
چه نقشی در باامنی یا ناامنی خود ایرانی )یعنی زمینه، زبانه و نژاده ناامن( داشته و دارند؟ در بااد  امار باه نا ار             

بوده و هستند که ساباو و      «خود  خاص»گفته، در پی ساخت       ها  معرفتی پیش    رسد هر یک از دستگاه      می
خود  به دنبال دستگاه معارفاتای     ناامنی از لوازم آن است. معکوس این رابطه نیز معنادار و پذیرفتنی است؛ هر پاره               

توجه به اینکه چه میزان ناامنی )و حاتای باایتاریان            خاصی بوده است تا بتواند بیشترین ناامنی را از او بزداید، بی 
آورد. )سویه مثبت این ناامنی، بیقرار  است و رو  هایایان وتاعایات          بار می خودها به ناامنی( را برا  سایر پاره 

بخش را در تااریاو و          ها  کنشی، فکر  و هنر  تعالی  بیقرار  بوده است که خودها  ایرانی انواع مساهیت       

   (.تیدن بشر  داشته است

 

 مقدمه    ب   یز   قدیم    یدمک   ی   قدیم    ددمد   یی      م ز       م   

  مزج   کد     ز     
  عضو   اد ع   عپژ    ده اا دخ      من   عپک     کا  خ     ز  

توان از دوران شاه عباس صفو  در قرن شانزده میالد  پی گرفت. دریان                    روابط ایران با اروپا را می        سر رشته 
ها  فکر  بایان ساالاهاا          پیوست، گرچه اندیشیندانش از انقالب دوران میبکت پارس به جامعه جهانی می      

(،  0600-0000نیود و در آثار کسانی چون بایاکان )           اروپائیان رخ می میالد  که در اندیشه 0011تا  0011
(، هابز، هیوم، کانت، منتسکیو، نیوتن، پاسکال، روسو و ولتر جاباوه    0606-0061(، گالیبه )    0650-0061دکارت )   

( به عنوان یکای از شااخار تاریان             0650-0061نبردند. این در حالی است که مالصدرا )  ا    کرد بهره   می
قرن گذشته بر حول محور و  می گردید هیزمان باا              6فیبسوفان عالم اسالم که تیامی حیات فکر  ایران در          

ها  هفدهم و هجدهم ، غارب را       دکارت، گالیبه و بیکن زندگی می کرده است. پارسیان دانش آموخته در سده             
شد به تایااشاا و         نگریستند که گاه گاه می   سان فرهنگ دیگر  می     نه هیچون رقیو فبسفی خویش، ببکه به      

سیاحت گر  در آن پرداخت. چنین بود که برخالف سایر کشورها، روشنفکران ایرانی هیچ گااه ناتاوانساتاناد             
عیبگرایی عبیی و پوزیتیویستی انگبوساکسون و عقبگرایی قاره ا  را آشکارا پذیرا و با نگااه اناتاقااد  باه آن                  
بنگرند.در بررسی مواجه ایرانیان با مدرنیته و تحقیق در عوامل موثر در ظهور، صورت بند  و تحویت عبیای در                      
یک جامعه و تیدن، شیوه و رویکردها  متعدد وجود دارد. در واقع نوع تبیینی که از فرآیندها و عوامال ماوثار و                          
دخیل ارایه می کنیم تعیین کننده شکل و صورت رویکردها  مختبف است. در اینجا در ن ر اسات باا فار            
اینکه عبم و فنآور  جوهر اصبی هر تیدنی اعم از دوره اسالمی یا غرب است، با رویکرد تاریخی )عبیی( به ایان            
ایان  پدیده بپردازد.  از رویکردها  برونگرا و درونگرا به عنوان دو رویکرد غالو در تاریخنگار  عبم یاد می شاود.                     

