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شیوهنامه تدوین مقاله نشریه ترویج علم

ضمن رعایت چارچوب علمی در تنظیم مقاله به نکات زیر توجه کنید:

:

:

موضوع مقاله در باره ترویج علم یا یکی از زمینههای تخصصی علوم برای عموم مردم باشد.
مقاالت صرف ًا تخصصی در یک زمینه خاص علمی پذیرفته نمیشود.
مقاالت با نرم افزار  wordبه همراه  pdfآن و حداکثر در  8هزار کلمه تهیه شود.
مقاالت ارسالی نباید قب ً
ال به چاپ رسیده باشند و یا همزمان برای بررسی به مجالت دیگری ارسال شده باشند (در غیر اینصورت
پیگیری آن متوقف میشود).
در انتخاب عنوان از حداقل کلمات استفاده شود.
مقالههای ارسالی باید شامل عنوان مقاله؛ نام نویسندهیا نویسندگان؛ رتبه علمی و نام دانشگاه یا موسسه محل اشتغال نویسنده یا
نویسندگان ،ایمیل و نویسنده عهدهدار مکاتبات باشد.
چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی در صفحه مجزا در  200الی  300کلمه و کلید واژهها در انتهای چکیده باشد.
واژههای تخصصی در داخل متن ،در آخر مقاله فهرست شود.
اسامی خاص یکدست باشد و از سبک متعارف نوشتههای علمی خارجی تبعیت کند.
 فصلنامه در ویرایش مقاالت بدون تغییر محتوا آزاد است.
نقد و معرفی کتاب ،مصاحبه با افراد شاخص در حوزه ترویج علم یا متخصصان در حوزههای مختلف علمی ،و معرفی افراد شاخص
در حوزه ترویج علم نیز بخشهایی از فصلنامه خواهد بود.
 ارجاع منابع و مأخذ در متن مقاله در پایان نقل قول یا موضوع استفادهشده داخل پرانتز به شکل زیر آورده شود:
* منابع فارسی( :نام و نامخانوادگی مؤلف ،سال نشر ،صفحه) ،مثال( :روحانی.)371 :1376 ،
* منابع التین( :نام و نامخانوادگی مؤلف ،سال نشر ،صفحه) ،مثال.)Morgan, 1965:17( :
* چنانچه از نویسندهای در یک سال بیشتر از یک اثر انتشار یافته باشد ،با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار ،از یکدیگر متمایز شوند.
در پایان مقاله (منابع) ،فهرست الفبایی منابع فارسی و التین به طور جداگانه به صورت زیر آوردهشود:
* کتاب :نام خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار) .نام کتاب (ایتالیک) ،نام مترجم ،محل انتشار :نام ناشر ،شماره چاپ ،جلد.
* مقاله نشریه :نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ) .نام مقاله .مجله (ایتالیک) .شماره مجله ،صفحه.
* مقاله دایرهالمعارف :نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ) .نام مقاله ،نام دایرهالمعارف (ایتالیک) .جلد و صفحه ،محل نشر :نام ناشر
* مقاله روزنامه :نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ؛ روز ،ماه ،سال) .عنوان مقاله .نام روزنامه (ایتالیک) .شماره صفحه.
* مقاله وبسایت :نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ) .نام مقاله (ایتالیک) .بازیابی شده در تاریخ (تاریخ بازیابی به ترتیب روز ،ماه،
سال) .نام ناشر سایت ،آدرس سایت.
 معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطالحات در پایین هر صفحه آورده شود .توضیحات اسامی در انتهای مقاله در بخش یادداشتها
درج شود .اگر ارجاع و اسناد در یادداشت میباشد ،مثل متن مقاله ،روش درون متنی خواهد بود.
شکلها و تصویرها باید بهگونهای ترسیم یا تهیه شوند که برای تکثیر و نسخهپردازی مناسب باشند .جدولها به ترتیبی که در متن
آمدهاند شمارهگذاری شوند و تاریخ تهیه و مأخذ آنها به طور دقیق در زیر آنها قید گردد.
هرگونه تشکر و قدردانی از افراد و سازمانهایی که در انجام مطالعه یا تهیه مقاله همکاری داشتهاند ،در پایان مقاله قبل از پینوشتها
آورده شود.
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نهادهای علمی ما ،همانند خود علم در ایران ،هنوز نو پا هستند و کم تجربه .ترویج علم اما در ایران شاید
سابقهای طوالنیتر داشته باشد؛ گرچه نهادی ترویجی مانند رویال سوسایتی در لندن با حدود  400سال
یا  aaasدر آمریکا با  170سال سابقه در مراحل تکاملی دیگری قرار دارند .این نهادها ارتباط تنگاتنگی با
نهادهای علمی حرفهای دارند ،دانشگران حرفهای آنها را بسیار جدی تلقی میکنند ،و معمو ًال مدیریت آنها
هم با دانشگران حرفهای است .در کشورهای فعال در علم دنیا همواره درصدی از دانشگران حرفهای به
ترویج علم هم میپردازند ،و نهادهای پژوهانه-ده نیز از مجریان طرحهای تحقیقاتی میخواهند درصدی
از اعتبارات پژوهشی را در ترویج همان موضوع به کار بگیرند .ما در ایران هنوز از این تجربهها نداریم.
اکثریتی از ما دانشگران ترویج علم را حتی کاری بیهوده و نامطلوب میدانند.
علم از سوال برمیخیزد .ما که در علم کم تجربه هستیم ،خیال میکنیم این فرایند پاسخ به سوال
را میشناسیم .تصور ما و مردم ما از این فرایند پرسش و پاسخ فقط جستجو در کتابهاست .گاهی هم
ترویج علم را در ساده کردن پاسخ و متناسب کردن آن با سطح اطالعات مردم میدانیم .غافل از اینکه
منظور از پرسش فقط مطرح کردن آن نیست بلکه کنکاش در جایگاه آن در دانش روز بشر است که
کاری ساده نیست و ممارست دانشگرانه میخواهد .پس از آن در صورتی که پرسش هنوز پا برجا باشد
مرحله سخت و پیچیده بعدی شروع میشود که همان مهیا کردن امکانات روشمند جستجو برای پاسخ
است .این کار بدون متقاعد کردن مردم و سیاستمداران و سیاستگذاران عملی نیست .آنها که تصور
میکنند دانشمند مینشیند و زحمت میکشد و جواب را به دست میآورد هنوز در قرن  6و  7هجری
منجمد ماندهاند! بدون مرحله متقاعدسازی نمیتوان کاری علمی انجام داد .دانشگر نوین در استخدام
نهادی است ،دولتی یا خصوصی ،و در هر دو حالت باید بتواند برای امکاناتی هزینه کندکه الزم دارد تا
سوالی را به پاسخ برساند .این انگیزه اصلی این روزها در دنیا برای ترویج علم است.
خوشبختانه مردم ما به طور سنتی به علم ،بدون اینکه تصور روشنی از فرایند علم نوین داشته

باشند ،عالقهمندند .این عالقهمندی دیری نخواهد پایید اگر دانشگران به لزوم ترویج به منظور آشنا
کردن مردم به فرایند علم و منافع آن برای جامعه توجه نکنند .شرایط اخیر اقتصادی ایران به زودی
دانشگاهها و پژوهشگاهها را به این سمت سوق خواهد داد که برای حفظ این نهادهای علمی به ترویج
خردمندانه علم بپردازند .خوشا به حال آن نهادهایی که زودتر متوجه این نیاز بشوند و ترویج را جدی
بگیرندکه فعالیتی پیچیده است .سالها تحربه الزم است تا فعالیت ترویجی شناخته بشود و فراگرفته
شود .آن را بدیهی تلقی نکنیم.
رضا منصوری
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نقش موزهها در تعلیموتربیت
بابک شمشیری
سودابه شکراله زاده
1

2

چکیده

امروزه تعلیم و تربیت موزه ای به دلیل ویژگی های منحصربه فردی که برای یادگیری فراهم می آورد در سراسر جهان
مورد توجه است اما در ایران نادیده انگاشته می شود .بنابراین هدف از مقاله حاضر شناسایی دالیل اصلی بی توجهی
به نقش موزه در نظام تعلیم و تربیت ایران است .این مطالعه با استفاده از روش تحلیلی-استنتاجی به دو پرسش
پاسخ می دهد:
 -1چرا موزه در آموزش و پرورش غیررسمی و حتی رسمی رکنی مهم است؟
 -2دالیل اصلی بی توجهی به نقش موزه در نظام تعلیم و تربیت ایران چیست؟
در پیوند با پرسش نخست باید گفت که تعلیم و تربیت موزه ای به دلیل ویژگی های برجسته ای همچون یادگیری ضمنی/
تجربی ،تحمیل نکردن یادگیری ،درگیرکردن همزمان جنبه های شناختی و عاطفی و به کارگیری همه حس های
بازدیدکننده ،در نظام تعلیم و تربیت بسیار با اهمیت است .همچنین موزه کارکردهایی دارد که اهمیت و ضرورت وجود
آن را در نظام تعلیم وتربیت بارزتر می کند .از جمله این کارکردها عبارت اند از :کمک به شکل گیری هویت فرهنگی
و به دنبال آن انسجام و وحدت ملی ،کمک به آموزش های محیط زیست و کمک به حل بحران های زیست محیطی،
کمک به آموزش های جهانی همچون صلح آموزی ،کمک به آموزش تفکر انتقادی از راه گفت و گو و بحث درباره
آنچه که در موزه هاست ،کمک به آموزش علوم مختلف ،ایجاد رفتارهای اجتماعی مثبت و شکل گیری مفهوم خود و
هویت فردی .در پاسخ به پرسش دوم باید گفت که نظام تعلیم وتربیت ایران به دلیل فقدان شناخت صحیح و کافی از
مفهوم تربیت و همچنین نگاه سنتی به هدف ها ،نقش ها و کارکردهای تعلیم و تربیت موزه ای نسبت به این موضوع
بی توجه بوده است .در پایان برای بهره گیری از ظرفیت های موزه و تعلیم وتربیت موزه ای پیشنهادهایی ارائه شده است.
کلیدواژگان :تعلیم وتربیت ،تعلیم وتربیت موزه ای ،موزه ،یادگیری موزه ای.
3

امروزه موزهها در سراسر دنیا ،از کشورهای پیشرفته گرفته تا کشورهای جهان سوم گسترش پیدا
کردهاند ،از موزههای بسیار بزرگ تا موزههای کوچک محلی .افزون بر این موزهها به قلمروی ویژهای
اختصاص ندارند بلکه گستره متنوعی همچون میراث فرهنگی ،علمی ،هنری ،تاریخی و طبیعی را
 .1هیئت علمی دانشگاه شیراز؛ bshamsiri@rose.shirazu.ac.ir
 .2دانشجوی دکترای تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشگاه شیراز؛ shokrollahzadehs@yahoo.com
3. Museum Education
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دربر میگیرند (آرنز .)1 :1999 ، 1موزهها از جنبههای گوناگون مورد توجهاند؛ از جهتی منبع گردشگری
و جذب گردشگرند که این امر گونهای سرمایهگذاری است و به صنعت گردشگری تعلقدارد از سوی
دیگر موزهها بهعنوان بخشی از تعلیموتربیت و برنامه درسی به شمار میآیند .در همین راستا رشته
مجزایی بهنام تعلیموتربیت موزهای 2بهوجود آمده است .تعلیموتربیت موزهای قلمرویی ویژه است که
هدفش افزایش توانایی فهم بازدیدکننده از موزه و ارج نهادن به آن است .بنا بر گزارشی که انجمن
موزههای آمریکا 3با نام "برتری و برابری " 4در سال  1992منتشر کرد ،هدف اصلی و بنیادین بازدید
از موزه را تعلیموتربیت به عموم میداند .بنابراین گزارش جنبههای عمومی موزه به خدمات تعلیمو
تربیتی موزهها میانجامد .تعلیموتربیت موزهای در گستردهترین معنای خود شامل کاوش ،مطالعه،
مشاهده ،تفکر انتقادی ،مکاشفه و دیالوگ است.
ایده   کاربست ابزارهای تاریخی در تعلیموتربیت با ارسطو در یونان باستان آغاز میشود (لوییس،
 .)6 :1992او چنین میاندیشید که دانش باید بر پایه مشاهده مستقیم طبیعت صورت گیرد و نظریههای
علمی باید به دنبال حقیقتی اُبژهای باشند و دانش بر پایه   اصول منطقی طبقهبندیشود (بورکا:1990 ،
 .)18در یونان باستان ،موزه اسکندر مرکز تحقیقاتی و آموزشی بود که درباره فلسفههای اجتماعی و
طبیعی به پژوهش و آموزش در سطح باال میپرداخت (سینگه ،بیتا .)70 :این موزه الگویی شد برای
موزههای قرنهای بعد (چادویک .)3:1980 ،بنابراین آموزش و پژوهش همیشه و حتی در ابتداییترین
شکل خود ،جزء الینفک موزه بوده است.
چین باستان هم به جمعآوری اشیای تاریخی عالقهمند بود .شاید از زمان خاندان شانگ (قرن ششم
تا یازدهم پیش از میالد) بود که اتاقی را برای جمعآوری نقاشی صورتهای وزیران اختصاصمیدادند
(لوییس .)7:1990 ،هرچند این نقاشیها در اصل تنها برای حفظ گنجینه خاندان امپراطور بود .در قرن
ششم ،جهان اسالم هم به گونهای گسترده برای گسترش فرهنگ خود جمعآوری دستساختهها
را آغاز کرد (لوییس .)6 :1992 ،در قرون وسطی ،توماس آکویناس اظهارکرد که انسان با حس به
شناخت کاملتری دست مییابد و منظور او از تأثیرات حسی 5اطالعاتی است که از راه به کارگیری
حواس پنجگانه بهدست میآید یا به بیان دیگر فرایندهای ارتباط انسان با اشیاء را دربرمیگیرد (هوپر-
گرینهیل.)671 :1992 ،
در دوران رنسانس مهمترین روش مطالعه ،خواندن و نوشتن نظریههای پیچیده و بحثبرانگیز بود
که با نثری پرآبوتاب و طوالنی نوشته میشد .در واکنش به این شیوه ،فیلسوفان و مربیان قرن هفده
دوباره مطالعه مستقیم طبیعت را پیشنهاد دادند .فرانسیس بیکن ،فیلسوف تجربهگرا در گسترش این
1. Arinze
2. Museum Education
3. American Association of Museums
4. Excellenceand Equity
5. Sense Impression

1. John Tradescant
2. Object-based
3. Post modernism
4. Constructivism
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رویکرد بسیار تأثیرگذار بود و کمنیوس ،ایدههای بیکن را در قلمروی تعلیم و تربیت پیادهکرد (هوپر-
گرینهیل" .)671 :1992 ،تعلیموتربیت در وهله نخست باید ادراک باشد ،بعد حافظه ،سپس فهم و
در پایان داوری" (کالکینز .)172-165 :1980 ،ایدههای بیکن و کمنیوس در تعلیم و  تربیت بهویژه
آموزش در موزهها بسیار مؤثر واقع شد.
در قرن هفده و هجده جان ترادیسکانت ،1طبیعتگرای انگلیسی مجموعهای را برای عموم
جمعآوریکرد که با هدف تعلیم و تربیت کودکان به نمایش گذاشته شد (هوپر-گرینهیل:1992 ،
 .)671این مجموعه ،باغ گیاهشناسی بود که کمیابترین پرندهها ،حیوانها و دستساختهها را از
سراسر جهان دربرمیگرفت (لوییس23 :1992 ،؛ چادویک .)7 :1980 ،در اواخر قرن هجدهم ،موزه
لوور پاریس نخستین موزه عمومی بود که به عنوان بخشی از نظام آموزشی دولتی برپا شد .در آن موزه
کاتالوگهایی که به چند زبان دنیا ترجمه شده بودند ،در اختیار عموم قرار میگرفت (هوپر-گرینهیل،
 .)671 :1992در همین زمان در انگلستان هم موزههایی بهوسیله مؤسسههای مختلف همچون
انجمن فلسفه با هدفهای آموزشی پایهگذاری شد (هوپر-گرینهیل.)11 :1991 ،
در قرن نوزدهم در مدرسههای انگلستان مجموعههای کوچکی دایر شد و همچنین برخی از
مؤسسهها ،موزههای کوچکی را به عنوان جزء جدانشدنی آموزش خود بنیان نهادند .افزون بر این
"درسهای شیمحور" 2ویژگی عمده مدرسههایی بود که نظریههای کودکمحور روسو ،پستالوزی و
فروبل که وارثان نظریههای پیشین بیکن و کمنیوس بودند را دنبالمیکردند (هوپر-گرینهیل:1992 ،
 .)672از اوایل قرن بیستم بسیاری از کشورها به اهمیت کارکردهای موزه پی بردند .با وجود این
تفکر نظاممند و جدی در سطح بینالمللی در سال  1951بهوقوع پیوست و یونسکو در سال 1952
سمینارهایی با موضوع نقش آموزشی موزهها در بروکلن برگزارکرد .درحالی که موزههای اولیه ،بیشتر
بر محور پژوهشهای نظری می چرخیدند و مردم عادی به آن موزهها دسترسی چندانی نداشتند ،دو
رویداد مهم جهان ،یعنی استقالل آمریکا و انقالب فرانسه نقطهعطفی بود که چشماندازی نوین برای
رشد تعلیمو تربیت موزهای فراهم آورد .چنین رشدی جمعآوری اشیای هنری و فرهنگی را تقویتکرد
و دسترسی تدریجی عموم به موزهها را افزایش داد و به دنبال آن تعلیموتربیت بهعنوان کارکرد عمده
موزهها بهشمار  آمد (سینگه ،بیتا.)70 :
قرن بیستویکم و توسعه رویکرد پسانوینگرایی 3به موزه تحولی بنیادین را در تعلیموتربیت
موزهای به وجود آورد و موزهها را از جنبه نظری و در عمل دستخوش تغییرهای فراوان کرد .به بیان
دیگر به دنبال گشتهای پارادایمی دانشگاهی که در قالبهای گوناگون همچون پسانوین  گرایی و
ساختنگرایی 4نمود یافتهاند (سیلورمن .)161 :1995 ،رویکردها نسبت به موزه نیز دچاردگرگونی
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شده است .چنین گشتهای پارادایمی بهگونهای فزاینده بر ارزش آموزشی موزه و اهمیت فهم
تجربههای یادگیری بازدیدکننده موزه تأکید میکند .این موضوع چنین پرسشی را ایجاد کرد که در
هنگام بازدید از موزه ،یادگیری در افراد چگونه اتفاق میافتد و چه مکانیزمهایی درکار است؟ بنابراین
درباره چنین یادگیریهای تجربی ،بنیادهای نظری شکلگرفته  اند (هین1995 ،؛ فالک و دیرکینگ،
1995؛ هوپر-گرینهیل .)1999 ،تعلیموتربیت موزهای بهعنوان یک "دانش  واژه" اغلب با یادگیری
موزهای هممعنا گرفته میشود درحالی که این دو با هم متفاوتند .ریشه تفاوت میان تعلیموتربیت
موزهای و یادگیری موزهای را باید در بحثهای معاصر درباره نقش و هدف موزه در قرن بیستویکم
جستوجوکرد .ویتکم )2002( 1تعلیموتربیت موزهای را "تغییری شگرف" و "گسیختن از گذشته"
تعریفمیکند (ویتکم .)2002 ،هوپر-گرینهیل ( )2007این پدیده را دوره تغییرهای بنیادین میداند که
موزهها را فرا میخواند تا به بازنگری اساسی هدفهای آموزشی بپردازد و آنها را به چالش بکشند .در
حالی که تعریفهای معاصر یادگیری موزه  ای به مطالعه ماهیت محیط یادگیری و تجربههای گوناگونی
میپردازد که بازدیدکنندگان در هنگام بازدید از موزه به دست میآورند (هوپر-گرینهیل1999 ،؛ فالک
و دیرکینگ .)2000 ،به بیان دیگر آگاهی از شیوهها و شگردهای تفسیرکردن بازدیدکنندگان از موزه و
بهرهگیری از دانش ،مهارت ،پیشزمینه و انگیزههای شخصی افزون بر فرایندهایی که چنین رویکردی
را فرا میخواند ،از جمله دغدغههای یادگیری موزهای پسانوینگرایی است.
هین  )1998( 2از جمله کسانی است که در کتاب "یادگیری در موزه" 3با نگاهی پسانوینگرایی
به تعلیموتربیت موزهای میپردازد .او تاریخ مختصری از تعلیموتربیت موزهای را با مطالعات دقیقی
از نظریههای آموزشی دیویی ،پیاژه ،ویگوتسکی و نظریههای نوینتر تعلیموتربیت موزهای درهم
میآمیزد .هین در این کتاب با در پیشگرفتن رویکرد "ساختنگرایی " 4به واکاوی این مسئله
میپردازد که بازدیدگنندگان موزه چگونه با بهکارگرفتن همه جنبههای فیزیکی ،ذهنی و اجتماعی
خود یادگیری و فهم خویش را میسازند و تفسیرهای گوناگون ارائه میدهند .او بر این باور است
که بازدیدکنندگان موزه ،خود ،معنا را میسازند و آنها با ساختن فهمشان به یادگیری میپردازند .به
بیان دیگر بازدیدکننده موزه خود سازنده فهم خود است .ساختمانهای موزه به مخاطبان خود پیام یا
پیامهاییمیفرستند و هر یک از آنها احساس ،خاطره یا تصویرهایی را برمیانگیزند .هر رویارویی به
تأمل و واکنشی میانجامد و سرانجام این بازدیدکننده است که از پیامها فهم خود را میسازد .موزهها
در معنای امروزی در دوره نوینگرایی 5پدید آمدند و هدف موزه در "دوره  نوینگرایی" انتقال دانش
بود که در رویکردهای "اثباتگرایی " 6ریشه داشت .در این پارادایم دانش مستقل از وجود شخص
1. Witt comb
2. Hein
3. Learning in the Museum
4. Constructivism
5. Modernism
6. Positivism

1. Tapia& Barrett
2. Falk& Dierking
)3. Institute for Museum and Library Services (IMLS
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است و دانشی اُبژهای از پیش وجود دارد .به دنبال همین موضوع وظیفه آموزش تنها انتقال دانش به
یادگیرنده بود .اما "پسانوینگرایی" بر این باور است که که یادگیرنده خود دانش را میسازد و دانش
برایند برهمکنش یادگیرنده و محیط اجتماعیاش است .بنابر رویکرد "نسبیگرایی -ساختنگرایی"،
افراد دانش پیشینی خود را به موقعیت یادگیری میبرند و در نتیجه بر چگونگی ادراک و پردازش
اطالعات اثر میگذارند .بنابراین افراد در ساختن دانش یا معنای شخصی و اجتماعی فعالند .تنها در
اواخر قرن بیستم بود که تحولهایی که این رویکرد برای تعلیموتربیت موزهای به ارمغان آورد ،مورد
پذیرش قرار گرفت (هوپر-گرینهیل )1999 ،در نتیجه نقش موزهها بهعنوان مکانی تغییرکرد که
میتواند ارتباطها و برهمکنشها را تسهیلکند (کارپ و لوین.)1991 ،
تاپیا و بارت )2003( 1نیز با نگاهی پستمدرن به تعلیموتربیت موزهای بر این باورند که موزه و
تعلیم وتربیت موزهای "پسانوینگرایی" تعلیموتربیتی است که با بافتهای فرهنگی و ساختارهای
فرهنگی-اجتماعی درحال تحول همسو است و مسئلههای نوین مرتبط با آن را فرا میخواند.
دغدغه مربیان تعلیم وتربیت موزهای "پسانوینگرا" ایجاد رویکردهایی تربیتی است که دانشآموزانی
پرورشدهد تا هم منتقد فرهنگی باشند و هم میان خودشان ،و هم اشیایی که در موزه است و در
نگاهی گستردهتر با کل جهان هستی احساس یگانگیکنند (تاپیا و بارت .)210 :2003 ،از نظر بارت
( ،)2000تفسیرهای گوناگون افراد بیش از اینکه آنها را از هم جدا کند ،میان آنها یگانگی بهوجود
میآورد و باعث میشود اجتماعی کثرتگرایانه بهوجود آید که به باورهای گوناگون درباره زندگی و
هنر ارج مینهد.
اهمیت موزه در قلمرو تعلیموتربیت به اندازهای است که حتی برخی بر این باورند که موزه نباید تنها
در حیطه آموزش و پرورش غیررسمی مطرح باشد بلکه باید بخشی از آموزشوپرورش رسمی باشد.
فالک و دیرکین )1992( 2بر این باورند که تفکیک میان آموزش رسمی و غیررسمی که پیش از این در
مقابل هم قرار میگرفت ،دیگر اعتبار ندارد .فرایندها و پیامدهای یادگیری در هر دو قلمرو با یکدیگر
وحدت دارند .چند سال بعد "مؤسسه سرویسهای کتابخانه و موزه " 3هم اعالمکرد که مدرسه و موزه
با هم اشتراک دارند و زمانی فرارسیده که آن دو بهگونهای ژرف و نوین در حال کشف یکدیگر باشند
(گارسیا .)50 :2012 ،درحالی که در گذشته مسئولیت موزهها به اکتساب ،حفاظت ،پژوهش و نمایش
هنرهای مختلف و اشیای باستانی ،مردمشناسی ،علمی و فناورانه محدود میشد اما در جهان معاصر
مسئولیت موزهها در برابر بازدیدکنندگانش بسیار گستردهشده است (سینگه ،بیتا )69 :و نگاه سنتی
به موزه به عنوان مجموعهای از اشیای گردآوریشده وجود ندارد بلکه موزهها از حالت منفعل به حالت
فعال تبدیل شدهاند .در راستای فعالشدن موزهها امروزه شاهد گسترش موزههای فضای باز مانند

موزه فضای باز سوئد ،دانمارک و لیتوانی و موزههای اکو موزهایم .ویژگی این نوع موزهها زندهبودنشان
است .حتی امروزه فستیوالهای موزهای همچون دانمارک را مشاهده میکنیم.
رابطه موزه با تعلیموتربیت به اندازهای زیاد است که حتی به باور برخی بازدید از موزهها و جلسههای
آموزشی و گفتوگوی تربیتی و یادگیری در موزهها باید در برنامه تربیت معلمان گنجانده و برای
بهرهمند شدن کافی از موزه شیوههای خاصی در تربیت معلم بهکارگرفته شود (چی )2003 ، 1با
وجود دیدگاههایی گسترده در مورد موزه و استفاده از آن در نظام تعلیموتربیت ،در ایران به ندرت
به آن توجه میشود .مسئله اینجاست که با وجود اهمیت بسیار موزه در تعلیموتربیت چرا از جایگاه
شایستهای برخوردار نیست؟ بنابراین مقاله حاضر با روش تحلیلی -استنتاجی در پی شناسایی دالیل
اصلی بیتوجهی به نقش موزه در نظام تعلیموتربیت ایران است .پرسشهای این مطالعه عبارتاند از:
 -1چرا موزه رکنی مهم در آموزشوپرورش غیررسمی و حتی رسمی است؟
 -2دالیل اصلی بیتوجهی به نقش موزه در نظام تعلیموتربیت چیست؟
بحث و بررسی

اکنون به این موضوع میپردازیم که کارکردهای تعلیموتربیت موزهای چیست و اینگونه تعلیموتربیت
چه امکانها و ظرفیتهایی در خود نهفته دارد که نظام آموزشی باید به آن توجه ویژهای مبذولدارد.
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موزهها طیف گستردهای از کارکردها ،از کارکردهای شخصی گرفته تا کارکردهای اجتماعی را
دربرمیگیرد .در درجه نخست باید نقش و کارکردهای تربیتی موزهها و ویژگیهای منحصربهفرد
تعلیموتربیت موزهای روشن شوند .عمدهترین کارکردهای تربیتی موزهها عبارتاند از:
 -1کمک به شکلگیری هویت فرهنگی و به دنبال آن انسجام و وحدت ملی؛ این کارکرد از راه
موزههای تاریخی ،میراث فرهنگی ،مردمشناسی و نیز هنری بهدستمیآید .زیستن مسالمتآمیز و
همراه با شادی در جامعه نیازمند وحدت است .موزهها به یقین وحدتبخشاند و فهم و احترام را برای
همه گروهها و فرهنگهای موجود فراهم میآورند .موزهها باید از ظرفیتهای خود برای فهم بهتر
میراث جمعی استفادهکنند که همه   مردم در شکلدهی آن اثرگذار بودهاند .موزهها باید از راه مصالحه
ایجادکردن میان عالقههای گوناگون در جامعه برای تقویت احساس ملی تالشکنند؛ بنابراین موزهها
برای دستیابی به وجدان ملی و پرورش گفتوگو میتوانند از جایگاه منحصربهفرد خود استفادهکنند
(آرنز.)3 :1999 ،
 -2کمک به آموزشهای جهانی مثل صلحآموزی ،احترام متقابل از راه شناخت فرهنگ دیگران
به وسیله موزههای میان فرهنگی همچون موزه لوور پاریس و در نتیجه ایجاد فرهنگ دموکراسی؛
با نگاهی گستردهتر میتوان گفت که موزهها ،دیپلماسی فرهنگی را بهبود میبخشند که مولد فهم
1. Chee

1. Self-concept
2. Subjectivity
3. Critical Theory
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بیشتر و بهتر در سطح ملی و بینالمللی است .برنامه دیپلماسی فرهنگی باعث میشود ملتی احساس
غرور و هدفدار بودن کنند و هم اینکه آن ملت هم در راستای صلح ،وحدت و تفاهم در سطح جهانی
رهاوردهایی را میتواند به ارمغان آورد (آرنز.)3 :1999 ،
 -3کمک به آموزشهای محیطزیست و کمک به حل بحرانهای زیستمحیطی از راه موزههای
طبیعی.
 -4کمک به آموزش علوم مختلف از راه موزههای علمی مثل موزههای جانورشناسی و زمینشناسی.
 -5کمک به آموزش تفکر از راه گفتوگو و بحث درباره آنچه که در موزههاست.
 -6شکلگیری مفهوم خود و رفتارهای اجتماعی مثبت؛ همانگونه که مطالعات انجامشده نشانمیدهد
یادگیری در موزه میتواند بر شکلگیری مفهوم "خود" 1دانشآموزان اثر بگذارد .دانشآموزان بهوسیله
بافتها ،محیطها ،موقعیتها و رابطههایی که در موزه وجود دارد -همچون رابطه سهگانه دانشآموز،
معلم و مربیان موزه -میتوانند جنبههای گوناگون هویت و "خود" را بسازند و آشکار کنند .در حقیقت
موزهها مکانیاند که مفهوم خود میتواند تغییرکند و احساس قویتری از خود ایجاد شود و در نتیجه
اعتماد به نفس افزایش یابد .بنابراین یادگیری موزهای یادگیریای است که شخص "بازیای جدی"
را تجربهمیکند که هم آمادگی بیشتر برای یادگیری را برمیانگیزد و هم به شکلگیری خود مثبت
یادگیرنده میانجامد (هوپر-گرینهیل.)188 :2007 ،
 -7تفکر انتقادی؛ در نظریههای نوین یادگیری ،دغدغه یادگیری تسلط بر حجم زیاد دانش نیست،
بلکه تربیت افرادی است با "سوژگی " 2بسیار قوی که بدانند در جامعهای که همواره دستخوش تغییر
و تحول است چگونه با تفکر انتقادی با پدیدههای اجتماعی برخوردکنند.
 -8تحوالت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی؛ رشد نظریه انتقادی 3تغییرهایی را در نقش تعلیم و
تربیتی موزهها به وجود آورده است و نقش موزه و رابطهاش با بازدیدکنندگانش را به چالشکشیده است
(هوپر-گرینهیل1992 ،؛ رابرتز .)1997 ،موزهها و تعلیموتربیت موزهای به عنوان مؤسسههایی که
به ارائه خدمات اجتماعی میپردازند با تحولها و مسئولیتهای اجتماعی همراستا است .رویکرد
ساختنگرایی و پیشرونده نسبت به تعلیموتربیت ،رسالت خود را تحول اجتماعیمیداند .تعلیموتربیت
پیشرونده از آن زمان که دیویی آن را مطرح کرد ،ابزاری برای اصالح وضعیت اجتماعی بوده است.
دیویی بر این باور است که برای رسیدن به جامعهای خاص ،گونه ویژهای از تعلیموتربیت مورد نیاز
است .برای جامعهای که از وضعیت کنونی خود راضی است و میخواهد بدون تحول باقیبماند
شکلهای سنتی تعلیم وتربیت کفایت میکند اما اگر خواهان جامعهای بهتر و پیشروندهایم باید
به دنبال شکلهای دیگری از تعلیموتربیت باشیم .در اینجاست که تعلیموتربیت موزهای به عنوان
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شکل نوینی از تعلیموتربیت اهمیت پیدا میکند .بنا بر نظر دیویی تعلیموتربیت موزهای پیشرونده باید
مسئلههای زیر را مورد توجه قرار دهد:
 -1تقابلهای دوگانه باید به پرسشکشیده شود؛ چنانکه دیویی اشاره میکند این تمایزها به
داوریهای ارزشی و در نتیجه نابرابریهای اجتمای تبدیلمیشود.
 -2فهم این موضوع که هدف تعلیموتربیت ،درپیداشتن تعلیموتربیتی فراتر است که به حل مسئله
بینجامد .به این معنا که حل مسئله یعنی کاویدن مسئلههای نوین و فرجام کندوکاو کاوشی فراتر باشد.
از سوی دیگر اتخاذ آگاهانه چنین موضعی مربیان موزه را از پذیرش راهحلهای ساده و فرض این
موضوع باز میدارد که دستیابی به هدفهای آموزشی از پیشتعیینشده کفایت میکند؛ از دیگر سو،
مربیان را وادار میکند که همواره از خود بپرسند که آیا ملزومات ضروری برای کاوشگریهای مداوم
همچون پرسشهای بیانتها ،ابزار الزم و رویکردهای جایگزین دیگر برای کاوشگری را فراهمکردهاند.
 -3مربیان موزه نه تنها باید با بازدیدکنندگان ،بلکه همواره با خود در چالشباشند .عملکرد خود را
بسنجند و میزان مطابقت آن را با نظریهای که عمل را حمایت میکند مورد سنجش قرار دهند.
 -4پیوند تعلیم و تربیت با زندگی واقعی؛ یکی از نقطههای برجسته نظریه تعلیم و تربیت دیویی
دغدغه همیشگی پیوند مدرسه و زندگی است .در تعلیم و تربیت موزهای تأکید میشود که موزه
برگرفته از زندگی واقعی است بنابراین در موقعیتهایی خارج از موزه باید با زندگی واقعی ارتباط پیدا
کند (هین.)349-350 :2006 ،
حال پرسش اینجاست که چرا موزهها بستر مناسبتری برای اینگونه آموزشها به ویژه تربیت
فرهنگی فراهم میکنند تا جایی که مهمترین ابزار تربیت فرهنگی بهشمار میآیند .دلیلهای این امر
را باید در ماهیت آموزشوپرورش و فرایند یاددهی-یادگیری جستوجوکرد .همانگونه که روانشناسان
میگویند یادگیری باید به تغییررفتار بینجامد بنابراین در این فرایند تنها توجه به یک جنبه -برای
نمونه جنبه شناختی-کافی نیست بلکه باید به مجموعهای از جنبهها همچون ابعاد عاطفی توجهکرد .به
همین دلیل طبقهبندی شناختی ،عاطفی و روانی -حرکتی بلوم از سطوح مختلف یادگیری مطرح است.
بر همین اساس در تدوین و تنظیم برنامه درسی به سه سطح دانشی ،نگرشی و توانشی توجه میشود.
سطح دانش یادگیری و فهم درک مطالب است و با حیطه شناختی ارتباط دارد .سطح نگرشی ایجاد
تمایل ،انگیزه و احساس نسبت به آموختهها است و با حیطه عاطفی مرتبط است و سرانجام سطح
توانشی ،یعنی کاربست و عملکردن به آنچه آموخته شده است که سراسر با حیطه رفتار ارتباط دارد.
برنامه درسی زمانی با موفقیت همراه است که هر سه سطح را دربربگیرد (شمشیری.)293 :1385 ،
بنابراین برای تحقق این سطوح به مجموعه فعالیتها و اقدامها و همچنین بهکارگیری ابزارها و
روشهایی نیاز است که توان تحقق این سه سطح را داشته باشند و فراگیران هم از جنبه شناختی و
هم عاطفی و هم رفتاری با موضوع درگیر شوند.

