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 ۰۲/1۲/۰۲1۲         یعمرز یمصطف
 

 کستانیتاج یدر پوهنتون ها یعال التیتحص
 ستندیارزشمند ن اریبس ران،یو ا

 

 دمیکرد که بهتر د تیحکا میبرا یی( از ماجراوندیعبدالرحمن )مسوول انتشارات م ریبا الحاج نص داریدر د یروز
 یدر نسخه    یبارک اوباما را از رو وشته  ن -«پدرم یها ایرو»عبدالرحمن، کتاب  یشود. آقا یکنجکاو نیا باچه  ید
کتاب بارک  یرانیا یدر ترجمه   یروز د،یگو یم دالرحمنعب یاست. آقا کرده( در کابل منتشر رانی)چاپ ا یرانیا

لجبار عبدا یبه آن جالب بود. هرچند آقا نیشیارنوال پڅ عکس العملکردم که  یعبدالجبار ثابت معرف یاوباما را برا
مترجمان از زبان  نیاز بهتر یکیفراموش کرد که او  دیشود، اما نبا یاوقات، ظاهراً ناراحت کننده م یثابت، بعض

کتاب بارک اوباما، با تمسخر، کتاب  یرانیا یدر ثابت پس از مطالعه   یدست است. آقا رهیو قلم به دست چ یسینگلا
امل که ش تیکتاب بارک اوباما، به واقع یسیانگل شود: نسخه   یآور م ادیکند و  یعبدالرحمن مسترد م ریرا به نص
ثابت، به چه  یآقا یو شوخ هیکنا نیا ست؟یکه از پدر ک ستمرا ندان یرانیپدر او بود، اما چاپ ا یها یایماجرا رو

 یهنگکار فر تیاند. ما که با کم کردهبرگردان  ،یرانیا یبه در یسیاز انگل انیرانیگردد که ا یبرم یگونه ترجمه ا
اگر  ،رانیدر ا یکه سطح کار فرهنگ میا کردهکمتر دقت  م،یکتب، نوسان دار دیهمواره از مفاد و ضرر تور ان،یرانیا
ر جهان د یفیسطح ک یبند درجهکه در  رانیآموزش و پرورش در ا تیفیداشته باشد، با توجه با ک اتیدر اله یزکیچ
 کرده که مساله را حل مییایبه ذوق ب م،یرا به دست آورد رانیکتاب چاپ ا کی یکه وقت ستین ینازل است، همان اریبس
 رانیست که ا یامور، به گونه ا در همه   ،«ی»تا « الف»از  ران،یدر امور ا یاسیاز تداخل س یناش ینی. سنگمیا

دهد. صرف نظر  یبه خورد مردم نم ف،یرا به دور از تحر یزیچ چیه سم،یرانیو پان ا سمیبر محور فارس ،ییگرا
ن و که از مت یکند، اما کسان یآنان را ثابت م یوفرت کار فرهنگ ات،یو اله خیتار ات،یکه انبوه کار در ادب نیااز 

ترجمه و اصل  ینسخه ها سه  یمقا خصوصبه  -اند افتهیکه فرصت  ییدانند، در جا یم رانیچاپ ا اتینشر یمحتوا
. شود ینم تینفسه، رعا یهرگز و ف ،یرانیا اتینشر در نمونه   یها و اصول کار فرهنگ اریعدهند م یمتن، نشان م

در  یرونق اجتماع یظاهر یریچشم گ م،یمغالطه افتاده ا هب ران،یا یهمان گونه که بدون دقت از اصل کار فرهنگ
همان  رد،یگ یصورت م رانیو آموزش در ا لیآن چه در محور تحص ایاندازد که گو یباز هم ما را به اشتباه م ران،یا

 .ستین یبصر یخطا
، متاسفانه است افتهینفسه  یف یکار مدن یبرا یرمق گریتا کنون که بار د ،ییکودتا یها میما پس از آفات رژ نیسرزم

ار ک هیندارد، در ارا اریبس فیتعر ت،یفیک ینوع خدمات ب نیتر یدر بازار یاز بازار زده گ ت،یکم ه  یاگر در ارا
 دهد موسسات یچهل و پنجاه، نشان م دهه   اتینگرش بر نشر شمه  دهد که فقط  یرا از دست م یگاهیهمان جا زین یفیک

 ،یعال تالیتحص ادامه   یافغانستان برا یها هیداشته اند که از بورس ییامریکاو  ییما محصالن اروپا یعال التیتحص
  .کردند )رجوع شود به نشرات پوهنتون کابل( یاستفاده م

د تا چه کنن یم هیته ییگزارش ها ،یمعتبر جهان یاز نهاد ها یاریساالنه بس ه،یو ترب میتعل تیفیو ک تیبه اهم نظر
از مقام اول تا آخر،  ،یبند درجهجهان، با  یعال التیپوهنتون ها و موسسات تحص تیفیو سطح ک گاهیجا ،یگونه گ

از  یو رفع آالم ناش یعاجتما یها یتوجه بر کاست یارا بر هیو ترب میروند تعل یصفر، موضوع بررس ریصفر و ز
جهان سوم،  یایجغراف رامونیپ بخصوصقرار دهد که به  یمعتبر جهان یدر دستور کار آن نهاد ها یعدم سواد و آگاه

