورزی
«سامانههای پيشنهادي گوسفند و بز» ،دکتر محمد مرادی
شهر بابک؛ استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران
«مقایس��ه پرورش گوس��فند و بز در ایران و دنیا» ،دکتر
رسول واعظ ترشیزی؛ اس��تاد دانشکده کشاورزی دانشگاه
تربیت مدرس
«وضعیت و نقش مراکز آموزش��ی و پژوهش��ی کشور در

توسعه پرورش گوسفند و بز» ،دکتر سید رضا میرایی آشتیانی؛
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
«نقش پرورش گوسفند و بز در تولیدات دامی ارگانیک
در ایران» ،دکتر رضا ولیزاده؛ اس��تاد دانش��کده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
در پای��ان نیز جلس��ه میزگردي برگزار ش��د و حاضران به
بحث و تبادلنظر پیرامون مس��ائل و موضوعات مطرحشده
پرداختن��د .نتايج حاص��ل از اين همايش بهص��ورت بيانيه
منتشر خواهد شد.

گزارش

شماره  42بهار 1391

27

اعضا

دکتر مهدی بهزاد
واضع عدد رنگیک ّلی و حدس مربوط به آن
1

س��الها پیش آقای دکتر مهدی بهزاد ،استاد سابق ریاضیات
در دانش��گاههای ایالتی وین امریکا ،ش��یراز ،شهید بهشتی،
صنعتی ش��ریف ،مازندران و تربیت معلم ،عدد رنگی کلّی
و ح��دس مربوط به آن را مطرح ک��رد .اما بعدها طرح این
حدس به ریاضیدان دیگری هم نسبت داده شد .آقای دکتر
حسین ش��اهمحمد اس��تاد دانش��کده علوم ریاضی انستیتو
تکنولوژی راچستر امریکا این موضوع را بررسی کرد تا از

يادداشت تاريخي؛

ضایع شدن حق معنوی ریاضیدان هموطن خود جلوگیری
کند .مقاله مبس��وط دکتر ش��اهمحمد به زبان انگلیس��ی در
نش��ریه الکترونیک  arXiv.orgتحت ش��ماره 1104.3170
منتش��ر و چکیده مقاله ایشان پیش��تر در شماره نهم نشریه
علمی ـ پژوهش��ی «تاریخ علم» دانشگاه تهران چاپ شده
است .در ذیل فرازهایی از مقاله مزبور جهت اطالع استادان
و عالقمندان آمده است:

2

تاریخچه حدس عدد رنگیک ّلی
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«در نظری��ه گرافها پارامترهای گوناگونی ب��ا نام عام «عدد
رنگ��ی» معرفی ش��ده و مورد اس��تفاده ق��رار گرفتهاند که
قدیمیترین آنها «عدد رنگی رأس��ی گراف» است .در نیمه
اول دهه شصت قرن بیستم میالدی «مهدی بهزاد» در رساله
دکتری خ��ود مفهوم عدد رنگی کلّی گراف را معرفی و در
خصوص آن حدسی وضع کرد که امروزه یکی از مسئلههای
کالسیک ریاضیات محسوب میشود (نگ :بهزاد ،گرافها و
اعداد رنگی آنها ،3سراسر متن) .با اینکه ریاضیدانان بسیاری
در نیم قرن گذشته چند صد مقاله درباره این حدس نوشته
 .1عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران

و منتشر کردهاند ،هنوز موفق به اثبات یا رد آن نشدهاند .به
بیان ساده ،عدد رنگی کلی گراف  Gکمترین تعداد رنگهای
الزم برای نس��بت دادن همزمان رنگ به همه رأسها و همه
یاله��ای  Gاس��ت ،چنانکه دو رنگ متناظ��ر با هر دو رأس
مج��اور و دو رنگ متناظر با ه��ر دو یال مجاور  Gمتفاوت
باش��ند و رنگ هیچ یالی با هیچی��ک از دو رنگ متناظر با
دو س��ر آن یال یکی نباش��د .حدس عدد رنگی کلّی حاکی
است گرافی وجود ندارد که عدد رنگی کلّی آن از مجموع
ماکسیمم درجه گراف و عدد دو بیشتر باشد.
2. The History of the Total Chromatic Number Conjecture
3. Behzad, M., Graphs and Their Chromatic Numbers

9. The Chromatic Class of Multigraphs
10. Some Unsolved Problems in Graph Theory
11. Gutin
12. On an Estimate of the Chromatic Class of a pGraph
13. Soifer

4. Introduction to Total Graphs
5. Zykov
6. On Some New Results of Soviet Mathematicians
7. Vizing
8. Beitrage zur Graphentheorie….
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«بهزاد» عالوه بر رساله خود ،در مقالهای با عنوان «مقدمهای
بر گرافهای کلّی »4که برای عرضه در سمپوزیوم بینالمللی رم
در س��ال  1966پذیرفته شده ،به این موضوع پرداخته است.
در گزارش این س��مپوزیوم مقال��های از «زیکوف »5با عنوان
«درباره برخی از یافتههای جدید ریاضیدانان شوروی »6آمده
که در آن به چهار اثر از آثار «ویزینگ »7اش��اره شده است و
هیچکدام به عدد رنگی کلّی مربوط نیست.
8
یکس��ال بعد زیک��وف در همایش بینالملل��ی «مانباخ »
ح��دس عدد رنگی کلّی را بهعنوان یک مس��ئله باز مطرح
و ادع��ا میکند که ویزینگ واضع آن اس��ت .او برای اثبات
ادعای خود که در گزارش این همایش تحت مسئله شماره
 12به چاپ رس��یده اس��ت ،مقالهای با عنوان «رتبه رنگی
چند ـ گرافها »9از ویزینگ را معرفی میکند که فاقد مفهوم
این عدد و حدس مربوط به آن اس��ت .به س��ختی میتوان
پذیرفت که زیکوف مقاله بهزاد را ندیده و از فقدان مفهوم
عدد رنگی کلّی در مقاله ویزینگ آگاه نبوده باشد.
متعاق��ب این رخدادها ویزینگ در س��ال  ،1968مقالهای با
عنوان «تعدادی مسئله حل نشده در نظریه گرافها »10منتشر
و در مقدمه آن به سه مرجع از جمله به گزارش سمپوزیوم
بینالملل��ی رم اش��اره کرد و افزود ک��ه از این مراجع برای
تدوین مقاله اس��تفاده کرده است .در بخش پنجم این مقاله
مس��ائل مربوط به رنگآمیزی آمده است .او میگوید« :در
پای��ان این بخ��ش به گونهای از رنگآمی��زی چند ـ گرافها
اش��اره میکنم که بررسی نشده است ».سپس حدس رنگی
کلّ��ی را ذکر میکند و برخالف بس��یاری از مس��ائل دیگر
مندرج در این مقاله ،از جمله مس��ائلی که خود طراحش��ان
بوده اس��ت ،نام مؤلف این حدس «بررس��ی نشده» را ذکر
نمیکند .لذا با توجه به تمام ش��رایط نمیتوان تنها با استناد
به ای��ن مقاله ،ویزین��گ را طراح حدس ع��دد رنگی کلّی
دانس��ت .متخصصان حتمًا مایلند بدانن��د ویزینگ که هیچ
گاه درباره عدد رنگ��ی کلّی یا درباره یکی دیگر از مفاهیم
کل��ی ،نظیر گراف کلی ،گروه کلی و عدد رمزی کلی ،مقاله

ننوش��ته ،چگونه توانسته است بدون بررسی ،به این حدس
باورنکردنی دست یابد.
مرجع دیگری که برخی از ریاضیدانان را به خطا واداش��ته
اس��ت تا ویزینگ را طراح این حدس بشناس��ند ،مصاحبه
سال  2000اوست (نگ گوتین) .11در این مصاحبه بهزاد و
ویزینگ مستق ً
ال طراح حدس معرفی میشوند و برای اثبات
ادعای مربوط به ویزینگ به دو مقاله «تعدادی مس��ئله حل
نشده در نظریه گرافها» و «درباره تخمين رتبه رنگی یک p
ـ گراف »12ارجاع داده میشود که شرح اولی گذشت و در
دوم��ی هم اثری از مفهوم عدد رنگی کلی و حدس مربوط
به آن دیده نمیشود!
ریاضیدانانی ک��ه ویزینگ را ،به تنهایی ی��ا به اتفاق بهزاد،
ت کم یکی از س��ه مقاله
طراح این حدس میدانند ،به دس�� 
ویزینگ که شرحشان گذشت ،ارجاع میدهند که هیچ یک
خالی از خلل نیست.
کاس��تیهای گوناگون مذکور در این گزارش تا س��ال 2009
که کتاب سویفر 13منتشر شد ،مکتوم مانده بود .استداللهای
ضعیف و گاه متناقض عرضه شده در خصوص مبدأ حدس
عدد رنگی کلّی مرا بر آن داش��ت تا ش��خصًا هم به تحقیق
بپردازم .بخش عم��دهای از یافتهها از جمله ماجرای رفتار
غیرعلمی برخی از دستاندرکاران را در تاریخ نوزدهم ماه
دسامبر سال  2010برای ویزینگ فرستادم و نظرش را جویا
ش��دم ،به این امید که با کمک خود ایش��ان راهی عادالنه و
ش��رافتمندانه برای حل معما بیابم .دوازده روز بعد پاس��خ
کوتاه زیر خوشحال و سپاسگزارم کرد:
«پروفسور شاهمحمد عزیز:
سال نو بر شما مبارک! در خصوص عدد رنگی کلّی ،من آن
را تنها در «تعدادی مسئله حل نشده  )1968( »...و «مصاحبه
 )2000( »....به اطالع رس��اندهام .بنابراین مراجع دیگر غلط
هستند .کتاب سویفر را نخواندهام .بهترینها در .2011
با اخالص
و .ویزینگ»

من ک��ه ویزین��گ را ریاضیدان��ی قابل میدانس��تم از نظر
ش��خصیت نیز ف��ردی واال یافتم ،زیرا دریافتم بخش��ی از
یافتههایم را که همگی مستدل بودند ،به طور صریح و بقیه
را ب��ه طور ضمنی پذیرفته اس��ت و جز به اطالع رس��اندن
حدس ادعایی ن��دارد .متعاقب این مکاتبات در یازدهم ماه
ژانویه س��ال  2011نامه کوتاهی به ویزینگ نوشتم و ضمن
یادآوری چند نکته افزودم ...« :نه شما به امتیاز علمی دیگری
نیاز دارید و نه بهزاد که سه دهه پیش رسمًا بازنشسته شده
است؛ آیا با من موافق نیستید بهزاد که ابتدا حدس را رسمًا
اعالم کرده اس��ت (و شما سه س��ال بعد برای نخستینبار
آن را اع�لام کردهای��د) باید تنها ط��راح حدس عدد رنگی
کلّی محس��وب ش��ود؟ نیز الزم میدانم به نویس��ندگان و
پژوهش��گران توصیه شود در خصوص حدس مورد بحث،
ارج��اع به مراجع نادرس��ت و فاقد ارزش علمی را متوقف
سازند» .به این نامه تاکنون پاسخ داده نشده است.
در پایان این گزارش توجه به چند نکته را یادآور میشوم:
ب��رای کارهای علمی پروفس��ور ویزینگ ارزش بس��یار
قائلم و در خصوص ش��خص ایش��ان عمیقًا اعتقاد دارم که

