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  علم و سودا
هاي  آموزش و پژوهش، عنصر مهمی از فعالیت در جهان امروز، علم و ترویج و تعمیق آن از طریق

امروزه قدرت علمی هر کشور اهمیتی حتی بیشتر از قدرت نظامی و اقتصادي آن دارد  ،انسان است. 
تابع قدرت علمی هستند. درون  ،مستقیم یا غیر مستقیم ،زیرا در عصر اطالعات دو عامل اخیر

جوامع بشري هم فراگیري علم مسیر اصلی زندگی افراد دست کم تا پایان دورة نوجوانی است. 
گذارند. گذشته از این، کار علمی که  مره تأثیر می                        ً             دستاوردهاي علمی مستقیما  بر زندگی روز

فزاید و آنها را در یافتن مسیر ا مستلزم به کارگیري ذهن است بر توانایی تحلیل و تدبیر افراد می
ها در اثر فعالیت علمی داراي  کند. شخصیت فردي و روحیات انسان تر می فقومناسب زندگی م

شود که آزادگی، استغنا و شادابی از جملۀ آنهاست. به همین ترتیب،  اي می شده هاي شناخته ویژگی
و مبحثی به عنوان اخالق علمی مطرح گذارد  ها اثر می ابعاد مختلف فعالیت علمی بر روابط انسان

  شود.   می
این آمیختگی چند سویۀ فعالیت علمی با ابعاد مختلف زندگی فردي و اجتماعی، با توجه به 

یابد. نخستین مورد، دلبستگی  اي که پیرامون اوست تجلیات گوناگونی می هاي فرد و جامعه ویژگی
                         ً                  و حتی منافع فردي، و عمدتا  به خاطر لذتی است و اشتیاق به علم، فارغ از فواید آن براي جامعه 

شود. چنین دانشورزي را که وارد حوزة جذابیت علم شده  که از کشف حقیقت در فرد ایجاد می
هاي   خوانیم. او فارغ از اندیشۀ سود و زیان و به دور از مصلحت اندیشی می سودایی علم ،است

هوش و حواسش را به خود مشغول کرده رایج در پی کشف آن گوشه از حقایق علمی است که 
انداز مقصد را  شود که چشم دستاوردهایی حاصل می ،است. بدیهی است که با این تمرکز و تالش

بخشد. گوش چنین  کند و به پاي خستۀ زائري که راهی طوالنی را پیموده توان تازه می تر می روشن
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طاقت «دهکار نیست که به قول سعدي ب »پرستان خوابگرد خانه«کارانۀ  کسی به پندهاي محافظه
اش موجب ایجاد و  . این رویکرد به علم عالوه بر دستاوردهاي احتمالی»وعظ نباشد سر سودائی را

شود. این مصداق همان گنجی  نیازي و سازگاري و سرافرازي در پژوهشگر می تقویت روحیۀ بی
ما خبر داشتندي، از ما به شمشیر  اگر شاهان از لذت علم« مویواقیت العلاست که به نوشتۀ مؤلف 

ها و  مهري ها، بی ها، کارشکنی ستاند و از غم حسادت این علمی است که تو را از تو می». ببردندي
رهاند. چنین دانشمندي عصر جمعه دلتنگ نیست که از صبح فردا باید دوباره به  ها می ناسپاسی

اگر آخر هفته را صرف خانواده و  سرکار برگردد بلکه پیگیري کارش جمعه و شنبه ندارد و
تواند از شنبه دوباره کارش را پی بگیرد.  کارهاي ضروري روزمره کند، خوشحال است که می

براي برگشتن به کار شتاب و اشتیاق دارد. این گونه دانشمندان حتی پرواي کنده و زندان هم 
دین جمشید کاشانی به خاطر ال اند. غیاث د و خالق بوده                          ّاند و در همان شرایط هم مول  نداشته

اش نه به حسادت اطرافیان توجه داشت و نه مرعوب جاه و جالل حاکم بود. حتی  آزادمنشی
تحت تأثیر چاپلوسانی که تحمل محبوبیت  ،بیگ غ ُل                      ُدوست و هنرپروري چون ا  حاکم دانش

و از  کند که زودتر کار رصد به پایان برسد آرزو می ،آزادوار جمشید کاشانی را نداشتند
  پروایی جمشید کاشانی که اهل کاسه لیسی و آستان بوسی نبود فارغ شود.  گویی وبی كر

متعادل و با رعایت سایر ابعاد زندگی مثل امور مالی،                              این منش و روش علمی اگر در حد 
بخش است.  تندرستی، امور خانوادگی و اجتماعی در پیش گرفته شود الگویی ستودنی و سعادت

