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فیزیک آموزی و تاثیر آن بر آینده نظام اعتقادی جوانان
معلم امروز در مواجهه با امر دینی به شدت خنثی است

امـــــــروز نـــظــــریــــــات جـــدیــــــــدی در زمـــیــنـــــه 
هستی شناسی، کیهان شناسی و سایر حوزه ها 

ح می شود.  در حوزه فیزیک نظری مطر
 بســیاری از نظریــه هــا در حـــــوزه معرفــت شناســی تنــه 
به تنه بحث های الهیاتی می زند و گاه و بی گاه شــنیده 
می شــود کــه دانشــمندی یــا جریانــی به اتــکا بــر همین 
نظریــات علمــی بــر فــرض وجــود خــدا یــا نحــوه آفرینش 

کائنات را مورد پرسش قرار می دهد. 
شاید آخرین مثال ملموســی که برای عموم خوانندگان 
ح بــود نظــرات هاوکینــگ بود کــه به طــور واضح   ما مطر
با بیان فرضیــه بیگ بنگ خود، مقوله خــدا را به چالش 

می کشید. 
 امروز نظریات مختلفی در حوزه نظریه ریسمان، نسبیت 

ح است و دانشجویان ما در سنین  و فیزیک کوانتوم مطر
جوانی با آن درگیر می شوند. 

طبیعی اســت که این ســوال به ذهــن ما خطــور کند که 
بــا رفــت و آمــد نظریــات فیزیــک نویــن آیــا خداشناســی 
 و خدابــاوری در نــزد جوانــان جویــای علــم مــا کاهــش 
می یابد یا نه درســت عکس این نگرانــی، افزایش دانش 
 آن هــم در حــوزه فیزیــک محــض بــه روحیــات الهیاتــی 

می تواند کمک کند.
 این دغدغه را به نزد پروفسور رکنی زاده، استاد برجسته 
فیزیک دانشــگاه اصفهــان بردیــم و از وی پرســیدیم که 
فیزیــک و فیزیک خوانی چــه تاثیری در بــاور و اعتقادات 
آینــده جوانــان مــــا دارد. رکنــی زاده در جـــــواب گفـــــت: 

هیچ کدام.

  علــم امــروز در مواجهــه بــا امــر دینــی 
به شدت خنثی است.

انســان باورمنــد بــه خداونــــد و امــــور 
قدسی دین، همه  شــاخه های علم را 
می توانــد در توجیــه باورهــای خویش 
به کار ببرد و انسانی که این باور به قلب 
و جانــش وارد نشــده اســت،  بهــره ای 
 از ایــن علــوم در جهت باورهــا نخواهد 

برد.
وی افــزود:  مــا امــروزه در جهــان غربــی، فیزیک دانــان 
کــه در اوج شــهرت علمی شــان بــه  نامــوری را داریــم 
دین پژوهــی روی آورده انــد و لبــاس روحانیــت بــه تــن 

کرده اند. 

از آن طـــــــــرف هـــــــــم بســـیـــــــــاری از 
کــــه بـــــا  آموزه هـــــای  افـــــراد را داریـــــم 
دینـــــــــی همــــــدلـــــی و همبستـــــــگی 

نشــــــــان    نمی دهند. 
 امــا مطالعــات مــن در ایــن خصــوص 
کــرده  یــک چیــز را بــرای مــن مســلم 
کــس نمی توانــد بــه  کــه هیــچ  اســت 
پشــتیبانی علــم مــدرن، ماتریالیســت 
لی علمــی برای نفــی امر دینـــــی داشــته  باشــد و اســتدال

 باشد. 
گفــت: در واقــع، در علــم جدیــد )منظــورم  رکنــی زاده 
نظریه  کوانتومی و علوم مرتبط با آن اســت( امکانی فراخ 
برای دیــن داری گشــوده شــده اســت و نشــان می دهد 

عقیده منــدی انســان، بــه هیــچ وجــه در تضــاد بــا علــم 
نیست. 

در دوران حاضــر  دور شـــــدن بخشــی از انسان هــــــا )از 
جمله بعضــی از فیزیک پیشــگان یــا دیگر عالمــان علوم 
 طبیعــی( از ایمــان مطلــوب ادیــان، دارای علــت اســت

 نه دلیل.
اشــتغال بیــش از حــــد انســـــان بــه کســـــب تنعمــات و 
بهره مندی بسیار از طبیعت و غرق شدن در خوشی های 
زودگذر و فراموش کردن یاد مرگ و سلطه جویی و کسب 
قــدرت در همــه  زمینه هــای ممکــن و غــرور حاصــل از 
 فناوری و علم، علت هایی برای این کم رنگ شدن ایمان 

است.
  امــا، پاســخ های ســختی کــه طبیعــت بــه رفتار انســان 

 نشــان داده و می دهـــــد، او را وادار بــه تجدیـــــد نظـــــر
 می کند.

