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 چکیده:
که جوانان )بر اس ییهایستگیها و شاستهیبا یین مقاله شناسایهدف ا گام  یهیانیاس خطابات باست 

 یند. مسالهیبه آنها توجه نما یستیکشور با یندهیآ یعنوان حکمرانان نظام علم( بهیدوم انقالب اسالم
که جوانان در نظام جمهور یبندن سوال صورتیز در قالب ایق نیتحق  یهایستگیچه شا یاسالم یشده 

ند؟ ینما یاریشده و در شهر علم، شهر یعلم یعالمت یدار حکمرانداشته باشند تا بتوانند عهده یستیبا
ران مورد یا یاسالم ینهاد علم در نظام جمهور یل محتوا، اسناد باالدستین راستا با روش تحلیدر ا

کدها یمطالعه و بررس گرفته و  لت داشتند استخراج و بر اساس همگونیستگین شایکه بر ا ییقرار   یها دال
  شدند. یبنددسته یو هنجار یاسی، سی، در سه رکن اعتقادیمفهوم

 

 :کلید واژه ها
 علم. ی، رکن هنجاریگام دوم انقالب اسالم یهیانی، بیعلم یحکمران، یحکمران

  

                                                                                 
 های افسری آجاانشجوی دوره هفتم مدیریت راهبردی فرهنگی داعا و مدرس دانشگاهد - 1

m.mazinani@sndu.ac.ir 



 1399پاییز  /سومشماره  حکمرانی متعالی/                                                                                                         197 

197 
 

 مقدمه 
لتیگام دوم انقالب اســـــالم یهیانیب نظام و  یندهیآ یهایگذاراســـــتیســـــ یبرا یارزشـــــمند یها، دال

گر با  یراهبرد یهاتین اولوییتع ــود قطعا یبه ا یگفتمان یکردهایروآن دارد. ا ــند توجه ش « جوانان»ن س
و  یآن، تنها دال محور یر و فرازهایاز تعاب یاســـــتناد بخشـــــو بلکه به یمحور یهااز دال یکی« یجوان»و 

ــتند. در بیانین بیا یمرکز ــده، جوانان هم پی یهیانیه هس ــالمیادش ــگامان انقالب اس ــرانان یو هم پ یش ش
که موجود و در دســترس بوده و  یاند. هر دو نقش، مســتند به تجاربشــده یفآن معر یاهداف متعال اســت 

گرچه بتنها« جوانان»و « یجوان»باشــند. یم یا شــعاریانه یگرااز وجوه آرمان یخال داشــته  یارزش ذات ییا
ارزشـــــمند شـــــمرده شـــــوند ظاهرا و  یخود ثروت یا بخودیند یشـــــمار آت بهیك فرصـــــت و ظرفیتوانند یو م

ران خصوصا اسناد مرتبط یا یاسالم ینظام جمهور یگر اسناد باالدستیه و دیانین بید به مفاد هممستن
کشــور، براندهیت جوانان و آیبا آموزش و ترب  یهاســاحت ینه در برخینه و بهیشــیب ینیآفرنقش یســازان 

د تا بتواند حق را شــونیرا پذ ییهایآراســته شــده و توانمند ییهایســتگیبه شــا یســتی، بایاجتماع یزندگ
 د. یرا ادا نما یاجتماع یدر آن ُبعد از زندگ یمطلب و حق نظام اسالم

که البته تقدم ُرتب یهیانیت جوانان در بین مسـئولینخسـت اش یتقدم ارزشـ یمعنآن ضـرورتا به یگام دوم 
ن ینظام اســت. در ا یاتیو ح ین ســاحت اســاســیدر ا یریپذتیســت، توجه به علم و پژوهش و مســئولین

«  عّزت» یعنی یســـت ملیز یبرا یادیبن یوند خورده و دو فرآوردهیبا هم پ« نهاد علم»و « یجوان»بخش، 
ح نظامیشــود. از ایبر آن بار م« قدرت»و  شــود تا با پاســخ به آنها و یها فراهم ماز پرســش ینجا امکان طر
نه، استوار و خودکار شده ی(، نهاد، علم، عزت و قدرتیگانه)جوانن سهیا یوندهایها، پافتهیبه  یبندیپا

گرفته با آنچه هز گرفته مینه میو آنچه خواســـته شـــده و مورد مطالبه قرار  خوان و شـــود همیشـــود و بکار 
شد علمید. جز ایهمگن در آ شتاب ر که از جهت  شد، در جهان امروز  شر،  یاز زندگ یاچ دورهیبا ه ین با ب

ـــــت نهیك نیهمانند و نزد کژپی، بیو معنو یماد یهاکردنهیتنها هزس که  ها در ییمایبهره خواهد ماند 
ه و از ین پایر خواهد شــد. بر ایناپذنه، جبرانین و زمین زمیدر ا یبعد یهایماندگر و پسیر و مســین ســیا

ح اســت پرســش از و یســتهیســته و شــایگفته، باشیکه در نظام پ ییهاپرســش گیطر  یاتیها و خصــوصــیژ
که جوانان دیم گام یدر پا یتراِز نظام اسـالم یند تا دانشـیارایبه آنها ب یسـتیعلم خود را با یر وادباشـد  ان 

گردند. پرسش یآفربخش و قدرتعزت ییهاد آورده و بر انجام پژوهشیدوم پد توان یادشده را مین توانا 
 کرد: یبندن صورتیچن

داشــته  ییهایســتگیچه شــا یســتیبا رانیا یاســالم یدر نظام جمهور یعلم یمتعال یجوانان تراِز حکمران
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 باشند؟

 ان مسالهیب
که در فرآاز ارزش یناظر بر نهاد علم، نظام یهایستگیشا ع و مصرف ید، توزیند تولیها و هنجارها هستند 

ادشـــده در ســـنت یبه آن اثرگذارند. نظام  یبخشـــتیو مشـــروع یگذارر داشـــته و بر ارزشیآن دخالت و تاث
گذشـــته مورد یاســـالم ن یالمتعلما آدابیم یالتعلچون آداب ییهابا عنوان یتوجه بوده و آثار پرشـــمار، از 

، ین نظامات فقهیا یارهایدر چارچوب ضـــــوابط و مع یمتعدد یهاد آمده و نســـــلین ســـــنت پدیدر ا
ت و یدار مســـئول، عهدهیپژوهو علم یآموزافته و در ســـاحت علم و علمیت ی، تربیو عرف ی، فرهنگیاخالق
گاه تکل ین احکام وضعییادشده، با تعیاند. نظامات شده ییهاو رسالت تیمامور به  یبخش، ارزشیفیو 

 یهار و فرآوردهیاز نهاد علم، بر مســــ یگرو مطالبه یعلم یاصــــل یهاانیبه جر یبخشــــعلم و عالم، جهت
گونهیهمراه نموده  ییان علم را با فراز و فرودهایاثرگذاشـــــته و جر یعلم علم و علوم را رونق خاص از  یاا 

کنارگذارید یده و بخشــیبخشــ گاهانه  یگر را دچار  کردهیآ خود را  یهااند. هر نظام، چارچوبا ناخواســته 
بر فراز نهاد علم برافراشـــــته و « یاندوزدانش یهایســـــتگیشـــــا»ا ی« یآموزعلم یهاســـــتهیبا»به شـــــکل 

گاها از درین نهاد را به پاســـداشـــت آن ســـفارش نموده یگران اکنش گزیرونیبا الزامات ب یون و  ر ی، بدان نا
 ساخته است. 

