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  مهندسي فرهنگي علم و فناوري
  Þيروزمنداالسالم والمسلمين عليرضا پ حجت

  

  چکيده
بـراي  . آفريني با رويکرد فرهنگي توجه شده اسـت  به انسجام بخشي و تحول» مهندسي فرهنگي علم  «در  

بررسي شد، طراحي هندسه علم از زاويه فرهنگي » معنا و ضرورت مهندسي فرهنگي علم  «اين منظور نخست    
  .ضروري است) سالميتوسعه ا(در جهت فرهنگ غني اسالمي و جهت يافتن علم در خدمت تعالي 

، )وري توليـد، عرضـه، بهـره   (در گام دوم الگويي براي مهندسي فرهنگي علم طراحي شد که شامل ارکان     
از ترکيب  .است) فرهنگ، فرهنگ اقتصاد و فرهنگ سياست فرهنگ(و آثار   ) ها  ها، نظريه   مباني، روش (سطوح  

ني بر فرهنگ اسالمي و با هدف فرهنگي تعيين     گانه فوق نظامي ترسيم شد که هندسه علم را مبت           متغيرهاي نه 
  .کند مي

در قدم سوم، پس از توضيح مفاهيم پايه، راهبردهايي براي مهندسي فرهنگي علم پيشنهاد و فناوري شده      
  . است

  
  ها کليد واژه

  .مهندسي فرهنگي علم، ارکان مهندسي فرهنگي، سطوح مهندسي فرهنگي، آثار مهندسي فرهنگي
                                                             

Þ  ي قمدفتر فرهنگستان علوم اسالمعضو هيئت علمي 
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  مقدمه
ن اخير جامعه علمي با ورود واژگان نويني هماننـد مهندسـي فرهنگـي، جنـبش         در ساليا 

اين مقاله نقطه اتصال اين دو موضوع را بررسي کرده     . روست  افزاري و تحول علمي روبه      نرم
  . فرهنگي کشور و تحول علمي نياز دارد در واقع جامعه همزمان به مهندسي. است

ها،  گيري  هاي فرهنگي در کليه تصميم      و ارزش مند فرهنگ     فرهنگي جريان قاعده    مهندسي
افزايي  تحول علمي به منظور دانش. هاست گذاري ها، قانون  ها، تخصيص بودجه    ساختارسازي

  . شود کار گرفته مي هاي جامعه اسالمي به  در جهت حل نيازمندي
مقاله حاضر تحول علمي را آنگـاه ثمـربخش دانـسته کـه در خـدمت تحقـق مهندسـي              

  . همه جانبه باشد) توسعه(ور و تعالي فرهنگي کش
  

  معنا و ضرورت مهندسي فرهنگي علم
  معناي اصطالح علم

نياز روشن شدن معنا و ضرورت مهندسي فرهنگي علم، اشتراك معنـايي در مفهـوم      پيش
به دليل عجين بودن زندگي بشر با كاركردهاي علـم، از ديرزمـان بـه ايـن واژه          . است» علم«

ـ   وضوح اوليه، تعريف آن در مراحل بعد با اختالف   رغم    توجه شده، علي   رو  ههاي مهمـي روب
  . شده است

توان مطلق دانايي دانست، بر اين اساس هر نـوع اطالعـاتي، علـم محـسوب                 علم را مي  
بودن، ميزان كارآمدي و تجربي يا غيرتجربـي   نظر از موضوع، ساده يا پيچيده شود ـ صرف  مي

 صحيح است که علم را درصدد بررسي چگونگي پيدايش          شناسانه  در نگاه معرفت  . بودن آن 
ئ نزد نفس قلمـداد  م كاشف از واقع و صورت حاصل از ش     چون عل . هر نوع معرفت بدانيم   

  . شود مي
هرچند اطالق علم به هر نوع دانايي  . در مهندسي فرهنگي علم، اين معنا موردنظر نيست       

ي علم موضوعي اجتماعي اسـت      در جاي خود صحيح است، اما از آنجا كه مهندسي فرهنگ          
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و با نگاه بيروني سعي در جانمايي علـوم و مـديريت راهبـردي علـم دارد، ضـرورتاً چنـين           
اي تحت مديريت اجتمـاعي     توان علم را در چنين گستره       نه مي . گيرد  اي را در بر نمي      گستره

  .آورد و نه بر فرض امكان، ضرورتي بر اين معنا وجود دارد 
شناسان جديد، متأثر از تفکرات پوزيتيوسيتي، اصطالح علم را           ب علم از سوي ديگر، غال   

کنند، در ايـن تفکـر علـم آن اسـت كـه          به علوم تجربي اطالق مي    ) seience(برابر با ساينس  
هر چند وراي اين امور جزو دايره اطالعات بـشر محـسوب            . پذير باشد   پذير و آزمون    تجربه

پـذيري   پذيري يا ابطال كساني كه اثبات. كند ها صدق نميشوند، اما معناي اصطالحي علم بر آن     مي
  .ورزند دانند براين معنا اصرار مي را معيار علم مي

 هايي را كه به شكلي در زندگي فردي و اجتماعي در اين پژوهش بر آنيم تا مجموعه دانش
و آينده بـه  تا بتوان با مداقه گذشته، حال . کنند در پيوستاري واحد ببينيم      بشر ايفاي نقش مي   

  . راه يافت راهبردهاي مناسبي براي تحول علمي و ايجاد زندگي سعادتمندانه
علومي که از طريق ايجاد نسبت، . محور هستيم در اين نوشتار دنبال مهندسي علوم مسئله     

شوند، نيـازي   بندي نائل مي اي اطالعات ساده و جزئي به نظريه يا جمع ارتباط و تركيب پاره 
 گويند ـ اعم از فردي يا اجتماعي، مادي يا معنوي، روحي دگي بشر را پاسخ مياز نيازهاي زن

شناسي، فقه و  طور كه فيزيك و رياضي علم است، اقتصاد، جامعه   بنابراين همان ... . يا عيني و  
  .اخالق نيز علم است

  
  معناي مهندسي

 شكل و فرم توان به آنها پذير هستند، يعني مي   مهندسي در اموري مطرح است كه هندسه      
كنـد كـه      اي طراحـي مـي      براي مثال مهندس ساختمان تركيب مصالح را به گونه        . دلخواه داد 

 بـا   ،مهندسي ژنتيك تـالش دارد    . ساختماني با شكل، استقامت و كاربري دلخواه ايجاد شود        
در مهندسـي پزشـكي و سـاير        . تركيب جديد ژنها، به مواد حياتي جديد دسـت پيـدا كنـد            