 امــروز بی عدالتــی و ســتم نهادینــه در رابطــه  جهــان 
 پیشرفته و جهان توســعه  نیافته، جهان را ناپایدار کرده 

است.
کــه خداونــد از آنهــا گرفتــه  وظیفــه  عالمــان و پیمانــی 
 اســـــت، مواجهـــــه بــا ایــن بی عدالتی هـــــای نهادینـــــه

 است. 
جامعــه  بشــری وقتــی خواهــان عدالــت باشــد و دایــره 
ماذوناتــش از دایره مقدوراتــش کوچــک تــر شــود، آنگاه 
 فرصــت بــرای توجــه بــه امــر قدســی را خواهــد یافــت 
 و برای حیات طیبه  انســان ارزش بیشتری قائل خواهد

 شد. 

آیندهاصفهانباتوسعهعلمتضمینمیشود
دکتر رکنی زاده می گوید پژوهش باید بازده اقتصادی داشته باشد

آیــا مســیر آینــده علــوم پایــه را فقــط علــوم 
مهندسی و تکنولوژی تعیین می کنند یا بر عکس 
ایــن پیشــرفت هــای عــلــــوم  اســــت کــه مســیر 

تکنولوژی و عالم مهندسی را جهت می دهد؟
تعییــن مرز میــان علــم و فنــاوری در بســیاری از موارد 
کار ســاده ای نیســت. در واقــع علــم و فنــاوری ماننــد 
دو بوته ای بــه نظر می رســند که گرچــه به ظاهــر از دو 
ریشــه متفاوتند، اما شــاخه های آنها با گذشت زمان 
آنقــدر در هم تنیده شــده اســت کــه تمایــز میــان آنها 

آسان نیست.
گــر تکنولوژی   آنچه می تــوان گفــت در دوران حاضر، ا
را بــه معنای عام آن در نظــر بگیریم، شــامل علوم پایه 
و حتی علوم انســانی  نیز می شــود. در واقع فناوری به 
معنای عام، شامل: علوم پایه، سازماندهی، مدیریت 
و فرهنگ  از یک طرف و ماشین آالت و صنعت از طرف 
دیگر  است. فناوری در مفهوم خاص، فقط به موضوع 
صنایع و کاربردهای علوم برای دستاوردهای صنعتی 

می پردازد.
 در دوران جدید، فنــــاوری حضـــــوری بــه معنای عام 
 دارد تــا جایــی کــه امــروز بخــش مهمــی از علــوم پایــه 
و علــوم انســانی در رابطــه بــا توســعه  فنــاوری ارزش 
ســرمایه گذاری می یابند. در واقع باید گفت، برخالف 
اینکه این جمله برایم خیلی خوشایند نیست، اما به 
واقع آینده را در راستایی می بینم که همه  حوزه های 
علوم ارزش خود را در رابطه با دســتاوردهای فناورانه 
تعریف کنند و فنــاوری و مطالبات آن، جهت بخشــی 

اصلی به این علوم را به طور کامل به دست بگیرد. 
با توجه به رشد روزافزون و جهشی علم در 
دنیا آیا می توان شمایی کلی از وضعیت 10 سال 

آینده اصفهان در زمینه علوم پایه متصور شد؟
در جهــان امروز بــا توجه بــه تســلط فناوری )نــه فقط 
به عنــوان خــادم کــه در بیشــتر مــوارد بــه عنــوان یک 
مخــدوم(، علوم پایــه در صورتــی می توانند ارزشــمند 
تلقی شــوند کــه بتوانند اثربخشــی خــود را در توســعه  

فناوری به اثبات برسانند. 
در کشــورهای پیشــرفته  جهــان،  عمــده  کســانی کــه 
در حــوزه  علــوم پایــه فعال انــد از کشــورهای آســیایی 
هســتند به طوری که بنــا بر بعضــی آمارهــا، ۹۰ درصد 
فیزیک پیشــگان جهــان، آســیایی اند )چیــن، هنــد، 
 ژاپــن، ایــران و ...( کــه نیمــی از آنهــا در آســیا و نیمــی 
در کشورهای پیشرفته، گردانندگان اصلی پروژه های 
علــوم پایــه هســتند. بنابرایــن، ســلطه  تکنولــوژی، 
دانشــجوی آمریکایــی و اروپایــی  را هم متقاعــد کرده 
کــه بــه ســمت رشــته های فنــی- مهندســی   اســت 
یا کارآفرینی و اشــتغال ســریع برود تــا علوم پایــه. این 
مســئله  نیز بــه ســرعت در کشــورما در حال پیشــروی 
 اســت و انتخــاب اول  دانشــجوی  با اســتعداد ایرانی، 
در شاخه  ریاضی-فیزیک، مهندسی است و در شاخه  
 علــوم تجربــی، رشــته های مرتبــط با پزشــکی اســت. 
 Science بــه بیــان فنی تــر بــه جــای پرداختــن بــه 

