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ﺗ ﮑ ﻨ ﻮﻟ ﻮ ژ ی و ﻓ ﺮ ا ﯾ ﻨ ﺪ /ﺳ ﻨ ﺖ ﻫﺎ ی ﻋﻠ ﻢ د ر ا ﯾ ﺮ ا ن
ر و ز ﺑ ﻪ آ ﻗﺎ ﺟ ﺮ ی

.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ از ﻋﻠﻢ در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯿﻢ ،ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آن ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎِی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن و ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺎ ﻧﺎِم
»ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨﺖ» از آن ﯾﺎد ﮐﺮدهام .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده از »ﺳﻨﺖ«ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽﮔﻔﺖ و ﮐﺎر را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮﯾﻪی ﻓﺮاﯾﻨﺪواِر اﯾﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎ ﻫﻢ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﺑﺮای ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﮐﺮدِن ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻔﻬﻮِم »ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨﺖ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهام .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪی اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦﺟﺎ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﺧﻮاﻧﺪِن اﯾﻦ
ﻣﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﺧِﻂ ﻣﻤﯿﺰهی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮕﯽ ﻣﯿﺎِن ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺸﯿﺪهام ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺟﻨﺒﻪی اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﺗﺄﮐﯿﺪی دارد،
ﻧ ﻪ و ا ﻗ ﻌ ﯽ /ﻋ ﯿ ﻨ ﯽ.
ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨﺖﻫﺎِی ﻋﻠﻢ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨﺖﻫﺎﯾﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪی ﺗﺎرﯾﺨِﯽ ﻣﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻊﺷﺪن و ﺗﻮﻗﻒﺷﺎن ،درواﻗﻊ ،آﻏﺎزﮔﺎهﻫﺎِی ﻓﻘﺪانﻫﺎِی ﮐﻨﻮﻧِﯽ ﻣﺎ را رﻗﻢ زدهاﻧﺪ] .[١ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﺑﺮاِی ﻣﺎ
در ﺣﻮزهای ژﻧﺮﯾﮏ ﻣﺎﻧﻨِﺪ »ﻋﻠﻢ« ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨِﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﺮاِی ﻣﺎ از ﭘﻨﺞﺷﺶ ﺳﺪهی ﭘﯿﺶ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .از آن ﭘﺲ ،ﯾﺎ از ﭘﺲﻣﺎﻧﺪهی داﻧِﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ
ﺷﮑِﻞ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی]) [٢ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎِی ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪی دﯾﮕﺮ] ([٣ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ )ﺗﺎ آﻏﺎِز دورهی ﺻﻔﻮﯾﻪ( ﯾﺎ در ﺑﺮاﺑِﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎِی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾِﮏ ﺟﺪﯾﺪ در ﻓﺮﻧﮓ
)ﺑﺮاِی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻼِح آﺗﺸﯿﻦ ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﻋﻠِﻢ ﺟﺪﯾﺪ( دﺳﺖ ﺑﻪ »واردﮐﺮدِن« آن »ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی« زدهاﯾﻢ )از ﺑﻌﺪ از ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز(.
ﻗﻄﻊﺷﺪِن ﻓﺮاﯾﻨِﺪ ﻋﻠﻢ ،اﺳﺎﺳًﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﺖ و ﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪی ازﻣﯿﺎنرﻓﺘِﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎِی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻪﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻪ ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﺮدهرﯾﮕﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎِی ﭘﯿﺸﯿِﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑِﻞ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .آنﮔﺎه ﮐﻪ از ﺳﻮﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨِﺖ ﻋﻠﻢ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژِی ﺳﻨﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎِی آن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ ،ﺿﺮورﺗًﺎ ﺗﻨﻬﺎ راِه ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه »واردﮐﺮدِن« ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن ﻧﯿﺎزﻫﺎ را

ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ »ﻋﻠﻢ« ﻫﻤﻮاره ﭼﻮﻧﺎن »ﻓﺮاﯾﻨﺪ« و »ﺳﻨﺖ« آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را وارد ﮐﺮد .ﭘﺲ ،ﺗﻨﻬﺎ راه ،واردﮐﺮدِن دﺳﺘﺎورِد ﻓﻨِﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژِی ﺑﺮآﻣﺪه از آن ﻋﻠﻢ اﺳﺖ.
ﻗﻄﻊﺷﺪِن ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨِﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﺮاِی ﻣﺎ در ﺗﻤﺎﻣِﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎِی آن )ﭘﺰﺷﮑﯽ ،رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و…( ﺑﻪ واردﮐﺮدِن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺳﭙﺲ» ،ﻣﺼﺮِف« آن
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ از دورهی ﺻﻔﻮﯾﻪ آرامآرام آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،در دورهی ﭘﺎﯾﺎﻧِﯽ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎِن ﭘﻬﻠﻮِی اول اوج ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻗﺪرِت ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود .ﺑﻪرﻏِﻢ
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،اﻧﻘﻼِب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺧﻂ و ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻣﻮازی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎِن »واردﮐﺮدن/ﻣﺼﺮف« ﮔﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﻌﺎلﮐﺮدِن ﺣﻮزهی ﺳﯿﺎﺳﺖ ،آن ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨﺖﻫﺎِی
ﻓﮑﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ را از ﻧﻮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ] .[۴ﮐﺮدوﮐﺎِر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪی ﺳﯿﺎﺳِﯽ ﻣﺒﺎرزاِن ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﮐﻨﺎِر ﺗﻮﺟِﻪ ﭘﯽﮔﯿﺮاﻧﻪﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨِﺪ »ﺗﻔﮑﺮ«» ،ﻋﻠﻢ« و… ﮐﻪ در
ﭘﯽﮔﯿﺮیﺷﺎن ﺑﺮاِی روﺷﻨﮕﺮی ،ﻣﺪرﺳﻪﺳﺎزی ،ﻓﻌﺎلﮐﺮدِن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و… ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزان ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻪ »واردﮐﺮدن/ﻣﺼﺮف« ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎلﮐﺮدِن آن ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨﺖﻫﺎِی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪهاﻧﺪ.