 یســـــتیکه بر نهاد علم با ینظامات یدرباره یکاوش و بررســـــ یاز مباحث، برا یاما مجموعه یدر زمانه
کانون تالش گرفته و آن را در  ـــــد شـــــکل  کم باش کنش یهاحا خود قرار  یمدارانههدف یهاخردورزانه و 

 ی، خودپنــدارهیاعلم، اخالق حرفــه ی، هنجــارهــایاب و اخالق علم و فنــاورانــد. اخالق علم، آدداده
گذشته تغیادشده در قین مباحث هستند. مباحث یاز ا یو فرهنگ علم یعلم یهی، روحیعلم ر ییاس با 
ــــاد یهاگاه داده و از جنبهیجا ــــتقالل یمحور یهاگاهیبه جا یراعلمیو پ یارش  یعلم یهادر حوزه یو اس

گذشــته خصــوصــا در مورد علوم انســانیکه امروزه ب ین معنیند به ااوارد شــده  یهانهیبه وجه و زم یش از 
ـــــده و بن یفرهنگ ـــــت یمعرف یفرهنگ ی، امرید علمیعلم و تول یهیماو جان هیماآن توجه ش ـــــده اس  ش

بادان پارســــــان٨٧: 1٣٩٥،  ی)ســـــرآ ماهر، (1٩-2٠: 1٣٩2ا، ی( ) بانی و  ماهر،  (1٣٩2)ر بانی و  بان (1٣٩٠)ر  ی)ر
سگان سمیخورا که فرهنگ ی( 1٣٧٩، یفی)طا (1٣٩٠،یسده، و افق یبی، ادی، ربانی، قا شده  ا ادعا و اثبات 

کنشیق فرایل و توفیدر تســه یو عوامل فرهنگ  ی)صــالح دارند یمی، نقش موثر و مســتقیعلم یهاندها و 
وند و ین پی(. هم1٣٩٣فالح ، ، و  یعمران، فاضـــل یل، صـــالحیعق ی)بن (1٣٩٣، و ازناوزاد، یی، رضـــایریام
ستگیپ ش یو سنت و علم آن را تا ینظامات ارز که  کییو نهاد دانش،  شور ما ید و تا ک شده در  د دارند باعث 
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ــه گســـــترده یهــاســـــــازمــان ــان ق مبــاحــث پ یرامون نهــاد علم و برایپ یاو چنــدگ ح و تحّقُ گفتــه شیطر
و هموند آن در وزارت بهداشـــــت،  یفناور قات ویوزارت علوم، تحق یشـــــود. معاونت فرهنگ یگذارانیبن

، معاونت ییج دانشــجویها، بســدر دانشــگاه یمقام معظم رهبر یندگی، نهاد نمایآموزش پزشــکدرمان و 
ن سامان و سامانه قرار دارند. یدر ا ییدانشجو یفرهنگ یهااز تشکل یو انبوه یجهاد دانشگاه یفرهنگ

ل یف و تحلیتوصـــ ییاز ســـو یعنی. یو هم وجه، ســـاختار دارد یافتین اســـاس، مســـاله، هم وجه رهیبر ا
کم باشـــد ضـــرورت دارد و از  یســـتیکه بر نهاد علم با ینگرشـــ یابیو دانش و باز ینظامات ارزشـــ یرابطه حا

کاربســــت اید یســــو ضــــرورت  یســــاختار یهایریگجهت یها و بازنگرین نگرش در ســــاختارســــازیگر، 
که خالء و نین از ایاســـت: نخســـت یبررســـتوجه و  یســـتهیابد.  هر دو وجه شـــاییم تازه و  یازهاین جهت 

که از همین از ایشـــــود و دومیو دنبال م ییت، در آن شـــــناســـــایاولو یدارا عملکردها و  یپوشـــــانن جهت 
کاهش میکاریکرده و مواز یریشـــــگیها، پتیمامور ن یکرد نخســـــتیدهد. ظاهرا پرداختن به رویها را 

گوین را نیدوم یزهااین یاتواند تااندازهیم که با روشنیز پاسخ  تازه و با توجه به  یهاافتیشدن رهد چرا 
ز روشــــن ین یف وجوه ســــاختارینهاد علم، تکل یفرهنگ یت ســــاختارهایت و ماموریبودن مســــئولروشــــن

که نوعا بخش عمدهییم یشتریت بین رابطه در نسبِت با جوانان، ارزش و اهمیخواهد شد. ا  یاابد چرا 
کن ــیجوان یدوره یزمان یهاگران نهاد علم در بازهشاز  ــخص ــّخصــیچن یا برایافته ی یِت علمی، ش  ین تش

 شود:    یبندن صورتیتواند چنیق حاضر میه، پرسش تحقین پایشوند. بر ایت میترب
 یدار حکمرانداشته باشند تا بتوانند عهده یستیبا یهایستگیچه شا یاسالم یجوانان در نظام جمهور

 ند؟ ینما یاریشده و در شهر علم، شهر یعلم یالمتع

 قیات تحقیادب 
 یچارچوب نظر 

گســـــتردهیـــ، ادب1یحکمران کـــه  یاگونـــهه شـــــــده بـــهیـــآن ارا یبرا یمتفـــاوت ییداشـــــتـــه و معنـــا یاات 
 یهــان مفهوم در حوزهیکنــد. ایز میرا از هم متمــا یاز حکمران یی( ده تفــاوت معنــا6٩: 1٩٩٩)2مــانیکو

گســــترش داده چشــــمن حوزهیا یمفهوم یهاهیرد شــــده و توانســــته ســــرماز واین یمختلف  یهااندازها را 

                                                                                 
1 - Governance 
2 -Kooiman 
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 ین سازهید. ایسازان بگشامیران و تصمیگمیتصم یش روی، پ«یامور عموم ینهیبه یاداره»از  یاتازه
که عمدتا ناظر بر مباحث اقتصادیش شناخته میهاشتر با شاخصی، بیمفهوم توسعه  یو حوزه یشود 

که اساسا خاستگاهش ل ک یهاباشد. از شاخصیم یسم اقتصادیبرالیاست چرا  ن یا یبرا ینسبتا اشترا
به مواردیســــــازه م کم یتوان  حا قانونیچون  فاف1ت  پاســـــخگو٣یریپذتی، مســـــئول2تی، شـــــ ، ٤یی، 
کارآ ی، اثربخش٥مشارکت کرد.  ٨كیدگاه استراتژی، عدالت و د٧یمدار، اجماع6ییو   اشاره 

ادشده ی یهاوارد شده و تالش شده شاخص یو معرفت یعلم یهاها به حوزهن شاخصیهم با یحکمران
حات حث و تحل یهاحوزه یبرا یبا اصـــــال عالیمورد ب هاد علم و آموزش  ته شـــــود. ن گرف کار  به  ها،    یل آن

کاربستیآن ن یو جهان یعنوان نماد عمومبه ح یری)ام ن سازه را تجربه نموده استیاز ا ییهاز  ، یبادآفر
کر ینیحســــ ی)حاج (6٤: 1٣٩٧، یمانیو ســــل یابوالقاســــم کاربســــت1٣٩٨ان، یم میو   یها(. مســــتند به 

نهاد  یامور عموم یاداره یســازنهیبه یبرا ییهاشــاخص یریتوان بکارگیرا م یعلم یادشــده، حکمرانی
ع ید و توزیدرخواســـت، تول تراز و مورد یعلم یهاکمتر، فرآورده یانهیکه با هز یاگونهف نمود بهیعلم تعر

 شود.
دارد  یبلندمدت و پربار یخیشاتاریپ ی، دورهیاسالم یو نظام جمهور یدر سنت اسالم یعلم یحکمران

در  یخی(. در مقابل، عصـــــر تار1٣٩٧و مکنون،  یمی)ســـــل وارد نشـــــده اســـــت ٩یخیاما هنوز به عصـــــر تار
که آغاز شـــده اســـت. در ا یان، چند دههیژه باخترزمیوبه یرانیرایغ ینیســـرزم یهاپهنه ن پهنه، یاســـت 

                                                                                 

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

و/یا رآگاهانه یغتوجه و تمرکز » و  «ی نظری و عملیتوجه و تمرکز آگاهانه»اشاره به  ترتیبی بهخیشاتاریو پ یخیعصر تار -٩

 دارد. یاا مقولهیبا موضوع  «سواما همصرفا عملی و غیرنظری 
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 یاعنوان فرآوردهاز دو جهت مورد توجه بوده اســـت: علم بماهم علم و علم به یعلم ینهاد علم و حکمران
کنش ییهایســـــتگی. جهت دوم بر شـــــایو فرهنگ یاجتماع که  از آنها  یســـــتیگران نهاد علم باتمرکز دارد 

کانون اند گرانکنش یهایستگیبرخودار باشند. شا ها گروه یهایپردازها و خامهیورزشهینهاد علم در 
گزارهید و توزیتول یندهایفرا یبوده و برا یاریبس یهاو جماعت خته با ی، آمیانبوه یهاع و مصرف علم، 

ان، یمرب یانهیگراتیترب یهاچون تالش ییشـــــده و با ابزارها ی، فرآوریزیگردار ارزشهیا داعیها ارزش
کتابیمنشــــورها و تدو میتنظ گن  به آن تداوم  یبندینه شــــده و پایران نهادیها تالش شــــده تا در نهاد فرا

کند. از تالشیپ که جنبهین زمیج در ایرا ینسبتا تازه و تاحدود یهادا  است  یدارد مباحث یفرامرز ینه 
گشــــوده و و بســــط داده اســــت. مرتن، هنجارهایدر ا 1که مرتن ، 2ییگرااز: اشــــتراكعلم را عبارت  ین باره 

