تراز حکمرانی
شهر یار ی در شهر علم :بایستهها و شایستگیهای جوانان ِ
متعالی اسالمی در ساحت علم
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چکیده:
هدف این مقاله شناسایی بایستهها و شایستگیهایی است که جوانان (بر اساس خطابات بیانیهی گام
دوم انقالب اسالمی) بهعنوان حکمرانان نظام علمی آیندهی کشور بایستی به آنها توجه نمایند .مسالهی
تحقیق نیز در قالب این سوال صورتبندی شده که جوانان در نظام جمهوری اسالمی چه شایستگیهای
بایستی داشته باشند تا بتوانند عهدهدار حکمرانی متعالی علمی شده و در شهر علم ،شهریاری نمایند؟
در این راستا با روش تحلیل محتوا ،اسناد باالدستی نهاد علم در نظام جمهوری اسالمی ایران مورد
مطالعه و بررسی قرار گرفته و کدهایی که بر این شایستگیها داللت داشتند استخراج و بر اساس همگونی
مفهومی ،در سه رکن اعتقادی ،سیاسی و هنجاری دستهبندی شدند.

کلید واژه ها:
حکمرانی ،حکمرانی علمی ،بیانیهی گام دوم انقالب اسالمی ،رکن هنجاری علم.
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مقدمه
بیانیهی گام دوم انقالب اسـ ــالمی ،داللتهای ارزشـ ــمندی برای ســ ـیاسـ ــت گذاریهای آیندهی نظام و
تعیین اولویتهای راهبردی آن دارد .ا گر با رویکردهای گفتمانی به این ســند توجه شــود قطعا «جوانان»

و «جوانی» یکی از دالهای محوری و بلکه بهاس ـ ــتناد بخشـ ـ ـی از تعابیر و فرازهای آن ،تنها دال محوری و
مرکزی این بیانیه هســتند .در بیانیهی یادشــده ،جوانان هم پیشــگامان انقالب اســالمی و هم پیشــرانان

اهداف متعالی آن معرفی شــدهاند .هر دو نقش ،مســتند به تجاربی اســت که موجود و در دســترس بوده و

خالی از وجوه آرمان گرایانه یا شــعاری میباشــند« .جوانی» و «جوانان» ا گرچه بتنهایی ارزش ذاتی داشــته
و میتوانند یك فرصـ ــت و ظرفیت بهشـ ــمار آیند یا بخودی خود ثروتی ارزشـ ــمند شـ ــمرده شـــــوند ظاهرا و
مستند به مفاد همین بیانیه و دیگر اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی ایران خصوصا اسناد مرتبط
با آموزش و تربیت جوانان و آیندهســازان کشــور ،برای نقشآفرینی بیش ـینه و بهینه در برخی ســاحتهای
زندگی اجتماعی ،بایســتی به شــایســتگیهایی آراســته شــده و توانمندیهایی را پذیرا شــوند تا بتواند حق
مطلب و حق نظام اسالمی در آن ُبعد از زندگی اجتماعی را ادا نماید.

نخسـتین مسـئولیت جوانان در بیانیهی گام دوم که البته تقدم ُرتبی آن ضـرورتا بهمعنی تقدم ارزشـیاش

نیســت ،توجه به علم و پژوهش و مســئولیتپذیری در این ســاحت اســاس ـی و حیاتی نظام اســت .در این
بخش« ،جوانی» و «نهاد علم» با هم پیوند خورده و دو فرآوردهی بنیادی برای زیس ــت ملی یعنی « ّ
عزت»
و «قدرت» بر آن بار میشــود .از اینجا امکان طرح نظامی از پرســشها فراهم میشــود تا با پاســخ به آنها و
پایبندی به یافتهها ،پیوندهای این سه گانه(جوانی ،علم ،عزت و قدرت) ،نهادینه ،استوار و خودکار شده
و آنچه خواس ــته ش ــده و مورد مطالبه قرار گرفته با آنچه هزینه میش ــود و بکار گرفته میشـــود همخوان و
همگن در آید .جز این باشد ،در جهان امروز که از جهت شتاب رشد علمی با هیچ دورهای از زندگی بشر،
همانند و نزد یك نیس ـ ــت نهتنها هزی نه کردهای مادی و معنوی ،بیبهره خواهد ماند که کژپی ماییها در
این سـیر و مسـیر و پسماندگیهای بعدی در این زمین و زمینه ،جبرانناپذیر خواهد شــد .بر این پایه و از
پرســشهایی که در نظام پیش گفته ،بایســته و شــایســتهی طرح اســت پرســش از ویژگیها و خصــوصـیاتی
تراز نظام اسـالمی در پایان گام
میباشـد که جوانان در وادی علم خود را بایسـتی به آنها بیارایند تا دانشـی ِ
دوم پدید آورده و بر انجام پژوهشهایی عزتبخش و قدرتآفرین توانا گردند .پرسش یادشده را میتوان

چنین صورتبندی کرد:

تراز حکمرانی متعالی علمی در نظام جمهوری اســالمی ایران بایســتی چه شــایســتگیهایی داشــته
جوانان ِ
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باشند؟

بیان مساله
شایستگیهای ناظر بر نهاد علم ،نظامی از ارزشها و هنجارها هستند که در فرآیند تولید ،توزیع و مصرف
آن دخالت و تاثیر داش ــته و بر ارزش گذاری و مش ــروعیتبخشـ ـی به آن اثرگذارند .نظام یادشـــده در ســـنت
اســالمی ،از گذشــته مورد توجه بوده و آثار پرشــماری با عنوانهایی چون آدابالتعلیم یا آدابالمتعلمین
در این س ـ ــنت پد ید آمده و نس ـ ــلهای متعددی در چارچوب ض ـ ــوابط و مع یارهای این نظامات فقهی،
اخالقی ،فرهنگی و عرفی ،تربیت یافته و در س ــاحت علم و علمآموزی و علمپژوهی ،عهدهدار مســـئولیت و
ماموریت و رسالتهایی شدهاند .نظامات یادشده ،با تعیین احکام وضعی و گاه تکلیفی ،ارزشبخشی به
علم و عالم ،جهتبخشـ ـی به جریانهای اصـــلی علمی و مطالبه گری از نهاد علم ،بر مســــیر و فرآوردههای
علمی اثرگذاش ـ ــته و جر یان علم را با فراز و فرودهایی همراه نموده یا گونهای خاص از علم و علوم را رونق
بخش ـیده و بخش ـی دیگر را دچار کنارگذاری آ گاهانه یا ناخواســته کردهاند .هر نظام ،چارچوبهای خود را
به ش ـ ــکل «بایس ـ ــتههای علمآموزی» یا «ش ـ ــایس ـ ــتگیهای دانشاندوزی» بر فراز نهاد علم برافراشـــــته و
کنش گران این نهاد را به پاس ــداش ــت آن س ــفارش نموده یا از درون و گاهی با الزامات بیرونی ،بدان نا گزیر
ساخته است.
در زمانهی ما مجموعهای از مباحث ،برای کاوش و بررسـ ـ ـی دربارهی نظاماتی که بر نهاد علم بایســـــتی
حا کم باش ـ ــد ش ـ ــکل گرفته و آن را در کانون تالشهای خردورزانه و کنشهای هدف مدارانهی خود قرار
دادهانــد .اخالق علم ،آداب و اخالق علم و فنــاوری ،هنجــارهــای علم ،اخالق حرفــهای ،خودپنــدارهی
علمی ،روحیهی علمی و فرهنگ علمی از این مباحث هستند .مباحث یادشده در قیاس با گذشته تغییر
جایگاه داده و از جنبههای ارشـ ــادی و پیراعلمی به جایگاههای محوری و اسـ ــتقاللی در حوزههای علمی
وارد شــدهاند به این معنی که امروزه بیش از گذشــته خصــوصــا در مورد علوم انســانی به وجه و زمینههای
فرهنگی آن توجه ش ـ ــده و بن ما یه و جان ما یهی علم و تول ید علمی ،امری فرهنگی معرفی شـــــده اســـــت
(س ـ ــرآبادانی ( )٨٧ :1٣٩٥ ،پارســ ــان یا( )1٩-2٠ :1٣٩2 ،ربانی و ماهر( )1٣٩2،ربانی و ماهر( )1٣٩٠ ،ربانی