ﺷﮑﺴِﺖ ﺳﯿﺎﺳِﺖ ﻣﺒﺎرِز آﻧﺎن درواﻗﻊ ،ﭘﯿﺮوزِی آن ﺟﺮﯾﺎِن دﯾﮕﺮ ﺑﻮد؛ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺗﺠﺪدﻣﺂﺑِﯽ رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑِﻞ واردﮐﺮدِن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی )از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژِی راهﺳﺎزی
ﺑﮕﯿﺮ ﺗﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژِی ﺗﺠﺪد( ﻧﻤﻮد ﯾﺎﻓﺖ .ﻋﻘﯿﻢﮐﺮدِن ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨِﺪ ﻣﺪارس ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﻧﺸﺮ و داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾِﯽ ﻓﻌﺎلﮐﺮدِن آن ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨﺖﻫﺎ را ﺑﺎ ﺑﻪدرونﮐﺸﯿﺪِن
»ﻋﻠِﻢ« اروﭘﺎ] [۵داﺷﺘﻨﺪ ،دﻗﯿﻘًﺎ ﺑﺮاِی  ١٫اﺟﺘﻨﺎب از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎِی ژرﻓﯽ ﮐﻪ »ﻋﻠﻢ« در زﻧﺪﮔِﯽ واﻗﻌِﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮِد دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و
ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﯽ واﻣﯽداﺷﺖ و  ٢٫ﺑﺮاِی ﺑﺎزﮐﺮدِن ﮔﺴﺘﺮهای اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮاِی »واردﮐﺮدن/ﻣﺼﺮِف« ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻮد؛ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیای ﮐﻪ اﺳﺎﺳًﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻔﮑﺮی
)دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﯽ و…( ﮐﻨﺎر ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎِی ﮐﻮﺗﻪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ،ﺗﻔﮑِﺮ ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺶ و ﻣﯿِﻞ ﺛﺮوتاﻧﺪوزِی اﯾﻨﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮد.
اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﺮوز اداﻣﻪ دارد :در ﯾﮏ ﺳﻮ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرِت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎِی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ( را در دﺳﺖ دارﻧﺪ و ﯾﮏﺳﺮه در ﭘِﯽ
»واردﮐﺮدن/ﻣﺼﺮف« ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیاﻧﺪ و در ﺳﻮِی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺮدان و زﻧﺎِن ﻣﺒﺎرزی ﮐﻪ در ﺣﻮزهی »ﻋﻠﻢ« در ﭘِﯽ ﺑﻨﺎﻧﻬﺎدِن ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨﺖﻫﺎِی ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﯽاﻧﺪ و ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘِﻦ آن ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨﺖﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺮونرﻓﺘﻦ از ﭼﺮﺧﻪی ﺑﯿﻬﻮدهی »ﻣﺼﺮف ـ ﻣﺼﺮِف ﺑﯿﺶﺗِﺮ« ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻣﯿﺪ
د ا ﺷ ﺖ.
ﺳﻪ ﮔﺮﯾِﺰ ﻧﻈﺮی:
دﻟﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاِی ﺗﻮﻗِﻒ ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨِﺖ ﻋﻠﻢ در اﯾﺮان
 ١٫ﺑﻪﺣﺎﺷﯿﻪراﻧﺪهﺷﺪن و ﺗﻮﻗِﻒ ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨِﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺗﻔﮑِﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺟﺎیﮔﺰﯾﻨِﯽ آن ﺑﺎ ﺗﻔﮑِﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻧﺎﻋﻘﻠِﯽ اﺷﻌﺮی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎوِش ﻧﻈﺮی را در ﭼﺎرﭼﻮِب ﻣﺬﻫﺐ
ﻣﺤﺪود ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽای ژرف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﻠﻮِم رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺎﻧﻨِﺪ ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺣﺘﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ )ﺳﻨﺖ ﺳﯿﻨﺎﯾﯽ( داﻣﻦ زد .ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎِم ﻗﺪرت ،ﺑﺎ
ﻧﻔﻮذ در دمودﺳﺘﮕﺎِه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻤﺎِم ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨِﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺗﻔﮑِﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ را و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،ﮐِﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨِﺖ ﻋﻠﻢ را در ﺗﺎرﯾِﺦ ﻣﺎ ﺗﮑﻪﭘﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
 ٢٫اﺳﺘﺪﻻِل اﺑِﻦ ﺧﻠﺪوﻧﯽ درﺑﺎرهی »ﻏﻠﺒﻪی ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻦﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦﻫﺎ« در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮاِی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﻤﻠﻪی ﻣﻐﻮل ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨﺖﻫﺎِی ﻋﻠﻤﯽ را از ﻫﻢ
ﭘﺎﺷﺎﻧﺪ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در دورهﻫﺎِی آراﻣِﺶ ﮐﻮﺗﺎِه ﺑﻌﺪی ،داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ اﻣﺎ آن ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨﺖﻫﺎ دﯾﮕﺮﺑﺎر ﭘﺎ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺣﺘﺎ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎِی ارزﺷﻤﻨِﺪ
ﻣﺘﻔﮑﺮاِن دورهی ﺻﻔﻮی ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨِﺪ درﺧﺸﺸﯽ در ﻣﺴﯿِﺮ دراِز ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪی اﻓﻐﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺎق ﻣﯽرود.