، ٧ی، تواضـــــع و فروتن6افتهی، شـــــك ســـــازمان٥، اصـــــالت٤یعاطف یغرضـــــی، ب٣ییگراعام/ییرواجهان
عــلــم را عــبـــارت از:  ی، ضـــــــدهــنــجـــارهـــا٩تــروفیــو مــ ٨افــتــنیـــتیـــشــــــنـــاخــتــن/رســــــمــتیـــرســــــمــبـــه

ت/ییفردگرا  یشـــــیانـــدجزم ،1٣، عـــدم اصـــــــالـــت12یعـــاطف یورز، غرض11ییگرا، خـــاص1٠ییگراخســـــــّ

                                                                                 

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 
13 -  Non-originality 
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گستاخ1افتهیسازمان ، و ییطباطبا یر، فرهود، قاضی)وداده ٣شناختنتیرسمعدم به ،2ی، جسارت و 
 داند.ی( م٣، ص. 1٣٨٩( )فرهود، ٩، ص. 1٣٨٧، یتوسل

ــب یها، بحث«یفرهنگ علم» یحوزه ــته  و  یفرهنگ یاکه علم را فرآورده ییکردهایبا رو یترمناس دانس
گســتره یهاتفاوت نظام گون  یهادانش در  کند دارد ین جنبه میخ را منســوب به ایو تار ییایجغرافگونا

که به اســـتناد عناویاز ا یقاتیتحق یآن برا یهاافتهیو ظاهرا از  کرد چرا   ینین دســـت بهتر بتوان اســـتفاده 
گفــت در ایق، میدر متن پرســـــش تحق« یمتعــال»و « یاســـــالم یجمهور»چون   یانگرهن مجــال،یتوان 

سخن  یش از علمیشاپینهفته است و پ یو علم بوم ینیعلم د یهاا آموزهمتناسب ب یفرضشیو پ یارزش
که به دال گون، بایگفته شده  گونا ك نظام ی یاسیس یو حت یاعتقاد یهاها و آرماننوا با آموزههم یستیل 

ح حیشـــــتر و صـــــری، بیچون فرهنگ علم یدر مباحث ییهافرضشین پیخاص باشـــــد و چن تر، امکان طر
گرافرهنگ، بر ارزشدارند و اصـوال  ا ی یدارها تمرکز داشـته و در آشـفته بازار جهتیریگها و جهتشیها و 

گزاره یجهتیب به اینکه  یترجه مســـــتحکمیتر و در نت، موضـــــع روشـــــنیعلم یهاعلم و  جه  با تو دارد. 
 باشـــد، به رســـمزمین می، علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی مغرب«فرهنگ علمی»خاســـتگاه اصـــطالح 

کشـــــف معنا در زیســـــت که  یابد، نگاهی به برخی گاه علمی و معرفتی اصـــــطالحات، اولویت میســـــنت 
 شود.رویکردهای قابل اعتناء در این حوزه از نگاه اندیشمندان غربی می

گینگراس کــه افراد و هــایی میفرهنــگ علمی را بیــانی از تمــامی شـــــکــل»(، p.44 ،2000)٤گودین و  داننــد 
( با 2٠٠٣و همکارانش) ٥یان نولن«. طریق آنها دانش و فناوری را به دســـــت بیاورند توانند ازجامعه می

گون برای بررســـی اصـــطالح گونا لت  اند. بازشـــناخته« فرهنگ علمی»های مختلف در این حوزه، چند دال
لت که علم مییکی از این دال تواند همچون بخشــــی از فرهنگ عمومی، همچون بخشــــی از ها این اســــت 

که باید برای علم نیز همان جایگاهی را آشـکارگی ه لت دیگر این اسـت  ویت خالق ملی نگریسـته شـود، دال
کنش که برای دیگر  سیم  شنا سمیت ب سانی و هنری باز میگریبه ر لت این های ان سومین دال سیم،  شنا

                                                                                 

1 - Organized Dogmatism 
2 -  Immodesty 
3 - Non-recognition 
4 - Benoit Godin and Yves Gingras 
5 -Jan Nolin 
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که سودمندی که علم باید جایگاهی ویژه در جامعه داشته باشد چرا   دارد.ها ای بیش از دیگر پیشهاست 
که در ای بکار میبرای توصـــــیف حوزه»شـــــود فرهنگ علمی در این دو تعریف، چنانچه مالحظه می رود 

: 1٣٨٨)وحید،  شـود.انگلسـتان با عنوان فهم همگانی علم و در آمریکا به عنوان سـواد علمی شـناخته می
کیدی  ها و رویکردهایی به فرهنگ علمی در جایگاه خود ارزشمند است( چنین تعریف1٥٨ اما به جهت تا

گریز و نســبتا ســکوالر آن دارد برای بررســی حاضــر مناســب نیســت. افزون بر این، که بر علم با ماهیت ارزش
گرچه بایستی مورد محور و مدار در تعریف که  های یادشده، دستاوردهای علم جدید، یعنی فناوری است 

گرفتــه و بــا ارزش آن در نظــام معرفتی غرب و « گونگِی لهــها»گــذاری مثبــت نگریســـــتــه شـــــود، تقــدیر قرار 
که بتوان بر چنین رویکردها و تعریفدر نظام معرفتی اسالم، مانع می« بودن علم و فناوریآلی» هایی شود 

کرد.  برای بحث حاضر تکیه 
کـه فرهنـگ علمی را 2٠٠2و دیگران) 1در این میـان تعریف فوئر هـا و ای از هنجـارهـا و فعـالیـتمجموعـه»( 

صداقتاخالقیا شی2تی چون  شه ٣، آزاداندی ستهورزیو اندی کیفیت  ٤های پیو شامل داوری در مورد  که 
تر و برای بکارگیری، ها، با ذهن، مانوسدانند به جهت تکیه بر عناصر و مولفهمی« شود.تحقیقات نیز می

گســـــترهرســـــد بجز اینکه آزاداندیشـــــی و اندیشـــــهتر به نظر میمناســـــب زمین، ربی عمل در مغورزی در 
گر در ماهّیت اصــــطالحاتی چون  مرزشــــکنی و فروپاشــــی ســــاختارها را نیز به همراه داشــــته و این نتیجه، ا

ی آن شـــــده و از این رو تعریِف وی نیز محل تامالت و مالحظاتی گونهآزاداندیشـــــی نباشـــــد َعَرضـــــِی ذات
یتگنشـــتاین، پارســـنز، مرتن، تواند باشـــد. بر این پایه و هرچند اندیشـــمندان مختلفی چون دورکیم، ومی

توان از مباحث اند نمیآبوت، لومان و شـــیلز، رزنیک و هابرماس در این زمینه، مطالعات مختلفی داشـــته
که نظری آنها، در چارچوب ســـــیاســـــت های دانشـــــگاهی و را در محیط« فرهنگ علمی»ها و رویکردهایی 

 ای قابل اتکا برداشت نمود.  کنند پشتوانهلحاظ معنا و محتوا، تعریف و تفسیر میتربیتی ایران، به
کــه بــا رویکردی 1٣٧6) توان نگــاه هراتیهــای ایرانی بــه بحــث حــاضـــــر میاز دیــدگــاه ح نمود  (  را مطر

ح زیر برمی  شمرد:کالبدشکافانه نسبت به فرهنگ علمی، عناصر متعدد آن را به شر

                                                                                 
1 -Micheal Feuer 
2 - honesty 
3 - openess 
4 - continuous reflection 
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گــاهی نســـــبــت بــه مــاهیــت و اهــداف علم و فن -1 هــای هــای تــاریخی و ارزششـــــــهآوری از جملــه ریآ
 شناسی و عملی آن؛شناخت

کارکرد عینی علم و فناوری بهشـــــناســـــایی شـــــیوه -2 کارهای علمی مناســـــب و ی  ویژه امور مالی تحقیق، 
کشفیات جدید؛  کاربرد 

ــــــاب ویژه در زمینــههــای رقمی بــههــای تحلیــل دادهحــداقــل درک از شـــــیوه -٣ ی آنچــه مربوط بــه حس
 شود؛احتماالت و آماری 

ای از قبیل های بین رشـــــتهویژه در زمینهنوعی آشـــــنایی با اصـــــول و قواعد در چند زمینه ی علمی به -٤
 رسانی، محیط زیست و  ...؛ماده و انرژی، اطالع

که دانشــــمندان و تکنســــینشــــناخت تاثیرات متقابل بین علم، فن -٥ ها آوری و جامعه از جمله نقشــــی 
کــارشـــــنــاس در جــامعــه ابــه ــــــاختــار فرآینــدهــای مطلوب در زمینــهیفــاء میعنوان  ی کننــد و همچنین س

 گیری سیاسی؛تصمیم
کسب اطالعات جدید برآمدن؛استعداد روزآمدکردن دانش -6  ها و اطالعات و درصدد 