  )۱۸: ۱۳۸۵پيروزمند، . (ي نيز چنين استهاي مهندس گرايش
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  :هاي عام مهندسي به قرار زيرند ويژگي
  به موضوع داشتن) سيستمي(اي  نگري يا نگاه مجموعه  كل .۱
 به موضوع داشتن) غيرساكن( نگاه پويا  .۲

  توجه به شرايط محيطي و عوامل تأثيرگذار بيروني در طراحي .۳

 اط با ساير اجزاش هر جزء در ارتب مالحظه واكن .۴

  تالش براي بهبود موضوع .۵

ريزي به كارگيري مناسب مقـدورات        برنامه. ريزي قدري متفاوت است     مهندسي با برنامه  
: شـود   براي تحقق اهداف مورد نظر است، اما در مهندسي نقشة تغيير و تبديل طراحـي مـي                

شـود و   عريف مـي بـازت  متناسب با اهداف جديد، تعريف يا     وزن، جايگاه، تأثير و نقش اجزا     
نخستين دغدغه مهندس   . شود   در تعامل با يكديگر و هدف مالحظه مي        تناسب كاركرد اجزا  

دسـه  خواهد هن   چگونگي تخصيص امكانات و منابع براي رسيدن به اهداف نيست بلكه مي           
 در مقام تمثيل، طراحي نقشة ساختمان با مهندس است. ارتباط اجزا و عوامل را ترسيم نمايد

 با معمار يا مجري) تر دارد سنجي دقيق بندي و امكان كه نياز به زمان(ريزي براي اجرا  برنامهاما 
  .١است
  

  معناي مهندسي علم
مهندسـي  . شود با روشن شدن مراد از علم و نيز مهندسي معناي مهندسي علم واضح مي           

لمـي الزم  در طراحي نظام ع. علم يعني طراحي نظام علمي متناسب با مقاصد جامعه اسالمي 
هـاي    هيچ دانـشي از دانـش     . است به نقش هر يك از علوم در تكامل در جامعه توجه شود            

تخصصي، خنثي فرض نشود و حتماً با رفع نياز مؤثر و مشخص فرد يا جامعه پيوند داشـته             
به عالوه با   . بندي علوم متناسب با مباني اسالمي شكل گيرد         براي اين منظور بايد طبقه    . باشد

  .بندي علوم برقرار شود دسه نيازهاي جامعه تناظري بين نيازها و طبقهترسيم هن
                                                             

  .هرچند مجري به اصطالح علم امروز مهندس ساختمان باشد اما به اصطالح اين بحث مجري است. ۱
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در مهندسي ساختمان تأثير آهـن    . شود  با مهندسي علم تعامل علوم با يكديگر روشن مي        
در . قابل محاسبه است  ... افقي بر عمودي، تأثير سقف بر ستون، تأثير وزن ساختمان بر پي و            

ي بر علوم عقالني و تأثير اين دو بر علوم حسي و تجربي             مهندسي علم نيز تأثير علوم وحيان     
 آورد توجه به نظام تأثيرگذاري و تأثيرپذيري در علوم اين امكان را فراهم مي. شود محاسبه مي

تر تنظـيم شـود    بينانه كه در بازسازي علوم گذشته و آفرينش علوم جديد، برنامه حركت واقع  
  .شناسي است شناسي و انسان ر در جامعهچرا كه تغيير در اقتصاد منوط به تغيي

 نقـشه جـامع علمـي، بايـد     ،براساس رابطه و تفاوت مهندسي علم و برنامه تحول علمي        
هـاي   اگر نقشة جامع علمي صرفاً به دنبال آن باشد كه در چه رشـته       . تركيبي از اين دو باشد    

 بـه مقـدورات   گيـري صـرفاً   علمي به چه اندازه بايد پيشرفت حاصل شود و در ايـن نتيجـه    
 .، كار به ثمر نخواهد نشست)ريزي علمي برنامه(انساني و عيني حال و آينده نظر داشته باشد 

چنانچه اگر صرفاً به مهندسي علم از طريق برقراري ارتباط هندسي نيازها با هندسه علوم در      
 حاصلبپردازد نيز نتيجه موردنظر در نقشه جامع علمي ) مهندسي علم(وضع موجود و آينده    

ريـزي علمـي صـورت     لذا نقشه جامع علمي بايد مبتني بر مهندسي علم، برنامه . نخواهد شد 
  .گيرد
  

  معناي مهندسي فرهنگي علم
 تواند از زاويه اقتـصادي      علم مي . مهندسي فرهنگي علم، مهندسي علم از زاويه فرهنگي است        

معـه و همچنـين تـأثير    در مهندسي اقتصادي علم، تأثير علم بر اقتـصاد جا . نيز مهندسي شود  
تـوان   مثالً با برآورد رشد صنعتي بيست سال آينده كشور مي   . شود  اقتصاد بر علم محاسبه مي    

ها چه ميزان نيروي برق الزم است، چه بسا بـه      ها و كارگاه    فهميد براي تأمين انرژي كارخانه    
ي قابل تأمين اين نتيجه نايل شويم كه اين حجم انرژي از طريق سوخت فسيلي يا نيروگاه آب   

 هـاي  بدين ترتيب نياز صنعتي به پـژوهش . اي وجود دارد    نيست و احتياج قطعي به نيروگاه هسته      
مهندسـي  . پـذيرد  درک اين تأثير در مهندسي اقتصادي علم انجـام مـي   . دهد  علمي جهت مي  
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در اين نوع مهندسي تأثير علم بر سياسـت و          . سياسي علم نيز امكان پذير و بلكه الزم است        
نمونه جاري و واقعي آن تأثير سياسي دستيابي به دانـش و           . العکس مورد توجه خواهد بود    ب

اي در كشور است که به شاخص قدرت در تعامل ايران با دنياي غـرب بـدل                   فناوري هسته 
  .شده است

در ايـن نـوع مهندسـي، تـأثير     . توجه شده است» مهندسي فرهنگي علم  «در اين مقاله به     
  .شود ير علم بر فرهنگ مطالعه ميفرهنگ بر علم و تأث

  
  ضرورت مهندسي علم

مهندسي محصوالت، مهندسي فناوري و مهندسي توسعه جامعه همگي مرهون مهندسي           
. دهي محصوالت مصرفي جامعه مورد نظـر اسـت   در مهندسي محصوالت سامان. علم است 

گـي و  در جاي خود قابل بررسي است كه هر نوع الگوي مصرف چـه پيامـد سياسـي، فرهن    
بندي تناسب محصوالت بـا نيازهـاي واقعـي     بندي و طبقه    اولويت. اقتصادي را به دنبال دارد    

اما مهم اين اسـت     . پذيرد  برگرفته از فرهنگ كشور، بر اساس مهندسي محصوالت انجام مي         
علـم هدفمنـد    . كه هم توليد، هم مهندسي محصوالت به قدرت علمي جامعه وابسته اسـت            

