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زاویه

ارزیابی پژوهش های برتر
آغاز راهی دشوار

موضوع اهــدای جایزه ای به نام 
ابوریحان به پژوهشگران برتر کشور 
که امسال اولین دوره آن برگزار شد 
و به پنج نفر در پنج رشــته مختلف 
علوم پایه تلعق گرفت، چند ســالی 
سابقه دارد. ایده اولیه اهدای جایزه 
به پژوهشــگران برتر جوان (منظور 
۴۰ســال)،  از  کمتــر  پژوهشــگران 
ابتــدا در گروه های ریاضی و فیزیک 
فرهنگستان علوم کشور مطرح شد، 
اما بعدهــا به این نتیجه رســیدیم 
بهتر اســت چنین جایزه ای به همه 
گروه ها و رشته ها اهدا شود. در گروه 
ریاضی نیز ابتدا با انتشار اطالعیه ای 
به همه دانشــگاه ها و مؤسسه های 
آموزش عالی و پژوهشــی کشور، در 
این زمینه اطالع رسانی کردیم. روال 
کار نیز به این صورت بود که هرکس 
می توانســت هم خــود را معرفی 
کند هم همــکاران یا دانشــحویان 
پیشــین خــود را. در هــر صــورت 
برای اینکه اهــدای جایزه بر مبنای 
پارامترهایــی انجام شــود که مورد 
قبول همه باشــد، متر و مالک هایی 
را تعریــف و برای آنهــا امتیازبندی 
کردیــم. به هر حال، پس از انتشــار 
ایــن فراخوان، نام تعــداد زیادی از 
پژوهشــگران به دســت ما رسید و 
در گروه ریاضی فرهنگســتان علوم 
به بررســی و ارزیابی آثار ارائه شده 
پرداختیم. گفتنی است گروه ریاضی 
فرهنگســتان علــوم تعــداد زیادی 
عضو پیوسته، وابسته و مهمان دارد 
که گروه داروی با همکاری ۱۲ نفر از 
آنان کارش را شروع کرد. نکته مهم 
در داوری این بود که آثار پژوهشــی 
ارائه شده در حوزه ها و گرایش های 
مختلــف ریاضــی بود و بــه همین 
دلیل هم ما از تعداد زیادی از افراد 
بــرای کار داوری اســتفاده کردیم. 
در عین حــال، باید به ایــن نکته نیز 
اشــاره کنم که داوران ما از استادان 
و پژوهشگران با ســابقه دانشگاه ها 
بودنــد؛ برای مثال بســیاری از آنها 
خود ســال ها رئیس انجمن ریاضی 
بودنــد و بــه حوزه هــای مختلف 
ریاضی احاطه و اشــراف داشتند و 
در نتیجــه، کار بررســی آثار با دقت 
زیادی انجام شــد. در عین حال ما به 
این مــورد هم توجــه کردیم که در 
گرایش هــای مختلــف ریاضی، کار 
ارائه مقاله ممکن اســت دشــوارتر 
یا آسان تر از گرایش های دیگر باشد 
و به همین دلیــل رابطه هایی برای 
کمی کــردن ایــن معیارهــا در نظر 

گرفتیم. 
یکی از نکاتی که باید در اینجا به 
آن اشاره کنم این است که این جایزه 
برای اولین بار اهدا شــد و امیدوارم 
اهدای چنین جوایزی باعث دلگرمی 
و تشویق پژوهشــگران جوان شود. 
البته همان طور که احتماال می دانید 
در کشور ما پیش از این نیز جوایزی 
در زمینه ریاضی به دانشــجویان و 
پژوهشگران اهدا می شد و امیدوارم 
اضافه شدن این جایزه نیز اثر خوبی 
داشــته باشــد. در جایزه  ابوریجان، 
بخش مــادی جایزه چنــدان مورد 
توجــه نیســت و بیشــتر قســمت 
معنوی این جایــزه برای ما اهمیت 
پژوهشگری  دارد. طبیعی است هر 
که برنده جایزه ابوریحان باشــد، در 
آینــده می توانــد از امتیازهــای این 
جایــزه بهره مند شــود. در عین حال، 
پیشنهادی نیز مطرح شده است که 
در ســال های آینده این جایزه ابعاد 
بین المللــی پیــدا کند، امــا من در 
اینجا به عنوان یک شــخص حقیقی 
(و نــه به عنوان عضو فرهنگســتان 
علوم ایران)، بیشتر مایلم این جایزه 
در حــد ملــی باقی بمانــد؛ چرا که 
بر این باور هســتم کــه منابع مالی 
مــا برای حمایــت از پژوهشــگران 
محدود اســت و چه بهتــر که این 
منابع محــدود به پژوهشــگران ما 
امیدوارم  پایــان  در  یابد.  اختصاص 
این جایزه در ســال های آینده بیشتر 
شناخته شود و پژوهشگران بیشتری 