لغزشها ناخواسته و سهوی بودهاند.
هر چند پروفس��ور س��ویفر در بخ��ش  216کتاب خود
مینویسد« :به عقیده من ،بدون شک سزاوار است که امتیاز
این حدس متفقًا به ویزینگ و بهزاد داده ش��ود» ،بر اساس
بررس��یهایی که من انجام دادهام ط��راح حدس عدد رنگی
کلّی کسی جز پروفسور بهزاد نبوده و نیست.
علیرغم بیدقتیها و کمتوجهیهای مذکور در این گزارش
«حماق��ت صرف پیرامون حدس عدد رنگی کلّی» را عنوان
مناسبی برای بخش  216از کتاب سویفر نمیدانم و تجدید
نظر در متن آن را توصیه میکنم.
وظیف��ه حرفهای و علمی همه ماس��ت ک��ه آثار مکتوب
ریاض��ی را بینقص نگاه داریم .لذا الزم میدانم ارجاعهای
غلط به مقالهها و مصاحبه با ویزینگ که در چند دهه گذشته
رواج یافته است ،جبران شود و بیش از این پخش نشود.
برای اجتناب از مخاطرات آثار علمی ،باید به پژوهشگران
و مؤلفان جوان هشدار داد تا مقالهها و رسالههای مربوط به
موضوعهای مهمی نظیر انتحال ،جعل و تحریف را مطالعه
کنند».
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«اخالق» و «بياخالقي»
در علم و حرفه
در گفتگو با دكتر حسن تاجبخش
عضو پيوسته و رئيس گروه علوم دامپزشكي فرهنگستان علوم
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يك��ي از مهمترين اصول زندگي ف��ردي و اجتماعي توجه
خاص به موضوع «اخالق» است .اهميت و جايگاه اخالق
در زندگي ،علم ،ش��غل و حرفه ،تاثير اخالق در پيش��رفت
كشور و نتايج «بياخالقي» از موضوعاتي است كه خبرنامه
فرهنگستان علوم در گفتگو با دكتر تاجبخش به آنها پرداخته
است .در ذيل آراء و نظرات ايشان را مالحظه ميكنيد:
«به ن��ام خداوند ج��ان و خرد آغ��از ميكن��م .از خبرنامه
فرهنگس��تان علوم به خاطر اين گفتگو تشكر ميكنم .خدا
را ش��كر ميكنم كه اين خبرنامه مدتهاست كه به نشريهاي
وزين تبديل شده است و به موضوعات مناسب ميپردازد.
به نظ��ر بنده ،اخالق در جوامع مختل��ف تعاريف متفاوتي
دارد .در كش��ور ما هميش��ه موضوع اخالق به عنوان يكي
از اصول اساس��ي در كار و فلس��فه ما دخالت داشته است.
كتابه��اي «اخالق ناص��ري» و «اخالق محتش��مي» كه هر
دو تأليف خواجه نصيرالدين طوس��ي هس��تند ،گوياي اين
موضوع اس��ت .موضوع اخالق در تمامي رشتههاي علمي
از جمله علم پزش��كي جايگاه قابل اعتنايي دارد .در س��اير
رشتهها نيز به اين موضوع توجه خاص ميشود ،گرچه در
آنها از واژه «اخالق» استفاده نميشود .ما در قديم مجموعه
فتوتنامههايي نيز داش��تهايم ،مانند «فتوتنامه س��لطاني»،

«فتوتنام��ه چيتگران»« ،فتوتنامه مهتران» .بنده نيز در اين
خصوص مبحثي از جلد دوم «تاريخ دامپزش��كي و پزشكي
ايران» را به اين موضوع مهم اختصاص دادهام .در فارس��ي
گاه��ي به ج��اي فتوتنامه از عبارت «رس��اله جوانمردان»
اس��تفاده ميش��ود كه  1210نمون��ه چنين رس��الههايي به
تصحيح مرحوم صراف تدوين و منتش��ر ش��ده است .همه
اين آثار به اخالق اختصاص داده شده و گوياي اهميت اين
موضوع در كشور ما است .نظامي ميگويد:
كه هست اينجا مهندس مردي استاد
جواني نام او فرزانه فرهاد
در اي��ن بيت فرزانگي و اس��تادي در كنار هم آمده اس��ت.
منظ��ور از فرزانه ،خردمند بزرگي اس��ت كه نظريهپردازي
ميكند .فردوس��ي نيز س��خنش را با «به نام خداوند جان و
خرد» آغاز ميكند.
شاهنامه نوعي خردنامه محسوب ميشود .موالنا نيز با اينكه
گاه��ي به عقل ميتازد ،اما باز درب��اره آن صحبت ميكند،
آنجا كه ميگويد:
اي برادر تو همان انديشهاي
مابقي خود استخوان و ريشهاي
اخالق يعني شخص به شيوه آداب و ُمدنيت رفتار كند و در

فرهنگستان هم كه كانون توجه به
علم و فرهنگ كشور است ،ميتواند در نهادينه كردن اخالق علمي
در جامعه تاثير داشته باشد.
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منزل ،محل كار و در جامعه رفتار شايس��تهاي از خود نشان
دهد .وقتي ميگوييم كس��ي آدم با اخالقي اس��ت ،در واقع
ميزاني را براي تعريف او استفاده كردهايم .شخص با اخالق
تا حد امكان و توانش سعي ميكند نياز مراجعهكنندگان را
پاس��خ دهد .اگر حرفهاي دارد كه در ارتباط مستقيم با نياز
مردم جامعه اس��ت ،بايد با گذشت و ايثار با آنها رفتار كند.
بايد در رفتارش اعتدال داش��ته باش��د .حد اعالي اين مهم
را در علم پزش��كي در مييابيم .توجه به اخالق پزشكي از
زمان بقراط ش��روع ش��د .در دوره اسالمي همان شيوههاي
بقراطي به وس��يله علي ابن عباس مجوسي اهوازي تكميل
و تصحيح و به صورت توصيهنامهاي براي پزشكان تدوين
شد .يك پزشك عالوه بر اينكه تا مداواي كامل بيمار خود
بايد جوياي احوال او باش��د( ،كه البته متاس��فانه در جامعه
امروز به داليل��ي اين مهم مانند قديم ص��ورت نميگيرد)
بايد رازدار نيز باشد .پزشك بايد مانند دريا باشد و رازهاي
بيمار را جايي فاش نكند.
يكي از مس��ائلي كه توجه به آن بسيار مهم است ،توجه به
موضوع اخالق در علم اس��ت .بزرگترين و بدترين گناه در
علم دزدي كردن اس��ت .اينكه چيزي را فردي بنويس��د يا
ادعا كند ولي آن متعلق به ش��خص ديگر ميباش��د و آن را
به نام خودش مطرح كند ،نمونه دزدي علمي است .در اين
صورت از وجود خودش نيز دزديده اس��ت! و از ارزش و
وجود خودش نيز بيهوده كاهيده است! بدون آنكه در مورد
موضوع اطالع و اشرافي داشته باشد .متاسفانه دزدي علمي
در جوامع باب ش��ده اس��ت كه به آن «انتحال» يا «سرقت
ادب��ي» نيز گفتهاند .بايد ي��اد بگيريم كه حرمت صاحب اثر
را نگهداريم و در مواقعي كه الزم اس��ت از جايي نقل قول
كنيم ،به نام نويس��نده اثر ارج��اع دهيم .اين عمل به ارزش
دروني خودم��ان نيز اضافه ميكند .وقتي س��رقت در علم

باب شود ،افراد كمتر سراغ فعاليت كردن و زحمت كشيدن
ميروند.
اينك��ه فقط به تعداد مقاالت و كتابهاي منتش��ر ش��ده اكتفا
كني��م و بگوييم علم ما پيش��رفت داش��ته ،معيار درس��تي
نيس��ت! بايد ببينيم چند درصد از اين آثار در پيشرفت علم
و صنعت و اخالق كش��ور تاثير داش��ته است .متاسفانه اين
مسئله به سياستها و ضوابط تدوين شده در مراكز آموزشي
برميگ��ردد كه تعداد آثار را بيش��تر مبن��اي اعطاي امتياز و
مبناي پيش��رفت علم ميانگارند .البته اين معيار را به عنوان
يك معيار تاثيرگذار انكار نميكنم ،اما معيار مطلقي نيس��ت
و به ابعاد و مسائل ديگر نيز بايد توجه داشت.
چيزي در وجود انسان وجود دارد كه مهمتر از دانش است
و آن اينكه ش��خص در خودش جوهرهاي داش��ته باشد كه
نخواهد از كار و حرفهاش بكاهد .اينكه ش��خص در محل
كارش حاضر باش��د اما بيش��تر اوقات خ��ود را به بطالت
بگذران��د و تفريحي كار كند ،مصداق كاس��تي در حرفه و
ش��غل است .يك استاد دانش��گاه ذاتًٌا بايد معلم باشد .بايد
به حرفه خود عش��ق بورزد .بايد صادق و با اخالق باش��د
و ش��اگردانش را مانند فرزندانش بداند و با مهرباني به آنها
بياموزد .گردونه زندگي گردونه اخالق است ،بياخالقها به
تدريج از دايره خارج خواهند شد.
دانش بايد با اخالق توام باشد .سنايي ميگويد:
علم كز تو ،ترا نبستاند
جهل از آن علم به بود صد بار
همراه علم ،بايد تواضع ،نيكويي و مهرباني باشد .باريتعالي
مظهر تمامي زيباييها و خوبيهاس��ت .مظهر همه بخشندگي،
همه كمال .ش��خصي كه مايل است به سوي كمال حركت
كن��د ،بايد توجه به اي��ن اصول اخالقي را مد نظر داش��ته
باشد.