  . مناسب از نظر نوع و كيفيت استپشتوانه توليد محصول
اينکـه چـه نـوع      . شـود   در مهندسي فناوري الگوي توسعه فناوري كشور مـشخص مـي          

اي بايد در كشور اسـتفاده شـود؟    با چه هزينهو هايي در چه سطحي، به چه منظوري    فناوري
ر چه مرجعي رسيدگي به اين امر را برعهده دارد؟ رشد چشمگير و روزافزون فناوري و تـأثي      

هاي مختلف بر كسي پوشيده نيست، اما در بررسي حاضر مهم ايـن اسـت كـه             آن بر عرصه  
مهندسي فناوري و نيز توليد فناوري به چه ميزان به علم و مهندسي علم وابسته اسـت؟ اگـر      
قبول کنيم كه فناوري محصول رشد دانش بشر در تسخير نيروهاي نهفتـه در جهـان خـاكي        

  .دم بر مهندسي فناوري استاست، قطعاً مهندسي علم مق
الگوي توسعه بزرگترين ظرف و  . شود   مشخص مي   در مهندسي جامعه نيز الگوي توسعه     
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دهـد و از خاسـتگاه آن    موضوعي است كه انواع تغييرات درون جامعه را در خود جاي مـي          
در مهندسي جامعه، چيستي و چگونگي ايجاد تغييـرات         . شود  تكليف بقيه مسائل روشن مي    

بايد بر اين نكتـه تأكيـد کـرد كـه تـشخيص و       . شود  ه در جامعه مشخص و کنترل مي      دلخوا
سازي علمـي،   مند تحقق مهندسي جامعه به توان علمي كشور وابسته است و شرط الزم توان      

جامعه است کـه  ) توسعه(شاخص عقيدتي علم تأثير مثبت آن در تعالي       . مهندسي علم است  
  .ياز الهي آحاد جامعه استمنوط به بسط جريان نياز و ارضاء ن

، اصالح ساختاري، اصـالح مـديريتي  . ثمرات مهندسي علم منحصر به موارد ذکر شده نيست      
اصالح آموزش و تربيت، بهبود وضعيت خانواده و مواردي از اين دست هر يك به تنهـايي                  

دهـي   اما اگر تأثير مهندسي علم بـه سـامان  . كافي است تا عزم ملي را بر اين مهم جزم نمايد    
محصول، تشخيص نظام فناوري و تعيين مسير توسعه جامعه منحصر باشد بـراي ضـرورت          

  .رسد اين مسئله كافي به نظر مي
  

  ضرورت مهندسي فرهنگي علم
با توجه به ضرورت مهندسي علم از يك سو و فراگيري آن از سـوي ديگـر، ضـرورت               

ه موضوع ايـن مقالـه مهندسـي     اما از آنجا ك   . مهندسي فرهنگي علم نيز قهراً ثابت شده است       
 تاكنون ضرورت مهندسي فرهنگي. فرهنگي علم است، توجه خاص به اين مسئله الزم است

 خصوصيت مهندسي. علم به همان اندازه ثابت شده است كه مهندسي سياسي يا اقتصادي علم
بـا  گاه قابل اثبات است كه رابطه فرهنگ با علم از يك سو و رابطه فرهنـگ    فرهنگي علم آن  

  .توسعه از سوي ديگر مشخص باشد
در يك نظريه علم در عـرض فرهنـگ   : درباره علم و فرهنگ دو نظرية عمده وجود دارد  

شود،  ساز محسوب مي  يك جزء مهم فرهنگ    ،در نظريه دوم علم در درون فرهنگ      . قرار دارد 
نـگ  ظاهراً مبنـا تفكيـك موضـوعي علـم و فره    . به همين دليل علم نيز هويت فرهنگي دارد   

است چه با وجود وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمي، وزارت آمـوزش عـالي يـا آمـوزش و                    
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اين تفكيك بر اين اساس است كـه فرهنـگ معطـوف بـه فرهنـگ             . پرورش نيز وجود دارد   
در مقابل شوراي عالي    . هاي تخصصي از موضوع فرهنگ خارج است        عمومي است و دانش   

 اي از اعضا و نيز مصوبات  عمده يست و بخشانقالب فرهنگي تنها مسئول فرهنگ عمومي ن   
رسد اين شـورا بـر مبنـاي نظريـه دوم          آن مربوط به بخش علمي كشور است لذا به نظر مي          

  .تشكيل يافته است
نظران حتماً كـاركرد فرهنگـي    اگر ماهيت علم غير از فرهنگ باشد به اتفاق همه صاحب          

هـاي جامعـه مـؤثر     نن، باورهـا و ارزش گيري يا تغيير آداب و س   دارد چرا كه حتماً در شكل     
اما اگـر  . لذا الزم است با مالحظه آثار فرهنگي مورد انتظار از علم آن را مهندسي کرد         . است

شـود،    ركن مهم ايجاد و بقـاء فرهنـگ محـسوب مـي          ،علم ذاتاً ماهيت فرهنگي داشته باشد     
وضـوع  در ايـن صـورت فرهنـگ م   . پرواضح است كه مهندسي فرهنگي علم ضروري است 

لذا مهندسي علـم بـدون محاسـبه        )  فصل اول  ۱۳۸۱پيروزمند،  (محيط بر علم است     شامل و   
از سوي ديگر، توسـعه فرهنگـي شـرط الزم        . تأثير علم و فرهنگ كامالً خطا و ناقص است        

انديشند  حتي انديشمندان غرب كه مادي مي. جانبه و پايدار در هر كشوري است توسعة همه
اند كه توفيق در توسعة اقتصادي نيز   دانند، به اين باور نايل آمده عه ميو اقتصاد را محور توس    

اي ساخت كـه الزامـات زنـدگي      بايد انسان و جامعه   . مشروط به ايجاد فرهنگ توسعه است     
را بپذيرد و اخالق و معاشـرت خـود را بـا آن             ... صنعتي، شهرنشيني، ارتباطات ديجيتالي و      

  .تطبيق دهد
  

  سي فرهنگي علماصول حاكم در مهند
  امكان مهندسي فرهنگي علم

برخي از انديشمندان نسبت به ورود مفهوم مهندسي به عرصه علـم، فرهنـگ، جامعـه و         
اين ترديد از دو ناحيه . شوند موضوعاتي از اين دست با ابهام و ترديد و گاه انكار مواجه مي         

  : است
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  پذير هستند؟  آيا اين قبيل امور مديريت. ۱
در ايـن  ) كه مختص موضوعات عيني و تجربي اسـت     (» مهندسي«عمال مفهوم    آيا است   .۲