  .کنند یکار م
دشمن و مغرض، به نام  گانه،یب یگان کشور ها درجهعوامل، عناصر و دست پرو ر،یاخ که در چند دهه   ییآن جا از
 حصیلته ک لینقش تحص میدان یکنند، چنان چه م یافغانستان م تیحاکم ستمیرا وارد س شیمختلف، مزدوران خو یها

 یراب گریمهم د گرانیباز ،یجهاد انیمیبود و تنظ لیدخ اریهفت ثور، بس بتیدر مص ،یگان افغان در شوروکرده 
 نیدر ا م،یا بیهزار بال و مص رین، درگآن ها تاکنو امدیثور، از پ 8 شدند که تا فاجعه   ییکشور ها یاجندا قیتطب

را  یه امجموع بنده،یما گذاشته است و با ظاهر فر یاریاز کنار هوش ،یکه به راحت میکن یم نییرا تب یتیمقال، واقع
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اشتراکات، با  ایو گو یفرهنگ یکند که هرچند افراد معلوم الحال دارد، اما با استفاده از فرصت ها یم ماوارد نظام 
 .زنند یم بیما را از دورن، آس تیحاکم ،یعال التیاسناد تحص ازیامت

 نیاند، با فهم ا ینظار یشورا ای یتیجمع ،یکه از حزب وحدت ییپس از طالبان، در جا یها تیحاکم یائتالف یاعضا
 ،یمیتنظ نیننگ یبا گذشته ها -یاسیس نده  یرود، در آ یم یقانونمند یکه آهسته آهسته به سو یدر نظام یلیطف یایکه بقا

قادر نخواهند شد، ظاهراً دسته دسته به مکتب و پوهنتون  خود نیننگ اتیح نیهرگز به تضم ،یو شپش یشر و فساد
 یعال تیثیائتالف و معامله، ح یها تیکه بر اثر تداوم حاکم یدر حال یعال التیاند و وزارت تحص کردهمراجعه 

کامالً حق دارند به عنوان  نکیگذشته، ا انیاز جنگساالران و جان یکند که شمار یصادر م دییندارد، مجوز و تا
 یمتحده و شمار االتیا ،ییاروپا یکه به کمک کشور ها یکارشناس، نخبه و اهل دانش، نظام را رونق دهند. در حال

 ییاز کشور ها یو شمار امریکادر اروپا،  بخصوصبه  -یآموزش یها هیافغان، با بورس از نخبه گان شناخته شده  
ً یکه تقر مکان  یدارا یکه از کشور ها ییها هیهم معدود بورس ای( و ایعربستان، مالز ه،یمناسب دارند )ترک گاهیجا با

از کشور  ،یعال التیبا اسناد تحص یافراد م،یاند، هنوز هم مشکل حاد نخبه دار یفیک یها یبند درجهمناسب در 
 رانیا و کستانیدر تاج یعال التیتحص تیفیتا بدون درنظر داشت سطح کآورند  یفشار م رانیو ا کستانیتاج یها

به نفع  یو جاسوس انتیخ ه  یدوس ه،یفق تیو مزدوران وال تیثیح یب انیمیاز تنظ یگونه شمار نیو بر ا میغافل شو
 .سازند میرا حج گانهیب

 ستمیوارد س یدر حال ران،یو ا کستانیاز تاج یعال التینظار، با اسناد تحص یو شورا تیاز افراد جمع یادیز تعداد
 یعال التیکه اسناد تحص یکار کسان تیفیدهد ک یسطح، نشان م نیتر نیئکار آنان، در پا تیشوند که نوع یم یدولت
پروژه  ه  یفقط با ارا ،یعال یآموزش ها یفیسطح ک دیاست. فراموش نکن زیو ناچ نییدارند، چه قدر پا یکستانیتاج
 یکیبل  ستند،ین تیفیک یها اریمع م،ینیب یم رانیدر ا افتهیآموزش  ییو نطق، چنان چه از آخندک ها یبلبل زبان یها

 یم یبشر یعلوم یدر تمام یعلم یپروژه ها ه  یارا ،یعال یآموزش ها تیدرک اهم یشاخصه ها برا نیاز مهمتر
ت س یبشر یدستاورد ها نیو نشر مهم تر دیاختراع، تول ینهاد مهم برا کی ا،یدر دن یپوهنتون عال کی یعنی شود؛

 ایچون جاپان، استرال یو کشور ها ییاروپا ،ییامریکا یپوهنتون ها گاهیجا ،یکه هر ساله در انکشاف اختراعات بشر
 یقیموسسات تحق یها افتهیاز  یی. در نمونه هاستا هیعربستان و ترک یپوهنتون ها بخصوص -و در جهان سوم

برخالف تصور ما، از چنان  ران،یا یکه پوهنتون ها دیکن یکنم، مشاهده م ینوشتار م نیا مهیجهان که ضممعتبر 
 نیها، واجد اریافغانستان، بر اساس مع یدولت ستمیبرخوردار اند که اگر قرار باشد س یا یو صفر ریحق ن،ییپا گاهیجا

 التیحصاسناد ت کستان،یو تاج رانیکه از ا میاعتماد کن یبر کسان میتوان ینم یهیعنوان و توج چیتقرر بخواهد، به ه
با  ،یفیک یها و بررس ینظرسنج قات،یدر تحق ،یعقب مانده و جزو اقمار بالشک روس ر،یآورند. کشور فق یم یعال