خوراسگانی ،قاسمی ،ربانی ،ادیبی سده ،و افقی( )1٣٩٠،طایفی )1٣٧٩ ،یا ادعا و اثبات شده که فرهنگ
و عوامل فرهنگی در تســهیل و توفیق فرایندها و کنشهای علمی ،نقش موثر و مســتقیمی دارند (صــالحی

امیری ،رضــایی ،و ازناوزاد( )1٣٩٣ ،بنی عقیل ،صــالحی عمران ،فاضــلی  ،و فالح  .)1٣٩٣ ،همین پیوند و

پیوستگی نظامات ارزشی و نهاد دانش ،که سنت و علم آن را تایید و تا کید دارند باعث شده در کشور ما
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سـ ـ ــازمــانهــای گس ـ ــترده و چنــدگــانــهای پیرامون نهــاد علم و برای طرح و تحقق مبــاحــث پیش گفتــه
بنیان گذاری ش ـ ــود .معاونت فرهنگی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و هموند آن در وزارت بهداشـــــت،
درمان و آموزش پزشــکی ،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاهها ،بس ـیج دانشــجویی ،معاونت

فرهنگی جهاد دانشگاهی و انبوهی از تشکلهای فرهنگی دانشجویی در این سامان و سامانه قرار دارند.
بر این اس ــاس ،مس ــاله ،هم وجه رهیافتی دارد و هم وجه ،س ــاختاری .یعنی از س ــویی توصـــیف و تحلیل

رابطهی نظامات ارزشــی و دانش و بازیابی نگرشــی که بر نهاد علم بایســتی حا کم باشـــد ضـــرورت دارد و از

سـ ــوی دیگر ،کاربسـ ــت این نگرش در سـ ــاختارسـ ــازیها و بازنگری جهت گیریهای ســــاختاری ضــــرورت
مییابد .هر دو وجه ش ــایس ــتهی توجه و بررسـ ـی اس ــت :نخس ــتین از این جهت که خالء و نیازهای تازه و
دارای اولویت ،در آن شـ ــناسـ ــایی و دنبال میشـ ــود و دومین از این جهت که از همپوشـــــانی عملکردها و
مامور یت ها ،پیش ـ ــگیری کرده و موازی کاری ها را کاهش میدهد .ظاهرا پرداختن به رویکرد نخســـــتین
میتواند تااندازهای نیازهای دومین را نیز پاسخ گوید چرا که با روشنشدن رهیافتهای تازه و با توجه به
روشـــنبودن مســـئولیت و ماموریت ســـاختارهای فرهنگی نهاد علم ،تکلیف وجوه ســــاختاری نیز روشــــن
نسبت با جوانان ،ارزش و اهمیت بی شتری مییابد چرا که نوعا بخش عمدهای
خواهد شد .این رابطه در
ِ
ّ
از کنش گران نهاد علم در بازههای زمانی دورهی جوانی ،شــخص ـی ِت علمی یافته یا برای چنین تشــخص ـی

تربیت میشوند .بر این پایه ،پرسش تحقیق حاضر میتواند چنین صورتبندی شود:

جوانان در نظام جمهوری اسالمی چه شایستگیهای بایستی داشته باشند تا بتوانند عهدهدار حکمرانی
متعالی علمی شده و در شهر علم ،شهریاری نمایند؟

ادبیات تحقیق
چارچوب نظری

حکمرانی ،1ادبیــات گس ـ ــتردهای داشـ ـ ـتــه و معنــایی متفــاوتی برای آن ارایــه ش ـ ــــده بـــه گونـــهای کـــه
کویمــان )6٩ :1٩٩٩(2ده تفــاوت معنــایی از حکمرانی را از هم متمــایز می کنــد .این مفهوم در حوزههــای
مختلفی نیز وارد شـ ــده و توانسـ ــته سـ ــرمایههای مفهومی این حوزهها را گسـ ــترش داده چشــــماندازهای

- Governance
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تازهای از «ادارهی بهینهی امور عمومی» ،پیش روی تصمیم گیران و تصمیم سازان بگشاید .این سازهی
مفهومی ،بی شتر با شاخصهایش شناخته می شود که عمدتا ناظر بر مباحث اقتصادی و حوزهی توسعه
است چرا که اساسا خاستگاهش لیبرالی سم اقتصادی میباشد .از شاخصهای نسبتا اشترا کی برای این

سـ ـ ــازه میتوان به مواردی چون حا کم یت قانون ،1ش ـ ــفاف یت ،2مس ـ ــئول یت پذیری ،٣پاســـــخگویی،٤
مشارکت ،٥اثربخشی و کارآیی ،6اجماعمداری ،٧عدالت و دیدگاه استراتژیك ٨اشاره کرد.
حکمرانی با همین شاخصها به حوزههای علمی و معرفتی وارد شده و تالش شده شاخصهای یادشده
با اص ـ ــالحاتی برای حوزه های مورد بحث و تحل یل آنها ،به کار گرفته ش ـ ــود .نهاد علم و آموزش عالی
بهعنوان نماد عمومی و جهانی آن نیز کاربستهایی از این سازه را تجربه نموده است (امیری فرحآبادی،
ابوالقاسـ ــمی و سـ ــلیمانی( )6٤ :1٣٩٧ ،حاجی حس ـ ـینی و کریم میان .)1٣٩٨ ،مسـ ــتند به کاربســــتهای
یادشــده ،حکمرانی علمی را میتوان بکارگیری شــاخصهایی برای بهینهســازی ادارهی امور عمومی نهاد
علم تعریف نمود به گونهای که با هزینهای کمتر ،فرآوردههای علمی تراز و مورد درخواســـت ،تولید و توزیع
شود.
حکمرانی علمی در سنت اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ،دورهی پی شاتاریخی بلندمدت و پرباری دارد
اما هنوز به عص ـ ــر تاریخی ٩وارد نش ـ ــده اس ـ ــت (س ـ ــلیمی و مکنون .)1٣٩٧ ،در مقابل ،عصـــــر تاریخی در
پهنههای س ــرزمینی غیرایرانی بهویژه باخترزمین ،چند دههای اس ــت که آغاز ش ــده اســـت .در این پهنه،

1 - Rule of Law
2 - Transparency
3 - Responsiveness
4 - Accountability
5 - Participation
6 - Effectiveness and Efficiency
7 - Consensus Orientation
8 - Strategic Vision

 -٩عصر تاریخی و پیشاتاریخی بهترتیب اشاره به «توجه و تمرکز آگاهانهی نظری و عملی» و « توجه و تمرکز غیرآگاهانه و/یا
صرفا عملی و غیرنظری اما همسو» با موضوع یا مقولهای دارد.
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نهاد علم و حکمرانی علمی از دو جهت مورد توجه بوده اس ــت :علم بماهم علم و علم بهعنوان فرآوردهای
اجتماعی و فرهنگی .جهت دوم بر ش ـ ــایس ـ ــتگیهایی تمرکز دارد که کنش گران نهاد علم بایســـــتی از آنها

برخودار باشند .شایستگیهای کنش گران نهاد علم در کانون اندیشهورزیها و خامهپردازیهای گروهها

و جماعتهای بسیاری بوده و برای فرایندهای تولید و توزیع و مصرف علم ،گزارههای انبوهی ،آمیخته با
ارزش ها یا داع یهدار ارزش گریزی ،فرآوری ش ـ ــده و با ابزارهایی چون تالش های ترب یت گرا یانهی مرب یان،

تنظیم منشـــورها و تدوین کتابها تالش شـــده تا در نهاد فرا گیران نهادینه شـــده و پایبندی به آن تداوم
پیدا کند .از تالشهای نسبتا تازه و تاحدودی رایج در این زمینه که جنبهی فرامرزی دارد مباحثی است
که مرتن 1در این باره گشـ ــوده و و بســـط داده اس ـــت .مرتن ،هنجارهای علم را عبارت از :اشــــتراك گرایی،2
جهانروایی/عام گرایی ،٣بیغرضـ ـ ـی عاطفی ،٤اص ـ ــالت ،٥ش ـ ــك س ـ ــازمان یافته ،6تواضـــــع و فروتنی،٧
بــهرس ـ ـ ـم ـیــتش ـ ـ ـنــاخ ـتــن/رس ـ ـ ـم ـیــتیــاف ـتــن ٨و م ـی ـتــروف ،٩ض ـ ـ ــده ـن ـجــارهــای عــلــم را عــبـــارت از:
فردگرایی/خ ّسـ ـ ـــت گرایی ،1٠خــاص گرایی ،11غرضورزی عــاطفی ،12عــدم اص ـ ـ ــالــت ،1٣جزمانـــدیشـــــی