 رویکرد آنچه مورد عالقه یک مورخ عبم است فعالیت دانشیندان بعنوان یک   

در  گروه و یک  :externalistic approach)یا(externaliste  approach.تاریخنگار  با رویکرد برونگرا 0
کاناناد    نیود و تعیّن اجتیاعی است. در واقع می توان اینگونه گفت مورخیّنی که در این رویکرد فعاالایات مای                       

 دانند.واقعیتها  عبیی را دستخوش تعیّن یا جبریّت عوامل ماورا  عبیی می

شیاوه و    این   : internalistic approach)یا (approche internaliste. تاریخنگار  با رویکرد درونگرا 1
 رویکرد تاریخنگار  که از آن بعنوان شیوه تاریخنگار  غالو نیز نام برده می شود جوهر عبم را بعنوان اینکه  

یک مقوله معرفت شناسی است مورد بحث و بررسی قرار می دهد. در این رویکرد هادف ماورخ عابام در                         
جستجو  مباد  یک اکتشاف یا ن ریه تازه، در نخسین مرحبه، باید بدنبال یافتن مسائبی بااشاد کاه بارا                         
دانشیندان، پیش از دست یافتن به حل آنها، حالت معیا داشته است. آنان چه پرسشهایی را طرح می کارده اناد؟                
مفروتات و توقعات ایشان چه بوده است؟ و چه چیز را هیچون یک پاسو و توتیح در ن ر مای گارفاتاناد؟                          
 دانشیند مورد ن ر تحت تاثیر چه پارادایم عبیی قرار داشته است؟ و آیا پاسخها  خود را می توانست در پارادایم  

موجود بیابد؟ با این شیوه تحقیق مورخ می تواند مراحل مختبف کشف دانشیند و تاثیر آن را در جامعه عابایای                  
مورد بررسی قرار دهد. با بیان روش پژوهش در این صورت می توان وارد اصل موتوع خود یعنی تبین راباطاه                 

 ما با سنّت قدیم )فیزیک قدیم( و سنّت جدید )فیزیک جدید( گردید.  
در اینجا این سوایت مطرح می شود که ایرانیان و مسبیانان به کدام سنّت عبیی خود افتخار می کنند؟ جایاگااه          

ایرانی چیست؟ دانش دوره اسالمی از چه منابعی سود برده؟ اساسا ماعارفات                -عبم و فنآور  در تیدن اسالمی     
عبیی این دوره چگونه شکل گرفته است؟ در کنار این سوایت می بایست به سوایت دیگر  نیز پارداخاتاه                      
شود. سوایتی که درباره تیدن جدید )غرب( از چیستی این تیدن جدید، پایه و اساس آن و جایاگااه عابام و              
فنآور  در آن است. و اینکه چرا عبوم جدید در تیدن اسالمی و ایران شکل نگرفت؟ چرا و چگونه عبوم جادیاد           
وارد ایران شد؟  چالشها  پیش رو  ایرانیان در آموزش عبوم جدید )در اینجا فیزیک( چه بود؟ این ساواوایت،              
سووایت تاریخی و تیدنی است ولی پاسو می تواند از سو  مورخین، جامعه شناسان، فالسفه، انادیشایانادان          

 عبوم سیاسی، فالسفه عبم، تیدن پژوهان و یا .. باشد.  
پروژه مدرن ساز  ایران در دوره قاجار مستبزم عقالنی کردن و تحول و اصالحات بنیاد  در حاوزه هاا                         
مختبف حقوقی، ادار ، اقتصاد ، اجتیاعی و هیچنین عبیی و فکر  بود. روشن است که آموزش در فارایاناد           

ا  در      میالد  جایگاه ویاژه  05و  00مدرن ساز  و عقالنی کردن نقش محور  دارد. انقالب عبییِ قرون             
کردن و مدرن شدن ساحتها  مختبف بشر داشته و بین عبوم مختبف، فیزیک نقش محور  در ایان                  عقالنی