1. Learning by Doing
2. Role play
3. Contextual Map
4. Authenticity
5. Aesthetics
6. Accessibility
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بنابراین امروزه بحثهایی همچون دانش نظری و عملی و همچنین یادگیری از راه عمل 1مطرحاست
زیرا تنها یادگیری نظری و در کالس درس به گرایش و توانش نمیانجامد .پس باید از توانمندی
ابزارها و روشهای دیگر هم استفادهکرد .به همین دلیل موزه ظرفیت این امر را دارد زیرا میتواند
همه حسهای فراگیران را درگیرکند و در نتیجه روی حیطههای شناختی و عاطفی تأثیربگذارد و در
نتیجه احتمال تغییر رفتار یا همان کاربست آموختهها را بیشتر کند .این موضوع به ویژه در موزههای
فعال مثل موزههای باز و اکوموزهها مصداق بیشتری دارد زیرا فراگیران با تمام ابعاد وجودیشان در
آنها وارد میشوند و حتی ایفای نقش 2نیز در آن رخ میدهد .در حقیقت موزهها جاییاند که در آن
ذهن ،بدن و احساس ،یگانه میشوند و این ویژگی منحصربهفرد موزهها ویژگیای است که آن را
از دیگر منابع یادگیری متمایز میکند (هوپر-گرینهیل .)14 :2007 ،بنابراین تعلیمو تربیت موزهای با
این رهاورد همراه است که آموزشی که در موزه صورت میگیرد ،افزون بر بهکارگرفتن تواناییهای
شناختی دانشآموزان ،همه حسهای آنها را نیز درگیر میکند (هین.)165 :1998 ،
در حقیقت یادگیری در موزه با یادگیری در مؤسسههای آموزشی رسمی همچون مدرسه
تفاوتهایی دارد از جمله:
 -1موزه موقعیتهای یادگیری آزادانهای را فراهم میکند که از آموزشهای گفتاری و شفاهی،
ارزشیابی و انواع کنترلهایی مبراست که در مدرسهها وجود دارد؛
3
 -2اطالعاتی که بازدیدکننده موزه به دست میآورد معمو ًال برایند "نقشهای بافتمند " است.
بازدید از موزه بازنمایی مجموعهای از تجربههاست ،نه تجربه پدیده  ای واحد .اطالعات بهدستآمده
طی بازدید با مسئلههای جامعهشناختی ،نگرش ،شناخت و حس در پیوند است .چنین پیوندهایی در
حافظه نهفته میشوند و نتیجه این خواهد بود که هر جنبهای از این تجربهها یادآوری کل تجربه را
تسهیل میکند؛
 -3در موزهها این امکان است که ایدهها ،مفهومها ،کشفها و واکاویها با هم در تعامل باشند؛
 -4مدرسه دانشآموزان را به سه مهارت خواندن ،نوشتن و حسابکردن مجهز میکند ،درحالی
که موزهها فضای اصالت ،4زیباییشناسی 5و دسترسی 6است .فضای اصالت است زیرا با اشیاء و
پدیدههای واقعی که در موزه به نمایش گذاشته میشود ارتباط دارد .افزون ،بر این آنها محیطهای
زیباییشناختی  اند که حواس پنجگانه دانشآموزان را درگیر میکند ،برانگیزانندهاند و گاه الهامبخش.
موزه همه گذشته ،حال و آنچه تصورپذیر است را در اختیار بازدیدکنندگان قرارمیدهد (سینگه ،بیتا:
 74و .)72
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 -5یادگیری در موزه فرایندی ناخودآگاه و ضمنی/تجربهای است ،یعنی تجربهای شخصی است
که به فرد تحمیلنمیشود .چنین یادگیری ضمنی/تجربهای رهاوردهای زیادی دارد .یادگیری بیشتر
از راه درگیرشدن مستقیم با چیزی صورت میگیرد و مهمترین رویاروییها زمانی اتفاقمیافتد که در
فضایی واقعی و در مواجهه با اشیای واقعی صورتگیرد .مدتهاست که یادگیری از راه تجربه به عنوان
مؤلفه مهم و توجه برانگیزی در یادگیری موزهای مطرح بوده است .برای درک میزان قدرت یادگیری
از راه تجربه باید دو گونه دانش ،یعنی دانش کالمی و دانش ضمنی را از هم مجزا کرد .آنچه دانش
کالمی نامیده میشود میتوان در موردش صحبتکرد و در واقع آن چیزی است که بیانمیشود و
به دو شکل گفتاری و نوشتاری است .در حالی که هرآنچه را میدانیم اما نمیتوان دربارهاش سخن
گفت دانش ضمنی نامیده میشود .زبان برای یادگیری ضروری است و از راه زبان است که فکرها
مجال ظهور مییابند و بیانمیشوند .اما توانایی سخنگفتن درباره چیزی بهضرورت ،به معنای
فهم آن نیست .برای فهم درست و یادگیری نیرومند تجربه هم نیاز است .بسیاری از نظریهپردازان
تعلیموتربیت بر این باورند که یادگیری تنها از راه گفتن و شنیدن امکانپذیر نیست ،بلکه تجربهای
است که به دانش ضمنی میانجامد و در یادگیری رکنی اساسی است .یادگیری تجربهای یا ضمنی
بسیار قدرتمند است .زمانی که چیزی را تجربه میکنیم احساس نیز درگیر میشود و تجربه و دانش
مربوط به آن را به صورت حسی ،مستقیم و بدون واسطهگری زبان پاسخ میدهیم .تجربهها احساس
"دانستن واقعی" را القا میکنند .برای نمونه احساس خواندن درباره کشوری با دیدن آن بسیار متفاوت
است .دانش واقعی از راه تجربه بهدست میآید و زبان بسیاری از آنچه را میآموزیم نمیتواند به ما
منتقلکند .به همین علت است که ضربالمثل فارسی چنین میگوید که "شنیدن کی بود مانند
دیدن" .دانش ضمنی ویژگی وجودی ماست ،آنچه احساس خود و هویت شخصیمان را میسازد.
قدرت یادگیری از راه تجربه که در موزهها به دست میآید ،بسیار مهم است .اینجا قلمرویی است که
سازمانهای فرهنگی و آموزش غیررسمی نسبت به سازمانهایی که تنها دغدغهشان آموزش رسمی
است ،رهاورد بیشتری دارند .بازدید از موزه امکان تجربههایی را فراهم میآورد که در آن اشیای
تاریخی ،خاطرهها و فرهنگ رمزگانگذاری 1و به شیوههای گوناگون معنادار میشوند .به این ترتیب
موزه منبع غنی یادگیری است که با فراهمکردن تجربههایی که دانش ضمنی را پایهگذاری میکند
دانش پسینی آینده را نیز شکل میدهد .دانش ضمنی تجربی ممکناست کاربردی آنی داشته باشند
اما همچنین ممکن است نهفته و در زمان نیاز فعال شوند (هوپر-گرینهیل.)36-37 :2007 ،

1. Decoding

جدول  :1برایند مقایسه یادگیری در مدرسه و موزه
مدرسه

موزه

انتخاب آزاد

خیر

بلی

اساس آموزش

متن

اشیاء

برنامه درسی

شفاهی

دیداری

ارزشیابی رسمی

بلی

خیر

یادگیری

خطی

پیچیده و چندبعدی

شدت اثرگذاری

آنی ،کوتاهمدت ،گذرا

کوتاهمدت ،بلندمدت ،پایدار
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اکنون دالیل اصلی بیتوجهی نظام آموزشوپرورش ایران به موزهها مورد بررسی قرار میگیرد.
مهمترین دالیل به قرار زیر است:
نبود شناخت صحیح از موزه و ارتباط آن با تعلیموتربیت و نیز فقدان درک درست از مفهوم تربیت:
در رابطه با موزه و فقدان شناخت آن همین کافی است که مطالعات مربوط به این حوزه ،یعنی موزه و
نسبت آن با تعلیموتربیت در مراکز پژوهشی ایران بسیار اندک است که این موضوع نه تنها در سطح
مدرسه بلکه در دانشگاهها هم مورد بیتوجهی است.
در پیوند با فقدان درک صحیح از مفهوم تربیت نیز همین بس که به فعالیتهای امور تربیتی نظری
افکنده شود .مجموع فعالیتهای امور تربیتی تنها به تبلیغات و حداکثر آموزشهای نظری محدود
میشود .موضوع یادگیری در عمل و دانش عملی هیچ جایگاهی در این حیطه ندارد .این درحالی است
که تربیت فرهنگی در نهایت باید به جامعهپذیری بینجامد .جامعهپذیری هم تنها یادگیری نظری و
شناختی نیست بلکه زمانی تحققمییابد که در هر دو حیطه عاطفی و رفتاری یادگیری دیده شود .به
همین دلیل است که برخالف وجود ساختاری با عنوان امور پرورشی و تشکیالت مربوط به آن در نظام
تعلیم وتربیت ایران و جداسازی تربیت از تعلیم و اهمیت و اولویت قائلشدن برای آن ،در عمل به
موفقیت چندانی نرسیدهایم زیرا درک درستی از مفهوم تربیت و راههای رسیدن به آن یا به بیان دیگر
چیستی و چگونگی آن نداریم .از سوی دیگر مشکل بزرگ نظام تعلیم و تربیت ایران مفهوم  پردازی
نادرست از دانشواژه برنامه درسی در حیطه عمل است .هر چند درسنامههایی از درسهای دانشگاهی
و مطالب منتشرشده ،تعریفهای درستی از برنامه درسی ارائه میکنند اما در صحنه عمل برنامه درسی
تنها به کالس ،آموزش نظری ،سخنرانی معلم و کتاب محوری محدود میشود .در نتیجه از دیگر
ظرفیتهایی که میتوانند به تعلیموتربیت به ویژه جنبه پرورشی آن کمککند از جمله موزه است
که از اقبال چندانی هم برخوردار نیستند یا اگر هم به آنها توجه شود بیشتر به عنوان تفریح و حالت
"فوقبرنامه" که بنا به گفته آیزنر هر چیز که عنوان "فوقبرنامه" به آن اطالق شود بهسادگی قربانی
برنامه اصلی می  شود (آیزنر .)199 :1994 ،برنامه اصلی نیز در نظام تعلیموتربیت ایران در واقعیت و

صحنه عمل تنها به آمادهکردن دانشآموزان برای پذیرش در آزمونهای دانشگاه و گذشتن از سد
کنکور و ورود به دانشگاه محدود میشود .در نتیجه هدف ،تنها کسب توانایی برای پاسخگویی به
پرسشهای آزمونهای کنکور است.
نتیجه گیری
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این مقاله به بررسی این مسئله پرداخت که چرا تعلیموتربیت موزهای بهعنوان رکنی اساسی
در تعلیموتربیت مطرح است و اهداف ،کارکردها ،نقشها و ویژگیهای منحصر به فرد این نوع
تعلیموتربیت که آن را از تعلیم و تربیت رسمی متمایز میکند مورد بررسی قرارگرفت .همچنین به
چرایی بیتوجهی به این رکن مهم از تعلیموتربیت در نظام آموزشوپرورش ایران پرداخته شد .از
جمله دالیل این موضوع را میتوان نبود شناخت صحیح از مفهوم موزه و ارتباط آن با تعلیموتربیت
و نیز نبود شناخت صحیح از مفهوم تربیت دانست .همچنین نگاه سنتی تعلیموتربیت ایران به اهداف،
نقشها و کارکردهای تعلیموتربیت موزهای و ناآگاهی و بیتوجهی به رویکردهای نوین تعلیموتربیت
موزهای همچون رویکرد "ساختنگرایی" از دیگر دالیل است .یکی از پیامدهای توجه به رویکرد
"ساختنگرایی" بازتعریف تعلیموتربیت بهعنوان "تجربه معنادار" است و اینکه تعریف تعلیموتربیت
بهعنوان "پیامدهای محتوایی ازپیش تعریفشده" دیگر معتبر نیست .در این رویکرد تعریف آموزش
بسیار گسترده است و مؤلفههایی همچون لذت ،احساس رضایت و دیگر پیامدهایی که برخاسته از
تجربه است را دربرمیگیرد (هین .)348 :2006 ،اما بیتوجهی به این رویکرد در نظام تعلیموتربیت ایران
به تحققپیوستن چنین تعریف نوینی از یادگیری را در صحنه عمل با شکست روبهرو کردهاست .این
چنین است که نظام تعلیم و تربیت ایران برخالف برخورداری از تمام ساختارها ،امکانات و تشکیالت
عریض و طویل در عمل توفیق چندانی در حیطه تربیت فرهنگی از جمله جامعهپذیری ،شهروند جهانی
و زیستمحیطی بهدست نیاورده است ،زیرا از ظرفیتهای موجود به اندازه کافی استفاده نمیکند و
فقط کالس درس ،کتاب درسی و فضای مدرسه و معلم را عنصرهای تعلیم وتربیت میداند.
در نهایت موارد زیر پیشنهاد میشود:
 -1بهرهگیری کمی و کیفی از موزه باید در برنامه درسی گنجانده شود؛
 -2نظام تعلیموتربیت در راهاندازی موزههای مختلف در تمامی شهرها با سازمان میراث فرهنگی و
وزارت ارشاد و دانشگاهها همکاری کند؛
 -3با توجه به پیشرفت فناوریهای ارتباطی -اطالعاتی موزههای مجازی ایجاد شود؛
 -4به منظور بازدهی بهتر و یادگیری ژرف به سمت ایجاد موزههای باز و اکوموزهها یا همان
موزههای فعال حرکتکنیم؛
 -5در موزهها از فناوریهای آموزشی بیشتر استفاده شود؛

 برای ایجاد و ارتقای مهارتهای مورد نیاز. برگزاری دورههای تربیت معلم موزه ضروری است-6
به منظور تدریس مؤثر و هدفمند معلمان و یادگیری مؤثر و هدفمند دانشآموزان برگزاری دورههای
تربیت معلم موزه میتواند سودمند باشد؛
 در برنامهریزی درسی برای یادگیری موزهای ارزش مرکزی قائلشد و امکانی را فراهم آورد که-7
 در حقیقت.برنامه درس رسمی و غیررسمی مکمل همدیگر و در یادگیری به یک انداره اثرگذار باشند
 بحث در این مورد به صورت سطحی،زمانی که درباره آثار آموزشی موزه بر کاربرانش بحث میشود
صورت میگیرد و به جای تمرکز بر ویژگیهای منحصربهفرد اینگونه آموزشها و یادگیریها همچون
 یادگیری باز که به خودشناسی و رفتارهای اجتماعی مثبت، احساس لذت و شادی،انگیزش درونی
.)47-48 :2012 ،میانجامد فقط از نظامهای ارزشیابی تعلیم و تربیت رسمی استفاده میشود (گارسیا
منابع

. انتشارات طهوری: تهران، تعلیم و تربیت از منظر عشق و عرفان،)1385( . ب،شمشیری
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ترویج فرهنگ ايراني و اسالمي
در موزه هاي اكتشافي علم
مليحه صابري نجف آبادي

1

چکیده

مقدمه

یکی از روشهای شاخص در یادگیری ساختارگرایی رویکرد یادگیری فعال است .كه در آن یادگیرنده
به فعالیت وادار میشود .به طوری که دیگر نقش شنونده و یا بیننده غیرفعال را ندارد او با موضوع مورد
آموزش خود نوعی تعامل برقرار میکند و به جای گرفتن پیامهای مستقیم و شعارگونه به اکتشاف
حقایق میپردازد .در تولید مفاهیم و بازآفرینی آنها مشارکت دارد و این برخالف یادگیری انفعالی است
که دانشآموز در مقابل مفاهیم آماده و از پیش تولید شدهای است که انتظار میرود آنها را حفظ کند.
در یادگیری فعال ،معلم بیش از آنکه یاددهنده مطالب و مفاهیم باشد راهنمای یادگیری است و بیش از

 .1استاديار سازمان مطالعه و تدوين كتابهاي درسي (سمت)؛ maliheh.saberi@gmail.com
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امروزه بهره گیری از رسانه های جدید در محیط های یادگیری اشتیاق برانگیز و محتوای آموزشی فراتر از ساختارهای
موجود برای عرضه مفاهیم فرهنگی ضروری به نظر می رسد .مخاطب امروز پیام های مستقیم و شعارگونه را بر خود
نمی تابد و خود مشتاق اکتشاف و بازآفرینی است .موضوع های ديني و فرهنگي را مي توان از طريق بازي با ابزار و
دستگاه هاي تعاملي در محیطی متنوع ،چندرسانه ای و شوق انگیز برای تمام مخاطبان به خصوص نسل كودك و
نوجوان نمايش داد .مخاطب مي تواند در محيطي كه اين دستگاه ها در آن با فضا سازي زيبا و هيجان آور تعبيه شده
وارد شود ،آزادانه به آنها دست بزند و بدون كمك ديگران آنها را به كار اندازد و نتيجه تعامل خود را مشاهده كند.
همچنين مي تواند در اين محيط با انواع پوشاك و اغذيه اي مواجه شود كه مطابق با ذوق و سليقه ايراني و مذهبي
انتخاب شده اند و آنها را مورد آزمايش و تجربه شخصي خود قرار دهد .شايد از اين رهگذر بتوان آنان را به آفرینش
تصویر درست و عيني از فرهنگ ایرانی اسالمی سوق داد .اعتقاد بر پویایی و تازه بودن این فرهنگ برای همه اعصار،
ما را به روبه رو شدن با تنوع ،پیچیدگی و تقاضای متغیر در یادگیری فرا می خواند .در اين مقاله ضمن بررسي آموزش
فعال و اكتشافي به معرفي مصور برخي از دستگاه هاي تعاملي برای ترويج فرهنگ ايراني اسالمي خو اهيم پرداخت.
كليدواژگان :فرهنگ ايراني ،فرهنگ ديني ،يادگيري فعال ،دستگاه تعاملي ،آموزش غيررسمي.

22
سال ششم • شماره هشتم • بهار و تابستان 1394

آنکه پاسخدهنده پرسش باشد ایجادکننده پرسش است .او پرسشها را به طریقی مطرح میکند که در
کالس قابل بحث باشد ،به عبارت دیگر پرسش فقط دارای یک پاسخ نباشد تا فرصت گفتوگو برای
همه دانشآموزان فراهم آید .گاهی این یادگیری از طریق بازی و کار کردن با اشیا ،دستکاری کردن
و استفاده از دستگاههای آموزشی در محیطی تفریحی است.
روانشناسان معتقدند بازی در رشد هوش و فراست ،شخصیت و قابلیتهای کودک نقش بسیار
اساسی دارد و روشهای مختلف آن به رشد و یادگیری کودکان کمک میکند .بازی به آنها فرصت
میدهد تا واقعیتها را تجربه کنند و یافتهها و آموختههای خود را در کنار هم قرار دهند .پیامبر اکرم
(ص) روزی بر کودکانی عبور میکرد که مشغول خاکبازی بودند .بعضی از اصحاب آنها را از بازی
نهی میکردند .پیامبر(ص) فرمود :بگذارید بازی کنند؛ خاک ،چراگاه کودکان است .ابن مسکویه در
برنامه پیشنهادی خود ،جستوخیز ،بازی و تحرک کودکان را توصیه میکند و از مراجع تعلیم و تربیت
زمانه خود میخواهد تا به ورزش و بازی کودکان توجه ویژه ابراز کنند .از نظر ابن سینا جلوگیری
از جنبوجوش و بازی کودکان ،زمینهای برای افسردگی ایجاد میکند و خواجه نصیرالدین طوسی
بازی را وسیلهای برای رفع خستگی از فعالیتهای جدی میداند؛ خواجه بر آزادی عمل بازی اطفال
و ممانعت از بازیهای المانگیز از جانب والدین تأکید میکند و بازی را وسیلهای برای بروز توانائی
کودک و برانگیختن شور و نشاط آنها و در نهایت رسیدن کودکان به سالمتی جسم و روح ،حیاتی
میداند (مهجور.)56 :1370 ،
به نظر جرومه برونر بازی وسیلهای برای کسب اطالعات درباره محیط پیرامون و تجربه بر آن
است و فرصتهائی را برای کودکان فراهم میسازد تا آنها آمیزش جدید رفتارها و کسب مهارت در
کارهای روزمره را تمرین کنند و موجب یادگیری شهودی و تدریجی میشود .بازیهای آموزشی به
کودک کمک میکند تا به مفاهیم ذهنی جدیدی دست یابد و مهارتهای بیشتر و بهتری را انتخاب
کنند؛ به باالبردن درک تشخیصی کودک کمک میکند و او را در بر قرار کردن ارتباط با دیگران یاری
میدهد .در حین بازی ،مطالب آموختنی بدون فشار و با میل و رغبت فراگرفته میشود .به همین دلیل
برخی مربیان معتقدند که هرگونه مطالب درسی را باید فقط همراه بازی به کودکان آموخت .برخی تا
آنجا پیش رفتهاند که میگویند بهتر است ساعتهای رسمی دروس مدارس ابتدائی را به ساعتهای
بازیهای خالق و آموزنده تبدیل کرد (مهجور.)56 :1370 ،
هرچند این عقیده ،افراطی به نظر میآید؛ اما استفاده از روشهای یادگیری فعال میتواند بر نتایج
مطلوب در عالقمندی و تأثیرگذاری دانش کمک کند .در این روش هدف آن است که دانشآموزان
در فرایند آموزش ،فعال و پرجنبوجوش باشند.
این آموزش دارای الگوئی است که فعالیت آن ،در قالب گفتوگو اعم از گفتوگو با خود و
گفتوگو با دیگران و تجربه اعم از مشاهده کردن و انجام دادن صورت میگیرد .در روش گفتوگو
با خود ،دانشآموزان درباره موضوعی میاندیشند و به نوعی اندیشیدن و تفکر بازتابی درباره موضوع

نظریه های یادگیری

در تاریخ آموزش و پرورش بر اساس مباحث فلسفی و روانشناسی و جامعهشناسی دیدگاههای
مختلفی درباره یادگیری ارائه شده است که مهمترین آن عبارتاند از :نظریه رفتارگرایی ،شناختگرایی،
ساختارگرایی.
نظریه رفتارگرایی :بر اساس این دیدگاه که نظریهپردازان آن ایوان پاولف ،واتسون و اسکینر بودند،
یادگیری چیزی جز کسب رفتار جدید نیست .این دیدگاه ،بر یادگیری بر اساس رفتارهای قابل مشاهده
تأکید میکند .رفتارگرایان درباره یادگیری حیوانات ،تقویت فرایند کلی رفتار را شرطی شدن میدانند.
1. Naeyc
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دعوت میشوند و فکر و احساس خود را بیان میکند .در روش گفتوگو با دیگران ،معلم از روش
مباحثه و یادگیری مشارکتی در گروههای کوچک استفاده میکند و امکان گفتوگو و برقراری ارتباط
با فرد را در خارج از مدرسه مانند متخصصان و صاحبنظران فراهم میکند .این گفتوگو میتواند به
صورت حضوری یا با استفاده از فناوری جدید ،مانند پست الکترونیکی باشد .در تجربه مشاهده کردن،
دانشآموز فعالیت دانشآموز دیگر را مشاهده میکند؛ مانند مشاهده روش کار یک وسیله آزمایشگاهی،
شیوه نقد کردن داستان و مشاهده پدیدههای طبیعی ،اجتماعی یا فرهنگی .تجربه انجام دادن ،هر نوع
فعالیتی را شامل میشود که دانشآموز به آن میپردازد (صفوی .)147 :1378 ،روانشناسان معتقدند
علوم از طریق آزمون و تجربه بهتر درک میشود .آموزش علوم با به کارگیری وسایل واقعی و قابل
دسترس باید بر پایه آزمون و تجربه بنا شود و نباید آن را به کتاب درسی محدود کرد.
یکی از روشهای فعالیت تجربی گردش علمی است ،یعنی کاری که دانشآموز در خارج از
مدرسه ،بیرون از کالس ،آزمایشگاه یا کتابخانه ،انجام میدهد ،شامل مطالعات مستقیم و دست اول
درباره یک مسئله ،جمعآوری اطالعات با مشاهده ،پرسشنامه ،مصاحبه ،اندازهگیری ،نمونهبرداری و
سایر فنون تحقیقی است و به این ترتیب درباره اعتبار فرضیهها ،تشخیص تغییرات یا درستی و صحت
شرایط و موقعیتها اطمینان حاصل میشود .به طور کلی گردش علمی شامل دیدار از یک شهر،
موزه ،نمایشگاه ،کارخانه و مزرعه است (صفوی .)165 :1378 ،موزهها غریزههای طبیعی کودک را در
1
کاوش ،کشف ،تجربه ،تفریح و یادگیری تقویت میکند .بر اساس گفته انجمن ملی آموزش کودکان
تمرینات مناسب رشددهنده مانند آمادهسازی کودکان با فعالیتهای آموزشی عینی و ایجاد محیطهائی
برای یادگیری کودکان از طریق اکتشاف فعال و تعامل و طراحی فعالیتهای مناسب یرای سطوح
مختلف ،توانائی کودکان را در یادگیری باال میبرند .موزههای تعاملی با عرضه فرصتهای متعدد
یادگیری و روشهای مختلف عرضه و نمایش به طور مؤثر از تعامل با محیط بهره میگیرند.
در این مقاله قصد داریم به تبیین ویژگیهای استفاده کودک از موزه اكتشافي و نقش آن در
یادگیری بهینه مفاهیم فرهنگي -ديني بپردازیم.
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آدمی به طور اساسی محصول محیط خویش است و از طریق واقعههای محیطی ،شرطی و تحریک
میشود و نقش تعیینکنندهای در رفتارهای خود ندارد .بر اساس این دیدگاه تألیف کتابهای درسی
را میتوان بر اساس هدفهای رفتاری تنظیم کرد (لطفآبادی.)231 :1387 ،
نظریه شناختگرایی :نظریهپردازان آن ورتایمر ،کرت کافکا ،پیاژه و غیرهاند .آنها معتقدند یادگیری،
فعالیتی ذهنی و ادراکی کلی است که بر شناخت یا جریان دانستن معطوف است .بسیاری از روانشناسان
شناختی به مطالعه چگونگی فرایند ذهنی دریافت و پردازش اطالعات پرداختهاند و به همین علت آن
را نظریه پردازش اطالعات مینامند .بر اساس این دیدگاه پردازش اطالعات از طریق ارتباط آنها با
اطالعات پیشین صورت می گیرد و یادگیری زمانی کاملتر انجام می گیرد که فرد بتواند آنها را در یک
ساختار سازمان یافته به یکدیگر مرتبط سازد (لطفآبادی.)247 :1387 ،
نظریه ساختگرایی یا سازندهگرایی :نظریهپردازان این نوع یادگیری معتقدند یادگیری عبارت
است از یک فرایند ساختار دادن به دانش است .ساختگرایی در مقابل شناختگرایی و رفتارگرائی قرار
دارد که هر دو زیر بنای واقعگرایی دارند .ساختگرایان دانش را تابعی از کیفیت ساختن معنا از طریق
تجارب فرد میدانند .بر اساس این دیدگاه که رویکردی کام ً
ال ایدئالیستی دارد واقعیت عینی جهان
بیرونی مستقل از یادگیرنده فرض نشده و چنین نیست که یادگیرنده از راه یادگیری ،نسخهای از این
جهان را به ذهن خود بسپارد .بلکه ،یادگیرنده بر اساس تجارب شخصی خود ،دانش (مفاهیم ،اصول،
فرضیهها و  )...را میسازد و این کار به طور فعال صورت میگیرد .این رویکرد را متناسب با نظریه
پیاژه ،ویگوتسکی ،روانشناسی گشتالت ،برونر و حتی جان دیوئی میدانند .به طور مثال پیاژه معتقد
بود که کودکان ،دانش خود را درباره جهان بر اساس تجاربی میسازند که به دست میآورند .همچنین
ویگوتسکی توضیح میداد که یک کودک چگونه میتواند با یک بزرگسال همکاری کند و یک تکلیف
دشوار را انجام دهد .نظریه ساختگرایی به ما کمک میکند که تدریس و تربیت را با مقتضیات واقعی
زندگی مرتبط سازیم .این دیدگاه به نقش فعال یادگیرنده از درک و معنی بخشیدن به اطالعات تأکید
دارد .بنابراین ساختگرایی بر خالف رفتارگرایی و شناختگرایی دانش را مستقل از ذهن نمیداند و
با وجودی که خارج را نفی نمیکند اما دانش فرد از جهان خارج را تفسیر منتج از تجارب فرد میداند.
بر اساس این دیدگاه ،الزم است از طریق شیوههای زیر بر طراحی تجارب مناسب برای فراگیر در
آموزش برنامهریزی شود.
● گنجانیدن یادگیری در زمینههای مرتبط و واقعی زندگی؛
● ارزش دادن و تقدیر از دیدگاههای مختلف؛
● تشویق استفاده از انواع روشها.

یادگیری تعاملی 1و دستگاه های نمایشی تعاملی

2

1. Interactive Learning
2. Interactive Exhibits
3. Edeiken, 1992; Danilov, 1986; Fisher, 1960; Lewin, 1989
4. Mehlenbacher
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نظریه پداگوژیکی خاطرنشان میکند که تحول شناخت برگرفته از کنش با محیط است و یادگیری
تعاملی در نتیجه همانندسازی و انطباق با محرک پدید میآید .انواع مختلف نمایش که بر اهداف
شناختی پایهریزی شدهاند (برای مثال خلق رابطه میان شئ و رویداد ،تحریک خالقیت ،تفکر واگرا و
درک اصول کلی) پایه ساخت دستگاههای نمایشی شدند.
متخصصین موزههای عملی کودک (ایدن2991 ،؛ دانیلو6891 ،؛ فیشر0691 ،؛ لوین )39891 ،همگی با
تکیه بر این فرضیه که کودکان در خالل تجربههای مستقیم از نظر عقلی رشد میکنند ،به ارتباط
میان این نوع موزه و الزامهای آموزشی کودکان اشاره دارند.
کار گاردنر هوارد روی انواع هوش به خلق دستگاههای نمایشی تعاملی منجر شد که نشاندهنده
تعدد روشهای یادگیری است (ادین .)1992 ،برپایه این تحقیق ،اهداف شناختی در باب دستگاههای
نمایشی با راهبردهای بصری ،ادراکی ،جنبشی و عاطفی به عنوان اجزای اصلی معین شدهاند.
تعامل در اینجا به معنای تعامل فردی و یا گروهی با شئ است که البته به تعامل افراد گروه و در
انتقال تجربه به دیگران به تعامل فرد با دیگران نیز منجر میشود .این شئ میتواند دستگاه و یا هر
نوع رسانهای باشد و تعامل میتواند چرخاندن دسته ،باز کردن دریچه ،فشار دادن دکمه و  ...باشد و
اما نتیجه تعامل یادگیری هر شخص با توجه به زمینه قبلی ،برداشت شخصی و عالقه او است .میزان
موفقیت وسیله در ایجاد هیجان تأثیر بسیاری در یادگیری دارد و این کامیابی بستگی به موفقیت در
طراحی ظاهری وسیله ،نوع تعامل ،موضوع و پیام آن دارد .از آنجایی که فرد با وسیله کنش میکند و
مخاطب خود را به فعالیت وادار میکند جزء یادگیری فعال قرار میگیرد.
البته میان یادگیری فعال و تعاملی تفاوتی وجود دارد که اغلب نادیده گرفته میشود .این تفاوت
میان وجود یک محیط کام ً
ال پاسخگو و یا واکنشگر مانند بازی کردن با یک بازی ویدئویی در مقایسه
با یک محیط تقریب ًا غیرواکنشی مانند کار با یک برنامه ترسیمی است و هر دو اینها کام ً
ال با یادگیری
غیرفعال ،مانند گوش دادن به یک سخنرانی و یا تماشای یک فیلم متفاوتاند (ملنباچر 4و همکاران،
.)2000
معایب و فواید یادگیری فعال در مقابل یادگیری غیرفعال به خوبی شناخته شده است ،اما معایب
و فواید آموزش تعاملی در مقابل آموزش فعال کمتر شناخته شده است .هزینه تعامل تمام عیار از دست
دادن ژرفاندیشی یادگیرنده است ،زیرا اشیا سریع حرکت میکنند ،و همچنین یافتن و ساختن مسئله
توسط او انجام نمیشود زیرا هر کاری که انجام دهد پاسخ به موقعیتی خاص است .فواید تعامل کامل
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این است که یادگیرنده فوری عکسالعملی در مقابل موفقیت عمل خود دریافت میکند ،او این محیط
را بسیار با انگیزه مییابد و در انجام مهارت و راهبردهای مختلف بسیار فعال عمل میکند .واضح است
که کودکان به محیطی نیاز دارند که ملغمهای از محیطی با تعامل کامل 1و همچنین محیطی با تعامل
پایینتر باشد .محیطهایی با تعامل کمتر ژرفاندیشی را پرورش میدهد ،در حالی که محیطهای
تعاملی خودکاری و خودجوشی را میپروراند (ملنباچر و همکاران.)2000 ،
دستگاههایی با انتخابهای ترکیبی میتواند درجهای از تفکر سیستمی را برانگیزاند و یا فضاسازی و
ایفای نقش میتواند بر مقوله مهارتهای زندگی وارد شود .به عنوان مثال در بعضی از موزهها کودک
با فراهم کردن فضاهایی مانند آشپزخانه ،بانک و یا فروشگاه و یا مانند آن میتواند مهارتهای زندگی
را بیاموزد.
دستگاهها به صورتی طراحی میشوند که در آن واحد بیشتر از یک نفر میتوانند با آن کار کنند
دارای نتایج بهتری خواهد بود چون عالوه بر ایجاد تعامل میان افراد ،بهتر هم به خاطر سپرده میشود.
جالب کردن یک وسیله برای تمام سنین بسیار مهم است و مهارت میخواهد .نمایشگاهی که بتواند
به نیاز افراد در سنین ،قومیت و تجارب مختلف جواب دهد بسیار موفق است .بعضی از وسیلهها ممکن
است حاوی اطالعات قوی نباشند اما میتواند در درک وسیلههای نمایشی دیگر ،پدیدههای دیگر و
یا تجارب گذشته مفید باشد .در پشت این سرگرمیهای ساده سه مهارت تفکر علمی پنهان است:
جواب دادن به پرسشها؛
●
اندازهگیری و جمعآوری اطالعات؛
●
تحلیل دادهها و تفسیر نتایج.
●
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محیط یادگیری فعال (موزه ،کاوشکده ،2مراکز علمی)

محیط یادگیری فعال فضایی است که غریزههای طبیعی کودکان را در کاوش ،کشف ،تجربه ،تفریح
و یادگیری تقویت کند .جیمز مك دونالد كه اندیشههایش ریشه در نظرات روانشناسان انسانگرا
دارد ،در دهه  1980شرایط و كیفیت محیط آموزشی مناسب را چنین شرح میدهد« :یادگیری باید در
محیطی صورت گیرد كه ارائه كننده فرصتهای تازه و جدید برای هر دانشآموز باشد ،چنین محیطی
باعث میشود تا یادگیرنده خود و محیط اطرافش را با روش خود كشف كند ،مسلم ًا چنین شرایطی
میتواند برای معلمان نیز فرصتهایی را بیافریند تا راههای مختلف برخورد با دانشآموزان را بیابند».
از نگاه راجرز ،موردم و سایر روانشناسان انسانگرا ،در یك محیط آموزشی فعال و پویا،
معلمان ،به جای طرح درس و استفاده از روشهای سنتی ،میتوانند با تدارك منابع تجربی ،در
عمل دانشآموزان را به جستوجو و كشف پاسخها هدایت كنند ،به این ترتیب یادگیرندگان در
1. Highly Interactive
2. Exploratorium

عمل ،تلخی و شیرینی پژوهش و یافتن را تجربه می كنند .کاوشکدهها میتوانند چنین محیطی را در
دسترس همگان قرار دهند .کاوشکده نوعی موزه علم است که بر اساس یک فعالیت شکل گرفته
است و در آن بازدیدکنندگان به کار با ابزارها و دستگاههای به نمایش گذارده شده میپردازند (ویکی
پدیا) .برخالف موزههای علم که اغلب برای نمایش دستاوردهای علمی فنی گذشته ترتیب یافتهاند و
اشیا و دستگاهها به خاطر اهمیت تاریخی خود از دسترس بازدیدکنندگان دور نگهداشته میشوند ،در
کاوشکدهها ابزارهایی با دوام در دسترس بازدیدکننده گذارده میشود تا خود به کار و آزمایش با آن
بپردازند.
								