1 - Merton RK
2 - Communism
3 - Universalism
4 - Disinterestedness
5 - Originality
6 - Organized Skepticism
7 - Humility/Modesty
8 - Recognition
9 - Mitroff
10 - Solitariness / Misterism
11 - Particularism

12 - Interestedness
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13 - Non-originality

تراز حکمرانی متعالی اسالمی در ساحت علم
شهریاری در شهر علم :بایستهها و شایستگیهای جوانان ِ

202

سازمانیافته ،1جسارت و گستاخی ،2عدم بهرسمیت شناختن( ٣ودادهیر ،فرهود ،قاضی طباطبایی ،و

توسلی ،1٣٨٧ ،ص( )٩ .فرهود ،1٣٨٩ ،ص )٣ .میداند.

حوزهی «فرهنگ علمی» ،بحثهای مناســبتری با رویکردهایی که علم را فرآوردهای فرهنگی دانســته و
تفاوت نظامهای دانش در گســترههای گونا گون جغرافیایی و تاریخ را منســوب به این جنبه می کند دارد
و ظاهرا از یافتههای آن برای تحقیقاتی از این دس ــت بهتر بتوان اس ــتفاده کرد چرا که به اســـتناد عناوینی
چون «جمهوری اس ـ ــالمی» و «متعــالی» در متن پرس ـ ــش تحقیق ،میتوان گفــت در این مجــال،نگرهای
ارزشی و پیشفرضی متناسب با آموزههای علم دینی و علم بومی نهفته است و پیشاپیش از علمی سخن
گفته شده که به دالیل گونا گون ،بایستی همنوا با آموزهها و آرمانهای اعتقادی و حتی سیاسی یك نظام
خاص باش ـ ــد و چنین پیشفرضهایی در مباحثی چون فرهنگ علمی ،بیش ـ ــتر و صـــــریحتر ،امکان طرح
دارند و اصـوال فرهنگ ،بر ارزشها و گرایشها و جهت گیریها تمرکز داشـته و در آشـفته بازار جهتداری یا
بیجهتی علم و گزاره های علمی ،موض ـ ــع روشـ ـــنتر و در نتی جه مس ـ ــتحکمتری دارد .با توجه به اینکه
خاســتگاه اصــطالح «فرهنگ علمی» ،علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی مغربزمین میباشـــد ،به رســم
س ـ ــنت که کش ـ ــف معنا در زیس ـ ــت گاه علمی و معرفتی اص ـ ــطالحات ،اولویت می یابد ،نگاهی به برخی
رویکردهای قابل اعتناء در این حوزه از نگاه اندیشمندان غربی میشود.
گودین و گینگراس« ،) p.44،2000(٤فرهنــگ علمی را بیــانی از تمــامی شـ ـ ـکــلهــایی میداننــد کــه افراد و
جامعه میتوانند از طریق آنها دانش و فناوری را به دس ـ ــت بیاورند» .یان نولن ٥و همکارانش( )2٠٠٣با
بررس ــی اص ــطالحهای مختلف در این حوزه ،چند داللت گونا گون برای «فرهنگ علمی» بازشـــناختهاند.
یکی از این داللتها این اسـ ــت که علم میتواند همچون بخشـ ــی از فرهنگ عمومی ،همچون بخشــــی از
آشـکارگی هویت خالق ملی نگریسـته شـود ،داللت دیگر این اسـت که باید برای علم نیز همان جایگاهی را
به رسمیت بشناسیم که برای دیگر کنش گریهای انسانی و هنری باز می شناسیم ،سومین داللت این

1 -Organized Dogmatism
2 - Immodesty

3 -Non-recognition

4 - Benoit Godin and Yves Gingras
5 -Jan Nolin
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است که علم باید جایگاهی ویژه در جامعه داشته باشد چرا که سودمندیای بیش از دیگر پیشهها دارد.
چنانچه مالحظه میش ـ ــود فرهنگ علمی در این دو تعریف« ،برای توص ـ ــیف حوزهای بکار میرود که در
انگلسـتان با عنوان فهم همگانی علم و در آمریکا به عنوان سـواد علمی شـناخته میشـود( .وحید:1٣٨٨ ،

 )1٥٨چنین تعریفها و رویکردهایی به فرهنگ علمی در جایگاه خود ارزشمند است اما به جهت تا کیدی
که بر علم با ماهیت ارزش گریز و نســبتا ســکوالر آن دارد برای بررســی حاضــر مناســب نیســت .افزون بر این،
محور و مدار در تعریفهای یادشده ،دستاوردهای علم جدید ،یعنی فناوری است که گرچه بایستی مورد

گونگی» آن در نظــام معرفتی غرب و
تقــدیر قرار گرفتــه و بــا ارزش گــذاری مثبــت نگریسـ ـ ـتــه ش ـ ــود« ،الهــه
ِ

«آلیبودن علم و فناوری» در نظام معرفتی اسالم ،مانع میشود که بتوان بر چنین رویکردها و تعریفهایی
برای بحث حاضر تکیه کرد.
در این میـان تعریف فوئر 1و دیگران( )2٠٠2کـه فرهنـگ علمی را «مجموعـهای از هنجـارهـا و فعـالیـتهـا و
اخالقیاتی چون صداقت ،2آزاداندیشی ٣و اندیشهورزیهای پیوسته ٤که شامل داوری در مورد کیفیت
تحقیقات نیز می شود ».میدانند به جهت تکیه بر عناصر و مولفهها ،با ذهن ،مانوستر و برای بکارگیری،
مناس ـ ــبتر به نظر میرس ـ ــد بجز اینکه آزاداندیش ـ ــی و اندیش ـ ــهورزی در گس ـ ــترهی عمل در مغربزمین،
مرزشـ ــکنی و فروپاشـ ــی سـ ــاختارها را نیز به همراه داشـ ــته و این نتیجه ،ا گر در ّ
ماهیت اصــــطالحاتی چون
تعریف وی نیز محل تامالت و مالحظاتی
آزاداندیش ـ ــی نباشـ ـــد َع َرض ـ ـ ِـی ذات گونهی آن ش ـ ــده و از این رو
ِ

میتواند باش ــد .بر این پایه و هرچند اندیش ــمندان مختلفی چون دورکیم ،ویتگنش ــتاین ،پارســـنز ،مرتن،

آبوت ،لومان و ش ــیلز ،رزنیک و هابرماس در این زمینه ،مطالعات مختلفی داش ــتهاند نمیتوان از مباحث
نظری آنها ،در چارچوب سـ ــیاسـ ــتها و رویکردهایی که «فرهنگ علمی» را در محیطهای دانشـــــگاهی و
تربیتی ایران ،بهلحاظ معنا و محتوا ،تعریف و تفسیر می کنند پشتوانهای قابل اتکا برداشت نمود.
از دیــدگــاههــای ایرانی بــه بحــث حــاض ـ ــر میتوان نگــاه هراتی ( )1٣٧6را مطرح نمود کــه بــا رویکردی
کالبدشکافانه نسبت به فرهنگ علمی ،عناصر متعدد آن را به شرح زیر برمیشمرد:

-Micheal Feuer
- honesty

- openess
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- continuous reflection

1
2
3
4
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 -1آ گــاهی نسـ ـ ـبــت بــه مــاهیــت و اهــداف علم و فنآوری از جملــه ریش ـ ـ ــههــای تــاریخی و ارزشهــای
شناختشناسی و عملی آن؛

