آب از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﻞآﻟﻮد اﺳﺖ!

در ﺧﺒﺮﻫﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از اﺻﺤﺎب ﻫﻨﺮ را ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ درآورده و رﺋﯿﺲ آن
را ﻧﯿﺰ ﺟﺎیﮔﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت رﻧﺞآور ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪٔ ﺗﺠﺮﺑﻪٔ دﯾﮕﺮان ،ﻧﻬﺎدی ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ درﺣﺪ ﻫﻤﺎن
ﺗﺠﺮﺑﻪٔ ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺎورد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺪارد .ﻓﻘﻂ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﻋﻨﻮان ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪٔ آن ﻧﻬﺎد )ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ( و اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ از آن
ﻣﯽرود اﻣﺎ ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻧﻘﺪی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص وارد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺻﺮف ﻣﻄﺎﻟﺒﻪٔ ﻋﺪل اﺳﺖ؛ اﺻﻞ ﻣﻐﻔﻮل دوم دﯾﻦ اﺳﻼم .اﮔﺮ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽاﻧﮕﺎرد ﮐﻪ
«ﻋﺪاﻟﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ در ﺟﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ» ﻃﻠﺐ اﻧﺘﻈﺎر از ﻫﺮ ﻧﻬﺎد ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﻠﺐ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ.
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﮔﻮﯾﺎ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎدل واژهٔ آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦﮐﻪ آﮐﺎدﻣﯽ در ﻋﺼﺮ ارﺳﻄﻮ در ﯾﻮﻧﺎن ﮐﻬﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻣﺮوزی در اﯾﺮان اﺳﺖ ﯾﺎ آﮐﺎدﻣﯽﻫﺎی ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دو ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ :اﺑﺘﺪا اﯾﻦﮐﻪ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ آﮐﺎدﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﮐﺎدﻣﯽ ﻫﯿﭻ ﻗﺮاﺑﺖ و ﻫﻢرﯾﺸﻪای ﺑﺎ
ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎﻟﭽﺮ و ﮐﻮﻟﺘﻮر )ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻓﺮﻫﻨﮓ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد( ﻧﺪارد و اﺳﺎﺳﺎً ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎﻟﭽﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
راﯾﺞ ﺑﻮدن واژهٔ آﮐﺎدﻣﯽ در دورهٔ اﻓﻼﻃﻮن و ارﺳﻄﻮ ،ﻓﺎﺻﻠﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮﺗﺮ از آﮐﺎدﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﮐﺎﻟﭽﺮ در ﻋﺼﺮ آﮐﺎدﻣﯽ ،ﻣﻔﻬﻮم «ﭘﺎﯾﺪﯾﺎ» راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ،ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪٔ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺰء ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،در ﻫﺮ ﺣﻮزهای ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل
ﺗﺤﻘﯿﻖ و آﻣﻮزش و اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺪرت وﺟﻪ ﮐﺸﻮری )آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﻣﻠّﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد( و ﺑﻨﯿﺎدی دارﻧﺪ .اﻣﺎ
ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮری ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻻن آنﻫﺎ را ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎمﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﻮراﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
اﻧﺘﺸﺎری ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎی ﺟﺰﯾﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﮐﻨﻮن ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻧﻬﺎد در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻃﯿﻒ ﮐﺎرﮐﺮد آنﻫﺎ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ :ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎنﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ :اﯾﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻧﻬﺎد ،اﮔﺮ ﻋﻨﺎوﯾﻦ
آنﻫﺎ ﺣﺬف ﮔﺮدد و ﺧﺪﻣﺎت آنﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﯿﻨﺶ ﺷﻮد ،ﺗﻤﺎﯾﺰ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ :ﻫﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً درﮔﯿﺮ آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ ،و
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل
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اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ:
اﻟﻒ -ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎنﻫﺎ؛ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ را در ﺣﻮزهٔ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد ﻋﻬﺪهدار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻄﺢ ﺑﻨﯿﺎدی ﻫﺮ ﺣﻮزهٔ ﺗﺨﺼﺼﯽ،
ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ آن ﺣﻮزه اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪٔ ﺑﺸﺮی ،ﺻﺪﻫﺎ ﺣﻮزهٔ ﻓﻠﺴﻔﻪٔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪٔ ﻋﻠﻢ ،ﻓﻠﺴﻔﻪٔ اﺧﻼق،
ﻓﻠﺴﻔﻪٔ دﯾﻦ ،ﻓﻠﺴﻔﻪٔ ﻫﻨﺮ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ،و … وﺟﻮد دارد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮری ،در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ
آن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺣﻮزهٔ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ :اﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻢ ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻓﻠﺴﻔﻪٔ ﻋﻠﻤﯽ را در ﮐﺸﻮر روﺷﻦ ﻧﮑﻨﺪ،
ﯾﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ ،وﺿﻌﯿﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺣﻮزهٔ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪٔ ﻫﻨﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮑﻨﺪ ،و … ﮐﺪام ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻬﺪهدار ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﺳﺖ؟!