 انقالب داشته است لذا آموزش فیزیک برا  جوامعی مثل ایران نیز از اهییت خاصی برخوردار بود.  
شاه قاجار و ولیعهد ایران به اهییت آموزش در زمینه ها  مختبف پی برده بود و طای                    عباس میرزا فرزند فتحعبی   

م( دو دسته دانشجو را به انگبستان اعزام کرد. و  تصاور مای       0006ق. )   0011م( و  0000ق. ) 0110سالها   
کرد با این اقدامات و اصالحات آموزشی می توان به وارد کردن فنآور  و کارشناسان ن امای کایاک کارد.               
شاهزاده نیی دانست فرایند مدرن ساز  ایران و درک رمز و راز توانایی اروپاییان بسیار پیچایاده اسات. ولای                          
اصالح در حوزه آموزشی، مخالفتها  دستگاه دینی و نخبگان سیاسی را به هیراه داشت و آنان این اصاالحاات               
را تهدید  بر اقتدار خود می دیدند. در کنار این تهدیدها می بایست به اختالف ترقی خواهان در اینکه اولاویات                  

گر عبام نابااشاد       ااول اصالح قانون باشد یا عبم اشاره کرد. مدافعان تقدم عبم بر قانون استدیل می کردند که          
قانون تدوین نیی شود ... هیچ چیز اصالح نخواهد شد. مدافعان اولویت عبم نیز برا  استدیل خود شاواهاد            

 عینی می آوردند. البته این جدال فکر  تا کنون ادامه دارد.
بعد از مرگ عباس میرزا فرایند مدرن ساز  با محید شاه ادامه و در چند سال اول سبطنت ناصرالدین شااه باه                       
جهت سعی و تالش امیرکبیر اصالحات و در نهایت پروژه مدرن ساز  ایران در ابعاد مختبفی ادامه پیادا کارد.                      

ق در تهران اسات. الاباتاه        0100یکی از اقدامات اساسی در دوران صدارت امیرکبیر تاسیس دارالفنون در سال             
برنامه آموزشی دارالفنون از رو  برنامه   آموزشی پبی تکنیک پاریس گرفته شده بود و هیچ ارتباطی با سانّات          
عبیی این مرز و بوم نداشت. اما عبّت اینکه دارالفنون به سطح دبیرستان تنزل پیدا کرد دییل متعادد  داشات                    
که به ن ر می آید مهیترین آن عدم درک موقعیّت و اهییت آموزش عبوم جدید بویژه عبوم پایه که با سانّات                       
عبیی این مرز و بوم در تضاد بود دانست. در واقع امیرکبیر متوجه این بود که اعزام محصّل به خاار  از کشاور                       
نتیجه ا  عاید کشور نداشته بنابراین در صدد تاسیس یک مرکز آموزشی به سبک غربی برآمد که هیزمان راه                     
نفوذ بیگانگان را نیز بگیرد که البته این مقصود محقق نشد ..... و نشد. در نتیجه در ایران معاصر عبم قادیام راه                        
خود را رفته و می رود و عبم جدید نیز راه خود. و این دو سنّت عبیی معبوم نیست کی و در کجا به هم خواهاناد              

 رسید.
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 یزک مه   کا           

 مالحظ      قپ        ی  ی   مدمزم      ک     

  كتز   عپدز     می و ب
 عضو اد ع عپژ  ده اا  خ عپو   ک  ک     مط لع ع قزای  

ها در ن رگرفتن تفاوت      گذار   ها و سیاست    پردازم که در تدوین استراتژ       در این سخنرانی به این محورها می      
عبم و عبوم کاربرد  و تکنولوژ  و جایگاه هر کدام دارا  اهییت است. مدیریت عبم نیازمند وتع معیارها و                      

ها و    دهم که چرا در وتع این شاخر          هایی برا  ارزیابی تحقق اهداف است، ولی توتیح می            شاخر
ها  نامناسو    معیارها در ن ر گرفتن مالح ات بومی و محبی مهم است و چگونه مدیریت دانش با زمینه                   