 -2شـ ــناسـ ــایی شـ ــیوهی کارکرد عینی علم و فناوری بهویژه امور مالی تحقیق ،کارهای علمی مناســـــب و
کاربرد کشفیات جدید؛
 -٣حــداقــل درک از ش ـ ــیوههــای تحلیــل دادههــای رقمی بــهویژه در زمینــهی آنچــه مربوط بــه حس ـــــاب
احتماالت و آماری شود؛
 -٤نوعی آش ـ ــنایی با اص ـ ــول و قواعد در چند زمینه ی علمی بهویژه در زمینههای بین رشـــــتهای از قبیل
ماده و انرژی ،اطالعرسانی ،محیط زیست و ...؛
 -٥شـ ــناخت تاثیرات متقابل بین علم ،فنآوری و جامعه از جمله نقشـ ــی که دانشـ ــمندان و تکنســــینها
بــهعنوان کــارشـ ـ ـنــاس در جــامعــه ایفــاء می کننــد و همچنین سـ ـ ــاختــار فرآینــدهــای مطلوب در زمینــهی
تصمیم گیری سیاسی؛
 -6استعداد روزآمدکردن دانشها و اطالعات و درصدد کسب اطالعات جدید برآمدن؛
شناخت هستها» ،فرهنگ علمی را با
سریعالقلم( )1٣٧٣نیز طی گفتگویی با تعریفی ساده از علم یعنی «
ِ

کمک سازههای آن ،میشناساند .از نظر او تفکر علمی(قائلبودن به اینکه یک نظم رفتاری در پدیدههای
اجتماعی وجود دارد و عالم در پی کشف نظم است؛ پدیده شناسی و فرآیندشناسی) ،تولید علمی(نوآوری
و ابداع و توانایی کار نظری و تئوریک) ،اس ـ ــتنباط علمی(بهره برداری از محفوظات برای دریافت های
جــدیــد) ،ش ـ ــخصـ ـ ـیــت علمی(اعتمــاد بــه نفس ،آ گــاهی از فرهنــگ موافقــت و مخــالفــت )... ،و اخالق
علمی(تواضع ،پرهیز از انحصارطلبی) با هم و در کنار هم« ،فرهنگ علمی» را میسازند.

ص ـ ــورت ســ ــازمانی و رس ـ ــمیای که میتواند چارچوب نظری بحث را نیز تدارك د یده و فراهم نما ید در
سـ ــیاسـ ــتهای کلی نظام برای رشـ ــد و توسـ ــعه فناوری در کشـ ــور(مصـ ــوبه مورخه  1٣٨٣/٠1/22مجمع
تشـ ــخیص مصـ ــلحت نظام) و ذیل بند سـ ــوم از چهار بند با عنوان «تبین و ترویج مبانی فرهنگی توســــعه
فناوری» به شرح زیر برشمرده شده است:
افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری در کشور

اصالح الگوی مصرف

ترویج فرهنگ اس ـ ــتانداردسـ ــازی و ارتقای کیفیت در تولید جهت تشـ ــویق مردم به اســـــتفاده از کاالهای

ساخت داخل در فرهنگ عمومی کشور
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اهمیت دادن به عالقه و استعداد در نظام گزینش ،آموزش و اشتغال و مبناقراردادن تخصصهای علمی،
فنی و حرفهای در استخدامهای مرتبط

تقویت و ارزش گذاری به کلیهی مشاغل ،بخصوص مشاغل فنی و حرفهای در فرهنگ عمومی کشور
تشویق فرهنگ کارآفرینی فنی در کشور
ترویج روحیهی کار جمعی ،وجدان کاری و خودباوری

فرهنگس ــازی در جهت اولویتدادن به منافع ملی بر منافع ش ــخص ــی و ص ــنفی در امور مرتبط با واردات
کاال و خریدهای تجهیزاتی و فنی
دیدگاههای طرح شده بر فرایندهای تولید ،توزیع و مصرف علم اثرگذارند که با توجه به ماهیت نهاد علم،
نمیتوان مرز روش ــنی بین س ــازههای فرهنگی نهاد علم و حیطهی تولیدی ،توزیعی و مصـــرفی آن ترســـیم
کرد به گونهای که ارتباط هر سازه با هر حیطه را بدون مناقشه و بدیهی متصور شد ضمن اینکه در چنین
مجال و بحثی ،چنان هدفی نیز دنبال نشده و اجماال شناخت و توصیف و صورتبندی شای ستگیهای
موثر یا مطلوب در تولید وکاربست علم مد نظر است.
مبتنی بر مباحث این بخش ،گزاره ها ،یافته ها و فرآورده های تکاپوهای ذهنی انسـ ـــان ،آن گاه میتواند
خص ـ ــلت علم و علمی به خود بگیرد که جز آموختهها ،ریش ـ ــه در ارزشها و جهت گیریهایی داشـــــته یا
دس ـ ــت کم چنین ریش ـ ــهای ،پردازشهای ذهنی انس ـ ــان را بر تلقی بهعنوان علم و علمیبودن ،آس ــــان و
پذیرفتنی می کند .ری شههای یادشده همان است که در تحقیق حاضر ،عنوان « شای ستگیها» را به خود
گرفته و گاهی بهدلیل صبغههای فقهی« ،بایستههای حکمرانی علمی» محسوب میشوند.
پیشینه
قلی پور و قوامی( )1٣٩٩در مقالهای با عنوان «کاوش ـ ـی در گسـ ــتره حکمرانی علم :یك مرور قلمرویی» که با
هدف توصـ ـیف و تحلیل مطالعات متمرکز بر حکمرانی علم با روش مرور قلمرویی انجام شـــده تا تصـــویری
کلی از پژوهش های این حوزه ارا یه دهند به این نتی جه رسـ ـ ـ یده تاند که تمرکز مطالعات در این حوزه،
عمدتا روی چالش های اخالقی پیش ـ ــرفت های علم و فناوری ،مش ـ ــارکت عمومی و جنبه های نظر یهی
سیاسی حکمرانی بوده است.
آزاده ،کمالی و س ـ ــجاد یان موس ـ ــوی( )1٣٩٨در مقالهی خود با «عنوان س ـ ــرما یه اجتماعی خانواده ها و

خودپنداره علمی دانش ـ ــجو یان» که با روش پی مایشـ ـ ـی(توزیع پرسـ ـ ـش ـ ــنامه) و نمونه گیری خوشــــــهای

چندمرحلهای با تعداد  2٥1نفر انجام ش ـ ــده ،خودپندارهی علمی را به دو مولفهی شـــــیوهی تفکر علمی و
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علم گرایی تقس ـیم و به این نتیجه رس ـیده که میان دســتاوردهای تحص ـیلی دانشــجویان با خودپندارهی
علمی آنان از ســـویی و خودپندارهی علمی دانشـــجویان با ســـرمایهی اجتماعی خانواده رابطهی مثبت و
معناداری وجود دارد.

هوشـیالســادات و شــا کری ( )1٣٩٩در مقالهای با عنوان «شــاخصهای حکمرانی مطلوب در نظام آموزش
عالی» پاسـ ــخگویی ،شـ ــفافیت ،آزادی علمی ،مشـ ــارکت و اسـ ــتقالل دانشـ ــگاه را به عنوان شــــاخصهای
حکمرانی اموزش عالی برشمدهاند.
جواهری( )1٣٩٩در مقالهای با عنوان «نس ـ ــبت م یان انتظارات فرهنگی از دانش ـ ــجو یان و واقع یت های
فرهنگی موجود» که با روش تحلیل محتوا انجام شده ،به این نتیجه رسیده که بین امهات سیاستهای
فرهنگی در نظام آموزش عالی کشــور و زیســت فرهنگی دانشــجویان فاصــله وجود داشــته و دانشــجویان به
جهت فرهنگی از آرمانهای فرهنگی نظام فاصله گرفته یا فاصله دارند.
روش ـ ــن و متوس ـ ــلی 1٣٩٧ ،در مقالهای با عنوان «الگوی ذی نفع مداری مبتنی بر حکمرانی خوب برای
ارتقای کیفیت وزارت علوم» که با روش زمینهای انجام ش ـ ــده مهمترین موجبات حکمرانی نامطلوب در
وزارت علوم را عوامل درونوزارتی ،ابعاد برونوزارتیف عوامل با منش ـ ــاء ذینفعان و فقدان ارج و منزلت
علم بهماهو علم میدانند.
معاونت پژوهشهای فرهنگی ـ ـ ـ اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی( )1٣٩٩در گزارشی با
عنوان «الزامات تحقق گام دوم انقالب(.2علم و فناوری)» آسیبهای علمی ــ ـ حرفهای نهاد علم در کشور
را بر ش ــمرده و وابس ــتگی میزان تولیدات علمی کش ــور به انگیزههای غیرموثر مانند ترفیع و ارتقاء اعضـــای
هیئت علمی ،دریافت مجوز دفاع از رســـاله یا نمره برای پایاننامه ،قبولی در مصـــاحبهی دکتری و گرفتن
راتبهی تحصیلی(بورس) و استخدام را از این عوامل برشمرده است.
تحقیقات انجامش ــده نش ــان میدهند عناص ــر و عوامل فرهنگی یا آنچه ش ــایس ــتگیها و بایســـتههای کار
علمی نامیده میش ـ ــوند بر رش ـ ــد و کیفیس ـ ــازی نهاد علم ،اثرگذاری مس ـ ــتقیم و جدی داشـــــته (منیعی،
س ـ ــلی مانی ،عباس زاده و طباطبایی )1٣٩٨ ،و به همین میزان ،حا کم یت و نهادینگی آنها در نهاد علم
جمهوری اسالمی ایران ،محل بحث و چالش است .بخشی از این مساله میتواند برآیند ناترازی توجهات