به Techno-Science می پردازند. 
 آینده  ۱۰ ســاله علوم پایه در ایران و اصفهان، وابســته 
کـــــه امـــــروز تصمیــم ســـــازان   بـــــه رفتـــــاری اســـــت 
و تصمیم گیــران در زمینه  ســرمایه گذاری در علوم پایه 
خواهند کرد. ما باید میان شــاخه های مختلف علوم 
پایــه تمایــز بگذاریــم. بــرای مثــال کســی کــه در حوزه  
فیزیک نظری مشــغول کشــف قواعد جهــان طبیعت 
از طریق مدل سازی ریاضی اســت، از تکنولوژی هنوز 
فاصله  زیادی دارد.  باید این گروه افراد را آزاد گذاشت 
تــا خالقیــت خــود را در ایــن حوزه ها بــه منصــه  ظهور 
برســانند. زیــرا بســیاری از فناوری های نویــن مبتنی 
بــر نظریه پردازی هــای ریاضی دانــان، فیزیک دانــان، 
زیست شناسان، زمین شناســان و شیمی دانان  بوده 
اســت کــه هیــچ گاه تصــور نمی شــده کــه روزی چنین 
در زندگی بشــر اثر بخش باشــند )به همیــن جمله من 
توجه کنید که برای آنکه اثبات کنم سرمایه گذاری در 
علوم پایه مهم است، سعی کردم نشان دهم که برای 
آینده  فناوری مفید است. تسلط فرهنگ تکنولوژی و 
مخدومیت آن را مشاهده می کنید؟!(. اما شاخه های 
کاربــردی، بســیار  فیزیــک تجربــی و بــه اصطــالح 
به فنــاوری نزدیک و  در آن موثر اســت. به ویــژه  اینکه 
فناوری هــای آینــده، دانــش محورنــد، توســعه  آنهــا 
مبتنــی بــر توســعه  علمــی در آن حوزه هاســت و بدون 
توجه بــه علوم پایــه مربوطه امــکان کارهــای خالقانه 
گر  و مبتکرانــه در آن زمینه ها وجــود نــدارد. بنابراین ا
اصفهان می خواهد در این زمینه هــا تاثیرگذاری ملی 
و جهانی داشته باشد، باید روی این بخش علوم پایه 

که نیازمند به آزمایشگاه های پیشرفته است، به طور 
جدی  سرمایه گذاری کند. 

آیا بــرای اصفهان بــه طور اساســی حالتی را 
متصور هســتید که در آینــده بتوانــد تولید کننده 
گر ایــن چنیــن اســت این مســئله  علــم باشــد. ا

نیازمند چه پیش شرط هایی است؟
 در پرســش پیشــین بــه کلیــدواژه  »ســرمایه گذاری« 
در امر پژوهش اشــاره کردم. ما در توســعه  علم جهان 
نقــش کمــی داریم، هــر چند نســبت بــه مــدت زمانی 
کــه کار پژوهــش در دانشــگاه های ایران شــروع شــده 
اســت،  اســتادان و دانشــجویان مــا کاری کرده انــد 
کارستان. زیرا، ســرمایه گذاری در دانشگاه های ایران 
از ابتــدای تاســیس، در امــر آمــوزش بــوده  و ماموریت 
اصلی دانشــگاه ها، تربیت نیروی انســانی بوده است 
که ایــن ماموریت را بســیار خوب به انجام رســانده اند 
و محصــوالت آموزشــی دانشــگاه های ایــران در همــه  
 دنیــا خریــدار دارد.  امــا پژوهــش فقــط کاری اضافــی 
و گاهــی تزئینی بــوده اســت.  در طول نزدیک به ســی 
ســال گذشــته که پژوهــش تا حــدودی جــدی گرفته 
شــده اســت و ســرمایه گذاری ناچیــزی روی آن شــده 
است، حضور کارهای پژوهشی همکاران دانشگاهی  
گر  و دانشجویان ایرانی بسیار چشــمگیر بوده است. ا
بخواهیم این تاثیرگذاری در توســعه  علم )مــن با واژه  
تولید علم همدلی ندارم( بیشــتر شــود، الزم اســت ما 
به طور خاص روی حوزه هایی از علوم سرمایه گذاری 
جــدی و حرفــه ای داشــته باشــــــیم و بــرای کســــب 
دســتاوردها، تعجیــل نکنیــم و  تالش کنیــم مدیریت 
این برنامه ها پایدار باشــند. ســرمایه گذاری را درست 
به معنــی اقتصادی کلمه بــه کار می برم، یعنی کشــف 
 بــازار هــدف و نیازهــای آن، مطالعــات امکان ســنجی 
و ســرمایه گذاری هدفمنــدی که در مــدت زمان قابل 
قبولی بازگشت پذیر باشد. ما هنوز تصورمان این است 
 کــه هزینه هــای پژوهــش را بپردازیــم و بخــش دولتــی 
و خصوصی ما هنوز باور جدی ندارد که سرمایه گذاری 
هدفمنــد در پژوهــش می توانــد بیشــترین بــازده  