 زین گاهیجا نیفاقد کمتر یعنی، درجه خارج از -یهانمعتبر ج ینهاد ها ساالنه   یصفر، در گزارش ها ریز درجه  
 کستانیتاج یصفر ریاز مقام ز یادیز زی، چ۷۲۲ یال 0۲۲با کسب مقامات  رانیا یشود، اما پوهنتون ها یاب نمحس

 ان،ریا یعال التیدر موسسات تحص تیفیدهند، سطح ک یجهان نشان م یقیتحق ینهاد ها یگزارش ها یعنیندارند، 
و مقام  گاهیجا انگریکه ب دیتوجه کن یاز گزارشات ییبه نمونه ها ریندارد. در ز یفیتعر چینازل است و ه اریدر حد بس

 :ندیگزارش ها نینمونه ها، مهتر نیشود. ا یدر جهان م لیو تحص میتعل تیفیک ه  یدر ارا رانیا
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 یجهان یبند در رتبه رانیا یها دانشگاه تیموقع رییتغ
 :1331 ثور 16
در  یها و موسسات آموزش عال دانشگاه یبند خود در مورد رتبه گزارش ساالنه   «مزیتا» یآموزش عال ه  ینشر»

 هیکشور جهان ته ۷۲دانشگاه در  8۲۲یگزارش بر اساس بررس نیاست. اکرده منتشر  ۰۲1۲سال  یجهان را برا
 .شده است
آن صورت  یرت جهانشه ایو اعتبار  یآموزش تیفیک از دو جنبه   یها و موسسات آموزش عال دانشگاه یبنددرجه 

 یکشور ها یها دانشگاه یبند که شامل رتبهده رک هیرا هم ته یبند گزارش نوع منطقه نیا ن،یگرفته است. همچن
 .رو به رشد است یها در کشورها و دانشگاه ییایآس
از نظر  یازاتیامت یبه هر دانشگاه ن،یمورد نظر قرار گرفته است. همچن ریمتغ زدهیس ،یآموزش تیفیک یبند رتبه در
 ۵.1) عیارتباط با صنا قیدر صد( کسب درآمد از طر ۷.1) یالمللنی( نگرش بازاتیدرصد کل امت 3۲) سیتدر تیفیک

درصد( به کار گرفته شده است.  3۲منبع و مرجع ) عنواندرصد( و استناد به  3۲) قاتیو دامنه تحق تیفیدرصد(، ک
 انیو نسبت دانشجو یو پژوهشگران خارج انیستاد، درصد دانشجوشامل تعداد دانشجو، نسبت دانشجو به ا ارقامی

 .گزارش آمده است نیمورد نظر هم در ا یها زن به مرد در باره دانشگاه
از  به خود اختصاص داده، تیفیرا از نظر ک یاول جهان که رتبه   ا،یفرنیکال یتکنولوژ توتیعنوان نمونه، انست به

، در نگرش 31.۲آموزش،  تیفیک نهیآن در زم ازاتیاست. امتده ررا کسب ک ازیامت 31.۰ یفیک ازیامت 1۲۲حداکثر 
و از نظر  3۷.۲ قاتیو دامنه تحق تیفی، از نظر ک3۷.8ع یارتباط با صنا قیدرآمد از طر نهی، در زم۲۵ یالمللنیب

 .بوده است 33.8استناد به عنوان منبع و مرجع 
شده، اما کل گزارش ن ازیشناخته شده، امت تیفیاز لحاظ ک رانیدانشگاه ا نیکه بهتر ران،یدانشگاه علم و صنعت ا یبرا

از نظر نگرش  1۰.۰آموزش،  تیفیاز نظر ک ۰1.3موسسه عبارت است از  نیا ازاتیامت ها، نهیزم ریدر سا
 .از نظر ارجاع به آن ۵۰.3و  قات،یحقاز نظر ت ۰۲.۲ ع،یآمد از صنا از نظر کسب در ۲1.۰ ،یالمللنیب

 نی. اشوندیم دهید یهشتصد دانشگاه مورد بررس انیدر م یفیاز لحاظ ک رانیگزارش، هشت دانشگاه ا نیا براساس
 انیدر م ۵۲1ی درجه)هر دو در  فیشر یها عبارت اند از دانشگاه علم و صنعت و سپس دانشگاه صنعت دانشگاه
در  1۲1 ی درجه) رانیا یعلوم پزشک انشگاهاصفهان و د یدانشگاه صنعت ر،یکب ریدانشگاه اول(، دانشگاه ام 1۲۲

 انیدر م ۲۲1 ی درجه) یبهشت دیو دانشگاه شه یطوس ریدانشگاه(، و دانشگاه تهران، دانشگاه خواجه نص ۲۲۲ انیم
 «.دانشگاه( 8۲۲
ندارند.  0۲۲کمتر از  یها گاهیجا بیبه ترت ،یفیسطح ک یها یبند درجه یدر تمام رانیا یکه پوهنتون ها دیکن دقت

تا رقم  0۲۲شد از مقام  هیکه ارا یدر نمونه ا رانیا یپوهنتون ها م،ی)مقام اول( آغاز کن کی ر از شماره  اگ یعنی
  .، در آخر صف قرار دارند0۲۲