نشده یا نامطبوبی مثل اختالف طبقاتی، تولید کار بیگانه شده و                 بینی  فبسفی میکن است به نتایج پیش       
 بوم عبیی کشور منجر شود. ا  شدن عبوم در زیست جزیره

 

ا ب   معزقت        كی     دتژ ع     و         ک    ک  م د     ت  خ
  و ا         م ز ک       ک  م     مز ک         ک پ    ی    د  خ   

  كتز   یاز ک 
 عضو   اد ع   عپژ    ده اا دخ   مط لع ع   قزای          دتژ ع    

ا     ، به موجبات ن ر  چانایان پادیاده       «خود ناامن ایرانی»    ا  به نام    این گفتار با پیش فر  گرفتن پدیده      
نحو سببی قابل تعریف اسات. خاود             پردازد؛ شخصیت و ذهنیت خود ناامن ایرانی، پیش از وجه ایجابی، به             می

)و در نتیجه خود متصف به وتعیت فاعبیِ و مفعولاِی ساتام( اسات؛            «ناامن»هایش یک خود     ایرانی و پاره  
رفات از قارار          خود  ناامن که گرایش به ناامنی، خصبت بدنی، روانی، معرفتی و زبانی او شده است و بارون           

بیند! شاخر تحبیل ما در تبیین ناامنی، سه عامل بنیادین نژاد، زباان         آمیز می   ناامنی را، برا  وجود خود، مخاطره     
خودها را در شارایاط          خودها را در جایگاه ناامن و سایر پاره هایی هستند که هیواره یکی از پاره       مایه  و زمین، بن  

ها، در قالو نفی زبان، نفی حسو و نفی ببد امکان مشارکت، هیااهاناگای و        تر قرار داده است. این تنازع     ناامن

 «ایرانای »رسیدن به یک وتعیت مطبوب اجتیاعی را منتفی کرده است. زیر هیین وتع ناامن بوده است که           
خود بارتار     انواع ظالییت و م بومیت را نیز تجربه کرده است. چرایی کنشی این ناامنی، را باید در روابط میان پاره                   

ها  مستقر(، و از سو  دیاگار، راباطاه         خودها  رقیو)در حاشیه یا بیرون از قدرت و ارزش      )در قدرت( و پاره     
-توان ا از یک سو ا در  بدستاگااه   میان پاره/خود و دیگر ، تعبیر و تبیین و تفسیر کرد. چرایی ن ر  آن را می         

هایی که با تعریف هنجار  از انسان در پی ساخت و پرداخات اهابایات                    ها  معرفتی ما ایرانیان دید: دستگاه      

گیرد؛ فبسفه، ادب، کالم، فقه، عرفان )تصوف( و ... حاتای         قرار می»  نااهل«ا  هستند که ورا  آن،  انسان ویژه 
اند: انسان عادل در فبسفه یونانای،      بخشی به انسان بوده     عبوم جدید، هر یک و از من ر ، در پی تعریف و شکل           

انسان فاتل در فبسفه اسالمی، انسان عارف )و عاشق( در عرفان اسالمی، انسان مومن در دستاگااه کاالم،       
وجو  خود  امان )و در           گرا  انسان در جست     ها  غایت   انسان متدین/متشرع در فقه حکایاتی از نوا  نی        

ساز( است؛ این وتعیت تا زمانه حاتر نیز ادامه داشته است؛ عبوم نوین نیز انسان خاص خاود          عین حال، ناامنی  
اند.  عبوم طبیعی و فنی، با عطف توجه به مساله ترورت، به دنبال تثبیت انسان ارگانی، مولکاولای          را دنبال کرده  

ا  و عدد دارا  اهییت هستند؛ و عبوم انسانی، با عاطاف            ان  و حسابگر است که در آن کدها  ژنتیک و د          
توجه به مساله قدرت و آزاد  ا و با توسل و تیسک به حرف ا از یکسو، انسان را ساوژه و اباژه قادرت                          