براي رسيدن به كمال بايد اخالق داشت ،بايد آتش روشناييبخش
روشن كرد .بايد قدر اين دانشمندان را دانست،
اگر قدرشان را ندانيم جامعه به سمتي سوق پيدا خواهد كرد
كه جبرانش امكانپذير نيست.
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نقطه مقابل اخالق« ،بياخالقي» است .اگر فردي در محيط
كار بيش��تر وقت خود را به بطال��ت بگذراند ،كار نكند ،يا
تفريحي كار كند و براي كار و حرفه آنطور كه بايد زحمت
نكش��د ،مظهر بارز بياخالقي حرفهاي است .اينكه بخواهد
ب��ه جاي كار كردن فقط س��ر از كار ديگ��ران در بياورد و
در نهاي��ت زحمات آنها را به ن��ام خودش تمام كند ،مظهر
بياخالقي اس��ت .ش��خص بياخالق وجود ناچيزي دارد.
براي رس��يدن به كمال بايد از درون خود شروع كرد .براي
رسيدن به كمال بايد وجود خود را مانند شمعي سوزاند كه
اطرافيان را روشن كند .محمدبن زكرياي رازي و ابوريحان
بيروني تمام وجودش��ان را به پاي علم س��وزاندند و تاريخ
ميگويد كه در اين راه حتي نور چشمهاي خود را از دست
دادند .براي رس��يدن به كمال بايد اخالق داشت ،بايد آتش
روش��ناييبخش روش��ن كرد .بايد قدر اين دانش��مندان را
دانست ،اگر قدرش��ان را ندانيم جامعه به سمتي سوق پيدا
خواهد كرد كه جبرانش امكانپذير نيست.
استادهاي دانشگاه اگر اخالقي رفتار كنند ،شاگردان نيز ياد
ميگيرن��د كه اخالقي رفتار كردن چگونه اس��ت .مجموعه
شرايط كار بايد محيطي آرام و آسوده باشد .آسودگي يعني
نفي س��ودگي و جلوگيري از فرسودگي .در چنين محيطي
ميتوان خوب كار ك��رد .براي ايجاد چنين محيطي اخالق
نقش بس��يار مهمي دارد .بايد ياد بگيريم كه اگر ميخواهيم
در ش��غل و حرف��ه خود رش��د كنيم ،بيدري��غ كار كنيم و
زحمت بكش��يم .بايد ياد بگيريم براي رش��د حرفهاي بايد
وجدان كاري داشته باشيم ،بايد خالقيت داشته باشيم ،بايد
به جاي حاشيهسازي و حرف و گفتگوي بيهوده ،از وجود
و درون خودم��ان اس��تفاده كنيم ،ن��وآوري كنيم و به جاي
پرداختن به حاش��يه ،صرفًا كارمان را درس��ت انجام دهيم.
موالنا ميگويد:

گر توكل ميكني ،در كار كن
كار كن ،پس تكيه بر جبار كن
كافي است درس��ت كار كنيم و به خداوند متعادل و عادل
تكيه كنيم .اگر خوب كار نكنيم ،نه خودمان به مراتب باالتر
ميرس��يم و نه جامعه از كار ما س��ودي خواه��د برد .بايد
هميش��ه قيود اخالقي در كار را نيز در نظر داش��ته باش��يم.
كسي كه قيود اخالقي در حرفه و كار نداشته باشد و به آنها
توج��ه نكند ،به تدريج از گردونه خارج خواهد ش��د .بايد
در وج��ود خود به تمامي بپذيريم ك��ه بايد در مقابل آنچه
ك��ه ميگيريم چيز بهتري ارائه و عرضه كنيم .اين امر باعث
رش��د حرفهاي ما نيز خواهد ش��د .اين هم به نفع خودمان
اس��ت هم به نفع دانشگاه ،سازمان يا دستگاهي كه براي آن
كار ميكنيم.
طبيع��ت موهبت الهي اس��ت ك��ه خداوند به م��ا به امانت
داده اس��ت اگر اخالقي باش��يم در جهت تخريب آن رفتار
نخواهيم كرد.
فرهنگس��تان هم كه كانون توجه به علم و فرهنگ كش��ور
اس��ت ،ميتواند در نهادينه كردن اخ�لاق علمي در جامعه
تاثير داشته باشد.
اگر س��خنرانيها يا گردهماييه��اي علمي در اين موضوعات
برگ��زار كند ،ب��راي آحاد جامع��ه تاثيرگ��ذار خواهد بود.
بن��ده تمام عمر خود را در جه��ت تهيه و تصحيح كتابهاي
مختلف از جمله «االغ��راض الطبيه و المباحث العالييه» و
كتاب «ذخيره خوارزمش��اهي» صرف كردم .نور چشم يك
دانش��مند و صاحب اثر بايد روش��ناييبخش نسلهاي آينده
باشد .اميدوارم كه نسل جوان كشورمان با اتكاء به خداوند
و در سايه تالش و زحمت و توجه خاص به اخالق علمي
و حرفهاي فعاليت كنند و اميدوارم كه كش��ورمان هميش��ه
آباد باشد».

ي
مختصري از زندگينامه علم 
دكتر سيدمصطفي محققداماد
عضو پيوسته و رئيس گروه علوم اسالمي فرهنگستان علوم
ق داماد ،در س��ا ل 1324
ي محق 
ت ا ...دكتر س��يد مصطف 
آي�� 
ت شيعه ،چش م
ي روحاني 
ي از خانوادهها 
در ش��هر ق م در يك 
ت ا ...محققداماد و جد
ش مرحو م آي�� 
ب ه جها ن گش��ود .پدر 
س حوزه علمي ه ق م
ي مؤس 
ي يزد 
ي ايش��ا ن عالم ه حائر 
مادر 
ميباشد.
ي وارد حوزه علمي ه ق م
ت مقدمات 
ي دورا ن تحصيال 
س از ط 
پ 
ق شد
ت .در سا ل  1348موف 
ل علو م پرداخ 
ش��د و ب ه تحصي 
ي عمده
ب كند .و 
از علما و مراج ع وقت ،درج ه اجتهاد كس�� 
ي
ي را نزد اس��تاد مرتض 
ت اس�لام 
ي و حكم 
دوره علو م عقل 
ت عظام ،میرزا هاشم
ي را نزد آيا 
ي و فق ه و اصو ل تحليل 
مطهر 
ت
ب ثراه م آموخ 
ي طا 
ي يزد 
ي حائر 
ي و مرتض 
ي الريجان 
آمل 
ت
س در حوزه ق�� م پرداخت .همزما ن با تحصيال 
و ب�� ه تدري 
ي نيز اش��تغا ل داش��ت ،و
ت دانش��گاه 
حوزوي ،ب ه تحصيال 
س در فلسفه و
ق ليس��ان 
س و فو 
ق به اخذ مدرك ليس��ان 
موف 
ي اخذ درج ه
حقوق اسالمي از دانشگاه تهرا ن شد .سپس برا 
ق
ش حقو 
ي در فاصله س��الهاي  1365تا  1373در بخ 
دكتر 
ك رفت و
ي زبان ،به لو َو ن بلژي 
ل دانش��گاه فرانس��و 
بينالمل 
ق ب ه اخذ درج ه
ل الز م در س��ا ل  1996موف 
ي مراح 
س از ط 
پ 
ح
ي ايشا ن ب ه شر 
دكتري تخصصي ش��د .عنوا ن رس��ال ه دكتر 
زير است:
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ش
س بخ 
ي پروفسور ورهو ن رئي 
رس��ال ه مزبور ك ه با راهنماي 
ق آراي
ل دانش��گاه لو َو ن تدوين ش��د ،ب ه اتفا 
ق بينالمل 
حقو 
ط
ت داورا ن با درج ه «ممتاز» پذيرفت ه ش��د و متعاقبًا توس 
هيأ 
ي منتشر گرديد.
ي از ناشرا ن خارج 
يك 

ي
ي عال 
ي شورا 
ي از سو 
ي در سا ل  1360با پاي ه  11قضاي 
و
ي
ل كشور جمهور 
يك 
ت سازما ن بازرس 
ي وقت ،ب ه رياس 
قضاي 
ت
ن سم 
ب شد و در س��ا ل 1370از اي 
ي ايرا ن منصو 
اس�لام 
ت
ي ب ه عضوي 
اس��تعفا داد .در س��ا ل 1365با پاي ه  5دانشيار 
ق دانشگاه شهيد بهشتي درآمد
ي دانش��كده حقو 
ت علم 
هيأ 
ي فرهنگس��تا ن
ق آراء مجم ع عموم 
و در س��ا ل 1370ب ه اتفا 
ب ه عنوا ن عضو پيوس��ت ه فرهنگستا ن علوم جمهوري اسالمي
ايران پذيرفت ه شد.
ق
در حال حاضر دكتر محققداماد استاد پاي ه  23دانشكده حقو 
در رشته حقوق اسالمی دانشگاه شهيد بهشتي و رئيس بخش
کالم موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران و استاد مدعو
س گروه
فلسفه اسالمی در مدرسه عالی شهيد مطهری و رئي 
ت
ي فرهنگستا ن علو م است و همزمان عض و هيأ 
علوم اسالم 
ي كشور نيز
ي چند دانش��گاه و مراكز علم 
امناء و مجام ع علم 
ميباشد.
ب و دهها مقال ه در زمينههاي
ايشان تاكنو ن تعداد  20جلد كتا 
ي انگليسي ،عربي ،فارسي،
ق و فلسف ه و دين» ب ه زبانها 
«حقو 
ت كرده
ي ش��رك 
ي متعدد 
ي بينالملل 
ف و در كنفرانس��ها 
تألي 
ب
ي طال 
ي یک روز در ق م برا 
است .استاد محقق داماد هفتها 
ش برگزار ميكند و ساير
س و پژوه 
ي جلس�� ه تدري 
علو م دين 
ق دانش��گاه تهران ،دانشگاه
ي حقو 
ايا م هفت ه در دانش��كدهها 
ي در
س و شهيد مطهر 
ت مدر 
ش��هيد بهشتي ،دانش��گاه تربي 
س ميكند.
ي تدري 
ي و فلسف ه اسالم 
ق خصوص 
ي حقو 
كرسيها 
ايشان همچنين رياست گروه علوم اسالمي فرهنگستان علوم
را بر عهده دارد و در جلس��ات فرهنگس��تان و گروه مربوط
شركت ميكند.
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تاریخچه :آکادمی ملی علوم هندوس��تان در سال 1313
ش 1935( .م ).ب��ا ه��دف ارتق��اي علم در هندوس��تان و
کاربرد دانش علمی برای انس��ان و رفاه ملی تأس��یس شد.
قب ً
ال ،آکادمی با نام «مؤسسه ملی علوم هندوستان» 2شناخته
3
میش��د .افراد مختلف و «انجمن کنگره علوم هندوستان»
نقشی پیشرو در تأسیس آکادمی داشتند.
در س��ال  1308ش 1930( .م ،).دولت وقت هندوستان به
استانداران مختلف ،سازمانها و انجمنهای علمی ،دانشگاهها
و انجمن کنگره علوم هندوس��تان نامهای نوش��ت و از آنها
درخواس��ت نم��ود تا در خص��وص ض��رورت ایجاد یک
ش��ورای پژوهشی ملی که با شورای پژوهشی بینالمللی و
اتحادیههای وابس��ته به آن همکاری نزدیک خواهد داشت،
نظر خود را اعالم نمایند .این دوره مقارن با س��فر ریچارد
گریگ��ور ،4س��ردبیر «مجله نیچر» 5به هندوس��تان بود .وی
جهت بحث و گفتگو با س��ردبیر «مجل��ه علم روز» 6برای
کمک به تأسیس آکادمی علوم هندوستان به این کشور سفر
کرده بود .پیش��نهاد تأسیس ش��ورای پژوهشی ملی توسط