ســاختاری و رفتاری به نهاد علم در مقایســه با مســئولیتها و ماموریتهای تعیینشــده باشــد به گونهای
که در برخی بخشها با ترا کم توجه س ــاختاری و رفتاری روبرو هس ــتیم و در برخی حوزههای دیگر از جمله
مس ـ ــئول یت ها و مامور یت های حرفهای و هنجارهای نهاد علم ،خالء س ـ ــاختاری و ماموریتی را میتوان
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استنباط و استدالل نمود.

روش
تحقیق حاضر ،از جهت نوع ،کیفی بوده و با روش تحلیل محتوا انجام شده است« .تحلیل محتوا ،روشی
اس ـ ـ ــت برای جمعآوری اطالعــات در مورد واقعی ـت اجتمــاعی کــه در آن از مش ـ ــخصـــــــههــای ی ـك متن
ثبت شده(بارز) در مورد مشخصههای یك متن ثبتن شده(غیربارز) نتیجه گیری می شود»(مرتن 1٩٨٣ ،به
نقل از :محمدی مهر .)2٨ :1٣٨٧ ،روش تحلیل محتوای کیفی با دو رهیافت انجام میشـــــود :قیاســـــی و

اس ـ ــتقرایی .در رهیافت اس ـ ــتقرائی ،مراحل نوعی این روش عبارتند از :آمادهس ـ ــازی دادهها؛ تعریف واحد
تحل یل؛ تعیین طرح کدبندی ،کدبندی کل متن؛ ارز یابی هم ســ ــازی مقوله ها؛ اســـــتنتاج از داده های
کدبندیشده؛ گزارش روشها و یافتهها.
گامهای تحقیق برابر روش منتخب به شرح زیر برداشته شده است:
آماده سازی دادهها :در این رابطه اسناد باالدستی نهاد علم و فناوری کشور مورد مطالعه و تحلیل محتوا
قرار گرفته و با رجوع به مقاالت و تحقیقات مرتبط مانند مقالهی مرادیپور ،حاجیانی ،خلیفه ســـــلطانی
( )1٣٩6با عنوان «رهیافتی به پیامدهای س ـیاســت گذاری علم و فناوری در ایران بر اســاس تحلیل اســناد
باالدستی» ،اسنادی که وجه اشتراك بیشتری در تحقیقات این حوزه داشتند بهعنوان «اسناد باالدستی
پرارجاع» برای تحلیل محتوا انتخاب شدند .مشخصات اسناد یادشده به شرح جدول شماره  1است.
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جدول  :1اسناد باالدستی نهاد علم در جمهوری اسالمی ایران
س ـ ـ ـنــد تحول راهبردی علم و سیاستهای

ت ـ ــاری ـ ــخ /11/22
تصویب
مرجع
تصویب

1٣٩٧

1٣٩٧

بیانیهی ارزشهای بنیادین سند

1٤٤٤

چشمانداز علم و فناوری در افق
1٤٠٤

گام دوم

پیشرفت

بیانیهی ماموریت نظام علم و
فناوری

نام سند

ب ـی ــان ـیــه پایهی

فناوری کشور

اهداف بنیادین نظام علم و
فناوری کشور

الگوی

کلی علم و

1٣٨٨/٠٥/٠6

فناوری

سند

(نظام آموزش

دانشگاه

عالی،

اسالمی

تحقیقات و

مقام معظم رهبری

جامع
علمی
کشور

فناوری)
1٣٩/٠6/2٩

1/٠٤/2٥

٣

٣٩2

مجمع
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

نقشه

تشخیص
مصلحت

نظام

1٣٨٩

شورای عالی انقالب
فرهنگی

تعریف واحد تحلیل :اس ــناد مورد بررسـ ـی ،ماهیت حقوقی داش ــته و محتوای آنها گزارهای اســـت یعنی هر
گزاره ،مستقال بار حقوقی جدا گانهای داشته و قابلیت انتقال معنا یا پیام جدا گانهای را داشتند بر همین
پایه ،گزارههای اسناد ،بهعنوان واحدهای تحلیل برگزیده شدند.
کدبندی کل متن :اســناد منتخب ،چندین بار مورد مطالعه قرارگرفته و با خوانش و مرور آنها ،کدهایی که
میتوانس ــتند در برگیرندهی معنای کامل هر گزاره باش ــند برگزیده و جدا گانه درج شـــدند(در مجموع 116
کد اس ــتخراج ش ــد) .در نهایت طرحی برای دس ــتهبندی کدها تدوین ش ــد که بخشـ ـی از فرایند کار در این
مرحله به شرح جدول شماره  2قابل گزارش است.
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جدول  :2جدول کدبندی و مقولهبندی کدها
سند تحول راهبردی علم و

تصویب

مرجع

تصویب

٣٩٧

1٣٩٧

مقام معظم رهبری

بیانیهی ارزشهای بنیادین
سند

1٤٤٤

چشمانداز علم و فناوری در افق
1٤٠٤

1/11/22

پیشرفت

بیانیهی ماموریت نظام علم و
فناوری

تاریخ

گام دوم

پایهی

اهداف بنیادین نظام علم و
فناوری کشور

نام سند

بیانیه

الگوی

فناوری کشور مصوب

1٣٨٨/٠٥/٠6

سیاستهای
کلی علم و
فناوری

(نظام آموزش
عالی،

تحقیقات و

فناوری

دانشگاه
اسالمی

جامع
علمی

کشور

فناوری)

1٣٩/٠6/2٩
٣

وزارت علوم تحقیقات و

سند

نقشه

مجمع

تشخیص
مصلحت

نظام

1/٠٤/2٥
٣٩2

1٣٨٩

شورای عالی انقالب
فرهنگی

تربیت
عمل

جهادی

نیروی

جهاد مستمر

انسانی با

علمی

تا کید بر
فرهنگ

جهاد

علمی

جهادی

ارزیابی همســازی مقولهها و اســتنتاج از دادههای کدبندیشــده :برای این بخش ،کدهای اســـتخراجی،
دس ـ ــتهبندی ابتدایی ش ـ ــده و با مرور چندباره ،کدهایی که همانندی واژ گانی داشـــــتند در یك ردیف و
کدهایی که همانندی معنوی و نزدیکی واژگانی داشتند در ردیفهای بعدی درج شدند .در این مرحله،
دادهها ،گویا شــده و ظهور مقولهای یافتهاند .بر همین پایه ،مقولههای اســاس ـی ،اســتخراج شــدند که در

بخش پیوس ــت درج ش ــدهاند و در بخش پایانی ،با عنوان گزارش یافتهها تحلیل شــدند .اعتبار یافتهها از

طریق همگونی نظری و ارجاع به یافتههای سایر تحقیقات تامین شده است.
209

تراز حکمرانی متعالی اسالمی در ساحت علم
شهریاری در شهر علم :بایستهها و شایستگیهای جوانان ِ