  كننده نيست؟ موضوعات، راهزن و منحرف
پذير بـودن تغييـرات اجتمـاعي موافـق نيـستند و آن را       شناسان با مديريت  معموالً جامعه 
دانند كه به شکل طبيعي و با كمترين دخالـت انـسان اتفـاق                مي) فرايندي(جريان و روندي    

ها در مقياس ملـي و جهـاني بيهـوده و      بر اساس اين تفكر اعمال مديريت در پديده       . افتد  مي
  .ناشدني است

دانند نيز به دو بخش تقـسيم    پذير مي   هايي امكان   گروهي كه مديريت را در چنين مقياس      
اي با وارد كردن مفهوم مهندسي به عرصه علوم انـساني و اجتمـاعي مخـالف                  عده: شوند  مي

 هـاي  مخالفان بر اين باورند كه مفهوم مهندسي به علوم تجربي و سيـستم          . اي موافق   دههستند و ع  
هـايي كـه    به همين دليل در محـيط . روح دارند مكانيكي مربوط است كه حالت خشك و بي     

گذشته از . شود زند، رفتار با آن قواعد با واكنش منفي روبرو مي    عمل ارادي حرف اول را مي     
انديـشه كمونيـستي بـه دنبـال     . اي بلوك شرق فـراروي ماسـت    اين تجربه شكست كشوره   

هـا و     هاي از پيش تعيين شده براي انسان        سازي زندگي افراد جامعه و پيچيدن نسخه        همسان
  .برخورد مكانيكي در مديريت جامعه بود اما ديري نپاييد كه مقاومت نکرده و فرو پاشيد

ناپـذپر دانـستن مفـاهيم و     ر در انعطافاشتباه اين تفك  . بر اين منتقدان اشكالي وارد است     
 هاي فيزيكي و مكانيكي درست است كه خاستگاه واژه مهندسي در پديده. اصطالحات است

 شرط الزم مهندسي اجتماعي توجه. است اما لزومي ندارد كه همه جا به همان معنا به كار رود
 در ايـن گونـه   »فعـال اختيـار  «تـرين آن حـضور     به اقتضائات حركت انساني است كه مهـم       

هاي آيندة جمعي اسـت       بيني بودن انتخاب    وجود اين عامل باعث غيرقابل پيش     . رفتارهاست
اما اين آزادي و در نتيجـه ابهـام در حركـت        . گيري شود   كه قرار است نسبت به آنها تصميم      

 ها را در نظر گرفت توان طيفي از انسان به صورت ميانگين مي. قطعي نيست بلكه نسبي است
در مهندسي اجتماعي ـ از جملـه   . رود ا درصد بااليي احتمال وقوع اين رفتار در آنها ميكه ب
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نظـر از درصـد     اقليتي از مردم و نيز صرف نظر از تخلف صرف(مهندسي فرهنگي علم ـ اگر  
هـا بـه شـكل غالـب      اهداف و سياسـت )  فراگير ممكن است اتفاق بيفتد تخلفي كه به شكل  

  . پذيري و موفقيت دارد ن از امكانمحقق شود، اين امر نشا
چرا كه . تر است   برانگيز  البته امكان مهندسي، در موضوع علم براي روشنفكران حساسيت        

ورزي به مشام مدافعان ليبرال دموكراسـي   اگر بوي دخالت حكومتي در عرصه انديشه و علم       
اوالً در جوامعي کـه  غافل از آنكه . شمارند  برسد، آن را مخل آزادي و مبدأ انسداد فكر برمي         

گونه تحقيقي نيست، امـا   مهد چنين تفكراتي هستند، هر چند برحسب ظاهر ممانعتي بر هيچ    
جوامـع  ... هاي مالي، قانوني، اعطاي اعتبارات اجتماعي و          در پشت صحنه با استفاده از اهرم      

د محـدوديت  كند كه با وجو ثانياً هيچ منطقي از اين تفكر دفاع نمي. كنند علمي را هدايت مي  
مند به پژوهشي بود به هر ميـزان      هر فرد مدعي به هر منظوري كه عالقه        يمنابع مالي و انسان   

پس . اين امر نه شدني است و نه معقول     . كه نياز به پشتيباني داشت مورد حمايت قرار گيرد        
ريزي رشد علمـي   اين امر در قدم نخست، برنامه. گذاري و انتخاب نيست گريزي از اولويت  

  .نمايد  در قدم دوم، مهندسي فرهنگي علم را ضروري ميو
  

  چيستي و تعريف ابعاد مهندسي جامعه
بنا به نظريه منتخب، علم بخشي از فرهنگ و فرهنگ بعدي از ابعـاد جامعـه را تـشكيل              

لـذا در  . توجه به ابعاد توسـعه جامعـه انجـام پـذيرد     مهندسي فرهنگي علم نبايد بي    . دهد  مي
ون اين موضوع الزم است تا نسبت متغيرهاي اين الگو با ابعاد مهندسي كل    الگوپردازي پيرام 

  .كشور روشن باشد
توان بيان داشت اين است كه جامعه از سه بعـد   آنچه به اجمال و در حد پيش فرض مي 
البته گاه ابعاد ديگري مثل اجتماعي، امنيتـي ـ   . سياست، فرهنگ و اقتصاد تشكيل يافته است

رسد مواردي همچون دفـاعي ـ امنيتـي     به نظر مي. افزايند ي را نيز بر آن ميدفاعي و يا قضاي
امور اجتماعي .گيرند چون حافظ قدرت يا مشروعيت نظام هستند، جزو امور سياسي قرار مي
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مثالً فقر يـا بيكـاري از   . نيز قابل تفكيك و ادغام در امور سياسي، فرهنگي و اقتصادي است           
  .ضايي جزو امور سياسي اما وقوع جرم از امور فرهنگي استامور اقتصادي است، امور ق

فرهنـگ  «براي روشن شدن ادعاي فوق و نيز به دليل مواجهـه بـا اصـطالحاتي هماننـد            
در الگوي مهندسي فرهنگي علم، تعريف ابعاد جامعـه نيـز بـه             » فرهنگ سياست «و  » اقتصاد

  ١.شود اختصار ذكر مي
فزايـي مـادي يـا        ميزان توان . نه كشور مربوط است   جامعه به مسئله درآمد و هزي     : اقتصاد

  .ثروت جامعه نمود توان اقتصادي است
ميزان نفوذ كلمـه  . جامعه به مقوله توليد و توزيع قدرت در جامعه مربوط است    : سياست

  . حاكميت در درون و بيرون يك جامعه نمود توان سياسي است
ـ  جامعه به موضوع پذيرش   : فرهنگ ميـزان  . ين مـردم مربـوط اسـت   هاي هنجاريافته در ب