موزه های دینی

موزههای دینی به عنوان زیرمجموعه موزههای فرهنگی به مثابه پلی میان ادیان مختلف عمل
میکنند و با ارائه اطالعات ملموس درباره ادیان تالش میکنند که سطح آگاهی مومنان را از اعتقادات
دینی مختلف ارتقا دهند که این امر تساهل و همزیستی مسالمتآمیز را میسر میسازد .از سوی دیگر
موزههای دینی از پتانسیل منحصر به فردی برای تقویت درک بین ادیان برخوردارند .در سراسر دنیا
موزهها به عنوان ابزاری ارزشمند در برقراری ارتباط میان فرهنگی عمل میکنند و با فرهنگهای غنی
و فقیر ،کشورهای کوچک و بزرگ رویکرد یکسانی در پیش میگیرند تا احترام و درک میان فرهنگها
و ادیان توسعه یابد.
برخی از موزهها و نمایشگاههای دینی به شرح زیر است:
مرکز فرهنگی پاپ جان پل دوم
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1. The Pope John Paul II Cultural Center
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در نیویورک آمریکا واقع است و به صورت تعاملی طراحی شده است .در این مرکز عالوه بر ارائه
تاریخ کلیسا و پاپ بر مفاهیمی مانند ایمان ،شگفتیهای آفرینش ،اجتماع و دین و هنر دینی نیز
می پردازد .به طور نمونه بازدیدکنندگان ،ادای شهادت از نگاه خود را با ثبت بر پرده عریضی با دیگران
به اشتراک میگذارند .بازدیدکنندگان میتوانند ناقوسی را به صدا درآورند و ملودیهای کلیسا را
بشنوند.
تاریخ کلیسا و پاپ :نمایش تاریخ  2000ساله کلیسای کاتولیک به عنوان میراث سن پیتر؛ ایستگاه
تعاملی پرسش و پاسخ در مورد کلیسا و ایمان در مذهب کاتولیک؛ گزیده سخنان پاپ روی صفحه
بزرگ با قابلیت انتخاب موضوع؛
ایمان :تصاویر و نوشتههایی از زندگی عیسی (ع) از نگاه فرهنگهای مختلف؛ دیدن تأثیر تغییر در
یک جنبه زندگی روی جنبههای دیگر؛ ثبت ادای شهادت از نگاه هر بازدیدکننده و امکان به اشتراک
گذاشتن با بقیه؛

شگفتی :پرسش و پاسخ در مورد رابطه علم و دین مانند داستان آفرینش؛ دستگاههای تعاملی مربوط
به جواب به این پرسش طی تاریخ؛ بیان مشکالت اخالقی که در به کاربستن جنبههای گوناگون
فناوری به وجود میآید؛ نمایش ضربه کلیسا بر روند علم؛
اجتماع :راههای مختلف خدمات اجتماعی کلیسا؛ ثبت شهادتنامه خدمت هر بازدیدکننده؛ ایستگاه
تعاملی در مورد کلیسا و مراسم مذهبی در فرهنگهای مختلف؛
تصور :ثبت معنای ایمان از نظر بازدیدکنندگان؛ به صدا در آوردن ناقوس کلیسا و شنیدن ملودیهای
کلیسا؛ ایستگاه تعاملی رنگآمیزی نقوش کلیسا؛ تداوم در خلقت ،صفحه بزرگ ویدئویی با امکان
ترکیب عبارات و تصاویر مربوط به کلمه روز؛ دیدن قصههای انجیل درون خیمه.
موزه آفرینش

1

در شهر کنتاکی در آمریکا قرار دارد و آفرینش جهان را بر اساس روایت انجیل بازسازی کرده است.
قسمتهای مختلف آن عبارتاند از :چگونگی پیدایش زمین و دورههای زمینشناسی ،دایناسورها،
یک روز در باغ بهشت ،درخت معرفت خدا و شیطان ،رانده شدن از بهشت ،اولین خونریزی ،حسادت،
قتل و کیفر ،دنیا قبل از طوفان نوح ،کشتی نوح (ساخت ،انتظار ،انتقال حیوانات ،طوفان) ،بابلیان ،زندگی
حضرت مسیح ،اعتبار انجیل ،صلیب و آشنایی با دانشمندان معتقد به آفرینش.
موزه کودکان یهود
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در فلسطین اشغالی قرار دارد و قسمتهای زیر را دربرمیگیرد :شش روز آفرینش ،شبات (تعطیلی
هفتگی روز شنبه) ،3تعطیالت دین یهود ،سوپرمارکت حالل ،آشپزخانه پاک ،عالم خداوند ،مادرها و
پدرهای قوم اسراییل ،تجربه کوه سینا ،پرستشگاه و آرامگاه ،سرزمین اسرائیل ،حکمای اعصار ،دنیای
امروز یهود ،هولوکاست ،فعل خداوند ،شش گودال زندگی (گلف کوچک) و مرکز بازی.
نمایشگاه  1001اختراع مسلمانان

4

به صورت دورهای در انگلستان برپا شده است و تمدن اسالمی را از زوایای مختلف به صورت پوستر،
دستگاههای تعاملی و نمونه اشیا به نمایش میگذارد .این زوایا عبارتند از:
در مدرسه -در آرزوی یادگیری :رابطه میان مسجد و دانشگاه در هزار سال قبل ،خانه آزادی ،مدارس،
دانشگاهها ،کرسی استادی ،کتابخانهها ،ریاضی ،خوشنویسی ،سیستم اعداد ،مثلثات ،مخروطی،
هندسه ،الگوهای هندسی ،شیمی ،ادوات کیمیاگری ،تقطیر ،مثلثبندی ،هنر و کاشیکاری ،کتابت و
قسمت داستان؛
در خانه -جایی که قلب میزند :فرش ،قهوه ،تکامل ساعت ،ساعت آبی ،ساعت فیلی ،شطرنج ،ادوات
1. The Creation Museum
2. Jewish Children’s Museum
3. Shabbat
4. 1001 Invention of Muslim

شعبدهبازی ،دوربین ،طرز کار چشم ،دستور آشپزی هزار ساله ،سه وعده غذایی ،سنگ کریستال ،ادوات
موسیقی ،تئوری موسیقی ،مد لباس ،سوپ ،حنا و مسواک؛
در جهان -کاوش در ناشناختهها :سرزمین گیاهان ،نقشهبرداری ،علوم زمین ،شیب زمین و استوای
نجومی ،پدیدههای طبیعی ،جزر و مد ،جغرافی ،نقشه جهان ،نقشه آمریکا ،جهانگردان ،کشتیرانی،
قبلهنما ،اکتشاف دریایی ،رمزنویسی ،اسلحهسازی ،قلعه و برج و بارو ،علوم اجتماعی و اقتصاد ،نامه و
کبوترنامهبر؛
در بیمارستان -مراقبت و تقسیم :توسعه بیمارستان ،شرححالنویسی از بیمار ،آموزشهای بیمارستانی،
ادوات جراحی ،جراحی ،گردش خون ،گردش ریه و قلب ،شکستگیهای استخوان ،آناتومی چشم،
..
دایرهالمعارف و مجلههای پزشکی؛
طبقهبندی بیماریهای چشم ،واکسنزنی ،گیاه پزشکی ،داروسازی،
در عالم -ستارگان در چشمان شما :ستارهشناسی ،رصد ،کرات سماوی ،اسطرالب ،تراز سنج ،کره
حلقوی ،وحی در قرآن ،ماه ،آرایش قمری و حفرههای ماه ،تقویم قمری ،صور فلکی و ستارگان ،نقشه
ستارگان ،پرواز و ماشین پرواز؛
در شهر -فضاهای عمومی ،مکانهای خصوصی :نقشه شهر -روشنایی خیابان ،زهکشی و فاضالب،
کاروانسرا ،معماری ،طاقها ،طاقسازی ،گنبدها ،پنجرههای مشبک ،مقرنسها ،سر کریستوفر رن،1
منارههای مخروطی ،کتابفروشیها ،حمام عمومی ،خیمهها ،کوشکها ،حیاطها و پارکها ،منابع آب.
نمایشگاه رنگ های اسالم

2

موزه کشتی نوح

3

موزه شناوری به شکل یک کشتی عظیم به طول  70متر است که در سال  2007در هلند ساخته
شد .يوهان هايبرز  48ساله ،پيرو تعاليم مسیحیت ،کشتي خود را درست مانند کشتي حضرت نوح در
سه طبقه ساخته است و آن را با مدل يک به يک حيواناتي مانند زرافه ،فيل ،شير ،تمساح و گورخر پر
کرده است .اندازه اين کشتي نصف طول کشتي ساخته شده توسط حضرت نوح بر اساس آيات کتاب
آفرينش (بخشي از تورات) است .او از اين شيوه براي آموزش کالم خدا به کودکان استفاده کرده است.
تنها موجودات زنده کشتي نوح جديد مجموعه حيوانات مزرعه هستند که باغ وحش زندهای را براي
کودکان ايجاد کرده است.
1. Sir Christopher Wren
2. The Many Colors of Islam
3. Noah’s Ark
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نمایشگاه دورهای در موزههای کودکان آمریکا برای آشنایی کودکان با زندگی و آداب و رسوم مردم
اندونزی در قالب نقاشیها و نوشتههای صد کودک اندونزیایی در مورد موقعیت جغرافیایی ،زندگی،
تعریف مسلمان ،اعمال دین اسالم و جشنهای مذهبی.
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موزه ادیان جهان
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در نوامبر سال  2001در تایلند با فضای  7900متر مربع افتتاح شد .هدف این موزه ارتقای ارتباط و
درک میان مردم از فرهنگها و ادیان مختلف است .بازدیدکنندگان به محض وارد شدن به آسانسور
چندرسانهای آن ،درمییابند که با تجربهای متفاوت روبهرو شدهاند؛ زیرا در سفر کوتاه این آسانسور
به طبقه هفتم پیام کوتاهی از استاد دارما هسین تائو با نور اندکی پخش میشود و در عین حال
بازدیدکننده از غوغا و شلوغی دنیای بیرون به آرامش داخل موزه قدم میگذارد .مهمانان پس از عبور
از البی طالئی به سالن تئاتر خلقت وارد میشوند و در آنجا فیلم خاستگاهها را تماشا میکنند ،این
فیلم به توصیف و تشریح خاستگاه تمام ادیان امروزی میپردازد و پس از آن به سالن سیاحت زندگی
وارد میشوند و به وسیله پرتوافکنهای مدرن پنج مرحله از زندگی زمینی را تماشا میکنند .عبور از
هر بخش از این موزه دربرگیرنده تماشای فیلمها ،پیامها و تصاویر حیرتانگیزی است که تجربهای
منحصر به فرد برای بازدیدکنندگان رقم میزند .در این موزه از فناوری مدرن به منظور ارائه اطالعات
درباره ادیان جهان بهره گرفته شده است .مردم میتوانند از این دانش متنوع و پیچیده استفاده کنند
تا به حقیقتی هدفمند دست یابند و در جستوجوهای خود بتوانند از حس داوری خود سود ببرند .این
اطالعات درک فرد از علت عالقه و تمایل انسان به اعتقادات دینی را ارتقا میدهند .در زمینه آموزش
اجتماعی نیز این موزه قصد دارد با روندهایی مقابله کند که در راستای هدایت فضای معنوی فرد به کار
گرفته میشود تا اینکه این فضا به قدری محدود نشود که سرانجام از بین برود .این موزه دربرگیرنده
صنایع دستی و اشیائی است که به  10دین بزرگ دنیا تعلق دارد :اسالم ،مسیحیت ،یهودیت ،بودیسم،
هندوئیسم ،سیکیسم ،تائوئیسم ،شینتو ،مصر باستان و دین مایایی.
پاکسازی روح :بازدیدکنندگان در نور طبیعی غسل میکنند و با این تطهیر برای وارد شدن در مسیر
زایر آماده میشوند .رسمهای دیگر غسلدهی مانند آب به صورت نمادین با با وارد کردن دست در
پرده آب؛
راه زایر :بازدیدکنندگان به مسیر  36متری راه زایر وارد میشوند .در مسیر صدای قطرههای باران که
بر سطوح مختلف میریزد شنیده میشود .روی دیوار تصویر زایران مختلف در راههای متفاوت دیده
میشود و صدای پرسشهایی در مورد ایمان به زبانهای مختلف شنیده میشود؛
اثر دست :در انتهای مسیر زایر ،دیوار گرم و حساسی قرار دارد که بازدیدکنندگان اثر کف دست
خود را بر آن برجا می گذارند .دستها عالوه بر اولین اثر انسان در غار به عنوان اولین درک از خود به
بسیاری از رسومی اشاره دارد که در مذاهب به دست باز میگردد مانند نماز ،دعا ،شفا و بسیاری دیگر؛
سالن طالیی :داخل گنبد طالیی مفاهیم عشق ،صلح و  ...در مذاهب مختلف و به زبانهای گوناگون
نوشته شده است.
1. Museum of World Religions

سالن مذاهب جهان :در این سالن همزیستی مذاهب گوناگون را نشان میدهد .در قسمتی از آن
باورها ،تاریخ ،رسوم ،مصنوعات ،ابزار اجرای مراسم و مکانها و ساختمانهای مذهبی  10دین بزرگ
جهان به نمایش در آمده است .همچنین اسلوب زندگی و مراسم مذهبی ادیان مختلف در تایوان نشان
داده شده است؛
مشمول موهبت :بازدیدکنندگان دعای خیر رهبران مذهبی را مرور میکنند و همگی در مسیر عشق
و صلح قرار میگیرند.
دیوار شکرگذاری :تهذیب نفس به صورت آجر و مالت نشان داده شده است .در این قسمت هرشخص
از خود پیامی برجا میگذارد.
نتيجه گيري
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جامع ه پيچيده و تكثرگراي امروزي به شیوههای متنوعی برای محبوبیت دین نیاز دارد و تأسیس
موزههاي ديني نیاز عملی برای عصر جدید محسوب میشود .طبيعي است اين موزهها باید با
نمایشهای ایستا و سنتی صنایع دستی فرهنگی متفاوت باشد .ویژگیهای ضروری آن ،شکل دادن به
گفتوگو و تعامل با مخاطب و ارائه تجارب زنده است که از طريق آن فرد ديدگاه و نگرش خود را
در خصوص موضوع ديني و يا فرهنگي برمیگزیند .موزهاي كه بر اساس يادگيري اكتشافي و با ابزار
و دستگاههاي تعاملي تعبيه میشود باید بر چهار زمینه اصلی فناوری ،اطالعات ،آموزش اجتماعی و
سرگرمی مبتني باشد.
نسل آینده جوانان بیش از آنکه به صنایع دستی فرهنگی عالقه داشته باشد به فناوری اهمیت
میدهد .یک موزه دینی و فرهنگي باید به مخاطب خود این فرصت بدهد که حسی از آرامش و در
عین حال هوشیاری داشته باشد و الهامبخش عشق و صلح باشد .زيرا دین میتواند سرگشتگی مردم
درباره زندگی را حل کند و آنها را قادر سازد به ارزش زندگی خود پی ببرند.
بنابراين جامعه به روشهای مختلفی برای محبوب کردن حس ايرانيت و اسالميت میان مردم نیاز
خ خود ،در مورد مث ً
ال فرعو 
س دینی و تاري 
ی کهشاید از درو 
دارد .کودک 
ن و ابراهی م و مظاهر فرهنگي
ايراني اسالمي رايج در كشور شامل آداب و سنن ،گويشها ،بناها ،خط و زبان ،پوشاك و خوراك و غیره
ی
ت میکند و از او خواستهمیشود ،اندوختهها 
ل شرک 
ن محاف 
ش نباشد .اما زماني كهدر ای 
ی بهیاد 
چیز 
ذهنشرا بهتصویر بکشد ،و يا ضمن بازي با ابزار و دستگاههاي تعاملي آنها را تجربه كند مطمئن ًا در
ش زنده ،پايدار و مأنوس خواهد شد و همين امر به تثبيت هويت فرهنگي
اين فضا اين مفاهيم در ذهن 
او كمك شايان خواهد کرد .در اينجا تصوير برخي از ابزار و دستگاههايي كه موجب تأمين چنين هدفي
است به همراه توضيح نحوه كارايي آن به نمايش گذاشته شده است
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نام دستگاه مسیرهای کوچ عشایر
34
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بررسی اثرات مراکز علم در
جذب مخاطبان به مفاهیم علمی
محمدرضا نوروزی

1

چکیده

مقدمه

به نظر میآید شیوههای آموزشی انتخاب شده و یا اجرا شده در آموزش و پرورش ایران ،نتوانسته
است میزان عالقمندی دانشآموزان به فراگیری علم را در سطح قابل قبولی نگه دارد (شریفی:1385،
 )15-14این نبود جذابیت آموزشی آنچنان وسیع و زیاد است که به شکل معناداری میزان عالقمندی
دانشآموزان به دانش ریاضی در آموزش و پرورش ایران زیر حد متوسط است .این مورد به خصوص
در مورد میزان انگیزش درونی دانشآموزان در هر دو جنس پسر و دختر در آمارهای آموزش و پرورش

		
 .1طراح مستقل موزه و مراکز علم؛ norouzi.more@gmail.com
2. Hands on Science
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از مهم ترین کارکردهای یک برنامه ریزی آموزشی مؤثر در سطوح مختلف ،به خصوص وقتی درباره ترویج علم به
قشر عمومی جامعه بحث می شود ،نمایش جذابیت هاست .این جذابیت ها هم نه به عنوان هدف بلکه به عنوان ابزاری
کردن مخاطب نسبت به آموزش های ارائه شده طراحی و ارائه می  شود .در آموزش های
برای جذب مخاطب و ماندگار
ِ
رسمی و در سطوح گوناگون دست طراحان آموزشی به دالیل متنوعی از جمله فضای آموزشی ،حوزه های مفهومی و...
جذابیت آموزشی و محتوایی بسته است .اما در فضاهایی همچون موزه های علم و مراکز علم(هریک به شیوه
در ایجاد
ِ
انحصاری خود) امکان استفاده از ابزارها ،فنون و روش های مختلف برای ایجاد جذابیت و پایداری آموزشی(ترویج علم
و دانایی) به شکلی بسیار وسیع میسر است.
در متن حاضر به شکلی تجربی و پایش نمونه های موجود در ایران،تأثیرات مراکز علم در جذب مخاطبان به مفاهیم
علمی مورد بررسی قرار گرفته و نشان می دهد که مراکز علم با برنامه های فعال و برنامه ریزی های تعاملی ، 2تأثیری
به مراتب بیشتر از هر موزه علمی در آموزش پایدار و فراگیر دارد( ۷۴درصد باالتر) در نهایت براساس آمارهای به دست
آمده ،پیشنهادهای چهارگانه انتهایی مطلب به پی ریزی ِاصولی مقدماتی پرداخته می شود که بر اساس آنها می توان
یک مرکز علم فعال و کارا برای آموزش های ترویجی-پایدار طراحی و اجرا کرد.
کلیدواژگان :مشوق های یادگیری ،انگیزه درونی،انگیزه بیرونی،طراحی مرکز علم ،نقش ترویجی مراکز علم.
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اندازهگیری شده است.
بیشت ِر مشوقهای اجرا شده در آموزش و پرورش ایران از جنس محرکهای بیرونیاند .اما بر اساس
مطالعات متنوع ،در ظاهر انگیزههای درونی منجر به نتایجی چشمگیرتر در فراین ِد آموزش میشود
( )Ryan,R.M.&J,1991:131و از سوی دیگر ،ارزش انگیزههای درونی زمانی هویدا میشود که بدانیم
این انگیزهها به نسبت انگیزههای بیرونی بسیار ماندگارتر است(.)Ryan,R.M.,&Deci.E.L., 2000: 61
در بررسیهای به عمل آمده به منظور ایجاد انگیزههای درونی ،نقش فعالیتهای فراگیرندگان در باالبردن
سطح این انگیزهها و حتی ایجاد آن برای مخاطب تأکید زیادی شده است (Brownstein,E.&Destion,T.,
 )1995:29و به منظور ایجاد این فضای خود برانگیزاننده بهترین شیوه این است که دانشآموزان را در معرض
علم قرار دهیم و اجازه دهیم به حل مسائل پیش آمده بپردازند(.)Simpson,R.& Oliver,J.,1991:16
"مراکز علم" با برخورداری از امکانات تعاملی بینظیر و جذابیتهای سرگرمکننده خود این توانایی
اکتشاف خودبرانگیزاننده
را دارند که به جذب مخاطب بپردازند و آنها را به شکلی مستقیم در فضای
ِ
قرار دهد(.)Lumpe,A. &Oliver ,J. 1991:342
در اینجا مهمترین انگیزه درونی کسب شده که باعث پیش رفتن دانشآموزان به سوی کسب دانایی
پیگیری علمآموزی میشود ،نه خو ِد علم ،بلکه لذت و هیجان و سرگرمیای است که از فعالیتهای
بیشتر و
ِ
علمی موجود در اینگونه مراکز کسب میشود(.)Paris ,S., yambor ,K. & Packard ,B.,1998:278
در نوشتار حاضر با بررسی اثرگذاری مراکز علم از منظر تئوری و نیز بررسی میدانی(براورد اثرگذاری
در مراکز علم نمونه ایران) ،به نقش مؤثر این مراکز در ایجاد انگیزش درونی دانشآموزان پرداخته شده
است و در نهایت بر اساس همین یافتهها به اصول چهارگانهای در طراحی مرکز علم اشاره میشود
که میتواند برای طراحان موزههای علم و مراکز علم به عنوان راهکاری کلیدی در راستای افزایش
بهره آموزشی و ترویجی مؤثر باشد.
روش

در این بررسی  746دانشآموزی که برای بار نخست به بازدید از مراکز علم پرداخته بودند مورد
بررسی قرار گرفتند .این افراد به شکل تصادفی از میان بازدیدکنندگان مراکز علم در شهرهای تهران
زمانی پاییز  1390ه.ش .به مراکز علم مراجعه کرده بودند .در میان
و اصفهان انتخاب شدند که در بازه
ِ
آنها پرسشنامههایی قبل و پس از بازدید از مراکز علم توزیع شد .هر پرسشنامه شامل  ۵پرسش بود.
در مرحله بعدی پرسشنامههای کیفی بین معلمان مدارس بازدیدکننده ،در سه مقطع زمانی توزیع شد
تا اثرات کوتاهمدت و میانمدتِ بازدید از مراکز علم در میان دانشآموزان سنجش شود .در نهایت با
استخراج دادهها و دستهبندی آنها نتایج به دست آمده ،در ارائه پیشنهاد و طراحی مدل استاندارد مراکز
علم مورد استفاده قرار گرفت.

نتایج و تفسیر داده ها

در بخش پرسشنامه  های دانشآموزی پرسشها و نتایج به دست آمده در دو مرور(قبل از وارد شدن
به مرکز علم و پس از برنامه بازدید از مراکز علم) و نتایج کلی به دست آمده به شرح جدول  ۱است.
جدول  .1پرسش های ارائه شده به دانش آموزان و پاسخ های ایشان،پیش و
پس از بازدید از مراکز علم
ردیف
(شماره پرسش)

پرسش های دو گزینهای (بله /خیر)

میانگین امتیاز قبل
از بازدید

میانگین امتیاز پس
از بازدید

۱

علم موضوعی کسل کننده است

4.38

4.09

۲

از اینکه از علم اطالعات بیشتری
داشته باشم لذت میبرم

4.20

4.35

۳

ترجیح میدهم برنامه علمی ببینم تا
کار علمی بکنم

4.28

3.89

۴

خواندن کتابهای علمی را به سایر
کتابها ترجیح میدهم

3.42

3.79

۵

به نظرم انجام کار علمی مفرح
است

3.02

4.15

جدول  .۲جزئیات آماری پرسش های جدول  ۱به تفکیک هر یک از مراکز
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بر اساس برآورد عددی باال تغییرات معناداری در میزان لذتبخش بودن فعالیت علمی و نیز نگاه
جذاب به علم و موضوعهای علمی بین دانشآموزانی به وجود آمدکه از مراکز علمی بازدید کرده بودند.
نتیجه این برآورد در جدول  ۲خالصه شده است (با توجه به سطح برنامه های مراکز).

39

بر اساس نتایج مندرج در جدول  ۲اختالف معناداری بین فعالیتهای تعاملی(مرکز علمی) و
نمایشگاههای علمی یا فعالیتهای موجود در مراکزی وجود دارد که بیشتر حالت و فضای نمایشی
دارند .در مراکزی که دانشآموزان را به فعالیت وادار میکنند ،میزان انگیزش و جلب توجه به
موضوعهای علمی بیشتر نمایان میشود.
معلمان گروه مخاطب ،جمعآوری شد به
در مرحله بعدی تالش شد تا با استناد به دادههایی که از
ِ
تحلیلهای بعدی دست یافت .به همین منظور پرسشنامههای دیگری مهیا و نتایج آن در بازههای
زمانی مختلف از معلمان علوم گروههای بازدیدکننده جمعآوری شد .نتایج این بررسی در جدول ۳
ذکر شده است.
جدول  .۳نتایج درخواستی از مربیان و مسئوالن آموزشی به تفکیک زمان های بررسی
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تأثیرگذاری دادههای
بر اساس انتظار و تحلیلهای به عمل آمده(توصیفی) مشخص است که میزان
ِ
مراکز علم با گذر زمان کاسته میشود .عالوه بر این نتایج نشان میدهد که دانشآموزان از آنچه در
این مراکز فرا گرفته بودند برای پاسخگویی به مسائل علمی استفاده میکنند و افت چندانی هم در این
نوع استفاده وجود نداشته است .از سوی دیگر همواره دانشآموزان به استفاده و بازدید از این مراکز
اشتیاق داشتهاند.
بنیادهای طراحی مراکز علم با استناد به یافته های فوق

آماری فوق و نیز ارجاع
بر اساس تجارب شخصی در طراحی چنین مراکز و استناد به یافتههای
ِ
آموزشی مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (ویرایش  )1390و همینطور با
به نیازهای
ِ
احتساب توصیههای طراحان موزهها و مراکز علمی()Macdonald,Sharon,2002:98موارد زیر
ِ

نتیجه گیری

بر اساس مطالعه آماری انجام شده ،به نظر بدیهی میآید که بازدید دانشآموزان از مراکز علم منجر
به ایجاد حس بهتر و معنادارتری از علم برایشان شده است .این حس بهتر ،به شکلی مستقیم به میزان
تعاملی بودن ابزارها و امکانات موجود در مراکز علم وابسته است .بر اساس همین دادهها و نیز مطالعات
تئوری پایهای ،پیشنهاد میشود در هنگام طراحی مفهومی موزهها و مراکز علم ،به طراحی ابزارها و
بخشهای تعاملی بیشتر پرداخته شود و چارچوبهای نظری این نوع طراحی را مد نظر قرار داد تا
موزهای شادابتر ،فعالتر و شوق برانگیز را برای آینده بتوان متصور شد.
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طراحی مراکز علم استاندارد در شهرها و مرکز استانی مورد اشاره قرار
به عنوان بنیادها و الزامهای
ِ
میگیرد:
 -۱الزام به اجرای ابزارهای"تعاملی" در همه این مراکز
فعالیتهای تعاملی مجموعهای از فعالیتهاست که در آنها مخاطب به عنوان عنصر فعال
کردن لحظاتی شاد
انسانی ،با ابزارهای موجود به تعامل میپردازد و در این فرایند عالوه بر سپری
ِ
طراح مجموعه میپردازد .عالوه بر این آنچه که در این
و پرجنبوجوش ،به کسب دانایی موردنظ ِر ِ
فعالیتها مدنظر است و به شکل غیرخطی به آنها دست مییابد ،اکتشافاتِ کام ً
ال شخصیای است که
مخاطب بر حسب جنسیت ،شرایط ذهنی ،تجارب و ...میتواند کسب کند.
علمی مدارس و کتب درسی
 -۲لزوم ارتباط معنایی با مندرجات و آموزشهای
ِ
یکی از مواردی که با توجه به فقر شدید کشورمان درباره راهاندازی و طراحی مراکز علم و موزههای
طراحی مراکز علم مرتبط با داناییهای دستهبندی شده
علم فعال با آن روبهرو است ،همسانی و
ِ
آموزش و پرورش است .این به عنوان نقطه ضعف برای مجموعههایی است که تاکنون در ایران
طراحی و شناخته شدهاند.
طراحی ابزارهای مرکز علم
 -۳توجه کافی به جذابیتهای تفریحی و شوقبرانگیز در
ِ
برنامهریزیهای درسی در این مجموعهها بایستی با کیفیت باال و البته مملو از شادی و هیجان
باشند .وجه تمایز اساسی بین آموزشهای رسمی متمرکز و آموزشهای غیرمتمرکز ،پیوسته و همراه
بودن این سرفصلها دانست.
را میتوان در میزان شادی و شوقانگیز ِ
 -۴برنامهریزی طراحی موزه با توجه به فناوریهای مدرن به منظور تغییرپذیر بودن برنامهها در
یک فصل کاری.
استفاده از فناوریهای مدرن به مثابه یک لبه تیغ ،برنده است .از یکسو نمیتوان این ابزارها را به
شدن
کناری گذاشت و از آنها چشمپوشی کرد ،از سوی دیگر استفاده بیش از حد از آنها به بیروح ِ
مفهومی یک مرکز
مرکز علم میانجامد .برقراری تعادل در استفاده از این ابزارها هنری است که طراح
ِ
علم باید به آن توجه کند و از آن بهترین بهره را ببرد.

منابع

 سنجش انگیزه درونی و بیرونی پیشرفت و نگرش دانشآموزان مقاطع مختلف.)1385( .ح،شریفی
 فصلنامه.تحصیلی نسبت به مسائل آموزشی و سهم این متغیرها در تبیین پیشرفت تحصیلی آنان
171-202ص،5،18،نوآوریهای آموزشی

42
1394 سال ششم • شماره هشتم • بهار و تابستان

Brownstein,E.&Destino,T.(1995).Science Enrichment Outreach.Science Teacher,62(2),28-33.
Joyce, B. &Farenga,J.(1999).Informal Science Experience,Attitudes,Future Interest
in Science,and Gender of High-Ability Students:An Exploratory Study.School Science and Mathematics,99(8), 431-437.
Lumpe, A.& Oliver, J. (1991). Dimensions of Hands-on Science.The American BiologyTeacher, 53(6),345-348.
Macdonald, S. (2002). Behind the scenes at the science museum,First pub.New york,
Oxford.
Paris, S., Yambor, K., & Packard, B.(1998). Hands-on biology: A museum-schooluniversity partnership for enhancing student’sinterest and learning in science.
TheElementary School Journal, 98(3),267-289.
Ryan,R.M.&Deci.E.L.(2000).Intrinsic and Extrinsic Motivation: Classic Definitions
and New Directions.Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67.
Ryan,R.M.& Stiller, J.(1991).The Social Content of Internalization: Parent and
Teacher Influence on Autonomy, Motivation and LearningInp.R.Pintrich&
M.L.Maehr(Eds),Advance In Motivation And Achievement:Vol.7.Goals and SelfRegulatory Processes(115-149).Greenwich,Ct:Jai Press
Simpson, R., & Oliver, J. (1990). A Summary of Major Influences on Attitude toward and Achievement in Science among Adolescent Students.Science Education,
74(1),1-18.
Jorgenson, O. (2005). What K-8 Principals Should Know About Hands-On
Science?Principal, 81(2),49-52.

نگاهی به مفهومشناسی اخالق زیستی و گونههای آن
محمدجعفر ساعد

1

چکیده

اخالق زیستی در زمرة سپهرهای اندیشه ای بین رشته ای است که از آمیزش دو موضوع اخالق و زیست شکل گرفته
است و بر دامنه قلمروهای فکری که به این دو عرصه ارتباط می یابند ،نظارت می کند و از نظرگاه ارزش های اخالقی
خویش ،این دانش و علوم را مورد مداقه قرار می دهد ،یعنی با درگیر کردن فلسفه اخالق از یک سوی و مقوله های
پزشکی از سوی دیگر ،به دنبال پاسخگویی به معضالت و ابهام های ناشی از عملکردها و پژوهش های پزشکی از
منظر اخالق است .این حوزه نوین در ادبیات علمی ایران نیز به همین میزان تازه است و ورود به بطن و متن سرشت
آن مستلزم وقوف بر مفاهیم و گستره شناسی از یک سو و گونه شناسی و حوزه های کارویژه ای آن است.
کلیدواژگان :اخالق زیستی ،اخالق ،گونه شناسی ،حوزه های کارویژه اخالق زیستی.

با اینکه موضوعهای اخالق زیستی از زمانهای دیرین مورد بحث قرار گرفتهاند و نگاه عمومی
به صورت اجمالی بر نقش سوژههای انسانی در آزمایشهای زیستپزشکی به دنبال برمالشدن
آزمایشهای نازیها طی جنگ جهانی دوم معطوف شد ،گستره جدید اخالق زیستی ابتدا به منزله
رشته دانشگاهی تخصصی در جوامع انگلیسی زبان در دهه  1960پدیدار شد .به نظر کیوس و سینگر، 2
"شاید نخستین اثر مدرن اخالق زیستی ،اخالق و پزشکی ،اثر ژوزف فلچر باشد که در سال 1954
منتشر شد.گرچه فلچر بیشتر به مباحث اولیه درباره موضوعهای اخالقی در پزشکی پرداخت ،با این
حال ،تنها در دهه  1960بود که اخالق زیستی در حقیقت به منزله یک حوزه علمی شروع به شکل
گیری کرد"( .)Kuhse&Singer, 2009: 7با این حال ،پیشرفتهای فناورانه در قلمروهای متفاوتی
نظیر پیوند عضو و پایان مراقبت حیاتی ،3نظیر دیالیز کبدی در بیماریهای پیشرفته و دستگاه تنفس
مصنوعی ،پرسشهای جدیدی در مورد زمان و چگونگی امکان دست کشیدن از مراقبت و درمان
 .1استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
	 2. Kuhse and Singer
3.The end of life care
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مطرح کرد .در دهه  ،1970منابع اندیشه زیست اخالقی و برنامههای آکادمیک در این زمینه وارد
عرصه تفکر بشری شد .بنابراین ،گویی بدون درک پیشینه پزشکی در سده گذشته ،بررسی اخالق
زیستی و روند شکلگیری آن چندان نمیتواند پاسخگو باشد (.)Stevens, 2003: 179
اخالق زیستی به دالیل دینی( )Gregory, 2009: 46و فرهنگی( ،)Gbadegesin, 2009: 24مسیر
پردامنهای را در زمینه وارسی انسانی و سلسله مباحثی نظیر مرزهای حیات(نظیر سقط جنین و قتل
از روی ترحم) برای تخصیص منابع مراقبت بهداشتی کمیاب (نظیر اهدای عضو) مورد مطالعه قرار
میدهد .متفکران زیست اخالقی اغلب میان خود نیز در مورد محدودیتهای عملی رشته تخصصی
شان اجماع ندارند ،آنها در این خصوص که آیا قلمرو اخالق زیستی باید به خودی خود مرتبط
با ارزیابی اخالقی همه پرسشهای مربوط به زیستشناسی و پزشکی باشد ،یا تنها زیرمجموعه
این پرسشهاست یا نه ،توافق چندانی ندارند .برخی اندیشمندان زیست اخالقی ،ارزیابی اخالقی
را فقط محدود به اخالق درمانهای پزشکی یا نوآوریهای فناورانه ،و زمانگیری یا تنظیم زمان
درمان پزشکی انسانها میکنند .سایرین ،این قلمرو را به کلیه اعمالی بسط میدهند که میتواند به
ارگانیسمهای عملی احساس ترس و درد ،کمک یا آسیب برساند ،تسری میدهند .در واقع ،دسته اخیر
کلیه اعمال مشمول پزشکی و زیستشناسی را در سپهر اخالق زیستی جای میدهند.
حدود چهل سال پیش ،در اواسط دهه  ،1960اخالق زیستی به عنوان رشتهای تخصصی با زمینه
کلی فلسفه یا به تعبیری دقیقتر ،اخالق کاربردی شناسایی شد .گرچه این دانشواژه همچنان هم با
ارجاع به اکولوژی به کاربرده میشود ،اما در گفتمان مرسومتر ،به معنای مطالعه موضوعهای اخالقی
مربوط به علوم زیستشناسی و پزشکی استفاده میشود .این واقعه و طرزتلقی دقیق ًا با افشای سوء
استفادهها در مورد آزمایشهای صورت گرفته روی سوژههای انسانی در ایاالت متحده و خارج از آن
ارتباط نزدیکی دارد .در این راستا ،در ایاالت متحده امریکا ،عنوان"تاسکجی " 1استعاره و کنایهای برای
سوءاستفاده از آزمایشهای انسانی شده است .عناوین “ ”willowbrookو “ ”Jewish Hospitalبرای
به خاطرآوری اشارههای ضمنی و کنایات از این دست به کار برده میشوند .زمانی که سوءاستفادههای
تاسکجی افشا شد ،استفاده از سوژههای انسانی در تحقیقات پزشکی از نظرگاه اخالقی ،با شدت
مضاعفی مورد توجه قرار گرفت .در خارج از ایاالت متحده نیز محاکمات جنایات جنگی نورمبرگ که
با انتشار کدهای نورمبرگ  2و متعاقب آن ،اعالمیه هلسینکی 3دنبال شدند ،در رشد اخالق زیستی
نقش چشمگیری داشتند.
میتوان گفت که تحقیقات مربوط به سوژههای انسانی میتواند موضوع اساسی در وادی اخالق
زیستی در هر دو حوزه بهداشت عمومی و خصوصی باشد .به لحاظ ماهیتی ،اخالق زیستی درگیر
1.Tuskegee
2. Nuremberg Codes
3. Declaration of Helsinki

	 1. Watson and Crick
	 2.Van Rensseler Potter
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نگرانیهای مربوط به احترام به منزلت انسانی و اجتناب از به کارگیری انسانها به منزله ابزار و نه
هدف ،یعنی ابزارهای صرف برای آزمایش است.
همزمان با این تحوالت در باب تحقیقات راجع به سوژههای انسانی ،در عرصه دانش زیستپزشکی
و زیستفناوری نیز پیشرفتهای سریعی با ایجاد چالشهایی در مورد راههای موجود اندیشیدن
درباره موجود انسانی و ماهیت او صورت گرفت .آغاز این پیشرفتها ،کشف دی ان ای به وسیله
گروه پژوهشگران واتسون و کریک 1در دهه  1950بود .در این زمان بود که معنای بشر و موجود
انسانی به شکل قابل مالحظهای در نگاهی نو مورد توجه قرار گرفت و تعریف "انسانیت" که مقولهای
حیاتی و بنیادین در اخالق زیستی است ،به واسطه مقاصد متنوع ،اهمیتی نو یافت .تا اواخر دهه 1960
و  ،1970آنچه که انقالب زیستشناسی و علوم حیاتی از رهگذر پیشرفت مولکولی نامیده شده ،در
حال شکلگیری بود .صنعت داروسازی با تولید داروهای جلوگیری از بارداری و داروهای مسکن و
سایر داروهای با اثر باال به نحو چشمگیری در حال توسعه بود .تلقیح خارج رحمی یا در لوله آزمایش
تخمکهای انسانی حاصل شده و نخستین پیوند قلب انسان اتفاق افتاده بود و پزشکان با تکیه بر
فعالیت مغزی به جای فعالیت قلب یا شش به عنوان نشانه استقرار حیات ،در حال گسترش تعریفی
جدید و بنیادی از مرگ بودند.
وانگهی ،در ارتباط با درمان رفتاری بر پایه فناوری نوین نیز تغییراتی در حال وقوع بود .مهندسی
ژنتیک ،به ویژه در زمینه تشخیصهای والدینی کمتر از دو دهه پس از کشف واتسون و کریک در
جریان بود .در عین حال ،قابلیت موجود برای استفاده فناوری و فنون برای درمان بیماریهای مزمن،
ناباروری و بیماری روانی وارد میدان اندیشه شد و رشد آگاهی از کاربردهای مداخله در جسم و روان
بشر ،به شدت ارتقا یافت.
در کنار این موارد ،پرسشهایی در باب آینده بشر ،آزادی ،منزلت ،حق بر خلوت و خودآگاهی بشر در
وادی اخالق زیستی مطرح شد و مسائل جدیای با تأکید بر سیاست عمومی و منفعت اجتماعی وارد
گردونه بحث شد ،به ویژه این مسئله که در گستره مسائل اخالق زیستی مربوط به اشخاص ،منفعت
جامعه در چه بوده یا چه باید باشد.
تا این زمان ،از عنوان اخالق زیستی در این گستره وسیع مطالعه و بررسی یادی نشده بود تا اینکه در
سال  1971زیستشناسی به نام وان رنسلر پاتر 2این دانشواژه را در راستای تشریح نظریه خود مبنی
بر ضرورت وجود اخالق برای ِاعمال تعهدات و وظایف بشر نسبت به کل زیست کره و نه فقط انسانها
عملی مبتنی بر اصول قابل اعمال در زمینه
ارائه داد .هدف او ایجاد رشتهای تخصصی جدید از اخالق
ِ
علم جدید به جای بررسی فقط فلسفی یا مذهبی بود .مفهوم اخیر شامل محدوده اندیشهای میشود
که پرسشهای اخالقی مطرح شده در وادی پزشکی ،علم زیستپزشکی و زیستفناوری به منظور

