
  يبسمه تعال

  ک کشوريشرفت يپ ؛ تنها رمز»يدانش فن« 

شرفت در رفاه، يکشورهاي جهان سوم که همواره قول بهبود و پ دولتها و حکومتهاي بسياري ازکنم از يشه تعجب ميهم
البته . شوددهند ولي هيچگاه بهبودي در زندگي آنها داده نميرا به مردم خود مي... فرهنگ و  اشتغال، امنيت، اقتصاد،

. دانند که چگونهينم يشرفت کشور خود را فراهم کنند وليخواهند مقدمات پيدولتها هم واقعا محکومتها و بسياري از 
    واقعا چرا؟. ستين يشرفت، خبرياز بهبود و پ يروند وليند و ميآيحکومتها م

شهرها، نحوه پوشش، نحوه سخن گفتن  يمانند معمارکنند يم يرويپ يد کورکورانه از ظواهر غربيک تقلياز آنها در  يبرخ
 يزياست و آن چ يگريز ديشرفت چينکه عامل پيغافل ازا. رهيو غ! خود يدر صحبتها يسيکردن عبارات انگلمخلوطو 
  : دهديرا نشان م ير، نقش دانش فنيز شدهسادهند يفرآ. »دانش مهندسي«يا  »يدانش فن«ست جز ين

  

کنند و فکر يد کارخانجات ميع و اشتغال، اقدام به خريجاد صنايا ينسبت به مسائل ندارند، برا يقيعمد يکشورها که د يبرخ
ازمند ينخود کارخانه، و  يميقد ،که محصوالت کارخانه يپس از مدت يولاند شرفت کشور خود شدهيکنند که باعث پيم

شتر هستند نه استقالل يب يصرفا عامل وابستگ ،يوارداتن کارخانجات يشود که ايشد تازه مشخص ميا بازسازي رات يتعم
کرد بدون يد ميک محصول ناکارآمد را توليسال  ۴۰خودمان که " کانيد پيکارخانه تول"ه يشب يمثال. يا صنعتي ياقتصاد

  .ار نداشتيآن را در اخت يچرا؟ چون دانش فن. يسازنهيبه ييتوانا

کشور  به خارج از يالت دانشگاهيتحص ي، براانقالبش از يکه تا پ يافراد د،يخ کشور خودمان اگر دقت کنيدر طول تار
ا يجغراف فلسفه، تاريخ، ، اقتصاد،يپزشک: آمد مثاليبدست نم يبودند که از آنها دانش فن ييهارشتهدر  يشدند همگياعزام م

، يدادند مانند خلبانيرا آموزش م توسط خودشان ساخته شده يهادستگاه يهم عموما اپراتور يفن يهاره و در رشتهيو غ
ايد که در آن آيا شما شنيده .ن دستياز ا يموارد و ، هواپيما، قطاريکشت يو ناوبر يراتيتعم يها، دورهيکشت يتانيکاپ

دانند که يچون آنها م... هرگز!! هواپيما يا کشتي يا اتومبيل، اعزام شده باشد؟ طراحيمثال در رشته حتي يک نفر دوران، 
افته و يدست  ييخودکفا ابد، به استقالل ويبدان دست  يماند که هر کشوريم "ييجادو يدارونوش"ک يهمانند  يدانش فن

  .ل شوديب تبديک رقينده به يگر ندارد بلکه ممکن است در آيبه کشور د يازيگر نيد

دانش فنی دانش طراحی نقشه مهندسی محصول صنعتی



. کننديمحافظت م" ناموس کشور خود"مثابه رسند، از آن دانش به ينه ميک زميدر  يمناسب يکه به دانش فن ييلذا کشورها
پرسيده که  يآنها در هر مورداز که  دميديبه دقت م. سروکار داشتم يخود به دفعات با مشاوران خارج يمن در دوران کار

اد دارم در يبه . کننديغ ميدر و طراحي يک فرمول مهندسي ياز دادن حت يکنند ول يک ساعت سخنچرانيحاضرند  شودمي
. خاص بودبراي کاربردهاي  يک موتور احتراق داخليداخل  ژن دريق اکسيزان تزريدر مورد م ين جلسات، مبحثياز ا يکي
ز يب در آن وجود داشت که نامعلوم بود و همه چيک ضري يما از آن اطالع داشتند ول يهاکه بچه داشت يک فرمول کلي