چندین دانش��مند برجسته بررس��ی و نظرات آنها در مورد
ترکیب و عملکرد این ش��ورا در قال��ب بیانیهای به انجمن
کنگره علوم هندوس��تان ارائه ش��د که در جلسه این کنگره
در شهر پونا 7مطرح گرديد .متعاقبًا پیشنهاد تأسیس مؤسسه
ملی علوم هندوستان به تأیید انجمن کنگره علوم هندوستان
رسید .جلسه افتتاحیه این مؤسسه در سال 1313ش1935( .
م ).برگزار شد و مؤسسه بالفاصله کار خود را در ساختمان
مرکزی در مرکز آسیایی بنگال ،8آغاز کرد.
دولت هندوس��تان پس از  10سال این مؤسسه را به عنوان
ارگان رسمی دانشمندان هندوستان به رسمیت پذیرفت .در
س��ال  1324ش 1945( .م ).دولت پس از بحث و بررسی
تصمیم گرفت تا مؤسسه ملی مذکور را به عنوان مهمترین
انجم��ن علمی ب��ه نمایندگی از کلیه رش��تههای علمی در
هندوس��تان به رسمیت بشناسد .در سال  1325ش1946( .
م ،).ساختمان مرکزی مؤسسه به دهلی منتقل شد و دولت،
اعط��ای کمک مال��ی به این مؤسس��ه را جه��ت پرداخت
هزینههایی نظیر سفر ،انتشارات ،کمک هزینههای پژوهشی

و اعطای کمک بالعوض به س��ایر انجمنهای علمی جهت
چاپ انتش��ارات آنها آغاز كرد .در سال  1327ش1948( .
م ).سنگ بنای ساختمان مؤسسه توسط جواهر لعل نهرو،9
نخس��ت وزیر وقت هندوستان گذاشته شد .در سال 1330
ش 1951( .م ،).مؤسس��ه به محل فعلی خود در دهلی نقل
مکان کرد.
در س��ال  1346ش 1968 ( .م ،).این مؤسس��ه به نمایندگی
10
از دولت هندوس��تان به عضویت شورای بینالمللی علم
درآمد.
در بهمن ماه  1348ش( .فوریه  1970م ،).نام مؤسس��ه ملی
علوم هندوستان به آکادمی ملی علوم هندوستان تغییر یافت.

تأمین و مدیریت منابع مالی و س��ایر درآمدها در جهت
ارتقاي علم
انج��ام کلیه امور دیگر که ب��ه تحقق اهداف فوق کمک
میکند یا برای تحقق آنها ضروری است.
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اعضا :آکادمی متش��کل از اعضای مؤسس ،11پیوسته 12و
خارجی 13میباشد.
عضوی��ت اعضای مؤس��س قبل از آغاز ب��ه کار آکادمی
پذیرفته شده است.
اعضای پیوس��ته بر اس��اس قوانین گزین��ش و پذیرش
اعضای پیوسته ،انتخاب میشوند.
اعضای خارجی ش��خصیتهای علمی برجستهای هستند
اه��داف :اه��داف اصلی آکادمی ملی علوم هندوس��تان که سهم بسزایی در ارتقاي علم یا رفاه ناشی از آن دارند و
خارج از مرزهای هندوستان زندگی میکنند .این اشخاص
عبارتند از:
ارتق��اي دان��ش علمی در هندوس��تان از جمل��ه کاربرد به نوعی در پیش��رفت علم کشور هندوستان سهیم بودهاند.
دانشمندان کلیه کش��ورهای دیگر میتوانند برای عضویت
مناسب علم در مسائل مرتبط با رفاه ملی
ایج��اد هماهنگ��ی میان آکادمیه��ای عل��وم ،انجمنها و خارجی آکادمی واجد شرایط باشند.
مؤسسات علمی ،بخشهای علمی و خدماتی دولتی
بخ��ش اداری و هی��أت رئیس��ه :اداره و مدیریت امور
ایفای نقش به عنوان مجموعهای از دانش��مندان برجسته
در جهت ترویج و حفظ منافع دانش��مندان در هندوس��تان آکادمی بر عهده ش��ورایی متش��کل از هیأت رئیسه آکادمی
و ارائ��ه کارهای علمی انجام ش��ده در کش��ور در س��طح میباش��د که مش��تمل بر  27نفر اس��ت :یک رئیس ،شش
معاون و بیست عضو پیوسته دیگر .معاونان وظایف کلی و
بینالمللی
انجام فعالیتهای علمی ملی و بینالمللی مح ّولش��ده از انحصاری دارند و عبارتند از:
س��وی دولت و جامعه با هم��کاری ارگانهاي ملی علمی و معاون امور عضوی��ت ،معاون ارتقاي علم ،معاون مدیریت
منابع ،معاون امور بینالملل ،معاون انتشارات و انفورماتیک
بینالمللی
چاپ و انتشار مجموعه مقاالت ،نشریات ،زندگینامههای و معاون علم و جامعه .عالوه بر این ،سهمیهای برای اعضای
دیگر شورا وجود دارد که از سوی ارگانهای همکار معرفی
شخصی و سایر انتشارات مورد نظر
14
میشوند .این ارگانها عبارتند از :انجمن آسیایی در کلکته
ارتقا و حفظ ارتباط میان علوم و علوم انسانی
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13. Foreign Fellows
14. Asiatic Society, Calcutta
15. The National Academy of Sciences (India), Allahabad

9. Pt Jawaharlal Nehru
)10. International Council for Science (ICSU
11. Foundation Fellows
12. Fellows

ـ آکادمی ملی علوم هندوستان در اهللآباد 15و انجمن کنگره
علوم هندوس��تان .همچنین ،دولت هندوس��تان یک سهمیه
عضویت دارد تا از میان اعضای پیوس��ته آکادمی نمایندهای
را به عنوان عضو اضافی شورا معرفی کند.
هیچ یک از اعضای ش��ورا نمیتوان��د همزمان بیش از یک
پست داشته باشد ،به جز در موارد خاص مرتبط با پستهای
خالی موقت كه در ماده  28اساسنامه آکادمی آمده است.

انتخ��اب و پذیرش اعضای پیوس��ته :انتخاب اعضای
ن شده از سوی شورای آکادمی،
پیوسته در قالب ضوابط تعیی 
انجام میشود .این ضوابط باید حاوی نکات ذیل باشند:
فقط ش��هروندان هندی واجد ش��رایط ب��رای عضویت
پیوسته هستند.
تع��داد اعضای پیوس��ته منتخب در هر س��ال به  30نفر
محدود میش��ود تا زمانی که تعداد کل اعضای پیوسته در
قید حیات به  1000نفر برسد.
هر نامزد عضویت با تأیید دو عضو پیوس��ته و با تکمیل
پرس��شنامه مخصوص ،معرفی میشود .حداقل یک نفر از
این دو عضو پیوس��ته باید دانش وی را در کس��ب فضایل
علمی تأیید کند .معاون امور عضویت این اختیار را دارد که
بنا به درخواس��ت کتبی عضو پیوستهای که مقیم هندوستان
نمیباشد ،تأییدیه صالحیت را از سوی وی امضا کند.
ش��ورای آکادم��ی از می��ان نامزده��ای توصیهش��ده از
جانب کمیتههای بخش��ها ،نامزدهای پیشنهادی را انتخاب
مینماید.
بن��ا به نظر ش��ورا ،افرادی که خدمات برجس��ته علمي
انجام دادهاند یا انتخاب آنها امتیازی برای آکادمی محسوب
میش��ود ،میتوانند به عضویت آکادمی درآیند؛ مشروط بر
انتخاب اعضای خارجی :روند انتخاب اعضای خارجی
آنکه تعداد آنها بیش از دو نفر در یک سال نباشد و اگر دو
نفر در یک سال انتخاب شوند ،در سال آینده انتخابی از این در قالب ضوابط تعیینش��ده از سوی شورای آکادمی و در
فواصل زمانی معین انجام میپذیرد .حداکثر تعداد اعضای
مقوله وجود نخواهد داشت.
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هزین��ه پذی��رش و حق عضویت بر عهده اعضای پیوس��ته
منتخب میباشد .چنانچه ظرف دو ماه پس از اعالم عضویت
عضو پیوس��ته ،هزینه پذیرش و حق عضویت توسط عضو
پیوسته پرداخت نشود ،عضویت وی از درجه اعتبار ساقط
خواهد ش��د .در ص��ورت پرداخت هزین��ه پذیرش و حق
عضویت توسط عضو منتخب در ظرف مدت حداکثر یک
س��ال پس از انتخاب وی ،ش��ورای آکادمی ای��ن اختیار را
خواهد داش��ت که عضویت ش��خص را با تمام امتیازها به
وی برگرداند.
عضویت پیوس��ته واقعی پس از پرداخت هزینه پذیرش و
حق عضویت و امضای تعهدنامه آغاز میش��ود و این بدان
مفهوم اس��ت که عضو پیوسته با مقررات و ضوابط موجود
در آکادمی آشنایی دارد و مقید است تا مقررات و ضوابطی
که در آینده وضع خواهد شد را بپذیرد.
اعضای پیوس��ته در آکادمیهای همکار ،انجمنها ،سازمانها و
ادارات دولتی مختلفی انجام وظیفه میکنند .ارتباط نزدیکی
میان این آکادمی و دیگر آکادمیهای حرفهای و س��ازمانهای
دولتی وابسته وجود دارد.
برنامه آکادمی در خصوص آموزش علم یکی از نمونههایی
اس��ت که آکادمیهای علوم هندوس��تان به طور مشترک آن
را اجرا میکنند .آکادمی مس��تق ً
ال یا بطور مش��ترك نظرات
س��نجیدهای در مورد موضوعات گوناگون در زمینه علم و
فناوری در کش��ور ارائه میدهد .اخیراً ،توصیههای مندرج
در گزارش��های آکادم��ی نظیر «گزارش علم هندوس��تان»،
«حرفه علمی زنان در هندوس��تان» و «آموزش علم» بخشی
از سند برنامه پنج ساله یازدهم در خصوص علم و آموزش
را تشکیل دادهاند.