210

یافتهها
نظام جمهوری اسـالمی ایران در گام نخسـت انقالب اسـالمی توجه انکارناپذیری به علم و دانش داشـته و

یکی از نمودها و نمادهای موفقیت نظام ،همین حوزه محس ــوب میش ــود هر چند در مقام دســـتیابی به
اهداف متعالی در این حوزه که کلیدواژگانی چون علم بومی ،علم دینی و علم نافع میتواند آن را توض ـیح
دهد شاید با وضع آرمانی ،فاصلهای داشته باشد و این فاصله به نسبت زمان و هزینهای که خرج شده
ضــعف و عیبی نمیتواند محســوب شــود .ا کنون نظام جمهوری اســالمی بهاســتناد اســنادی که مصــوب و
منتشــر نموده در موقعیتی اســت که نهاد علم مطلوب خود را نقشــهریزی نموده ،عناصـ ِــر تراز آن را تعریف

نموده و مسـ ـیر آیندهی آن را مش ــخص نموده اس ــت .در این موقعیت ،ظاهرا و به احتمال قریب به یقین،
دو تکلیف راهبردی میتوان ش ـ ــناســ ــایی نمود :یکی تکلیفی که ســ ــاختارهای متعدد فرهنگی حوزهی
آموزش عالی بهعنوان نمایندهی جهانی نهاد علم از جمله ش ـ ــورای عالی انقالب فرهنگی ،شـــــورای عالی
وزارت عتف(وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) و نهادهای فرهنگی حاضـ ــر در و ناظر بر دانشــــگاه بایســــتی
عهدهدار آن شـ ــده و نگاشـ ــتی نهادی از آنچه انجام داده و آنچه باید انجام دهند را تهیه نمایند؛ دیگری،
تکلیفی که کنش گران انسانی حاضر در نهاد علم از جمله جوانان و خصوصا دانشجویان جوان(به استناد
مفاد مندرج در بیانیهی گام دوم) بایس ــتی عهدهدار آن ش ــده و ش ــانه به زیر بار مس ــئولیتهای پیشـــران
نظام علم و فناوری داده و عهدهدار این مسـ ــئولیتها شـ ــوند .طبیعتا پذیرش این مســـــئولیت یا کســـــب
توانایی برای پذیرش آن نیازمند مقدماتی اس ـ ــت که بنیادی و حیاتی بوده و همین مقدمات اســـــت که
مورد نیاز نظام جمهوری اسالمی برای بقاء ،تداوم مسیر و دستیابی
الزم نهاد علم و
دانش ِ
میتواند شرط ِ
ِ

به آرمانهای تعریف شده و تعیین شده در بلندمدت یعنی تمدن نوین اسالمی باشد .از شروط مقدماتی
برای این مهم ،استقرار فرهنگ علمی است که محورها و ارکان آن به شرح زیر است:
بایستهها و شایستگیهای اعتقادی علم

نظام جمهوری اس ـ ــالمی همچنان که از عنوان ســ ـیاســ ـی منتخب آن برمیآید در مراحل مبارزه ،پیروزی،
اســتقرار و ترســیم مســیر آینده ،بر اســالم و تالش برای تطابق و همگونی حدا کثری با این دین پایه گذاری
شــده و چنین رهیافتی در تمامی ارکان زندگی اجتماعی و حتی فردی آن بایســتی حا کم شــود .تصــویر یك

آیندهنگاری راهبردی برای جمهوری اسـ ــالمی که میتواند نقش دین اسـ ــالم در سـ ــاخت و پیشــــبرد آن را
عیان سازد به شرح شکل شماره  1است.
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شکل  :1آیندهنگاری راهبردی نظام جمهوری اسالمی ایران
نهاد علم نیز از این راهبرد و رهیافت اس ـ ــاسـ ـ ـی برکنار نیس ـ ــت و در هر مرحلهای بایســـــتی خود را دوباره
ساماندهی و همراه سازد .به همین جهت در تمامی اسناد باالدستی ناظر بر نهاد علم ،آشکارا یا تلویحی،
داللتی بر بایس ـ ــتگی چنین ارتباطی مش ـ ــاهده میش ـ ــود .بهطور کلی برای ارتباطات نهاد علم و دین بر
اساس احتماالت منطق صوری ،چهار صورت قابل تصور و تر سیم است که در شکل شماره  1درج شده
است.

شکل  :2نسبتهای علم و دین در رهیافتهای نظری مختلف
نســبت تباین ،با مبانی و ماهیت جامعهی دینی نمیتواند همخوان و همگن باشــد؛ نســبت تســاوی بین
علم و دین ،وضــع مطلوبی اســت که ظاهرا تنها در زمان حضــور معصــوم(علیهالســالم) امکان تحقق دارد؛
نس ـ ــبت عموم و خص ـ ــوص منوجه در جوامعی که دین حدا کثری را پذیرفته و آن را واجد شـــــرایط برای

ایفای نقش در تمامی سـ ــاحتهای زندگی فردی و اجتماعی معرفی می کنند با اصـ ــول و گزارههایی چون
جامعیت دین تعارض پیدا می کند .در نتیجه نس ـ ــبت عموم و خص ـ ــوص مطلق میتواند چارچوب طرح
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موض ـ ــوعی به نام رابطهی علم و دین در جامعهای با رویکردهای دینی به ص ـ ــورت حدا کثری باشـــــد به

عبارت دیگر و در راس ــتای چنین ارتباطی ،علم تماما در راس ــتا و همس ــوی با نظامات دینی از جمله نظام

فقهی قرار گرفته و محدود به حدود و شرایط آن میشود.

گونا گونی و پرشــماری تعبیرات و گزارههایی که پایه گذاری نهاد علم در نظام اســالمی یا جمهوری اســالمی
بر پایههای دینی وآموزههای اســالمی را مطالبه می کند برآیند همین خواســته و رهیافت میتواند باشــد و
بر همین اس ـ ــاس ،کنش گران علمی بهویژه دانش ـ ــجویان و جوانان علمپژوه ،نا گزیر بایســـــتی به فقهالعلم
بهعنوان دانشـ ـی که آموزههای دینی در س ــاحت علم را به گزارههای عملیاتی و اجرایی با بار مســـئولیتی و
تکلیفآور تبدیل می کند تجهیز گردند.
بایستهها و شایستگیهای سیاسی علم

یکی از وجوه تمایز نهاد علم در نظام جمهوری اســالمی با هموندانش در دیگر نظامهای ســـیاســـی ،تالش
برای پیوند تنگاتنگ و بلکه تطابق کامل آن با نظام (و ایدئولوژی) ســ ـیاســ ـی میباشــــد .چنین ضـــــرورتی
برگرفته از همان آموزههای دینی و اس ــالمی پیش گفته اس ــت که در بخش اعتقادی اشـــاره شـــد .اینکه در
مبانی دینی ما گفته شـ ــده « ِالع ُ
لم ُســ ـلطان» و برای تبیین و بیان جایگاه علم از واژهای تخصـــــصـــــی برای

حوزهی س ـیاســت و س ـیاس ـی یعنی ســلطان و ســلطنت اســتفاده کرده میتواند نشــان و نمادی از ضــرورت
چنین پیوندی باش ـ ــد و بلکه اص ـ ــوال دنیای امروز نیز دانش و نهاد علم را رکنی برای تولید قدرت و ثروت

میداند بر هین پایه دانش و سـ ـ ـیاس ـ ــت و همینطور نظام سـ ـ ـیاسـ ـ ـی پیوندی تنگاتنگ یافته و از اینجا
داعیههای اســتقالل نهاد علم و دانشــگاه در رویکردهایی که همســویی آن با نظام ســـیاســـی و ایدئولوژی
حا کم را رد می کنند (فراستخواه )11-26 :1٣٨٩ ،بهچالش کشیده شود.
در این حوزه ظاهرا بایســتی به دو رکن اصــلی توجه داشــت :شــناخت انقالب اســالمی و مبانی آن بهعنوان
انقالبی اجتماعی که در تمامی قلمروهای زندگی اجتماعی ،اثرگذار ش ـ ــده یا در پی چنین اثری اســـــت و بر
همین پایه ،دانشـ ـ ـی را میطلبد که با مبانی هس ـ ــتیش ـ ــناختی ،انس ـ ــانش ـ ــناختی ،معرفتشـــــناختی و
ارزششــناختی آن تطابق داشــته باشــد؛ شــناخت نظام کالن مدیریت این انقالب که در ســهبرههی زمانی
امـامـت ،والیـت و مهـدویـت ظهور یـافتـه و علم و دانشـ ـ ـی را میطلبـد کـه بـا این س ـ ـــاخـتهـای قـدرت و

سیاست{مدیریت سیاسی جامعهی اسالمی}هماهنگ و همراه باشد.