از آن استقبال کنند. 
* رئیس گروه ریاضی 
فرهنگستان علوم

فرارو

معیارهای انتخاب پژوهشگران برگزیده در حوزه علوم پایه
میراث ابوریحان برای فرهنگستان

گــروه علوم پایــه فرهنگســتان علوم از ســال  جــاری، اهدای 1  
جایــزه ای را به نــام ابوریحان بیرونی به پژوهشــگران جوان در 
حوزه علوم پایه آغاز کرده اســت. یکــی از مهم ترین نکات درباره این 
جایزه، نام گذاری آن به نام ابوریحان بیرونی اســت که تا حدود زیادی 
نشــان دهنده اهداف این جایزه نیز هســت. ما در عصر طالیی اســالم 
دانشمندان بزرگ زیادی داشــتیم که هر کدام از آنها تأثیرهای بسزایی 
بــر جریان علوم در زمانه خــود و پس از آن گذاشــتند. افرادی مانند 
خوارزمی، ابن ســینا، خیــام، رازی و دیگران، هر کــدام ویژگی خاص و 
منحصربه فردی داشتند. در این میان، ابوریحان بیرونی یک ویژگی بسیار 
مهم و برجســته دارد که کمتر به آن پرداخته شــده است. ابوریحان 
در حوزه فعالیت خود از همان روش شناســی ای اســتفاده می کند که 
علم تجربی مدرن و نوین امروزی استفاده می کند؛ برای مثال ابن سینا 
دانشــمند بزرگی اســت، اما روش شناســی فعالیت های او در عرصه 
طب و پزشــکی، با روش شناسی پزشکی امروز بســیار متفاوت است. 
(البته این تفاوت الزاما به معنای بهتربودن روش شناسی طب امروزی 
نیست)، اما ابوریحان در حوزه فعالیت های علمی خود (که بسیار هم 
متنوع بود)، از همان روش شناسی فیزیک دانان و شیمی دانان امروزی 
استفاده می کرد. یکی از مهم ترین ویژگی های فعالیت او آن بود که به 
مشاهده، بسیار اهمیت می داد و بر این باور بود که مدلی علمی ای که 
ما می ســازیم باید برای توصیف جهان بیرون مناسب باشد. همچنین 
روش کار او برای ثبت داده ها نیز بســیار جالب بود. برای آنکه اهمیت 
ابوریحان را بیشــتر یادآور شــویم، فقط به این نکته اشاره می کنم که 
چند ســده پــس از ابوریحان، دانشــمندان غرب که می خواســتند از 
تاریکی قرون وســطی بیرون بیایند و رنســانس را شکل دهند، کم کم 
بــه این فکر می افتند کــه با این دیدگاه، به بررســی طبیعت بپردازند. 
البته حدود ۲۰۰ســال هم طول  کشــید تا این دیدگاه مســتقر و تثبیت 
شــود، اما همه مورخان با توجه به اســنادی که باقی مانده است (و 
نه صرفــا بر مبنای تعصب و ملی گرایی)، بر ایــن باورند که ابوریحان 
این روش شناســی علمی را به کار می برده و نتایج فعالیت های او هم 
به شــکل ثبت شده در دسترس است. پس از این جهت، نام گذاری یک 

جایزه برای برگزیدگان علوم پایه، نام گذاری بسیار مناسبی است. 

ایــن جایزه با عنوان پژوهشــگر برتر اهدا شــد؛ پس مهم ترین 2  
عامل برای انتخاب این برگزیــدگان، تأثیر، نمود و خوش نامی 
در عرصه پژوهش بود. ما برای انتخاب این افراد، عالوه بر معیارهای 
کمــی، مانند تعداد مقاالت منتشرشــده، به کیفیت مقــاالت و تأثیر، 
نمــود و جایــگاه بین المللی این مقاالت و پژوهش ها در آن شــاخه 
علمی خاص، توجه ویژه کردیم. البته برای بررسی دقیق این تأثیرها 
و نمــود بین المللی، عالوه بر معیارهای کمی، مانند تعداد ارجاعات 

و ضریب تأثیر مجله مد نظر، کیفیت مقاالت را نیز بررسی کردیم. 