اقتصادی را داشته باشد. 
اصفهان توانمندی بیشتر در کدام حوزه ها 
 را دارد که بتواند به صــورت بومی تولید علم کند 

و رشد خود را نشان دهد؟
 منظــور از علــم بومــی را در دنیایــی کــه همــه چیــزش 
هر روز بیشتر درهم تنیده می شود، نمی فهمم. وقتی 
مردم و صنایع سبک و ســنگین در اصفهان از آخرین 
فناوری هــای روز دنیــا اســتفاده می کنند، علــم بومی 
گر منظورتان این است که  معنای محصلی ندارد. اما ا
ما در کدام بخش علوم پایه، علوم انسانی،  مهندسی 
و پزشکی می توانیم  به ســطحی از مرجعیت حرفه ای 
برسیم، طوری که بعضی دانشگاه  ها یا دانشکده های  
استان بتوانند در بعضی حوزه های پژوهشی در جهان 
نقش پیشرو را داشته باشند، پاسخ آسان نیست. اما 
با توجه بــه فرهنگ  و تاریــخ مردم اصفهان )فلســفه، 
هنر و صنایع دســتی و مســتظرفه(  و نیز وجود صنایع 
بزرگ مانند فوالد و پتروشــیمی و ذوب آهــن و صنایع 
دفاعی متعدد  در اصفهان و نیز با توجه به وجود چند 
دانشگاه مهم در اســتان اصفهان )دانشگاه اصفهان 
و علوم پزشــکی اصفهان، صنعتــی  اصفهان، صنعتی 
 مالــک اشــتر و کاشــان( بــه طــور تقریبــی می توانیــم  
در هر حوزه ای که ســرمایه گذاری جدی انجام شــود، 
در فاصله  زمانی بســیار کمی، در آن شــاخه ها ســرآمد 
شــویم و نقش خود را در توســعه  پایدار ایــران و جهان 
ایفا کنیــم. البته بــا توجه بــه محدودیت منابــع، باید  
در چنــد حــوزه  مشــخص کــه مزیــت بیشــتر و ســرعت 
رسیدن به اهداف در آن نزدیک تر است سرمایه گذاری 

انجام شود.
 اجــازه بدهید، مشــخص نکنـــــم که کدام 
حوزه ها و آن را به یک گروه از صاحبنظران 
و تصمیم سازان و تصمیم گیران در استان 
گذار کنم )هر چند در ایــن زمینه خودم  وا

نظراتی دارم(. 
ک پیشرفت علم در  معیار و مال
یــک شــهر چیســت؟ آیــــــا مقــــــاالت 
علمــــی پژوهشــی مــی تواننــد معیار 

خوی برای پیشرفت علوم باشند؟
هنگامی که در یک شــهر، مردم شهر برای  
کســـب و کـــــار،  ســـرمایه گذاری، مشــــکالت 
فرهنگی، سیاســی، اقتصادی و اجتماعی 
خــود، دانشــگاه را مرجــع بشناســـــند و به 
 مغزهای متفکر جامعــه  خود اعتماد کنند 

اگـر بپرسـند چـه چیز باعث شـده اسـت کـه در چند قـرن اخیر سـیمای اجتماع و شـهرها این قـدر تغییر 
کند، بی گمان یکی از جواب ها تغییرات و پیشرفت ها در حوزه علوم است.

 بـدون شـک تغییـرات آینـده بشـری و سـمت و سـوهای فـردا نیـز وابسـته بـه تحـرکات کاروان علـم و دانـش به 
خصـوص در حـوزه علـوم پایـه اسـت و در ایـن میـان فیزیـک نقـش بسـزایی دارد. 

بـه همیـن منظـور گفـت و گویی را با دکتر رسـول رکنی زاده اسـتاد تمـام فیزیک نظری دانشـگاه اصفهـان ترتیب 
دادیم. 