گفتگویی با تعریفی ساده از علم یعنی 1٣٧٣القلم)سریع ، فرهنگ علمی را با «هاشناخِت هست»( نیز طی 
های بودن به اینکه یک نظم رفتاری در پدیدهشناساند. از نظر او تفکر علمی)قائلمی های آن،کمک سازه

کشف نظم است؛ پدیده شناسی و فرآیندشناسی(، تولید علمی)نوآوری  اجتماعی وجود دارد و عالم در پی 
فت یا ظات برای در باط علمی)بهره برداری از محفو یک(، اســـــتن کار نظری و تئور نایی  بداع و توا ای هو ا

گــاهی از فرهنــگ موافقــت و مخــالفــت، ...( و اخالق  جــدیــد(، شـــــخصـــــیــت علمی)اعتمــاد بــه نفس، آ
کنار هم،   سازند. را می« فرهنگ علمی»علمی)تواضع، پرهیز از انحصارطلبی( با هم و در 

د در یده و فراهم نمایز تدارك دیبحث را ن یتواند چارچوب نظریکه م یایو رســـــم یصـــــورت ســــــازمان
ــــت ــــیاس ــــوبه مورخه  هایس ــــور)مص کش ــــعه فناوری در  ــــد و توس مجمع  22/٠1/1٣٨٣کلی نظام برای رش

ــــلحت نظام( و ذ ــــخیص مص ــــوم از چهار بند با عنوان یتش ــــعه »ل بند س تبین و ترویج مبانی فرهنگی توس
ح ز« فناوری  ر برشمرده شده است:یبه شر

کشور  افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری در 
 ح الگوی مصرفاصال

کاالهای  کیفیت در تولید جهت تشـــــویق مردم به اســـــتفاده از  ترویج فرهنگ اســـــتانداردســـــازی و ارتقای 
کشور  ساخت داخل در فرهنگ عمومی 
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گزینش، آموزش و اشتغال و مبناقراردادن تخصص های علمی، اهمیت دادن به عالقه و استعداد در نظام 
 های مرتبطای در استخدامفنی و حرفه

کلیهقویت و ارزشت کشوری مشاغل، بخصوص مشاغل فنی و حرفهگذاری به   ای در فرهنگ عمومی 
کشور کارآفرینی فنی در   تشویق فرهنگ 

کاری و خودباوریترویج روحیه کار جمعی، وجدان   ی 
دادن به منافع ملی بر منافع شـــخصـــی و صـــنفی در امور مرتبط با واردات ســـازی در جهت اولویتفرهنگ

 خریدهای تجهیزاتی و فنیکاال و 
ح شده بر فرا یهادگاهید که با توجه به ماهید، توزیتول یندهایطر ت نهاد علم، یع و مصرف علم اثرگذارند 

م یآن ترســـ یو مصـــرف یعی، توزیدیتول یطهینهاد علم و ح یفرهنگ یهان ســـازهیب یتوان مرز روشـــنینم
ن ینکه در چنیمتصور شد ضمن ا یهیدون مناقشه و بدطه را بیکه ارتباط هر سازه با هر ح یاگونهکرد به

 یهایستگیشا یبندف و صورتیز دنبال نشده و اجماال شناخت و توصین ی، چنان هدفیمجال و بحث
 د وکاربست علم مد نظر است.  یا مطلوب در تولیموثر 
گزارهیبر مباحث ا یمبتن تواند یگاه م، آنانســـــان یذهن یتکاپوها یهاها و فرآوردهافتهیها، ن بخش، 

که جز آموختهیبه خود بگ یخصـــــلت علم و علم ـــــه در ارزشیها، ررد  ا یداشـــــته  ییهایریگها و جهتش
بودن، آســـــان و یعنوان علم و علمبه یانســـــان را بر تلق یذهن یها، پردازشیاشـــــهین ریکم چندســـــت

که در تحقی یهاشهیکند. ریم یرفتنیپذ را به خود « هایستگیشا»ن ق حاضر، عنوایادشده همان است 
گاه  شوند.یمحسوب م« یعلم یحکمران یهاستهیبا»، یفقه یهال صبغهیدلبه یگرفته و 

 نه یشیپ
گســــتره حکمران یکاوشــــ»با عنوان  یا( در مقاله1٣٩٩)یپور و قوام یقل که با « ییك مرور قلمرویعلم:  یدر 

 یریشـــده تا تصـــو انجام ییروش مرور قلمروعلم با  یل مطالعات متمرکز بر حکمرانیف و تحلیهدف توصـــ
به این حوزه ارایا یهااز پژوهش یکل ند  عات در ادهیجه رســـــین نتیه ده طال که تمرکز م ند  ن حوزه، یتا

 یهینظر یهاو جنبه ی، مشـــــارکت عمومیعلم و فناور یهاشـــــرفتیپ یاخالق یهاچالش یعمدتا رو
 بوده است. یحکمران یاسیس

کمال ها و خانواده یه اجتماعیعنوان ســـــرما»خود با  ی( در مقاله1٣٩٨)یان موســـــویو ســـــجاد یآزاده، 
با روش پ« انیدانشـــــجو یخودپنداره علم  یاخوشــــــه یریگع پرســـــشـــــنامه( و نمونهی)توزیشـــــیمایکه 

و  یتفکر علم یوهیشـــــ یرا به دو مولفه یعلم ینفر انجام شـــــده، خودپنداره 2٥1با تعداد  یاچندمرحله
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که میجه رســین نتیم و به ایتقســ ییگراعلم  یان با خودپندارهیدانشــجو یلیتحصــ یان دســتاوردهایده 
مثبت و  یخانواده رابطه یاجتماع یهیان با ســــرمایدانشــــجو یعلم یو خودپنداره ییآنان از ســــو یعلم

 وجود دارد. یمعنادار
کریهوشــ در نظام آموزش  مطلوب یحکمران یهاشــاخص»با عنوان  یا( در مقاله1٣٩٩) یالســادات و شــا

 یها، مشــــارکت و اســــتقالل دانشــــگاه را به عنوان شــــاخصیعلم یت، آزادی، شــــفافییپاســــخگو« یعال
 اند.برشمده یاموزش عال یحکمران

 یت هایان و واقعیاز دانشـــــجو یان انتظارات فرهنگینســـــبت م»با عنوان  یا( در مقاله1٣٩٩)یجواهر
که بیجه رسین نتیشده، به ا ل محتوا انجامیکه با روش تحل« موجود یفرهنگ  یهااستین امهات سیده 
ان به یان فاصــله وجود داشــته و دانشــجویدانشــجو یســت فرهنگیکشــور و ز یدر نظام آموزش عال یفرهنگ

گرفته  یفرهنگ یهااز آرمان یجهت فرهنگ  ا فاصله دارند.ینظام فاصله 
 یخوب برا یبر حکمران یمبتن یارنفع مد یذ یالگو»با عنوان  یادر مقاله 1٣٩٧، یروشـــــن و متوســـــل

نامطلوب در  ین موجبات حکمرانیانجام شـــــده مهمتر یانهیکه با روش زم« ت وزارت علومیفیک یارتقا
ج و منزلت یف عوامل با منشـــــاء ذیوزارت، ابعاد برونیوزارتوزارت علوم را عوامل درون نفعان و فقدان ار

 دانند.یهو علم مماعلم به
ـــــ یفرهنگ یهاپژوهش معاونت گزارش1٣٩٩)یاسالم یمجلس شورا یهامرکز پژوهش یاجتماع ـ با  ی( در 

گام دوم انقالب)»عنوان  کشور  یاـــــ حرفه یعلم یهابیآس« (ی.علم و فناور2الزامات تحقق  نهاد علم در 
ـــتگ ـــمرده و وابس ـــور به انگ یدات علمیزان تولیم یرا بر ش ـــیرموثر مانند ترفیغ یهازهیکش  یاع و ارتقاء اعض

گرفتن  یدکتر یدر مصــــاحبه ینامه، قبولانیپا یا نمره برایافت مجوز دفاع از رســــاله ی، دریئت علمیه و 
 عوامل برشمرده است. ین)بورس( و استخدام را از ایلیتحص یراتبه
ـــان مقات انجامیتحق ـــده نش ـــر و عوامل فرهنگیش ـــای یدهند عناص ـــتگیا آنچه ش ـــتهیها و بایس کار  یهاس
کیم دهینام یعلم ، یعی)من داشـــــته یم و جدیمســـــتق ینهاد علم، اثرگذار یســـــازیفیشـــــوند بر رشـــــد و 

کمین می( و به هم1٣٩٨، یی، عباس زاده و طباطبایمانیســـــل آنها در نهاد علم  ینگیت و نهادیزان، حا
توجهات  یند ناترازیتواند برآین مساله میاز ا یران، محل بحث و چالش است. بخشیا یاسالم یجمهور