اﮔﺮ اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ رود ،ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آن ﻧﻬﺎد ،ﯾﮏ ﺷﻮراﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﻈﺮی ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﭙﺲ از ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎنﻫﺎ ،آن ﻧﮕﺮه ﻗﺎﺑﻞ اﺧﺬ و اﻋﻤﺎل اﺳﺖ.
ب -ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ؛ ﮐﻪ ﻋﻬﺪهدار ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی و ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺣﻮزهٔ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻔﮑﺮ
در ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ،در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﺗﺼﻤﯿﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ «ﻃﺮح» ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،ﺻﺮف ﯾﮏ ﻧﺎم و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪاﻧﺪ ،و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺟﻮﻫﺮهٔ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را روشﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد،
ﺣﺎل آنﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪٔ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ  SWOTدر ﻣﮑﺘﺐ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮﺻﺖ ،ﺑﺎ ﺷﻌﺎر «ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ
ﻓﺮﺻﺖ» ،در ﻫﻤﻪٔ ﺣﻮزهﻫﺎ و ﻫﻤﻪٔ ﻻﯾﻪﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ،از روش اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﺮاژﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،ﺟﻮﻫﺮهای ﻧﺪارﻧﺪ ،و آنﭼﻪ در روش  SWOTﯾﺎ در اﻧﻄﺒﺎق ﭼﺸﻢاﻧﺪاز  Visionﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
 Missionﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ،در ﻣﯿﺎن دهﻫﺎ ﻣﮑﺘﺐ )در رویﮐﺮدﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺮحرﯾﺰی( ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
در واﻗﻊ دو ﻧﮑﺘﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺑﺘﺪا ﻃﺮحرﯾﺰی ﺟﺎﻣﻊ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺟﯿﻪ
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻗﻨﺎع ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻃﺮحﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ روشﻫﺎی ﻋﺮﺻﻪﺳﺎزی ،از ﺳﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
اﺳﺖ.
ج -ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ؛ ﮐﻪ ﻋﻬﺪهدار ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ در ﺣﻮزهٔ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻔﮑﺮ در ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺰاﻋﯽ و
ﻓﻠﺴﻔﯽ ،وﻗﺘﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪ،
آنﮔﺎه ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﺰاء ﻃﺮح ﻣﺰﺑﻮر ،در ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ،در ﺳﻄﺢ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮد.
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ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺣﻮزه را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .ﻣﻔﺮوض اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ،ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن در ﺣﻮزهٔ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا در
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻢاﻻﺟﺘﻤﺎع ،اﻧﮕﺎرهٔ رﺳﻤﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،در ﻣﻮرد ﭼﯿﺴﺘﯽ و ﭼﺮاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ و اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد :اﯾﻦﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ )ﻋﺒﺮی( ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺷﻬﺮی )اﯾﺮاﻧﯽ( ﯾﺎ ﺑﻮرژواﯾﯽ )ﻣﺪرن( ﯾﺎ ﻫﺠﺮی )ﻗﺮآﻧﯽ(!
ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻣﺰﺑﻮر ،ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻇﺮﻓﯿﺖ ذاﺗﯽ
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ از ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎنﻫﺎ در ﺳﻪ ﺣﻮزه اﺳﺖ« :ﮐﻼنﻧﮕﺮی»« ،ﻧﮕﺮش ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ» و «آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی ».ﺑﺎ اﯾﻦ
اﺳﺘﻌﺪاد ذاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺪﺑﯿﺮ را از ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن درﯾﺎﻓﺖ ،و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن ،ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﻣﺜﺎل ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﯿﺴﺘﯽ و ﭼﺮاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﺪﺑﯿﺮ آن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﻣﻨﺘﻘﻞ و در آنﺟﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺮدازش ﺷﺪ.
ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺣﯿﺚ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ،ﺻﺪﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺿﺮوری اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭘﺲ از ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻮﭘﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ
ﻣﺰﺑﻮر ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از آن اﺟﺰاء ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه واﮔﺬار ،و در آن ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
در واﻗﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﺑﻪ «ﭼﯿﺴﺘﯽ و ﭼﺮاﯾﯽ» ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﺑﻪ «ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ» آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،و
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ «ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ» آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎنﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ ،در ﻃﻮل ﻫﻢ ﭼﯿﻨﺶ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻃﻮل ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در ﻋﺮض ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ وﺟﻮد و ﺣﺪود دارﻧﺪ.
اﻣﺮوز ،در ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻧﻬﺎد ،ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و … ﻫﻤﻪ
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و ﺣﺘﯽ
ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ .ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،زﯾﺮا ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﮐﺘﺎب و ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻃﺮﺣﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﻧﯿﺰ
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﺑﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺘﺎب و ﻧﺸﺮﯾﻪای ،ﻟﺰوﻣﺎً ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ،درﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ رﺋﯿﺲ
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪٔ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ :ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ و ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻬﻤﯽ
ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎ و ﻣﺪﯾﺮان آن در ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﻮرای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﯾﺎﺑﺪ؟! ﻏﺮض از ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ،آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن و ﮐﺎرﮐﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد.
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎنﻫﺎی رﺳﻤﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ،و ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎنﻫﺎ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻮزهٔ ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ،ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﺎن
و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ روﺷﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﯿﺰی در ﺣﺪ ﯾﮏ «ﻣﺪ» ﮐﻪ ﭼﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻣﻊ دارﻧﺪ،
ﺧﻮب اﺳﺖ ﻣﺎ ﻫﻢ از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ داﻧﺴﺖ ،و دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺘﺎدی و ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی و ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﯾﻦ
ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ دو ﻧﺸﺎن زده ﺷﻮد ،ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
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ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن دارﯾﻢ ،و ﻫﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪه را از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ! ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
اﻧﺘﻈﺎر و وﻇﺎﯾﻔﯽ ،در ﺷﺄن ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدی ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ!

ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم
آﮐﺎدﻣﯽﻫﺎی ﻋﻠﻮم در ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :دﺳﺘﻪٔ ﻧﺨﺴﺖ آﮐﺎدﻣﯽﻫﺎی ﻋﻠﻮم در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن
داﻧﺶ ﻏﺎﻟﺐ اﻣﺮوز ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﮐﺎر اﯾﻦ آﮐﺎدﻣﯽﻫﺎ ﺳﺒﮏ اﺳﺖ .دﺳﺘﻪٔ دوم ،آﮐﺎدﻣﯽﻫﺎی ﻋﻠﻮم در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﯿﺮ ﻏﺮﺑﯽ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭼﻮن اﺳﺘﯿﻼ ،ﺳﯿﻄﺮه و ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﻏﺮب را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻋﻤﺪهٔ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ آنﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﻫﻀﻢ
ﺣﺪاﮐﺜﺮی داﻧﺶ ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﻏﺮﺑﯽ را در ﻣﻌﺪهٔ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﺧﻮد ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮاثدار ﯾﮏ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪٔ ﻋﻠﻤﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﺸﺮی ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﻧﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻪ ﺣﺪود آن دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .از اﯾﻦ روی ،ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﭼﻮن «ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻋﻠﻢ» ﯾﺎ «ﻧﻘﺸﻪٔ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر» ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن داﺷﺘﻪ و دارد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺸﺮ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد.
ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ،ﻧﻮار ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﺰ  1388در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد و رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن
ﻋﻠﻮم در آنﺟﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد … « ﺑﻠﻪ ،آب ﻣﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺐ ﺣﺘﻤﺎً ﻋﻠﻢ ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ».اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﮐﺸﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﭼﻨﺪ اﺑﻬﺎم اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﻮزهٔ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ:
 1ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ،ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻠﻮم در ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪٔ ﻋﻠﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺳﺎﺳﺎً ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻮﺿﻊ رﺳﻤﯽ ﻋﻠﻢ در اﯾﺮان اﻣﺮوزدر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ اﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻓﺎﯾﺮاﺑﻨﺪ ،ﻻﮐﺎﺗﻮش ،ﮐﻬﻦ ﯾﺎ ﭘﻮﭘﺮ و … ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم از ﺳﯿﻄﺮهٔ اﺑﻄﺎلﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎرل ﭘﻮﭘﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزهٔ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟
 2ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ،ﺑﺮای ﺟﺎیﮔﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮدن ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﻪٔ ﻋﻠﻢ ﻏﺮﺑﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ و اﺳﺎﺳﺎً آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺳﻮی ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
 3ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ) (1387ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﺸﻮر ،ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آن را ﻣﺸﺎورهﻣﯽدادم ،ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﻮل ﺑﺎ  82ﻧﻘﺸﻪراه ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺗﺤﻮل آن وزارت ﺧﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪ .ﻧﻘﺸﻪٔ راه ﻧﺨﺴﺖ ،ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯿﺎن دو ﻧﮕﺎه
ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و اﺳﻼم ﺑﻮد .ﻧﻘﺸﻪٔ راه ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ:
اﻟﻒ -ﻓﻠﺴﻔﻪٔ آﻧﺘﺮوﭘﻮس.
ب -اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی داروﯾﻨﯿﺴﻢ.
ج -دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن )و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻓﺮوﮐﺎﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎدی او(.
و ﻧﻘﺸﻪٔ راه اﺳﻼم:
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اﻟﻒ -ﺣﮑﻤﺖ ﻓﻄﺮت.
ب -ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺸﺄت -ﺧﻠﻘﺖ -ﻃﺒﯿﻌﺖ.
ج -ﻗﺎﻋﺪهٔ ﻋﺒﻮدﯾﺖ.
ﻧﮑﺘﻪٔ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ،آنﻫﻢ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮا و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
داروﯾﻨﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻓﻄﺮتﮔﺮا.
ﻫﻨﻮز آﻣﻮزش و ﭘﺮورش از ﺷﻮک درک ﺳﯿﻄﺮهٔ داروﯾﻨﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهٔ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻪ
وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم وﻗﺖ آن وزارتﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻀﺮ اﺻﺤﺎب آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻧﻤﺎی ﮐﻠﯽ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎ  82ﻧﻘﺸﻪ راه را
ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :در ﻋﺼﺮی ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن داروﯾﻨﯿﺴﺖﻫﺎ و ﺧﻠﻘﺖﮔﺮاﻫﺎ ،ﺷﻮر ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﻣﻨﺘﻘﺪان داروﯾﻨﯿﺴﻢ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ اﺧﺮاج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺧﺎﮐﺮﯾﺰ و ﺳﺪ داروﯾﻨﯿﺴﻢ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ  81ﻣﻮرد
ﻧﻘﺸﻪٔ راه ﺑﻌﺪی را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻣﻮﺿﻊ آن ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ داروﯾﻨﯿﺴﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﭘﺎﯾﻪی ﻋﻠﻢ در ﮐﺸﻮر
اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ داروﯾﻨﯿﺴﺘﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺮیایﺷﻨﯿﺴﻢ و ﺧﻠﻘﺖﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮود ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ رویﮐﺮدی ﺑﻮﻣﯽ و ﻗﺮآﻧﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻼً
ﻓﻄﺮتﮔﺮا؟! ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﭼﻨﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪی ﺧﻄﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻬﺪهی ﮐﺪام ﻧﻬﺎد در ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ؟
 4ﻧﻘﺸﻪی ﭘﯿﺶﻧﻬﺎدی ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ،ﺑﺮای ﻋﻠﻢ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺗﻬﯿﻪی ﻧﻘﺸﻪی ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ،آن ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ داﺷﺘﻪاﺳﺖ؟
ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ،ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﺎن آن ﺑﺎ ﯾﮏ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪی ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد؟!

ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی آن ،ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺪن اﻧﺴﺎن را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﮐﻪ …« دﮐﺘﺮ ﻓﻼﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻣﻐﺰ -دﮐﺘﺮ ﻓﻼﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭼﺸﻢ -دﮐﺘﺮ ﻓﻼﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ -دﮐﺘﺮ ﻓﻼﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ دﻧﺪان -دﮐﺘﺮ ﻓﻼﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻮ-
دﮐﺘﺮ ﻓﻼﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ -دﮐﺘﺮ ﻓﻼﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ -و »… .
داروﯾﻨﯿﺴﻢ ﻋﻤﯿﻘﺎً در ﺣﻮزهی ﭘﺰﺷﮑﯽ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺸﺮی ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣﺮوز ﺑﻪ درﻣﺎن آن اﻫﺘﻤﺎم ﻣﯽورزد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺴﻢ اﺳﺖ،
ﺟﺴﻤﯽ ﻓﺎﻗﺪ روح و ﻧﻔﺲ و ﻓﻄﺮت .ﻓﺮوﮐﺎﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ژن و  ،DNAو در ﺑُﻌﺪ ذﻫﻨﯽ آن ﺑﻪ  IQو  EIQﻇﻠﻢ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
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ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ آن را ﺑﺪﻫﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ آنﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن رﺳﻤﯽ
ﭘﺰﺷﮑﯽ «ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ» ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ راهﻫﺎ در درﻣﺎن در ﻓﻠﺴﻔﻪی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺪرن ﺑﻪ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،از آن روﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎدی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و روح او ﻧﯿﺰ
در ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪهی  DNAاو ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮔﺮدد.
و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ،ﺣﺎﺻﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎدی ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﻧﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺎوراﯾﯽ آن .اﻧﺴﺎن
ﻃﺮاز ﻗﺮآن ،ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ژن و  DNAو ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ .درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻧﻔﺲ و روح اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪهی ﮐﺪام ﻧﻬﺎد ﻃﺒﺎﺑﺖ اﺳﺖ؟!
از ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺮآﻧﯽ «ﻗﻠﺐ ﺳﻠﯿﻢ» ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﯽﺷﻮد؟
از ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﻠﺐ و از واژهی دوم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻼﻣﺖ؟! آﯾﺎ ﻫﻠﺚ  Healthﻫﻤﺎن ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ؟! ﻟﺬا ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن
ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﭘﻨﺞ ﺣﻮزه ﺿﺮوری اﺳﺖ:
 1ﻣﻮﺿﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﻮرد داروﯾﻨﯿﺴﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ 2ﻓﻠﺴﻔﻪی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻄﻠﻮب آن ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 3ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻠﺐ ﺳﻠﯿﻢ در ﻗﺮآن ﺑﺎ داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣﺮوز را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﻧﻬﺎدی را ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﺤﻘﻖ آنﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ؟
 4از دﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻠﺚ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ در ﯾﮏ رویﮐﺮد اﺗﯿﻤﻮﻟﻮژﯾﮑﺎل و ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﺎل ﭼﯿﺴﺖ؟ 5ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺗﻬﯿﻪی ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟و ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﺎن آن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪی
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ وﺟﻮد دارد؟!

ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
اﮐﻨﻮن ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮدی ﮐﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺰد ﻋﻤﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،واژهﮔﺰﯾﻨﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻗﺪاﻣﯽ در ﺳﻄﺢ
ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ،ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﮐﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎن و اﺳﺘﺎدان و اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪی زﺑﺎن در ﮐﺸﻮر ﮐﻬﻨﯽ ﭼﻮن اﯾﺮان ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ اﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻫﮕﻞ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﻧﻮام ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ
اﻣﺘﺪاد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺻﺮار ﺑﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ واژﮔﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دارد،
ﺗﻼﺷﯽ ﺻﻌﺐ ﯾﺎ ﺳﻬﻞ را ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪی زﺑﺎن ﻏﺮب ﺻﻮرت داده اﺳﺖ؟!