 مز،یتا یآموزش عال ه  ینشر ۰۲11. در گزارش سال دهدیرا نشان م یراتیینسبت به سال گذشته تغ یبند درجه نیا»
در  311 اصفهان در رتبه   یو دانشگاه صنعت یدانشگاه اول مورد بررس 31۲ انیدر م 3۲1در رتبه  فیدانشگاه شر

 «.ستین کستانیافغانستان و تاج یها گزارش شامل دانشگاه نیداشتند. ا یدانشگاه جا ۵۲۲ انیم
وع ن ،ییگزارش ها نیماندن از چن رونیصفر را هم ندارد، افغانستان ما با ب گاهیجا یحت کستان،یکه تاج یحال در
 زانیم ،یخصوص یو پوهنتون ها یدهه با تجارت موسسات شخص کی یکند که ط یم جابیرا ا یاز بررس یگرید

 گاهیه جاک یکند. در حال یم تیحکا یو آگاه لیصاز اعتبار تح یدر افغانستان، به خوب افتهیاقشار آموزش  یها یآگاه
 یاکه با تجارت پوهنتون ه دیندارد، توجه کن فیدر جهان، تعر یفیسطح ک قاتیما در تحق یعال التیموسسات تحص

 التیکه با اسناد تحص یبا تداخل افراد یها سرمایهاوقات و  اعیکه همه روزه در حال گسترش اند، ض یخصوص
 خیارساالر در کدام فصل ت ستهیکارا و شا تیریمد نده  یشوند، آ یوارد نظام افغانستان م ت،یثیح یب ینهاد ها نیا یعال
 .افغانستان، خواهد بود یفیک

و آبرو  تیثیح نیمعامله و ائتالف، کمتر یها تیاثر تداوم حاکم یافغانستان که برا یعال التیقبل، وزارت تحص چند
اه ه عمد دانشگرا که بعداً ب نییخاتم النب ه  یبه اصطالح علم حوزه   ،یا هیها را دارد، با نشر اعالم اریمع نییتع یبرا

 نیشر ااز ن هیفق تیکه مزدوران وال نین پوهنتون در افغانستان شناخت. اینام نهادند، به عنوان بهتر نییخاتم النب
تان، در افغانس یآخند یمهره ها یاسیس ازیکسب امت یبرا هاتیکنند و توسل به آن، توج یم ییچه استفاده ها ه،یاعالم

وهنتون که پ ی. در حالدکه منتشر کردن داستیپ یزنند، از اخبار استقباالت یمملکت صدمه م نیا یها شهیتا کجا به ر
ا، و اروپ امریکادر  کرده لیافغانان نخبه و تحص یکه از سو یا یخصوص افغانستان و معدود موسسات ییامریکا
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

امل مزدور در حکومت، با نفوذ شوند، شک ندارم که عو یما م یعال یباعث قناعت از روند کسب آموزش ها یاندک
 ،ینمانده بود با جاسوس شناخته شده، هاشم عصمت اله یزیچ ،یکرزکه در زمان  یعال التیدر وزارت تحص

 هیرا نشان دهند که چه گونه بر اثر سرما یشیسجل کند، نما رانیافغانستان را به نفع منافع ا یعال التیوزارت تحص
 گاهیخال ،یرخنه و نفوذ در پوهنتون ها و مراکز فرهنگ بخصوصدر افغانستان، به  یرانیا سمیکالن فارس یها یگذار
 شرمانه، به نفع خودشان پُر کنند. چنانچه یب یها یزیبحران در افغانستان را با افغان ست از چند دهه   یناش یفکر یها
 ظاهراً خوش ریچند تعم تیثیصفر است، بدون شک ح ریدر جهان، ز رانیا یپوهنتون ها تیفیاگر سطح ک م،یدید

سطح  یاست، در کجا انینظار و ستم یشورا ت،یبدنام وحدت، جمع حزب یکه پُر از اعضا رانیوابسته به ا قواره  
 عیکه در باب تش میباش یزده ا استیفقط ناظر چند س ،یعلم یپروژه ها ه  یارا نیقرار دارد که بدون کمتر تیفیک
 ر،یخا دهه   کی یکشور ط نیپس از آن که دولت ا کستان،یتاج یکنند و فارغان پوهنتون ها یم یبلبل زبان ،یرانیا

رصت را صادر کنند که اگر ف یاست، موجودات کرده اریاخت ،یزیشرمانه با اسالم ست یرا در تقابل ب یرانیا سمیفارس
 چیه یه بک دیو اشتراکات را بخوان اتیادب خ،یدر تار کستانیتاج یفارغان پوهنتون ها یفرهنگ یها هیدوس د،یافتی

و خالصه  ییگرا یپارس ،یخراسان باز سم،ییایاست؛ آر سمیرانیدر جهت پان ا یرانیا سمیفارس یکاپ ،یو کاست یکم
از  -زبان یکه به اصطالح فارس یپشتون ها، ترکتباران، هزاره گان و اقوام یها تیزدودن هو یبرا یتقابل فرهنگ

 .ستندیآن ن ینوع قوم
که  سمیشباهت ها بر خالف مثلث فارس نیاگر کمتر د،یکن یرا بررس یرانیو ا یکستانیتاج ،یستم یکار فرهنگ متن
 .ستیدر منطقه، مغرضانه ن سمیکه حضور فارس میریبپذ میحاضر د،یافتی -افغانان است انیگسست م جادیا یدر پ
قرار  اول درجه  در  یفیکا( از لحاظ کریما) ایفرنیکال یتکنولوژ موسسه مز،یتا یآموزش عال ه  ینشر یبنددرجه  در»