تصمیمگیری روزانه و نیز سیاست عمومی ،حقوق و نهادهای اجتماعی را مورد مداقه قرار میدهد.
با این مفهوم ،موضوع اخالق زیستی به مباحثی با ابعاد اخالقی و سیاسی ناظر بر مسائل بازتولیدمثلی
نظیر سقط جنین ،تولیدمثل کمکی ،آزمایش ژنتیکی ،تحقیقات جنینی و سلول جسمی ،شبیهسازی،
ژن درمانی و ارتقای ژنتیکی گسترش مییابد .این مفهوم ،موضوعهای مرگ و مردن نظیر اراده
زنده ماندن" ،دستور عدم احیاء ،" 1خودکشی کمک شده ،قتل از روی ترحم ،و باروری پزشکی را در
بالینی رضایت آگاهانه ،داروسازی
بر میگیرد .افزون براین ،مفهوم مزبور شامل موضوعهای عمل
ِ
و ژنتیک ،اختصاص و پیوند عضو ،داروهای تقویتی و استفاده از اعضای مصنوعی یا حیوانی برای
انسانها ،در کنار سایر موضوعهای زیستفناوری نظیر هوش و رباتهای مصنوعی نیز میشود.
پارهای از متفکران ،تعاریفی از اخالق زیستی پیشنهاد دادهاند که دربرگیرنده سلسلهای کامل از فعالیتها
و اقدامهای انسانی مربوط به جسم ،ذهن و روان اشخاص انسانی میشود( .)Schaller, 2008برخالف
کاربرد گاه و بیگاه این تعاریف مضیق و موسع ،اخالق زیستی به طور عمده اندیشه و فکری است درباره
بررسی مشکالت اخالقی در وادی علوم پزشکی و زیستشناسی که در سه گستره بشری ،محیطی و
غیربشری(جانداران) صورت میگیرد.
نوشتار حاضر با نگاهی اجمالی به اخالق زیستی از نظرگاه مفهومی و گونهشناسی و حوزههای
کارویژه آن ،به دنبال آن است که نیمرخی مختصر اما تقریب ًا جامع از این قلمرو اندیشهای بشری به
دست بدهد.
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دانشواژه اخالق زیستی محصول ترکیب واژه یونانی “ ”bioبه معنای "زیست ،حیات" و واژه
“ ”ethosبه معنای "رفتار" است که در سال  1927توسط فریتس یور 2ابداع شد .در سال  ،1970وان
رنسلر پاتر ، 3زیستشناس آمریکایی ،این دانشواژه را برای "علم بقا " 4در مفهوم اکولوژی آن پیشنهاد
داد( )Kuhse, and Singer, 2009: 3و آن را با دامنه مفهومی وسیعتری از جمله همبستگی به زیست
کره 5در راستای حفظ آن ،و به این ترتیب تولد و ایجاد "اخالقی جهانی" به کاربرد؛ یعنی ،او از آن به
عنوان رشتهای تخصصی یاد کرد که بیانگر علقه و رابطهای میان زیستشناسی ،بومشناسی ،پزشکی
و ارزشهای انسانی به منظور دستیابی به بقای انسانها و سایر گونههای حیوانی بود .در این نگرش،
اخالقی ناشی از بهداشت مراقبت و علوم زیست اخالقی میپردازد.
اخالق زیستی به موضوعهای
ِ
اخالق زیستی از دو دیدگاه تعریف میشود .به واقع ،از نظر دامنه کاربرد اخالق زیستی ،میتوان آن
1. Do Not Resuscitate (DNR) Orders
2. Fritz Jahr
	 3. Van Rensselaer Potter
4. Science of survival
5. Biosphere
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را در دو قلمرو عام و خاص تعریف کرد.
اخالق زيستي در معنایي موسع ،بر اهميت و افاده محيطي و تكاملي استوار است ،بنابراین گسترههاي
انساني و غيرانساني و محیط طبیعی را دربرميگيرد .در واقع ،اخالق زيستي در اين مفهوم با ابتنای بر
ارزشهای اخالقی بر توجه مضاعف به "معماي بقاي بشر" ،يعني بقاي مناقشهانگيز گونههاي انساني
و حتي در نگاهي كالنتر ،بقاي پرمناقشه ملتها و فرهنگها در محیطی طبیعی تأکید میکند.
در این معنا ،اخالق زیستی دربرگیرنده تمامی مسائل درباره حیات انسانی و لوازم آن است .به
تعبیری دیگر ،سه حوزة انسانی ،حیوانی و محیطی را در خود جای میدهد ،چندان که "به آن دسته از
مسائل اخالقی ،اجتماعی و سیاسی اشاره دارد که به طور عام باید منشأ آن را در علوم زیستی جستجو
تخصصی
کرد"(محقق داماد و دیگران .)71 :1388 ،از این نظرگاه ،اخالق زیستی به منزلة رشتهای
ِ
برگرفته از فلسفه کاربردی تلقی میشود که در پاسخ به مشکالت هنجاری گوناگون ،اظهارنظر
اخالقی درباره حیات،
حرفهای میکند ( .)Schuklenk and Lott,2005: 130یعنی" ،پرسشهای
ِ
بهداشت ،علم ،پزشکی و محیط زیست را شناسایی میکند" ( )www.aboutbioethics.orgو تالش
میکند که پاسخی برای آنها بیابد .بنابراین اخالق زیستی عام به مشکالت اخالقی در تمامی حوزه
های زیست محیطی ،انسانی و جانوری میپردازد و درصدد پاسخ مناسب اخالقی برای هر یک از
آنهاست.
در معنای خاص آن؛ نخستین محور ،مطالعه اخالق زیستی ،اخالق پزشکی و مسائل و معضالت
اخالقی ناشی از آن در عرصههای گوناگون اجتماعی (سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی) است .به واقع،
اخالق زيستي در این مفهوم ،گسترهاي نسبت ًا نوين اندیشهای در دنياي پژوهش و تحقيق فلسفي
اخالقي -نظير تصور،
است كه عمر آن بيش از چند دهه نیست .این قلمرو ،به صورت نظاممند ،ابعاد
ِ
تصميمها ،رفتار و سياستهاي اخالقي -علوم حياتي و مراقبت بهداشتي بررسی میکند و در اين
راستا ،از تنوع روششناسيهاي اخالقي در يك پهنه بينرشتهاي بهره ميبرد .در حقیقت ،اخالق
زیستی به عنوان رشتهای تخصصی از رهگذر بهرهگیری از اصول اخالقی ،مشکالت زیستپزشکی
مؤثر بر حیات( )Schaller, 2008: 1را مطالعه و با یافتن راهحلهای برونرفت از این مشکالت بر
دو گستره کالن تمرکز میکند :گسترهای که بر موضوعها و مشکالت مطرح شده در عرصه اخالق
پزشکی عنایت دارد و میتوان از رابطه بیمار و پزشک ،رضایت آگاهانه ،قتل از روی ترحم و سقط
جنین یاد کرد ،و گسترهای که مسائل اخالقی ناشی از کشفیات زیستشناختی جدید و پیشرفتهای
زیستپزشکی مانند مهندسی ژنتیک ،شبیهسازی انسانی ،رحم جایگزین و مواردی از این قیبل را مورد
تدقیق قرار میدهد.
بنابراین ،اخالق زیستی در این گستره ،مطالعه شاخهای از فلسفه اخالق است که ارزشهای اخالقی
در علوم زیستپزشکی را مطالعه و مسائل اخالقی ناشی از تحقیقات روی جانداران زنده و کاربردهای
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آن تحقیقات را مورد مداقه قرار میدهد .چندان که به منزله نظامی حاوی اولویتهای پزشکی و
محیطی در راستای بقا و باز زیستی قابل قبول ،داوریهای ارزشی مربوط به رفتار انسانی در قلمروهای
زیستشناسی و زیستفناوری را در بوته بررسی و مالحظه قرار میدهد .از اين نظرگاه ،اخالق زيستي
به (الف)حقوق و وظايف بيماران و متخصصان مراقبتهاي بهداشتي( ،ب) حقوق و وظايف آزمودني
و پژوهشگران و (ج) صورتبندي و نظمآرايي رهنمودهاي سياست عمومي براي مراقبت باليني و
تحقيقات زيستپزشكي ميپردازد.
وانگهی ،در این قلمرو خاص ،اخالق زیستی به بررسی و مطالعه موضوعهای اخالقی در مرحله پس
از پیشرفتها و تحولهای دانش زیستپزشکی نیز میپردازد .در واقع ،مطالعه فلسفی مناقشههای
اخالقی پس از پیشرفتهای زیستشناسی و پزشکی و در واقع ،پیشرفتهای زیستفناوری است.
موضوعهای مطرح شده در این وادی اغلب موضوعهای مرگ و زندگیاند و معیارهای اخالقی و
زیستاخالقی به مثابه ابزارهای بنیادین این قلمرو میتوانند در چارچوبهای شخصی ،سازمانیافته، 1
نهادی 2یا جهانی 3نمودار شوند .برای نمونه ،در این گستره ،اخالق زیستی در پی پاسخگویی به این
پرسش است که چه زمانی میتوان از فناوریهای زیستی اخیر در این حوزه بهره گرفت و در صورت
به کارگیری ،پیامدها و عواقب مثبت و منفی آنها کدامند.
به طور کلی اخالق زیستی در معنای خاص با اینکه تمرکز نخستیناش بر اخالق پزشکی است اما
با دامنه اندکی بیشتر از آن ،به مطالعه و بررسی مسائل و مشکالت اخالقی در حوزه اخالق زیستی
پزشکی و پیشرفتها و فناوریهای زیستپزشکی و برایندها و عواقب آنها در ارتباط با بشر و درباره
آن ،اعم از جانداران و محیط طبیعی میپردازد و سعی دارد در پرتو آموزههای مسلم اخالقی و با توجه
به شرایط موجود ،پاسخهای مناسب و مقتضی ارائه کند.
گونه شناسی اخالق زیستی

برای اخالق زیستی میتوان جلوههای متفاوتی را به نظر آورد که هر یک از این جلوهها ،گویای
مداخله اخالق زیستی در قلمرویی خاص است و بر جداسازی گستره پردامنه این حوزه به بخشهای
کوچکتر اما تخصصیتر صحه میگذارند .با توجه به مفهوم عام اخالق زیستی که دامنهای بسیار
وسیع دارد و کل زیست کره را دربرمیگیرد ،میتوان دامنه فعالیت اخالق زیستی را در سه وادی
مشخص دستهبندی کرد :اخالق زیستی محیطی ،حیوانی و انسانی.

	 1. Organizational
	 2. Institutional
	 3. Worldwide

الف) اخالق زیستی محیطی

	 1. Environmental Ethics
	 2. Philosophical Ethics
	 3. Present and Future Generarions
 .4قانونگذار اساسي كشورمان در اين خصوص پيشرو بوده و در اصل پنجاهم قانون اساسي نه تنها بر «حقوق نسل هاي حاضر
و آينده» در داشتن اين فضا به عنوان بستر «حيات اجتماعي رو به رشد ،تأكيد کرده بلكه آن را فراتر از حق« ،تكليف همگاني»
تلقي کرده است  	
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اخالق زیستی محیطی یا اخالق زیستمحیطی 1که شاخه نوینی از دنیای فلسفه اخالق یا اخالق
فلسفی 2است ،به محیط در معنای عام اشاره دارد که شامل فضای زمینی ،هوایی و دریایی و حتی
جانداران و گیاهان و به ویژه انسان ها نیز میشود .اما چنان که در ادامه از اخالق زیستمحیطی
حیوانی و انسانی یاد میشود ،این دو قلمرو از اخالق زیستمحیطی خارج میشوند و دامنه اخالق
زیستمحیطی به موارد دیگر غیر از این دو وادی محدود میشود .چنین تفکیکی بر این منطق
استوار است که با لحاظ دامنه وسیع اخالق زیستمحیطی که شامل این دو حوزه دیگر شود ،تمایز
میان اخالق زیستمحیطی و اخالق به معنای عام آن امکانپذیر نخواهد بود .با این اوصاف ،اخالق
زیستمحیطی از اخالق انسانی و اخالق انسانی نسبت به محیط ،انسانها و حیوانات ،از هم تفکیک
می  شود تا به سهولت هر یک از این حوزهها مورد مداقه قرار گیرد.
برخالف افکار سنتی که محیط زیست طبیعی را ابزار و کاالیی برای استفاده بشر در روند توسعه
میشمردند ،امروزه در پرتو درک فزاینده همبستگی و برهمکنش انسان و محیط اطراف آن است که
محیط زیست طبیعی به مثابه "مأمن" بشر در زیست پایدار به حساب میآید؛ گسترهای که آسیبهای
وارده از انسان بر آن ،به خود انسان باز میگردد (ساعد . )27 :1389 ،به همین دلیل است که پایهریزی
روابط انسان و طبیعت بر اساس "قوانین طبیعی حاکم بر محیط زیست" (گروه منابع طبیعی و محیط
زیست ملل متحد و برنامه عمران ملل متحد ،)28-29 ،الزمه سالمت و پایداری ارتباط انسان با
طبیعت است .در این ارتباط اعالميه استكهلم مقرر ميدارد ":انسان از حق بر زندگي در محيطي
برخوردار است كه كيفيت آن حيات شرافتمندانه و مرفه را ميسر مي سازد"و بالفاصله اضافه مي كند
كه انسان "مسئوليت انحصاري حفاظت و بهبود محيط زيست براي نسلهاي حاضر و آتي 3را برعهده
دارد" .با توجه به اينكه اساسيترين حقوق انسان حتي حيات تنها در فضائي ميسر است كه امكان
اقليمي تولد و بقاي بشر وجود داشته باشد و شرايط عادي محيطي (اقليمي و جغرافيائي) از آلودگيهاي
جبران اكوسيستم در امان باشد ،وضعيت زيستمحيطي مطلوب و مناسب،
غيرقابل تحمل و غيرقابل
ِ
به مثابه حقي مستقل و مجزا به نام "بهرهمندي از محيط زيست مناسب" (ساعد )89 :1383 ،شناخته
ميشود 4.حفاظت از محيط زيست به منزله یکی از بایستههای اخالقی میتواند بستري براي فراهم
كردن زمينههاي اجتماعي بهرهمندي عموم از وضعيت مطلوب زندگي و همزيستي آحاد جامعه باشد
(تیال .)34 :1384 ،در مقابل ،بيتوجهي به مقتضيات زيستمحيطي ممكن است بقاي نسلهاي

كنوني و حيات نسلهاي آينده را در معرض خطر جدي قرار دهد .در اين راستا ،نه تنها تمتع و استيفاي
حق حيات بلكه ديگر حقوق بشري نسلهاي آينده تابعي از حفاظت كنوني از محيط زيست خواهد بود.
ب) اخالق زیستی حیوانی
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با اینکه در تعریف اخالق زیستیمحیطی ،حیوانات یا جانداران در معنایی کالن ،جزئی از طبیعت
تلقی میشوند ،اما به واسطه جدائی حوزههای فکری و تعمق و تدقیق تام و تمام در هر یک از این
حوزهها ،اخالق زیستی حیوانی خود قلمرویی فکری را به خود اختصاص میدهد . 1بنابراین مقصود از
اخالق زیستی حیوانی فقط مسائل اخالقی مربوط به جانوران غیرانسانی است .به تعبیر دیگر ،اخالق
زیستی حیوانی بر اخالق ناظر بر رعایت حال حیوانات تمرکز دارد و بدیهی است به نوع و نحوه رفتار
حیوان ناطق یعنی انسان با این جانداران برمیگردد .به واقع ،تصور انسان نسبت به سایر حیوانات که
ریشه در تاریخ تصورات انسانی از همان بدو ظهور دارد ،از جمله اینکه "حیوانات روح ندارند"" ،حیوانات
خرد و قوه تعقل ندارند"" ،انسانها نیرومندتر از حیواناتاند»" ،حیوانات زیان ندارند" ،و مواردی از
اینگونه موجب شده که بشر هر آن که اندیشهای اولیه در باب مسائل زیستی و به بهانه حمایت
جسمانی و روانی از بشر به ذهناش خطور میکند ،از به کارگیری حیوانات به مثابه "ابزاری" برای
آزمون تصورات خویش هیچ ابائی ندارد و بیمحابا این موجودات بیزبان (البته به رغم انسان) را زیر
تیغ آزمایش خویش قرار میدهد.
نگاه به پایگاه انسان در جهان طبیعی از منظر بینش انسانمحوری حیات به منزله فلسفه پدیداری
کل هستی مستلزم نپذیرفتن ایده برتری انسان بر سایر جانداران است .در این بینش ،انسان در مقام
مقایسه با به اصطالح زنجیرههای دونمرتبه حیات ،به عنوان دارندگان مرتبه واالتری از وجود در نظر
طرفی گونهای
گرفته نمیشود .این بینش ،دیدگاه هرمی دانستن زندگی را مردود میشمارد و اصل بی ِ
انسان را نمودار میسازد که به این ترتیب هیچ نوع جانداری به نفع انسان و به ضرر سایر حیوانات
پذیرفتنی نیست .در این نظرگاه ،انسان با درک رابطه خود با طبیعت از نظرگاه زیستی انسانمحور،
به سایر گونههای حیوانی غیرانسانی به همان چشمی باید بنگرد که به گونه خود مینگرد .چندان که
انسان و سایر جانداران غیرانسانی به منزله باشندهای تلقی میشوند که به هیچ روی در طول هم قرار
ندارند بلکه در عرض هم بوده و هر یک به دنبال صالح و خیر خویشاند .در چنین نگرشی ،اخالق
حکم میدهد که هر جاندار غیرانسانی به منزله یک موجود ،سزاوار برخوردی مبتنی بر احترام است
(بن سن.)\124 :1383 ،
در اخالق زیستی حیوانی ،از نظر مبنای اصول اخالقی ناظر بر مداخله در حیات حیوانی و احترام به
 .1گرچه این حوزه را می توان در نگاهی کالن در نظر گرفت و اخالق زیستی حیوانی انسانی و حیوانی غیرانسانی را از دل آن
استخراج کرد ،اما به واسطه تأکید پژوهش حاضر بر مقوله اخالق زیستی انسانی مناسب دیده شد که این دو گستره از هم جدا
آورده شود.

پ) اخالق زیستی انسانی

اگر از نوع و نحوه رفتار انسان با سایر حیوانات و اخالق ناظر بر رعایت حال و حقوق حیوانات به
عنوان "اخالق زیستی حیوانی" یاد کنیم ،نوع و نحوه رفتار انسان با انسان و اخالق ناظر بر رعایت
حقوق انسان نسبت به انسان را میتوان "اخالق زیستی انسانی" نام نهاد .در این نوع از اخالق زیستی،
بازیگر نقش اول و دوم سناریوی مزبور یا به عبارتی دیگر ،مرتکب و قربانی نقض این اخالق و اصول
	 1. Peter Singer
	 2. Tom Regan
	 3. Rosalind Hursthouse
	 4. Virtue ethics
	 5. Animal Liberation
	 6. Bernard Rollin
	 7. Animal Rights and Human Morality
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حقوق حیوانات میتوان به سه رویکرد اشاره داشت که هر یک با الگو و مبنا قراردادن مقولهای خاص
به توصیف و تحلیل این وادی اخالق هنجاری کاربردی در دنیای فلسفه اخالق میپردازند .رویکردی
که مبتنی بر فایدهمداری انسان است و به این ترتیب مبانی رفتار انسان با حیوانات را فایدهانگاری بشر
میداند .این نظریه از سوی پیتر سینگر 1ارائه شده است .نظری که از طرف تام ریگان 2ارائه شده و
مبنای اخالق ناظر بر رفتار انسانی با حیوانات را درستی و نه فایدهمندی میداند و نظر سوم که رازلیند
هرستهاوس 3بانی آن بود و از دیدی فضیلتمحور ،یعنی اخالق فضیلتمحور ، 4به این وادی مینگرد
(بن سن.)5 :1383 ،
با این توضیح که در حمایت از اندیشه افالطون و هگل مبنی بر اینکه بخش اندکی از کار فیلسوف
اخالق ،کمک به بیرون کشیدن و برشمردن الگوهای اندیشهای ناقص و درحال تولد در مورد انسان و
جامعه است ،فیلسوفان چندی ،با آغاز دهه  ،1970شماری شروط (تحفظ) اخالقی درباره استفادههای
بشری از حیوانات نظیر استفاده بیش از اندازه از حیوانات در آزمایشها و تحقیقات را مطرح کردند
و از این رهگذر به ترسیم نگرانیهای ناشی از این کاربرد یاری رساندند که به صورت تدریجی در
جامعه گسترش یافته بود .این کار برای نخستین بار به وسیله پیتر سینگر در سال  1975زیر فصلی
از کتابش با عنوان "آزادی حیوانات"  5نگاشته شد و توجیه اخالقی در زمینه استفاده بیش از اندازه
حیوانات ،از جمله احتمال اخالقی ایراد صدمه بر حیوانات در راستای بسط دانش علمی ،را به چالش
کشید و متعاقب آن ،در سال  ،1982این رویکرد به وسیله برنارد رولین  6در اثر خود تحت عنوان "حقوق
حیوانات و اخالق انسانی "7تداوم یافت و دوباره اخالق صدمه به حیوانات در تحقیقات در بوته نقد و
چالش قرار گرفت و بر همین منوال ادامه یافت ،چندان که امروزه رعایت حقوق حیوانات نیز در زمره
مقوله ای از مباحث فلسفه اخالق و حتی مبحثی جدید در وادی حقوق بشر به شمار می آید(Rollin,
.)2009: 496
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اخالقی" ،بشر" خواهد بود.
بشر ،این شبان هستی به تعبیر هایدگر و انسان مسئلهگون به تعبیر گابریل مارسل (مارسل:1388 ،
 ،)9در مسیر تاریخ اندیشههای فلسفی خویش ،تحوالت چشمگیری از نظر نوع نگرش به خود و
پیراموناش به خود دیده و سیر تحولی اندیشه از "جهانمحوری به انسانمحوری" را به نمایش
گذاشته است .رویکرد فیلسوفان به بشر به دو صورت بوده است .در مرحلهای از جهان و شناخت جهان،
به پایگاه انسان رسیدهاند و در مرحلهای دیگر ،با نگاهی انسانمحور از شناخت بشر به شناخت جهان
ره یافتهاند .در رویکرد دومین ،انسان کانون جهان بود (سقراط ،هیوم ،برکلی) و دیگر محکوم گیتی
نیست بلکه در مقابل ،به تلقی اینکه انسان مقیاس و معیار همه اشیاء بوده (پروتاگوراس و افالطون)،
آن را موجودی آزاد میانگارد که میتواند سرنوشت خود را رقم زند و جهان یا دست کم بخشی از
آن را به نحوی دستکاری کند که پارهای از خواستههایش را پاسخ گوید (فراست .)78 :1388 ،در این
رویکرد که آرام آرام "اندیشهمحوری" بشر مورد توجه قرار گرفته ،در ابتدای امر با نگرش ارسطو رنگ
و بوی بهتری به خود گرفت .ارسطو با وجود باور به صورت و ماده بودن بشر به مانند سایر اشیاء،
وجه تمایز با سایرین را وجود عقل و خرد در بشر پنداشت ،یعنی همان مقولهای که افالطون پیشتر از
رهگذر درک " ُم ُثل" به وسیله انسان به مثابه امری مختص او ،تأکید کرده بود .خردباوری بشر برای
بشر ،برایش "اندیشه بهرهمندی شأن و منزلت یا پایگاه در گیتی" به همراه آورد و اومانیسم یا انسان
گروی را به ارمغان آورد .این زمان بود که دیگر بشر نه تنها محکوم به طبیعت و جهان نبوده بلکه از
رهگذر خرد و تواناش میرود که جهان را از آن خود کند .تا به اینجا مدار اندیشه بشری در باب انسان
و جهان قریب به نود درجه چرخیده و با وجود نبود باور پیشین بر غلبه جهان بر بشر ،امروز دیگر به
دنبال خلق هنگامهای دیگر است و گام نخستین در این زمینه با انسانمحوری خود در پرتو مطالعات
ناظر بر جهان پیرامون برداشته شده است.
این فضای نوین فکر با فرانسیس بیکن آغاز شد و با هابز رنگ جدیتری به خود گرفت .هابز ،انسان
را موجودی ماده تصور کرد که باید جهان را درک کند و دکارت ،انسان را آمیزهای از جسم و ذهن
انگاشت که برخاسته از جهان است و اسپینوزا ،آن را حالتی از امتداد یا جسم و حالتی از اندیشه(فراست،
 .)88 :1388الک با تمرکز بر قابلیت "حس" بشری وارد شد و با وجود باور به انسان به مثابه بخشی
از جهان ،آن را موجودی حساس به پیرامون نامید و عقل و خرد او را سنگ محک همه اشیای
جهان(فراست .)89 :1388 ،روسو ،آدمی را برخوردار از احساس و عاطفه میدانست و بر این تصور بود
که باید پوسته تمدن را به کناری زده تا بشر آزادانه تمامی قابلیتهای خود را پرورش دهد .کانت در
این میان ،مقام شامخی دارد ،او"مسئولیت بازگرداندن انسان به مقام شامخ خود در جهان را به گردن
گرفت" (فراست .)92 :13388 ،اوهمانند الک ،برکلی و هیوم بر این باور بود که شناخت محدود به
اندیشههاست و تمامی دانش بشر در باب پیرامون خود حاصل صور حسی است که از راه تماس با

حوزههای کارویژه ای اخالق زیستی

اخالق زیستی ،قلمرویی یکپارچه نیست بلکه دست کم دارای سه نوع کارویژه متفاوت است که هر
یک رابطهای متفاوت با فلسفه دارد.

الف) اخالق زیستی بالینی

اخالق زیستی بالینی ، 3به آرایش مفاهیم ،ارزشها و روشهای اخالق زیستی در دایره بیمارستان
یا کلینیک میپردازد .کارویژه اخالق زیستی بالینی ،همفکری و رایزنی اخالقی است که از رهگذر
آن ،پزشکان ،پرستاران ،مددکاران اجتماعی ،بیماران نگران یا حیران و سرگشته یا اعضای خانوادهشان
برای کمک در حل یک قضیه واقعی دست یاری به سوی اندیشمندان اخالقی دراز میکنند .با اینکه
	 1. Categorical Imperative
	 2. Johann Gottlieb Fichte
	 3. Clinical Bioethics
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جهان بیرونی دریافت کرده است اما با ارائه تکلیف اخالقی 1فضای اندیشه خود را از این متفکران
جدا میسازد.
این رویکرد با ورود "اختیار و اراده بشر" جلوهای دیگر به خود گرفت .فیخته 2انسان را به طور اساسی
فاعلی مختار میدانست و برترین ویژگیاش را فعالیت خودتعیینگر یا خودشناسا برشمرد(فراست،
 )94 :1388و شلینگ ،انسان را سیستمی زنده و پویا که در جهان دارای جایگاه خاص خویش است و
شالیرماخر نیز انسان را موجودی خودتعیینگر تلقی کرد که در انگاره کلی اشیا دارای استعداد و جایگاه
ویژهای است .هگل که همراه فیخته و شلینگ در زمره نمایندههای جنبش آرمانگرایی محسوب
میشوند ،از رهگذر قاعده دیالکتیک (نهاده ،برابرنهاده و برنهاده) چنین تصور کرد که ذهن انسانی ،به
صورت طبیعی از یک واقعیت مشهود به سوی واقعیت متضاد با آن میچرخد و بر این اساس استدالل
کرد که تمامی تفکر به همین شکل رخ میدهد(فراست.)96 :1388 ،
بنابراین ،تحولی چشمگیر از جهانمحوری به انسانمحوری در اندیشه بشر روی میدهد .دنیای
امروزی دنیای بشرمحوری است ،و هر حرکتی در این گیتی از ناحیه بشر صورت میگیرد ،رنگ و
بویی بشری برای رسیدن به غایت و حقیقت موعود بشری دارد .با این حال ،در فضای اخالق زیستی
به مثابه یکی از قلمروهای خاص حاصل از اندیشه بشری ،باز انسان ،نقش بازیگری فعال را بازی
میکند و در کنار آن ،محیط طبیعی و سایر حیوانات نیز به مثابه ابزارهایی برای تحقق حقیقت او تلقی
و به کاربرده میشوند .در هر حال ،در این قلمرو ،محیط طبیعی و جانداران به اندازه انسان موضوعیت
دارد و واجد اهمیتاند .با این همه ،تدقیق مسلم در وادی اخالق زیستی برای دستیابی به دستاوردهای
مشخص ،ضروری میسازد که هر یک از قلمروهای انسانی ،حیوانی و محیطی به صورت جدا مورد
توجه قرار گیرد.

بحث و بررسیها در مورد قضیهای واقعی است که در زمان حال رخ داده ،اما این بحثها ،چیزی جز
فعال دانشگاهی میتوانند بحثهای خود را بدون
فرضیه نیستند .با وجود اینکه اندیشمندان
اخالقی ِ
ِ
الزام به اخذ نتیجه در قضیه مطرح شده به پایان برسانند ،اما اخالقیون بالینی به درستی میدانند که
بستر و بالین بیماری ،اتاق سمینار نیست و تصمیمی باید اتخاذ شود.
با اینکه اندیشمند اخالق بی هیچ تردیدی در دانشگاه ،به میزان قابل مالحظهای فلسفه خوانده
است ،و اگرچه رویکردش نسبت به حل مشکل بالینی ممکن است به خوبی ارتباط او را به مهارتهای
تحلیل فلسفی نشان دهد ،بخش پردامنهای از کار در امر همفکری و مشاوره بالینی ممکن است به
منزله نوعی میانجیگری اختالف اخالقی پزشکی توصیف شود .به یقین ،موضوع این مباحث از نظر
فلسفی ،غالب ًا ،حول و حوش مسائل مطرح شدهای نظیر رضایت آگاهانه ،1صالحیت ،حق بر اجتناب یا
رد درمانهای حافظ حیات ، 2و از این قبیل دور میزند.
ب) اخالق زیستی سیاست محور
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"اخالق زیستی سیاستمحور " 3جلوه دیگری از کارویژه اخالق زیستی را شکل میدهد .در
مقابل اخالق زیستی بالینی که نگران سرنوشت بیماران است ،اندیشمند اخالق زیستی که تحلیلگر
سیاستمحور است ،به یاریرسانی وصورتبندی سیاستهای مؤثر بر مردم میپردازد .مباحث
سیاستمحور میتواند در سطح بیمارستانهای خصوصی یا سیستمهای بهداشتی صورت گیرد
که در این مراکز ،مجریان ،گروههای پزشکی و پرستاری و اندیشمندان اخالق در مورد قابلیت
اعمال سیاستهای مغایر راجع به بیفایده بودن پزشکی بحث و تبادل نظر میکنند .وانگهی ،این
مباحث میتواند در فضای محدودتری نظیر کمیسیونهای ملی مختلف نیز روی دهد که برای تنظیم
سیاستهای مربوط به مسائلی نظیر شبیهسازی ،دسترسی به مراقبت بهداشتی یا خودکشی تشکیل
شدهاند.
با اینکه چنین کمیسیونهایی در مقایسه با اخالقیون بالینی در جایگاه کلیدیتری قرار دارند،
اخالقی
فعالیتهای اخالق زیستی این دو گروه بیشتر گرایش کاربردی و نتیجه محوری دارند .متفکر
ِ
بالینی معمو ًال از توسل جستن به نظریه فلسفی نگران است ،زیرا مخاطب سخنان او معمو ًال تمایل
چندانی به بحث این مقوالت در چنین سطح گستردهای ندارد ،درحالی که ،اندیشمند اخالق زیستی
بر مبنای کمیسیون ملی به زودی به این نتیجه میرسد که تحقق و دستیابی به اجماع با هماندیشان
خود بر پایه نظریه فلسفی امکانپذیر نیست.

	 1. Informed consent
	  2. The right to refuse life-sustaining treatments
	 3. Policy-oriented bioethics

پ) اخالق زیستی دانشگاهی

اخالق زیستی مبتنی بر فعالیت دانشگاهی ، 1سومین جلوه و آخرین نمو ِد کارویژهای اخالق زیستی
است .این اخالق زیستی ،گونهای است که به واسطه محدودیتها یا الزامهای عملی ثابت شده از
سوی کلینیک یا کمیسیون ،به تعویق نیافتاده و منع نمیشود .در واقع ،یک دانشگاهی آزاد است تا به
شکلی عمیق یا بلندپروازانه تا عرش و فلک افالک ،نظری که قائل به آن است ،بیندیشد .برخالف یک
اندیشمند اخالقی بالینی ،یک دانشگاهی از رهگذر الزامها یا محدودیتهای زمانی ،عرف پزشکی ،حقوق،
و حتی عقل سلیم ،قابل کنترل فکری نیست .در حقیقت ،اندیشمند دانشگاهی برخالف یک تحلیلگر
سیاست اخالق زیستی ،نگران یافتن زبانی مشترک یا تسلیم ضرورتهای تحمیلی پلورالیسم 2یا حمایت
نهادهای دولتی نیست .در این دامنه آکادمیک است که رابطه میان فلسفه و اخالق زیستی ،گرایش به
این دارد تا پوششها و ابهامها را به کناری زده و بیش از پیش روشن و روشنتر شود .باید اذعان داشت
که قطع نظر از هر گونه تالشی در عرصه دانشگاهی در باب پاسخدهی به پرسشهای مطرح شده در
زمینه اخالق زیستی ،متفکران اخالق زیستی بری از پاسخدهی به پارهای از این پرسشها نبوده و باید به
برخی از الزامات پاسخ دهند.
نتیجه گیری

	 1. Bioethics as an academic pursuit
	 2. Pluralism
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امروزه ،اخالق زیستی ،حوزه نوین تخصصی است که با سه گستره خاص وارد فضای نظری و
عملی حیات انسانی شده است و با کارویژههای خویش به دنبال تحقق مطلوب اندیشه انسانی است.
اگرچه اخالق زیستی به منزله سپهری برای بررسی و اعمال اصول اخالقی و حقوقی -قضایی نزدیک
چهار دهه پیشین پدیدار شده است ،با وجوداین ،رشد و گسترش آن چشمگیر و قابل مالحظه است .در
واقع ،اخالق زیستی در کنار اینکه به شدت از فلسفه تغذیه میکند ،بسیاری از استداللها و ادعاهایش
در روند عملی رشتههای تخصصی پزشکی ،علوم حیاتی و حقوق تأثیر گذاشته است .افزون براین،
استدالل و ادعاهای متفکران اخالق زیستی ،در قلمرو سیاسی که خود بر طرح و برنامه سیاست
عمومی و حقوق ،پذیرش یا رد اشکال تحقیقات علمی و پزشکی ،شناسایی اولویتهای بودجه عمومی،
و جایگیرسازی ارزشها ،انتظارها و ایدهآلهای اجتماعی اثر میگذارد ،رشد روزافزونی دارد .با اینکه
اخالق زیستی در معنای خاص آن ،محدود به روابط نسبت ًا خصوصی و مقدس میان پزشکان و بیماران
سیاسی جوامع از
میشود ،به نحو روز افزونی در جنب و جوش است تا پایگاهی محوری در گفتمان
ِ
نظر فناوری پیشرفته به خود اختصاص دهد(.)Tremain, 2008: 101
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مجالت ربوده شده و نحوة شناسایی آنها
مهدی دادخواه
محمد داورپناه جزی
1

2

چکیده

باگسترش روزافزون مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ،تعداد پژوهش های انجام شده نیز افزایش می یابد .از طرفی چاپ
نتایج این پژوهش ها در مجله های علمی نیز رشد خواهد یافت .در این میان استادان وپژوهشگران سعی می کنند
نتایج تحقیقات خود را در مجله هایی به چاپ رسانند که مورد تأیید یک یا چند نمایه معتبر بین المللی است .همچنین
برای ارتقای سطوح آکادمیک در دانشگاه ها انتخاب مجله مناسب به خصوص آن دسته مجله هایی که در پایگاه هایی
همچون تامسون رویتر نمایه و دارای ضریب تأثیرند ،مورد توجه پژوهشگران خواهد بود .در این میان افراد سودجو با
راه اندازی وب سایت های جعلی که نام و نشان مجله های آکادمیک را دارند از پژوهشگران کالهبردای می  کنند .در
این مقاله به طور مختصر مجالت ربوده شده معرفی می شود و راهکارهایی برای شناسایی این دسته از مجالت ارائه
خواهد شد که توسط پژوهشگران در رشته های دانشگاهی مختلف قابل استفاده خواهد بود.
کلیدواژگان :بررسی مجله ها ،مجله های ربوده شده ،مهندسی اجتماعی ،نمایه سازی مجله ها.

مجلههای ربوده شده ، 3مجلههاییاند که با استفاده از نام و شاپای مجلههای اصلی اقدام به کالهبرداری
از پژوهشگران میکنند ( .)Jalalian&Mahboobi, 2014جاعالن با ساخت وبسایت برای مجلههایی
که دارای نسخه کاغذی بوده و فاقد نسخه الکترونیکیاند خود را به عنوان سردبیران مجله اصلی
معرفی کرده و با دریافت هزینه چاپ از محققان کالهبرداری می  کنند ( .)Dadkhah et al., 2015جاعالن
مجلههای ربوده شده به فراوانی از فنون مهندسی اجتماعی 4استفاده میکنند(.)Maan &Sharma, 2012
در ادبیات امنیت اطالعات ،مهندسی اجتماعی به هنر بهرهبرداری از رفتارهای آسیبپذیر انسانها
برای ایجادشکاف امنیتی بدون هیچ ظن وگمانی ازسوی قربانی گفته میشود.
مهندسی اجتماعی انسانها را با روشهای مختلف فریب داده و با متقاعدکردنشان از آنها برای

 .1گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات ،مؤسسه آموزش عالی صنعتی فوالدdadkhah80@gmail.com ،)ISI( ،
 .2گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات ،مؤسسه آموزش عالی صنعتی فوالد	  .
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مقدمه

57

دستیابی به اهدافش ،سوء استفاده میکند .کوینمیتنیک 1مبدع روش مهندسی اجتماعی بوده است
( .)Mitnick & Simon, 2009مهندسی اجتماعی با سوء استفاده از تمایل طبیعی انسانها به
اعتمادکردن به اهداف خود دست مییابد .جاعالن مجلههای معتبر نیز به منظور فریب قربانیان خود از
این فنون استفاده میکنند .شکل ( )1فرایند شکلگیری یک مجله جعلی و نحوة فریب پژوهشگران
به وسیلة جاعالن را نشان میدهد.