در برخــی از موارد، پژوهشــگران در عرصه هایی دیگر، مانند 3  
انتشــار کتاب یــا راه اندازی آزمایشــگاه نیز فعالیت داشــتند 
و مــا برای این موارد نیــز امتیازهای ویژه ای در نظــر گرفتیم. تعداد 
دانشــجویان فوق لیســانس و دکترا که یک پژوهشگر راهنمایی شان 
کرده، همچنین نشــان ها و افتخارهای کسب شده قبلی مانند جوایز 

ملی و بین المللی هم در این انتخاب ها تأثیرگذار بود. 

یکی از مــواردی که در این گونه انتخاب ها مطرح می شــود، 4  
بنیــادی یــا کاربردی بودن پژوهش هاســت. در ابتــدا یادآور 
می شــوم ایــن جایزه را گــروه علــوم پایــه فرهنگســتان علوم به 
پژوهشــگران علوم پایه اهدا می کند و بالطبــع پژوهش های پایه ای 
(شاید به تسامح به معنای بنیادی بودن) وزن بیشتری داشت. برخی 
بر این باورنــد که با توجه به اهمیت علوم پایه، باید به پژوهش های 
بنیادی بیشــتر توجه کنیم، اما برخی دیگر نیز استدالل می کنند علم 
و پژوهش های علمی، باید گرهی از مشــکالت کشور و مردم باز کند، 
پس باید به پژوهش های کاربردی بیشــتر اهمیت دهیم. متأســفانه 
در جامعــه امروزه ما دوگانه ای به نــام دوگانه «کاربردی یا بنیادی» 
تبلیغ می شــود که برخی از مســئوالن و در پی آنها رسانه ها، به آن 
دامــن می زنند. به نظر من این دیدگاه غلطی اســت که ما بخواهیم 
این دو گرایش در عرصه پژوهش را در مقابل هم قرار دهیم. هرکدام 
از این موارد باید وجود داشــته باشد و هیچ کدام از اینها، نه تنها جای 
دیگری را تنــگ نمی کند، بلکه مکمل و الزم و ملزوم یکدیگرند. باید 
توجه داشت قرار نیســت همین امروز یا فردا، از پژوهش های علوم 
پایه، فناوری یا تکنولوژی تازه ای پدید آید. اگر امروزه همه توش وتوان 
خود را صــرف پژوهش های کاربردی کنیم، باید مطمئن باشــیم در 
آینده نزدیک، دســت ما از مبانی نظری پژوهش های کاربردی خالی 
می شــود؛ یعنی اگر امروزه همه تالش ما این باشد که دستاوردهای 
پژوهش های بنیادی خود را به فناوری و کاربرد تبدیل کنیم، در آینده 
نزدیک، دستمان خالی می شود؛ چراکه به قدر کافی به پژوهش های 
بنیادی (که مولد علوم دیگر اســت)، اهمیــت ندادیم. پس هرکدام 
از ایــن مــوارد در جای خود الزم و ضروری اســت، اما اینکه بگوییم 
چــون می خواهیــم از پژوهش های کاربردی حمایــت کنیم، پس از 
پژوهش های بنیادی غفلت کنیم، به باور این جانب، آدرس غلط دادن 
است. نکته مهم در این مورد، توجه مناسب و درخور به هریک از این 
دو، در سیاست گذاری های علمی است که چگونه و به چه روشی از 

هرکدام از این بخش ها حمایت کنیم. 

اعتبار یــک جایزه علمی، بیشــتر مبتنی بر اعتبــار برگزیدگان، 5  
داوران و همچنیــن اهمیت موضوع اســت و نه الزاما بخش 
مــادی جایزه. مطابق اســاس نامه، جایــگاه فرهنگســتان علوم در 
تأثیرگذاری بر روند علمی کشــور بیشــتر از طریق مشــورت دادن به 
سیاســت گذاران علمــی در سیاست گذاری هاســت، به بیــان دیگر 
فرهنگســتان علوم بازوی مشــورتی بــرای سیاســت گذاران علمی 
کشور اســت. هدف اصلی  فرهنگستان علوم تبیین جایگاه و اهمیت 
علوم در جامعه و برای مســئوالن و در برنامه های راهبردی کشــور 
اســت. اعطای جایزه ابوریحان نیز در همین راستا و به منظور تشویق 
پژوهشگران برتر و ارتقای جایگاه علوم در کشور صورت می گیرد، اما 
باید دانســت فرهنگستان جایگاه اجرائی ندارد و در نتیجه نمی تواند 
برای برگزیدگان، امکانات چندان چشــمگیری فراهــم آورد. البته با 
این همه طبق توافق فرهنگســتان با صندوق حمایت از پژوهشگران 
(که به تازگی به بنیاد علم ایران تغییر نام داده اســت)، قرار اســت 
پژوهانه ای در حد ۱۰ یا ۲۰میلیون تومان به برگزیدگان اهدا شــود تا 

طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را ادامه دهند. 
* رئیس گروه فیزیک فرهنگستان علوم

گروه علم: اولین دوره مراســم معرفی پژوهشــگران جوان برجســته کشور 
در رشــته های علوم پایه، پنجشــنبه گذشــته (۲۱ خرداد ۹۴) برگزار شد و 
فرهنگســتان علوم به عنوان نهاد برگزارکننده این مراسم، جایزه «ابوریحان 
بیرونی» را به منتخبان اهدا کــرد. در اولین دوره اهدای جایزه ابوریحان، از 
پنج پژوهشــگر جوان برجسته کشــور در گروه های ریاضی، فیزیک، شیمی، 
زیست شناســی و زمین شناســی تجلیل شــد. برگزیدگان فرهنگستان علوم 
عبارتند از دکتر «علیرضا زراسوندی» (زمین شناسی)، دکتر «احسان عارفیان» 
(زیست  شناسی)، دکتر «یاسمن فرزان» (فیزیک)، دکتر «محمدرضا کوشش» 
(ریاضی) و دکتر «محمدمهدی نجف پور» (شــیمی). فرهنگستان علوم پایه 
درباره هدف برگزاری چنین مراسمی اعالم کرده است سیاست فرهنگستان 
علوم این اســت که ساالنه برای تشــویق جوانان به پژوهش، در هر گروه و 
در هر شــاخه از گروه، یک جوان را که از نظر پژوهشی موفقیت هایی داشته 
اســت، انتخاب، معرفی و از دســتاوردهای آنان قدردانی کند. الزم به ذکر 
اســت که در این مراسم افراد بسیاری سخنرانی کردند، ازجمله دکتر «رضا 
داوری اردکانی»، رئیس فرهنگســتان علوم و دکتر «یوســف ثبوتی»، رئیس 
گروه علوم پایه فرهنگســتان. دکتر «داوری اردکانی» در ابتدای مراســم به 
تفاوت توسعه علوم در زمان حال با توسعه علم در زمان ابوریحان بیرونی 
و ابن سینا اشاره کرد و گفت: «در زمان ابوعلی سینا و ابوریحان بیرونی، ایران 
کانون علم بود، ولی امروزه کانون علم از ایران به جای دیگری رفته اســت. 
پس باید بکوشــیم تا بار دیگر ایران کانون علم شــود». دکتــر «ثبوتی» نیز 
در ســخنانی تأکید کرد با برنامه ریزی های صورت گرفته به منظور پشتیبانی 
از پژوهشــگران و محققان جوان، جایزه ابوریحان پایه ریزی شــده که هدف 
آن معرفی محققان برجســته در حوزه علوم پایه اســت. دکتر «ســعداهللا 
نصیری قیداری»، سرپرســت کمیسیون ملی یونســکو، نیز با تأکید بر رقابت 
کشــورهای منطقه برای ثبت مشاهیر ایرانی به نام خود، به ضرورت تالش 
ایران برای ثبت مشــاهیر اشــاره کرد و گفت: «با توجه به اینکه کشورهای 

منطقه درصدد ثبت مشــاهیر به نام کشور خود هســتند، ایران باید در این 
زمینه بیشتر تالش کند».

پــس از معرفی برگزیدگان و اهدای جایزه بــه آنان، هرکدام از این افراد 
بــه معرفی مختصر دســتاوردهای علمــی خود پرداختند. یکــی از نکات 
جالب توجه این مراســم ســخنان دکتر «محمدرضا کوشش»، فرد برگزیده 

رشــته ریاضی بود. وی گفت: «ابتدا در رشــته فیزیک تحصیل می کرد و با 
دکتر یاسمن فرزان (فرد برگزیده رشته فیزیک)، هم دوره بود، اما از زمانی که 
در کالس درس ریاضی دکتر رجالی نشست، به دلیل تدریس خوب و جذاب 
استاد آن قدر به ریاضی عالقه مند شد که تغییر رشته داد و به ریاضی رفت». 