افتخاری  150نفر میباش��د و س��االنه تا س��قف شش نفر
به تعداد این اعضا اضافه میش��ود .هیچگونه وجهی بابت
هزین��ه پذیرش و حق عضویت از اعضای خارجی دریافت
نمیشود.
حقوق و امتیازات اعضای پیوسته :اعضای پیوسته از حقوق
و امتی��ازات ذیل برخوردارند :حضور در کلیه جلس��ههای
عموم��ی آکادمی و دادن رأی ،پیش��نهاد و معرفی کاندیداها
برای عضویت در آکادمی ،پیش��نهاد اشخاص برای دریافت
جوایز آکادمی ،دسترسی به کتابخانه آکادمی و امانت گرفتن
کتاب ،لوح ،نقشههای طراحی ،نسخ خطی و غیره از کتابخانه
بر طبق مقررات تعیینشده از سوی شورای آکادمی
ش��ورا و هیأت رئیس��ه :انتخابات هیأت رئیسه و سایر
اعضای ش��ورا در اجالس عمومی س��االنه آکادمی برگزار
میش��ود .فهرست اسامی افراد پیش��نهادی برای انتخاب به
عنوان اعضای هیأت رئیسه و دیگر اعضای شورای آکادمی
در سال بعد را شورای آکادمی تهیه میکند.
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اختیارات و وظایف شورا:
ام��ور آکادم��ی را اداره میکن��د و در پ��ی آن ضوابط و
دس��تورالعملهایی وضع میکند که در جهت اداره مناس��ب
آکادمی و دس��تیابی به اهداف آن میباش��د به ش��رط آنکه
ضوابط و دستورالعملها با مفاد موجود در مقررات در تضاد
نباشند .ش��ورا اختیار دارد که ضوابط مزبور را اصالح کند
یا تغییر دهد .هیأت رئیس��ه نیز میتواند دس��تورالعملهای
آکادمی را اصالح کرده یا آن را تغییر داده و سپس به شورا
گزارش دهد.
ب��ه انجام اموری میپردازد که ب��ه عقیده رئیس آکادمی
نمیتوان آنها را بر طبق ضوابط و دس��تورالعملهای موجود
انجام داد و یا مواردی که باید به جلسه عمومی ارجاع شود
تا نحوه و ترتیب انجام چنین کارهایی تعیین گردد.

بر انتش��ار فصلنامهها و دیگر آثار منتش��ر ش��ده آکادمی
نظارت و مديريت ميكند.
ب��ا توجه به نیاز ،کارمند اس��تخدام میکن��د و وظایف،
مقرری ،حقوق ،پاداش و امتیاز ،مقررات استخدام ،دوره و
ش��رایط خدمت و عملکرد آنان را تعیین میکند .در هنگام
لزوم ،کارمندان را معلق از کار ،اخراج یا از پستهایش��ان
برکنار میکند.
بناب��ر نظر خود برای پیش��رفت اهداف و منافع آکادمی،
مب��ادرت به مبادله کتابها ،نقش��هها و نمونهه��ای متعلق به
آکادمی یا امحاء آنها میکند.
گزارش��ی در مورد عملکرد آکادم��ی آماده و به اجالس
عمومی س��االنه تقدیم میکند .یک نس��خه از گزارش فوق
همراه با اظهارنامه ممیزیشدهحسابهای آکادمی تا پایان ماه
مارس و درآمد و هزینه برآوردشده برای سال آینده جهت
اطالع در اختیار اعضای پیوس��ته حاضر و نیز در دس��ترس
کلیه اعضای پیوسته قرار میگیرد.
از می��ان مجمع عمومی اعضای پیوس��ته ،کمیتههایی را
جهت بررسی موضوعات و موارد خاص در حوزه آکادمی
برمیگزین��د .همچنی��ن میتواند اعض��ای خارجی و دیگر
افراد سرشناس��ی که برای عضویت در این کمیتهها کاردان
و متخصص هس��تند را منصوب کند .شورا میتواند رئیس،
دبیر یا نمایندگانی را برای کمیتههای مذکور تعیین نماید و
ميتواند وظایف و دوره تصدی کمیتههای موجود را تعیین
یا آنها را منحل کند.
چنانچ��ه عض��و پیوس��ته از پرداخت بدهی ب��ه آکادمی
امتناع ورزد ،ش��ورا با تصویب جلسه عمومی اختیار دارد تا
اقدامات قانونی برای استرداد وجه مذکور به عمل آورد.
اختیارات و وظایف رئیس آکادمی:
ریاس��ت و مديريت کلیه جلس��ههای آکادمی و شورا را
بر عهده دارد.

اجرای مقررات ،ضوابط و دستورالعملهايي که بر اساس
ماده  30اساسنامه ،بند الف ،توسط شورا تنظیم شده است،
را تضمین میکند.
عضو افتخاری کلیه کمیتههایی اس��ت که توس��ط شورا
تعیین شده است.
در مواقع��ی که در تفس��یر هر قانونی تردید وجود دارد،
رئیس آکادمی در مورد آن تصمیم میگیرد .در چنین حالتي
تا جلس��ه بعدی ش��ورا یعنی زمانی که نهایتًا تفسیر قانون
تحت بررس��ی مشخص شود ،تفسیر رئیس قابلیت اجرایی
دارد.
اختیارات و وظایف معاونان آکادمی:
ریاس��ت جلس��هها (از جمله جلس��ههای ش��ورا) را بر
عهده دارد و در غیاب رئیس آکادمی ،این جلسهها را اداره
میکند.
عضو افتخاری کمیتههایی اس��ت که توسط شورا تعیین
میش��وند {به غیر از کمیتههای بخشها و دیگر کمیتههایی
که بر اساس ماده  30اساسنامه (بند ز) برگزیده شدهاند}.
مسئولیت وظایف تعیینشده آکادمی را بر عهده دارد.
وظایف دبیر اجرایی :دبیر اجرایی ،مسئول اداره عمومی
و تفس��یر تصمیمات شورا است .وی زیر نظر هیأت رئیسه
فعاليت ميكند و تابع ضوابط و دس��تورالعملهایی است که
توس��ط هیأت رئیسه تدوین میش��ود .دبیر اجرایی کارمند
تمام وقت آکادمی محسوب ميشود.
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کمیتههای بخشها در سال :2012
کمیته بخ��ش  :1علوم ریاضی :ریاض��ی کاربردی ،ریاضی
محض ،علوم کامپیوتر نظری و آمار
کمیت��ه بخ��ش  :2فیزی��ک :ستارهشناس��ی ،اخت��ر فیزیک،
فیزیک ماده چگال ،فیزیک انرژی باال و هس��تهای ،فیزیک

نورشناخت ،اتمی و موکولی ،فیزیک آماری و فیزیک فضا
کمیته بخش  :3علوم ش��یمی :ش��یمی تجزیه ،معدنی ،آلی،
فیزیک و نظری
کمیته بخ��ش  :4علوم زمین و س��یّارات :علوم بخش��های
سطحی و عمقی زمین ،علوم ج ّوی ،علوم اقیانوس و علوم
سیّارات
کمیت��ه بخ��ش  :5مهندس��ی و فن��اوری :الکترونیک ،برق،
مکانیک ،ش��یمی ،راه و س��اختمان ،هوانوردی ،مخابرات و
دیگر ش��اخههای مهندس��ی ،علوم اطالعات و کامپیوتر و
توسعه فناوری
کمیت��ه بخش  :6عل��وم مواد و مهندس��ی :م��واد از جمله
کامپوزیتها ،نانو مواد ،زیس��ت ماده ،شیمی مواد و مهندسی
مواد
کمیته بخ��ش  :7علوم گیاه��ی :علم ردهبندی ،س��اختار،
کارکرد ،فیزیولوژی ،تکوین ،ژنتیک ،بومشناس��ی و تکامل
گیاه��ان
کمیت��ه بخش  :8عل��وم جانوری :علم ردهبندی ،س��اختار،
کارک��رد ،فیزیولوژی ،تکوین ،ژنتیک ،بومشناس��ی ،رفتار و
تکامل جانوران
کمیت��ه بخ��ش  :9میکروبشناس��ی و ایمنیشناس��ی:
زیستشناسی ویروسها ،باکتریها و انگلها ،ژنتیک میکروبی
و ژنومشناسی،ایمنیشناسی
کمیته بخش  :10علوم سلولی و بیومولکولی :زیستشیمی،
زیس��تفیزیک ،زیستشناس��ی س��لولی ،زیستشناس��ی
مولکول��ی ،زیستشناس��ی س��اختاری ،بیوانفورماتی��ک،
زیستشناسی سیستمها و زیستفناوری
کمیته بخش  :11علوم بهداشتی :علوم پزشکی بالینی و پایه،
مردمشناسی ،روانشناسی ،ژنتیک انسان ،بهداشت عمومی
و تغذیه
کمیت��ه بخش  :12علوم کش��اورزی :کش��اورزی ،باغبانی،
جنگلداری ،شیالت و علوم دامپزشکی

تأمین بودجه و حس��ابها :کمیته امور مالی و تشکیالت،
حس��ابها و اس��ناد درآمدها و هزینههای آکادمی را بررس��ی
میکند .این کمیته شامل دو نماینده از دولت هند میباشد و
در مواقعی که شورا تعیین میکند ،حسابرسی ساالنه را انجام
میدهد .این کمیته به نمایندگی از س��وی دولت ،حسابهای
جداگانه از تمام بودجههای تأمینش��ده توس��ط آکادمی را
نگهداری میکند .اظهارنامه ساالنه حسابها پس از حسابرسی
حرف��های ،در گزارش آکادمی به چاپ می رس��د .کلیه امور
مال��ی آکادمی از جمله امور مال��ی مربوط به میزان کمکهای
دولتی و نیز امور مربوط به شرایط خدمت ،استخدام و ارتقای
کارکنان آکادمی قبل از طرح در شورا ،توسط کمیته امور مالی
و تشکیالت مورد بررسی قرار میگیرد .کلیه وجوه دریافتی
از اعضای پیوس��ته به عنوان هزینه پذیرش و حق عضویت
بطور مرتب توس��ط معاون مدیریت مناب��ع بر طبق ضوابط
سرمایهگذاری میشود .بعد از دریافت این وجوه ،صرفًا بهره
بدس��تآمده از آن در اسرع وقت صرف هزینههای عمومی
آکادمی میشود .کلیه اوراق بهادار و پول نقد آکادمی به منظور
نگهداری مطمئن ،بر طبق ضوابط به امانت گذاشته میشود.
شورا واجد شرایط تصمیمگیری در مورد ضوابط الزم جهت
کنترل مالی بودجه آکادمی است .جلسههای عمومی آکادمی
چهار نوع میباشند :عادی ،ساالنه ،سالگرد و فوقالعاده
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رأیگیری اعضای پیوسته :رأیگیری اعضای پیوسته از
طریق برگههای رأیگیری که از طرف معاون امور عضویت
برای آنها ارسال میشود ،در موارد ذیل انجام میپذیرد:
زمانی که ش��ورا بنا به تش��خیص خود به صالح آکادمی
میداند که بر طبق تصمیم جلس��ه عمومی از تمام اعضای
پیوسته آکادمی نظرخواهی شود.
هنگامی که ده عضو پیوسته یا تعداد بیشتری درخواستی
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19. Awards for Young Scientists
20. Jawaharlal Nehru Birth Century Medal
21. Vainu Bappu Memorial Medal