 توی، انست(ایتانی)بر جی(، دانشگاه کمبرامریکا(، دانشگاه استانفورد )ایتانیدارد و پس از آن، دانشگاه آکسفورد )بر
انشگاه لندن کالج د الی(، امپرامریکا) نستونیدانشگاه پر وارد،(، دانشگاه هاری. تیماساچوست )ام. آ یتکنالوژ

(، دانشگاه ریکاام) نزی(، دانشگاه جان هاپکامریکا) کاگوی(، دانشگاه شسی)سوئ خیزور یتکنالوژ توتی(، انستایتانی)بر
(، امریکا) ایگاه کلمب(، دانشایتانیکالج دانشگاه لندن )بر یتیورسیونی(، امریکا) یدر برکل ایفرنی(، دانشگاه کالامریکا) لیی

تورنتو  (، دانشگاهامریکا(، دانشگاه کرنل )امریکا) ایلوانی(، دانشگاه پنسامریکادر الس آنجلس ) ایفرنیدانشگاه کال
 .اندگرفته اریرا در اخت ستمیدوم تا ب یها درجه( امریکا)کانادا( و دانشگاه دوک )

 یکنالوژت توتیداده است. در سال گذشته، انست یرو یرییجدول، تغ نیا یهادرجه نیبه سال گذشته، در باالتر نسبت
سوم به دانشگاه آکسفورد،  ی درجهدوم به دانشگاه هاروارد،  ی درجهاول بود، اما  ی درجههمچنان در  ا،یفرنیکال

 .اختصاص داشت جیکمبر اهپنجم به دانشگ ی درجهچهارم به دانشگاه استانفورد و  ی درجه
 ،یدبنرتبه نیاست. در ا کرده یبندهم رتبه یالمللنیو اعتبار ب« شهرت»ها را از لحاظ دانشگاه ،یسال جار گزارش

 یوژتکنال تویاول قرار دارد و پس از آن، انست ی درجهدانشگاه برتر جهان است، دانشگاه هاروارد در  کصدیکه شامل 
 توتیانست ا،یکلمب ل،یی نستون،یپر ،یدر برکل ایفرنیکال فورد،آکس ج،یاستانفورد، کمبر یهاماساچوست، و دانشگاه

ورت گرفته ص یبراساس نظرخواه یبندرتبه نیقرار دارند. ا ویو دانشگاه توک کاگویدانشگاه ش ا،یفرنیکال یژتکنولو
 نایانشجواستادان و د انیشونده گان از مدارند که پرسش دیکننده گان گزارش تاک هیدارد، اما ته «یذهن»و جنبه 
 .جا ندارد یبندرتبه نیدر ا رانیا یهااز دانشگاه کی چیاند. هجهان انتخاب شده یعمده  یهادانشگاه
اختصاص دارد که در سال گذشته  یفیاز لحاظ ک ایآس یقاره  یدانشگاه ها یبنداز گزارش به رتبه یگرید بخش

 سنگاپور )سنگاپور(، دانشگاه هانگ ی)جاپان(، دانشگاه مل ویبخش، دانشگاه توک نیصورت گرفته است. در ا( ۰۲11)
، دانشگاه (یجنوب یای)کور ولیس ین(، دانشگاه ملی)چ نگوای(، دانشگاه تسنی)چ کنینگ کانگ(، دانشگاه پکانگ )ها

)جاپان( و دانشگاه  وتوی(، دانشگاه کی)جنوب ایکور یعلوم و تکنالوژ یهانگ کانگ، موسسه  یعلوم و تکنالوژ
 .شوند یم دهی)سنگاپور( د انگینان یصنعت
اصفهان در  ی، دانشگاه صنعت۵3ی درجهدر  فیشر یدر سال گذشته، دانشگاه صنعت ایآس یهادانشگاه یبندرتبه در

 «.قرار گرفته بودند ۲8 ی درجهدر  رانیو دانشگاه علم و صنعت ا ۲1 ی درجه
 :(رانیا ی بخصوصفردا ) ویراد
شناخته  «یشانگها یبندرتبه»، که با عنوان ۰۲11دانشگاه برتر جهان، در سال  1۲۲فهرست معتبر از  کی»
فهرست همچنان دانشگاه  نیاست. در صدر اداده یرا در خود جا «ریرکبیام»و « تهران»دو دانشگاه  شود،یم

 .هاروارد قرار دارد
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فهرست قرار دارد. دانشگاه  ۵۲۲-3۲1 گاهیدر جا رانیا یهادانشگاه انیتهران با کسب مقام نخست در م دانشگاه
 .قرار دارد یالمللنیب 1۲۲-۵۲1و  یدر مقام دوم داخل زین ریرکبیام یصنعت
و ملک  زیفهرست دارد که دانشگاه ملک عبدالعز نیچهار دانشگاه در ا ،یعربستان سعود ا،یغرب آس یمنطقه  در

در بخش  ،یتخصص یهایبنداز رتبه یکیدر  ز،یقرار دارند. دانشگاه ملک عبدالعز 11۲-1۲1 یهاسعود در رتبه
 .استششم جهان قرار گرفته گاهیدر جا ات،یاضیر