 یاگونهشــده باشــد بهنییتع یهاتیها و مامورتیســه با مســئولیبه نهاد علم در مقا یو رفتار یتارســاخ
کم توجه ســـاختاربخش یکه در برخ گر از جمله ید یهاحوزه یم و در برخیروبرو هســـت یو رفتار یها با ترا

توان یرا م یتیرو مامو ینهاد علم، خالء ســـــاختار یو هنجارها یاحرفه یهاتیها و مامورتیمســـــئول
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ل نمود.  استنباط و استدال

 روش 
کیتحق  یل محتوا، روشیتحل»ل محتوا انجام شده است. یبوده و با روش تحل یفیق حاضر، از جهت نوع، 

ك متن یــ یهــاکــه در آن از مشـــــخصـــــــه یت اجتمــاعیــاطالعــات در مورد واقع یآورجمع یاســـــــت برا
به  1٩٨٣مرتن، «)شودیم یریگجهیربارز( نتیشده)غنك متن ثبتی یهاشده)بارز( در مورد مشخصهثبت

و  یاســـــیشـــــود: قیافت انجام میبا دو ره یفیک یل محتوای(. روش تحل2٨: 1٣٨٧مهر،  ینقل از: محمد
ف واحد یها؛ تعرداده یســـــازن روش عبارتند از: آمادهیا ی، مراحل نوعیافت اســـــتقرائی. در رهییاســـــتقرا

کدبندییل؛ تعیتحل ح  کدبندین طر  یهاها؛ اســـــتنتاج از دادهمقوله یهم ســــــاز یابیکل متن؛ ارز ی، 
گزارش روشیکدبند  ها.افتهیها و شده؛ 

ح زیتحق یهاگام  ر برداشته شده است:یق برابر روش منتخب به شر
ل محتوا یکشور مورد مطالعه و تحل ینهاد علم و فناور ین رابطه اسناد باالدستیها: در اداده یسازآماده

گرفت  یفه ســـــلطانی، خلیانیپور، حاجیمراد یقات مرتبط مانند مقالهیه و با رجوع به مقاالت و تحققرار 
گذاریســ یامدهایبه پ یافتیره»( با عنوان 1٣٩6) ل اســناد یران بر اســاس تحلیدر ا یعلم و فناور یاســت 

 ید باالدستاسنا»عنوان ن حوزه داشتند بهیقات ایدر تحق یشتریکه وجه اشتراك ب ی، اسناد«یباالدست
ح جدول شماره یل محتوا انتخاب شدند. مشخصات اسناد یتحل یبرا« پرارجاع  است. 1ادشده به شر
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 رانیا یاسالم ینهاد علم در جمهور یالدستا: اسناد ب1 جدول

 نام سند
بــیـــانــیـــه 
 گام دوم

الگوی 
ی پایه

پیشرفت 
1٤٤٤ 

علم و  بردی  ه حول را ســــــنـــد ت
کشو  رفناوری 

های سیاست
کلی علم و 

 فناوری
)نظام آموزش 

عالی، 
تحقیقات و 

 (فناوری

سند 
دانشگاه 

 اسالمی

نقشه 
جامع 
علمی 

 کشور

بیانیه
ش

ی ارز
های بنیادین سند

 
چشم

1٤٠٤انداز علم و فناوری در افق 
بیانیه 

فناوریی ماموریت نظام علم و 
 

اهداف بنیادین نظام علم و 
فناوری کشور

 
تـــــاریـــــخ 

 صویبت
22/11/

1٣٩٧ 
1٠ ٣٩٧6/٠٥/1٣٨٨ 

2٩/٠6/1٣٩
٣ 

2٥/٠٤/1
٣٩2 

1٣٨٩ 

مرجع 
 وزارت علوم تحقیقات و فناوری مقام معظم رهبری تصویب

مجمع 
تشخیص 
مصلحت 

 نظام

شورای عالی انقالب 
 فرهنگی

گزاره یداشـــته و  محتوا یت حقوقیماه ،یل: اســـناد مورد بررســـیف واحد تحلیتعر هر  یعنیاســـت  یاآنها 
ستقال بار حقوقگ گانه یزاره، م شته و قابل یاجدا گانهیا پیت انتقال معنا یدا شتند بر هم یاام جدا ن یرا دا

گزارهیپا  ده شدند.یل برگزیتحل یعنوان واحدهااسناد، به یهاه، 
کدهایکل متن: اســناد منتخب، چند یکدبند که  یین بار مورد مطالعه قرارگرفته و با خوانش و مرور آنها، 

گزاره باشـــند برگز یمعنا یرندهیوانســـتند در برگتیم ج شـــدند)در مجموع یکامل هر  گانه در  116ده و جدا
که بخشـــیکدها تدو یبنددســـته یبرا یت طرحیکد اســـتخراج شـــد(. در نها کار در ایاز فرا ین شـــد  ن یند 

ح جدول شماره  گزارش است. 2مرحله به شر  قابل 
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 کدها یبندو مقوله یکدبند : جدول2 جدول

بیانیه  نام سند
 گام دوم

الگوی 
ی پایه

پیشرفت 
1٤٤٤ 

سند تحول راهبردی علم و 
کشور مصوب  فناوری 

های سیاست
کلی علم و 

 فناوری
)نظام آموزش 

عالی، 
تحقیقات و 

 (فناوری

سند 
دانشگاه 

 اسالمی

نقشه 
جامع 
علمی 

 کشور
بیانیه

ش
ی ارز

های بنیادین 
سند

چشم 
ان

داز علم و فناوری در افق 
1٤٠٤

بیانیه 
فناوریی ماموریت نظام علم و 

 
اهداف بنیادین نظام علم و 

فناوری کشور
 

تاریخ 
 تصویب

22/11/1
٣٩٧ 1٠ ٣٩٧6/٠٥/1٣٨٨ 2٩/٠6/1٣٩

٣ 
2٥/٠٤/1

٣٩2 1٣٨٩ 

مرجع 
وزارت علوم تحقیقات و  مقام معظم رهبری تصویب

 فناوری

مجمع 
تشخیص 
مصلحت 

 نظام

الی انقالب شورای ع
 فرهنگی

عمل  
 جهادی

تربیت 
نیروی 

انسانی با 
کید بر  تا
فرهنگ 
 جهادی

جهاد مستمر  
 علمی

جهاد 
  علمی

کدهایا یشـــده: برایکدبند یهاها و اســـتنتاج از دادهمقوله یســـازهم یابیارز ، یاســـتخراج ین بخش، 
کدها ییابتدا یبنددســـــته ـــــده و با مرور چندباره،  گان یکه همانند ییش ف و یك ردیداشـــــتند در  یواژ

گان یکیو نزد یمعنو یکه همانند ییکدها ج شدند. در ا یبعد یهافیداشتند در رد یواژ ن مرحله، یدر
گوداده که در یاســاســ یهاه، مقولهین پایاند. بر همافتهی یاا شــده و ظهور مقولهیها،  ، اســتخراج شــدند 

ج شـــدهیبخش پ گزیانیاند و در بخش پاوســـت در ها از افتهیل شـــدند. اعتبار یها تحلافتهیارش ، با عنوان 
 ن شده است.یقات تامیر تحقیسا یهاافتهیو ارجاع به  ینظر یق همگونیطر
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 هاافتهی   
گام نخسـت انقالب اسـالمیا یاسـالم ینظام جمهور به علم و دانش داشـته و  یریتوجه انکارناپذ یران در 

ـــوب من حیت نظام، همیموفق یاز نمودها و نمادها یکی ـــتیوزه محس ـــود هر چند در مقام دس به  یابیش
کلیدر ا یاهداف متعال که  گانین حوزه  ح یتواند آن را توضــیعلم نافع مو  ینی، علم دیچون علم بوم یدواژ

شا ضع آرمانیدهد  صلهید با و شد و ا یا، فا شته با سبت زمان و هزیدا صله به ن شده  یانهین فا ج  که خر
کنون نظام جمهور تواند محســوبینم یبیضــعف و ع که مصــوب و  یاســتناد اســنادبه یاســالم یشــود. ا

که نهاد علم مطلوب خود را نقشـــه یتیمنتشـــر نموده در موقع ف ینموده، عناصـــِر تراز آن را تعر یزیراســـت 
 ن،یقیب به یت، ظاهرا و به احتمال قرین موقعیآن را مشـــخص نموده اســـت. در ا یندهیر آینموده و مســـ

 یحوزه یمتعدد فرهنگ یکه ســــــاختارها یفیتکل یکینمود:  ییتوان شـــــناســــــایم یدف راهبریدو تکل
 یعال ی، شـــــورایانقالب فرهنگ یعال ینهاد علم از جمله شـــــورا یجهان یندهیعنوان نمابه یآموزش عال