بایستهها و شایستگیهای هنجاری علم

هنجارهای علم در س ــنت اس ــالمی ش ــاید بهجهت پرباری این س ــنت که روزی س ــازندهی قلههای دانش
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بوده و ش ـ ــاید پیرو حجم انبوهی از آموزههای روایی و قرآنی که در ص ـ ــورتهای گونا گون و با ریشـــــههای
فعلی یا اس ـ ــمی مختلف چون َع ِلمَ ،شـ ـ ـ َعرَ ،ف َقهَ ،فهمَ ،ن َظرَ ،ب َصـ ـــرَ ،خ ُبرُ ،نهیّ ،
لبِ ،حجی قابل رد یابی و
ِ
رهگیری اسـ ــت مختلف و گونا گوناند .چنین تنوعی میتوانسـ ــته برایند طبیعت دوگانهی علم باشــــد که
بهاندازهی طبیعت مطیع ساز و عبدپرورش 1میتواند سرکش و طغیان گر نیز باشد .دلیل و عاملش هر چه
باش ــد بر این داعیه که توان علم ،ض ــرورت نیاز به میزان باالیی از غنای هنجاری آن را بایســـته و ضـــروری
می کند خدشـهای وارد نمیسـازد .ا گر قرار اسـت دانشـی تولید شـده یا فراهم آید که با تعالیم انسـانسـاز و

آرمانهای تمدنســاز نظامی اســالمی در ســطح و تراز انقالب اســالمی ایران همســو و همگن باشــد چنین
میزانی از هنجارها بایســتی تدارك دیده شــده و از همین خاســتگاه ،ضــرورت توســعهی نهادی و ســاختاری
ترویجدهندگان هنجارهای علمی در نهادهای مربوط ،روشن میشود.

بحث و نتیجه گیری
به اس ــتناد اس ــناد فراوان باالدس ــتی ،نهاد علم در نظام جمهوری اس ــالمی ایران بهعنوان پیشـــران حرکت
جهادی به سمت ایجاد تمدن نوین اسالمی قرار گرفته است .این نهاد برای تداوم حرکت پرتوان خود دو
پیشـ ـینه را پیش رو دارد :گام نخس ــت انقالب اس ــالمی و س ــرنوش ــت علم و دس ــتاوردهای علمی در نظام
بینالملل .گزارشهایی وجود دارد که گرچه نهاد علم در نظام جمهوری اسالمی ایران ،پیرو سیاستهای
اص ـ ــولی و راهبردی نظام و حما یت های باالترین مقامات مس ـ ــئول از آن رشــ ــد ش ــــتابان و فزای ندهای
داشـ ــته(مرکز پژوهشهای مجلس شـ ــورای اسـ ــالمی .)٤-1٤ :1٣٩٩ ،چنین رشـ ــدی را برخی گزارشها در
راســتای اهداف و مســایل جامعهی ایران توصـیف نکردهاند (فراســتخواه( )٧٧ :1٣٩٨ ،روشــن و متوســلی،
.)1٣٩٧
چرایی این وض ــعیت را میتوان در همان اس ــنادی جس ــتجو نمود که پیش ــرانی نهاد علم را در فرآیندهای
توس ــعه ی ملی ،منطقهای و فرامنطقهای ایران باعث ش ــدهاند .برابر اس ــناد یادش ــده ،جمهوری اســـالمی
ایران در پی توسعه دامنه نهاد علم به آن مفهوم و معنایی که در دیگر نظامهای سیاسی دنبال می شود
نبوده و نیسـ ـ ــت بلکــه علمی را دنبــال می کنــد کــه ترازهــا و نصـ ـ ــابهــای نظــامی انقالبی و معطوف بــه
تمدنســازی با وصــفی اســالمی را باید در داشــته باشــد .چنین گرایش و عطف توجهی ،الزاماتی برای نهاد

 - 1در چارچوب آموزههایی چون «إِنَّما یخشی اهللُ مِن عِبادِ ِه العُلماء» یا «مَن عَ َّلمَنی حرفاً قَد صَیرَنی عبداً».
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علم ایجاد می کند که در ســه محور اعتقادی ،س ـیاس ـی و هنجاری قابل دســته بندی هســتند .این ســه از

جهاتی نمیتوانند متمایز از هم باش ـ ــند چرا که همگی برآمده از مرکز یت توح ید و اعتقاد به خداوند در
ساحت زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان معاصر است و طبیعتا ،همپوشان و همگی هستند و جداسازی

آنها تنها میتواند به رویکردهای مدیریتی و دیوانی و اداری به موضوع یاریرسان باشد اما در مقام عمل
و اجراء ،نهاد علم و کنش گران این نهاد بایسـ ــتی بتوانند خود را به هر سـ ــه حوزه ،آراســــته و معیارهای هر
سـ ـ ــهبخش را در مجاهدت های علمی خود ظهور و بروز دهند تا بتوانند علمی در تراز نظام اســـــالمی و
معطوف به نظام و تمدن نوین اسالمی تولید و ارایه نمایند .طر ح چنین مباحثی بتنهایی کارگشا نخواهد
بود مگر اینکه خاســتگاهی باشــد برای پژوهشهای بیشــتر و بعدی در راســتای شــناســایی و رفع خالءها و
نقصهای ساختاری و نهادی که در این حوزه میتوان مشاهده کرد یا استخراج نمود.
با توجه به یافتههای بحث حاضر میتوان استدالل نمود که:
از ارکان حکمرانی نسـ ــل جوان در سـ ــپهر علم و دانش ،رکن اعتقادی ،به اسـ ــتناد اســـــناد قانونی و شـــــرح
وظایف و عملکرد نهادهای متولی در دانشگاهها ،بسیار فعال و تالش گر است اما بهنظر میرسد دستاورد
این تالشها نتوانسـ ــته چیزی فراتر از انسـ ــان تراز نظام اسـ ــالمی بجای دانشـ ــجو یا داتشپژوه تراز نظام را
تربیت نماید و شـــاهد این مدعا ،همان خالءها و نقایصـ ـی اســـت که گزارشهای پیش گفته و تازه (باقری
مقــدم و احمــدی ،)1٣٩٧ ،بخشـ ـ ـی از آن را گزارش کردهانــد .بر این پــای ـه ،آنچــه نهــادهــای فرهنگی در
دانشــگاهها تربیت کرده و رشــد دادهاند متفاوت از آنچه مثال ســازمان تبلیغات اســالمی یا شــورای فرهنگی
عمومی کشــور در عرصــهی عمومی جامعه انجام داده ،نبوده ،در حالی که این نهادها بایســتی کنش گران
خود را در نسبت با علم و دانش ،رشد داده و انسان عالم با ویژگیهای علمی مندرج در اسناد باالدستی
برای جامعه تربیت نمایند (اشتریان.)٣٠ :1٣٩1 ،
اس ــناد باالدس ــتی تص ــریحا یا تلویحا و مس ــتند به س ــنت پرباری که در اس ــالم و تمدن اســـالمی وجود دارد
گزارههای اختص ـ ــاصـ ـ ـی و تخصـ ـ ـصـ ـ ـی نهاد علم را مورد توجه و تا کید قرار داده و وزنی همانند گزارههای
اعتقادی ،ســیاســی و تاریخی به آن دادهاند .اهمیت و موضــوعیت چنین گزارههایی در نهاد علم ،کمتر از
دیگر مباحث و گزارهها نیسـ ــت و بلکه امروزه بر نقش آن در ارزشآفرینی علمی توجه بیشــــتری نســــبت به

گذشته میشود .در عین حال ،به استناد ماموریت و شرح وظایف نهادهای فرهنگی فعال در محیط نهاد
علم جمهوری اسالمی ایران ،متولی نهادی آن در دانشگاهها ،کمتر مشخص و آشکار است و همین ابهام

در مســئولیت ،این حوزه را کمفعالیت ،حاش ـیهای و مهجور نگه داشــته اســت (روشــن و متوســلی)1٣٩٧ ،
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(جوادی و حسن.)٨٠ :1٣٩٧ ،

وجه امتیاز بایســتهها و شــایســتگیهای علمی در اســناد نظام اســالمی ،توجه به خاســتگاهها و پیوندهای
سیاسی نهاد علم و مشخصا مبانی معرفتی انقالب اسالمی میباشد .اینکه انقالب اسالمی ایران بهعنوان

انقالبی اجتماعی و موضوعی سیاسی ،رشد شتابان و فزایندهی علم و دانش را باعث شد و اینکه در مسیر
و مقصـ ــد خود به علمی اختصـ ــاصــ ـی و مختص به خود نیازمند اسـ ــت از حوزههای مغفول در حوزههای
مطالعات علم میتواند محسوب شود.