دکتر «ثبوتی» نیز برای وی و همکارانش آرزوی موفقیت کرد. 

فرهنگســتان علــوم پایه مــا، اکنون بیــش از دو دهه ســابقه دارد. 
البته این فرهنگســتان ســوم اســت که پس از انقالب دایر شده و کارش 
را به شــکل سیســتماتیک و مداوم تــا امروز ادامه داده اســت. از جمله 
گروه هایی که طبق اســاس نامه در فرهنگســتان فعالیــت می کند، گروه 
علوم پایه فرهنگســتان است که پنج زیرشــاخه دارد که شامل گروه های 
فیزیک، ریاضی، شــیمی، زیست شناســی و زمین شناســی اســت. یکی از 
فعالیت های فرهنگستان و از جمله گروه علوم پایه فرهنگستان این است 
که با بررســی وضعیت آموزش و پژوهــش، نقاط قوت و ضعف آموزش 
علوم و تحقیقات در کشــور را بیابد و در صورت لزوم مشورت هایی ارائه 
دهــد. ما این توصیه ها و مشــورت ها را برای هر ســازمانی که عالقه مند 
به شــنیدن آن باشــد، ارائه می کنیم. به بیان دیگر فرهنگســتان در تالش 
اســت با توجه به بودجه کم خــود، در زمینه ارتقای پژوهش در کشــور 
تا آنجا که در توانش اســت (در زمینه هایی مانند راهنمایی یا مشــاوره) 
کمک کند. یکی از زمینه های فعالیت ما شناسایی محققان و پژوهشگران 
برجســته جوان و سالمند اســت. برای اجرای برنامه پنجشنبه گذشته در 
فرهنگســتان، از حدود شش ماه پیش برنامه ریزی کرده بودیم. قرار ما این 
بــود که از هریک از پنــج زیر گروه علوم پایه، یک نفــر به عنوان محقق یا 
پژوهشگر جوان برجسته انتخاب و معرفی شود. فرهنگستان هم با توجه 
به امکانات محدودی که داشــت، جایزه ای به این برندگان اهدا کرد. این 
جایزه شــامل یک بخش مادی در کنار یک لوح تقدیر بود که فکر می کنم 

اهمیت این لوح برای پژوهشــگران ما بیشتر باشــد و دریافت آن موجب 
افتخار هر پژوهشگری است. ما این جایزه را به نام ابوریحان مزین کردیم. 
به باور من و بســیاری از همکارانم در گروه علوم پایه فرهنگستان، بسیار 
مناسب و شایسته اســت که این لوح و جایزه، به نام ابوریحان اهدا شود. 
به باور ما، تمام موفقیت علوم پایه (و در حقیقت علوم تجربی و دانش و 
فناوری امروز)، مبتنی بر تجربه و مشاهده است. ابوریحان نیز حدود هزار 
ســال پیش در بین معاصران خود، یکی از معدود دانشمندانی بود که به 
موضوع مشــاهده و همچنین انجام آزمایش (بر حسب نوع امکاناتی که 
در آن زمان در ختیار داشــت)، بســیار اهتمام می ورزید. وی در بین َاقران 
خود اگر نگوییم منحصربه فرد، دســت کم بســیار شــاخص است. مثل او 
بسیار کم بودند و شــاید بتوان از رازی و ابن هیثم به عنوان مشاهده گرانی 

نظیر ابوریحان نام برد. 
رصد و بزرگداشت پژوهشگران نیز براساس اسناد باالدستی و همچنین 
توجه به خردجمعی اعضای فرهنگســتان صــورت می گیرد. درباره خرد 
جمعــی بایــد تأکید کنم افــرادی که عضو فرهنگســتان علوم هســتند، 
سال های سال در حوزه آموزش و پژوهش های دانشگاهی فعالیت کردند 
و در نتیجه افرادی بســیار شــاخص و صاحب نظر در این حوزه ها هستند. 
پس ما برای چنین بزرگداشــت هایی، بر مبنای اســناد موجود و از جمله 

سند چشم انداز و سند توسعه تصمیم گیری کردیم. 
نکته بســیار مهمی کــه درباره تحقیــق و پژوهش در دانشــگاه ها و 
مؤسســه های تحقیقاتی باید به آن اشــاره کرد، این است که در چند سال 
گذشته تحقیق در دانشگاه های ما بسیار خوب رشد کرده است. با این همه 
برخــی درباره اهمیت این دســتاوردها، اما واگرهایی مطرح می کنند، ولی 
این جانب بر این باورم که باید به این دســتاوردها با دیده خوش بینی نگاه 
کرد. اکنون می توان ادعا کرد دانشــگاه (که در کشــور ما سابقه ۹۰ ساله 