رکنـی زاده معـاون پژوهشـی و فـن آوری دانشـگاه اصفهان و رئیس گروه پژوهشـی اپتیک کوانتومی این دانشـگاه 
اسـت. حـوزه مطالعـات و دانایـی وی فراتـر از علم فیزیک اسـت و در نزد دانشـجویانش شـخصیتی چندبعدی 

به حسـاب مـی آید.

کــه آمــوزش و تربیــت فرزنــدان خــود را بــه  و همان طــور 
 دانشــگاه می ســپارند، دانشــگاه را مرجــع پاســخگویی  
گون خــود بدانند، آنگاه در آن شــهر  به پرســش های گونا
علم اثربخش بوده است و عالمان منزلت یافته اند و خود 

را متعهد به خدمت به توسعه  پایدار شهر می دانند.
وقتی، دانشــگاه )نه تحصیل  کــردگان دانشــگاهی که به 
طــور تقریبی همه  مســئوالن شــهری بــه نوعــی محصول 
دانشــگاه اند( به عنوان یک کل مورد پرســش قرار گیرد و 
نظریه های مبتنی بر پژوهش های آنها جدی گرفته شود، 

آنگاه می توانید آن شهر را از نظر علمی پیشرفته بدانید. 
آیا از لحاظ کمیت تعداد دانشــجویان پذیرفته 
 شــده در رشــته هــای علــوم پایــه مناســب اســت؟ 
 آیــا آینــده ای بــرای آنــان در نظر گرفته شــده اســت؟ 
آیا این تعداد دانشــجو در مقطع دکتــری امیدبخش 

است یا بیم دهنده؟ باید بیشتر شود یا کمتر؟
پاســخ روشــنی نمی توان داد. زیــرا برای مشــخص کردن 
تعــداد مناســب دانشــجویان در هــر رشــته، الزم اســت 
اطالعات کافی، اهداف مشــخص و برنامه ریزی مناسب 
بــرای توســعه  پایــدار در کشــور وجــود داشــته باشــد کــه 

این طور نیست. 
البته در کشــورهای دیگر هم، تعداد دانشجو را به جریان 
آزاد عرضــه و تقاضــا می ســپارند و تصمیم گیــری در مــورد 
آمــوزش را تــا حــدود زیــادی بــه عالئــق و تصمیم هــای 
خانواده هــا موکــول می کننــد و فقط بــه موقــع راهنمایی 
شــغلی بــرای همــه  رشــته ها و متناســب بــا توانایی های 

دانش آموزان و دانشجویان ارائه می شود.
  ما امــروز با خیــل بیــکاران در همــه  رشــته های تحصیلی 
و تمامی مقاطع مواجهیم که این، نیاز به آسیب شناسی 
از جنبه های مختلف دارد. همچنین کمیت و کیفیت در 
هر رشته  به سایر رشته ها وابسته است. برای مثال در ۴۰ 
سال پیش که دانشکده های مهندسی و پزشکی، تعداد 
محــدودی دانشــجو می پذیرفتنــد، وضــع دانشــجویان 
علوم پایه از نظر اســتعداد و عالقه مندی بســیار 

بهتر بود.
 اما وقتــی دانشــکده های مهندســی و پزشــکی 
زیــادی در کشــور ایجاد شــدند که بخــش بزرگی 
از آنهــا  حتــی از اســتانداردهای کافــی برخوردار 
نبودنــد، به طــور طبیعی دانشــجویان مســتعد 

کمتری به سمت علوم پایه می آیند. 
بــه هــر حــال دانش آموختــه  بیــکار به نوعــی 
 نشــان از هــدر رفتــن ســرمایه گذاری آموزشــی 

و پژوهشی در دانشگاه را دارد.
 البتــه ایــن فــرد در هر شــغلی، چــه با ربــط و چه 
بی ربــط بــه رشــته  تحصیلــی اش، به طــور قطع 
بیشــتری دارد و می توانــد مفیدتــر  توانایــی 
کار  گــر اصــراری بــر   واقــع شــود، به خصــوص ا

در همان زمینه  تحصیلی نداشته باشد. 

امروزه بار پژوهش کشــور روی دوش دانشجویان دکتری 
است. 

 بــه همین دلیــل رشــد کمــی مقــاالت در ایران متناســب 
با رشد پذیرش دانشجوی دکتری بوده است. اما در چند 
ســال اخیر که آمــوزش عالی کشــور، کیفیت را هــدف قرار 
 داده اســت، فقط باید روی دانشــجویان دکتری مستعد  
و بــا کیفیــت بــاال ســرمایه گذاری کنــد، زیــرا دانشــجوی 
ضعیف )کــه بــه دلیــل رشــد کمــی وارد تحصیــالت عالیه 
می شود( نمی تواند به افزایش کیفیت پژوهش و آموزش 

کشور  کمک کند. 
آیــا پیشــرفت هـــــا در حــوزه فیزیــک از لحــاظ 
 عزت بخشــی و خودبــاوری بــه مردمان یــک جامعه 