  .شود دانش و احساس هويت در جامعه نمود مهم توان فرهنگي محسوب مي
  

  متغيرهاي الگوي مهندسي فرهنگي علم
منـد بـا    مراد از الگوي مهندسي فرهنگي علم مجموعه مفاهيمي است كه به شـكل نظـام           

 شناسايي متغيرهاينگري در مطالعه موضوع،  يكديگر نسبت دارند و خاصيت آن امكان جامع
بينـي نـسبي     مند، پيش   شناسي قاعده   اصلي و فرعي و تعيين سهم تأثير هر كدام، امكان آسيب          

هر يك از   . تغييرات آينده، راهبردنويسي در چگونگي تبديل وضعيت و تغيير موضوع است          
  .پردازي کافي استد فوق به تنهايي براي ضرورت الگوموار

گيـرد،   منـد انجـام مـي     بود كه طراحي الگو نيز قاعدهمزيت الگوي پيشنهادي اين خواهد    
  :دست آيد موضوع به » اركان، سطوح و آثار«قاعده مورد نظر اين است كه متغيرهاي 

  .شود متغيرهايي هستند كه هويت موضوع با آن شناخته مي: ـ اركان موضوع
                                                             

نظرهاي جـدي اسـت بـه ويـژه واژه      خوانندگان استحضار دارند كه تعريف اين اصطالحات در علوم مربوطه مورد اختالف          . ۱
 . نظران نيست آيد دربردارنده نظر همه صاحب آنچه در ادامه مي. فرهنگ
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 .شود ميهاي اصلي و فرعي در موضوع با آن شناخته  طبقات يا اليه: ـ سطوح موضوع

ترين پيامدها يا كاركردهاي موردانتظار در ارتباط با محيط بيرونـي   اصلي: ـ آثار موضوع  
  . شود موضوع با آن شناخته مي

  
  آثار مهندسي فرهنگي علم

 .کند آثار مهندسي فرهنگي علم را تأثير و ارتباط اين موضوع با محيط بيروني آن معين مي
 به همين دليل بـه تناسـب موضـوع، مقـدم دانـستن       .اولين محيط بيروني علم، فرهنگ است     

  .نمايد متغيرهاي آثار، ما را به هدف اين پژوهش نزديكتر مي
 متغيرهاي آثار بايد اين قابليت را داشته باشد كه نسبت مهندسي فرهنگي علم را بـا مهندسـي            

  .پردازيم بنابراين به موضوع مهندسي فرهنگي كشور مي. فرهنگي جامعه مشخص کند
. فرهنگ و اقتصاد تشكيل شده است  فرض كه جامعه از سه بعد سياست،           به اين پيش   بنا

 براي شناخت. مهندسي فرهنگي جامعه به معناي مهندسي كل جامعه با رويكرد فرهنگي است
متغيرهاي مهندسي فرهنگي كشور الزم است با كمك يك ماتريس كه در سطر و سـتون آن           

بـه  . اند، اين سه بعد را يك بار در يكديگر ضرب کنيم سياست، فرهنگ و اقتصاد قرار گرفته   
  : دست خواهيم آورد اين ترتيب ماتريس زير را به 

  

   ماتريس متغييرهاي مهندسي فرهنگي کشور .۱جدول 
 

  ابعاد جامعه
  ابعاد جامعه

  اقتصاد  فرهنگ  سياست

  سياست
  سياست
  سياست

  فرهنگ
  سياست

  اقتصاد
  سياست

  فرهنگ
  سياست
  فرهنگ

  فرهنگ
  فرهنگ

  اقتصاد
  فرهنگ

  اقتصاد
  سياست
  اقتصاد

  فرهنگ
  اقتصاد

  اقتصاد
  اقتصاد
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با استفاده از ماتريس فوق اگر بخواهيم جامعه را با رويكرد فرهنگي مـورد مطالعـه قـرار     
چه اينكه براي مطالعه جامعه با رويكرد سياسـي         . دهيم بايد به ستون دوم جدول توجه کنيم       

بنـا  ) ۱۳۸۱پيروزمند،  . (ادي، ستون سوم مبناي بررسي است     و با رويكرد اقتص   نخست  ستون  
هاي توليد شـده در جـدول فـوق را معنـا      توان واژه به تعريف سياست، فرهنگ و اقتصاد مي 

  .کرد
 است، مثل پذيرش واليت  هنجارها نسبت به نظام سياسي كشور پذيرش: فرهنگ سياست

  .فقيه در رأس نظام سياسي در جمهوري اسالمي
پذيرش هنجارها نسبت به نظام فرهنگي كشور است، هماننـد پـذيرش     : رهنگفرهنگ ف 

هاي اسالمي در فرهنگ كشور و يا معيارهاي مـديريت فرهنگـي در           محوريت دين و ارزش   
  .كشور

 هنجارها نسبت به نظام اقتصادي كشور است، همانند پـذيرش            پذيرش: فرهنگ اقتصاد 
  .نظام بانكي توسط مردم در مراودات اقتصادي

فرهنـگ فرهنـگ، فرهنـگ سياسـت،        : به پشتوانه توضيح اخير متغيرهاي آثار عبارتند از       
 به عبارت ساده، علوم بايد به اعتبار تأثير در مهندسي فرهنگي كشور مهندسي. فرهنگ اقتصاد

 دهي فرهنگ فرهنگ، فرهنگ سياست تأثير علم در مهندسي فرهنگي كشور، در سامان. شوند
مهندسـي  ) يـا وجـه مـشترك     (يابد، يعني اين سه، حلقه واسـطه          ميو فرهنگ اقتصاد تجلي     

  .فرهنگي كشور و مهندسي فرهنگي علم هستند
 شناسـي  از منظر جامعـه . آيد دست مي بندي علوم نيز به      از اين زاويه معيار جديدي براي طبقه      

علم، علوم بر اساس كاركردشان در فرهنگ فرهنگ، فرهنگ سياست و فرهنگ اقتصاد قابـل        
گرچه اين تقسيم سابق بر اين متداول نبوده است اما حداقل از منظر موضوع . فكيك هستندت

رسد چرا كه رويكردي کاربردي در علـم ايجـاد            تحقيق حاضر مناسب حتي الزم به نظر مي       
الزم است هر علمي نسبت خود را با مهندسي فرهنگي و به واسطه آن بـا مهندسـي      . کند  مي

به اين ترتيب به شكل طبيعي علوم بـا نيازهـاي فـرد و جامعـه     . توسعه جامعه مشخص کند  
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  .شوند مرتبط مي
بندي كاملي از علـم نيـستيم امـا بـراي اثبـات وضـوح و         در اين مقاله در مقام ارائه طبقه      

شـود   هايي از تقسيم علم بر اين اساس ارائه مي       پذيري اين نوع تفكيك در علوم نمونه        امكان
  : مجزا دارندکه البته نياز به تحقيقي 