چون فرد عالم و آزاده روحی  .پذیري را دارد ل از این شیوة زندگی کمترین آسیبخوشبختی حاص
کند و فضاي همکاري  ها و منابع خود به دیگران کوتاهی نمی سیراب دارد از عرضۀ دانسته

آورد. براي رسیدن به چنین موقعیتی شخص باید عالوه  صمیمانۀ مطلوبی پیرامون خویش پدید می
  پژوهش کند.  ی، بر اساس ذوق و استعداد خود در رشتۀ خاصبر کسب معلومات رسمی

ولی همت  ،م کردیم هستندیرستپذیري که  انداز دل کسانی هستند که مایل به دستیابی به چشم
کارهاي دشوار را ندارند. همچنین به علت نداشتن زمینۀ  انجام هاي دراز و و شکیبایی پیمودن راه

هاي افتخار  بر به قله خواهند از راه میان علمی کافی و به خاطر توهمی که دربارة خود دارند می
اما دستۀ دوم دانشورزان ». بري ندارد راه پیشرفت علمی میان«که  اند گفتهدرستی  علمی برسند. به

اند حل  دانند که دانشمندان تا کنون نتوانسته اي می ود را حل مسئلهبحث ما تنها راه پیش روي خ
کنند؛ مثل تثلیث زاویه، تربیع دایره و تضعیف مکعب (سه مسئلۀ ریاضی مشهور یونان باستان) یا 

هاي علمی که آنها را به  کیشوت یافتن مقدار دقیق عدد پی (نسبت محیط دایره به قطر آن). این دن
نامیم، کار خود را به هر مقام علمی یا اداري که  می سودازدگان علمدستۀ اول، قرینۀ دانشورزان 
اما گوششان به هیچ توضیح معقول و منطقی بدهکار نیست. اثبات قضیۀ  ،کنند بتوانند عرضه می
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اي ریاضی که چند قرن  هاست؛ قضیه هاي مورد عالقۀ این سودازده آخر فرما هم یکی از موضوع
خود مشغول کرد و پاسخی هم که سرانجام چند سال پیش براي آن یافته شد تنها  ریاضیدانان را به

زندگینامۀ علمی دکتر غالمحسین «(نگاه کنید به مقالۀ  براي متخصصان ریاضیات قابل درك است
. در زمانۀ )تئوري مقدماتی اعداد، بخش مربوط به کتاب میراث علمیدر همین شمارة » مصاحب

ه کیمیاگري یا ساختن ماشین کار دائم بپردازد (در طول تاریخ چه عمرها ما اگر کسی بخواهد ب
از همین سودازدگانی باشد که به تعبیر  دتوان که صرف این دو کار نشده است!) تنها می

در قبال این سودازدگان علمی رفتار تند یا  شناسان دچار نوعی پارانویا هستند. در جوامع غربی روان
اندرکاران مطبوعات علمی  گیرد زیرا آنها وقت دانشمندان و دست ورت میتفاوت ص در نهایت بی

به علت فقدان ارزیابی کارشناسانۀ آنچه به  ،کنند. در شرق و از جمله کشور خودمان را تلف می
شوند و به  گاهی چنین کسانی موفق به چاپ مقاله یا کتاب می ،شود عنوان علم عرضه می

بینانه در  کنند، یا دست کم اخبار ادعاهاي علمی آنها بدون نقد واقع هاي عمومی راه پیدا می رسانه
کنند که  اي به حال جامعه ندارند و همیشه حس می شود. سودازدگان علمی فایده جامعه عرضه می

اند یا دانشمندان دیگر  توجهی ناشی از عدم درك اهمیت کارشان قرار گرفته مهري و بی مورد بی
اند. از این رو همیشه نوعی  ا حسادت راه پیشرفت و شهرت آنها را بستهبه خاطر انحصارطلبی ی

رسد. در واقع  حس تنهایی و مظلومیت در خود دارند. اما ضرر چندانی هم از آنها به جامعه نمی
همچون دن کیشوت که در عین رؤیابافی به اصول اخالقی و انسانی پایبند بود، اینها هم در شور و 

و براي رسیدن به مقصد از هیچ  ن علم (دستۀ نخست بحث ما) شباهت دارندشیفتگی به سودائیا
کنند ولی به  اي دریغ ندارند. این افراد فضیلت را در شکوفایی علمی جستجو می کوشش و هزینه

هاي علمی  اطالعی از کارهاي انجام شده در حوزه روند. ناآشنایی با مبانی رسمی علم، بی بیراهه می
براي ظهور سودازدگان علم  را  زمینه ،ریخچۀ دور و دراز و پرنشیب و فراز علمخبري از تا و بی