می تواند جایگاهی داشته باشد؟
در گام اول کــه موتــور پژوهش در ایران روشــن شــد و قرار 
بود این کشــتی به گل نشســته از جای خود حرکت کند، 
همین باور به توانایی یا غرور ملــی در گروه های علوم پایه 
از جمله فیزیک، توانست به ما اطمینان دهد که با تالش 
 می توانیــم در تراز کشــورهایی که توســعه  یافته اند )فقط 

در زمینه تولید مقاله های علمی( قرار بگیریم. 
امــا در ســال های اخیــر در بعضــی حوزه هــای فیزیک که 
 صنایــع پیشــرفته، ســرمایه گذاری کرده اند پیشــرفت ها 
به لحاظ مادی و اقتصادی بسیار قابل توجه بوده است.
کــه  کــرد   از جملــه می تــوان بــه صنعــت اپتیــک اشــاره 
محصوالت این صنعت، غیر از مصرف داخلی به بسیاری 
از کشــورهای جهان صادر می شــود یا در  دســتاوردهای  
حوزه  فنــاوری هســته ای، فیزیک پیشــگان نقش بســیار 

مهمی داشته اند.
گــر ایــن ســرمایه گذاری ها در حوزه هــای جدیــد )مانند   ا
 نانو فیزیک، علوم و فناوری های کوانتومــی و مانند آنها( 
به طور جدی انجام شود، ما شاهد دستیابی به سطحی 
مناســب از فنــاوری کــه برایمــان بهــره  اقتصــادی دارد، 

خواهیم بود. 
آیا در جریــان علم تنهــا در اصفهان 
تنهــا دو دانشــگاه اصفهــان و صنعتــی 

اصفهان می توانند دخیل باشند؟
همان طور که اشــاره کردم، دو دانشگاه دیگر، 
کاشــان و صنعتی مالک اشتر، جایگاه ویژه ای 

در کنار این  دو دانشگاه بزرگ کشور دارند.
 برای دستیابی به ســطحی از مرجعیت علمی 
در بعضــی رشــته های علــوم پایــه، الزم اســت 
این دانشــگاه ها به صورت برنامه ریزی شده، 
تشریک مســاعی کنند و توانایی های علمی و  
آزمایشگاهی خود را برای پروژه های مورد نیاز 
جامعه به صورت مشــترک مــورد بهره برداری 

قرار دهند.
 تا حدودی این کار میان دانشــگاه اصفهان و 
صنعتــی اصفهان در حال شــکل گیری اســت. 

 یعنی از خریــد تجهیزات یکدیگر با خبریــم و خریدها را 
در آزمایشگاه های مرکزی به صورت مکمل هم انجام 
می دهیــم و بــا ســازوکارهای مناســبی از امکانات هم 

برخوردار می شویم.
 ایــن کار می توانــد بــا دانشــگاه های دیگــر اســتان نیز 
انجــام شــود، تــا بتــوان بــا ســرمایه گذاری مناســب، 
پروژه هــای ســنگین ملــی و بین المللــی را بــه انجــام 

رساند. 
آیــا مــا نیازمنــد پژوهشــگاه هــای تخصصی 
در زمینــه هــای تخصصــی فیزیــک در اصفهــان 
گر داریم معرفی کنید  هستیم )بیرون دانشگاه( ا
و چــه آینده ای بــرای این پژوهشــگاه هــا متصور 

هستید؟
پژوهشــکده ها و گروه هــای پژوهشــی در دانشــگاه ها  
گــروه پژوهشــی اپتیــک  وجــود دارنــد.  بــرای مثــال 
 کوانتومــی در دانشــگاه اصفهــان کــه جایــگاه ویژه ای 
در کشــور داراســت و در این حوزه تا حدوی نقش یک 
قطب را ایفا می کند و بســیاری از دانشــگاه های کشور 
به نوعی از دستاوردهای پژوهشی و نیروهای انسانی 

تربیت شده در  این پژوهشکده استفاده می کنند.
   پژوهشــگاه بیــرون از دانشــگاه در زمینــه  ریاضــی 
و فیزیک، IPM درتهران  است که شعبه  ریاضی آن در 
اصفهان شــکل گرفت و قرار اســت به زودی در بعضی 

حوزه های فیزیک نیز این شعبه فعال شود.
 در واقــع به شــرط آنکــه ایــن پژوهشــکده ها هدفمند 
 ایجــاد شــوند و توســط افــراد ذی صــالح اداره شــوند، 
 در پیشرفت فیزیک در آینده  اصفهان  سهم به سزایی 
می توانند داشته باشند، همان طور که IPM در تهران 