دارد)، دستاوردهای خوب و قابل دفاعی داشته است. برای بیان عملکرد 
خوب فارغ التحصیالن دانشــگاهی کافی اســت به این نکته اشــاره کرد 
که امروزه چه کســانی کشــور ما و امــور آن را اداره می کننــد؟ آیا غیر از 
فارغ التحصیالن دانشــگاه ها هســتند؟ امروزه همه کارهای کشــور ما به 
دست متخصصان داخلی انجام می شــود که همه آنها فارغ التحصیالن 
همین دانشــگاه ها هســتند؛ یعنی دانشــگاه عملکرد خوب و قابل قبولی 
داشــته است، پس دانشــگاه های خود را دســت کم نگیریم و در ارزیابی 
عملکرد آنها، پس از ذکر همه محاســن، دیگــر اما واگر به کار نبریم. البته 
تأکید می کنم همیشــه به دنبال ایده آل ها رفتن  بســیار خوب و مناســب 
اســت؛ چراکه ما نباید در حالت سکون بمانیم. به فرموده موالی متقیان، 
حضرت علی(ع)، اگر امروزمان با دیروزمان یکی باشــد، زیان کاریم و نباید 
آن روز را از عمرمان به شــمار بیاوریم، خالصه اینکه همیشه باید به دنبال 
پیشرفت و حرکت  رو به جلو باشیم. ما همیشه باید به دنبال یافتن کمبود 
و تالش برای جبران آن باشــیم. ولی معنایش این نیست که ما امروزه در 
زمینه تالش و کوشش و همت، کم کاری کرده ایم. به نظر من دانشگاه های 
ما امروزه پرکار هســتند و استادان و دانشــجویان ما وظیفه شان را در حد 
امکان و مقدورات به درســتی انجام می دهند و ما نیز نباید از آنها گله مند 
باشیم. البته باز هم باید تأکید کرد هیچ کس بی عیب نیست و کار هیچ کس 
یا گروهی بی نقص نیســت و هیچ کاری در هیچ کجای دنیا به شکل کامل 
انجام نمی شــود. زمینه و سابقه آشــنایی ما با علوم و فنون جدید حدود 
صد سال است و جزء پیشاهنگان هم نبوده ایم، بنابر این اگر عیب و نقصی 
مشــاهده می شود، دلیلش را باید جســت وجو کنیم و به دنبال آن باشیم 
که در آینده بتوانیم گام های بزرگ تری برداریم و نقش پیشــاهنگ را بازی 

کنیم. 
*رئیس گروه علوم پایه فرهنگستان علوم

امــروزه آمــوزش عالی در کشــور ما عمدتــا مبتنی بر 
نظام های تک رشته ای است. این نظام های تک رشته ای در 
قرن هجدهم در کشــور آلمان گسترش یافتند و با افزایش 
داده های علمی، نیاز به جمع بندی و ارزیابی هر مجموعه 
از داده ها در یک قالب مشــخص، بیشتر احساس شد. این 
قالب مشخص، بعدها رشته علمی یا دیسیپلین نام گرفت. 
تعداد این رشــته های علمی بعدها به ســرعت رشد کرد، 
اما از حدود ســه دهه پیش، همه نهادهــای تولیدکننده 
علم در جهان، مثل دانشــگاه های پیشرو، متوجه این نکته 
شدند که امروزه بشــر با مشکالتی مواجه است که اغلب 
آنها به دلیل گستردگی و اهمیت، جنبه جهانی دارند، ولی 
تک رشــته ها قادر به حل این مســائل و مشکالت نیستند 
و به همین دلیل هــم از آن زمان کار برقــراری ارتباط های 
علمی بین رشــته های مختلف را آغاز کردند. آنها ســعی 
کردنــد با ایجاد پل هایی بین رشــته های دور و نزدیک، کار 
ارتبــاط بین آنها را تســهیل کننــد. به این ترتیب نظام های 
تک رشــته ای به مجموعه ای از نظام های میان رشته ای یا 
چندرشته ای تبدیل شــدند. درنتیجه این حرکت ها بود که 
امروزه می بینیم در دانشــگاه های پیشــرو یا دانشگاه هایی 
در خــط مقدم علــم و دانــش، درباره موضوعــی به نام 
«علم یکپارچه» (Integrated Science) تحقیق می کنند. 
مهم ترین ویژگی علم یکپارچه آن است که مرز بین رشته ها 
را به رسمیت نمی شناسد. به همین دلیل الزم است ما هم 
در شروع آموزش عالی، کسانی را تربیت کنیم که اصطالحا 
به آنها جنرالیست می گویند. ویژگی های این افراد این است 
که حوزه های مختلف علمی را می شناسند و از آن مهم تر 
اینکــه ارتباط این رشــته ها را درک می کننــد، زیرا افرادی 
هستند که با چند حوزه علمی نزدیک به هم آشنا هستند، 
البته ممکن است کسی در اینجا بگوید ما در دانشگاه های 
خودمان نیز در ســال های اول و دوم، علوم مختلفی مانند 
فیزیک و ریاضی و شــیمی را به دانشــجویان مان آموزش 