 گریبه مراتب بهتر از د یتیدانشگاه اول، همچنان وضع 1۲۲با پنج دانشگاه از جمله دو دانشگاه در فهرست  لیاسرائ
 .قرار دارد ریرکبیمشابه با دانشگاه ام یادانشگاه، دانشگاه استانبول، در رتبه کیبا  زین هیمنطقه دارد. ترک یکشورها

 یبرا زین نیچ یها. دانشگاهستمیب یدر رتبه  ویبا دانشگاه توک -همچنان از آن جاپان است یبرتر ا؛یآس یه قار در
 .اندکرده دایبار به صد دانشگاه اول راه پ نینخست

دانشگاه در  ۲ -کانگدانشگاه، هانگ 7 -وانیدانشگاه، تا 11 -یجنوب یایدانشگاه، کور 1۲ -دانشگاه، جاپان ۵۵ -نیچ
 .فهرست دارد نیا
در  زیسنگاپور و اوساکا )جاپان( ن کن،ی(، پنی)چ هوانی)جاپان(، س وتویک یهادانشگاه ل،یجز دو دانشگاه در اسرائ به

 .دانشگاه برتر قرار دارند 1۲۲فهرست 
ارند متحده قرار د االتیدر ا ایدانشگاه برتر  1۲کشور ها وجود ندارد؛ چراکه  انیم -در صدر فهرست یچندان رقابت

 یدر رتبه  جیاول تا سوم هستند و دانشگاه کمبر ،امریکااز  ،یبرکل -ایفرنیهاروارد، استانفورد و کال ا؛یتانیدر بر ای
و  لیی کاگو،یش ا،یکلمب ا،یفرنیکال یصنعت یآکسفورد، دانشکده  نستون،یپر ،یت.ی.آام زیچهارم قرار دارد. پس از آن ن

 .قرار دارند ایفرنیدانشگاه کال
هان در ج یاز تمام کشورها یبهتر تیوضع ،امریکابدون در نظر گرفتن خود  ،ییبه تنها ایفرنیکال التیمجموع ا در
 .دانشگاه برتر جهان دارد 3۲

چهار دانشگاه از کانادا، سه دانشگاه از آلمان، سه دانشگاه از  ا،یشش دانشگاه از استرال س،یدانشگاه از سوئ چهار
قرار  ۰۲11دانشگاه برتر سال  1۲۲هستند که در فهرست  یگرید یهاسوئد، از جمله دانشگاه فرانسه، سه دانشگاه از

 .رندیگیم
 ۰۲1۲آکسفورد است که توانسته در سال  ییایتانیاز آن دانشگاه بر یشانگها یبنددر رتبه هاشرفتیپ نیاز بهتر یکی

جهان  یکشور و منطقه  3۵دانشگاه مجموعاً از  1۲۲ نیهفتم برسد. ا یدهم به رتبه  یبا سه پله صعود، از رتبه 
 .ندیآیم

نگارش فهرست خود در  یرا برا یادرجهنسبتاً گست یهالیآغاز شده و آمار و تحل ۰۲۲3از سال  یشانگها یبندرتبه
نگارش فهرست خود  یبرا «ینیع ییارهایمع»آن ها از  ،«یشانگها یبندرتبه» تیسا. به گفته وبردیگینظر م

که  یازهیا)ج لدزینشان ف اینوبل  یهازهیجا یبرنده  که یالنیالتحصفارغ ایاز جمله شمار کارکنان  کنند؛یستفاده ما
 نیا یارهایمع گریاند. از د( شدهشودیداده م اتیاضیر یجهان ی هیاتحاد یکنگره  انیبار در جر کیهر چهار سال 

ارد؛ از جمله د زین یالبته منتقدان یبندرتبه نیاست. ا «نسیسا»و  «چرین» اتیمقاالت منتشرشده در نشر ،یبندرتبه
ده، به مقاالت منتشرش ای قاتیاز حد بر تحق شیتمرکز ب ای «یعلوم انسان»بر  «هیعلوم پا»دادن  یانتقادها به برتر

 «.انتشار آن هاست ینحوه  ای یعموم تیفیک یجا
هد د یشود که نشان م یم میتقد یپژوهش ریدر ز م،یباش کردهل را مکم قیتحق نیاز نشر ا که منظور ما نیا یبرا
وارد امور  یعال التیکه بعداً فارغان آن ها با اسناد تحص یعال یدر سطوح آموزش ها یکار علم ه  یارا تینوع
 .استدر جهان برخوردار  یگاهیشوند، از چه جا یدر نظام م تیریمد

 ادی میکن یتوجه م ،یامور و سامانده میتنظ یبرا یمشکالت ما افغانان است که وقت گریبا تظاهر، از د یبیعوام فر
 نیبه صرف ا دیارزد، نبا یمهم است و م اریزحمت که بس نیو در ا میکن یکاو درک محتوا، درون یرود برا یم ما

باشند. حداقل  یجهان سوم دیرفع مشکالت، حتماً با یما برا یها اریشود، مع یما در جهان سوم واقع م یایکه جغراف
 ییکه باعث نظم عامه و بلند بردن توانا هیو ترب میجهان سوم، صرف نظر از فرهنگ تعل یدر کشور ها شیرفاه و آسا