 ٣٫ﻋﻘﯿﻢﮐﺮدن ،ازﻣﯿﺎنﺑﺮدن و درﻧﻄﻔﻪﺧﻔﻪﮐﺮدِن ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺮﮐﻮب و آزاِر داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨﺖﻫﺎ را ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ و ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨِﺪ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﺎ اﺑِﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎِی ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨِﺖ ﻋﻠﻢ را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮرِد ﺗﻌﻘﯿﺐ و آزار ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺳﻬﺮوردی را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﻣﻼﺻﺪرا را ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮِی ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨﺖ ﺣﺮف زد ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨِﺪ ﺗﻔﮑﺮ و ﻋﻤِﻞ ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑِﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮِب ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﺗﺪاوم ﯾﺎﺑﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﻫﯿﭻﮔﺎه در ﻣﻮرِد ﮐﻨﺶ-ﺗﻔﮑِﺮ ﻋﻠﻤِﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ آورده ﺷﻮد.
» ۴٫اﻗﺘﺼﺎِد ﺧﺮاﺟِﯽ« ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺻﻮرتﺑﻨﺪیﻫﺎِی اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان و ﺳﺎزوﮐﺎِر ﺑﺎزرﮔﺎﻧِﯽ ﭼﯿﺮه ﻋﻤًﻼ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮِش »ﻋﻠﻢ« ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ازاﯾﻦرو ،اﺳﺎﺳًﺎ
ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮاِی ﮐﺎِر ﻋﻠﻤﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ دوراِن ﻓﺌﻮداﻟﯽ در اروﭘﺎ ﯾﺎ ﻗﺮوِن وﺳﻄﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻠِﻢ ﮐﻼم و ﻓﻠﺴﻔﻪ ـ آن ﻫﻢ ﺗﺤِﺖ و در ﻗﺎﻟِﺐ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژِی ﻣﺬﻫﺒِﯽ ﺣﺎﮐﻢ ـ واﺟﺪ ﺷﺄن و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﻢﺗﺮ ﺧﺒﺮی از »ﻋﻠﻢ« ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ.

ﻓﺮواﻓﺘﺎدن در ﭼﺮﺧﻪی ﻣﺼﺮِف ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎرﻗﻪی ﻧﯿﺎِز ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺑﺨِﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ و ﻧﻘﻄﻪی ﻋﻄِﻒ آﺷﮑﺎرﺷﺪِن اﯾﻦ ﺿﺮورت را ﻣﯽﺗﻮان ﺷﮑﺴﺖ در ﺟﻨِﮓ ﭼﺎﻟﺪران ﮐﻪ درواﻗﻊ ،ﺷﮑﺴﺖ
از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژِی ﺑﺮﺗِﺮ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﻮد ،ﻓﺮض ﮐﺮد .در دو دورهی ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز »ﺷﻤﺸﯿِﺮ« ﻧﺎدر و »ﭼﻮبدﺳِﺖ« ﮐﺮﯾﻢﺧﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄِﺢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژِی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ،در دورهی ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آرامآرام ﺳﻼِح آﺗﺸﯿﻦ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎِی ﻧﻈﺎﻣِﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨِﺪ ﻧﻈﻤﯿﻪ و… ﺟﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺎﺳًﺎ دورهی ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺑﻪوﯾﮋه دورهی ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه را ﻣﯽﺗﻮان آﻏﺎِز روﻧِﺪ »واردﮐﺮدن/ﻣﺼﺮِف« ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی داﻧﺴﺖ .ﺻﻨﺎﯾِﻊ داﺧﻠﯽ ﮐﻪ در ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﻗﻪ دﺳﺖوﭘﺎ
ﻣﯽزدﻧﺪ و ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻻزم ﺑﺮاِی روﻧﻖﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺻﺮﻓًﺎ ﺟﻮابﮔﻮِی ﻣﺼﺮِف ﻣﺤﻠِﯽ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺧﺎﻃِﺮ زﯾﺎندﻫﯽ ﺑﻪ
ورﻃﻪی ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ .در ﮐﻨﺎِر اﯾﻦﻫﺎ ،ﻓﺮﻧﮓﮔﺮدِی ﺷﺎه و دﯾﺪِن »ﻋﺠﺎﯾِﺐ ﺑﻼِد ﻓﺮﻧﮓ« ﻋﻤًﻼ ﺛﺮوِت ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﮐﻪ از ﻃﺮﯾِﻖ ﺳﯿﺴﺘِﻢ ﻓﺌﻮداﻟِﯽ ﭼﯿﺮه ،اول ﺑﻪ ﺟﯿِﺐ
ﺧﺎن و ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪی ﻇﻞاﷲ )ﺧﺎِن ﺧﺎﻧﺎن( رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺮاِی ﻫﺰﯾﻨﻪی »واردﮐﺮدن/ﻣﺼﺮف« ﻫﺪر داد؛ از واردﮐﺮدن و ﻣﺼﺮِف ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎِم داراﻟﻔﻨﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﻣﺎ ﺷ ﯿ ﻦ د و د ی و ﺑ ﻌ ﺪ ﻫﺎ  ،ر ا ه آ ﻫ ﻦ.
ﺳﯿﺎﺳِﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﻫﺮﮔﺰ در ﭘِﯽ ﮔﺴﺘﺮِش ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎِی اﺟﺘﻤﺎﻋِﯽ »ﻋﻠﻢ« ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ و در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ،ﺳﻮدآورﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﻌﻨﯽ »واردﮐﺮدن/ﻣﺼﺮِف«
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ رﮔﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻼش ﺑﺮاِی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬارِی ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨِﺖ ﻋﻠﻢ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ،ﮔﺸﺘﻦ در ﻣﯿﺎِن ﮐﺮدوﮐﺎرﻫﺎِی ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻗﺎﺟﺎر ﺗﺎ
اﻣﺮوز ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ آن رﮔﻪﻫﺎ را در ﺗﻼشﻫﺎ و ﮐﺎوشﻫﺎِی ﺑﯽﭘﺎﯾﺎِن ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺟﺎن ﺑﺮ ﺳِﺮ ﺗﺪاوِم آن ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨﺖﻫﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ و اﻏﻠﺐ آزارﻫﺎ دﯾﺪﻧﺪ
و ﺷ ﮑ ﻨ ﺠ ﻪ ﻫﺎ ﺷ ﺪ ﻧ ﺪ.
ﺣﺘﺎ اﻧﻘﻼِب ﮐﺒﯿِﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ .اﻧﻘﻼِب ﻣﺸﺮوﻃﻪ در واﻗﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮔﺸﻮد ﺗﺎ آن ﺟﺮﯾﺎِن ﻣﻮازی ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاﺷﺘِﻦ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨِﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﻮد ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﺳﻮدهﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﭙﺮدازد .ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،رخداِد ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﺣﻮزهی ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﮔﺸﻮد ﮐﻪ ﻋﻤًﻼ ﭼﻪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن
و ﭼﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،رخدادﻫﺎﯾﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آورد :ﺑﺮاِی ﻧﻤﻮﻧﻪ رخداِد ﻧﯿﻤﺎ در ﻫﻨﺮ .رخداِد ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﺣﻮزهی ﻋﻠﻢ را ﻫﻢ ﻓﻌﺎل ﮐﺮد .ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﯽﺷﺪ اﺳﺎﺳًﺎ
از ﺣﻮزهای ﺑﻪ ﻧﺎِم ﻋﻠﻢ ﺣﺮف زد .ﻣﺪرﺳﻪﺳﺎزی و ﺳﻮادآﻣﻮزِی ﻣﺒﺎرزاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨِﺪ رﺷﺪﯾﻪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﻣﻮزش دﺧﺘﺮان ﺗﻮﺳِﻂ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎِن زﻧﺎن را ﺑﺎﯾﺪ در
ﭼﺎرﭼﻮِب ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮐﻪ رخداِد ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ آن داﻣﻦ زده ﺑﻮد ،ﺑﺎز ﺧﻮاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎِی آن ﺟﺮﯾﺎِن »واردﮐﺮدن/ﻣﺼﺮِف«
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺗﻀﺎد ﺑﻮد .آرزوِی رﺷﺪﯾﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﺳِﺖ رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﺤﺮﯾﻒﺷﺪه ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژِی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺑﺮﭘﺎﺷﺪه ﺑﺮ ﺟﺴﺪﻫﺎِی ﻣﺘﻔﮑﺮاِن
ﻣ ﺘ ﺮ ﻗ ﯽ  ،و ا ر د و ا ﺟ ﺒﺎ ر ی ﺷ ﺪ.
ﺑﯽﺷﮏ ﺑﺮﭘﺎﺷﺪِن اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ )ﻣﺪرﺳﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه و…( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻤِﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﮔﺮﻓﺘِﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨِﺖ ﻋﻠﻢ در اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺑﺎ آﻏﺎِز ﻫﺮ دورهی ﺷﮑﻮﻓﺎﯾِﯽ ﺗﻔﮑﺮ و
ﻋﻠﻢ ﺑﺎ روﻧِﺪ ﻋﻘﯿﻢﮐﺮدن و ﺳﺮﮐﻮِب ﺣﮑﻮﻣﺖ روﺑﻪرو ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ در ﭘِﯽ آن ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﻧﺒﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه روﻧِﺪ ﮔﺴﺘﺮِش ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ ﺳﻮِد ﺧﻮد و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژِی
ﮐﻮﺗﻪﻓﮑﺮاﻧﻪی ﺧﻮد ﻧﻤﯽدﯾﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ را ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ﯾﺎ آنﻫﺎ را ﺑﻪ زواﺋﺪی ﺑﯽﻣﺼﺮف ﺑﺪل ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ روﻧِﺪ ﺳﺮﮐﻮب و ﻋﻘﯿﻢﮐﺮدن ﺑﺮاِی ﻋﻠﻮِم اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﻋﻠﻮِم ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻓﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮب و ﻋﻘﯿﻢﮐﺮدن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘِﯽ ﺧﻮد ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ »واردﮐﺮدن/ﻣﺼﺮِف« ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژِی ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ،
ﻧ ﮑ ﺘ ﻪ ا ی ﻣ ﻬ ﻢ ا ﺳ ﺖ و ا ﺷﺎ ر ه ﺑ ﻪ ر و ﻧ ﺪ ی د ا ر د ﮐ ﻪ ﺗﺎ ا ﻣ ﺮ و ز ا د ا ﻣ ﻪ ﯾﺎ ﻓ ﺘ ﻪ ا ﺳ ﺖ.