ــــگاه با یفرهنگ ی( و نهادهایقات و فناوریوزارت عتف)وزارت علوم، تحق ــــر در و ناظر بر دانش ــــتیحاض  یس
، یگریند؛ دیه نماید انجام دهند را تهیاز آنچه انجام داده و آنچه با ینهاد یر آن شـــــده و نگاشـــــتداعهده

کنش یفیتکل ان جوان)به استناد یحاضر در نهاد علم از جمله جوانان و خصوصا دانشجو یگران انسانکه 
ج در ب شـــران یپ یهاتیولر بار مســـئیدار آن شـــده و شـــانه به زعهده یســـتیگام دوم( با یهیانیمفاد مندر
کســـــب یت ین مســـــئولیرش ایعتا پذیها شـــــوند. طبتین مســـــئولیدار اداده و عهده ینظام علم و فناور ا 

که بن یازمند مقدماتیرش آن نیپذ یبرا ییتوانا که یبوده و هم یاتیو ح یادیاســـــت  ن مقدمات اســـــت 
 یابیر و دستیبقاء، تداوم مس یراب یاسالم یاز نظام جمهوریتواند شرط الزِم نهاد علم و دانِش مورِد نیم

 یباشد. از شروط مقدمات ین اسالمیتمدن نو یعنیشده در بلندمدت نییشده و تعفیتعر یهابه آرمان
ح ز ین مهم، استقرار فرهنگ علمیا یبرا که محورها و ارکان آن به شر  ر است:یاست 
 علم یاعتقاد یهایستگیها و شاستهیبا

، یروزید در مراحل مبارزه، پیآیمنتخب آن برم یاســـــیکه از عنوان ســـــهمچنان یاســـــالم ینظام جمهور
کثر یتطابق و همگون ینده، بر اســـالم و تالش برایر آیم مســـیاســـتقرار و ترســـ  یگذارهین پاین دیبا ا یحدا

کم شــود. تصــو یســتیآن با یفرد یو حت یاجتماع یارکان زندگ یدر تمام یافتین رهیشــده و چن ك یر یحا
شــــبرد آن را ین اســــالم در ســــاخت و پیتواند نقش دیکه م یاســــالم یجمهور یبرا یراهبرد ینگارندهیآ

ح شکل شماره یع  است. 1ان سازد به شر
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 رانیا یاسالم ینظام جمهور یراهبرد ینگارندهی: آ1 شکل
ـــــاســـــین راهبرد و رهیز از اینهاد علم ن  ـــــت و در هر مرحلهیبرکنار ن یافت اس خود را دوباره  یســـــتیبا یاس

، یحیا تلویناظر بر نهاد علم، آشکارا  یاسناد باالدست ین جهت در تمامیو همراه سازد. به هم یدهسامان
لت کلشـــــود. بهیمشـــــاهده م ین ارتباطیچن یســـــتگیبر با یدال ن بر یارتباطات نهاد علم و د یبرا یطور 

صور ساس احتماالت منطق  صور و تریا صورت قابل ت شماره یس، چهار  شکل  که در  ست  شده  1م ا ج  در
 است.

 مختلف ینظر یهاافتین در رهیعلم و د یها: نسبت2 شکل
ن یب یخوان و همگن باشــد؛ نســبت تســاوتواند همینم ینید یت جامعهیو ماه ین، با مبانینســبت تبا

ــع مطلوبیعلم و د ــور مع ین، وض که ظاهرا تنها در زمان حض ــت  ــوم)علاس ــالم( امکان تحقق دارد؛ هیص الس
کثریکه د یوجه در جوامعنســـــبت عموم و خصـــــوص من  یط برایرفته و آن را واجد شـــــرایرا پذ ین حدا

گزارهیم یمعرف یو اجتماع یفرد یزندگ یهاســــاحت ینقش در تمام یفایا چون  ییهاکنند با اصــــول و 
ح یخصـــــوص مطلق م جه نســـــبت عموم ویکند. در نتیدا مین تعارض پیت دیجامع تواند چارچوب طر
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کثر ینید یکردهایبا رو یان در جامعهیعلم و د یبه نام رابطه یموضـــــوع ـــــد به  یبه صـــــورت حدا باش
از جمله نظام  ینیبا نظامات د یســـو، علم تماما در راســـتا و همین ارتباطیچن یگر و در راســـتایعبارت د

گرفته و محدود به حدود و شرا یفقه  شود.یط آن میقرار 
گون گزارهیتعب یو پرشــمار یگونا  یاســالم یا جمهوری ینهاد علم در نظام اســالم یگذارهیکه پا ییهارات و 

تواند باشــد و یافت مین خواســته و رهیند همیکند برآیرا مطالبه م یاســالم یهاآموزهو ینید یهاهیبر پا
کنشیبر هم گزان و جوانان علمیژه دانشـــــجویوبه یگران علمن اســـــاس،  العلم به فقه یســـــتیر بایپژوه، نا

گزاره ینید یهاکه آموزه یعنوان دانشـــبه و  یتیبا بار مســـئول ییو اجرا یاتیعمل یهادر ســـاحت علم را به 
گردند. یکند تجهیل میآور تبدفیتکل  ز 
 علم  یاسیس یهایستگیها و شاستهیبا

، تالش یاســـیســـ یهاگر نظامیندانش در دبا همو یاســـالم یز نهاد علم در نظام جمهوریاز وجوه تما یکی
کامل آن با نظام )و ایپ یبرا  ین ضـــــرورتیباشـــــد. چنیم یاســـــی( ســـــیدئولوژیوند تنگاتنگ و بلکه تطابق 

ـــالم ینید یهابرگرفته از همان آموزه که در بخش اعتقادشیپ یو اس ـــت  ـــد. ا یگفته اس ـــاره ش نکه در یاش
گفته شـــــده  ینید یمبان لطان  »ما   یبرا یتخصـــــصـــــ یاگاه علم از واژهیان جاین و بییتب یبرا و« الِعلُم ســـــُ

کرده م یعنی یاســیاســت و ســیســ یحوزه از ضــرورت  یتواند نشــان و نمادیســلطان و ســلطنت اســتفاده 
ـــــد و بلکه اصـــــوال دن یوندین پیچن د قدرت و ثروت یتول یبرا یز دانش و نهاد علم را رکنیامروز ن یایباش

نجا یافته و از ایتنگاتنگ  یوندیپ یاســـــیطور نظام ســـــنیاســـــت و همیســـــه دانش و ین پایداند بر هیم
 یدئولوژیو ا یاســـیآن با نظام ســـ ییســـوکه هم ییکردهایاســـتقالل نهاد علم و دانشـــگاه در رو یهاهیداع

کم را رد م کش( به11-26: 1٣٨٩)فراستخواه،  کنندیحا  ده شود.یچالش 
عنوان آن به یو مبان یجه داشــت: شــناخت انقالب اســالمتو یبه دو رکن اصــل یســتین حوزه ظاهرا بایدر ا

اســـــت و بر  ین اثریچن یا در پی، اثرگذار شـــــده یاجتماع یزندگ یقلمروها یکه در تمام یاجتماع یانقالب
که با مبانیرا م یه، دانشـــــین پایهم و  یشـــــناخت، معرفتیشـــــناخت، انســـــانیشـــــناختیهســـــت یطلبد 

کالن مدآن تطابق داشــته باشــد؛  یشــناختارزش که در ســهیت ایریشــناخت نظام   یزمان یبرههن انقالب 
کـه بـا ایرا م یافتـه و علم و دانشـــــیـت ظهور یـت و مهـدویـامـامـت، وال قـدرت و  یهـان ســــــاخـتیطلبـد 

 {هماهنگ و همراه باشد. یاسالم یجامعه یاسیت سیریاست}مدیس
 علم یهنجار یهایستگیها و شاستهیبا

که روزیا یجهت پربارد بهیشـــا یعلم در ســـنت اســـالم یهنجارها دانش  یهاقله یســـازنده ین ســـنت 
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گون و با ر یهاکه در صـــــورت یو قرآن ییروا یهااز آموزه یرو حجم انبوهید پیبوده و شـــــا  یهاشـــــهیگونا
ر، َخُبر، ُنه یا اســـــمی یفعل َعر، َفَقه، َفِهم، َنَظر، َبصـــــَ و  یابیقابل رد ی، لّب، ِحجیمختلف چون َعِلم، شـــــَ

گون یریرهگ گونا ــــت مختلف و  ــــته برایم ین تنوعیاند. چناس که  یعت دوگانهیند طبیتوانس ــــد  علم باش
ل و عاملش هر چه یز باشد. دلیگر نانیتواند سرکش و طغیم 1ساز و عبدپرورشعیعت مطیطب یاندازهبه