علومي مانند فلسفه، منطق، اخالق، كالم، فقه، اصول، هنر، زبان و       » فرهنگ فرهنگ « در   ـ 
  .ادبيات

علومي مانند مديريت، علوم سياسي، ارتباطـات و رسـانه، علـوم     » فرهنگ سياست «ـ در   
 .دفاعي و امنيتي و علوم انتظامي

و .  مهندسي، كشاورزي و صـنايع هاي علومي مانند اقتصاد، گرايش» فرهنگ اقتصاد«ـ در   
 .علوم مشترك مثل محيط زيست، فيزيك، رياضي و پزشكي

غرض از علوم مشترك علومي است كه كاركرد غالب آنها در يكي از سه گـرايش فـوق            
  . در توسعه كشور مؤثر هستند، با ايجاد شرايط و زمينه مناسب به شكل عمومي،نيست بلكه

انـسان داراي  . انـد  كـرده ارائـه   به شكل مشابه اما متفاوتي      بندي را     البته بعضي اين تقسيم   
 ارتبـاط بـا    .۳هـا    ارتباط با ساير انسان   .۲ ارتباط با خدا و با خود         .۱: چهار نوع ارتباط است   

  . ارتباط با ساير ملل. ۴طبيعت 
دهـد و نظـام فرهنگـي متكفـل      ـ ارتباط با خدا و با خود، علم زندگي كردن را يـاد مـي     

  اوست،
 هاست و نظام اجتماعي متکفل اوست، ها علم تنظيم شغل ارتباط با ساير انسانـ 

 ـ ارتباط با طبيعت براي رفع نياز مادي است و نظام اقتصادي متكفل اوست،

 ١.ـ ارتباط ملل با هم براي تنظيم روابط خارجي است و نظام سياسي متفكل اوست

 به چهار بعد و يا چهـار نظـام       سازي تقسيم جامعه    توضيح فوق تالشي است براي بومي     
                                                             

اسناد کمسيون فرهنگي دبيـر خانـه شـوراي عـالي     . ۸، ص ۳/۷/۸۶ كارگروه مهندسي فرهنگي    ۱۹ناظمي، مهدي، جلسه    . ۱
 .انقالب فرهنگي
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سه نوع ارتباط اول، بر محور فرد و ارتباط چهارم بر    . سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي    
درخصوص تعريف نظام فرهنگـي، نظـام اجتمـاعي و نظـام            . محور ملل تعريف شده است    

ل بـه نظـر   ها و با طبيعت، ايـن اشـكا    اقتصادي بر اساس ارتباط انسان با خدا، با ساير انسان         
ها هـستند و حـال آنكـه       رسد كه فرهنگ، اقتصاد، سياست محصول ارتباط جمعي انسان          مي

 سياست نيز فقـط در ارتبـاط      ،عالوه بر اين  . ارتباط بيان شده بر محور فرد است و نه جامعه         
. يابد و سياست داخلي نيز در كنار سياست خارجي الزم و مطرح است         ملل موضوعيت نمي  

، داراي ابعاد فرهنگي، اقتصادي  ها در درون جامعه  همانند ارتباط انسان   ،هم نيز ارتباط ملل با    
  .و سياسي است

  
  سطوح مهندسي فرهنگي علم

بنـا بـه روش علمـي    . هاي علمي هـستند  دهنده علم، نظريه    هاي تشكيل   ها يا هسته    سلول
شش علـم را  اند، مراحل اصلي جو غالب در علوم دانشگاهي، که آن را به دکارت نسبت داده 

  :دهد زنجيره زير تشكيل مي
  تعريف مسئله           مشاهده فرضيه            آزمون فرضيه           تأييد يا رد فرضيه

  ) ۸۹ :۱۳۷۹عادل آذر، (
هاي داده شده به     شود يا به داليلي از پاسخ       سؤال جديدي فرا روي دانشمندان مطرح مي      

اي   اوليه ابتدا پاسخ. آيند هاي جديد برمي ال يافتن پاسخشوند و به دنب  مسائل گذشته قانع نمي   
 ،شود که اگر از بوته آزمايش موفق خارج شـد  را در قالب يك درس مستند علمي مطرح مي   

در اين حالت بر ظرفيت آن علـم  . کنند به عنوان يك نظريه جديد به جامعه علمي عرضه مي        
مهندسي فرهنگي علم   . گيرد  شكل مي افزوده شده است و گويا رشد و نمو جديدي در علم            

 جامع علمي براي اين است كه افزايش ظرفيت هدفمنـد در علـوم اتفـاق        و در پي آن برنامه    
  .بيفتد

هاي علمي با تمامي گستردگي، فراگيري و تأثيرگذاري حركت قافله علم تنها يـك     نظريه
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 يرگذارتر علم شناختهبراي اينكه سطح و تأث. دهند سطح يعني سطح زيرين علم را تشكيل مي
شود كه مراحـل   گيرند؟ در كجا معين مي هاي علمي چگونه شكل مي     شود بايد پرسيد نظريه   

شود كه معيار علمي يك نظريه چيست؟ چگونه بايد  تحقيق چه بايد باشد؟ در كجا معين مي
. اطالعات را تجزيه و تركيب کرد؟ پاسخ سؤاالت فوق را بايد در روش علم جستجو کنـيم                

روش علـم چگـونگي ورود بـه مـسئله و خـروج از        . ش علم نگاه درجه دو به علم دارد       رو
پاسخ عمده سؤاالت فوق در منابع روش تحقيـق و بخـشي از     . دهد  نظريه را مدنظر قرار مي    

در روش علـم روش  . شـود  خوانـده مـي  » فلـسفه علـم  «دانشي است كه امروزه به اصطالح       
اي بودن علم تعيـين و يـا سـهمي     ايي، قياسي يا فرضيه شود، استقر   پردازي فراگرفته مي    نظريه

البته روش علم طبقات متنوعي دارد که در همه علوم يكـسان      . شود  براي هر يك پذيرفته مي    
مثال در علوم اجتماعي با علوم مهندسي، در علوم عقلـي بـا علـوم نقلـي و در                براي  . نيست

ها تـا آخـر    نظر از اينكه تنوع روش     صرف... . علوم پزشكي با علوم انساني متفاوت است و         
شود، آنچـه مـسلم و مهـم     اي براي علوم منتهي مي      كننده  ماند و يا به روش هماهنگ       باقي مي 

تـوان ايـن    اي كه مـي   به گونه،كننده روش علم بر علم است انكار و تعيين   قابل  است تأثير غير  
 به همين. دهند قلمداد کرد هاي علمي كه متن علم را تشكيل مي سطح از علم را مافوق نظريه