شکل  .1فرایند شکل گیری یک مجله جعلی و نحوة فریب پژوهشگران به وسیلة جاعالن
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مجلههای ربوده شده از جهاتی شبیه حملههای فیشینگ اند .2در حملههای فیشینگ مهاجمان با
ساخت یک سایت جعلی که شبیه سایت اصلی است و با استفاده از فنون مهندسی اجتماعی اقدام به
فریب قربانیان میکنند ،سپس با هدایت آنها به سایتهای جعلی اقدام به سرقت اطالعات حساس
آنها از جمله رمز عبور میکنند و به وسیله اطالعات سرقت شده منابع مالی قربانی را به سرقت
میبرند( .)Dadkhah &Jazi, 2014مجلههای ربوده شده ،مجلههاییاند که با نام و اعتبار برخی
نشریههای معتبر کار میکنند ولی در واقع ارتباطی با آن مجلهها ندارند و مانند حمالت فیشینگ
انگیزههای مالی را دنبال میکنند .با این تفاوت که در این نوع کالهبرداری قربانی اطالعات حساس
خود را در اختیار مهاجم قرار نمیدهد بلکه به طور مستقیم منابع مالی را به مهاجم تحویل میدهد.
جدول ( )1نیز ویژگیهای مشترک بین حملههای فیشینگ و مجلههای ربوده شده را نشان میدهد.

1. Kevin Mitnick
 .2فیشینگ ( )Phishingبه تالش برای به دست آوردن اطالعاتی مانند نام کاربری ،گذرواژه ،اطالعات حساب بانکی و  ...از
طریق جعل یک وبسایت ،آدرس ایمیل و ...گفته میشود  	

جدول  .1ویژگی های مشترک بین حمله های فیشینگ و مجله های ربوده شده (نشریه های جعلی)
حملههای فیشینگ

مجلههای ربوده شده

ویژگی

بله

بله

داشتن انگیزههای مالی

بله

بله

ارسال ایمیل به منظور فریب قربانیان

بله

بله

استفاده از نام یا دامنههای مشابه

در حمالت فیشینگ هدفمند قربانیان
خاصی مورد نظرند.

بله

انتخاب قربانیان مورد حمله

معمو ًال وبسایتهای مجلههای
جعلی برای مدت کوتاهی در
دسترساند.

طول عمر کم سایت جعلی ساخته شده

بله

استفاده از ضعفهای موجود در پروتکلهای
اینترنت مانند TCP/IP

متوسط

معمو ًال وبسایتهای فیشینگ برای
مدت کوتاهی در دسترساند

بسیار زیاد

بله

به کارگیری مهندسی اجتماعی

نحوة شناسایی مجله های ربوده شده

مقالههایی که به بحث در مورد مجلههای ربوده شده پرداختهاند بسیار اندکاند .پیش از این
مجلههای نامعتبر و ربوده شده در برخی منابع آکادمیک مانند:
( )Jalalian&Mahboobi, 2014)،(Dadkhah et al., 2015و ( )Jalalian, 2014مورد بحث قرار
گرفتهاند و راهکارهای کلی برای مقابله با آنها به پژوهشگران داده شده است .ولی هدف ما در این
مقاله معرفی ویژگیهای متمایزکننده مجلههای ربوده شده از سایر مجلهها است تا پژوهشگران بر
اساس آن بتوانند این مجلهها را شناسایی کنند .در ادامه مهمترین این ویژگیها بیان شدهاند .الزم به
ذکر است که مجلههایی مورد توجه جاعالن قرار میگیرند که در یکی از پایگاههای معتبر نمایهسازی
مجلههایی همچونThomson Reuters،Scopus،PubMed،ISCو ...نمایه باشند .الزمة استفاده از
ویژگیهای مطرح شده برای شناسایی مجلههای ربوده شده نیز نمایه بودن مجله مورد بررسی در
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تاکنون بسیاری از پایگاههای معتبر نمایهسازی نشریهها فریب جاعالن مجلهها را خوردهاند .از
جمله این پایگاههای نمایهسازی میتوان  Cite Factorرا نام برد که تقریب ًا تمامی نشریههای ربوده
شده را به همراه آدرس جعلی نمایه کرده است .طبق بررسیهای انجام شده روی  40سایت مربوط
به مجلههای ربوده شده مشخص شد که قربانیان اغلب متعلق به کشورهای در حال توسعهاند و
مجلههایی اغلب مورد هدف قرار میگیرند که مقالهها با موضوعهای مختلف در آنها قابل چاپ باشد.
در برخی از موارد جاعالن از ضعفهای موجود در پروتکل  TCP/IPنیز استفاده کردهاند که از جمله
آنها میتوان ارسال ایمیلهای فراخوان جعلی به پژوهشگران با آدرس نهادهای معتبر برای چاپ مقاله
در نشریههای جعلی را نام برد(.)Email Spoofing

یکی از پایگاههای نام برده شده است.
● نمایه بودن در پایگاه  Journal Seek؛ این پایگاه فهرستی از نشریهها به همراه آدرس وبسایت
آنها را نگهداری میکند و میتواند اطالعات ارزشمندی در اختیار ما قرار دهد .چنانچه برای آی
اس اس ان 2مجله مورد بررسی وبسایتی در این پایگاه ثبت نشده بود به احتمال زیاد سایت مورد
بررسی سایت واقعی مجله نیست .استفاده از این ویژگی به تنهایی نمیتواند شاخص مناسبی برای
تشخیص مجلههای ربوده شده باشد زیرا این پایگاه اطالعات همة مجلهها را در اختیار ندارد و
در برخی موارد فریب جاعالن را خورده است (جاعالن مجله  Jökullاین پایگاه را فریب دادهاند و
آدرس جعلی مجله را ثبت کردهاند).
● موجود بودن شمارههای قبلی :جاعالن معمو ًال برای دسترسی به شمارههای قبلی مجله تقاضای
نام کاربری و رمز عبور میکنند و یا فقط چکیده مقالهها را نمایه میکنند این درحالی است که
مجله به صورت دسترسی باز 3در حال فعالیت است .در صورتی که در وبسایت مجله مورد بررسی
دسترسی به شمارههای قبلی مقدور نباشد به احتمال زیاد سایت منتسب به مجله جعلی است.
● طول عمر دامنه :جاعالن معمو ًال دامنه سایت جعلی را مدتی قبل از ساخت سایت جعلی ثبت
میکنند .بنابراین دامنه وبسایتهای مجلههای جعلی باید در سالهای اخیر ثبت شده باشد
در حالی که مقالههای موجود در آرشیو آن مربوط به چند سال قبلاند .در صورتی که عمر دامنه
سایت با آرشیو مقالههای موجود در آن همخوانی نداشته باشد به احتمال زیاد سایت منتسب به
مجله جعلی است .با استفاده از پایگاههای Whoisمیتوان مقدار این ویژگی را استخراج کرد و در
شناسایی مجلههای ربوده شده به کار گرفت .طول عمر مناسب با توجه به اولین شمارههای چاپ
شده مجله سنجیده میشود.
● رنکینگ :نشریههای جعلی معموال رنکینگ باالیی به خود اختصاص نمیدهند .مجلههای معتبر
معمو ًال دارای رنکینگ چهار یا بیشترند.
● ارسال انبوه ایمیل فراخوان مقاله:مجلههای ربوده شده معمو ًال برای جذب قربانیان خود اقدام به
ارسال ایمیلهای فراخوان میکنند .آنها ایمیل قربانیان را از مقالههای موجود در نشریههای سطح
پایین و کنفرانسها به دست میآورند.
● کشورهای ورودی به سایت :معمو ًال قربانیان مجلههای ربوده شده از کشورهای خاصیاند این در
حالی است که مجلههای معتبر بازدیدکنندگانی از سراسر جهان دارند .در صورتی که بازدیدکنندگان
سایت یک مجله متعلق به چند کشور محدود باشند میتوان احتمال داد که سایت مورد بررسی
جعلی است و سایت واقعی مجله نیست .برای به دست آوردن اطالعات بازدیدکنندگان وبسایتها
1
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	 3. Open Access

نتیجه گیری

در این مقاله به چالشی جدی در دنیای آکادمیک یعنی مجلههای ربوده شده پرداخته شد که تاکنون
کمتر به آن توجه شده است .سپس وجه تشابه مجلههای ربوده شده با حملههای فیشینگ بیان و
	 1. http://www.alexa.com
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میتوان از پایگاه  1Alexaاستفاده کرد.
● استفاده از لینکهای خارجی :این ویژگی بر ساختار کدهای سازنده وبسایت مورد بررسی تمرکز
میکند .در صورتی که تصاویر یا محتوای سایت مورد بررسی از لینکهای خارجی تأمین شود
احتمال میرود که سایت مورد بررسی ،سایت واقعی مجله است ،زیرا اغلب مجلههای ربوده شده
مانند حملههای فیشینگها از محتوای کپی شدة وبسایتهای دیگر استفاده میکنند.
● نمایه بودن در منابع معتبر :اصو ًال نشریههایی که مورد جعل قرار میگیرند در یک پایگاه علمی
معتبر نمایه بوده و برای قربانیان دارای ارزش باشند تا بتوانند آنها را مجاب کنند .از جمله این منابع
معتبر پایگاه علمی  Thomson-Reutersاست .تقریب ًا تمامی مجلههای جعلی شناسایی شده در این
پایگاه نمایه بودهاند .البته باید در انتخاب نمایه معتبر نهایت دقت را به کاربرد زیرا نمایهCite Factor
تقریب ًا تمامی مجلههای جعلی به همراه آدرس جعلی آنها را نمایه کرده است و برای بررسی مناسب
نیست.
● ترتیب در نتایج جستجو :این ویژگی به منظور افزایش دقت در شناسایی مجلههای ربوده شده
افزوده شده است به این صورت که عنوان مجله مورد نظر در موتور جستجو مورد بررسی قرار گرفته
و آدرس سایت آن برگردانده میشود .این ویژگی به منظور شناسایی مجلههای ربوده شدهای که
مجله اصلی آنها دارای نسخه الکترونیکی است ،کاربرد دارد.
● آدرس صفحه طوالنی :برخی ازمجلههای ربوده شده مانند حملههای فیشینگ آدرسی طوالنی را
مورد استفاده قرار میدهند .یو آر ال های طوالنی معمو ًالبرای پنهان کردن بخشهای شکبرانگیز
در نوار آدرس به کار میروند .مطابق با اصول علمی ،هیچ طول قابل اعتمادی برای تمیزی و آر
الهای فیشینگ ازیو آر الهای قانونی وجود ندارد اما به طور عادی اگر یک یو آر ال طوالنی به
نظر برسد احتمال دارد متعلق به یک مجله جعلی باشد.
● دامنه مقالههای قابل قبول نشریهها :اکثر نشریههای جعل شده به گونهایاند که مقالهها با
موضوعهای مختلف را پذیرش کنند و کمتر نشریههایی که مربوط به دامنة خاصیاند مورد جعل
قرار گرفتهاند .اکثر این نشریهها یا دارای اسامی خاصاند که دامنه موضوعی را مشخص نمیکنند
(مانند  )Waliaیا عنوان آنها به گونهای است که محدوده وسیعی از حوزههای تحقیقاتی را پوشش
میدهند(مانند.)Journal of Technology

الزم.ویژگیهای منحصر به فردی ذکر شد که امکان شناسایی مجلههای ربوده شده را فراهم میکنند
به ذکر است که هر روزه جاعالن مجلههای ربوده شده جدیدی را ایجاد میکنند که تشخیص آنها
 بنابراین انتخاب یک مجله برای چاپ نتایج تحقیقات خود مستلزم صرف زمان و،بسیار دشوار است
وقت کافی است چرا که توجه نکردن به این موضوع میتواند نتایج پژوهشهای چند ساله یک گروه
.تحقیقاتی را از بین ببرد
منابع

پیوست

در ادامه فهرستی از مجلههای ربوده شده که هنوز به فهرست مجلههای نامعتبر وزرات علوم اضافه
) نشان داده شده2( نشدهاند و طی پژوهشهای انجام شده در این مقاله شناسایی شدهاند در جدول
.است
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جدول  .2فهرستی از جدیدترین مجله های جعلی
آدرس جعلی

نمایه

زمان ثبت
سایت

رنکینگ
صفحه

ارسال
ایمیل
فراخوان

اطالعات در پایگاه
Journal Seek

دسترسی به
شمارههای
قبلی

غیرعادی

0

http://psc.tomaspubs.com

بله

غیر منطبق

خیر

ISI

0

http://chm.tomaspubs.com

بله

غیر منطبق

خیر

ISI

http://ss.tomaspubs.com

غیرعادی

بله

غیر منطبق

خیر

ISI

http://www.recentscience.org

غیرعادی

0

بله

غیر منطبق

خیر

ISI

http://www.multidisciplinarywul-

غیرعادی

0

بله

غیر منطبق

خیر

ISI

غیرعادی

4

بله

غیر منطبق

خیر

ISI

غیرعادی

0

www.wulfeniajournal.com

بله

غیر منطبق

خیر

ISI

غیرعادی

0

www.wulfeniajournal.at

بله

غیر منطبق

خیر

ISI

غیرعادی

0

http://jsrad.org

بله

غیر منطبق

خیر

ISI

غیرعادی

0

http://www.web-journal.com

بله

غیر منطبق

خیر

Zentralblatt

عادی

3

http://www.ripublication.com/

بله

غیر منطبق

خیر

ISC

غیرعادی

0

http://www.ejpasci.com

بله

غیر منطبق

خیر

ISI

غیرعادی

0

http://www.tekstiljournal.org

بله

منطبق با سایت
جعلی

خیر

ISI

غیرعادی

2

http://www.jokulljournal.com

بله

غیر منطبق

خیر

ISI

غیرعادی

4

http://jkljournal.org

بله

غیر منطبق

خیر

ISI

غیرعادی

4

http://www.ssdr.sciencerecord.com

بله

غیر منطبق

خیر

ISI

غیرعادی

0

http://psc.tomaspubs.com

بله

غیر منطبق

خیر

ISI

غیرعادی

0

http://www.afinidad.org

بله

غیر منطبق

خیر

ISI

غیرعادی

0

http://balticajournal.com

بله

غیر منطبق

خیر

ISI

غیرعادی

0

http://www.bothalia.com

بله

غیر منطبق

خیر

ISI

غیرعادی

0

http://www.britishedu.org.uk

بله

غیر منطبق

خیر

ISI

غیرعادی

0

http://www.cadmo.org/index.php

بله

غیر منطبق

خیر

ISI

عادی

0

http://processengineering.net

بله

غیر منطبق

خیر

ISI

غیرعادی

0

http://ciencia-e-tecnica.org

بله

غیر منطبق

خیر

ISI

غیرعادی

0

http://sanidadediciones.com

بله

غیر منطبق

خیر

ISI

غیرعادی

0

http://epistemologia-journal.com

بله

غیر منطبق

خیر

ISI

غیرعادی

0

http://www.ivic-gob.org

fenia.org

ijamm.htm
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http://iheringiaserie.bdssmgdl.org

0

غیرعادی

ISI

خیر

غیر منطبق

بله

http://www.jotechno.com

0

غیرعادی

ISI

خیر

غیر منطبق

بله

http://brisjast.com

0

غیرعادی

ISI

خیر

غیر منطبق

بله

http://www.martinia.com

0

غیرعادی

ISI

خیر

غیر منطبق

بله

http://www.nationalpark-berchtes-

0

غیرعادی

ISI

خیر

غیر منطبق

بله

http://naukpublication.org

0

غیرعادی

ISI

خیر

غیر منطبق

بله

http://nautilusjournal.net

0

غیرعادی

ISI

خیر

غیر منطبق

بله

http://mitt-klosterneuburg.com

0

غیرعادی

ISI

خیر

غیر منطبق

بله

http://www.styleinternational.net

0

عادی

ISI

خیر

غیر منطبق

بله

http://www.penseejournal.com

0

غیرعادی

ISI

خیر

غیر منطبق

بله

http://lriinc.org

0

غیرعادی

ISI

خیر

غیر منطبق

بله

http://skhyber.com

0

غیرعادی

ISI

بله

غیر منطبق

بله

http://sylwan.ibles.org

0

غیرعادی

ISI

خیر

غیر منطبق

بله

http://terapevticheskiiarkhiv.org

0

غیرعادی

ISI

خیر

غیر منطبق

بله

http://vitae-udea.org

0

غیرعادی

ISI

خیر

غیر منطبق

بله

gaden.com
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آثار پیشرفت علوم بر جایگاه صلح:
چالشها و دستاوردها
علیرضا رنجبر

1

چکیده

دانش فقط در یک محیط صلحآمیز پیروز میشود و عقل تنها در
زمان صلح رشد میکند .
امانوئل کانت

مقدمه

روابط میان جوامع بشری از ابتدای خلقت تاکنون از دو حالت صلح 2یا جنگ خارج نبوده است

 .1دانشآموختۀ کارشناسی ارشد حقوق بینالملل ،دانشکدۀ حقوق دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی.
alirezaranjbar@ymail.com
 .2برای صلح تعاریف مختلفی ارائه شده است که بعضی از آنها به صلح به عنوان یک مفهوم ،بعضی به عنوان یک وضعیت و
فرایند و بعضی دیگر به عنوان یک فرهنگ (فرهنگ صلح) مینگرند .گسترۀ مخاطبین صلح نیز متفاوت است به طوریکه گاهی
اوقات تنها دولتها مخاطب قرار میگیرند و گاهی کوچکترین واحد اجتماعی ـ خانواده ـ مخاطب آن است .اما آنچه از صلح در
این نوشتار مدنظر است ،وضعیتی است که در مرحلۀ اول بر نبود مخاصمات مسلحانه میان بازیگران دولتی و یا غیردولتی داللت
دارد (صلح منفی) و در مرحلۀ بعد به دنبال تثبیت این وضعیت از طریق اقدامات آموزشی ،علمی و فرهنگی(صلح مثبت) است.
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از ابتدای تاریخ تاکنون پیشرفت علوم از طریق به کارگیری دو ابزار عمده بر جایگاه صلح تأثیرگذار بوده است:
ابزارهای سختافزاری و ابزارهای نرمافزاری .اگرچه در گسترۀ زمانی پیش از تصویب منشور ملل متحد ،ابزارهای
افزاری نظامی از شمشیر و تیر و کمان گرفته تا زیردریایی و هواپیما ،همگی بخشی جداییناپذیر و یکی از
سخت
ِ
عوامل اصلی شعله ور شدن آتش جنگها به حساب میآمدند ،اما پس از تصویب منشور ملل متحد ،رویۀ دولتها به
خصوص با توجه به آثاری تغییر کرد که دو جنگ جهانی بر سرنوشت بشریت گذاشتند و در راستای حفظ صلح به
افزاری غیرنظامی از جمله سازمانهای بینالمللی و منطقهای حرکت کردند که در
سمت استفاده از ابزارهای سخت
ِ
رأس آنها سازمان ملل متحد قرار دارد .عالوه بر این ،پس از تصویب منشور ،جامعۀ بینالمللی به ابزارهای نرمافزاری
توجه کرده است که مجموعهای از حقوق و تکالیف در سطح منطقهای و بینالمللی و نتیجۀ فعالیتهای سیاسی
حقوقی بینالمللی بازیگران جامعۀ جهانی اند ،به خصوص با علم به اینکه اجرای ابزارهای نرمافزاری
و به خصوص
ِ
المللی پسا ملل متحد است.
متکی به ابزارهای سختافزاری و به نوعی مقدمۀ استفاده از ابزارهای اخیر در جامعۀ بین ِ
کاربر ِد مثبت ابزارهای نرمافزاری به خصوص پس از تأسیس سازمان ملل متحد بسیار ُپررنگ است اما استفادۀ منفی
یا سوءاستفاده از این ابزارها نیز وجود دارد.
کلیدواژگان :پیشرفت علوم ،فناوریهای نوین ،علوم انسانی ،جنگ ،صلح ،منشور ملل متحد ،سازمان ملل متحد.
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جنگ ترازوی تاریخ بسیار سنگینتر از کفۀ صلح آن است
( .)Simma, 2012: 203با این حال ،کفۀ ِ
تاریخ شناخته شده ،تنها حدود  250سال را در صلح به سر برده
به طوری که آدمی از  3400سال ِ
(ضیایی بیگدلی )533 :1384 ،که در مقام مقایسه بخش زیادی از آن به پس از تصویب منشور ملل
متحد و تعهد دولتها به حفظ صلح و امنیت بینالمللی باز میگردد .بنابراین ،جنگ یا آنچه که امروز
مخاصمات مسلحانه نامیده میشود 1از یک سو و صلح از سوی دیگر جزئی جداییناپذیر از تاریخ بشری
به حساب میآیند و همین امر لزوم مطالعه و بررسی ابعاد مختلف این دو پدیده را به منظور شناخت
عواملی که در بروز و ظهور جنگها و فرایند شکلگیری صلح و حفظ آن اثرگذار بودهاند ،برجسته
ن ترتیب نسبت به جلوگیری از جنگ و حفظ صلح در آینده اقدامهای الزم صورت گیرد.
میکند تا به ای 
یکی از مسائلی که هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح بسیار برجسته است و با وجود نقش
حیاتی خود کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،مسئله پیشرفت علوم و جایگاه آن بر جنگ و صلح (حفظ
یا نقض آن) است .آنچه در این میان حائز اهمیت است ،حضور مستمر و ُپررنگ علوم به طور موازی
در وقوع منازعات از یک سو و تالش برای رسیدن به صلح و حفظ آن از سوی دیگر است .به عبارت
ساده ،پیشرفت علوم همواره یکی از عوامل تأثیرگذار بر وقوع جنگ و ایجاد صلح بوده است .با وجود
این ،تأثیر منفی علوم بر صلح بیشتر در مرکز توجه سیاستمداران ،حقوقدانان ،رسانههای جمعی و مردم
قرار گرفته است و به این ترتیب مطالعۀ جنبههای مثبت پیشرفت علوم و نقشی که بر حفظ صلح
میگذارند ،در سایۀ آن قرار گرفته است .بنابراین ،نباید پنداشت که تأثیر پیشرفت علوم بر صلح همواره
دارای بُعد منفی بوده است بلکه باید به موازات تأثیر منفی علوم بر جایگاه صلح ،به تأثیر مثبت آن نیز
اشاره کرد و به سنجش و تطبیق این دو وضعیت و میزان تأثیر آنها بر یکدیگر پرداخت.
در این نوشتار کوشش خواهد شد تا با نگاهی واقعبینانه به نقش علوم در حفظ یا نقض صلح ،ضمن
مرور جنبههای منفی پیشرفت علوم ،به بررسی جنبههای مثبت آن نیز پرداخته شود .به این منظور،
ابتدا آثار تاریخی علوم بر صلح را مورد مطالعه قرار خواهیم داد و پس از آن ،ابزارهای تأثیرگذار پیشرفت
علوم بر حفظ صلح را بررسی خواهیم کرد.
آثار تاریخی پیشرفت علوم بر صلح

همانطور که در مقدمه گفته شد بخش زیادی از زمانی که ملتها در صلح به سر بردهاند به پس از
تصویب منشور ملل متحد باز میگردد که بیانگر نقش ُپررنگ منشور ملل متحد بر حفظ صلح است.
بنابراین ،با توجه به اهمیت منشور در زمینۀ حفظ صلح ،آثار تاریخی پیشرفت علوم در دو بازۀ زمانی
پیش و پس از تصویب منشور ملل متحد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

 .1مخاصمات مسلحانه اعم است از مخاصمات مسلحانۀ بینالمللی که میان دولتها به وقوع میپیوندد و معادل مفهوم جنگ در
معنای سنتی آن است و مخاصمات مسلحانۀ غیر بینالمللی که در داخل مرزهای یک دولت به وقوع میپیوندد و میتواند میان
گروههای مسلح مخالف دولت با نیروهای مسلح دولتی و یا میان دو یا چند گروه مسلح غیردولتی باشد.

پیش از تصویب منشور ملل متحد

1. Little Boy
2. Fat Man
 .3تا پایان جنگ دوم جهانی تنها پنج کشور اسپانیا ،ایرلند ،پرتغال ،سوئد و سوئیس به طور کامل بیطرفی خود را حفظ کردند.
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دوران پیش از تصویب منشور ملل متحد ،خط زمانی گستردهای را دربرمیگیرد که ابتدای این خط
از آفرینش انسان آغاز و انتهای آن به جنگ جهانی دوم ختم میشود .پیشرفت علوم در این گسترۀ
زمانی ،همواره نقشی اساسی را در درگیری میان ملتها ایفا کرده است ،به طوری که در این دوران،
علوم از ابتداییترین تا پیشرفتهترین شکل آن ،همواره نقشی جداییناپذیر را در درگیریها و منازعات
میان ملتها برعهده داشتهاند .مروری گذرا بر روابط خصمانۀ میان ملتها در این خط زمانی حکایت
از آن دارد که اسباب و وسایل جنگیدن که همواره تابعی از پیشرفت علوم بودهاند ،جزئی جداناپذیر از
جنگها به حساب میآیند :در روزگاران کهن ،انسانها برای مبارزه با یکدیگر از چوب و چماق استفاده
میکردند .با کشف آتش و شکلگرفتن صنعت آهنگری ،چوب و چماق جای خود را به شمشیر و نیزه
دادند .اختراع باروت و استفاده از توپ در قرون میانه ،شکل جنگیدن را تغییر داد و آن را وارد مرحلۀ
جدیدی کرد .در جنگ جهانی اول ،برای اولین بار از تانک و هواپیما استفاده شد که نقشی تعیینکننده
در سرنوشت جنگ داشتند و در نهایت وقوع جنگ دوم جهانی کمتر از یک قرن پیش که به موجب
شخصی گروهی اندک ،به خاک
آن میلیونها نفر انسان بیگناه تنها به انگیزۀ کشورگشایی و مناف ِع
ِ
و خون کشیده شدند ،نقطۀ اوج جنگهای انسانی به حساب میآید که آوار کردن بمبهای هستهای
"پسر کوچک" 1و "مرد چاق" 2بر سر مردمان شهرهای هیروشیما و ناکازاکی پایانی تلخ را بر این
مرثیۀ سیاه رقم زد.
جایگاه پیشرفت علوم در این دوران به این علت قابل تأمل است که شاهد تأثیر متقابل فناوریهای
نوظهور و جنگها بر یکدیگریم به طوری که این گفته که از یک سو ،فناوریهای نوظهور بالفاصله
مورد استفادۀ نظامی قرار میگرفتند و از سوی دیگر ،عطش چیره شدن بر دشمن موجب ظهور و توسعۀ
فناوریهای نوین میشد ( ،)Bothe, 2012: 51بیشتر بر این دوران قابل انطباق است .بنابراین ،میتوان
ادعا کرد در دوران پیش از تصویب منشور ملل متحد ،پیشرفت علوم به خصوص در ابعاد نظامی غالب ًا
در جهت منفی و جنگافروزی مورد استفاده قرار گرفته است.
این تأثیرگذاری متقابل ،از دو منظ ِر ک ّمی و کیفی بر صلح اثرگذار بوده است .از منظر ک ّمی ،به
مرور شاهد گسترش جغرافیایی میدانهای جنگ هستیم به طوری که در جنگ دوم جهانی به علت
استفاده از هواپیما ،کشتی و زیردریایی ،قریب به اتفاق کشورها به طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر
جنگ بودند ( )World War 2 websiteکه تاکنون رکوردی بیسابقه به حساب میآید . 3از سوی دیگر،
مسئلۀ تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان که برای اولین بار در کتاب قرارداد اجتماعی ژان ژاک
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روسو در  1762مطرح شد ( )Bothe, 2012: 52و از آن پس به خصوص با تالشهای کمیته بینالمللی
صلیب سرخ سعی در حفظ حقوق غیرنظامیان شد (،)Gorman & Mihalkanin, 2007: 143-144
اما با توسعه علوم ،دامنه اثرگذاری سالحهای جدید به دلیل قدرت تخریب بسیار زیاد بر جمعیتهای
غیرنظامی که نقشی در جنگها ایفا نمیکردند نیز کشیده شد که نمونۀ بارز آن بمباران اتمی هیروشیما
و ناکازاکی است.
علت اصلی شکلگیری چنین فرایندی را میتوان در دو عامل اصلی جستجو کرد .عامل اول اصل
"حق بر جنگ "1است .حق بر جنگ در عصر حاضر به معنای استفاده یک دولت از نیروی نظامی
علیه دولتی دیگر در چارچوب حقوق بینالملل است ( )Fellmeth & Horwitz, 2009: 150که مطابق
با منشور ملل متحد این چارچوب به قطعنامههای فصل هفتمی شورای امنیت و دفاع مشروع مندرج
در مادۀ  51منشور محدود میشود .اما پیش از تصویب منشور ،حق بر جنگ معنای گستردهتری را در
بر میگرفت به این توضیح که هر دولتی میتوانست با استناد به این حق به صورت قانونی (و حتی
برخالف اخالق) و به هر دلیلی با رعایت تشریفاتی که برای حق بر جنگ شناخته شده بود از جمله
ضرورتِ صدور یک اعالمیۀ رسمی مبنی بر آغاز جنگ پیش از شروع حمله ،نسبت به آغاز جنگ
اقدام کند ( .)Fellmeth & Horwitz, 2009: 150بدیهی است چنین حقی این امکان را به دولتهای
قدرتمند میداد تا به منظور سنجش قدرت نظامی خود که با آخرین علوم آن زمان بهروزرسانی شده
بودند و در راستای دستیابی به منافع خود اعم از سیاسی ،اقتصادی و سایر منافع ،نسبت به آغاز یک
جنگ اقدام کنند و تجهیزات نظامی خود را در کارزار حقیقی ،به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (در
اختیار قراردادن تجهیزات به ُدول دیگر) به ورطۀ آزمایش بگذارند.
عامل دوم را باید در فقدان موفقیت دولتها در ممنوعیت یا محدودیت جنگها تلقی کرد .تا پیش
از تصویب منشور ملل متحد در بعضی از قراردادها و پیمانها از جمله کنفرانسهای صلح الهه  1899و
 ،1907میثاق جامعه ملل ،پروتکل ژنو برای حل و فصل مسالمتآمیز اختالفات بینالمللی  1924و پیمان
بریان کلوک  1928سعی در مهار و محدود کردن جنگ میان دولتها شده بود ()Simma, 2012: 204-206
اما هیچکدام از آنها سازوکارهای مشخص و ضمانت اجراهای مناسبی را برای مهار به کارگیری زور
در روابط بینالمللی پیشبینی نکرده بودند و به این علت موفقیت چندانی را در این زمینه به دست
نیاوردند.
بنابراین میتوان گفت پیشرفت علوم در این دوران دارای دو شاخص اصلی است؛ شاخص اول
استفادۀ نظامی از علوم و شاخص دوم تأثیر شکلی علوم بر تجهیزات نظامی است .به عبارت دیگر،
ترویج علوم در این دوران اثر مستقیم بر وسایل و ادوات نظامی داشته است و یکی از عوامل مؤثر در
میدان های جنگ ،تجهیزات مدرن نظامی بوده است.
1. Jus ad bellum

پس از تصویب منشور ملل متحد
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منشور ملل متحد در بند  4مادۀ  ،2دولتهای عضو ملل متحد را از هرگونه تهدید و به کارگیری زور
منع میکند و برای نقض این مقرره ،ضمانت اجراهای محکمی را نیز مورد پیشبینی قرار داده است
که توسط شورای امنیت اعمال میشود که هستۀ اصلی و دائمی آن پنج قدرت نظامی (و علمی) برتر و
فاتح جنگ دوم جهانیاند .این مقرره باعث شد تا حق بر جنگ که تا پیش از این به عنوان یک اصل
شناخته میشد ،به یک استثناء تبدیل شود که کاهش تعداد مخاصمات مسلحانۀ بینالمللی(مخاصمات
میان دولتها) در سالهای پس از تصویب منشور ملل متحد ،میتواند گواهی بر این ادعا باشد.
این مقرره ،مانع گسترش استفاده از فناوریهای نوین در تجهیزات نظامی نشد لیکن باعث شد تا
از یک سو استفاده از ابزارها و ادوات جنگی در چارچوب خاصی (دفاع مشروع مندرج در مادۀ  51منشور
و نظام امنیت جمعی مطابق با فصل هفتم منشور) دنبال شود و از سوی دیگر بهای بیشتری به بعضی
از رشتههای علوم انسانی همچون روابط بینالملل ،علم سیاست و به خصوص حقوق بینالملل داده
شود که به نوعی با منافع دولتها در ارتباط هستند .در حقیقت ،پس از تصویب منشور ملل متحد تغییر
در نوع حاکمیتها و ساختار نظام بینالمللی باعث تغییر در نوع دیپلماسی شد و دیپلماسی زور جای
خود را به سایر انواع دیپلماسی داد؛ دولتها دیپلماسی نرم را جایگزین و مقدمهای بر دیپلماسی زور قرار
دادند و سعی کردند تا با استناد به اصول و قوانین حقوق بینالملل و تفسیر آنها در راستای منافع خود،
زمینههای استفاده از نیروی نظامی را به شکل قانونی فراهم آورند .بهترین مثال برای چنین فرایندی
دولتهای اروپایی و آمریکای شمالی هستند که با درک جایگاه رشتۀ حقوق بینالملل در مناسبات
المللی نوین و با توجه به اهمیت این رشته در راستای احقاق حقوق خود در عرصۀ بینالمللی
بین ِ
عالی آموزشی ،توجهی خاص به آموزش این رشته دارند به طوری که "قدیمیترین و
در سطوح ِ
معتبرترین دانشگاههایی که این رشته در آنها تدریس میشود در کشورهایی قرار دارند که در حوزۀ
تنظیم روابط خارجی خویش برنامههایی مشخص و بلندمدت دارند و از دستگاههای فعال دیپلماسی و
سیاست خارجی در سطح منطقه و جهان برخوردارند ،همانها که اغلب پستهای باال در سازمانهای
بینالمللی را به خود اختصاص دادهاند و سعی میکنند در تعیین محتوا و مسیر حرکت نظام حقوقی
بینالمللی نقش فعالتری را در مقایسه با دیگران ایفا کنند و نگرانیهای ملی خود را در هستۀ منافع
جمعی بگنجانند" (زمانی.)51 :1392 ،
همچنین باید به این نکته توجه داشت که با تصویب منشور ملل متحد و پذیرش اصل منع
المللی دولتها ،ابزارها و ادوات نظامی به سازوکاری برای حفظ صلح تبدیل
توسل به زور در روابط بین ِ
شدند به خصوص در قالب اقدامهای شورای امنیت مطابق با فصل هفتم منشور ملل متحد .با وجود
نظامی پیشرفته را حفظ کردند و حتی در مواردی
این ،دولتها اشتیاق خود به گسترش تجهیزات
ِ
اقدام به توجیه اعمال خود در چارچوب بنیانهای فکری حقوق بینالملل و منشور ملل متحد کردند

تا به این وسیله اقدامهای خود را مشروع جلوه دهند .بنابراین میتوان ادعا کرد که پس از تصویب
منشور ملل متحد ،دولتها همچنان به استفاده از علوم در توسعۀ تجهیزات نظامی خود به عنوان یک
عامل بازدارنده ادامه دادند ،و از علوم انسانی و به خصوص حقوق بینالملل نیز در راستای مشروعیت
بخشیدن به اقدامهای نظامی خود در آنجا که پای منافعشان به میان میآید ،بهره بردند.
مطابق با آنچه گفته شد شاخص علوم در این دوره ،پیشرفت علوم انسانی از جمله حقوق بینالملل،
روابط بینالملل و علم سیاست به موازات پیشرفت در فناوریهای نظامی است .ضمن آنکه استفاده
از فناوریهای نظامی به رعایت هنجارهای حقوق بینالملل وابسته است .بنابراین ترویج علم در این
بازۀ زمانی بیشتر بر ماهیت صلح (تعریف و تفسیر این مفهوم) تأثیرگذار بوده است تا شکل تجهیزات
و ادوات نظامی.
ابزارهای پیشرفت علوم بر جایگاه صلح

پیشرفت علوم از طریق به کارگیری دو ابزار عمده بر جایگاه صلح تأثیرگذار است .ابزارهای
سختافزاری که میتوان از آنها به عنوان ابزارهای شکلی یاد کرد و ابزارهای نرمافزاری که میتوان
آنها را ابزارهای ماهوی نامید.
ابزارهای سختافزاری (شکلی)
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همانطور که در بخش اول از نظر گذشت ،اختراع ،کشف و پیشرفت فناوریهای نوین به عنوان
یکی از نتایج پیشرفت علوم در دوران مختلف ،تنها شکل درگیریها را تغییر داده است .به عبارت
بهتر ،اثرگذاری ترویج علوم بر تجهیزات و ادوات نظامی ،تنها اسباب و وسایل جنگیدن را عوض کرده
است که میتوان از آنها به عنوان ابزارهای سختافزاری یاد کرد .این ابزارها قطع ًا جزئی جداناپذیر از
جنگها به حساب میآیند که بدون وجود آنها امکان جنگیدن وجود ندارد .حتی در عصر حاضر که
جغرافیای مخاصمات مسلحانه به قلمرو فضای مجازی نیز کشیده شده است و صحبت از "جنگ
سایبری "1میشود ،ابزارهای سختافزاری از جمله رایانهها بخشی ناگسستنی از این مخاصماتاند
(.)Schmitt, 2002: 365