این نقش را به خوبی ایفا کرده است. 
در مورد پیونــد میان ســرمایه گــذاری مالی 
و علوم پایه آیا حالتی را می تواندمتصور شــوید؟ 
فکــر مــی کنیــد در آینــده نزدیک کــدام بخــش ها 

مستعد جذب سرمایه بیشتری هستند؟
مــا در دانشــگاه اصفهــان در بعضــی زمینه ّهــا شــروع 
ج  کرده ایم و امکان جذب سرمایه از داخل و حتی خار
کشور وجود دارد به شرط آنکه ســرمایه گذاری اولیه را 
دانشگاه ها انجام دهند و در توسعه از امکانات بیرون 
دانشگاه بهره برداری کنند. مهم ترین بخش هایی که 
امکان جذب سرمایه گذاری مالی سودآور در علوم پایه 
را  دارد، زمینه های مرتبط با بیولوژی، شیمی و بعضی 

شاخه های فیزیک مانند اپتیک است. 
به نظر شما برای نسل جدید با شرایطی که 
داریم طی می کنیم دیگر شور و شوقی وجود دارد 
 کــه بیایند بــه ســمت علــوم پایــه. ایــن وضعیت 
چه تبعاتــی به دنبــال دارد. آیــا درس را بــه خاطر 
حب علم بایــد خواند یــا بایــد نگاه ها بــه دانش 
این گونه باشــد کــه به طــور حتم ســود اقتصادی 

محصلین هم لحاظ شود؟
گــر بــازار تحصیــالت عالــی در رشــته های مهندســی   ا
 و پزشــکی، تعدیــل شــود و اجازه صــدور مــدرک فقط 
به دانشــگاه هایی با اســتاندارد مشــخص داده شود، 
و در دانشــگاه های بــزرگ هــم کمیــت ایــن رشــته ها 
متناسب با امکانات دانشگاه کنترل شود، آنگاه ما باز 
هم در رشته های علوم پایه درصد باالی دانشجویان 

مستعد را خواهیم داشت.
  امــا خوانــدن درس بــه خاطــر حــب علــم، همیشــه 
در جوامــع انســانی نــادر بــوده اســت و حتــی در علوم 
اسالمی هم خطر درس خواندن به قصد تفاخر وجود 
کم  دارد چه رسد به رشــته های دیگر. نظام ارزشی حا
بر جهان امروز اقتضا نمی کند که افراد به خاطر عشــق 
به علم تحصیل کننــد و از راه  دیگری ارتــزاق کنند. اما 
باید بــه دانشــجویان آموخت کــه فقــط در صورتی که 
با عالقــه و جدیت در هــر رشــته ای کار کنند، 
گــر بــدون انگیزه و  امکان موفقیــت دارنــد و ا
بدون عالقه باشــند، بخت اینکه از طریق آن 
رشــته و گرفتن مدرک به دستاورد اقتصادی 

برسند وجود ندارد. 
به هر حال،  علم در جهان امروز، شکوه دوران 
گذشــته را نــدارد زیــرا درس و مدرســه یــک 
فرصت عمومی اســت و همه باید به آن ورود 
پیــدا کننــد، بخشــی عالقــه منــد می شــوند 
و بخشــی هــم بــدون عالقــه دوره را ســپری 

می کنند.
 تجربــه نشــان داده اســت کــه آدمــی در هـــــر 
 زمینــه ای بــه طـــــور جــدی کار کند، شــیفته 
 و عالقه مند به همان می شــود و در آن زمینه 
بــه توفیقــات بســیار هــم دســت می یابــد. 

بنابراین در نسل امروز باید جدیت در کار را توصیه کرد 
و نه شور و شوق به علم اندوزی را. 

مــــــوردی را مــی توانیـــــد مثــال بزنیــــــد در 
بــرای شــما »مــا  کــه  دانشــگاه های اصفهــان 
می توانیم« را تداعی کرده اســت. به نظر شما این 
مسئله یک استثنا بوده است یا می تواند به یک 

روال هم تبدیل شود؟
گر به گذشته  دانشگاه در ۳۰ سال پیش توجه کنید،  ا
اســتادان ما در خودشــان توانایی آمــوزش و پژوهش 
در مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی را نمی دیدنــد. امــا 
امروز کمتر اســتادی در دانشــگاه  در خود این توانایی 
را نمی بیند که دانشــجوی دکتری را تربیت کند و این 
بــه معنــی توانایــی بــر پژوهش هــای فاخر و در ســطح 