  . دليل آن را به عنوان سطح دوم از علم مطرح کرديم
تـرين   با وجود توجه به روش علم به عنوان سطح عالي تأثيرگذار بر علم، هنوز به عميـق    

چه :  شود كه گيري سؤاالتي از اين قبيل فهم مي اين اليه از علم با پي. ايم اليه علم نائل نيامده   
ننده چيستي روش علم هستند؟ چـه عـواملي منـشاء فكـر و انديـشه بـشر را       ك اموري تعيين 
  شود؟  دهند؟ در چه صورت يك مسئله علمي به رسميت شناخته مي تشكيل مي

ــستي   ــاني ه ــه فراخــور موضــوع خــود داراي مب ــوم ب ــسان عل ــناختي و  شــناختي، ان ش
 مـضاف رو بـه      هـاي   گيري فلـسفه    توجه به مباني علم در قالب شكل      . شناختي هستند   جامعه

 شناسي، در علوم پايه، فلسفه فيزيك و رياضي؛ در علوم اجتماعي، فلسفه جامعه. افزايش است
فلسفه مديريت، فلسفه حقوق و فلسفه اقتصاد؛ در علوم انساني، فلسفه زبان و فلـسفه هنـر؛              
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تـر    در علوم حوزوي، فلسفه فقه، فلسفه اخالق، فلسفه علم و اصول فقه بـه تـدريج جـدي                 
هاي مـضاف     نظر از تفاوت محتواي اين فلسفه       صرف) ۱۳۸۶خسروپناه،  . (شوند  گيري مي  پي

 و نيز ضرورت يا عدم ضرورت ارتباط آنها با يكديگر آنچه مهم است توجه به نـوعي مبنـاگروي      
تأثير اين نوع مباني در علوم مختلف به حدي است كه به تـدريج از   . در علوم مختلف است   
متأسفانه گاه مشاهده . اند خارج شده و موضوعيت خود را تثبيت کردهمتن يا مقدمه آن علوم    

هاي علم،  شناسان كشور بدون توجه و تحليل نسبت به مباني و روش            شود كه برخي علم     مي
پذيري تجربي و يا كارآمدي عيني علوم موجود، مهر تأييد بر كليت آن          صرفاً به استناد آزمون   

مهندسـي فرهنگـي    . كند   از فرهنگ غيراسالمي ارتزاق مي      حال آنكه باطن اين علوم     ،نهند  مي
 خواهد مانع اين غفلت شود و مشخص سازد علوم بر چه فرهنگي استوارند و سازنده علم مي

  چه فرهنگي هستند؟ 
  : علوم داراي سه اليه يا سه سطح هستند

   مباني علم  .۱
  روش علم  .۲

 هاي علمي   نظريه .۳

  :  به تأثير و تأثر فرهنگ در اين سه سطح توجه کرددر مهندسي فرهنگي علم بايد
  مهندسي فرهنگي مباني علوم   .۱
 هاي علوم   مهندسي فرهنگي روش .۲

 هاي علمي   مهندسي فرهنگي نظريه .۳

روشنگر اين معناست كه چه بـاور، ارزش     » ها  ها و نظريه    مهندسي فرهنگي مباني، روش   «
آيـد؟   پديد مي) گيرند اي كه مورد استفاده قرار مي      عملي(و رفتاري به واسطه محيط علمي و        

هـا چگونـه قابـل     ها كدام است؟ منظومه نظريه   مباني چيست؟ نظام روش   ) طبقه بندي (نظام  
  ترسيم است؟ 
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  اركان مهندسي فرهنگي علم 
تـرين   ترين و حركت بخش مهم. ترين ركن مهندسي علم مهندسي توليد علم است         اصلي

اي كه توليد علم وجود نداشته باشـد ابتـدا            در جامعه . د علم است  ركن در تحول علمي تولي    
. ورزي ميـدان پررقـابتي اسـت    ميدان علم. شود  ركودعلمي و سپس انزواي علمي حاصل مي      

لذا در جازدن . سكون ما عامل توقف ديگران نيست. گونه نيست كه حريفان منتظر بمانند اين
قب ماندن و تنزل رتبـه علمـي نـسبت بـه          باعث توقف در رتبه علمي نيست، بلكه باعث ع        

  . ديگران است
 هاي علمي گذشته و ارائه گذاري مباني جديد در علم، اصالح روش يعني پايه: توليد علم

توليـد علـم يعنـي توجـه بـه نيازهـاي       . هاي کارآمدتر مبتني بر فرهنگ اسالمي شيعي        نظريه
د شـدن بـه اتـاق جديـد در     هـاي نـو و وار   جديد، قدرت ايجاد ساختن ابزارهـا و فنـاوري     

 شدن افزار جهاني شود، تا نرم هاي امروز با نگاه به فردا برداشته مي در توليد علم گام. ورزي علم
  . بخش آن، فراهم شود فرهنگي، از نوع سعادت

 بندي صحيح علوم و موضـوعات  ريزي افزايش هدفمند توليد علم، نيازمند اولويت  براي برنامه 
کند مهندسـي فرهنگـي توليـد علـم      بندي را فراهم مي كان اين اولويتآنچه ام . علمي هستيم 

كه (بندي علم  در مهندسي فرهنگي توليد علم موضوعات پژوهشي از نسبت بين طبقه         . است
و اهداف فرهنگـي جامعـه تعيـين    ) ها و باورهاي فرهنگي نيز در آن مدنظر بوده است  ارزش

  . يابند شده و نظام مي
توليد وابسته نيست اگر علم توليد شـود امـا سـازوكار الزم بـراي          تحول علمي صرفاً به     

قضاوت علمي، استفاده علمي و استفاده عملي از آن فراهم نيايد انگيـزة توليـد علـم از بـين            
وري شايـسته   بنابراين بايد در گام دوم و سوم پس از توليد، نسبت به عرضه و بهـره   . رود  مي

ه خود احتياج به تدبير، پشتيباني، سياستگذاري و مهندسـي    دو گام اخير نيز به نوب     . اقدام کرد 
  . دارند

آورد تـا متـاع     ميدان سالمي را براي توليدكنندگان علم فراهم مـي دهي عرضه علم  سامان
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 اي و غيرعلمي، هاي سياسي و برخوردهاي سليقه خود را در محيطي علمي، به دور از جنجال
هـاي   گيري كرسـي  اين امر مستلزم شكل. آن شوندها و نواقص  عرضه نمايند تا متوجه قوت   

آزادانديشي است كه در آن داوري علمي نسبت به نظرية ابراز شده به شكل مـستدل انجـام         
ورزي نيست بلكـه بـراي        طرح اشكال براي بيرون كردن صاحب انديشه از ميدان علم         . شود