ابتداییترین شکل ابزارهای سختافزاری را باید سنگ و چوب به حساب آورد که انسانهای اولیه
برای بقا و حیات خود از آنها استفاده میکردند .با پیشرفت دانش بشر ،ابزارهای سختافزاری نیز سیر
تکاملی خود را طی تاریخ آغاز کردند و اشکال متفاوتی از جمله شمشیر ،نیزه ،تیر و کمان ،منجنیق،
توپ ،تفنگ ،کشتی ،تانک ،هواپیما ،زیردریایی و  ...را پشت سر گذاشتند و امروز استفاده از هواپیماهای
بدون سرنشین ،حمالت سایبری ،به کارگیری روباتهای جنگجو ،استفاده از فناوری نانو در تجهیزات
و ادوات نظامی و استقرار سالح در فضای ماورای جو بزرگترین تأثیر پیشرفت علوم بر ابزارهای
سختافزاریاند ( .)Boothby, 2014: 174استفاده از هوش مصنوعی در سختافزارهای نظامی که
1. Cyber War

1. Autonomous Weapons Systems

 .2برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص به کارگیری هوش مصنوعی در تجهیزات نظامی نک :علیرضا رنجبر ،چالش های
حقوق بین الملل بشردوستانه در قبال توسعۀ هواپیماهای بدون سرنشین نظامی ،فصلنامۀ مطالعات بین المللی ،سال دوازدهم،
شمارۀ  ،2پاییز  ،1394صص .123 - 126
3. Techno-Strategy
4. Materials Technology
5. Military Technology
6. Technology War
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آنها را به "سیستمهای تسلیحات خودراهبر "1تبدیل میکند ( )ICRC, 2011: 39-40و در عین داشتن
آثار مثبت (  )Arkin, 2012:98-99میتواند دارای آثار منفی جبرانناپذیری نیز باشد (Sharkey, 2012:
 ،)111آخرین اثرگذاری پیشرفت علوم بر سختافزارهای نظامی به حساب میآید.2
پیدایش رشتههای جدیدی چون "تکنو استراتژی" ،"3تکنولوژی مواد" ،"4تکنولوژی نظامی"5
و ظهور مفاهیمی چون "جنگ تکنولوژی "6همگی داللت بر اهمیت یافتن استفادۀ تخصصی از
فناوریهای نوین در امور نظامی در عصر حاضر دارد.
البته ابزارهای سختافزاری را نباید تنها به عنوان عوامل شعلهور شدن جنگها به حساب آورد
بلکه این ابزار ،به خصوص پس از تصویب منشور ملل متحد در حفظ صلح نیز به ایفای نقش پرداختهاند
به طوری که یکی از نظرات مطرح در روابط بینالملل ،برابری امکانات سختافزاری یا آنچه توازن
قوا خوانده میشود به عنوان یکی از موانع بروز جنگها است (عامری .)440 - 441 :1391 ،واگذاری
مسئولیت اولیۀ حفظ صلح و امنیت بینالمللی به شورای امنیت (بند  1مادۀ  24منشور ملل متحد) و
حق وتوی پنج عضو دائم شورا نیز به نوعی ریشه در همین طرز تفکر دارد (.)Bourantonis, 2005: 75
ضمن اینکه این پنج دولت تنها دولتهایی هستند که به موجب بند  3مادۀ  9پیمان منع گسترش
سالحهای هستهای ،حق آنها در داشتن سالحهای هستهای به رسمیت شناخته شده است.
افزاری نظامی در چارچوب حقوق بینالملل و منشور ملل متحد به
استفاده از ابزارهای سخت
ِ
منظور حفظ صلح متداولترین روش حفظ صلح است که فلسفۀ آن به اولین معنای صلح یعنی نبود
جنگ باز میگردد .از این فرایند به عنوان حفظ صلح در معنای منفی (یا صلح منفی) یاد میشود
(.)Anderson, 2004: 102
افزاری غیرنظامی نیز اشاره کرد؛
افزاری نظامی باید به ابزارهای سخت
مقابل ابزارهای سخت
در
ِ
ِ
ِ
به خصوص پس از جنگ دوم جهانی و تصویب منشور ملل متحد و مطرح شدن مفاهیمی چون ملل
متحد ،حفظ صلح و امنیت جمعی با توجه به آثار مخربی که دو جنگ جهانی بر سرنوشت بشریت
داشتند ،تمایل دولتها به استفاده از علوم به خصوص علوم انسانی در راستای حفظ صلح و امنیت
بینالمللی و به منظور به نظم درآوردن روابط دولتها گسترش یافت و دستاوردهای سختافزاری
بسیار مهمی در این زمینه برای بشریت به دست آمد که تأسیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،سازمان
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منع سالحهای شیمیایی" ،سیستم نظارتی بین المللی "1معاهدۀ منع جامع آزمایشهای هستهای 2و
در رأس تمام آنها سازمان ملل متحد و سازوکارهای اجرایی آن در زمینۀ حفظ صلح از جمله ایجاد
ساختارهای نوین اقتصادی (مانند آنکتاد ،)3اجتماعی -فرهنگی (مانند یونسکو )4و به خصوص شورای
امنیت به عنوان مسئول اولیۀ حفظ صلح در چارچوب فصل ششم منشور ملل متحد (حل و فصل
مسالمتآمیز اختالفات) را میتوان شکل دیگری از تأثیر ابزارهای سختافزاری بر جایگاه صلح و
تقویت این مفهوم به حساب آورد .گفتنی است که تمامی این سازوکارها بر پایۀ یک سند مؤسس
شکل گرفتهاند که نتیجۀ مذاکرات سیاسی و حقوقی دولتها میباشد و در کالبد سازوکارهای شکلی
و سازمانیافته حلول یافتهاند.
افزاری غیرنظامی شامل ابزارهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و غیره
استفاده از ابزارهای سخت
ِ
به منظور حفظ صلح که در قالب سازمانهای بینالمللی و منطقهای محقق شده است به عنوان حفظ
صلح در معنای مثبت (یا صلح مثبت) یاد میشود ( )Institute for Economics & Peace, 2011: 1و
به آن "صلحسازی "5نیز گفته میشود ( )Berridge and James, 2003: 183که در برابر حفظ صلح
در معنای منفی آن قرار میگیرد.
روشن است که ابزارهای سخت
افزاری غیرنظامی نیز میتوانند مورد استفادۀ منفی یا سوءاستفاده
ِ
قرار بگیرند ،آنچنان که دولتهای دائم عضو شورای امنیت از حق وتوی خود برای از کار انداختن
اقدامات شورا استفاده میکنند که به نوعی با منافع آنها در ارتباط است ،و یا اقدامهایی که ایاالت
متحده آمریکا از طریق "سازمان کشورهای آمریکایی "6به منظور کنترل آمریکای جنوبی از آنها بهره
برد (ظاهری و رنجبر.)131 -136 :1394 ،
 -2 -2ابزارهای نرمافزاری (ماهوی)

آثار استفاده از ابزارهای سختافزاری (نظامی) بر سرنوشت بشر ،به خصوص طی دو جنگ جهانی
و تصویب منشور ملل متحد که استفاده از زور را در روابط میان دولتها منع میکرد ،باعث جلب توجه
جامعۀ بینالمللی به ابزارهای نرمافزاری شد که مجموعهای از حقوق و تکالیف در سطح منطقهای یا
1. International Monitoring System
)2.Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT
)3. United Nations (UNCTAD
)4.United Nations (UNESCO

مقدمۀ اساسنامۀ یونسکو اشعار می دارد« :از آنجایی که جنگ ها در اذهان مردم به وجود می آیند ،دفاع از صلح نیز باید در ذهن
مردم بنا شود  . ...صلحی که تنها بر قراردادهای سیاسی و اقتصادی دولت ها باشد نمی تواند صلحی باشد که اتفاق نظر ،دوام و
حمایت صادقانۀ ملل جهان را تأمین کند و برای اینکه صلح مزبور به شکست نیانجامد باید بر پایۀ همبستگی معنوی و اخالقی
بشریت باشد  ...در نتیجه کشورهای مزبور به این وسیله سازمان تربیتی ،علمی و فرهنگی ملل متحد را به منظور پیشبرد اهداف
صلح بین المللی و رفاه مشترک بشریت که سازمان ملل متحد برای آن ایجاد شده و منشور آن را اعالم کرده است ،از طریق
روابط تربیتی ،علمی و فرهنگی ملل جهان ایجاد می کنند».
5. Peace making
6. Organization of American States

 .1البته پیش از تصویب منشور ملل متحد نیز نشانه هایی از ظهور ابزارهای نرم افزاری از جمله تأسیس اولین دانشکدۀ روابط
بین الملل در سال  1919در آمریکا وجود دارد ،اما از یک سو عمدۀ این تالش ها ناموفق بوده است و از سوی دیگر توجه به
ابزارهای نرم افزاری پس از تصویب منشور ملل متحد ُپر رنگتر شد که همین امر موجب رشد و تسریع استفاده از این ابزارها شد.
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بینالمللی و نتیجۀ فعالیتهای سیاسی و به خصوص حقوقی بینالمللی بازیگران جامعۀ بینالمللیاند.1
منشور ملل متحد ،به عنوان عالیترین سند الزماالجرای بینالمللی (ضیایی بیگدلی،)57 :1391 ،
نمونۀ برجستهای از ابزارهای نرمافزاری است که با متعهد ساختن دولتها به حفظ صلح و امنیت
بینالمللی و پیشبینی مجموعهای از سازوکارهای مسالمتآمیز و قهری به عنوان ضمانت اجرای
رعایت اصول منشور ،حقوق و تکالیفی را بر عهدۀ آنان قرار داده است .از سوی دیگر بندهای یک و
چهار مادۀ  38اساسنامۀ دیوان بینالمللی دادگستری که در مقام بیان منابع حقوق بینالملل برآمده است
بهترین نمونههای ابزارهای نرمافزاریاند .بند یک این ماده به عهدنامههای بینالمللی و بند چهارم
به تصمیمهای قضایی و عقاید برجستهترین مبلغان ملل مختلف (دکترین) اشاره میکند که در ادامه
توضیحاتی درباره ارتباط این دو بند با ابزارهای نرمافزاری ارائه خواهد شد.
تصویب کنوانسیونها و معاهدههای گوناگون بینالمللی در راستای تنظیم روابط دولتها در
موضوعهای خاص از جمله حقوق دیپلماتیک (کنوانسیون وین دربارۀ روابط دیپلماتیک  ،)1961حقوق
کنسولی (کنوانسیون وین دربارۀ حقوق کنسولی  ،)1963حقوق بشردوستانه (کنوانسیونهای چهارگانۀ
ژنو  1949و پروتکلهای الحاقی آن) ،حقوق معاهدات (کنوانسیون وین دربارۀ حقوق معاهدات ،)1969
حقوق دریاها (کنوانسیون حقوق دریاها  ،)1982حقوق جنگ (معاهدۀ تجارت اسلحه  )2014و غیره و
تأسیس نهادهای داوری و قضایی بینالمللی از جمله دیوان بینالمللی داوری ،دیوان دائمی دادگستری
بینالمللی ،دیوان بینالمللی دادگستری و سایر مراجع داوری و قضایی بینالمللی در راستای حل و
فصل مسالمتآمیز اختالفهای دولتها به خوبی نشاندهندۀ استقبال جامعۀ جهانی از ابزارهای
نرمافزاری است.
بخشی از این عهدنامهها به عنوان تعهدات عامالشمول شناخته میشوند و مفاد بعضی از آنها در
زمرۀ قواعد آمرۀ حقوق بینالملل قرار میگیرد .تعهدات عامالشمول ،تعهداتی هستند که با توجه به
ماهیت ،جایگاه و اهمیتی که برای دولتها دارند ،به عنوان یک
تکلیف عام ،تمام دولتها در قبال
ِ
اجرای آنها مسئوالند .بنابراین ،حمایت از این تعهدات توسط دولتها برای آنان دارای منفعت است
( )ICJ, 1970: 32و نقض این تعهدات از سوی یک یا چند دولت منتهی به نقض حقوق سایر دولتها
میشود.
از سوی دیگر ،قواعد آمرۀ حقوق بینالملل که برای اولین بار در "معاهدۀ وین دربارۀ حقوق
معاهدات  "1969مورد توجه قرار گرفتند به عنوان قواعدی که "جامعۀ بینالمللی دولتها در کل خود،
آن را در حد قاعدهای که هیچگونه تخطی از حدود آن مجاز نیست و نمیتواند جز با قاعدۀ جدید حقوق
بینالملل عام ،با همان خصوصیت ،تغییر یابد" (معاهدۀ وین دربارۀ حقوق معاهدات ،1969 ،مادۀ )53
شناخته میشوند .این قواعد بارها و در قضایای مختلف توسط دیوان بینالمللی دادگستری مورد توجه
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قرار گرفته و دیوان الزام دولتها به رعایت این اصول را مورد تأکید قرار داده است که در این خصوص
میتوان به آرای دیوان در قضایای "وارد کردن شرط بر معاهدۀ منع و دفع کشتار جمعی" و "عملیات
نظامی و شبه نظامی آمریکا در نیکاراگوئه" اشاره کرد .دیوان در رأی مشورتی خود در قضیۀ "وارد
کردن شرط بر معاهدۀ منع و دفع کشتار جمعی" ( ،)ICJ, 1951: 23اصولی که مبنای این معاهده قرار
گرفته است را اصولی میخواند که ملتهای متمدن ،فارغ از هرگونه التزام قراردادی ،همچون اصولی
الزامآور و قابل استناد در قبال کلیۀ دولتهای جهان ،پذیرفته و مورد شناسایی قرار دادهاند و در قضیۀ
"عملیات نظامی و شبه نظامی آمریکا در و علیه نیکاراگوئه" ( )ICJ, 1986: 100برای تأکید بر جایگاه
قاعدۀ منع توسل به زور به عنوان یک قاعدۀ آمره که در بند  4مادۀ  2منشور ملل متحد بازتاب یافته
است به نظر تفسیری کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص مادۀ  53معاهدۀ  1969حقوق معاهدات
استناد میکند و بند  4مادۀ  2منشور (ممنوعیت توسل به زور) را مثال برجستهای از قاعدۀ آمرۀ حقوق
بینالملل قلمداد میکند (فلسفی.)303 :1383 ،
تأکید "معاهدۀ وین دربارۀ حقوق معاهدات" روی جایگاه قواعد آمره با این منطق که "هر
معاهدهای که در زمان انعقاد ،با یکی از قواعد آمرۀ حقوق بینالملل عام در تعارض باشد ،باطل است"
(معاهدۀ وین دربارۀ حقوق معاهدات ،پیشین) و "در صورت پدیداری هر قاعدۀ آمرۀ جدید حقوق
بینالملل عام ،هر معاهدۀ موجودی که با این قاعده در تعارض باشد باطل میگردد و خاتمه میپذیرد"
(معاهدۀ وین دربارۀ حقوق معاهدات ،1969 ،مادۀ  )64داللت بر جایگاه ممتاز این قواعد در حقوق
بینالملل دارند.
کنوانسیونهای چهارگانۀ ژنو  1949نمونۀ برجستهای از معاهدات عامالشمول و مادۀ  1مشترک آن
نمونۀ برجستهای از قواعد آمره است که رعایت آن برای تمامی طرفهای درگیر و غیردرگیر چه عضو
کنوانسیونهای چهارگانۀ ژنو باشند یا خیر الزماالجراست .ژان پیکته -مسئول تفسیر مفاد کنوانسیونهای
چهارگانۀ ژنو -اعتقاد دارد "معاهدات حقوق بشردوستانه ،آفرینندۀ تعهدی بر مبنای مقابله با مثل نیستند
که بر آن اساس ،هر یک از طرفین تا جایی و در حدی متعهد باشد که طرف دیگر نیز آن را اجرا میکند.
آن اَسناد در بردارندۀ مجموعهای از تعهدات یک جانبهاند؛ تعهداتی در برابر کل جامعۀ بینالمللـی"
( .)Pictet, 1952: 25دیوان بینالمللی دادگستری نیز در نظر مشورتی خود در قضیۀ سالحهای هستهای،
اصول حقوق بشردوستانه را در زمرۀ قواعد آمره برمیشمارد ( .)ICJ, 1996: para 82از سوی دیگر ،مادۀ
 1مشترک این کنوانسیون طرفهای معظم متعاهد را متعهد به رعایت و تضمین رعایت مفاد کنوانسیون
میکند .مطابق با این مقرره "دولتها متعهدند تا تضمین نمایند که قاعده و تعهد مورد نظر توسط ارکان
و همۀ افراد و موضوعهای تحت تابعه و صالحیتشان رعایت میشود .در مقابل ،تعهد به کسب اطمینان
از رعایت ،به این معناست که دولتها ،اعم از آنکه در یک مخاصمه درگیر باشند یا نباشند ،موظفند
تمامی اقدامهای الزم و مشروع را برای کسب اطمینان از رعایت و محترم شمرده شدن قواعد حقوق
بینالملل بشردوستانه توسط همگان و به ویژه طرفهای درگیر در یک مخاصمۀ مسلحانه انجام

)1. International Civil Aviation Organization (ICAO
)2. International Criminal Court (ICC

 .3برای اطالعات بیشتر نک :علیرضا ظاهری و علیرضا رنجبر ( .)1394نقدی بر فرایند مصونیتسازی دولتها از منظر حقوق
بینالملل با تمرکز بر فعالیتهای ایاالت متحده آمریکا ،مجموعه مقاالت همایش مصونیت در حقوق بینالملل ،برگزار شده توسط
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد ( ،)1391انتشارات گنج دانش ،چاپ اول ،صص .124 - 136
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دهند" (پور اردکانی .)310 - 311 :1385 ،امروز دایرۀ این ماده تا جایی گسترش یافته است که
پروفسور ساسولی اعتقاد دارد که نادیده انگاشتن این مقرره از سوی سایر دولتها(دولتهای ثالث)
نقض حقوق بشردوستانه به حساب میآید (.)Sassòli, 2002: 422
معاهدۀ تجارت اسلحه که در دسامبر  2014الزماالجرا شد را باید در زمرۀ آخرین ابزارهای
نرمافزاری به حساب آورد که به دنبال "ایجاد باالترین استانداردهای مشترک بینالمللی ممکن برای
تجارت بینالمللی سالحهای متعارف ،به منظور جلوگیری و کاهش تجارت غیرقانونی سالحهای
متعارف و جلوگیری از سوء استفادۀ از آنهاست ( "...بخش اول مادۀ .)1
نقش دیگر ابزارهای نرمافزاری به عنوان سند مؤسس ،جان بخشیدن به سازوکارهای بینالمللی
و منطقهای است .بنابراین در این مفهوم ابزارهای نرمافزاری را میتوان مقدمه و پیشزمینۀ ابزارهای
سختافزاری به حساب آورد .منشور ملل متحد به عنوان سند مؤسس سازمان ملل متحد ،کنوانسیون
بینالمللی هواپیماهای کشوری به عنوان سند مؤسس "سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری"  1یا
ایکائو و اساسنامۀ دیوان بینالمللی کیفری یا اساسنامۀ ُرم به عنوان سند مؤسس "دیوان بینالمللی
کیفری" 2نمونههای برجستۀ ابزارهای نرمافزاریایاند که منتهی به متولد شدن ابزارهای سخت
افزاری شدهاند.
کاربرد مثبت ابزارهای نرمافزاری به خصوص پس از تأسیس سازمان ملل متحد بسیار ُپررنگ
است اما استفادۀ منفی یا سوءاستفاده از این ابزارها نیز وجود دارد به طوری که محدودیت در استفاده از
ابزارهای نظامی که تا پیش از تصویب منشور ملل متحد به عنوان ابزار فشار دولتها بر یکدیگر به کار
میرفت ،باعث جلب توجه دولتها به ابزارهای نرمافزاری شد تا از این طریق منافع خود را که تا پیش
از این از طریق به کارگیری زور تأمین میکردند به وسیلۀ مجموعهای از حقوق و تعهدات دوجانبه،
منطقهای و حتی بینالمللی و ارائۀ تعاریف و تفاسیر جدید از مفاهیم حقوقی تأمین کنند .3به خصوص
با علم به اینکه ابزارهای نرم افزاری متکی به ابزارهای سختافزاری و به نوعی مقدمۀ استفاده از آنها
در جامعۀ بینالمللی پسا ملل متحدند .این نحوۀ استفاده از ابزارهای نرمافزاری در ارتباط مستقیم با
دکترین یا آموزههای حقوقی برجستهترین علمای حقوق است.
پرورش و تربیت حقوقدانان برجسته در دانشگاههای برتر به منظور تفسیر مفاهیم حقوقی
بینالمللی در راستای تأمین منافع دولتها و استفاده از نظرات این حقوقدانان در راستای قانونمند
ساختن اقدامهایی که میتواند در حالت عادی نقض اصول و قواعد حقوق بینالملل به حساب آید،
گامی است که دولتهای قدرتمند در راستای محکم کردن جای پای خود در عرصۀ روابط بینالمللی
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برداشتهاند که منتهی به پیشرفت علوم انسانی به خصوص علوم سیاسی ،روابط بینالملل و به طور
خاص حقوق بینالملل شده است .نمونۀ بارز چنین رویهای را میتوان در قبال حق دفاع مشروع
مندرج در مادۀ  51منشور ملل متحد یافت؛ بدین توضیح که ممنوع شدن استفاده از زور در منشور ملل
متحد (بند  4مادۀ  )2باعث شده تا دولتهای جنگ طلب ،با استناد به استثناهای مندرج در منشور در
راستای استفاده از زور ،اقدام به تفسیر موسع از این استثناها به خصوص حق دفاع مشروع نمایند تا به
اینوسیله بیشترین بهرهبرداری را از منافع خود داشته باشند که با جنگ و درگیری گره خورده است.
ارایۀ قالبهای جدید از دفاع مشروع که منتهی به شکلگیری "دفاع مشروع پیشدستانه "1و "دفاع
مشروع پیشگیرانه "2شد را باید در این زمره به حساب آورد .شاید به این علت است که هانس بلیکس
ـ رئیس اسبق آژانس بینالمللی انرژی اتمی و وزیر امور خارجۀ پیشین سوئد ـ دفاع مشروع را استثنائی
تلقی میکند که خود به یک اصل تبدیل شده است (.)Blix, 2008: 25
اتخاذ چنین رویکردی در میان دولتها سبب شد تا از سال  2001مفهوم جدیدی با عنوان "حقآوری"3
یا جنگ نرم شکل گیرد ( )Scharf & Andersen, 2010: 11که نقطۀ مقابل مفهوم قدیمی "جنگآوری"4
یا جنگ سخت و به عنوان "راهبرد استفاده یا سوءاستفاده از حقوق به عنوان جایگزینی برای ابزارهای
نظامی کالسیک به منظور دستیابی به اهداف عملیاتی" ( )Scharf & Andersen, 2010: 11تعریف شده
است .در همین راستا میتوان به مفهوم مصونیتسازی نیز اشاره کرد که میتوان آن را "سوءاستفادۀ
دولتها در ایجاد مصونیت به نفع مقامات ،مسئوالن و افراد وابسته به خود به طور مستقیم یا غیر
مستقیم در موارد خاص دانست که فاقد مبانی عرفی و قانونی میباشد ،به طوری که در ظاهر با استناد
به اصول و قواعد حقوق بینالملل شکل میگیرد و همواره با تفسیرهایی از این اصول و قواعد همراه
است ،لیکن این اصول و قواعد تاب و توان چنین تفسیرهایی را نداشته و هدف نهایی از چنین فرایندی
فرار اشخاص از مسئولیت و مجازات است» تعریف کرد(ظاهری و رنجبر.)118 :1394 ،
نتیجهگیری

در ایتالیا ضربالمثلی وجود دارد که بیان میدارد "قانون سه روز پیرتر از دنیا است" .این ضربالمثل
داللت بر عقب بودن فرایند وضع قوانین نسبت به تغییر و تحوالت جدید دارد .با وحدت مالک گرفتن
از این ضربالمثل میتوان در خصوص تأثیر پیشرفت علوم بر جایگاه صلح نیز از برداشت مشابهی
استفاده کرد .به این مضمون که حقوق بینالملل در قبال تنظیم قواعد حقوقی حاکم بر علوم که به
نوعی بر صلح تأثیرگذارند ،به کندی حرکت میکند .به هرحال باید به این نکته توجه داشت که در
عصر کنونی پیشرفت علوم هر روز نسبت به گذشته از سرعت بیشتری برخوردار شده است و همین
1. Anticipatory self-defence
2. Pre-emptive self-defence
3. Lawfare
4. Warfare

امر چالشهای بیشتری را پیش روی جامعۀ بینالمللی در مهار و کنترل علوم در راستای حفظ صلح
قرار داده است .با این حال ،پیش از تصویب منشور ملل متحد ،استفاده از علوم غالب ًا در جهت منفی
مورد استفاده قرار میگرفت اما در عصر حاضر ،استفاده از علوم غالب ًا در جهت مثبت مورد استفاده واقع
شده است؛ هرچند ،استفادۀ منفی یا سوءاستفاده از علوم در قالب سخت افزاری و نرم افزاری همچنان
پابرجاست.
نکتۀ دیگری که باید به آن توجه داشت این است که پس از تصویب منشور ملل متحد ،دولتها
میل خود به بهرهبرداری از علوم در تجهیزات نظامی را حفظ کردند اما در سوی مقابل و در قالب
اقدامهای جمعی ،زمینۀ استفاده از علوم در راستای حفظ صلح را فراهم آوردند .به عبارت دیگر ،پس
از تصویب منشور ،سوءاستفاده از پیشرفت علوم جنبۀ انفرادی پیدا کرد در حالی که استفاده از علوم در
راستای مهار سوءاستفاده از علوم در قالب اقدامات جمعی تحقق یافته است.
توجه به علوم انسانی نیز باعث شده است تا دولتها از جنگ سخت به سمت جنگ نرم حرکت
کنند به طوری که در عصر کنونی استفادۀ سختافزاری از سیاست جای خود را به استفادۀ نرمافزاری
داده است .دولتها سعی میکنند تا منافع سیاسی خود را با ابزارهای حقوقی تأمین کنند و توسل به
نیروی نظامی به عنوان آخرین گزینه و در خدمت ابزارهای حقوقی مورد استفاده قرار میگیرد .این
رویه تا جایی مورد توجه و قبول قرار گرفته و تا حدودی به عنوان یک اصل مورد پذیرش واقع شده
است که رفتار بر خالف کنوانسیونها و اسناد بینالمللی مشروعیت اقدامهای خودسرانۀ دولتها را
زیر سوال میبرد .بنابراین ،حتی ابر قدرتی چون ایاالت متحده آمریکا در حمله به افغانستان و عراق به
قطعنامههای شورای امنیت استناد میکند.
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انعکاس وضعیت علم در ایران در نشریه ساینس
اکرم قدیمی
آزیتا منوچهری قشقایی
1

2

چکیده

مجله ساینس از معتبرترین نشریه های علمی است که از سال  1880میالدی در حوزه علم عمومی و تخصصی منتشر
می شود .کارگاه ژورنالیسم علمی توسط آقای ریچارد استون ،دبیر بخش بین الملل مجله ساینس در مرداد ماه سال
 1394در تهران برگزار شد.
عالوه بر کارگاه؛ بازدیدهای علمی و فرهنگی ،سخنرانی علمی -عمومی ،مصاحبه با برخی از دانشمندان ایرانی،
بازدید از دریاچه ارومیه ،رصدخانه گرگش و زاینده رود داشتند که بر اساس بازدیدها و مصاحبه های انجام شده ،شش
گزارش در نشریه ساینس منتشر کردند .این گزارشها وضعیت علمی ایران را در سطح بینالمللی با نگاهی مثبت
منعکس میکند.
کلیدواژگان :علم ،رسانه ،روزنامه نگاری علمی ،نشریه ساینس.

 .1هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛ghadimi2005@gmail.com
 .2کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات علمی کشور؛ azitamgh@gmail.com
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مقدمه
در اوایل قرن بیستم به دلیل حضور غیرمستقیم دانشمندان در بین عموم برای تشریح اکتشافات
و اختراعات خود و ظهور نوعی تخصص گرایی در جامعه علمی ،روزنامه نگاران مأمور انتقال اخبار
و اطالعات علمی از دانشمندان به عموم شدند .البته این روزنامه نگاران تخصص خاصی در زمینه
انتقال اطالعات نداشتند .اما در دهه  1930روزنامه نگارانی پدیدار شدند که به صورت حرفه ای به
روزنامه نگاری علمی می پرداختند ولی رسانه های خبری روزنامه نگاران عادی را به روزنامه نگاران
علمی ترجیح می دادند ،علت این امر آن بود که رسانه ها برای استخدام روزنامه نگاران علمی
می بایست هزینه بیشتری تقبل می کردند و دوم اینکه رسانه ها به دنبال اخبار جنجالی و مطابق با
سلیقه مشتریان بودند (بارنهام .)1987 ،اما روزنامه نگاری علمی از نیمه دوم قرن بیستم به واسطه
رقابت های فناوری نظامی (جنگ سرد) و سپس اقتصادی بین کشورها اهمیت یافت.
روزنامه نگاران علمی با روش های خاصی به ساده سازی اخبار و اطالعات علمی می پردازند تا
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عموم مردم از تازه ترین رخدادهای علمی و فناوری آگاه شوند (کرام الدینی .)1391 ،روزنامه نگاران
علمی با فعالیت های متنوع از جمله برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ،کنفرانس ها و سمینار ها،
ایجاد ارتباط بین روزنامه نگاران علمی ،اعطای جوایز و معرفی روزنامه نگاری علمی به عنوان
یک تخصص مورد نیاز رسانه ها موجبات رشد و توسعه روزنامه نگاری علمی را فراهم آوردند.
جان بارنهام 1در دهه  1980ترتیب تاریخی عمومی سازی (ترویج) و شکل گیری روزنامه نگاری
علمی در آمریکا در قرن نوزدهم و بیستم را چنین بیان می کند :مجله های علمی مشهور تا قرن
نوزدهم از جمله"ساینتیفیک امریکن" 2و "ماهنامه علمی عمومی" 3سخنرانی های علمی و واکنش
دانشمندان در مورد پدیده های طبیعی را منتشر می کردند .دانشمندان با نیت وارد شدن به عرصه
ارتباط عمومی به انتشار مطالب علمی اقدام می کردند .دانشمندان احساس کردند دانستنی های
مفیدی برای انتشار دارند و مردم هم در مقابل از اقدام آنها حمایت می کنند در نتیجه کانال های
عمومی را برای پراکندن کشفیات خود انتخاب کردند .غالب افرادی که کشفیات علمی را در اختیار
عموم قرار می دانند از افراد برجسته جامعه علمی خود بودند (بارنهام.)1987 ،
در اوایل قرن بیستم گرایش به سوی تخصص گرایی دیده می شود به صورتی که دانشمندان زمان
کمتری را به عموم اختصاص می دادند .این مسئله دانشمندان را به سوی جدایی از مردم سوق داد
و ارتباط با عموم را بسیار محدود کردند (وودی .)2008 ،این مسئله از این هم بدتر شد به صورتی
که دانشمندانی که جرأت محبوب شدن در میان مردم را می یافتند ،به طرق مختلف تنبیه می شدند.
به عنوان مثال دانشمند امریکایی به علت اینکه در مورد بیماری مینییِر ،4یک نوع بیماری مربوط به
شرایط ناتوانی گوش داخلی ،مطلب علمی خود را در روزنامه منتشر کرده بود ،از عضویت در انجمن
افتخاری خود محروم شد .بنابراین دانشمندان ،دنیای عموم (مردم عادی) را برای روزنامه نگار ها
و رسانه های توده ای باقی گذاشتند (کید .)1988 ،گودل 5در سال  1977در کتاب خود با عنوان
"دانشمندان مرئی" در ارتباط با واکنش منفی جامعه علمی نسبت به دانشمندانی که سعی در
ارتباط برقرار کردن با عموم بودند مثال هایی آورده است (گودل .)1977 ،تعداد اندکی در امریکا تا
میانه قرن بیستم خود را به عنوان نویسندگان علم معرفی می کردند و جای پایی در روزنامه ها و
سرویس های اطالع رسانی عمومی باز کردند .این گروه مقاوم "انجمن نویسندگان علم امریکا" 6را
در سال  1930با هدف تشویق رسانه های امریکایی برای ارزش گذاشتن به گزارشگران متخصص
علمی تأسیس کردند .ولی همچنان روزنامه نگار های علمی پرهزینه و در نتیجه در رسانه ها محدود
1. Jahn Burnham
2. Scientific American
3. Popular Science Monthly
4. Meniere
5. Goodell
6. National Association of Science Writers

و اندک بودند .سردبیران شدیداً به توانایی های "خبرنگار عادی"  1برای پوشش هر خبری اعتقاد
داشتند و بیشتر نگرانی آنها در مورد روابط بین روزنامه نگار ها و منابع آنها بود تا در مورد نیاز به
دانش تخصصی در موضوع های پیچیده (بارنهام.)1987 ،
مجله ساینس از معتبرترین نشریه های علمی است که از سال  1880میالدی در حوزه علم
عمومی و تخصصی منتشر میشود .آقای ریچارد استون دبیر بخش بین الملل مجله ساینس بنا به
دعوت انجمن ترویج علم ایران در مرداد ماه سال جاری برای برگزاری کارگاه ژورنالیسم علمی
به ایران سفر کردند .عالوه بر برگزاری کارگاه ،سلسله مقاله هایی در مورد وضعیت علم در ایران
منتشر کرد.
دستاورد سفر آقای استون به ایران از چند جنبه قابل بحث و بررسی است .ایشان در سفر
کوتاه مدت خود به ایران ،با جدیت تمام و بدون اتالف لحظه ای از وقت خود ،فعالیت های گوناگونی
به شرح زیر انجام داد:
بازدیدهای علمی و فرهنگی؛ سخنرانی علمی عمومی؛ برگزاری کارگاه ژورنالیسم علمی؛
مصاحبه با برخی از دانشمندان ایرانی؛ بازدید از دریاچه ارومیه؛ بازدید از رصدخانه گرگش
در کاشان؛ بازدید از زاینده رود؛ چاپ  6گزارش از وضعیت علمی ایران در نشریه ساینس.
در ادامه گزارش های چاپ شده آقای استون در مجله ساینس ارائه می شود.
سرمقاله ساینس به قلم آقای دکتر فرهادی؛ وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمی ایران
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خالصه سرمقاله وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در مجله ساینس

ايران اکنون با گذشت بيش از  35سال از انقالب ،در حال ورود به عصر تازه اي از تعامل و همکاري
بين المللي است .کشور ما نقش علم را در راستاي صلح ،پيشرفت و گفتگو بسيار جدي می پندارد.
امروز ايران در موقعيتي قرار دارد که الگوي توسعه خود را با دقت تنظيم کرده است و به
سوي ارتقاي کيفي علم و فناوري خود گام برمي دارد .اين مهم دربرگيرنده افزايش همکاري هاي
علمي -بين المللي است .با توجه به اينکه مؤثرترين نوع همکاري از طريق تماسهاي مستقيم
بين دانشمندان و نه به واسطه موافقت نامه هاي دولتي حاصل مي شود ،دولت ايران همکاريهاي
به وجود آمده از سوي هر يک از دانشمندان در داخل کشور يا در هر نقطه اي در جهان را تشويق
و از آنها حمايت خواهد کرد .اين تالشها هم اکنون نيز در جريان است و نمونه آن «برنامه
جندي شاپور» است که در این برنامه ،ايران با مشارکت فرانسه با اجرای يک پروژه مشترک از
سفر دانشمندان به ايران و بر عکس حمايت ميکند .مذاکرات در مورد برنامه مشابه با برخي از
کشورهاي ديگر اروپايي نيز انجام شده است .ايران همچنان دانشگاههاي خود را تشويق ميکند که
 .1فردی با دانش عمومی فراوان که به صورت تخصصی خبرنگاری نمی کند.
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ایران ،علم و همکاری

در کليه جنبههاي علم و آموزش در سطح بين المللي فعاليت کنند.
نگاهي به تاريخ ايران نمايان ميسازد که نهادهاي علمي -بينالمللي ،نظير رصدخانه مراغه که
در قرن سيزدهم توسط گروهي مرکب از دويست دانشمند از سراسر جهان تأسيس شد ،ميتواند
به عنوان راهنماي روشني براي کليه زمينه هاي علمي ،پژوهشي و فناوري ديپلماسي علمي به
حساب آيد .ايران قصد دارد پروژه هاي بزرگي را نظير رصدخانه ملي ايران به مرحله اجرا درآورد و
دانشمندان ايراني را به جامعه علمي -بينالمللي پيوند خواهد زد .ايران عالوه بر دارا بودن تعداد
رو به افزايش کارکنان علمي ،محيط بي نظيري را براي زمينههاي به خصوص پژوهشي نظير
باستانشناسي ،مطالعات کوير ،مطالعات اقليمي و مطالعه حيوانات و گياهان ناحيه ايران و آسياي
مرکزي عرضه مي کند .به اين ترتيب ،چشم انداز همکاري در رشتههاي علوم طبيعي ،علوم انساني،
مهندسي ،پزشکي و علوم زيستي همگي در افق چشم انداز قابل رؤيت است .ما از دانشمندان سراسر
جهان دعوت ميکنيم که يک برنامه همکاري با دانشمندان ما را آغاز کنند ،ايران آماده همکاری
است.