را امض��ا میکنن��د ،از رئیس آکادمی تقاض��ا میکنند تا این
درخواست را انجام دهد.
پیشنهادهایی که مستلزم تغییرات عمده در رابطه با منابع
مالی ،س��ازمان ،اص�لاح مقررات و اه��داف آکادمی یا هر
مورد دیگری که از نظر شورا نیازمند رجوع به کلیه اعضای
پیوسته آکادمی میباشد.
قبل از انتش��ار هرگونه مس��ئلهای طبق ماده  53اساس��نامه
جهت رأیگیری تمامی اعضای پیوسته آکادمی ،حداقل دو
هفته قبل از جلسه عمومی که قرار است به طرح این مسئله
بپردازد ،ش��ورا برای هر یک از اعضای پیوسته اطالعیهای
میفرستد که در آن ماهیت پیشنهاد مسئله موردنظر و دلیل
اینکه باید به موقع در چنین جلسه عمومی مورد بحث قرار
گیرد ،ذکر ش��ده اس��ت .متن هرگون��ه اعتراضی که ممکن
ضد پیش��نهاد مورد نظر در جلس��ه مطرح شود،
اس��ت بر ّ
همراه با برگههای رأیگیری توزیع میشود.
پس از گذش��ت س��ی روز از توزیع برگهه��ای رأیگیری
جهت اس��ترداد رأی ،هرگونه س��ؤال مربوط به رأیگیری
اعضای پیوس��ته آکادمی تا قبل از جلسه عمومی گردآوری
میش��ود .رئیس شورا به بررسی و شمارش آرا میپردازد و
نتیجه را گزارش میدهد.
اعط��ای جوای��ز :آکادم��ی جوایز خ��ود را در چهار رده
اعطا میکن��د :جوایز بینالمللی ،16م��دال همگانی و جوایز
سخنرانی ،17مدالهای موضوعی 18و جوایز دانشمندان جوان.19
تاکن��ون تعداد جوایز اعطایی توس��ط آکادمی  59مورد بوده
اس��ت .جوایز بینالمللی معتبرترین جوایز آکادمی محسوب
میش��ود و مدال قرن تولد جواهر لعل نهرو 20و مدال یادبود
واینو باپو 21و چهار مدال همگانی را شامل میشود.
در سال  1353ش 1974( .م ،).آکادمی طرح اعطای مدالهای
16. International Awards
17. General Medal and Lecture Awards
18. Subjectwise Medals

آکادمی علوم برای دانش��مندان ج��وان را بنیانگذاری کرد.
هدف این بود که دانش��مندان جوان متعهد و دارای خالقیت
اس��تثنایی که مش��ارکتهای پژوهشی چش��مگیری در زمینه
علم و فناوری داش��تهاند را از س��ایر دانشمندان متمایز کند.
جایزه دانش��مندان جوان آکادمی علوم هندوستان هر سال به
دانش��مندان برجس��ته با ویژگیهای مذکور به خاطر کارهای
پژوهشی ایشان در هندوس��تان از طریق همکاری پژوهشی
برجسته در زمینه علم ،مهندسی و فناوری ،اعطا میشود.
هر سال در حدود  2015مرد و زن جوان (حداکثر  32سال
سن) برای دریافت «مدال دانشمند جوان آکادمی ملی علوم
هندوستان» انتخاب میش��وند .بدین ترتیب تا سال 1385
ش 2006( .م 478 ،).دانش��مند ج��وان موف��ق به اخذ این
مدال شدند .بسیاری از آنان کار علمی ارزشمندی را انجام
دادهاند و کماکان به تالش��های چشمگیر خود جهت کسب
افتخار بیشتر در داخل و خارج از کشور ادامه میدهند.

)27. Global Network of Academies of Sciences (IAP
28. Proceedings of the Indian National Science Academy
)29. Indian Journal of Pure and Applied Mathematics (IJPAM
)30. Indian Journal of History of Science (IJHS

انتش��ارات :فعالیته��ای انتش��اراتی آکادم��ی ملی علوم
هندوستان به عنوان یکی از مهمترین فعالیتهای آکادمی ،به
س��ال  1314ش 1935( .م ).بازمیگردد .این فعالیتها شامل
انتش��ار سه مجله پیشگام ذیل میش��وند :مجموعه مقاالت
آکادم��ی ملی علوم هندوس��تان ،28مجل��ه ریاضیات محض
و کاربردی هندوس��تان 29و مجله تاریخ علم هندوس��تان.30
به عالوه ،آکادمی انتش��ارات دیگری نیز دارد :کتاب س��ال،
گزارش س��االنه ،خبرنام��ه آکادمی ملی علوم هندوس��تان،
زندگینام��ه اعض��ای پیوس��ته و یادنامه اعضای پیوس��ته
متوفی ،انتش��ارات خاص و مجموعه مقاالت س��مپوزیمها
یا س��مینارهای آکادمی ملی علوم هندوس��تان .آکادمی یک
هیأت مش��ورتی انتش��اراتی برای ارائه راهنمایی ارزشمند
جهت تقویت فعالیتهای انتشاراتی تأسیس نموده است.
مترجمان :شکوفه سینا و مرجان شجاعی

)22. International Council for Science (ICSU
)23. Federation of Asian Scientific Academies and Societies (FASAS
)24. The Academy of Sciences of the Developing World (TWAS
)25. Third World Network of Scientific Organizations (TWNSO
)26. International Foundation for Science (IFS

Sources:
http://insaindia.org/index.php
http://www.interacademies.net/Academies/ByRegion/SouthAsia/India/13122.aspx
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فعالیتهای بینالمللی :آکادمی ،به عنوان یک سازمان پشتیبان
در هندوس��تان ،از ش��ورای بینالمللی علم 22و اتحادیههای
بینالمللی وابسته به آن حمایت میکند .آکادمی این کار را به
کمک کمیته ملی انجام میدهد و بدین ترتیب اجرای کامل
فعالیتهای علمی منطبق با پژوهشهای ملی و بینالمللی و نیز
میس��ر میشود .کمیته ملی به آکادمی
توس��عه و رفاه انسانی ّ
توصیه مینماید که در گردهمایيهای بینالمللی شرکت کند،
نشس��تهای عمومی را در هندوستان برگزار کند ،دانشمندان
هندی را برای عضویت در هیأتهای شورای بینالمللی علم
معرفی کند و گزارش وضعیت علوم هندوستان در زمینههای
مورد عالقه خود را منتشر کند.
آکادمی همچنین از شرکت دانشمندان هندی در کنفرانسهای
خارج از کشور حمایت میکند .هدف آکادمی از برنامه تبادل

بینآکادمی ،اجرای پژوهشهای علمی مشترک و تبادل عقاید
و اطالعات با کش��ورهای مختلف جه��ان از طریق تدارک
بازدیدهای دانشمندان میباشد .آکادمی در حال حاضر با 32
کشور برنامه مبادله دانشمند دارد .در سال  1363ش1984( .
م ،).آکادمی در شکلگیری فدراسیون آکادميها و مجامع علمی
آسیا 23نقش مؤثر داشت و بدین وسیله بازدید دانشمندان از
کشورهای همسایه امکانپذیر شد .آکادمی علوم کشورهای
بـ
در حال توس��عه 24سازمانی اس��ت که همکاریهای جنو 
ب ـ ش��مال را در کارب��رد علم و فناوری در
جنوب و جنو 
جهان در حال توس��عه ارتقا میبخش��د .این سازمان ارتباط
نزدیکی با آکادمی علوم کش��ورهای در حال توسعه ،شبکه
26
س��ازمانهای علمی جهان سوم 25و مؤسسه بینالمللی علم
دارد .آکادمی نقش مهمی در تأسیس شبکه جهانی آکادميهای
علوم 27در سال  1372ش 1993( .م ).داشت.

كتاب

نگاهی نو به سیاست و
فرهنگ (گفتگوهاـ)2
دکتر رضا داوری اردکانی
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انتشارات سخن ،چاپ اول1391 :
این دفتر که در حقیقت جلد دوم کتاب گفتگوهاست (جلد
اول پیش��تر با نام «عقل و زمانه» توسط انتشارات سخن به
چاپ رس��یده است) ،مجموعه مصاحبههایی است که دکتر
داوری اردکانی در سالهای اخیر با نویسندگان مطبوعات و
همکاران دانشگاهی خود داشته است .مطالب و پرسشهای
این گفتگوها نیز بالطبع پراکنده و گوناگون اس��ت ،اما وجه
وحدت��ی نیز میان آنها وجود دارد و آن نس��بت فلس��فه و
فرهنگ با سیاست است.
در همه گفتگوهای این کتاب با نظر فلس��فی به نسبت میان
سیاس��ت و فرهنگ (با این توجه که شیوه زندگی صرفًا و
ضرورتًا بر اس��اس ساختن و مصرف کردن استوار نیست)
پرداخته شده و با اشاره به این نکته که در جهان ما ساحت
ساختن و مصرفکردن چندان غلبه کرده که فرصت و مجال
فکر کردن دیگر وجود ندارد و در همه جا سراس��یمگی و
پریشانی در زندگی راه یافته است و مردم نمیدانند که چه
میخواهند و میتوانند و باید بکنند ،تأکید میش��ود گفتن
حرفهای��ی از ای��ن قبیل که باید با رج��وع به «خرد ورزی»
و دس��ت زدن در دامن دموکراس��ی و سوسیالیس��م یا هر
ایدئولوژی دیگر مس��ائل را حل کرد و مش��کلها را از میان

برداشت ،بیاعتنایی به مسئله و فرار از تفکر است.
کت��اب «نگاهی نو به سیاس��ت و فرهنگ» عالوه بر مقدمه،
شامل  25گفتگوست که عناوین آنها عبارتند از« :چه کسی
میتوان��د برای دیگران تکلیف معین کند؟»« ،مقام تفکر در
ایران معاصر»« ،توس��عه بدون فلس��فه»« ،از دین و فلس��فه
خشونت نمیآید»« ،کجا هستیم و به کجا میرویم»« ،مرید
و مراد جایی ندارند»« ،اوتوپی شهر دلمردگی است»« ،فراز
و فرودهای مناس��بات اسالم و غرب»« ،پرسشهایی در باب
تواناییها»« ،درباره غرب و غربیان»« ،رد علوم انسانی ،اعالم
انصراف از توس��عه اس��ت»« ،رورتی به لوازم پراگماتیسم
چندان پایبند نبود»« ،گفتگویی در باب عدالت»« ،فیلسوف
از همه ایدئولوژیها آزاد است»« ،ذکر جمیل فارابی»« ،درباره
نامه فرهنگ»« ،هستی از منظر هایدگر»« ،فلسفه و سیاست»،
«آل احمد ،فردید و روش��نفکران»« ،شرقشناس��ی در پایان
راه»« ،پاس��خ به صد پرس��ش درباره افالطون»« ،افس��ون و
افس��انه فوتبال»« ،جایگاه فوتبال در جهان کنونی»« ،فلسفه
و فرهن��گ»« ،درب��اره درس مع��ارف اس�لامی» و «درباره
ایدئولوژی و فلس��فه» .در پایان کتاب نیز فهرس��ت اعالم،
فهرست کلمات و اصطالحات خاص و در نهایت فهرست
نام کتابها آمده است.