جهانی است.
روزگاری کشـــورهـــــــای اروپــــایـــــــی یــــــا آمریــکا  فقــط 
دانش آموختگان دوره  لیســانس ما را قبول داشــتند. 
بعدها )و همین امروز( دانش آموختگان مقاطع ارشد 
ما بــه ســادگی در دانشــگاه های خــوب دنیــا پذیرش 
می گیرند. اما چند ســالی اســت کــه دانش آموختگان 
 مقطــع دکتــری در ایــران، به عنـــــوان پســـــادکتری 
در دانشــگاه های خــوب اروپایــی و آمریکایــی شــاغل 

می شوند.
 این یکــی از مهم تریــن دســتاوردهای دانشــگاه های 
 ماســت کــه مــن بــرای آن اهمیــت بیشــتری نســبت 

به توسعه  بعضی فناوری ها قائلم. 
بحــران هایی کــه در آینده در برابــر اصفهان 
قرار دارد بــه خصــوص در حوزه زیســت محیطی 
چه راه حل هایی را می تواند در دانشــکده های 
شما داشته باشد و در چه حوزه هایی می تواند 

این مباحث دنبال شود؟
بحران های زیســت محیطــی و تغییــرات آب و هوایی 
از مهم ترین چالش های جوامع بشــری اســت. کشور 
ما  به دلیل داشــتن آب  و هوایی به نســبت خشک به 
ویــژه در بخــش مرکــزی آن، در طــول تاریخ همــواره با 
خشکسالی مواجه بوده است و در دوران جدید منابع 
آالینده  ناشی از فناوری به مشکالت آن افزوده است.

 به خصوص اصفهان که به دلیــل وجود صنایع بزرگ  
در آن و تردد بسیار زیاد وسایل نقلیه سنگین و سبک 
از مسیر آن و نیز سطح زیر کشت باال،  دارای معضالت 
پیچیده تر و جدی تری اســت. امروزه همه  کسانی که 
به معضل تغییر اقلیــم و بحران های زیســت محیطی 
می پردازنــد، بــه ایــن نکتــه توجــه دارنــد کــه مــا بایــد 
رویکــرد خود بــه علــم و فنــاوری را تغییر دهیــم و برای 
 حل این بحران هــا به تغییر نگرش انســان به طبیعت 

نیازمندیم. 
در واقع فناوری های جدید و صنایع کوچک و بزرگ، 
 بــدون توجــه بــه محیــط زیســت پیشــرفت کرده انــد 
و  از خود این فناوری ها  به سختی می توان راه حل این 

بحران را انتظار داشت.
 شــاید ایــن بحران هــا بــرای کشــور مــا زنــگ خطــری 
باشــد کــه نبایــد دنبالــه رو جهــان صنعتــی  در زمینــه  
گر روزی از نظر بینش در میان  رشــد  فناوری باشــیم. ا
مســئوالن و دانشــگاهیان، ما به چنان بلوغی دســت 
یابیم که پیشرفت فناوری را پیشرفت انسان ندانیم، 
و توســعه  و کمــال  حیــات انســان را بــا کمــال فناوری 
یکی ندانیم، آنگاه در توســعه  فنــاوری قدرت انتخاب 
خواهیم داشت و می توانیم بر بخشی از این بحران ها 

غلبه کنیم.
  مــا هنــگام ایجــاد یــک کارخانه یا یــک صنعــت، هنوز 
به تناســب آن با اقلیم خــود توجه نداریــم و همین که 
ســود اقتصادی آن تضمین می شــود، اجــازه  احداث 

آن داده می شود. 
دانشــگاه اصفهان در بعضی زمینه هــا، مانند پایش و 
شناسایی منابع آالینده ی هوا، از جمله دانشگاه های  
پیشــتاز اســت و پروژه هایی را با شــهرداری و ســازمان 
محیط زیســت و بعضی صنایع بزرگ استان در دست 

اجرا دارد.
  امــا حــل مســـــائل پــس از شناســایی آن، نیازمنــد 
بــه سیاســت گذاری های متناســب و عزم اجــرای آنها 
کــه تحلیــل ایــن سیاســت ها از حوصلــه  ایــن  اســت 
ج اســت و بایــد بــه راهکارهــای همــه   مصاحبــه خــار
جانبه ای که صاحبنظران دانشگاهی  در این زمینه ها 

ارائه کرده اند، مراجعه کرد. 
گر مانده بفرمایید. سخن آخری ا

از اینکه مصاحبــه  را با پرســش های به نســبت عمیق 
طراحــی کردیــد، سپاســگزارم. امیدوارم پاســخ هایی 

درخور داده باشم.

 فناوری های 
 جدید 

و صنایع 
کوچک و بزرگ، 

 بدون توجه 
 به

 محیط زیست 
پیشرفت 
کرده اند

  فناوری 
در مفهوم 

خاص، فقط به 
موضوع صنایع 

و کاربردهای 
علوم برای 

دستاوردهای 
صنعتی 
می پردازد