84
سال ششم • شماره هشتم • بهار و تابستان 1394

خالصه گزارش مصاحبه با آقای دکتر علی اکبر صالحی؛ رئیس سازمان انرژی
اتمی ایران در مجله ساینس
فوریه گذشته در جریان مذاکرات هستهای ایران و گروه  ،5+1از آقای دکتر صالحی رئیس سازمان
انرژی اتمی درخواست شد به مذاکرات بپیوندد .آقای دکتر صالحی در گفتگوی تفصیلی با ساینس
توضیح داد که چگونه او با این درخواست موافقت کرده است به این شرط که ارنست مونیز ،وزیر
انرژی آمریکا نیز سر میز مذاکره در مقابل او بنشیند.
ایشان بر این باور است که مرگ دانشمندان هسته ای زیربنای هستهای ایران را جسورتر کرده
است .او تأکید کرد که برنامه غنیسازی ایران تنها برای تولید سوخت راکتورهای برق هسته  ای
صلح آمیز ادامه مییابد.
خالصه گزارش ساینس در مورد بحران محیط زیست در ایران با عنوان
مرثیهای برای زیستبوم شکننده ایران
•برنام ه نجات دریاچه ارومیه؛ بزرگ ترین و گرانقیمتترین پروژه زیستمحیطی
ایران است .دریاچهای که به طرزی عجیب و وحشتانگیز ،در عرض فقط پانزده سال
وسعت آن به  ۱۰درصد مقدار بیشینهاش رسید.
•خشک شدن زایندهرود؛ زمانی رودخانه «زاینده رود» بسیار پر آب بود و از وسط
شهر میگذشت؛ زایندهرود ،قلب و روح مردم اصفهان بود .حاال این رودخانه کام ً
ال خشک
شده است؛ خشک شدن زایندهرود ،خبر از بحرانی عمیق در محیطزیست ایران میدهد.
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•خطر در کمین یگانه جزیره مازندران؛ شبهجزیره آشوراده ،قسمتی از ذخیرهگاه
زیستکره میانکاله است .این شبهجزیره ،مقصد پرندگان مهاجر ،پناهگاه ماهیان خاویاری
و فکهای خزری است .چرای بیرویهی دام ،آتشسوزی و شکار غیرقانونی هماکنون
زیستبوم میانکاله را در معرض خطر قرار داده است .این در حالی است که هتلها و
تفرجگاههای ساحلی ،مخاطراتی جدید به حساب میآیند .کمیته نجات آشوراده ،از ۱۹۱
سازمان غیردولتی تشکیل شده و فعاالنه در برابر اجرای پروژههای توریستی در این
منطقه مقاومت میکند .به نظر میرسد که دولت اجرای پروژه را به حالت تعلیق در
آورده است.
•معدود جنگلهای ایران بیمارند؛ سرزمین ایران ،هیچ وقت جنگل زیادی نداشت.
در پنجاه سال گذشته ،مساحت همین مقدار اندک نیز نصف شده است .آخرین آمار نشان
میدهد که جنگلهای ایران ،فقط  ۱۱میلیون هکتار ،معادل  ۶درصد مساحت کشور
را پوشاندهاند .در این جنگلزدایی عظیم ،انگشت اتهام به سوی فعالیتهایی مثل از
بین بردن جنگلها برای تبدیل آنها به زمین کشاورزی ،قطع درختان برای استحصال
الوار ،شهرسازی و ساختن ویالهاست .در ضمن ،آتشسوزیهای متعدد در سالهای
اخیر ،ضربه سختی به پیکر نحیف جنگلهای ایران ،به خصوص در کوههای زاگرس و
پارکملی گلستان زده است .پارک ملی گلستان ،نخستین ذخیرهگاه زیستکره ایران است
و  ۲۰درصد گونههای گیاهی ایران در آن زندگی میکنند .از چند سال پیش ،جنگلهای
بلوط زاگرس که نیمی از پوشش جنگلی ایران را تشکیل میدهند ،دچار نوعی بیماری
شدهاند .یک قارچ بیماریزای کشنده به نام ،Biscogniauxiamediterranea
جنگلهای بلوط را دچار نوعی بیماری ،به نام «بیماری ذغالی» کرده است .در همین
حین ،سازمان حفاظت محیطزیست ایران تالش میکند که از ساخته شدن دو سد
جلوگیری کند .یکی از آنها سد شفارود در استان گیالن است که در صورت بهرهبرداری،
قسمتهای بزرگی از جنگلهای باستانی هیرکانی را زیر آب میبرد .در جنگلهای
هیرکانی ،گونههای بسیار یکتایی زندگی میکنند.گونههایی که از جمله آنها میتوان به
درخت انجیلی اشاره کرد .سد دیگر ،خرسان  ۳نام دارد که قرار است در استان چهارمحال
بختیاری ساخته شود؛ اگر این سد را بسازند ۲۴۰۰ ،هکتار از جنگلهای بلوط زاگرس
زیر آب میرود.
•نجات یوزپلنگ ایرانی؛ زمانی زیستگاه یوزپلنگ ایرانی از شبه جزیره عربستان
تا هندوستان وسعت داشت .اکنون یوزپلنگها در معرض خطر انقراض هستند و در
دشتهای خشک ایران مرکزی ،آخرین نفسهای خود را میکشند.
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نجات دریاچه بزرگ نمک ایران
دریاچه ارومیه در شمال غربی ایران زمانی با  ۵۲۰۰کیلومتر مربع وسعت -کمی بزرگ تر از دریاچه
نمک یوتا در آمریکا -ششمین دریاچه نمک بزرگ جهان بود .در آن زمان فالمینگوها ،حواصیل ها
و دیگر مرغ های دریایی بر سر سفره آرتمیاها (گونه ای خاص از میگو) جشن می گرفتند و دریاچه
استراحتگاه های گردشگرانی بود که اعتقاد داشتند غوطه ور شدن در آب نمک برای سالمت شان
خوب است .اما با عقب نشستن تدریجی آب طی سال ها ،دریاچه ای که مردم محلی آذربایجان آن
را «نگین فیروزه ای» می خواندند سال گذشته سطح آب آن به  ۱۰درصد تقلیل یافت .دریاچه های
نمک مانند ریه هایند؛ در فصل مرطوب منبسط و در فصل خشک منقبض می شوند .اما انقباض
دریاچه ارومیه در انتهای سال گذشته بیشتر شبیه مرگ این دریا بود.
بعضی مقام های ایرانی مشکل را در شرایط آب و هوایی ،خشکسالی و افزایش دما می بینند.
اما دیگران بیان می کنند که سیاستگذاری ها تأثیر عمده ای داشته است .درمان این درد ساده و
ارزان نیست .دولت روحانی تصمیم دارد در بزرگ ترین پروژه زیست محیطی ایران طی ده سال
آینده حدود  ۶میلیارد دالر صرف نجات دریاچه ارومیه کند .در سال مالی جاری کابینه روحانی
 ۶۶۰میلیون دالر به  ۸۸پروژه اختصاص داده است که به طور عمده بر بهینه سازی سیستم آبیاری
و دیگر زیرساخت ها تمرکز دارد .اقدام های دیگر شامل حفظ منابع طبیعی آب ،حفاظ کشیدن در
محدوده دریاچه برای حفظ حیات وحش و برداشتن گام هایی در راستای جلوگیری از بیابان زایی
است .در ساحل شرقی دریاچه ارومیه به جای زمین مرطوبی که زمانی محل تجمع پرندگان بود
پهنایی از نمک نشسته است.
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ساخت اولین شتابدهنده ذرات در ایران
با وجود تنگنا و تحریم دانشمندان ایرانی برنامه ای بلندپروازانه را دنبال کرده اند ،اگر تحریم ها پایان
یابد ،پژوهش شکوفا خواهد شد.
شهر قزوین ،در  ۱۵۰کیلومتری شمال غرب تهران قرار دارد .شهری که به عنوان پایتخت هنر
خوشنویسی ایران هم شناخته میشود .قرار است در فاصلهای نزدیک به این شهر ،یک پروژه
علمی خیلی مهم اجرا شود .اگر همه چیز خوب پیش برود ،در سال  ۲۰۱۸کلنگ ساخت اولین
«شتاب دهنده ذرات» ایران زده میشود .چشمهای از پرتوی ایکس که از آن برای پژوهش در
زمینههای مختلف ،از مولکولهای زیستی گرفته تا مواد پیشرفته استفاده خواهد شد .پروژۀ۳۰۰
میلیون دالری «چشمه نور ایران» ،بزرگ ترین طرح پژوهشی دانش بنیاد کشور است .این پروژه،
نشانگر عزم جدی ایرانیها برای انجام پروژههای علمی در شرایط نه چندان آرام کشور است.
شرایطی که ایران به دلیل فعالیتهای هستهای ،زیر فشار تحریمهای آمریکا و متحدانش قرار
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دارد .این تحریمها فقط اقتصاد را نشانه نرفته؛ بلکه از صادرات تجهیزات پیشرفته علمی به ایران
جلوگیری میکند .در ضمن تحریمها مانع از مشارکت دانشمندان آمریکایی در پروژههای پژوهشی
ایران می شود ،حتی اگر این مشارکت ،فقط در حد ارائه مشاوره باشد .هرگونه همکاری در پروژههای
علمی ایران ،به دریافت مجوز از وزارت خزانهداری آمریکا احتیاج دارد .تحریمها از دانلود بیشتر
نرمافزارهای علمی در ایران جلوگیری میکنند و به دلیل قطع بودن ارتباط سامان ه بانکی ایران با
بانکهای جهانی ،ایرانیها نمیتوانند به طور مستقیم ژورنالهای خارجی را تهیه کنند.
با وجود تمام این فشارها ،سازندگان شتابدهندۀ حلقهای یا همان «سنکروترون» ایران ،قصد
دارند به هر قیمتی که شده ،آن را بسازند .سازندگان شتابدهندۀ ذرات ،گاهی اوقات مجبور
میشدند به جای وارد کردن قطعه های مهم از راههای رسمی ،آنها را قاچاق کنند .اگر تولید آن در
داخل ممکن نبود ،خودشان تالش میکردند که آن را بسازند؛ در غیر این صورت ،بدون این قطعه ها
کار خود را ادامه میدادند .جواد رحیقی ،فیزیکدان هستهای و مدیر پروژۀ چشمۀ نور ایران است؛ او
میگوید« :شکست برای ما معنی ندارد».
همین روحیه باعث شد که با وجود همۀ تحریمها و فشارها ،پروژههای علمی دیگری نیز داخل
ایران شروع شود .نتیجۀ این روحیه ،سرمایهگذاری علمی هنگفت دولت ایران در پروژههای علمی
بود .پروژههایی که در حوزههای مختلف ،از لرزهشناسی گرفته تا سلولهای بنیادی شروع شدهاند.
در اوایل دهه  ۸۰میالدی ،هم ه دانشگاههای ایران به مدت سه سال ،تحت عنوان انقالب
فرهنگی تعطیل شدند .بسیاری از مردان که توانایی جسمانی کافی داشتند ،به جنگ اعزام شدند.
در این سالها پدیدهای وحشتناک رخ داد ،پدیدهای به نام فرار مغزها ،چیزی که باعث شد علم در
ایران تا لبۀ پرتگاه عقب برود .پس از پایان جنگ ،دانشگاهها و مراکز آموزشی خیلی آرام شروع
به کار کردند و از رکود فاصله گرفتند .سپس ایران خیلی سریع شروع به بازسازی مراکز آموزشی
کرد و دانشگاههای جدید ،یکی پس از دیگری احداث شدند .در این سالها ،تعداد دانشآموزان
و دانشجویان افزایشی چشمگیر و تحسین برانگیز پیدا کرد؛ ایران با یک دهه قبل قابل مقایسه
نبود .به عنوان قسمتی از این رستاخیز ،دانشگاه صنعتی شریف در تهران ،نخستین دورهی دکترای
فیزیک را برگزار کرد .در همین هنگام ،دولت شروع به ساختن مراکز پژوهشی کاربردی کرد؛ یکی
از آنها ،پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی است.
پس از انقالب اسالمی ایران ،شورای عالی انقالب فرهنگی که اوایل ده ه  ۸۰میالدی تأسیس
شده بود ،جهاد دانشگاهی را راهاندازی کرد .بخشی از وظیف ه جهاد دانشگاهی ،اطمینان از پایبندی
دانشگاهها به اصول و تفکرات اسالمی است .این سازمان در انگلیسی با نام «مرکز آکادمیک
آموزش ،فرهنگ و پژوهش» شناخته میشود و هدفش این است که پژوهشهای علمی را با
نیازهای اجتماعی مطابقت دهد .این مرکز ،بعضی پروژههای کاربردی مثل خطوط انتقال برق
فشارقوی و ایمنسازی تجهیزات حفاری چاههای نفت را تأمین مالی کرده است؛ همچنین در حال
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همکاری برای ساخت پهپادهای نظامی در اصفهان است .جهاد دانشگاهی ،دستاوردهایی در زمینه
دانشهای بنیادین نیز داشته است .در سال  ،۱۹۹۱این سازمان توانست مرکز رویان را در تهران
تأسیس کند .مرکز رویان ،برای کمک به زوجهای نابارور ایرانی ساخته شدکه پیشتر برای درمان
باید به خارج از کشور سفر میکردند .این مرکز ،از آن زمان تاکنون وزنهای سنگین در پژوهش
روی سلولهای بنیادین کشور بوده است .از زمان شروع به کار این مرکز ،صدها مقاله منتشر شده
است و با وجود همه تحریمها ،توانسته عمل شبیهسازی در حیوانات را انجام دهد.
شورای عالی انقالب فرهنگی به انجام تحقیقات در سطح خاورمیانه نیز عالقمند است .در برنامه
چشماندازی که سال  ۲۰۱۱منتشر شد ،یکی از اهداف آن ،ارتقا و بهبود علم و فناوری در جهان
اسالم بود .طبق این برنامه ،احیا تمدن بزرگ اسالمی ،مشروط به پیشرفت همهجانبه در علم دانسته
شده است .این شورا در سال  ،۲۰۰۴مرکزی را تحت عنوان «پایگاه استنادی علوم جهان اسالم»
راهاندازی کرد که در آن ،سعی میشود زبان فارسی به عنوان زبان بینالمللی علم توسعه داده شود.
این مرکز حتی تالش کرد که یک اینترنت اسالمی هم راه اندازی کند.
در اوایل دهه  ،۲۰۰۰ایران فکرهای بزرگی در حوزه دانشهای بنیادین در سر داشت؛ از آن جمله
میتوان به چشم ه نور ایران و رصدخان ه ملی ایران اشاره کرد .ولی مشکالت زیادی در این راه به
وجود آمد ،بسیاری از بهترین دانشجویان و استادان این کشور به خارج از کشور مهاجرت کردند و
ن جا ماندند .در ضمن بودجۀ اختصاصی به علم نتوانست همپای آرزوها پیش رود .آقای دکتر
هما 
وحید احمدی ،معاون پژوهشی وزارت علوم ایران میگوید« :هدف رسمی دولت این بود که ۳
درصد از تولید ناخالص ملی به بخش پژوهش اختصاص داده شود ،ولی سال  ،۲۰۱۴در عمل این
بودجه به چیزی حدود  0/5درصد رسید؛ به طور تقریبی 1/75میلیارد دالر ،این درحالی است که
وزارت علوم فقط کنترل  ۲۷درصد از آن را در دست دارد».
در مواجهه با چنین تنگنایی ،جامعه علمی در سال  2012وحشت زده شد .در دولت محمود
احمدی نژاد رئیس جمهور ایران طی سال های  2005تا  40 ، 2013پروژه کالن ملی کلنگ خورد
که بودجه آنها بالغ بر بودجه یک سال تمام وزارتخانه های علمی کشور می شد.
ضربه بزرگ به جامعه علمی ایران ،در سال  ۲۰۰۲وارد شد .زمانی که مشخص شد ایران در
نزدیکی شهر نطنز ،تأسیسات غنیسازی اورانیوم ساخته است .این باعث شد که آمریکا و سازمان
ملل ،تحریمهای سختگیرانهای علیه ایران وضع کنند.جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا ،ایران
را محور شرارت خواند .پشت سر آن ،احمدینژاد علیه هولوکاست و رژیم صهیونیستی صحبت کرد،
خالصه تنشهای سیاسی به اوج رسید .ایران زیر فشار تحریمهای بیشتریقرار گرفت و در کنار
اقتصاد ،دانشمندان ایران نیز در انزوای بیشتری قرارگرفتند .تحریمها آنقدر شدید بودند که برای
مثال ،هیچ سنگی نمیتوانست به ایران صادر ،یا از ایران وارد شود .قرار بود که با این کار ،صنعت
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ساخت و ساز در ایران تحت فشار قرار گیرد .در حال حاضر دانشمندان ایرانی نمیتوانند به راحتی
مقالههای خود را در ژورنالهای بینالمللی منتشر کنند .بعضی از سردبیران با تصور نادرست از
تحریمها ،مقاالت را چاپ نمیکنند .آنها فکر میکنند که با این کار تحریمهای بینالمللی را نقض
میکنند ،این درحالی است که تحریمها در این مورد فقط افرادی از دولت ایران و سازمانهای
مربوط به انرژی هستهای را هدف قرار داده است.
دکتر محمدکاظم جعفری ،رئیس پژوهشگاه زلزلهشناسی میگوید« :تحریمها بسیار بی رحمانه
شدند .برای سالها ،این پژوهشگاه حسگرهای لرزهنگار را از کانادا ،انگلستان و آمریکا وارد میکرد.
از سال  ،۲۰۱۰ایران دیگر نمیتواند حتی برای مقاصد بشردوستانه هم این حسگرها را وارد کند».
دانشمندان ایرانی چاره را در این دیدند که حسگر را خودشان بسازند.
نسلشناسی به نام مسعود هوشمند ،میگوید« :اگر چیزی راه ما را سد کند ،ما راه خود را برای
گذر از آن پیدا میکنیم .ما مثل رودخانهای هستیم که میتواند راهش را از میان قلوهسنگها پیدا
کند» .در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیستفناوری ،آقای هوشمند گروهی را هدایت میکند
که اکنون توانستهاند بیش از  ۳۰۰بیماری میتوکندریایی تشخیص را دهند .او این موفقیت را مدیون
همکاری  ۵۰دانشجویی میداند که در خارج از کشور هستند و به گروه او در داخل ایران کمک
میکنند.
چنین کارهای نبوغآمیزی در پروژۀ شتابدهندۀ ذرات ایران هم رخ داد .وقتی که در سال
 ۲۰۱۰کار روی چشمه نور ایران در پژوهشگاه دانشهای بنیادی آغاز شد ،گروه سازنده میدانست
که یک دستگاه خیلی مهم را نمیتواند از خارج وارد کند .آن دستگاه ،منبع تغذیۀ فوق با ثبات
برای آهن رباهای مغناطیسی سنکروترون بود .گروه ایرانی تصمیم گرفت که خودش آن را بسازد.
رحیقی میگوید« :ابتدا که این تصمیم را مطرح کردیم ،بعضیها به ما خندیدند .اکنون پنج سال
گذشته است و ما دستگاهی ساختهایم که حتی بهتر از بعضی نمونههای خارجی کار میکند.
حاال دیگرکسی به ما نمیخندد».
اکنون دانشمندان ایرانی امیدوارند که توافق هستهای بتواند تغییراتی ایجاد کند .باز شدن
دروازهها به سوی غرب ،فعالیت در یک محیط سیاسی کمتنش تر و اقتصاد قویتر میتواند باعث
شود که علم رشد بیشتری بکند .آقای دکتر احمدی ،معاون پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری میگوید« :این یک دوره جدید برای علم در ایران است .ما در حال ورود به دوره پساتحریم
هستیم».
در توافق هستهای ،قرار شده که تأسیسات غنیسازی فوردو به مرکز پژوهشی بینالمللی تبدیل
شود و محلی برای همکاری در زمینههایی مثل هم جوشی هستهای ،اخترفیزیک و رادیوداروها شود.
این تغییرات را میتوان به فال نیک گرفت .دکتر علی بریوانلو ،سرپرست آزمایشگاه جنینشناسی
مولکولی در دانشگاه راکفلر نیویورک میگوید« :به طرز شگفتانگیزی ،ایران یکی از آزادترین

ش روی سلولهای بنیادین دارد» .این آزادی مدیون فتوای رهبر معظم
قوانین را در رابطه با پژوه 
انقالب ایران ،آیتاهلل خامنهای است که چنین تحقیقاتی را از نظر قوانین اسالمی بدون اشکال
دانست .پژوهشگاه رویان نخستین آزمایشهای خود دربارۀ سلولهای بنیادین جنین انسان را در
سال  ۲۰۰۳انجام داد و از آن زمان تاکنون ۴۰ ،آزمایش کلینیکی با پیوند سلولهای بنیادین انجام
داده است .پژوهشگران مرکز رویان ،نخستین کسانی در خاورمیانه بودند که توانستند شبیهسازی
سلولی انجام بدهند .آنها در سال  ۲۰۰۶از همین روش یک بره به وجود آوردند .ماه گذشته نیز
رکورد دیگری ثبت کردند و توانستند یک «قوچ قمیشلو» که گونهای در معرض خطر از قوچ است
را بوجود آورند .همچنین رویان در پروژه بین المللی پروتئوم انسان شرکت دارد .این پروژه ،همه
پروتئینهایی که کروموزوم  Yدارند را مشخص میکند.
دکتر محمد ابویی اردکان ،رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اظهار داشت:
«سیاستگذاران عالقمندند که از پتانسیل دانشمندان و مهندسان ایرانی خارج از کشور استفاده
کنند .وزارت علوم در پی ترتیب دادن برنامهای است که دانشمندان ایرانی خارج از کشور ،بتوانند
از مراکز علمی ایران بازدید کنند .دولت برنامههای بلندپروازانهتری نیز دارد ،برنامههایی که بتواند
دانشمندان ایرانی خارج از کشور را به ایران بیاورد و به آنها شغلهای پژوهشی ثابت بدهد .اکنون
زمان بازگشت به خانه فرا رسیده است».
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گزارش «ساینس» از مراغه تا گرگش ،رستاخیز نجوم در ایران
رصدخانه ملی ایران ،چشمی رو به آسمان
ریچارد استون ،روزنامه نگار مجله علمی «ساینس» در گزارشی در خصوص طرح رصدخانه ملی
ایران که در تازه ترین شماره این مجله علمی آمریکایی درج شده میافزاید« :یک قرن پیش ،زمانی
که اروپا در عصر تاریکی خود قرار داشت ،چند رصدخانه در ایران و سایر بخشهای جهان اسالم
وجود داشت .حتی کوپرنیک در رصدخانه مراغه در شمال غرب ایران به طراحی سوابق دقیق از
حرکت سیارات برای طرح پیشنهادیاش در مورد گردش زمین به دور خورشید پرداخت .این سنت
نجومی در بهار سال آینده احیا خواهد شد.
آقای دکتر رضا منصوری ،رئیس رصدخانه ملی ایران و فیزیکدان نجومی پژوهشگاه دانشهای
بنیادی در تهران اظهار داشت :این فرد نیکوکار کل ثروت خود را به دانشگاه کرمان اهدا کرد تا یک
رصدخانه بسازد اما ایران در جنگ تحمیلی با عراق قرار داشت و این فرصت را درک نکرد .یک دهه
بعد ،شورای ملی تحقیقات ایران دو پروژه علمی عظیم از جمله رصدخانه را تأئید کرد.
در سال  2009محمدجواد الریجانی ،رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی به آیتاهلل خامنهای،
رهبر ایران در مورد مسئله رصدخانه نامه نوشت 10 .روز بعد ،دولت  70میلیارد ریال برای رصدخانه
ملی ایران تخصیص داد که برای سفارش یک آینه اولیه از آلمان و صیقل دادن آن در فرانسه

کافی بود .مهندسان به سرعت به سراغ راهحلهایی برای چالشهای موجود در محل ساخت این
رصدخانه از جمله نوسانات بزرگ دما در هوای خشک کویر ،شرایط زمستان و زلزله رفتند.
به گفته آقای دکتر منصوری ،از آنجایی که ایران یکی از مناطق زلزله خیز با ریسک باالست،
تیم طراحی رصدخانه ملی ایران به ارائه پایههایی برای پلتفرم پرداختند که از سنگ جدا بوده و
ارتعاش ها را به حداقل میرساند.
آقای دکتر منصوری گفت :امسال شاهد دو تحول بسیار حیاتی بودیم که یکی ،سفر آقای دکتر
سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ایران به کوه گرگش بود .ایشان پس از
بازگشت به تهران نامه دلسوزانهای را به آقای دکتر روحانی نوشت و سپس رئیسجمهور از بخش
برنامهریزی خواست تا به رصدخانه ملی ایران کمک کند.
پیشرفت دوم از سوی یک منبع دور از ذهن بود :سپتامبر گذشته ،آقای دکتر علیرضا شعبانی،
دانشمند ایرانی -آمریکایی که به ساخت یک رایانه کوانتومی در آزمایشگاه هوش مصنوعی
کوانتومی گوگل کمک میکند ،در اخبار از تنگناهای وخیم رصدخانه ملی ایران آگاه شد .در ماه
ژوئیه ،شعبانی و دو تن از همکارانش مؤسسه بیرونی را برای افزایش کمک مالی برای رصدخانه
راهاندازی کردند که نام خود را از ابوریحان بیرونی ،دانشمند ایران باستان گرفته است .اگرچه انتقال
این پول با توجه به تحریمهای آمریکا ساده نخواهد بود .شعبانی میگوید که این ماه او و وکیلش
پروندهشان را برای معافیت از قوانین وزارت خزانهداری به دادگاه ارائه خواهند داد.
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نتیجه گیری
با نگاهی گذرا به گزارش هایی که ریچارد استون در مجله ساینس منتشر کرده است ،می توان
رعایت امانت ،بیان نکات علمی و کلیدی موضوع ،رعایت چارچوب و اصول روزنامه نگاری علمی
را مشاهده کرد .روزنامه نگاران علمی کشور می توانند ازاین تجربه درس های جدیدی بیاموزند .پیام
این تجربه ،ضرورت ارائه آموزش های حرفه ای و تبادل تجارب بین المللی در عرصه روزنامه نگاری
علمی در کشور است .انجمن ترویج علم ایران در راستای اهداف خود که اشاعه تفکر و بینش
علمی و ارتباط علم و جامعه است از نهادها و سازمان های علمی کشور مانند وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دیگر نهادهای مرتبط تقاضا
دارد روزنامه نگاران علمی را جدی بگیرند و برای آموزش آنها دوره های علمی تخصصی بین المللی
برگزار کنند.
این گزارشها وضعیت علمی ایران را در سطح بینالمللی با نگاهی مثبت منعکس میکند .عالوه
بر استقبال روزنامهنگاران ایرانی از کارگاه "ژورنالیسم علمی" ،گزارشهای نشریه ساینس در مورد
ایران در سطح بسیار خوبی در نشریه های داخلی منعکس شد.
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عكاسي و علم

1

ِ
وايلدر
كِلي
3
بازبيني شده توسط تِرِنس ناثان
4
مترجم :ستاره سهیلی
2

چکیده

مقدمه
عكاسي به عنوان پديد ه زاييد ه علم و پرورش يافته توسط هنر ،ناديدنيها را آشكار كرده است.
عكاسي با عكسهاي پراش پرتو ايكس 5از مولكول دی ان ا ِی ( )DNAتا نور ضعيف در دوردستهاي
تحليل آتي
كيهان ،علم را قادر ساخته است تا دامن ه گستردهاي از پديدههاي طبيعي را براي تجزيه و
ِ
ت در خصوص
ثبت و مستند کند .بذرهاي رابط ه عكاسي و علم قرنها پيش كاشته شدند كه با پيشرف 
1. Photography and Science by Kelly Wilder
2. Kelly Wilder
3. Terrence R. Nathan, PhD
 .4پژوهشگر و عکاس علمی Northern.nova@gmail.com
5. X-ray Diffraction
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چگونه میدانیم که شکل ظاهری یک آمیب به چه صورتی است؟ پزشکان چگونه می توانند اسکلت استخوانهای
بدنمان و اعضای داخلی آن را مشاهده کنند؟ چه چیزی میتواند مارا قادر به دیدن ستاره ای در حال انفجار در
کهکشانی دیگر کند؟ همه اینها از طریق ابداع های عکاسی ممکن شده است .کلیوایلدر هنگامی که در حال اکتشاف
جلوههای متفاوت رابطه پیچیده میان عکاسی و علم شد ،مقدمهای درباره کاربردهای قابلتوجه و سودمند از عکاسی
در علم ارائه کرد" .عکاسی و علم" به این موضوع میپردازد که چگونه عکاسی ابتدا حقانیت خود را از طریق ارتباط
نزدیک با ایدههای علمی کلیدی و پرداختهای آنها به دست آورده است ،مانند :عینیت ،مشاهده ،آرشیوسازی و انجام
آزمایش .او سپس به این نکته میپردازد که چگونه عکاسی به عنوان عنصری تأثیرگذار در رشتههای علمی گوناگون
مانند زیستشناسی و ستاره شناسی پاسخی مناسب می دهد .این کتاب به مباحثههای مجادلهآمیز درباره موفقیت
عکاسی در علوم و استفاده از آن در رشتههای کاربردی مانند تصویربرداری پزشکی و استفاده از اشعهایکس و رابط ه
پیچیده میان نظریه علم و پرداختهای هنری میپردازد .عالوه بر پژوهش در این زمینه ،کتاب شامل هشتاد عکس
از سوژههای علمی و آزمایشهاست که بسیاری از آنها در اینجا برای اولین مرتبه چاپ شده است .به عنوان مقوله
برانگیزاننده تفکر و با مبنایگسترده ،کتاب "عکاسی و علم" گزینهای ضروری برای دانشمندان ،عکاسان و همینطور
مورخانهنر است.
کلیدواژگان :عکاسی ،علم ،آرشیوسازی ،پرداخت های هنری ،نظریه علم.
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نور و اپتيك از دوران باستان آغاز شد و از آزمايشهایی بهره میگرفتند که در آنها از تركيبات حساس
به نور استفاده میکردند که این فعالیتها تا قرن هجدهم ادامه پيدا كرد .اما در اوايل قرن نوزدهم،
لوئي داگِر ( )1787 -1851در فرانسه و ويليام فاكس تالبوت ( )1800 –1877در انگلستان به طور مستقل
دائمي يك تصوير با مواد حساس به نور موفق شدند .در
از هم آزمايشهايي را انجام دادند و در تثبيت
ِ
فراين ِد داگر ،لویی داگر تصويري را روي يك ورق نقر ه پرداخت شده و حساس به نور ايجاد كرد .این
فرایند يك عكس منحصر به فرد را ايجاد کرد كه او آن را داگرئوتايپ 1ناميد .در فراين ِد تالبوت -كه
فاکس تالبوت آن را ترسيم فوتوژنيك 2ناميده بود -تصويري را روي يك قطعه كاغذ حساس به نور
تثبيت و نگاتيو ثابتی را ايجاد کرد تا بتواند آن را چند مرتبه چاپ کند .اختراع داگر در روز هفتم ژانويه
 9381در نشست آكادمي علوم 3در پاريس اعالم و اختراع تالبوت چند ماه بعد در انگلستان اعالم شد.
4
بنابراين ،سال  9381ال تولد عكاسي است؛ که سالي منحصر به فرد در تاريخ نوگرایی در عکاسی
محسوب میشود .از اين آغاز ،عكاسي و علم ،پيوندي پابرجا را شكل دادند كه در آن عكاسي براي
ت در فناوری بر علم تكيه كرده است و علم از عكاسي به عنوان ابزاري ضروري براي كاوش و
پيشرف 
جهان طبيعي بهره برده است.
ساختن
مستند
ِ
ِ
5
كتاب كِلي وايلدر "عكاسي و علم" مقدمهاي تازه و صریح را براي رابط ه پيچيده و در حال رشد بين
عكاسي و علم فراهم ميآورد .اين كتاب كه با مقدم ه مختصر و آگاهيبخشی آغاز ميشود ،در چهار
فصل سازمان داده شده است" :عكاسي و مشاهده"؛ "عكاسي و آزمايش"؛ "عكاسي و آرشيو"؛ و
"عكاسي و عكس علمي" .هر فصل حاوي تصاوي ِر رنگي و دو رنگ 6با كيفيت خوب است كه متن را
تثبیت میکنند و بسط ميدهند .اين تصاوير تاريخ اين رسانه را پوشش ميدهند و افزونهاي خوشايند
براي آن دسته از عكسهايي است كه عموم ًا در كتابها پيدا ميشوند؛ عكسهايي كه ارتباط بين
عكاسي و علم را مورد توجه و اشاره قرار ميدهند .واژهنام ه مختصر کتاب ،توضيحات بيشتري را
دربار ه بعضي از اصطالحات فني فراهم ميکند؛ هرچند ،براي آنهایی كه درباره اصطالحات مرتبط با
علمي مورد بحث در کتاب اطالعات اندکی دارند شايد به واژهنامه
امولوسيونهاي عكاسي و فنون
ِ
جامعتري نياز باشد.
1. Daguerreotype
2. photogenic Drawing
3. Académie des Sciences

 ..4كشفيات علمي ،وقايعنگاري و شرايطي كه در اعالنهاي عكاسي در سال  1839به اوج خود رسيدند به طور مشروح و مفصل
در چند تاريخچه قابل توجه در حوزه عكاسي پوشش داده شدهاند كه از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
؛(Beaumont Newhall ,The History of Photography)New York :The Museum of Modern Art,1982
Naomi Rosenblum ,a World History of Photography4 ,th ed )New York :Abbeville Press.2007(.

5. Photography and Science
6. Duotone

1. Photogrammetry
 . 2چارلز داروين.)The Expression of the Emotions in Man and Animals (London: John Murray 1872 ،
به منظور تجزيه و تحليل كامل نقش عكاسي در نظري ه تكاملِ داروين و اينكه چگونه هنر و علم را در قرن نوزدهم به يكديگر متصل
كرد ،كتاب فيليپ پرادگر ( )Prodger Phillipبا عنوان "هنر و عكاسي در نظري ه تكامل" [Art and Photography in the
)]) Theory of Evolution (Oxford: Oxford University Press, 2009را مالحظه کنید.
3. Jean-Baptiste Biot
4. Collége de France
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مطلب تكرارشونده به
همانطور كه وايلدر در مقدمه ميگويد ،فصلهاي كتاب از طریق سه
ِ
يكديگر پيوستهاند :نمايش موضوعها يا پديدههاي علمي در عكسها؛ استفاده از عكاسي براي كشف
و نمايان کردن و اندازهگيري پديدهها؛ و توسعه عكاسي به عنوان يك علم .وايلدر چند پرسش را
مطرح و در فصلهاي بعدي آنها را مورد بحث و بررسی قرار میدهد .عكس علمي چيست ،يا علم
عكسي چيست؟ رابط ه بين عكاسي و علم چيست -و اين امر چرا بايد ما را عالقهمندكند؟ آيا “عکس
علمي” نوعي از عكاسي است؟ آيا “عكاسی” نوعي از روش علمي را توصيف ميكند؟ وايلدر به طور
متن هر فصل مورد توجه و اشاره قرار ميدهد كه منجر به
غيرمستقيم اين پرسشها را در داخل ِ
مثالهايی از انواع حوزههاي علمي ميشود كه از آن جمله ميتوان به ستارهشناسي ،زيستشناسي،
شناسي تكاملي -به ويژه
پزشكي ،تصويرسنجي ،1و فيزيك اشاره كرد .اما ،بحث در خصوص زيست
ِ
استفاد ه پيشگامان ه چارلز داروين ( )1809 – 1882از عكاسي براي نشان دادن نظري ه علمي در اثرش
به نام "بيان احساسات در انسان و حيوانات" -2در این کتاب مشاهده نمیشود.
در مقدمه ،وايلدر نه فقط موضوعها و پرسشهاي اصلي را طرحبندي ميكند بلكه او همچنين
دو موضوع را مورد بحث قرار ميدهد كه در آغا ِز عكاسي پديدار شدند و تا به امروز در سطوح مختلفي
باقي ماندهاند .وايلدر يك موضوع را به عنوان "اعتماد" و ديگري را به عنوان "علم مصورسازی"
تمثيل "دوربين به عنوان چشم" متمركز
شناسايي ميكند .موضوع اعتماد تا اندازهاي بر قياس و
ِ
3
است كه در آن نوشتههاي وايلدر توسط جين بابتيست بايو ( -)1774 – 1862استاد فيزيك در كالج
اصطالح
نشست هفتم ژانوي ه  1839آكادمي علوم در پاريس مورد تأكيد قرار گرفت.
فرانسه -4در
ِ
ِ
معروف "شنيدن كي بود مانند ديدن" از تمثيل "دوربين به عنوان چشم" سرچشمه ميگيرد؛ مفهومي
ِ
عكاسي اوليه با وجود تمثيل
صداقت موجود در تصاوير عكاسي را مورد تأكيد قرار ميدهد.
كه راستي و
ِ
ِ
"دوربين به جاي چشم" و اعتمادي كه بر آن اشاره دارد ،در خصوص استانداردسازي در چاپ و تكثير
با چالشهايي مواجه شد که عبارتاند از امولوسيونهای ناسازگار؛ فرايندهاي ظهور عكس غيردقيق؛
مكانيكي دوربين .چيره شدن بر اين چالشها براي به وجود آوردن تصاوير
و متغیر بودن كاركردهاي
ِ
امری ضروري بود كه براي مقاصد علمي باید قابل اطمينان باشند.
"علم مصورسازی" ،دومین موضوعی است که وایلدر به آن میپردازد .استفاده از عكاسي در نشان
دادن علم در فاصل ه كوتاهي پس از اختراع آن آغاز و اين كار تا قرن بيستم به شكلي قوي در ارتباطات
ِ
علمي تثبيت شد .عكاسي به طور کلی در مجلههای علمي ،كتابها ،و ژورنالهاي حرفهاي ظاهر شد
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و معنايي مؤثر را براي انتشار و ترويج انديشه و يافتههاي علمي براي عامه مردم و جامع ه علمي فراهم
کرد .به عنوان مثال وايلدر با استفاده از نشریه نیچر - 1که براي نخستين بار در سال  1859منتشر شد
و هنوز هم منتشر ميشود -نگاهی اجمالي از روند تكامل و پيوند صميمي بين عكاسي و تصويرسازي
علمي را ارائه ميدهد .اما همانطور كه اظهار ميدارد ،تمرك ِز او نه فقط بر تاريخچ ه و پيشرفتها در
تصويرسازي علمي نيست ،بلكه ،بيشتر به موضوعهایی ميپردازد كه توسط "پيوندهاي ممكن بين
تصاوير
نجومي پاول هنری و پِراسپِر هنري 2از قرن نوزدهم و يك ورق فيلم (از عکاس ناشناس) از
ِ
اواخر قرن بيستم كه دی ان ا ِی ( )DNAرا نشان ميدهد" مشخص شدهاند.
وايلدر در فصل اول با عنوان عکاسی و مشاهده پارهاي از موضوعهای پيچيده را كه در قرن
نوزدهم پديدار شدند مورد توجه و اشاره قرار ميدهد؛ يعني زماني كه علم به آرامي عكاسي را به
عنوان ابزاری قابل اطمينان براي ثبت و ضبط و مشاهده كردن پديدههاي طبيعي پذيرفت .عكاسي
به سبب ماهيت مكانيكياش مؤثر و عيني در نظر گرفته شد و به اين ترتيب مسئولیت عکاسی از
حالت مشاهده كنند ه غالب ًا ماللتبا ِر اندازهگيري ،تخت کردن و توصيف کردن -مهارتهايي كه اغلب
مستعد خطاي انسانیاند -تغییر پيدا كرد .عالوه بر اين ،عكاسي توانست با بهرهبرداري از نوردهيهاي
مرئي
كوتاهمدت يا بلندمدت و يا با استفاده از امولوسيونهاي حساس به تشعش ِع خارج از بخش ِ
تحليل بعدي نمايش دهد كه تصميمگيري و رأي
طيف الكترومغناطيس پديدههايي را براي تجزيه و
ِ
3
دادن در مورد آنها وراي توانايي انسان معمولي بودند  .از نمونههاي بسيار ذكر شد ه چنين پديدههايي
ميتوان به عكاسي
پرسرعت ادوارد مايبريج )1830 – 1904( 4که پیشگام این تکنیک بود در حدود
ِ
سال  1877اشاره كرد كه بحث دربار ه اینکه آيا اسبي كه چهار نعل ميرود هر چهار سمش از زمين
بلند ميشود يا نه (كه بلند ميشود) را پایان داد .همچنين ميتوان به عكسهاي تكاندهند ه اشع ه
ايكس ويل ِهلم رونتگِن 5از دست همسرش (در حدود سال  ،)1895و عكسهاي تكاندهند ه پاول هنري
( )1848 – 1905و پراسپر هنري ( )1849 – 1903از "سحابي بربط( "6حدود سال  )1885اشاره کرد.
با وجود اين تصاوير چشمگير و آگاهيبخش ،استفاده و كاربرد عكاسي براي مشاهد ه علمي در قرن
نوزدهم با مشكالتي همراه بود .همانطور كه وايلدر به طور واضح شرح ميدهد ،اين مشكالت به طور
عمده درباره غيراستانداردسازي امولوسيونها و نبو ِد رويههاي تفسيري براي عكسها متمركز بودند.
وضوح جزئيات فرق داشتند و تحت تأثير تغييرات
امولوسيونها از نظر حساسيت به نور ،دامن ه توناليته ،و
ِ
1. Nature
2. Paul Henry and Prosper Henry

 .3براي مطالعه تاريخچ ه بسياري از عكسهايي كه نشان ميدهند چگونه عكاسيِ قرن نوزدهم آنچه را قابل ديدن كرد كه پيشتر
براي بيناييِ معمولي انسان ناديدني بود ،كتاب ُكوري كِلِر با عنوان(  (�Corey Keller, ed. –Brought to Light: Pho
 – )tography and the Invisible, 1840–1900 (New Haven: Yale University Press, 2008مالحظه کنید.