 ابعنکه از پول م ییاز کشور ها یاریاست و در بس دهیپد نیپول نفت، کارساز تر ران،یشود، مثالً در ا یم یفکر یها
انه و کارخ کاتیفابر جادیا یسهم برا دیخر اینقش سازنده، صنعت مونتاژ  نیزند، دومسا یظاهر آراسته م ،یعیطب
 نییبهتر و پا یکشور ها حیجهان سوم را در توض یکشور ها یبند درجهظاهراً  ،یست که با مشاوران خارج ییها

 .سازد یتر، عقب مانده و جلو رفته م
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 :یتقلب یعلم یها در انتشار مقاله هایرانیا سهم
 «خندان» میابراه

 
که  یانریاز پانزده درصد پژوهشگران ا شیمنتشر شده است، ب «نسیسا» ه  ینشر تیکه در وبسا یاساس گزارش بر

گزارش  نیاند. ا کردهها تقلب  مقاله نیو نوشتن ا میاند، در تنظ کردهمنتشر  یمقاالت علم گاهیپا کیمقاالت خود را در 
 .است arXiv یعلم گاهیپا رقاالت منتشر شده دم یبر رو یپوهنتون قیتحق کیحاصل 

 نیا یهستند، ول یتقلب در مجامع علم مسئله   ریدرگ شیمورد مطالعه کماب یکه همه کشور ها دهدینشان م قیتحق نیا
درصد پژوهشگران به عنوان متقلب  ستیکه در بلغارستان ب یاست؛ به طور تر یاز کشورها جد یدر برخ دهیپد

 .)پنج درصد( است نپژوهشگران در جاپا نیاند که چهار برابر نسبت هم شناخته شده
 نیاست. مقاالت منتشر شده در ا وتریو کامپ یاضیعلوم ر ،یاضیر ک،یزیف نه  یدر زم یمقاالت زبانیم arXivگاهیپا
تا انتشار  یوالننوبت ط لیاز قب یمختلف لیبه دال یتخصص اتیر در نشراز انتشا شیپ محققانهستند که  یمقاالت گاه،یپا

 .کنند یمنتشر م گاهیپا نیهمکاران، آن را در ا گریاز نظرات د یمندبا بهره یاصل در مجله  
را  arXiv به طور خودکار مقاالت منتشر شده در یابخصوصافزار با نصب نرم گاهیپا نیا ۰۲11ماه اوت سال  از

 مقاله نیب یو اگر تشابه سهیاست، مقا گاهیپا نیدر ا نیشیپ یمنتشر شده  یهاخود که شامل مقاله یبا بانک اطالعات
 خیار. از آن تکندیعنوان مولف مشکوک به تقلب، نشان دار م بهرا  سندهیتقلب باشد، نام نو که نشان دهنده   ابدیها ب

 کیتعداد مولف، نزد نیفهرست قرار گرفته است که ا نیمقاله در ا 3۲۲۲نفر با حدود  ۲۷۲۲به  کیتاکنون نام نزد
 .است گاهیپا نیبه شش درصد کل مولفان استفاده کننده از ا

و کارشناسان معتقد اند  ستین هانهیزم یدر همه  یعلم یهاتقلب در انتشار مقاله تیوضع ینسبت نشان دهنده  نیا
دارند. از  زین یلیخود دال یادعا نیا یبدتر است. آن ها برا دهد،ینشان م arXiv یکه آمارها یزیکه اوضاع از چ

. ددهیها را پوشش نمو همه رشته ردیگیرا در برم یعلوم و فناور یهافقط بخش خاص حوزه گاهیپا نیکه ا نیجمله ا
 .شوندیمنتشر نم گاهیپا نیهست، در ا زین ادیز اریمنتشر شده در مجالت که تعدادشان بسمقاالت  یکه همه  نیا گرید
 ایو نه به محتوا  کندیتوجه م یمتن یهامتن و تشابه یفقط به بررس گاهیپا نیکه ا نیمهمتر ا لیدال نیا یهمه  از

 یافزار، مالک چندان مناسبمقاله با نرم کیکنترل متن  ندیگویغلط بودن آن. آن ها م ایحاصل پژوهش و درست 
 یبا زبان مادر یمولفان ایمولف با هوش  کیچون  ست؛ینتقلب در جهان  تیاز وضع قیبرآورد دق کی یارائه  یبرا
شکار که به عنوان تقلب آ یزیممکن است چ گرید یافزارها را گمراه کنند. از سونرم نیا توانندیم یبه راحت یسیانگل

 .باشد گریهمکاران د ایخود  نیشیپ یمولف به کارها کی یاشاره   نیاشتباه در ح کیاز  یاششده، فقط ن
کشور ها در  یکل تیوضع یدهنده نشان تواندینکات، باز هم آمار منتشر شده م نیحال و با توجه به تمام ا نیا با
 گریروابط د تواندیاست؛ چون م کردهنگران  ا،یدن یرا در جوامع علم یاریکه بس یزیباشد؛ چ یتقلب علم ی نهیزم

دارند را با مشکل رو به رو کند و  ینامناسب تیوضع قلبکه از نظر ت ییبا کشورها یعلم یهایکشور ها در همکار
و  ییآزما یراست یکند؛ چه برا لیتحم یها و مراکز پژوهشرا به دانشگاه یادیز یضرور ریغ یهانهیهز نیهمچن