جوانانی که قرار اســت در چنین ســپهری قبول مســئولیت کرده و اجرای ماموریت داشـــته باشـــند نیازمند
رشـ ــدی متوازن و البته شـــاید آتشبهاختیار در ارکان پیش گفته هســـتند تا بتوانند شــــایســــتهی پیشــــبرد
اهداف علمی نظام اسالمی شوند.
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علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال  .1٣٩2توسعه پژوهش در پرستاری و
مامایی(.٥1-٥٨ ،1)11
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 .6پارسانیا ،ح .)1٣٩2( .نظریه و فرهنگ :روش شناسی بنیادین تکوین نظریه های علمی .راهبرد
فرهنگ(.٧-2٨ ،)2٣
 .٧جوادی ،م ،.و حسن ،د .)1٣٩٧( .شناسایی و آسیب شناسی چارچوب حکمرانی پژوهش در علوم
انسانی در جمهوری اسالمی ایران .راهبرد(.61-٨6 ،٨٧ )2٧
 .٨جواهری ،ف .)1٣٩٩( .نسبت میان انتظارات فرهنگی از دانشجویان و واقعیت های فرهنگی
موجود .مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی ،علم و فناوری (ص .)11٣-12٤ .تهران:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 .٩حاجی حسینی ،ح ،.و کریم میان ،ز .)1٣٩٨( .فرآیند سیاست گذاری و حکمرانی علم ،فناوری و
نوآوری .سیاست علم و فناوری(.٧1-٨6 ،2)11
 .1٠ربانی  ،ع ،.و ماهر ،ز .)1٣٩2( .دانش بهعنوان محصول فرهنگی :از جامعه شناسی معرفت
علمی( )SSKتا مطالعات فرهنگی علم( .)CSSفصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.1-2٩ ،
 .11ربانی خوراسگانی ،ع ،.قاسمی ،و ،.ربانی ،ر ،.ادیبی سده ،م ،.و افقی ،ن .)1٣٩٠( .تحلیل جامعه
شناختی شیوه های تولید علم؛ تاملی در رویکردهای نوین .تحقیقات فرهنگی ایران.11٧-1٥٨ ،
 .12ربانی ،ع ،.و ماهر ،ز .)1٣٩٠( .علم و فرهنگ :تاملی بر مهمترین تحلیلهای فرهنگی در جامعه
شناسی علم و فناوری .فصلنامه ی تحقیقات فرهنگی.6٣-٨٩ ،
 .1٣روشن ،ا ،.و متوسلی ،م .)1٣٩٧( .الگوی ذی نفع مداری مبتنی بر حکمرانی خوب برای ارتقای
کیفیت وزارت علوم .پژوهش در نظام های اموزشی(.٤٩-٧1 ،)٤1
 .1٤سرآبادانی  ،ا .) 1٣٩٥( .تبیین مؤلفه های پیشرفت علم و فناوری با تأ کید بر سرمایه های انسانی و
اجتماعی با رویکرد اسالمی ایرانی .تهران :دانشگاه عالمه طباطبایی(دانشکده مدیریت و
حسابداری)(پایان نامه دکتری).
 .1٥سریع القم ،م .)1٣٧٣( .فرهنگ علمی و فرهنگ عمومی .اطالعات سیاسی اقتصادی.2٤-2٨ ،
 .16سلیمی ،ج ،.و مکنون ،ر .)1٣٩٧( .فراتحلیل کیفی پژوهش های علمی ناظر بر مساله حکمرانی در
ایران .مدیریت دولتی(.1-٣٠ ،1)1٠
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 .1٧صالحی امیری ،س ،.رضایی ،ع ،.و ازناوزاد ،غ .)1٣٩٣( .بررسی تأثیر سرمایه ی فرهنگی بر تولیدات
علمی دانشجویان .فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ـ فرهنگی(.٩٣-11٣ ،1)٣
 .1٨طایفی ،ع .)1٣٧٩( .فرهنگ علمی ـ پژوهشی ایران(بررسی قابلیت ها و تنگناها) .رهیافت.٤٧-٥٣ ،
 .1٩فراستخواه ،م .)1٣٨٩( .دانشگاه و آموزش عالی :منظرهای جهانی و مسئلههای ایرانی .تهران :نشر
نی.
 .2٠فراستخواه ،م .)1٣٩٨( .خصیصه ژانوسی دانشگاه و آموزش عالی در ایران .مطالعات فرهنگی و
اجتماعی آموزش عالی ،علم و فناوری (ص .)٧6-٨٥ .تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و
اجتماعی.
 .21فرهود ،د .)1٣٨٩( .اخالق آ کادمیك در آموزش و پژوهش .فصلنامه اخالق در علوم و فناوری( ٣و ،)٤
.1-٤
 .22قلی پور ،ح ،.و قوامی ،س .)1٣٩٩( .کاوشی در گستره حکمرانی علم :یك مرور قلمرویی .مجموعه
مقاالت نخستین همایش ملی حکمرانی (ص .)٣٠٤-٣٣٨ .تهران :دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع
ملی.
 .2٣محمدی مهر ،غ .)1٣٨٧( .روش تحلیل محتوا(راهنمای عملی تحقیق) .تهران :گنجینه علوم
انسانی :دانش نگار.
 .2٤مرادی پور ،ح ،.حاجیانی ،ا ،.و خلیفه سلطانی ،ح .)1٣٩6( .راهیافتی به پیامدهای سیاست
گذاری علم و فناوری در ایران بر اساس تحلیل اسناد باالدستی .پژوهش در نظام های اموزشی(،)٣٧
.1٥1-1٧٧
 .2٥مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی .)1٣٩٩( .الزامات تحقق گام دوم انقالب(.2علم و
فناوری) .تهران :مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی.
 .26منیعی ،ر ،.سلیمانی ،ن ،.عباس زاده ،ن ،.و طباطبایی ،س .)1٣٩٨( .طراحی و اعتباریابی الگوی
حکمرانی تربیتی خوب در نظام آموزشی .فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی(.1٧-٣6 ،)1٨
 .2٧وحید ،م .)1٣٨٨( .سیاست گذاری عمومی .تهران :میزان.
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 .2٨ودادهیر ،ا ،.فرهود ،د ،.قاضی طباطبایی ،م ،.و توسلی ،غ .)1٣٨٧( .معیارهای رفتار اخالقی در
انجام کار علمی(تاملی بر جامعهشناسی اخالق در علم و فناوری مرتن و رزنیك) .اخالق در علوم و
فناوری.6-1٧ ،
 .2٩هراتی ،خ .)1٣٧6( .پیشرفت علمی و فرهنگ علمی .رهیافت ،شماره .٨6-٩1 ،1٥
 .٣٠هوشی السادات ،س ،.و شا کری ،م .)1٣٩٩( .شاخص های حکمرانی مطلوب در نظام آموزش عالی.
مجموعه مقاالت برگزیده اولین همایش ملی حکمرانی اسالمی(جلد پنجم) (ص .)٤٣-٥٣ .تهران:
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی.
31. Kooiman، J .)1٩٩٩( .Social - political governance: overview، reflections and design .
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