آزمون
زبانپريشي ناميدن فارسي
1

دکتررضانيليپور

 .1استاد زبانشناسي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و عضو وابسته گروه علوم انساني فرهنگستان علوم
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انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ،چاپ اول:
1390
نگاه��ي به منابع علمي در حوزه نوروس��ايكولوژي زبان و
عصبشناس��ي زبان مبين وجود منابع بس��ياري از مقالهها
و گزارش��هاي مستند است .بسياري از اين مقالههاي علمي
نتيج��ه فرضيهآزمايي درباره رابطه زب��ان و مغز در بيماران
مبتال به ضايعات مغزي و يا بيماريهاي اعصاب نظير آلزايمر
اس��ت كه به كم��ك آزمونهاي معيار و معتبر زبانشناس��ي
باليني ارزيابي و گزارش ش��ده اس��ت .چنين آزمونهايي در
ايران بسيار نادر است.
آزمون طرح شده در كتاب حاضر ،حاصل يك طرح پژوهشي
درونگروهي در گروه پژوهشي گفتار و زبان در پژوهشكده
علوم زيستي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي است كه
در س��ال  1384در زمره انتشارات دانشگاه منتشر شد .طي
شش سال گذشته ،ويراس��ت نخست آزمون توسط برخي
از پژوهشگران و دانشجويان گفتاردرماني براي كاربردهاي
باليني مورد استفاده قرار گرفت و چكيده نتايج چند گزارش
پژوهشي بومي نيز در بخش هدفهاي آزمون آمده است.

در ويراس��ت جديد ،كتاب حاضر ،عالوه بر تجديد نظر در
س��اختار دادهها و اهداف آزمون ب��ا تكيه بر نظرخواهيهاي
انجام ش��ده ،بر اساس نتايج پژوهش��هاي باليني بومي بين
سالمندان گروه كنترل ،گروههاي زبانپريش با ضايعه مغزي
مختل��ف و بيماران آلزايمر فارس��ي زبان ،ب��راي الگوهاي
متفاوت آس��يبپذيري حافظه كالمي سالمندان با توجه به
نقش راهنمايي آوايي و معنايي در بازيابي نامها ،معيارهايي
مش��خص شده كه در بخش هدفها و ساختار آزمون به آنها
اشاره شده است.
اين آزم��ون براي س��نجش توانايي نامي��دن در مواجهه و
تش��خيص افتراقي حافظه كالمي نامي��دن بين بيماران زبان
پري��ش و يا بي��ن بيماران زبان پري��ش و آلزايمر طراحي و
تدوي��ن ش��ده اس��ت و داراي دو مجلد اس��ت .مجلد اول
به بررس��ي اهداف و س��اختار آزمون ،آش��نايي با روشهاي
ارزيابي ،ش��يوه اجراي آزمون و مجلد دوم مش��تمل بر 50
تصوي��ر مقولهه��اي مختلف اس��ت .مطالعه اي��ن كتاب به
پژوهش��گران جوان گفتار درماني و آسيبشناسان گفتار و
زبان ايراني توصيه ميشود.

دربارة تعلیم و تربیت
در ایران
دکتر رضا داوری اردکانی
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انتشارات سخن ،چاپ اول1391 :
مطال��ب این کتاب درباره آموزش و پرورش اس��ت و نه در
آموزش و پرورش .یعنی نویسنده در مباحث تخصصی تعلیم
و تربیت وارد نش��ده ،بلکه با عنایت به اینکه تعلیم و تربیت
ص��رف تخصص نیس��ت ،به بیان برخ��ی مالحظات کلی و
تلخیص تجربه دوران طوالنی معلمی خود پرداخته اس��ت.
در مقدمه این رس��اله میخوانیم که« :ش��اید برای اولین بار
افالطون بود که تعلیم و تربیت را در نظام مدینه (سیاس��ت)
وارد کرد و از آن پس فیلس��وفان به آن پرداختند .اکنون هم
که تعلیم و تربیت به یک علم تخصصی مبدل ش��ده است،
بزرگانش فیلس��وفانند .پس عجب نیست که یک دانشجوی
فلسفه به خصوص اگر شصت سال تجربه تعلیم داشته باشد
و بی��ش از هفتاد س��ال از عمر خود را در مدرس��ه گذرانده
باشد ،چیزی درباره تعلیم و تربیت و امکانات آن بگوید .کار
فلس��فه ،نقد و بحث در ش��رایط امکان وجود و عمل است.
من هم در این اوراق پیوسته به این معنی اندیشیدهام که برای
بیرون آوردن سازمان آموزش و پرورش از دشواریهایش ،این
راهنماییها نه فقط مغتنم ،بلکه ضروری است».

نویس��نده در بخش دیگ��ری از مقدمه کتاب ،ب��ا تأکید بر
اینکه مس��ئله آموزش و پرورش چندان اساس��ی است که
با اخ��ذ تصمیمهای اداری و به ص��رف تدوین آییننامه و
دستورالعمل به آن نمیتوان پرداخت ،راهنماییهای استادان
آم��وزش و پ��رورش را در صورتی که ش��رایط و مقدمات
الزم برای اجرای آنها فراهم ش��ده باشد ،کارساز میداند و
چنین مینویسد:
«کاش میتوانس��تیم ب��ه بهترین وج��ه از ای��ن راهنماییها
بهرهمند شویم و اصول و قواعد تعلیم و تربیت را از کتابها
و کالس��های درس دانش��گاه ،به خانه و مدرسه و کوچه و
بازار بیاوریم».
کت��اب «درباره تعلیم و تربیت در ای��ران» عالوه بر مقدمه،
ش��امل  5فصل اس��ت که عناوین فصله��ای آن عبارتند از:
«انقالب در آموزش»« ،آموزش و فرهنگ»« ،آسیبشناس��ی
تربی��ت دینی»« ،فرهنگ و تعلی��م و تربیت» و «مصاحبهای
درباره آموزش و پرورش».
کتاب مزبور در  268صفحه و به ش��مارگان  2200نسخه،
توسط انتشارات سخن چاپ و منتشر شده است.

زیباییشناسی خط
در مسجد جامع اصفهان
1

دکتر محمدحسينحليمي
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انتشارات قدیانی ،چاپ اول1390 :
در این کتاب ،نویسنده مس��جد جامع اصفهان را مهمترین
م��وزه هنره��ای مختلف اس�لامی ای��ران و بهترین معرف
هنرآفرین��ی هنرمن��دان شایس��ته و مؤمن ایران��ی در عالم
زیباییشناسی خط معرفی میکند و مینویسد:
«به هنگام مطالعات اولیه و تهیه مدارک تصویری و عکاسی
از مسجد جامع در سالهای  1350تا  1360شمسی ،متوجه
ش��دم که گروههای متعددی از هنرشناسان و پژوهشگران
معتبر در مس��جد جامع فعالیت داشته و پیوسته آن را ادامه
میدادهان��د .با توجه به اینکه طرح معماری مس��جد جامع
اصفهان بر اساس الگوی مساجد ایرانی چهار ایوانی است،
نظم و بخشبندی این کتاب بر اس��اس الگوی معماری این
مسجد شامل چهار بخش است».
شرح و تحلیل تاریخی و توصیف زيباییشناسی در تمامی
کتاب همدیگر را همراه��ی میکند و آنالیزها و طراحیهای
دقی��ق ،ظرایف و ارزش��های هنری خط و خوشنویس��ی و
طراحی حروف و نقوش مرتب��ط با معماری را به خواننده
معرفی میکند و از طریق تدوین منابع تصویری و آنالیزهای
نقوش ،زمینه شناس��ایی همهجانبه یکی از گنجینههای هنر

جهانی ،باالخص نحوه شکلآفرینی در هنر اسالمی ایران را
که بعضًا از دید باستانشناس��ان ،هنرمندان و عالقهمندان به
دور مانده است ،فراهم میکند .چنانکه اشاره شد ،این کتاب
عالوه بر پیش��گفتار ،دیباچه ،تاریخ و تحول مسجد جامع،
ش��امل چهار بخش با عناوین :بخ��ش اول :ایوان جنوبی ـ
گنبد نظامالمل��ک؛ بخش دوم :ایوان غربی (ایوان اس��تاد)،
محراب اولجایتو و شبس��تان اولجایتو؛ بخش س��وم :ایوان
شمالی (ایوان درویش) و گنبد تاجالملک؛ و بخش چهارم:
ایوان شرقی (ایوان شاگرد) ،قسمت مدرسه در جبهه شرقی
و محراب مدرسه اس��ت .در پایان کتاب نیز فهرست منابع
فارسی و التین و نمایهها آمده است .کتاب «زیباییشناسی
خط در مس��جد جامع اصفهان» به صورت مصور و رنگی
( 424صفحه رنگی گالسه و مصور) به چاپ رسیده است
و منابع تصویری آن میتواند برای هنرمندان و پژوهشگران
هن��ری مرجعی اصیل محس��وب ش��ود .کت��اب حاضر در
شمارگان  2200نس��خه از سوی انتش��ارات قدیانی روانه
بازار شده است.
این کتاب به عنوان بهترین کتاب فصل در اس��فندماه س��ال
 1390انتخاب شده است.