و  شديدشد باعث انفجار يق مياد تزريشد و اگر زياحتراق درست انجام نمشد، يق ميکم تزر ،ژنياگر اکس. به آن وابسته بود
" بکشندر زبان مشاوران يز زا" اين ضريب را به اصطالح  مختلف خواستند  يبه روشهاما همکاران . دگردييم کنترل نشده

براي همين ضريبي که شما «: ديگر کالفه شد و خيلي رک و با تندي گفت تا جاييکه خود مشاور خارجي ،ولي نشد که نشد
اند حاال شما مرتبه کل آزمايشگاه ما منفجر شده و چندين نفر از محققان ما کشته شده ۲خواهيد براحتي از من بپرسيد، مي
هر کشوري براي کسب دانش فني، سالهاي . کليات حرف ايشان منطقي بود. »!!خواهيد بدون زحمت به آن برسيدمي

کند تا بتواند به آن دانش تحمل مي ...)و  ي، زماني، جانيمال( دردسرهاي خاص آن را به هر شکليکند و طوالني هزينه مي
گري آن فوت کوزه" فني خاص دست يابد و در جايگاهي بنشيند که مبالغ هنگفتي از کشورهايي مثل ما بگيرد و آخرش هم 

هاي هنگفتي اي است که سرمايهاين سرمايه ."ياد ندهندري ماهي بدهند ولي ماهيگي"واسشان است در واقع آنها ح". را نگويد
      .کندتوليد مي

که البته به  يمهندس يطراح ين فرمولها و نمودارهايهم يعنيدر سطح ساده خود » يا دانش مهندسي يدانش فن« يمعن
- ند کسب فرموليدرک فرآ"  يعني» يدانش فن«تر قيعم يلذا معن. د روزآمد شوندير علوم، بايسا يشرفتهايمرور زمان و با پ

  ".هاي مهندسي

چرا؟ با چند  .نمودارهاست ن فرمولها ويار به هميوابسته تمام ع و همه، همه، ... و ي، نظامياسي، سي، فرهنگيقدرت اقتصاد
نه از نظر  ت وينظر جمع که نه از اروپاييد چرا چند کشور کوچک يکنيفکر م. توان موضوع را بهتر درک کرديمثال م

ا سوار هستند؟ چون يسال است که بر سر دن ۱۵۰رند و يگيم ميا تصميکل دن يبرا ،ستنديا نيه دنيسه با بقيوسعت، قابل مقا
  . هاي مهندسي هستندشان است که آنها هم ماحصل دانشتمدارانشان، تجهيزات پيشرفته نظامياسيپشتوانه حرف س

ها و افزارها، نرملميف ،دنياست؟ چون با دانش مهندسي خود رغم تمام نواقص، فرهنگ غالبچرا فرهنگ غربي، علي
و  مرد عنکبوتي و تايتانيک يهافيلم کنند ماننديرا به خود جلب ما يدر کل دنکنند که تفکر جوانان يد ميتول يمحصوالت

لباسها گرفته تا در و ديوار ها و دفترچه طرح روي جلد کتابها و د، ازنشويک شاخص ميل به يتبدکه در تمام دنيا  غيره
ساله ما را واژگون و به شکل  هفت هزارتمدن  سازند که فرهنگ ورا مي ۳۰۰يا فيلم . هاي دانشجوييخوابگاه منازل و

چون دانش فني الزم ! و دشنام بدهيممحکوم کنيم م و ينيببما بايد فقط آن را  دهند وجلوه مي يو وحش تمدنانسانهاي بي



توان ين، ميبهتر از ا يبا کدام ابزار. ميان کنيت را آنگونه که بوده، بيتا واقع مي در آن سطح را نداريمبراي ساخت فيل
  ؟کردو قالب ا غالب يفرهنگ خود را به کل دن