می دهیم، اما نکته مهم این اســت که دانشجویان ما این 
رشــته ها را به طور مســتقل از یکدیگر می خوانند و ارتباط 
بین آنها را چندان درک نمی کنند؛ برای مثال یک ریاضیدان 
جنرالیست ما باید بداند ریاضیات زیست شناسی یا ریاضیات 
شــیمی یعنی چه و چه کاربردهایــی دارد یا می تواند چه 
مســائلی را حل کند. یا کســی که فیزیــک می خواند باید 
بداند که فیزیــک با دیگر علوم چــه ارتباط هایی دارد. در 
نظام هایــی کــه در زمینه علم یکپارچــه تحقیق می کنند 
یا علــم یکپارچه را آموزش می دهند، در یک یا دو ســال، 
تعدادی واحد را به دانشــجویان ارائــه می دهند و آنها را 
با چارچوب های اصلی آشــنا می کنند و بدنه دانش را به 
آنها آمــوزش می دهند و بعد آنها را به ســمت تخصص 
هدایت می کنند. در ادامه بهتر اســت برای روشن ترشدن 
بحــث، یک مثال عینی ارائه کنیم. امروزه یکی از مهم ترین 
بحث هایی که مطرح اســت، موضــوع تغییرات وضعیت 
آب و هوایی یــا همان تغییر اقلیم اســت. موضوع تغییر 
اقلیم یک موضوع بســیار پیچیده اســت که برای حل آن، 
باید هم زمان با چند رشــته مختلف علمی آشــنا بود، اما 
متخصص هر رشــته ای، فقط از دیــدگاه تخصص خود به 
این موضوع نگاه می کند. اما در عمل، برای حل مشکالت 
مربوط به این حوزه، تعداد زیادی از متخصصان حوزه های 
گوناگــون با یکدیگر همکاری می کننــد و درنهایت به یک 
زبان مشخص برای حل مشکل دست پیدا می کنند. به این 
علم عام تر که زبان مشخص دارد و حاصل ارتباط و پل زدن 
بین دو یا چند رشته  مختلف علمی است، علم بین رشته ای 
می گویند. بعد از دل این رشــته علمی جامع تر، پاســخی 
برای آن مشــکل بیرون می آید، یعنــی بیان می کند در چه 
وضعیتی این مشــکل پدیدار می شــود و همچنین راه حل 
بهینه برای خروج از این مشــکالت چیست. به بیان دیگر 
در نظام های چندرشته ای، متخصصان چند رشته مختلف 
بــا یکدیگر صحبت و گفت وگو می کنند و در نهایت به یک 