مو
اقلی 
هواشناسيکشاورزی
1

دکتر امين عليزاده
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انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)1389 ،
هوا و اقلیمشناس��ی اساس��یترین علمی اس��ت که هر کس
بخواهد در بس��تر طبیعت به فعالیت بپردازد باید از آن اطالع
داشته باشد .این موضوع در فعالیتهای کشاورزی ـ که به تمام و
کمال ـ بستگی به چگونگی وضع هوا دارد ،از اهمیت بیشتری
برخوردار اس��ت .زیرا تنها در پناه س��ازگاری با طبیعت است
که میت��وان به صورت پایدار به چنی��ن فعالیتهايی ادامه داد.
کس��انی که در زمینه کش��اورزی و باغداری و یا موارد مشابه
آن فعالی��ت دارند ،باید بپذیرند که زراعت اصوالً یک فعالیت
غیرطبیعی است و هر عملی که برخالف قوانین طبیعت انجام
ش��ود ناپایدار بوده و سرانجام با شکست مواجه خواهد شد.
اما همگام با طبیعت حرکت کردن میتواند زمان رس��یدن به
ای��ن ناپایداری را به تعویق اندازد .طبیعت در راس��تای تولید
ناخالص و کاهش انرژی در سیس��تم عمل میکند ،حال آنکه
فعالیت ما در سیستمهای آب و خاک در جهت افزایش انرژی
و تولیدات خالص است .ما نیازمند آن هستیم که مهندسان و
کارشناسان کشاورزی بر اساس آگاهیهای هوا و اقلیمشناسی
و دیدگاههای زیس��ت محیطی حرکت کرده و آن را جزئی از
معارف رشته خود بدانند .تنها در این صورت است که نمود آن
به صورت اصالح ساختار نظام آموزش کشاورزی و رعایت
ضوابط زیس��ت محیطی در جهت توسعه پایدار ظاهر شده و
منافع نسل حاضر و نسلهای آینده هر دو تامین خواهد شد.
تدوین کتاب «اقلیم و هواشناس��ی کش��اورزی» با این هدف

صورت گرفته اس��ت که به عنوان گام��ی ،هر چند کوچک،
اطالعات نسبی را در زمینههای مختلف رابطه گیاه و محیط در
اختیار قرار دهد .این کتاب در  25فصل تدوین شده و عالوه
بر کلیاتی در زمینههای اتمسفر و خصوصیات آن و نقش تابش
خورش��ید در تولیدات گیاهی و فتوسنتز مطالب زیر را نیز در
بر دارد:
نور و استفاده آن در گیاهان
دمای هوا و نقش آن در تولید و رشد گیاهان
اثرات س��رمازدگی ،یخزدگی ،شوکهای حرارتی و گرما در
گیاهان
نقش رطوبت ،ابر و مه ،پایداری و ناپایداری هوا و فشار هوا
بر رشد و تولیدات گیاهی
ب��اد و اث��رات آن در كش��اورزي و مطابق��ت آن با مناطق
بادخيز
تبخیر و تعرق و نیاز آبی گیاهان
تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر رشد گیاهان
خشکسالی و تنشهای خشکی
طبقهبندیهای اقلیمی کشاورزی
جنبههای اقلیمی در مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی
اقلیمشناسی زیستی و پیشبینیهای اقلیمی
اين كتاب در پايان به وضعیت اقلیمی ایران نیز پرداخته است.
کتاب حاضر توسط انتشارات دانشگاه امام رضا (ع) در 2000
نسخه چاپ و در سال  1389به بازار عرضه شده است.
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طرح پاركداري و طراحي مهندسي

دستورالعمل تهيه و تدوين كتاب

پاركهاي ملي ،جنگلي و
پارك طبيعت
1

دكتر مجيد مخدوم فرخنده
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انتشارات مركز نشر دانشگاهي ،چاپ اول1390 :
امروزه اين يك حقيقت اس��ت كه نخست پاركهاي ملي و
جنگلي راهاندازي ش��دند و س��پس خيل گردشگر طبيعت
پا به عرصه وجود گذاش��ت .از اوايل قرن بيس��تم ورود به
پاركه��اي ملي و جنگلي مورد اقب��ال مردم قرار گرفت .در
همين اوان انگيزههاي پژوهش��ي و آموزشي در اين پهناي
دس��تنخورده ،و كمت��ر دس��تخورده ،در دانش��گاهها و
موسس��ههاي تحقيقاتي ش��كل گرفت و هدف نويني براي
مفهوم ايجاد پارك ملي و جنگلي يعني «پژوهش و آموزش»
خلق شد.
اقب��ال عمومي از اين پاركها تا آنج��ا پيش رفت كه پس از
جنگ جهاني دوم ،هدف تاس��يس پاركهاي ملي و جنگلي
از حفاظ��ت و حماي��ت صرف به «حفاظ��ت»« ،آموزش و
پژوهش» و «گش��ت و گذار و تفرج» بدل ش��د .اقبال مردم
به ديدن اي��ن پاركها ،از طرفي باع��ث تخريب جلوههايي
از اي��ن پاركه��اي ملي و جنگلي ش��د .از اين رو ضرورت
زونبندي پهنههاي اين پاركها در نيمه دوم قرن بيستم و به
تبع آن طرحريزي ب��راي انجام زونبندي و برنامهريزي در
آنها شكل گرفت تا از تخريب بيشتر جلوگيري شود.

به اين منظور ،كتاب حاضر كه با تعريفي از محيط زيس��ت،
برنامهريزي محيط زيس��ت و تفاوت حفاظت و حمايت از
محيط زيس��ت شروع ش��ده ،به نحوه تهيه و تدوين كتاب
پاركداري به صورت دس��تورالعمل پرداخته است .در واقع
بخش اصلي اين كتاب به دستورالعمل تهيه و تدوين كتاب
طرح پارك��داري و طراحي و مهندس��ي پاركها اختصاص
يافته اس��ت و به روشني نشان ميدهد چگونه بايد اين مهم
را آغاز كرد ،ادامه و پايان داد.
در اين دستورالعمل ،نخست طرحريزي پاركها در فاز اول،
يعني ط��رح پاركداري به تفصيل تش��ريح و نحوه نگارش
بخش��هاي آن برشمرده شده است .پس از آن ،روششناسي
ط��رح تفصيلي ،يا فاز دوم و يا به بيان علمي نحوه اجرايي
مرحله روششناس��ي فاز دوم در چارچوب دس��تورالعمل
ارائه شده است.
در پايان نيز عالوه بر فهرس��ت مناب��ع پاركداري ،تصاوير،
نقش��هها ،راهنماي مرجعنگاري در متن و فهرست منابع و
يك نمونه كار طراحي و مهندس��ي عينًا آورده ش��ده است.
اين كتاب در  120صفحه در س��ال  1390توسط مركز نشر
دانشگاهي به بازار عرضه شده است.

«ويراست پنجم»

بيماريشناسيگياهي
جرج .ان .آگريوس

ترجمه :دكتر كرامت اله ايزدپناه ،دكتر سيدمحمد اشكان،
دكتر ضياءالدين بني هاشمي،
دكتر حشمت اله رحيميان و دكتر واهه ميناسيان

(كتاب شايان تقدير فصل پاييز و سال  1390وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي)
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ت آييژ1389 :
انتشارا 
از زمان انتش��ار اولين ويراس��ت «بيماريشناسي گياهي» در
ژوئن  ،1969پيشرفتهاي زيادي در زمينه علم بيماريشناسي
گياهي حاصل ش��ده اس��ت .اطالعات جديد منتشر شده در
مجالت ماهيانه بيماريشناسي گياهي و مجالت علوم زيستي
مرتبط با اي��ن موضوع ،كتابهاي تخصصي و مقاالت مروري
ساليانه بررسي و تجزيه و تحليل شدهاند و از ميان آنها آنچه
به موضوع مربوط بوده ،به هر ويراس��ت جديد كتاب اضافه
شده است.
نظم كلي اين ويراس��ت شبيه ويراس��تهاي قبلي است .تمام
قسمتهاي كتاب به طور كامل روزآمد و با تصاوير نشان داده
شده اس��ت .بيماريها و بيمارگرهاي تازه كشف شده تشريح
شدهاند و تغييرات يا اصالحات در اپيدميولوژي و راهكارها
و موارد جديد مورد استفاده در كنترل بيماريهاي گياهي مورد
بحث قرار گرفته اس��ت .به دليل حجم زياد اطالعات جديد
درباره بيماريهاي ناشي از پروكاريوتها (باكتريها و موليكوتها)
و مخصوصًا بيماريهاي ويروسي و ويروئيدي ،فصلهاي مربوط
به اين بيمارگرها و بيماريهاي ناشي از آنها به طور كلي تجديد
نظر ش��دهاند .در تمام م��وارد به منظور توضيح و فهم بهتر و
ترتيب مطالب و محتويات بخشهاي كتاب ،فهرست مطالب
به هر فصل و بخش��هاي عمده آن اضافه شده است .ويژگي
جدي��د اين كتاب ارائه برخي مطال��ب مورد عالقه خاص به
صورت «كادر»هاي جداگانه اس��ت .در اين كادرها با مسائل

متنوع از زاويهاي ديگر توجه ،و سعي شده است كه در مورد
اهميت تاريخي ،سياسي يا علمي هر مسئله روشنگري شود.
در اين كتاب همچنين كش��فيات ژنتي��ك مولكولي بنيادي،
مخصوصًا كشفيات مربوط به چگونگي دفاع گياهان در مقابل
بيمارگرها و مكانيزمهاي توليد گياهان مقاوم به بيماري به طور
مفصل مطرح شده است.
كتاب حاضر در  3مجلد با  16فصل منتشر شده است .عناوين
فصلهاي اين كتاب عبارتند از« :كليات»« ،پارازيتيسم و ايجاد
بيماري»« ،اثرهاي بيمارگرها ب��ر فعاليتها فيزيولوژيك گياه»،
«ژنتيك بيماريه��اي گياهي»« ،چگون��ه بيمارگرها با گياهان
حمله ميكنند»« ،گياه��ان چگونه در برابر بيمارگرها از خود
دفاع ميكنند»« ،اثرات محيط بر توليد و پيش��رفت بيماريهاي
عفوني گياه»« ،همهگيرشناس��ي بيماريهاي گياهي»« ،مبارزه با
بيماريه��اي گياهي»« ،عوامل محيط��ي توليدكننده بيماريهاي
گياهي»« ،بيماريهاي قارچي گياهان»« ،بيماريهاي گياهي ناشي
از پروكاريوته��ا :باكتريها و ماليكوتها»« ،بيماريهاي گياهي بر
اثر گياهان عالي گلدار ،نباتات مهاجم باالرونده و جلبكهاي
سبز انگل»» ،بيماريهاي گياهي ناشي از ويروسها»« ،بيماريهاي
گياه��ي بر اثر نماتوده��ا» و «بيماريهاي گياه��ي بر اثر پيش
زيان تاژكدار» .در پايان نيز واژهنامه و نمايه فارس��ي و التين
مالحظه ميشود.
كتاب حاضر در  1026صفحه تمام رنگي توس��ط انتشارات
آييژ در سال  1389منتشر شده است.