ا ﯾ ﻦ ر و ﻧ ﺪ ر ا ﻣ ﯽ ﺗ ﻮ ا ن ﺑﺎ ﭘﺎ ﺳ ﺦ ﺑ ﻪ ﭘ ﺮ ﺳ ﺸ ﯽ د ﯾ ﮕ ﺮ  ،ﺗ ﻮ ﺿ ﯿ ﺢ د ا د.
آ ﯾﺎ ﻋﻠ ﻢ را ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د ﻣ ﺼ ﺮ ف ﮐ ﺮ د ؟
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد را ﭼﻮﻧﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨﺖ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎزوﮐﺎِر ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﻣﺼﺮف وارد ﺷﻮد و آنﭼﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
» ﺗ ﮑ ﻨ ﻮ ﻟ ﻮ ژ ی « ا ﺳ ﺖ  ،ﻧ ﻪ ﻋ ﻠ ﻢ.
اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ :ﭘﺲ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در ﻧﻬﺎدﻫﺎِی آﻣﻮزﺷﯽ آﻣﻮزاﻧﺪه و آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
اﯾﻦ ،ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻋﻠﻢ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﮑِﻞ ﺣﻘﯿﻘِﯽ آن )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرِت ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨﺖ( ﻣﺼﺮف ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ از ﯾﮏﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ »ﮐﺎﻻ«ﯾﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪﭘﺬﯾﺮ ﺑﺪل ﮐﺮد
و از ﺳﻮِی دﯾﮕﺮ ،ﮐِﻞ ﺳﯿﺴﺘِﻢ آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی »ﺑﻪﯾﺎدآوردن )ﺳﻨِﺖ ﺷﻔﺎﻫﯽ(« ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ﻧﻪ »ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ/ﻧﻮﺷﺘﻦ«.
ﺳﺎزوﮐﺎِر آﮐﺎدﻣﯿِﮏ ﻣﺎ ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ ﯾﮏ »ﮐﺎﻻ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ »ﺑﻪﯾﺎدآوردِن« ﻣﺸﺨﺼﺎِت اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺪرک ﮔﺮﻓﺖ )اﯾﻦ ،ﺧﻮد ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎژﮔﻮﻧﻪ از ﻫﻤﺎن ﺳﻨِﺖ
ﺷﻔﺎﻫِﯽ ﻣﮑﺘﺐﺧﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ »ﺣﻔﻆﮐﺮدن« و ﺳﭙﺲ ﭘﺲدادِن ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت ﻣﯽاﻓﺘﺪ( اﻣﺎ در ﺟﻬﺎِن ﺑﯿﺮون از آﮐﺎدﻣﯽ »ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﯿﺎورم .در ﻣﯿﺎِن ﺗﻤﺎِم داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﺣﺮف ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ روﺷﻦ دارد ﮐﻪ »اونﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﺧﻮﻧﯽ ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﺎ ﮐﺎری ﻧﺪاره ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ
ﺑﯿﺮون اﻧﺠﺎم ﺑﺪی!« .از دو ﻓﺮِد اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺎم ﺑﺮد :ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎِه ﻣﺎ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﯾﮏ اﯾﺮاﻧِﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺜًﻼ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽرود .ﻓﺮدِ
اوﻟﯽ ﭼﻮن اﺳﺎﺳًﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ روﺑﻪرو ﺷﺪه ﺗﻮاﻧﺎﯾِﯽ اﯾﺠﺎِد ﻫﯿﭻ ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨﺘﯽ را ﻧﺪارد ،ﮐﺎﻻ را ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺪرک ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻢ »در ﺧﻮِد ﮐﺎر« راه و روِش
ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎِی ﺑﯿﺮون از داﻧﺸﮕﺎه را ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﻓﺮد دوﻣﯽ ﯾﮏﺑﺎره ﺧﻮد را در »ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨﺖ«ی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨﺖ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﯽﺑﺎﻟﺪ ،ﯾﺎ ﺧﻮِد ﻫﻤﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨﺖ را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮِش دﺳﺘﺎوردﻫﺎِی ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾِﮏ آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮاِی او ﺗﻀﺎدی ﻣﯿﺎِن ﻋﻠِﻢ آﻣﻮﺧﺘﻪ در داﻧﺸﮕﺎه و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژِی ﺑﻪﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺑﯿﺮون وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﺪوِن دﯾﮕﺮی ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ و ﺑﯿﻬﻮده ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮاِی ﻓﺮِد اوﻟﯽ ﺗﻀﺎدِی رﻓﻊﻧﺎﺷﺪﻧﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯿﺎِن
درون و ﺑﯿﺮوِن داﻧﺸﮕﺎه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯽرﺑﻂﺷﺪِن ارﺗﺒﺎِط آن دو ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻓﺮِد اوﻟﯽ ﺻﺮﻓًﺎ ﺑﺮاِی رﺳﯿﺪِن ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎِی ﻣﺎﻟِﯽ ﻣﺼﺮِف ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺑﯿﺮون اﺳﺖ
ﮐﻪ »ﮐﺎﻻ«ی ﻋﻠﻢ را در درون ﻣﯽﺧﺮد و ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻀﺎِد دوم ﻣﯿﺎِن »ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ/ﻧﻮﺷﺘﻦ« و »ﺑﻪﯾﺎدآوردن« اﺳﺖ .ﺗﻮﻗِﻒ ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨﺖﻫﺎِی ﻋﻠﻢ در ﭼﻨﺪ ﺳﺪهی ﭘﯿﺶ در اﯾﺮان اوﻟﯽ را ﺑﻪ ﻧﻔِﻊ دوﻣﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد ﮐﻪ دﻗﯿﻘًﺎ ﻫﻤﺮاه
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزِی »ﻗﻮل« ﺑﺮ »اﺳﺘﺪﻻل«؛ ﭼﯿﺮﮔِﯽ ﮔﻔﺘﺎِر ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﺎِر ﻓﻠﺴﻔﯽ؛ ﺗﺴﻠِﻂ ﮔﻔﺘﺎِر اﺷﻌﺮی ﺑﺮ ﮔﻔﺘﺎِر ﻋﻘﻠﯽ؛ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﻣﺨﺘﺼﺎِت ﺗﻔﮑﺮ را در دورهی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﯿﺮﮔﯽای ﺗﺎم دارﻧﺪ.