 .نیدروغ یمنتشر شده  یها افتهیبه اعتماد  یچه برا
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  :رانیا تیموقع
ا است و فقط ب کردهن یکشور ها را از نظر درصد مولفان متقلب، طبقه بند نس،یسا یمنتشر شده در مجله  ی مقاله

آن ها را نسبت  تینقشه، وضع کی یاند، بر روداشته گاهیپا نیمولف در ا 1۲۲از  شیکشور که ب 1۷مشخص کردن 
 نیکشور در ا نیبدتر رانیکه ا نیکه با ا دید توانینقشه م نیبه ا یاست. با نگاه کردهکشورها مشخص  گریبه د
مقاله منتشر   arXiv گاهیکه در پا یرانیمولف ا 1۲1۵نگران کننده دارد. از  یتیحال موقع نیبا ا یول ست،ین نهیزم

 .تاسنفر تن به تقلب داده کیاز هر شش نفر،  گرید انیاند. به بشده یگذارشانهنفر به عنوان متقلب، ن 1۲۵اند، کرده
مولف است. در  کیو  یس یازانفر به کینسبت،  نیبه آمار کشور آلمان توجه کرد که هم توانیم سهیمقا یبرا

 نیز اعملکرد بهتر ا یتا حدود یو عربستان سعود هیمشابه دارند و ترک گاهیجا نهیزم نیو پاکستان در ا رانیمنطقه، ا
 .انددو کشور داشته

گزارش  نیرا نگران و آن ها را نسبت به ا رانیو پژوهش در ا یآموزش عال یکه کارشناسان حوزه  یزیچ یول
 یلمللا نیآمار و ارقام در سطح ب یمستند با ارائه  یبار است که گزارش نیاول ینکته است که برا نی، اکردهحساس 
 از مقاالت یکه بخش کوچک ی. گزارششودیم تشرمن رانیا یها و مراکز پژوهشمعضل تقلب در دانشگاه یدر باره 

 کیز ا یبخش نانه،یبدب یدر نگاه تواندیو م ردیگیرا در برم یعلم یهاگاهیدر پا یرانیپژوهشگران ا یمنتشر شده 
 .بزرگتر باشد اریبس تیواقع
ه ک کنندیاشاره م یخود به شواهد ینگران یجا نباشد؛ چون آن ها برا یکارشناسان چندان ب نینظر ا رسدینظر م به

وجود  دهند،یکه همه نسبت به آن هشدار م یانکته نیدارند. مهمتر اریتامل بس یجا زین ییخود و به تنها یبه خود
که  ییمثال در جا یتقلب است. برا یدر جامعه برا یجد ی هبازدارند نیآشکار فراوان و نبود قوان ریغ یهامشوق

 انیوشتن پان یبه طور علن ای شودیگرفته نم یرا به دنبال ندارد و جد یمسئوالن کشور تبعات یآشکار شدن تقلب علم
 فانلانتظار داشت که فقط پانزده درصد مو دینبا شود،یم غیدر سطح جامعه تبل گرانید یبرا یعلم ینامه و مقاله 

 .لب زده باشنددست به تق یرانیا
نکات، به علت گسترش انفجارگونه  نیکشور از نظر آن ها عالوه بر ا یتقلب در مجامع علم ی دهیروز افزون پد رشد
بازار پُرسود،  کیبه عنوان  یارشد و دکتورا و نگاه مسئوالن به آموزش عال یدر مقاطع کارشناس یآموزش عال ی
حضور خود در  هیتوج یدر مقاطع باال برا یدانشگاهبه مدارک  یولتو د یحکومت رانیاز مسئوالن و مد یبرخ ازین

 .هست زیها؛ ناز دانشگاه یبرخ یعلم یهااتیباالست، و ضعف ه یلیدانش تحص ازمندیکه ن ییهامشاغل و پُست
 کشور گریبا د رانیا یعلم یهایگزارش بر روند همکار نیهمانند ا ییهاو گزارش تیوضع نیها معتقد اند که ا آن

در مقطع دکتورا در خارج  یرانیا انیدانشجو رشیآن مشکل تر شدن پذ نینامطلوب خواهد داشت که کمتر یها اثر
اع را اختر ایکشف  کیکه ثبت  ،یرانیا وهشگرانپژ یکارها جیبه نتا یجوامع علم کیتشک ایاز کشور خواهد بود 

 .مشکل خواهد ساخت اریبس انیرانیبه نام ا
 یرکشور ها ضرو گرید نیدر ب رانیا گاهیکشور و ارتقا جا یرشد علم یتقلب برا ینظر آن ها برخورد با مسئله  از

علوم و بهداشت تا کنون بار ها از  یهاوزارتخانه رانیاست. البته مد فتادهیکه در عمل تا به حال اتفاق ن یزیاست؛ چ
ر همان ب یقرار است درب تا اطالع ثانو ایگو یاند، ولگفته نسخ یمعضل اجتماع نیخود در برخورد با ا تیقصد و ن

 .است دهیپاشنه بچرخد که تاکنون چرخ
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 :قینوشته و تحق نیا ی هیدر ته مراجع
 

1- http://www.bbc.com/persian/science/2016/05/160505_l03_university_ranking 
 

2-http://www.bbc.com/persian/science/2014/12/141217_plagiarism_arxiv_science_001 

 
3-http://www.radiofarda.com/a/f35_shanghai_ranking_2015/27921365.html 
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