که از دانش روز،  ييبودند و کشورهاميدان نبرد روز محض يپ ،يشرفته و صنعتيپ ير، صرفا کشورهايقرن اخ يهادر جنگ
 يامپراتور مثال در جنگ جهاني دوم کهگر کشورها درآمدند يا به اشغال ديها، محو و نابود شدند يريعقب افتادند، در درگ

، از شمال و !!!!روز ۵ظرف فقط با کمترين توانايي مقاومت، ران که يو کشور ا و منحل شد ديپاشفروکال از هم  يعثمان
 يهاو جنگ يجهان يهاخ جنگيتار يوقت). ثبت شدبرايمان و شرمندگي اين ناتواني در تاريخ (جنوب بطور کامل اشغال شد 

دان نبرد، يسربازان در متعداد آنان شده، نه  يروزيپ يعامل اصلآنچه د که يابييد، درميکنيخ معاصر را مرور ميبزرگ تار
کردند که يم يرا طراح يزاتيو تجه هادان نبرد، با دانش خود، ابزاريلومتر دورتر از ميصدها ک بودند که يبلکه دانشمندان

 يچوقت کسيهستند که نه ه يهر کشور »يارتش نامرئ«، ين افرادينچنيکه البته ا باشددان نبرد يپشتوانه سربازان در م
د يگويبه آنها ژنرال م يکنند و نه کسيافت ميدر ينه مدال کند،نه کسي با آنها مصاحبه تلوزيوني مي شنود،ياز آنها م ينام

را " دانش فني"يک مثال خوب در اينجا وجود دارد که نقش  .، دانشمندان آنها هستنديهر کشور" يواقع يهاژنرال"که يدرحال
 صدها تن کشتيهاي متفقين، عمال هر روز، هاي آلماني عليه کشتيدر بحبوحه جنگ زيردريايي: کندبخوبي روشن مي

رفتند بدون اينکه حتي شدند و دهها کشتي نظامي با هزاران خدمه از بين ميغرق مي يآلمان يهاتوسط زيردريايي تجاري
آمد سرنوشت جنگ بطور يکسويه در حال پايان است تا بنظر مي. اي با آن داشته باشندبتوانند دشمن خود را ببينند و مقابله

با " يمهندس ايده"ساله براي اولين بار، ايده يک ردياب صوتي زيرآبي را مطرح کرد و همين  ۳۰اينکه يک مهندس جوان 
هاي ارتش متفقين اعالم پس از پايان جنگ، يکي از ژنرال .تاريخ جنگ جهاني را عوض کردها، امکان رديابي زيردريايي

اين جنگ بوديم و مدال شجاعت خود را تقديم قطعي شد، ما بازنده اختراع نمي) سونار امروزي(کرد که اگر ردياب صوتي 
و  يت ارضيت، دفاع از تماميمانند استقالل، امن يمي، مفاه"يدانش فن"ن بدون يبنابرا .جواني کرد که طراح ردياب زيرآبي بود

     .کننديدا نميپ يو مفهوم يت، معنيچگاه در عالم واقعي، هياسيس يراهکارها يحت

   .   هستند " يدانش مهندس" وابسته به  ،اساس ه ويپا پر واضح است که از يره، همگيشت و غيمع ، اشتغال،يقدرت اقتصاد

خوشبختانه مملکت ما از معدود کشورهاي خاورميانه است که مقامات عالي رتبه آن بطور جدي بر دانش و علم و نوآوري 
ار يالبته بساز طرف رهبري کشور نامگذاري شد که " سال نوآوري و شکوفايي " بسيار تاکيد دارند يک سال با عنوان 

برابر متوسط رشد علم  ۱۱ رشد علمي ايرانکنند که اعالم می، الملليبينمراجع علمی امروزه  .ز بودين و غرور انگيدآفريام
   .هاي مهندسي، قابل مالحظه استرشد علمي رشتهسهم در جهان است که از اين بين، 

- گرا پر رن" يدانش مهندس"ر انجام شده که نقش يسال اخ ۲۰ظرف  يبزرگ" هيدانش پا يحرکتها"خوشبختانه در کشور ما  
    .به اميد اينکه اين حرکت، با شتاب بيشتري ادامه يابد. نمايان کرده است تهتر از گذش



  