ﭘﺲ در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی روزاﻓﺰون ﺑﻪ »واردﮐﺮدن/ﻣﺼﺮِف« ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺣﺲ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺼﺮِف ﻋﻠﻢ ﭼﻮﻧﺎن ﯾﮏ ﮐﺎﻻ و ﻣﺼﺮِف ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،روﻧﺪﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻢﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ .و ﺑﺮاِی ﮐﺎﻣﻞﺷﺪِن ﭘﺎزل ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﮐﻮب و ﻋﻘﯿﻢﮐﺮدِن ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨﺖﻫﺎِی ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺳِﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ را در ﮐﻨﺎِر ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژِی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳِﯽ ﭼﯿﺮه )ﻣﻨﻄِﻖ ﺑﺎزاری و ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪی ﺣﺎﮐﻢ( دﺳﺖدردﺳِﺖ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎِی اﺟﺘﻤﺎﻋِﯽ رﯾﺸﻪدار ،ﻣﺎ را در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﯾ ﮏ ﻧ ﻤ ﻮ ﻧ ﻪ  :ر وا ن ﺷ ﻨﺎ ﺳ ﯽ
ﻧﻤﻮﻧﻪی روانﺷﻨﺎﺳﯽ را ازاﯾﻦرو ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام ﮐﻪ در دو دﻫﻪی اﺧﯿﺮ رواِج ﺳﺮﺳﺎمآوِر »ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژِی وارداﺗِﯽ« آن دﺳﺖدردﺳِﺖ ﮔﻔﺘﺎِر ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ
ﭼﻨﺎن آِش درﻫﻢﺟﻮﺷﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎِی ﺑﺰرﮔﯽ از ﭘﻬﻨﻪی ﺗﻔﮑﺮ را وﯾﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ و از ﺳﻮِی دﯾﮕﺮ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎِی ﺗﺠﻠِﯽ روﻧِﺪ ﺑﺎﻻ
ا ﺳ ﺖ.
روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﻮﻧﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨﺘﯽ ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﺮان ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و در ﺳﻄﺤﯽ ﻧﺎﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺒﺎﺣِﺚ آن را در ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨﺖﻫﺎِی
ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺗﺤِﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻤِﺖ ﻋﻤﻠﯽ )اﺧﻼق ،ﺗﺬﻫﯿِﺐ ﻧﻔﺲ و…( ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺖ .از ﺳﻮِی دﯾﮕﺮ ،در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎِر ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮده و
ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزیاش ﺑﺮ ﮔﻔﺘﺎِر ﻋﻘﻠﯽ و اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ،ﯾﮏﺳﺮه ﯾﮑﻪﺗﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
واردﮐﺮدِن »ﻋﻠﻢ/ﮐﺎﻻِی« روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ دورهی ﭘﻬﻠﻮِی دوم )دﻫﻪﻫﺎی ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﺎه( ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان رﮔﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻮﺟِﻪ ﻋﻠﻤﯽﺗﺮ ﺑﻪ
روانﺷﻨﺎﺳﯽ را در ﮐﺎرﻫﺎِی ﺗﮏاﻓﺘﺎدهی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮان در دﻫﻪﻫﺎِی آﻏﺎزﯾِﻦ ﺳﺪهی ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪی )ﻣﺘﻔﮑﺮاِن ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﯽ( ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ
ﻫﻢ ﺑﻪﺧﺎﻃِﺮ ﺗﺴﻠِﻂ ﻧﮕﺮِش ﺟﻤﻊﻣﺤﻮر و ﻫﻢ ﺑﻪﺧﺎﻃِﺮ ﺗﮏاﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﻣﺤﺪودﯾِﺖ ﮐّﻤﯽ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﺟِﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻫﻢ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺴﻠِﻂ ﻋﻤﻮﻣِﯽ ﮔﻔﺘﺎِر ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻪﻣﺎﯾﻪﻫﺎِی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ در دﻫﻪﻫﺎِی ﭘﯿﺶ از دﻫﻪی ﻫﻔﺘﺎِد ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژِی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ،
ﮐﺘﺎبﻫﺎِی روانﺷﻨﺎﺳﯽ و… ﺣﺘﺎ اﮔﺮ وارد ﺷﻮد ،رواِج ﭼﻨﺪاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎِن ﺑﺎﻟﻘﻮهی اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﻨﻮز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﮔﻔﺘﺎِر ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و اﺧﻼِق
ﺳﻨﺘﯽ راِه ﭼﺎرهای ﺑﺮاِی ﺧﻮد ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آن ﮔﻔﺘﺎر آنﻗﺪر اﻋﺘﻤﺎد وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎِس ﺑﯽﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪﻫﺪ.