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﺣﻮزهی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ:
 1ﻣﻮﺿﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪی زﺑﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل
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 2اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ،در راﺳﺘﺎی ﺗﺒﯿﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪی زﺑﺎن ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﻮﻣﯽ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ 3ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻔﻬﻮم آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد؛ رویﮐﺮدی ﮐﻪ از اﺗﯿﻤﻮﻟﻮژی ﺗﺎ ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژی ،ﺳﭙﺲ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی و درﻧﻬﺎﯾﺖ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی اﻣﺘﺪاد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺗﺪﺑﯿﺮ آن ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻣﻮزش در ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﺟﺎی
رویﮐﺮد ﻓﻌﻠﯽ )ﻣﺘﺪوﻟﻮژﯾﮑﺎل( ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﺎل ﯾﺎ ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور اﺗﯿﻤﻮﻟﻮژﯾﮑﺎل ﺷﻮد؟
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺣﻮزهی ﻓﻠﺴﻔﻪی زﺑﺎن و ﺣﮑﻤﺖ ﮐﻠﻤﻪ و ﻟﺴﺎن ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻧﻬﺎدی را در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ؟!

ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ دﮐﺎرت ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻓﻠﺴﻔﻪ درﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪی آن ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﺗﻨﻪی آن ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی آن داﻧﺶﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد اﯾﻦ درﺧﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﻪ دﮐﺎرت ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮد ،رﯾﺸﻪ در ﺧﺎک وﺟﻮد دارد.
ﻣﺒﺤﺚ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮگ و ﻣﯿﻮهی اﯾﻦ درﺧﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﯿﻮهی آن ﺗﺨﻨﻪ )ﺗﮑﻨﯿﮏ( اﺳﺖ ،و ﺑﺮگ آن  Artﯾﺎ ﻫﻨﺮ .و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻏﺮب در  250ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﺨﻨﻪ )ﻣﯿﻮه(،
ﺑﻪ ﭘﻮﺋﺴﯿﺲ و ) Artﺑﺮگ( ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﮔﺮ ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ ﺳﮑﺎﻧﺪار اﯾﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﺗﺨﻨﻪﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﺋﺴﯿﺲ و Art
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
 1ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ ،ﮐﺪام ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻫﻨﺮ را ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽداﻧﺪ؟ 2در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ دﯾﻨﯽ ،اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻨﺮ دﯾﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ «ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺣﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ،و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺣﺲ ،و اﻧﺘﻘﺎلﺣﺲ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ» ،آﯾﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ ﻫﺴﺖ؟
 3ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻫﻨﺮ رﺳﻤﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ﻧﺴﺒﺖ آن ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪی ﻫﻨﺮ ﺑﺮای ﻫﻨﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
 4ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ در ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪی ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی درﺧﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،داﻧﺶﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮگﻫﺎی اﯾﻦ درﺧﺖ ،ﻫﻨﺮ! ﻧﻘﺸﻪی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻘﺸﻪی آن
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ،ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ،ﺑﺮگﻫﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ از آن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻔﺲ درﺧﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﻘﺪر ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻫﻨﺮ و اﺑﻌﺎد و
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
و ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ را در ﺣﯿﻄﻪی وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻧﻬﺎدی را ﻣﺘﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ؟ و اﺳﺎﺳﺎً ﭼﻪ ﺿﺮورﺗﯽ دارد ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪای ﺑﻨﯿﺎدی ﭼﻮن ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻋﻠﻢ ﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻫﻨﺮ و … ﻧﺪارد ،و ﺻﺮﻓﺎً در
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ﺣﺪ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﻮرای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ،آﻣﺪ و ﺷﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن و اﻋﻀﺎء آن
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺷﻮد؟!
اﻟﺒﺘﻪ آب از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﻞآﻟﻮد اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻓﻬﻢ اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮔﻔﺘﻤﺎنﺳﺎز ﻣﺨﺪوش اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﻧﺒﻮدن ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ ،و ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﮐﺮدی ﺑﺮ آنﻫﺎ ،و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﺟﺪی از آﻧﺎن ،رﺧﻮت ﻣﻮﺟﻮد را
در آنﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ از اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺗﻠﻨﮕﺮی ﺑﺮ آنﻫﺎ ،ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از
رﺧﻮت ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻨﯿﺎدی ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ :ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟!
ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ
آب از ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﮔﻞ آﻟﻮد اﺳﺖ
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