که توان علم، ضـــرورت نین داعیباشـــد بر ا  یســـته و ضـــروریبا آن را یهنجار یاز غنا ییزان باالیاز به میه 
گر قرار اسـت دانشـیوارد نم یاکند خدشـهیم که با تعالیا فراهم آید شـده یتول یسـازد. ا سـاز و م انسـانید 

ــاز نظامتمدن یهاآرمان ــالم یس ــالم یاس ــطح و تراز انقالب اس ــد چنران همیا یدر س ــو و همگن باش ن یس
 یو ســاختار ینهاد یگاه، ضــرورت توســعهن خاســتیده شــده و از همیتدارك د یســتیاز هنجارها با یزانیم

 شود.یمربوط، روشن م یدر نهادها یعلم یدهندگان هنجارهاجیترو

 یریگجهیبحث و نت
شـــران حرکت یعنوان پران بهیا یاســـالم ی، نهاد علم در نظام جمهوریبه اســـتناد اســـناد فراوان باالدســـت

گرفته است. ا ین اسالمیجاد تمدن نویبه سمت ا یجهاد تداوم حرکت پرتوان خود دو  ین نهاد برایقرار 
گام نخســـت انقالب اســـالمینه را پیشـــیپ در نظام  یعلم یو ســـرنوشـــت علم و دســـتاوردها یش رو دارد: 
گزارشنیب گرچه نهاد علم در نظام جمهور ییهاالملل.  که   یهااستیرو سیران، پیا یاسالم یوجود دارد 

ما یو راهبرد یاصـــــول ظام و ح تابان و فزا نیباالتر یهاتین  یاندهیمقامات مســـــئول از آن رشــــــد شـــــ
ها در گزارش یرا برخ ین رشـــــدی(. چن٤-1٤: 1٣٩٩، یاســـــالم یمجلس شـــــورا یهاداشـــــته)مرکز پژوهش

، ی( )روشــن و متوســل٧٧: 1٣٩٨)فراســتخواه،  اندف نکردهیران توصــیا یل جامعهیاهداف و مســا یراســتا
1٣٩٧ .) 

که پ یمان اســـنادتوان در هیت را مین وضـــعیا ییچرا  یندهاینهاد علم را در فرآ یشـــرانیجســـتجو نمود 
 یاســـالم یادشـــده، جمهوریاند. برابر اســـناد ران باعث شـــدهیا یاو فرامنطقه یا، منطقهیمل یتوســـعه 

سعه دامنه نهاد علم به آن مفهوم و معنا یران در پیا سیس یهاگر نظامیکه در د ییتو شود یدنبال م یا
کــه ترازهــا و نصــــــابیرا دنبــال م یکــه علمســــــت بلینبوده و ن و معطوف بــه  یانقالب ینظــام یهــاکنــد 

گراید در داشــته باشــد. چنیرا  با یاســالم یبا وصــف یســازتمدن نهاد  یبرا ی، الزاماتیش و عطف توجهین 

                                                                                 
 .«عبداً یرَنیحرفاً َقد صَ یمَن عَلَّمَن»یا « إِنَّما یخشی اهللُ مِن عِبادِِه الُعلماء»چون  ییهادر چارچوب آموزه - 1
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که در ســه محور اعتقادیجاد میعلم ا ن ســه از یهســتند. ا یقابل دســته بند یو هنجار یاســیســ، یکند 
که همگیتوانند متماینم یجهات د و اعتقاد به خداوند در یت توحیبرآمده از مرکز یز از هم باشـــــند چرا 

 یهستند و جداساز یپوشان و همگعتا، همیان معاصر است و طبیرانیا یو اجتماع یفرد یساحت زندگ
ضوع  یو ادار یوانیو د یتیریمد یکردهایتواند به رویآنها تنها م شد ایاریبه مو سان با ما در مقام عمل ر

کنش هر  یارهایبتوانند خود را به هر ســــه حوزه، آراســــته و مع یســــتین نهاد بایگران او اجراء، نهاد علم و 
هدتســــــه جا ند علم یعلم یهابخش را در م تا بتوان ند  ظام اســـــالم یخود ظهور و بروز ده و  یدر تراز ن

کارگشا نخواهد  ییبتنها ین مباحثیح چنند. طریه نماید و ارایتول ین اسالمیمعطوف به نظام و تمدن نو
ها و و رفع خالء ییشــناســا یدر راســتا یشــتر و بعدیب یهاپژوهش یباشــد برا ینکه خاســتگاهیبود مگر ا

کرد ین حوزه میکه در ا یو نهاد یساختار یهانقص  ا استخراج نمود. یتوان مشاهده 
که:یبحث حاضر م یهاافتهیبا توجه به  ل نمود   توان استدال

ح  ی، به اســـــتناد اســـــناد قانونیرکن اعتقاد نســـــل جوان در ســـــپهر علم و دانش، یاز ارکان حکمران و شـــــر
رسد دستاورد ینظر مگر است اما بهار فعال و تالشیها، بسدر دانشگاه یمتول یف و عملکرد نهادهایوظا

پژوه تراز نظام را ا داتشیدانشــــجو  یبجا یفراتر از انســــان تراز نظام اســــالم یزیها نتوانســــته چن تالشیا
گزارش یصــــین مدعا، همان خالءها و نقاید و شــــاهد ایت نمایترب که   ی)باقر گفته و تازهشیپ یهااســــت 

کرده ی(، بخشـــــ1٣٩٧، یمقــدم و احمــد گزارش  ــد. بر ااز آن را  ــایان ــن پ در  یفرهنگ یه، آنچــه نهــادهــای
کرده و رشــد  دادهیها تربدانشــگاه  یفرهنگ یا شــورای یغات اســالمیثال ســازمان تبلاند متفاوت از آنچه مت 

ــه یعموم ــور در عرص ــتین نهادها بایکه ایجامعه انجام داده، نبوده، در حال یعموم یکش گران کنش یس
گیخود را در نسبت با علم و دانش، رشد داده و انسان عالم با و ج در اسناد باالدست یعلم یهایژ  یمندر

 (. ٣٠: 1٣٩1ان، )اشتری ندیت نمایجامعه ترب یبرا
وجود دارد  یکه در اســـالم و تمدن اســـالم یحا و مســـتند به ســـنت پرباریا تلویحا یتصـــر یاســـناد باالدســـت

ـــــاصـــــ یهاگزاره ک یو تخصـــــصـــــ یاختص گزاره ید قرار داده و وزنینهاد علم را مورد توجه و تا  یهاهمانند 
کمتر از  ییهاگزاره نیت چنیت و موضـــوعیاند. اهمبه آن داده یخیو تار یاســـی، ســـیاعتقاد در نهاد علم، 

گزارهید ــــت و بلکه امروزه بر نقش آن در ارزشیها نگر مباحث و  ــــتریتوجه ب یعلم ینیآفرس ــــبت به  یش نس
ح وظاین حال، به استناد ماموریشود. در عیگذشته م ط نهاد یفعال در مح یفرهنگ یف نهادهایت و شر

کمتر مشخص و آشکار است و همدانشگاهآن در  ینهاد یران، متولیا یاسالم یعلم جمهور ن ابهام یها، 
کمیت، ایدر مســئول  (1٣٩٧، ی)روشــن و متوســل و مهجور نگه داشــته اســت یاهیت، حاشــیفعالن حوزه را 



 1399پاییز  /سومشماره  حکمرانی متعالی/                                                                                                         215 

215 
 

 (.٨٠: 1٣٩٧و حسن،  ی)جواد
 یوندهایها و پ، توجه به خاســتگاهیدر اســناد نظام اســالم یعلم یهایســتگیها و شــاســتهیاز بایوجه امت

عنوان ران بهیا ینکه انقالب اسالمیباشد. ایم یانقالب اسالم یمعرفت ینهاد علم و مشخصا مبان یاسیس
ر ینکه در مسیعلم و دانش را باعث شد و ا یندهی، رشد شتابان و فزایاسیس یو موضوع یاجتماع یانقالب

 یهاحوزه مغفول در یهاازمند اســـــت از حوزهیو مختص به خود ن یاختصـــــاصـــــ یو مقصـــــد خود به علم
 تواند محسوب شود.  یمطالعات علم م

کرده و اجرایقبول مســـئول ین ســـپهریکه قرار اســـت در چن یجوانان ازمند یت داشـــته باشـــند نیمامور یت 
شــــبرد یپ یســــتهیگفته هســــتند تا بتوانند شــــاشیار در ارکان پیاختبهد آتشیمتوازن و البته شــــا یرشــــد