زبان و بیان مشــترک یا به بیان دقیق تــر، یک متدولوژی یا 
روش شناسی کامل تر می رسند که به آن، علم بین رشته ای 
می گویند. اکنون می توان با استفاده از این علم بین رشته ای 
جدید، به حل آن مشکل خاص پرداخت. به بیان دیگر علم 
بین رشــته ای که محصول یک فرایند علمی مشترک است، 
علمی تلفیقی اســت. برای مثال فرض کنید که یک دوره 
علمی مشــخص را چندین متخصص درس می دهند. در 
اینجا هر کدام از اســتادان از زاویه دید خود به آن موضوع 
خاص نگاه می کند، اما دانشــجویانی که ایــن دوره را زیر 
نظر چندین متخصــص گذرانده اند و با همه این دیدگاه ها 
آشنا شدند، با مجموعه ای از این تخصص ها آشنا شده اند 
و در حقیقت بهتر می توانند ارتباط بین این رشته ها را درک 
کنند. اما در مورد علوم فرا رشته ای (یا ترانس دیسیپلینری 
Transdisciplinary Science) می تــوان گفت همه علوم 
و رشــته های علمی دور و نزدیک، داشته ها و دانسته های 
خود را در یک بانــک اطالعاتی جامع می ریزند و از تلفیق 
این دانســته ها، علم جامع تری با نظریه های کامل تر سر بر 
مــی آورد که در نهایت هم همه محققان بنا بر نیاز خود از 
این آبشخور علمی تغذیه و مشــکالت حوزه علمی خود 
را برطرف می کنند. خوشــبختانه در چند ســال اخیر قطار 
علم یکپارچه راه افتاده و به نتایج خوبی هم رسیده است 
اما متأسفانه ما از این حرکت قطار علم یکپارچه در کشور 
خود غافل هستیم؛ یعنی هنوز سیستم آموزش عالی کشور 
ما در زمینه نظام های تک رشته ای فعالیت می کند و هنوز 
وارد مرحله آموزش علوم بین رشــته ای، چندرشــته ای یا 
فرارشته ای نشده است. اگر ما زود به اهمیت این موضوع 
پــی  نبریــم، قطار علم ســرعت می گیــرد و در این حالت 
رسیدن به این قطار و سوارشــدن بر آن دشوارتر می شود. 
فعالیت در زمینه علوم یکپارچه، مســتلزم این اســت که 
ما در زمینه آموزش دانشــجویان و همچنین استادانی که 
می خواهنــد علم یکپارچه را تدریس کنند، بیشــتر و بهتر 

برنامه ریزی کنیم. امروزه ما برای آنکه در علوم پیشــرفت 
کنیم، مرتب در حال اضافه کردن رشته های علمی هستیم 
در حالی که بــه باور کارشناســان، باید بــه موضوع علم 
یکپارچه بیشــتر اهمیت دهیم. برای مثال، امروزه رشــته 
زمین شناسی دارای هشت زیرشاخه است. اگر ما بخواهیم 
علم زمین شناسی پیشرفت کند، تعداد زیرشاخه های آن را 
افزایش می دهیم؛ مثال به ۱۰ یا ۱۴ زیرشــاخه می رسانیم؛ 
یعنی برخــی گمان می کنند ما هرچه تخصص را بیشــتر 
کنیم، بهتر اســت. البته باید در نظر داشــت که تخصص 
موضوع بســیار خوبی اســت ولی در کنار آن باید دانست 
که هرچه دانش تخصص ما بیشــتر شود، گستره و میدان 
دید هم تنگ تر می شــود. این در حالی است که برای حل 
بسیاری از مشکالتی که بشر امروز با آن مواجه است، اصال 
این تخصص ها کفایت نمی کند؛ زیرا برای حل یک مشکل 
خاص، شــاید الزم باشد که از مرز چند تخصص عبور کرد. 
پس با ایــن نگاه های تخصص گرایانــه نمی توان راه حلی 
ارائه کرد و اگر هم راه حلی ارائه شــود، ناقص خواهد بود. 
یکی از مهم ترین دالیل این نقطه ضعف نیز این اســت که 
نگاه هر رشته علمی به یک مشــکل خاص، با نگاه رشته 
علمی دیگر به شــدت متفاوت است و در نتیجه دیدگاه ها 
برای حل مشــکل نیز با هــم متفاوت اســت و در نتیجه 
نمی توانند به یک دیدگاه مشــترک یا بیان مشــترک دست 
یابنــد. اما در علم های یکپارچه یا نظام های فرارشــته ای، 
زبان یکدســت اســت و در نتیجه راحت و زودتر به نتیجه 
می رســند. پس یک نکته بسیار مهم این است که استادان 
ما آمادگی داشــته باشــند که به تدریس علــوم یکپارچه 
بپردازنــد و از طرف دیگر در وزارت علوم هم، با تشــکیل 
اتاق هــای فکر زیاد، بــه این موضوع بپردازنــد و در آینده 
نزدیک برنامه هایی برای ارائه چنین علومی در دانشگاه ها 
عرضه کنند. باز هم تأکید می کنیم نگاه ما این نیســت که 
تخصص ها و تک رشــته ها را کنار بگذاریم بلکه پیشــنهاد 
ما این اســت که در کنار تخصص ها و تک رشــته ها، به این 
موضــوع هم بپردازیم و در نتیجه از این حرکت علمی که 
در جهان شــروع شده و به سرعت در حال پیشروی است، 

عقب نمانیم. 
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