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎِن ﺑﺎﻟﻘﻮهی آن ﺳﺎلﻫﺎ در ﻣﯿﺎﻧﻪی دﻫﻪی ﻫﻔﺘﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژِی روانﺷﻨﺎﺳﯽ رو ﻣﯽآورﻧﺪ و از آن زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮِی »ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژِی«
روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .از ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ و ﻣﺠﻠﻪﻫﺎِی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ ،ﮐﻼسﻫﺎ و ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ .و ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺎ را از ﺣﺎِل ﺑﺪ ﺑﻪ ﺣﺎِل
ﺧ ﻮ ب ر ا ه ﺑ ﺮ ﻧ ﺪ.

دﻻﯾﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮیای را ﻧﻤﯽﺷﻮد در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﻟﯿﻞﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ آن ﮔﻔﺘﺎِر اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
در ﮐﻨﺎِر اﯾﻦ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی» ،ﻋﻠﻢ/ﮐﺎﻻ«ی روانﺷﻨﺎﺳﯽ در آراﻣﺶ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺮﯾﺪاران ،ﻫﻤﺎن ﺷﮑﺎِف آﺷﻨﺎ را ﻣﯿﺎِن ﻣﺼﺮِف »ﻋﻠﻢ/ﮐﺎﻻ« و ﻣﺼﺮِف
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژِی آن در ﺑﯿﺮون ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .داﻧﺶﺟﻮﯾﺎِن روانﺷﻨﺎﺳﯽ در دروِن داﻧﺸﮕﺎه »ﻋﻠﻢ/ﮐﺎﻻ«ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﺎﻧﻨِﺪ روانﺷﻨﺎﺳِﯽ ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ ،رﻓﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ و… را »ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ« اﻣﺎ در ﺑﯿﺮون از داﻧﺸﮕﺎه ،در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ ،در ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎیﺷﺎن ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘِﻦ ﺣِﻖ وﯾﺰﯾﺖﻫﺎ و ورودﯾﻪﻫﺎِی ﺳﺮﺳﺎمآور »از دوﻟﺖ ﻋﺸﻖ« و ﺗﺠﺴﻢ
ﺧﻼﻗﻮ ﮐﺎرﻟﻮس ﮐﺎﺳﺘﺎﻧﺪا و… را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .روانﮐﺎوی ﭼﻮن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ »ﮐﺎﻻ«ﯾﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪﭘﺬﯾﺮ ﺑﺪل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﺗﻮاﻧﺎﯾِﯽ ﻣﺒﺎرزهاش را ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﯽ و
»روانﺷﻨﺎﺳِﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﺷﺪه« از دﺳﺖ ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﻣﻨﻔﻮِر اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژِی ﺣﺎﮐﻢ ،ﺗﺪرﯾِﺲ آن در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻤﻨﻮع و درﺻِﺪ آﺛﺎِر ﭼﺎپﺷﺪهی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﮔ ﻔ ﺘﺎ ر ﻫﺎ ی ر و ا ن ﺷ ﻨﺎ ﺳ ﯽ ﺑ ﻪ ﻏﺎ ﯾ ﺖ ﻧﺎ ﭼ ﯿ ﺰ ا ﺳ ﺖ.
ﺺ روانﺷﻨﺎﺳِﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎِر ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ را ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪِن ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨِﺪ از دوﻟِﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﻪﺗﻤﺎﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕِﯽ ﻣﺸﺨ ِ
ً
دﺳِﺖﮐﻢ ﺗﻌﺪاِد ﺳﯽﻫﺰار ﻧﺴﺨﻪی آن ﻧﻘﺪا ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﭼﺎِپ ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮑﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
روانﺷﻨﺎﺳِﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﺷﺪه
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژِی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﻟﭗﺗﺎپ ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژِی روانﺷﻨﺎﺳﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎِر ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪی
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ روانﺷﻨﺎﺳِﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﺷﺪهی ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﻧﺪر ،وﯾﻦ داﯾﺮ و ﮐﺎﺳﺘﺎﻧﺪا ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﮔﻔﺘﺎِر ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ را ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﺑﺰکﺷﺪه
ﺑﺎ ز ﻣ ﯽ ﮔ ﺮ د ا ﻧ ﻨ ﺪ و ﺑﺎ ز ﺗ ﻮ ﻟ ﯿ ﺪ ﻣ ﯽ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ.