گااه   «هاا    ها و خاودشادگای      خود بودگی»دهد. این   خواهد و از سو  دیگر، آزاد   را به انسان وعده می  می
شاود کاه        وتعی توصیفی دارد، و گاه پدیدارشناختی و گاه وتعیتی هنجار . در این گفتار باررسای مای                 

 ها  معرفتی ما )شامل الهیات، فبسفه، کالم، فقه،  تاریو، عرفان،  و در مجیوع، عبوم انسانی جدید(   دستگاه

3  
 چ ددخ   مق  ع
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 كتز    ر ز   ی      کو بد
  زید    مد  عضو   اد ع   عپژ      کا  خ   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  عاو     نران ن     نام   نران     

  06:06تا   06  خیر   مقدم      دبیر   نشت          

دکتر   سپهر   
 قاتی   نور    

سطح   برا    آسیو   شناسی   عبم   در      1
 ایران   

 06تا      06:06

دکتر   عبیرتا   
 منصور 

مالح اتی   فبسفی   درباری   مدیریت   
 دانش   

  06:66تا      06

 00تا      06:66 پذیرایی 

دکتر   نیک   
 سرشت   

 فیزیک   قدیم،   فیزیک   جدید
 )رویکرد   تاریخی(      

 00:66تا      00

 دکتر   بحرانی   
ها    معرفتی   و      دانش   ناامن:   دستگاه

کنش   اجتیاعی   خود   ناامن   ایرانی   در   
 خودها   و   دیگرانش      نسبت   با   پاره   

 05:11تا      00:66

  00تا      05:11 جیع   بند    نشست   دوم 

گروه   مطالعات   راهبرد    مرکز   عبم   و   فناور    فرهنگستان   عبوم   به   عناوان    
حبقۀ   واصل   نهادها    عبیی   و   اجرایی   کشور   درن ر   دارد،   سبسبه   نشستهایی   

به   من ور   تبیین   جایگاه   ن ام   دانایی   در   نا اام        0150را   در   اردیبهشت   ماه   
تصیییگیر    و   سیاستگذار    و   هیچنین   سازوکارها    پیوند   عبم   و   عیل   در   

 . ایران   برگزارکند

 الیه   تواو ن  الیه   ناااا      الیه   تمانان 

فر    تقدم   عبم   بر      پیش
 فناور 

شناختی،      عدم   وجود   نگرش   جامعه
 اقتصاد    و   سیاسی   در   سیاست   

توجه   به   کاربرد   بجا    
توجه   به   نقاد    و   توسعه   

ها      بدیل  تببور   پادگانی   عبم نگرش   اقتصادزده   به   عبم 

زده   از   عبم   فهم   تخصر  
تیرکزگرایی   دولتی   و   تعف   
 استقالل   دانشگاه   و   عبم

روا    گسترده   تقبو   و   
اخالقی   عبیی   بی  

زده   از   عبم   فهم   روش  
تعف   در   تقسیم   کار   مبی   در   

 ن ام   عبم   و   فناور 
مساله   محورنبودن   و   
قواعد   خشک   

نویسی      نامه   پایان  عدم   وجود   اجتیاع   عبیی فهم   فردگرایانه   از   عبم 

ا    از      فهم   فبسفی   ا   گزاره
 عبم

برداشت   )خواست(   ابزار    
 ایدئولوژیک   از   عبم

توسعه   نامتوازن،   صور    
 و   دستور    آموزش   عالی

گونه   از   عبم   برداشت   مقدس  
وجود   نگرش   و   ساختار   

مراتبی(در   عبم   سبسبه  
فشار   »غببه   سیاست   

کشش   »بر    «عبم

 فهم   تکنیکال   از   فناور   «تقاتا
فهم   غیرمهارتی   از   آموزش   و   

 فعالیت   عبیی

  

 نطح   تمانان    

  

 نطح   هودود     

  

 نطح    ماناع    خ   ناااا     