 شوند. ینظام اسالم یاهداف علم
 

 عمناب
کمال .1 خانواده ها و خودپنداره  یه اجتماعی(. سرما1٣٩٨، ع. )یان موسوی، ا.، و سجادیآزاده، م.، 

(. 1٥٩-1٨٧)ص.  ی، علم و فناوریآموزش عال یو اجتماع یان. مطالعات فرهنگیدانشجو یعلم
 .یو اجتماع یتهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگ

ک. ) .2  شناسان.اری فرهنگی. تهران: جامعهگذای بر روش سیاست(. مقدمه1٣٩1اشتریان، 
ح آباد یریام .٣  یحکمران ییهمگرا ی(. بررس1٣٩٧، س. )یمانی، م.، و سلی، ج.، ابوالقاسمیفر

کنش ها یدانشگاه  یآموزش عال یپژوهش یران. فصلنامه علمیا یدر آموزش عال یشبه تجار یو 
 .61-٨6ران، یا

ران. یا یدر نظام آموزش عال یحکمران یب شناسی(. آس1٣٩٧، ح. )یمقدم، ن.، و احمد یباقر .٤
گذاریس  .٥٥-٧٤، ٤(٤)یعموم یاست 

با عملکرد  ی(. ارتباط سرمایه فرهنگ1٣٩٣، م.، و فالح ، و. ) یعمران، ا.، فاضل یل، آ.، صالحیعق یبن .٥
و  ی. توسعه پژوهش در پرستار1٣٩2گلستان سال  یان دانشگاه علوم پزشکیدانشجو یعلم

 .٥1-٥٨، 1(11)ییماما
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. راهبرد یعلم یه هاین نظرین تکویادیبن یه و فرهنگ: روش شناسی(. نظر1٣٩2ا، ح. )یرسانپا .6
 .٧-2٨(، 2٣فرهنگ)

پژوهش در علوم  یچارچوب حکمران یب شناسیو آس یی(. شناسا1٣٩٧، م.، و حسن، د. )یجواد .٧
 .61-٨6، ٨٧( 2٧ران. راهبرد)یا یاسالم یدر جمهور یانسان

 یفرهنگ یت هایان و واقعیاز دانشجو یان انتظارات فرهنگی(. نسبت م1٣٩٩، ف. )یجواهر .٨
(. تهران: 11٣-12٤)ص.  ی، علم و فناوریآموزش عال یو اجتماع یموجود. مطالعات فرهنگ

 .یو اجتماع یپژوهشکده مطالعات فرهنگ
کرینیحس یحاج .٩ گذاریند سی(. فرآ1٣٩٨ان، ز. )یم می، ح.، و  و  یعلم، فناور یو حکمران یاست 

 .٧1-٨6، 2(11)یاست علم و فناوریس. ینوآور
عنوان محصول فرهنگی: از جامعه شناسی معرفت (. دانش به1٣٩2ربانی ، ع.، و ماهر، ز. ) .1٠

 .1-2٩(. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، CSS( تا مطالعات فرهنگی علم)SSKعلمی)
ل جامعه ی(. تحل1٣٩٠، ن. )یسده، م.، و افق یبی، ر.، ادی، و.، ربانی، ع.، قاسمیخوراسگان یربان .11

 .11٧-1٥٨ران، یا یقات فرهنگین. تحقینو یکردهایدر رو ید علم؛ تاملیتول یوه هایش یشناخت
های فرهنگی در جامعه ترین تحلیل(. علم و فرهنگ: تاملی بر مهم1٣٩٠ربانی، ع.، و ماهر، ز. ) .12

 .6٣-٨٩شناسی علم و فناوری. فصلنامه ی تحقیقات فرهنگی، 
 یارتقا یخوب برا یبر حکمران یمبتن ینفع مدار یذ ی(. الگو1٣٩٧، م. )یوسلروشن، ا.، و مت .1٣

 .٤٩-٧1(، ٤1)یاموزش یت وزارت علوم. پژوهش در نظام هایفیک
کید بر سرمایه های انسانی و 1٣٩٥، ا. ) یسرآبادان .1٤ (. تبیین مؤلفه های پیشرفت علم و فناوری با تأ

ت و یری)دانشکده مدییانشگاه عالمه طباطبا. تهران: دیرانیا یاجتماعی با رویکرد اسالم
 (.یان نامه دکتری()پایحسابدار

 .2٤-2٨، یاقتصاد یاسی. اطالعات سیو فرهنگ عموم ی(. فرهنگ علم1٣٧٣ع القم، م. )یسر .1٥
کی(. فراتحل1٣٩٧، ج.، و مکنون، ر. )یمیسل .16 در  یناظر بر مساله حکمران یعلم یپژوهش ها یفیل 

 .1-٣٠ ،1(1٠)یت دولتیریران. مدیا
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فرهنگی بر تولیدات  ی(. بررسی تأثیر سرمایه 1٣٩٣، ع.، و ازناوزاد، غ. )یی، س.، رضایریام یصالح .1٧
 .٩٣-11٣، 1(٣)یـ فرهنگ یعلمی دانشجویان. فصلنامه مطالعات توسعه اجتماع

 .٤٧-٥٣افت، یت ها و تنگناها(. رهیقابل یران)بررسیا یـ پژوهش ی(. فرهنگ علم1٣٧٩، ع. )یفیطا .1٨
های ایرانی. تهران: نشر (. دانشگاه و آموزش عالی: منظرهای جهانی و مسئله1٣٨٩تخواه، م. )فراس .1٩

 نی.
و  یران. مطالعات فرهنگیدر ا یدانشگاه و آموزش عال یصه ژانوسی(. خص1٣٩٨فراستخواه، م. ) .2٠

و  ی(. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگ٧6-٨٥)ص.  ی، علم و فناوریآموزش عال یاجتماع
 .یاجتماع

کادم1٣٨٩فرهود، د. ) .21 (، ٤و  ٣)یك در آموزش و پژوهش. فصلنامه اخالق در علوم و فناوری(. اخالق آ
٤-1. 

کاوش1٣٩٩، س. )یپور، ح.، و قوام یقل .22 گستره حکمران ی(.  . مجموعه ییك مرور قلمرویعلم:  یدر 
دفاع  یل(. تهران: دانشگاه و پژوهشگاه عا٣٠٤-٣٣٨)ص.  یحکمران یش ملین همایمقاالت نخست

 .یمل
گنجیتحق یعمل یل محتوا)راهنمای(. روش تحل1٣٨٧مهر، غ. ) یمحمد .2٣ نه علوم یق(. تهران: 

 : دانش نگار.یانسان
است یس یامدهایبه پ یافتی(. راه1٣٩6، ح. )یفه سلطانی، ا.، و خلیانیپور، ح.، حاج یمراد .2٤

(، ٣٧)یاموزش یدر نظام ها. پژوهش یل اسناد باالدستیران بر اساس تحلیدر ا یعلم و فناور یگذار
1٧٧-1٥1. 

گام دوم انقالب)1٣٩٩. )یاسالم یمجلس شورا یمرکز پژوهش ها .2٥ .علم و 2(. الزامات تحقق 
 .یاسالم یمجلس شورا ی(. تهران: مرکز پژوهش هایفناور

 یالگو یابیو اعتبار ی(. طراح1٣٩٨، س. )یی، ن.، عباس زاده، ن.، و طباطبایمانی، ر.، سلیعیمن .26
 .1٧-٣6(، 1٨)ییایآموزش علوم در ی. فصلنامه علمیخوب در نظام آموزش یتیترب یحکمران

گذاری عمومی. تهران: میزان.1٣٨٨وحید، م. ) .2٧  (. سیاست 



  218         در ساحت علم یاسالم یمتعال یجوانان تراِز حکمران یهایستگیو شا هاستهیبادر شهر علم:  یاریشهر
 

 

در  یرفتار اخالق یارهای(. مع1٣٨٧، غ. )ی، م.، و توسلییطباطبا یر، ا.، فرهود، د.، قاضیوداده .2٨
کار علم ك(. اخالق در علوم و یمرتن و رزن یو فناور اخالق در علم یشناسبر جامعه ی)تاملیانجام 

 .6-1٧، یفناور
 .٨6-٩1، 1٥(. پیشرفت علمی و فرهنگ علمی. رهیافت، شماره 1٣٧6هراتی، خ. ) .2٩
کر یهوش .٣٠ . یمطلوب در نظام آموزش عال یحکمران ی(. شاخص ها1٣٩٩، م. )یالسادات، س.، و شا

(. تهران: ٤٣-٥٣)جلد پنجم( )ص. یاسالم یحکمران یش ملین همایده اولیمجموعه مقاالت برگز
 .یدفاع مل یدانشگاه و پژوهشگاه عال
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