4. Eadweard Muybridge
5. Wilhelm Röntgen
6. Lyra Nebula

1. C. V. Raman
 . 2به مجموعه عملیاتی اطالق می شود که در زمینه ای کم وسعت با وسایل ابتدائی به منظور اندازه گیری مساحت و تهیه پالن
صورت می گیرد.
3. Sir John Herschel
4. Antoine Henri Becquerel
5. Cecil F. Powell
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آب و هوايي بودند .عالوه بر اين ،عكاسان مختلف از امولوسيونهاي مختلفي استفاده كردند كه اين امر
باز هم سبب بدتر شدن امر استخراج اطالعات موثق از عكسها ميشود .پس از آنكه عكسها تهيه
ميشدند موضوع تفسير آنها به وجود ميآمد .به بيان خيلي ساده ،اين عكس دربار ه چه بود؟ تحليلگران
ممكن است تفاسير گوناگوني از یک عكس يكسان ارائه دهند و اين امر سبب تنزل آن عكس به
عنوان يك مدرك علمي ميشود ،و چگونه كيفيت اطالعاتِ نمايش داده شده در يك عكس براي
تحليل بيشتر و مستندسازي تعيين ميشود؟ وايلدر به منظور روشن كردن موضوعهای مرتبط
تجزيه و
ِ
ترين آنها عبارتاند از:
با استانداردسازي و تفسير ،چند مثال را مورد بحث قرار ميدهد كه قابل توجه ِ
"گذرهاي زهره" در سالهای  1874و  ،1882تصاوير
نورسنجي "سي وي رامان)1888 – 1970( "1
ِ
عكاسي
از تجزي ه نور ،استفاده از تصويرسنجي در باستانشناسي ،مساحي 2و مهندسي ،و استفاده از
ِ
سرعت باال در تفكيك حركت به تواليهاي تصاوي ِر مجزا.
ِ
وايلدر در فصل دوم به بررسی رابط ه بين عكاسي و آزمايش ميپردازد .اين فصل با اشار ه مختصر
وايلدر به چند مفهو ِم مرتبط به هم آغاز ميشود :قابليت اطمينان عكاسي در موقعيتهاي آزمايشي؛
تركيبي
آزمايش عكس در برابر عكاسي تجربي؛ استفادههاي چندگانه از تصاوير عكاسي؛ ماهيت
ِ
كنترل عكسي .وايلدر اين مفاهیم را با برجسته كردن
عكاسي؛ عكاسي به عنوان مدرك آزمايش؛ و
ِ
آزمايشهاي به خصوصي كه توسط فرهيختگاني نظير جان هِرشِ ل ،1792 – 1871( 3آنتوان هنري
بكرل ،)1852 – 1908( 4و سِ سيل پا ِول )1903 – 1969( 5انجام شد ،به يكديگر پيوند ميدهد.
اطمينانپذيري عكاسي در علوم تجربي ،به ويژه در قرن نوزدهم ،به سبب فقدان درك از
فوتوشيميايي امولوسيونهايي كه مورد استفاده قرار ميگرفتند اغلب به مخاطرهافتاد .در
ويژگيهاي
ِ
نتيجه ،همانطور كه وايلدر روشن ميكند ،دانشمنداني نظير هرشل و بكرل به هنگام اجراي آزمايشها
اغلب كار دوگان ه استفاده و توسعه بخشيدن به فرايندهاي عكاسي را بر عهده داشتند .هرشل در سال
 1839آزمايشهاي پيشگامانهای را انجام داد كه عملي بودن عكاسي در علوم تجربي را نشان ميدادند
و در عين حال فرايندهاي جدي ِد عكاسي را توسعه ميبخشيدند .آزمايشهاي بكرل در خصوص
بررسي راديواكتيويته و همچنين امولوسيونهايي
راديواكتيويته در سال  1896به منظور تحقيق و
ِ
طراحي شده بودند كه براي ثبت و ضبط آنها مورد استفاده قرار ميگرفتند .همچنان كه آزمايشهاي
علمي در قرن بيستم تخصصيتر ميشدند ،امولوسيونها نيز به تبع آنها عمل ميكردند .در اصطالح
پذيري بيشتري را
"امولوسيونهاي طراح" تهيه شدند كه بسيار تخصصي بودند و كنترل و اطمينان
ِ
در كاربردهاي آزمايشگاهي ايجاد كردند .وايلدر در خصوص "امولوسيونهاي طراح" بحثي عالي را
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مطرح ميكند و (براي مثال) به امولوسيونهاي هستهاي اشاره ميكند كه توسط پا ِول تهيه شد و مورد
استفاده قرار گرفت .پاول برای این موضوع ،جايز ه نوبل فيزيك در سال  1950را دريافت كرد که باعث
بیشتر دیده شدن "هيئت امولوسيون عكاسي "1شد ،كه در سال  1945در انگلستان براي درست كردن
امولوسيونهاي هستهاي تأسيس شد.
در فصل دوم ،وايلدر عكسهايي را ارائه و در خصوص آنها بحث ميكند كه انگيز ه علمي دارند؛
بودنشان برتري پيدا كردند .در پارهاي از موارد ،عكسهايي
عكسهايي كه فراتر از مقصو ِد مدرك ِ
كه فقط به منظور نشان دادن اصول علمي تهيه شده بودند -نظير عكسهاي برنيس ابوت-1991( 2
 )1898از اصول مكانيک -اكنون به عنوان هنر مدرنيته در نظر گرفته ميشوند .آنچنان كه وايلدر اشاره
ميكند ،عكسهاي متولد شده از آزمايشهاي علمي غالب ًا كاركردهايي چندگانه دارند :آنها به عنوان
مجموعهاي از مدرك علمي عمل ميكنند؛ به بخشي از آرشيو براي تجزيه و تحليل در آينده تبديل
ميشوند؛ منجر به تصويري منفرد ميشوند كه معرف و نمايند ه مفهوم يا ايدهاي گسترده است؛ يا به
عنوان يك اثر هنري نمايش داده ميشود.
فصل سوم کتاب با عنوان عكاسي و آرشيو به طور مختصر به بررسي تاريخچ ه و چالشهاي
آرشيو كردن عكسها ميپردازد .وايلدر اين فصل را در دو بخش شكل ميدهد :عكسهايي كه هسته
آرشيوها را تشكيل ميدهد ،و شيوهاي كه علم بر حسب آن از اين آرشيوها استخراج شده است .وايلدر
پيش از پرداختن به اين دو بخش ،پارهاي از چالشها و تالشهاي اوليه براي آرشيو كردن عكسها
را مورد بحث و بررسی قرار میدهد .ماهيت متغي ِر عكسها از جمله اين چالشهاست .غالب ًا عكسها
معاني متعددي دارند و زماني كه از چشماندازهاي آينده و ديدگاههاي غيرمنتظره ديده شوند ،ميتوانند
معاني جديدي به خود بگيرند .تالشهاي اوليه براي آرشيو كردن عكسها شامل گردآوري و آرشيو
كردن عكسهاي مناظر طبيعي توسط "سازمان زمينشناسي اياالت متحده "3كه در سال 1879
آغاز شد و ضبط عكسهاي داراي اهميت فرهنگي و تاريخي توسط "انجمن ملي سوابق عكسي"4
بريتانيا بود كه در سال  1897توسط سِ ر بنجامين استون )1838 -1914( 5شكل گرفت .امروزه آرشيو
كردن عكسها در مقياس بزرگ نيز ادامه دارد كه از همه قابل توجهتر توسط برنام ه
"لندست "6انجام
َ
ميشود كه "سازمان ملي هوانوردي و فضانوردي آمريكا" 7در سال  1972این کار را شروع کرد.
سازمان زمينشناسي اياالت متحده و سازمان ملي هوانوردي و فضانوردي آمريكا این فعالیت را به طور
1. Photographic Emulsion Panel
2. Berenice Abbott
)3. United States Geological Survey (USGS
4. National Photographic Record Association
5. Sir Benjamin Stone
6. Landsat Program
)7. NASA (National Aeronautics and Space Administration

1. Organic Archive
2. Microfiche
3. Iconography
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لندست براي مطرح كردن دو پرسش استفاده ميكند كه در همين
مشترک انجام دادند .وايلدر از برنام ه َ
فصل مورد توجه و اشاره قرار ميگيرند :عكاسي در آرشيوهاي علمي چگونه عمل ميكند؟ نقشها،
نقاط ضعف و قوت ،و محدوديتهاي آن چیستند؟ وايلدر در پاسخ به اين پرسشها از قرن نوزدهم به
زمان حاضر سفر ميکند .او در اين مورد به انواع موضوعهایی ميپردازد كه عبارتاند از عكسهاي
نمونه (يعني تصاوير منفرد از سابقه عكسي كه يك شئ را مجزا ميکند)؛ توسع ه پرتر ه علمي و استفاده
از فنون تصويرسنجي در مطالعه و تحقيق قومنگاري و مردمشناسي؛ دفتر يا كاتالوگ عكس ،كه عموم ًا
"آرشيو بنياني" 1ناميده ميشود؛ استفاد ه از ميكروفيلم و ميكروفيش 2در قرن بيستم و بيست و يكم
براي آرشيو كردن عكسها؛ و اطلسهاي عكس .وايلدر اين موضوعها را در چشماندازي تاريخي قرار
ميدهد و نقاط قوت و ضعف و همچنين چند موضو ِع حل نشد ه درباره شيوههاي مختلف براي آرشيو
كردن عكسها را مورد شناسايي قرار ميدهد.
فعلي عكس هنري و
در فصل چهارم مقدم ه بسيار مختصري را در خصوص تاريخ و
ِ
وضعيت ِ
علمي فراهم ميآورد .از بدو پيدايش عكاسي ،هدف عکاسی و تفسيرها طبيعت ًا بين هنر و علم نوسان
داشته است و اغلب تا حدود زیادی عکاسی در هر دو حوزه هنر و علم قرار دارد .همانطور كه گاهي
واسطهها و گاهي ديگر هواخواهان در زمين ه هنر -علم گفتگو ميكنند ،عكاسي به مواجه شدن با
موضوعها درباره ارتباطات بين هنر و علم ادامه خواهد داد .وايلدر اين موضوعها را در قالب چند پرسش
ميگنجاند؛ پرسشهايي كه به الهام بخشيدن و به چالش كشيدن دانشمندان ،هنرمندان ،فيلسوفان ،و
خالقيت هنري شبيه یکدیگرند؟ آيا تصاوير هنري و علمي
خالقيت علمي و
مورخان ادامه ميدهند :آيا
ّ
ّ
در "پيكرنگاريها"( 3يا زيباشناختي) مشتركند؟ و آيا حالتهاي هنري و علمي از تفکر منجر به حل
كردن مسئله در هر يك از اين حوزهها ميشوند؟
وايلدر تا حد زيادي پرسشهايي را مطرح ميكند كه پاسخهاي آنها بديهياند ،اما اصولي بنيادين
را بنا ميكند كه در فصلهاي پيشين ايجاد شدهاند و از آنها براي بحث درباره موضوعهایی استفاده
ميكند كه با اين پرسشها مرتبطند و در سه بخش فرعي از اين فصل مورد بحث قرار گرفتهاند.
سه بخش فرعي اين فصل عبارتاند از "زيباييهاي طبيعت"" ،آشكارسازي و هنر عكاسي"،
و "علم هنر عكاسي" .در نخستين بخش فرعي ،آنچه زيبايي را شكل ميدهد به طور رسمي تعريف
نشده است ،ولي وايلدر فرم ،الگو ،و ساختار را مورد توجه قرار ميدهد كه هست ه بسياري از عكسهاي
علمياند كه زيبا فرض ميشوند و در اين فصل نشان داده شده و مورد بحث قرار گرفتهاند .اين

عكسها شامل "فتوميكروگرافهاي "1فردريك ا ِوانز ،)1853 –1943( 2تصاوير گياهي كارل بِلوسفِلد
( ،)1865 –1932و "فتوگرمهاي" 4الزلو موهولي ناگي )1895 –1946( 5است.
فرعي "آشكارسازي و هنر عكاسي" به موضوع تكرارشوند ه امولوسيونها
وايلدر در بخش
ِ
برميگردد ،ولي در اينجا آنها را در زمين ه مقياسهاي توناليته مورد بحث قرار ميدهد؛ موضوعي مهم
براي بعضي از عكاسها كه در عكسهاي خود سعي بر زيبايي داشتند .وايلدر كار فردريك اوانز را
واقعي عكاسي نه تنها
"حقيقت
مورد تأكيد قرار ميدهد .ایشان درباره اوانز ميگويد كه اعتقاد دارد
ِ
ِ
زيبايي صوري شئ (ميكروسكوپي يا معماري) ،بلكه در "سايهزني" آرشيو شده توسط تركيبي از
در
ِ
مناسب نگاتيو و انتخاب مناسب مواد چاپ قرار دارد".
نوردهي
ِ
ِ
فرعي علم هنر عكاسي كار خود را با بحث دربار ه این موضوع آغاز ميكند كه
وايلدر در بخش
ِ
چگونه امولوسيونها توسط هنرمندان نه فقط به عنوان ابزاري براي انجام مشاهدهها ،بلكه همچنين
به عنوان وسيلهاي مورد استفاده قرار گرفتهاند كه توانستند در ظرف خلق كردن هنر مورد آزمايش
قرار بگيرند و اغلب نتيجه را به دست بخت و اقبال ميگذاشتند .عكاسان سورئالَ ،من ِري– 1976( 6
 )1890و پاول اوباك ،7نمونههاي اين شيوهاند .وايلدر اين بخش را با بحثي در خصوص عكسبرداري
دوباره 8به پايان ميبرد؛ يك مقابل ه مستقيم با شيو ه تجربي و مداخلهاي در تهي ه عكسهاي هنري
كه انگيختگي علمي دارند .عكسبرداري دوباره به عكاسي از اماكن يا اشيايي ميپردازد كه قب ً
ال مورد
عكسبرداري قرار گرفتهاند ،و به اين صورت يك توالي زماني را بين عكسها ايجاد ميكند .وايلدر
10
پروژههاي عكسبرداري دوبار ه "نماي دوم و نماي سوم" ريك دينگاس( 9متولد  ،)1951مارك كلِت
نمادين غرب آمريكايي عكسبرداري
(متولد  ،)1952و دیگران را برجسته ميکند كه از صحنههاي
ِ
دوباره انجام دادند؛ صحنههايي كه عكاسان استاد منظره ،نظير تيومتي اُسوليوان 11در قرن نوزدهم
(حدود  )1940-1912عكسبرداري کرده بودند .اين پروژههاي عكسبرداري دوباره نيازمند دقت بسيار
بااليي است تا تضمين شود كه نما و تنظيمات دوربين با نما و تنظيمات تصاوير اصلي تطابق داشته
باشند .با انجام اين كار ،مقايس ه بين گذشته و حال روشن و سبك
هنري تصاوي ِر اصلي حفظ ميشود.
ِ
3
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1. Photomicrograph
2. Frederick H. Evans
3. Karl Blossfeldt
4. Photogram
5. László Moholy-Nagy
6. Man Ray
7. Paul Ubac
8. Rephotography
9. Rick Dingus
10. Mark Klett
11. Timothy O’Sullivan

وایلدر با بحث پروژههای عکسبرداری دوباره موضوعهای اصلی کتاب را ترکیب میکند که عبارتاند
عينيت؛ خلق عكسهاي عيني و قابل سنجش؛ كنترل و آزمايش و تجربه
فرض
ازِ :
ِ
تاريخي انفعال و ّ
كردن در ساختن عكسها؛ و وضعيت سابق ه عكس .عكاسي و علم داراي تاريخچ ه غني و مشترك اند و
داستانهاي آشناي زيادي دارند و هنوز داستانهاي ناگفتهاي باقي مانده است .كِلي وايلدر در "عكاسي
و علم" داستان تازهاي را افزوده است؛ داستاني كه بر پژوهشگري استوار است و بينش تازه و معناداري
شدن بين عكاسي و علم ميافزايد.
را به رابط ه هميشه در حال بالنده ِ
دكتر تِ ِرنس ناثان استاد برنامههاي تركيب هنر /علم و علوم جوي 1در دانشگاه كاليفرنيا در شهر
جوي نظري را تدريس
ديويس 2است كه "عكاسي :پيوند هنر و علم" و همچنين دورههايي در علوم ِ
ميکند .ایشان در كاليفرنيا و تگزاس كارگاههاي آموزشي عكاسي دارد .او به عنوان استاد بازبينی آثار،
عضو هيئت داوران و داور نمايشگاهها فعاليت ميكند و براي سخنراني در هنر ،تاريخ ،علوم ،و فنون
عكاسي در چند گردهمايي دعوت شده است .پژوهش ایشان در زمين ه عكاسي و هنرهاي زيبا درباره
معماري ،منظره ،و تركيب هنر و علم متمركز است .در حال حاضر مشغول نگارش مقاله "عكاسي،
تعالي ،و فرابينش" است؛ اين امر را مورد اشاره و توجه قرار ميدهد كه چگونه عكاسي براي تفسير
روابط فضايي -زماني در معماري مورد استفاده قرار گرفته است.
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1. Art/Science Fusion and Atmospheric Science Programs
2. Davis

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

شورای کتاب کودک

شورای کتاب کودک سازمانی فرهنگی -پژوهشی ،غیردولتی و غیرانتفاعی است که در سال 1341
تأسیس شده است .این سازمان در حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان فعالیت میکند و اعضای آن نیروهای
داوطلباند .شورا در حال حاضر حدود  700عضو (رسمی و وابسته) دارد و هزینههای خود را از راه حق
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فرهنگنامه کودکان و نوجوانان ،نخستین ..
دایرهالمعارف عمومی
مصور ایرانی است که از سال  1358تاکنون با دیدگاهی علمی-
پژوهشی و با تکیه بر فرهنگ ایران و جهان متناسب با دانش پایه
و زبان و بیان گروه سنی  10-16سال تهیه میشود .در تألیف
فرهنگنامه بیش از  300استاد و متخصص رشتههای مختلف همکاری میکنند .کلیه فعالیتهای
فرهنگنامه زیر نظر شورای اجرایی و دبیر آن صورت میگیرد .اکنون  13جلد از فرهنگنامه منتشر
شده است و جلدهای  14تا  18در مراحل مختلف تدوین ،آمادهسازی و چاپ است .پیشبینی میشود
مجموعه فرهنگنامه در  26جلد با نظم الفبایی با بیش از پنج هزار مقاله و چند هزار نقشه ،تصویر و نمودار
رنگی از سوی شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه منتشر شود .تألیف ،ویرایش ،تهیه تصویر ،آمادهسازی
جلدهای گوناگون ،برگزاری کارگاههای آموزشی برای داوطلبان جدید ،همکاری و بازآموزی اعضای
قدیمی ،برگزاری جلسههای هماندیشی ،نشستهای مشورتی با مشاوران نوجوان ،تهیه آرشیو تصویر،
خدمات کتابخانهای ،تهیه و تدوین منابع آموزشی و ترویجی ،ترویج فرهنگنامه در مدارس و سایر
مراکز فرهنگی و نیز شرکت در نمایشگاههای کتاب از فعالیتهای فرهنگنامه است .تاکنون جوایز
کتاب سال جمهوری اسالمی ایران ( ،)1377ترویج علم ایران ( )1379و بهترین مقالههای دینی در
دایره..المعارفها ( )1383به فرهنگنامه کودکان و نوجوانان اعطا شده است.

عضویت ،حمایتهای مردمی ،اجرای پروژههای فرهنگی و حقالتألیف فرهنگنامه به دست میآورد.
اهداف

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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کمک به شکوفایی ادبیات اصیل ایرانی برای کودکان و نوجوانان؛
کمک به اعتالی کیفی و کمی منابع ادبی و اطالعاتی کودکان و نوجوانان؛
کمک به دسترسی هر چه بیشتر کودکان ایرانی به کتاب و انواع منابع ادبی و اطالعاتی؛
تشویق و حمایت پدیدآورندگان و ناشران ایرانی برای خلق آثار با ارزش ادبی و اطالعاتی؛
توانمندسازی و ارتقاء سطح دانش افراد در حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان؛
مشاوره ،تبادل نظر و گفتگو با پدیدآورندگان ،صاحبنظران و مخاطبان کودک و نوجوان،
والدین ،کتابداران و مربیان؛
ارتباط فعال و مستمر با سازمانهای داخلی ،خارجی و افراد (حقیقی و حقوقی)؛
تهیه آثار نمونه مانند فرهنگنامه کودکان و نوجوانان و ایجاد سازمان مناسب برای تدوین آن؛
توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی؛
گردآوری منابع و ارائه خدمات کتابخانهای و ایجاد کتابخانههای کوچک.
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سیاستگذاری و برنامهریزی در شورا زیر نظر هیئت مدیره منتخب در مجمع عمومی صورت
میگیرد .اعضای هیئت مدیره دوره  1389 – 1395عبارتاند از توران میرهادی ،نوشآفرین انصاری،
یحیی مافی ،فاطمه مرتضایی فرد ،مسعود ناصری دریایی ،پروین فخاری نیا ،جمال الدین اکرمی ،سحر
ترنده ،مجید بلوچ ،اکبر نعمتی ،علیرضا میرفخرایی ،مصطفی کریمی ،فهیمه محفوظباهلل و عاطفه سلیانی.
ریاست هیئت مدیره بر عهده خانم نوشآفرین انصاری است و دو بازرس ،خانم سیما صفاری و خانم
ایراندخت شیرازی مسئولیت بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی شورا و گزارشهای ساالنه هیئت مدیره
را بر عهده دارند.
شورای كتاب كودك از بدو تأسیس تاكنون در راستای پیشبرد اهداف خود سعی در ایجاد ارتباط
با سازمانهای دولتی و غیردولتی داشته كه موجب توانمندسازی خود و سازمانهای دیگر شده است.
گروهی از نهادهای غیردولتی فعال مانند انجمن دفاع از حقوق کودکان ،انجمن پژوهشهای پویا،
مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا ،مؤسسه مادران امروز ،کانون توسعه فرهنگی ،مؤسسه پژوهشی تاریخ
ادبیات کودکان ایران ،انجمن ترویج علم و  ...از سوی اعضای شورا پایهگذاری شدهاند و برای گسترش
فرهنگ مطالعه و ادبیات كودك و نوجوان و نیز تحول در وضعیت کودکان به ویژه آموزش و پرورش
کودکان ایران برنامههای متنوعی دارند .شورا همچنین با برخی نهادها و سازمانهای بینالمللی در
ارتباط است كه اهداف مشترك دارند.

عضویت

هر فردی که به حوزه ادبیات کودکان و نوجوانان عالقمند است پس از پر کردن برگه تقاضای
عضویت و تصویب هیئت مدیره و نیز پرداخت حق عضویت ساالنه میتواند به عضویت وابسته شورا
درآید .عضو وابسته پس از گذشت سه سال از عضویت خویش میتواند تقاضای عضویت رسمی در
شورا را به هیئت مدیره ارائه دهد .حق عضویت سال  1389برای اعضای وابسته مبلغ  200هزار ریال
و برای اعضای رسمی مبلغ  250هزار ریال است.
شورا دارای سه بخش اصلی زیر است:

●
●
●

ادبیات کودک و نوجوان؛
فرهنگنامه کودکان و نوجوانان؛
خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن.
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عنوان کتاب :علم در جامعه :مقدمهای بر مطالعات اجتماعی علم

نویسنده :ماسیمیانوبوکی
ترجمه :مصطفی تقوی ،علی برزگر
مشخصات نشر :تهران؛ نشر آگاه1394 ،

کتاب حاضر در هشت فصل به بیان موضوعهایی چون تکوین علم مدرن و زایش جامعهشناسی
علم ،پارادایمها و طرز فکرها" :پنجرهای اجتماعی" رو به علم ،آیا ریاضیات به صورت اجتماعی
شکل میگیرد؟ داخل آزمایشگاه ،جامعهشناسی تکنولوژی ،جنگهای علمی ،انتقال علم ،علمی جدید؟
میپردازد.
علم موضوعی است که به شکلی روزافزون محور بحثهای عمومی قرار میگیرد؛ نقش اقدامهای
علمی ،مسئولیتهای آن ،روابط آن با نهادهای اجتماعی ،سیاسی ،دینی و اقتصادی و تدابیر اجرایی و
قانونی مورد نیاز برای نظم بخشیدن به اکتشافهای علمی و نوآوریهای فناوارنه موضوعهایی است
که هر روز با اهمیت و ضرورت بیشتری در دستورکارهای سیاسی و دولتی قرار میگیرد.
هدف از نگاشتن این کتاب تالش برای نشان دادن این امر است که جامعهشناسی علم به یک رشته
تحقیقاتی گسترده و متنوع با سرمایهای از مطالعههای تجربی تبدیل شده است و حاوی بحثهایی
درون رشتهای فراوان است که اغلب با ناظران بیرونی نیز با جدیت به بحث گذاشته میشود.
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عنوان اصلیScience in Society :An Introduction To Social Studies of Science :
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برگ درخواست اشتراک ساالنه مجله
نام:
نام خانوادگی:
شغل:
نشانی:
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صندوق پستی:
پست الکترونیک:

برگ اشتراک را به طور کامل پر کنید.
وجه اشتراک ساالنه را شماره حساب  42284084بانک تجارت شعبه
پارک دانشجو به نام انجمن ترویج علم ایران واریز نمایید.
رونوشت برگ تکمیلشده را به همراه اصل رسید بانکی با پست سفارشی
به نشانی دفتر انجمن ارسال نمایید.
رونوشت برگ رسید بانکی را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.
نشانی :تهران -خیابان کریمخان زند -نبش خیابان عضدی(آبان) شمالی
ساختمان دانشگاه عالمه طباطبایی -طبقه دوم -اتاق 225

هزینه اشتراک ساالنه

 200000ریال
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تلفن:

Photography and Science
Kelley Wilder
Translated by: Setareh Soheili
Researcher and Scientific Photographer
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How do we know what an Amoeba looks like? How can doctors see the
details of our skeletons and internal organs? What enables us to see an
exploding star in another galaxy? All of these things are made possible
through the innovations of photography. Kelley Wilder here provides a
primer on the remarkably fruitful applications of photography to science
as she explores the multiple facets of this complex relationship. "Photography and Science" describes how photography first established its legitimacy through close association with key scientific ideas and practices,
such as objectivity, observation, archiving and experimentation. Wilder
then charts how photography returned the favor by serving as a powerful
influence in various scientific disciplines, such as biology and astronomy.
The book digs into the controversial debates over photography's success'
in the sciences, its use in practical fields such as medical imaging and
x-raying, and the complicated relationship between scientific theory and
art practice. Augmenting this fascinating study are eighty photographs of
scientific subjects and experiments, many of which are published here
for the first time. A thought-provoking, broad-based examination, "Photography and Science" will be an essential addition to the bookshelves of
scientists, photographers and art historians alike.
Keywords: Photography, Science,Archiving, Art Practice,Scientific Theory.

The Science Magazine Perspective on the State
of Science in Iran
Akram Ghadimi
Assistant Professor, National Research Institute for Science Policy
Azita Manouchehri Qashqaie
Research Expert, National Research Institute for Science Policy
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Abstract
The Science Journal is the most prestigious scientific journal that has been
published in the field of general and specialized science since 1880. Science journalism workshop was held by Mr. Richard Stone, the editor of
international section of Science Journal in August 2015 in Tehran, Iran.
In addition to facilitating the workshop, he had scientific and cultural visits, public-scientific lectures, interviews with some Iranian scientists,
visiting Urmia Lake, Gorgesh Observatory and Zayanehroud. The results of this visits and interviews were published in the form of six reports in the Science Journal. These reports reflect the positive view on
Iran’s science status at international level.
Keywords: Science, Media, Science Journalism, Science Journal.

Effects of Scientific Progress on Peace State: Challenges and
Achievements
Alireza Ranjbar
MA in International Law, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
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Abstract
Since the beginning of history, scientific progresshas been effective on the
state of peace through employing two major tools: the hardware tools
and the software tools. Although in the period before the adoption of the
United Nation Charter, military hardware tools ranging from sword, bows
and arrows in ancient time to submarines and fighter jets at present, all
have been serving as inseparable part as well as one of the main factors
involved in the break of wars, but after the adoption of the United Nations
Charter, the states procedures underwent changes particularly due to
the impacts of the two World Wars on humanity’s destiny and parallel
to maintaining peace. Governments have been also moving towards
using non-military hardware tools including international and regional
organizations, with the United Nations on top of all. Furthermore, after
accepting the Charter, governments have been aware of the attention
paid by the international community to software tools which serve as
a collection of duties and liabilities in regional and international levels
as the product of the activities rendered by the global political actors,
particularly the international laws [activists]. This is an important issue
especially knowing that software tools implementation relies on hardware
tools and in some extent, it is the introductory procedure of using the
recent tools in the post UN international community. Although one might
easily highlight the positive application of software tools; particularly
after the establishment of the United Nations, there exists the risk of
negative use or misuse of those tools as well.
Keywords: Advancement of sciences, Modern technologies, Humanities,
War, Peace, UN Charter, United Nations

Hijacked Journals and Their Detection Techniques
Mehdi Dadkhah
Department of Computer and Information Technology, Foulad Institute of
Technology
& Arbitration Committee Member of International Arab Journal of
Information Technology(ISI)
Mohammad davarpanah-Jazi
Department of Computer and Information Technology, Foulad Institute of
Technology
Abstract
With increasing developmentof research and academic centers, the
number of research and publishing the results of these studies in
scientific journals havebeen also increased. In the meantime, researchers
are trying to publish the findings of their research in journals which
have been approved by one or more international indices, so that such
findings can be seen. In order to enhance the academic standards of
universities, researchers are interested to select proper journal especially
those that are indexed in websites such as Thomson Reuters. However,
fraudsters trick researchers by launching fake websites under the names
of academic journals. In this paper, we introduce a method to identify
this type of journals that will be applicable by researchers in various
academic disciplines.
Keyword: Hijacked journals, Research, Journal editing, Journal indexing

On Bioethics and Its Kinds
Mohammad Jafar Saed
Assistant Professor, Law Faculty of Islamic Azad University, Central
Tehran Branch
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Abstract
Bioethics is a new scientific field based on ethics and biology. It plays
a significant role in monitoring and controlling the relevant sciences,
and while examining them on the basis of its ethical values, tries to
find answers to the problems and ambiguities stemming from medical
researches and activities through using ethics on one hand and medical
findings and teachings on the other hand. The new scientific area has the
same status in Iranian scientific literature and is equally new in Iran. The
article briefly speaks about the definition of bioethics, its extents and
kinds as well as functions.
Keywords: Bioethics, Ethics, Kinds, Functions

An Investigation of Science Center Impacts on Attracting
Audiences to Scientific Concepts
Mohammad-Reza Norouzi
Freelance Museum Concept Designer
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Abstract
One of the most important earnings of an effective pedagogic schedule (at
various levels) is showing attractiveness of science. This attractiveness
is a tool for lifelong learning and keeping audiences tune to education
provided.
In formal education,the educators cannot provide these effective
attractiveness because of some limitations (e. g. educational spaces) but in
science centers and science museums, there are no such limitations and the
educators or facilitators can use various techniques, tools and methods for
making pedagogic attractiveness.In this paper, the activity of some famous
science centers in Iran are monitored and the influence of their activities to
their audiencesare evaluated. The data was collected from audiences after
visiting museums/ science centers.
In conclusion, I found that the audiences have better feelings about science
after visiting a science museum. At last, I propose the quadruple rule for
designing and making a better / more effective science center in Iran or in
other developing countries.
Keywords: Learning incentives, External motivation, Intrinsic motivation,
Science center design

Popularization of Iranian and Islamic Culture
in Active Science Museums
Maliheh Saberi-Najafabadi
Assistant Professor, the Organization for Researching and Composing
University Textbooks in the Humanities(SAMT)
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Abstract
Today, utilization of new motivating media in educational environment is
more advantageous than the existing educational structures as the new
audience does not tolerate propagandist messages anymore and prefers to
discover it herself/himself .Therefore, cultural and religious topics could
be transferred more efficiently to the audience, especially to children and
teenagers through games in assistance with various interactive devices
in diverse multimedia and in an exciting environment. In this case, the
audience enters the area arranged with beautiful and moving games and
interactive devices, touches them, plays with them and gets the result with
no need of others’ help. Moreover, some various foods and customs could
be prepared in that area based on Iranian cultural and religious taste and art.
So, this culturewould be introduced to the audience. S/he could try them,
experience them freely and might finally find them attractive. Perhaps, in
this way, the audience could be driven to create a true image of Iranian
culture and religion.The belief to mobility and freshness of Iranian culture,
invites us to face with diversity, complicacy and change. In this article,
besides studying active and discovery-basedtraining, some interactive
tools for promoting Iranian-Islamic culture are introduced.
Keywords:Iranian culture,Religious culture, Active learning, Interactive
tool, Non-formal education

The Role of Museums in Education
Babak Shamshiri
Faculty Member, Shiraz University
Soudabeh Shokrollahzadeh
PhD. Student in History and Philosophy of Education, Shiraz University
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Abstract
Today, much attention has been paid to museum education all over the world
due to its unique features that afford for learning, but this issue is ignored
in Iran’s educational system. Thus,the present paper aims at scrutinizing the
principle reasons for ignorance of the role of museums in Iran’s educational
system. Methodologically employing an analytic-inductive approach, this paper will answer to the following two questions:
1- Why museum education is pivotal in formal and even non-formal education؟
2- Why Iran’s educational system ignores it؟
Regarding the first question , it should be noted that because of significant characteristics of museum education such as implied/ experimental learning, not
imposing learning to learner, simultaneous involvement of visitor’s cognitive
and affective aspects in addition to employing 5 senses, museum education is
an appropriate ground for learning and therefore plays a pivotal role in educational systems. Further, the functions of which illuminate its importance and
necessity are as such: helping to shape cultural identity followed by national
solidarity and coherence, helping to ecological education and thus having
contribution to resolving ecological issues, helping to peace education and
critical thinking by discussion about what are seen in museums, teaching various sciences, developing positive social behaviors, and finally developing the
concept of self and individual identity. As far as the second question is concerned, two reasons should be noted: Iran’s educational system has ignored
museum educational system because oflack ofproperunderstandingof theconcept of education and having a traditional perspective to aims, roles and functions of museum education. At the end,some suggestions havebeen proposed
to take advantage ofthe capacities ofmuseumsandmuseumeducation.
Keywords: Education, Museum education, Museum, Museum learning
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