»ﻗﻮل« ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻨﯿﺎدی در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژِی روانﺷﻨﺎﺳﯽ دارد و »اﺳﺘﺪﻻل« در آن ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺮاِی ﺗﺄﯾﯿِﺪ ﺣﮑﻢﻫﺎ ،ﺑﻪ آوردِن ﻣﺜﺎل و ﻧﻘِﻞ »ﻗﻮل« ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺣﮑﻢﻫﺎﯾﯽ
راﺣﺖاﻟﺤﻠﻘﻮم ﺑﺮاِی اذﻫﺎﻧﯽ ﺳﺎدهاﻧﮕﺎر .ﺑﺮاِی ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎِم »ﻗﺎﻧﻮِن ﺟﺬب« ﮐﻪ ورِد زﺑﺎِن ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎِن اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ ،دﻗﯿﻘًﺎ ﻣﺎﻧﻨِﺪ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎِی
ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺷﻤﺎ »ﭼﯿﺰﻫﺎِی ﺧﻮب« را ﻣﺪام ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و »ﺑﺎ ﺗﻤﺎِم وﺟﻮد« ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪﺷﺎن ﯾﺎ از ﮐﺎﺋﻨﺎت )ﻫﺴﺘﯽ( درﺧﻮاﺳﺖﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻃﺒِﻖ
ﻗﺎﻧﻮِن ﺟﺬب »ﭼﯿﺰﻫﺎِی ﺧﻮب« ﺑﻪ ﺳﻤِﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﯾﺎ در ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎِب از دوﻟِﺖ ﻋﺸﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی را از دﺳﺖ دادﯾﺪ )ﭼﻪ ﻣﻌﺸﻮقﺗﺎن ﭼﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﺗﺎن(
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ »ﻧﻮﺷﺘِﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪی آن« آن را ﺑﺎز ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل از ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ آورده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘِﻦ ﻧﺎﻣﻪ،
ﺑ ﻪ د ﺳ ﺖ ﺷﺎ ن آ و ر د ه ا ﻧ ﺪ.
اﯾﻦﻫﺎ دﻗﯿﻘًﺎ ﻣﺎﻧﻨِﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاِی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آراﻣِﺶ ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ و ﺑﺮاِی ﺑﻪﭼﻨﮓآوردِن ﻓﻘﺪانﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸِﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓاﻧﺪ
و ﻫﻢ ُﻣَﺴِﮑﻦﻫﺎﯾﯽ اﻋﺘﯿﺎدآوراﻧﺪ ﺑﺮاِی ﺣﺬف و ﻧﺎﺑﻮدﮐﺮدِن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻨﺶ-ﺗﻔﮑﺮ.
] [١ﻣﻦ در اﯾﻦﺟﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨِﺖ ﻋﻠﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪام و در اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻧﻈﺮی ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨِﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﺎ ﺗﻔﮑِﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺎدهام .ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒﺷﺪِن اﯾﻦ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨﺖ ،ﺧﻮد ،ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻨﯿﺎدی در ﻓﺮواﻓﺘﺎدِن ﻣﺎ در ورﻃﻪی ﻣﺼﺮِف ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی داﺷﺘﻪ و از ﻧﻈِﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻢ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ و ﺗﺎ ﺣﺪی ،ﻋﻠِﺖ ﺗﻮﻗِﻒ ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨِﺖ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ.
] [٢ﻣﺎﻧﻨِﺪ ﻋﻠِﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻗِﻒ ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨِﺖ آن ـ ﺣﻮلوﺣﻮِش ﺳﺪهی ﻫﻔﺘﻢ ـ ﯾﮏﺳﺮه ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیِ ﺳﻨﺘﯽای ﺑﺪل ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓًﺎ ﻣﺜًﻼ دﺳﺘﺎوردﻫﺎِی ﻋﻠﻤِﯽ اﺑِﻦ ﺳﯿﻨﺎ را
»ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﺮد« .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاب ﻧﺪاد ،دﺳﺖﺑﻪداﻣِﻦ دﺳﺘﺎورﻫﺎِی »ﻋﻠِﻢ« اروﭘﺎ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و… ﺷﺪﯾﻢ.
] [٣ﺑﺮاِی ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻋﻠِﻢ ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻗِﻒ ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨﺖاش ،در ﺷﮑﻞﻫﺎِی ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻨﯽ و ﻓﺎلﮔﯿﺮی ﺑﺎزآوری ﺷﺪ .ﯾﮑﯽدو ﺳﺪه ﭘﺲ از ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻪﺷﺪِن ﺗﺎموﺗﻤﺎماش،
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﯾﻢ »ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی«اش را »وارد ﮐﻨﯿﻢ« و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﭼﺸﻢﺑﻪراِه دﺳﺘﺎوردﻫﺎِی ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺧﺘِﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﯿﻢ.
] [۴اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزان ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻣﺎﻧﻨِﺪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎِی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﺟﺮﯾﺎِن »واردﮐﺮدن/ﻣﺼﺮف«» ،ﻋﻠِﻢ« اروﭘﺎ را »ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﺣﺎِل ﻋﺎﻣﻪ« ﯾﺎ »وﯾﺮانﮐﻨﻨﺪهی
اﺳﺎِس دﯾﻦ« ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮرم از »ﻓﻌﺎلﮐﺮدِن آن ﻓﺮاﯾﻨﺪ/ﺳﻨﺖﻫﺎِی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ« ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺿﺪ ﯾﺎ ﺑﺪوِن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ »ﻋﻠِﻢ« اروﭘﺎ ﻧﯿﺴﺖ .آنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
اﯾﺮان ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨِﺪ آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ »در ﺟﺎدهی ﺗﺮﻗﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد«.
] [۵ﻣﻨﻈﻮرم از »ﻋﻠِﻢ« اروﭘﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ »ﻋﻠﻢ« اروﭘﺎﯾﯽ و ﻏﯿِﺮ اروﭘﺎﯾﯽ دارد .ﻣﻦ اﺳﺎﺳًﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﻋﺒﺎرِت ﻣﻀﺤﮏ و ﺑﯽﻣﻌﻨِﯽ »ﻋﻠِﻢ ﺑﻮﻣﯽ« ﻧﺪارم .آوردِن اﯾﻦ
ﻣﻀﺎفاﻟﯿﻪ ﺻﺮﻓًﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن اﺷﺎره دارد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ.