  کند.  مهیا می
هستند که متأسفانه نیاز به  سوداگران علمسومین و آخرین دستۀ دانشورزان در این مقال 

ه اي، کم یا زیاد، از علم دارند ولی ب توضیح مبسوط دربارة آنها نیست. اینها کسانی هستند که بهره
دوستانه و اخالقی، علم خود را به قول خیام در مقدمۀ رسالۀ جبر و  هاي انسان جاي ویژگی

اگر ببینند که کسی جستن «و هم به قول او ». بندند جز در راه اغراض مادي به کار نمی«اش  مقابله
حقیقت و برگزیدن راستی را وجهۀ همت خود ساخته، و در ترك دروغ و خودنمایی و مکر و 

جامعه از سوداگران علم ...».  کنند شمرند و تمسخر می جهد و سعی دارد، او را خوار می ،حیله
دهند بلکه به خاطر عرضۀ کاالي  زیرا آنها نه تنها سرمایۀ کشور را به هدر می ،بیند آسیب می

کنند.  اصل پژوهش علمی صادقانه است مخالفت میحتقلبی خود چنان که خیام گفت با کاري که 
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زند. انحصارطلبی از  ي علمی به محیط صمیمی و همکاري داوطلبانۀ علمی هم لطمه میسوداگر
ساالري، عواملی غیر از  هاي سوداگري علمی است. در جوامعی که به جاي شایسته ویژگی

ها به افراد باشد سوداگري علمی مجال بیشتري دارد.  صالحیت علمی، مبناي سپردن مسئولیت
گیرد و به راحتی  ه منافع مورد نظرش هر اصل و معیاري را نادیده میسوداگر علم براي رسیدن ب

هاي نامشروع به  آید. سوداگر علم امکاناتی را که از راه به رنگ مورد قبول قدرت حاکم درمی
برد؛ از جمله این که کار انجام شده توسط دیگران را که  آورد به نادرستی هم به کار می میدست 

اي نیست و  علمی پدیدة تازه معضلکند. این  طلبی دارند به نام خود عرضه می                   نیاز ماد ي یا افزون
هاي آن هم بسیار است. سرقت علمی و دست و پا کردن مدرك تحصیلی تقلبی یا عنوان  نمونه

علم را  ،اي دانشمند سوداگر هاي جامعۀ علمی ناسالم است. در چنین جامعه علمی دروغین از آفت
هایی چون  ادعایی، خصلت رویی و بی د و به جاي فروتنی و گشادهساز دام جاه و مال می

طلبی، انحصارگري، خساست علمی، پرمدعایی و رفتار تحقیرآمیز نسبت به دیگران از خود  فرصت
رفتار متفرعنانه و ». جهل از این علم به بود بسیار«دهد. همین جاست که باید گفت  نشان می

براي متمایز کردن سوداگران علم از سودائیان علم (دستۀ اشرافیت آکادمیک معیارهاي بارزي 
افتد و سودائیان علم به  نخست) است. در جامعۀ علمی ناسالم کار به دست سوداگران علمی می

سوز و پرمحتوا با  شوند. در چنین اوضاعی است که تفاوت میان حاصل کار طاقت حاشیه رانده می
  شود. کنند نادیده گرفته می و رساله عرضه می آنچه مؤسسات فروشندة تحقیق و پروپوزال

بندي منش علمی در سه مقولۀ سودائی، سودازده، و  در پایان الزم است اضافه کنم که این دسته
                                                                               ً        سوداگر تنها مبین سه گرایش انتزاعی است و چنین نیست که بتوان هر فرد معین را دقیقا  در یکی 

شود  ه کاربرد منطق فازي در علوم انسانی محسوب میجا داد. بلکه مطابق آنچه امروز ها از دسته
توان گفت فالن                                                                 ً   باید گفت هر فرد به نسبتی به هر یک از این سه دسته تعلق دارد. مثال  می

  درصد سوداگر است.  20درصد سودازده و  10درصد سودائی،  70دانشمند 
ایبش درصد تعلق باید آرزو کرد و کوشید که با اصالح جامعۀ علمی و پیراستن آن از مع

دانشورزان به دستۀ نخست افزایش یابد و تالش علمی با رعایت روزافزون اصول اخالقی و انسانی 
اي نیست، تنها به زبان دیگري  و پایبندي فزاینده به موازین اجتماعی همراه شود. این حرف تازه

  شود. مکرر می

ــایند  ــت آزاده را ز روي خوشــ   قامــ
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