افـزون بـر   .  علم استپويايي قافله علم و توانمند شدن فرد واجد صالحيت در عرصه توليد   
اي و نيـز در قالـب مـواد درسـي در سـطح       هاي رسانه   اين بايد زمينه عرضه فراگير در قالب      

در اين حالت است كه انتخاب مواد آموزشي از شكل انفعـالي مقلدانـه              . آموزشي فراهم آيد  
علم،  عالوه بر توليد  ،در نتيجه . يابد  خارج شده و متكي بر انديشه متفكران داخلي پويش مي         

عرضه علم نيز محتاج سامان و هدايت بوده و اين امر از طريق مهندسي فرهنگي عرضه علم           
  . گيرد انجام مي

در مهندسي فرهنگي عرضه علم نيز مباني فرهنگي علم عرضه شده و تـأثيرات فرهنگـي     
  . گيرد مترتب بر عرضه علم، به ويژه در ساحت انديشه مخاطبان، مورد مداقه قرار مي

 گامي است كه بـا آن تـالش جمعـي توليـد علـم بـه ثمـر        وري از علم دهي بهره    سامان
 .در اين مرحله بايد علم براي رفع نيازي كه براي آن توليد شده است، مصرف شود. نشيند مي

كننـدگان علـم     از نقايص بارز موجود كشور عدم ارتباط وثيق بين توليدكننـدگان و مـصرف             
هاي داخلي اطالع ندارنـد،      از توانمندي ... ها و     ان، بنگاه گران، كشاورز   مديران، صنعت . است

پندارند و يا    تر يا باعث تضعيف اعتبار كاري خود مي         يا به آنها اعتماد ندارند، آنها را پرهزينه       
شـود   هر چه كه هست حاصل اين مي . خورند  تأثير تبليغات فريب مي     توسط دالالن يا تحت   

بايد توليد علم در كشور بـه  . پندارند تر مي   ن به صرفه  كه واردات محصول يا فناوري را مقرو      
ــ مقـرون بـه صـرفه، اعتبـارآفرين و داراي       معناي عام كلمه ـ نه فقط به معناي اقتصادي آن 

اين امر مختص علوم مهندسي و حتي علوم پايه نيست بلكـه بايـد          . بازار مصرف فعال باشد   
  . ز چنين حالتي پيدا كنندتر از آن علوم نقلي و عقلي ني علوم انساني و مهم

وري از علم نيز بـراي ضـمانت پويـايي كـشور      دهي بهره عالوه بر توليد و عرضه، سامان   
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وري از علم نيز محتاج مهندسي فرهنگي است چرا كه معيارهاي            دهي بهره   سامان. الزم است 
خص تعيـين شـا  . بـرداري باشـند     ترين عامل براي گزينش علوم مورد بهره        فرهنگي بايد مهم  

براي آثار فرهنگي مترتب بر به كارگيري علم و فناوري و محاسبه تأثيرات فرهنگي براساس               
  . هاي است ضرورت

  شود، بدين ترتيب متغيرهاي الگوي مهندسي فرهنگي علم مشخص مي
  :  متغيرهاي اركان .۱

  ـ مهندسي فرهنگي توليد علم 
  ـ مهندسي فرهنگي عرضه علم

  لموري ع ـ مهندسي فرهنگي بهره
  : متغيرهاي سطوح. ۲

  ـ مهندسي فرهنگي مباني علوم 
  هاي علوم ـ مهندسي فرهنگي روش
  ها در علوم ـ مهندسي فرهنگي نظريه

  :متغيرهاي آثار. ۳
  ـ مهندسي علوم در فرهنگ فرهنگ 
  ـ مهندسي علوم در فرهنگ سياست
  ـ مهندسي علوم در فرهنگ اقتصاد

  
  الگوي مهندسي فرهنگي علم

  ز طريق انعکاس متغيرها طراحي الگو ا
ايـن موضـوع و نيـز    » مفـاهيم پايـه   «،  »ضرورت مهندسي فرهنگي علم   «با بررسي معناي    

بنا به  . فراهم آمده است  » الگو«امكان طراحي خود    » متغيرهاي الگوي مهندسي فرهنگي علم    «
رقـرار  مندي بين متغيرهاي پيـشنهادي ب       تعريف انجام گرفته از الگو، اگر بتوانيم ارتباط قاعده        
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  . ايم به طراحي الگو نائل آمده. کنيم
گيريم و طي دو مرحله سه دسته متغير مطرح شده    اين بار هم از جدول ماتريس بهره مي       

متغيرهاي سطوح در متغيرهاي آثار ضـرب  نخست  در مرحله   . كنيم  را در يكديگر ضرب مي    
  . شوند و در مرحله دوم حاصل آن در متغيرهاي اركان ضرب خواهد شد مي

ها،  مباني، روش(متغيرهاي سطوح  : شود  به اين شكل طراحي مي    نخست  ماتريس مرحله   
فرهنـگ فرهنـگ، فرهنـگ سياسـت، فرهنـگ          (در سطر ماتريس و متغيرهاي آثار       ) ها  نظريه
  . گيرد در ستون قرار مي) اقتصاد

  

  ماتريس سطوح و متغييرها. ۲جدول 
  

 سطوح
  آثار

  علميهاي  نظريه  هاي علم روش  مباني علم

  فرهنگ فرهنگ
  مباني علم

  در فرهنگ فرهنگ
  هاي علم روش

  در فرهنگ فرهنگ
  هاي علمي نظريه

  در فرهنگ فرهنگ

  فرهنگ سياست
  مباني علم

  در فرهنگ سياست
  هاي علم روش

  در فرهنگ سياست
  هاي علمي نظريه

  در فرهنگ سياست

  فرهنگ اقتصاد
  مباني علم

  در فرهنگ اقتصاد
  هاي علم روش

  اقتصاددر فرهنگ 
  هاي علمي نظريه

  در فرهنگ اقتصاد

  ستون سوم   ستون دوم   ستون اول   ستون
پيش از اين ذكر شده بود كه علوم به حسب اينكه در فرهنگ فرهنگ، فرهنگ سياسـت             

 از آنجا كه بنا بر مهندسي فرهنگي. شوند بندي مي يا فرهنگ اقتصاد قرار گيرند تجزيه و دسته
 با  ، علوم زيرمجموعة فرهنگ فرهنگ، از نظر موضوع و محتوا         علم است، طبيعي است مباني    

در خـصوص روش  . هم نزديكترند تا علوم زير مجموعة فرهنگ سياست يا فرهنگ اقتـصاد  
  . و نظريه نيز اين قرابت مصداق دارد

متغيرهاي اركان عبارت بودنـد  . مرحله دوم تبديل جدول اخير به سه جدول مشابه است 
حال اگر نه متغير ايجاد شده در جدول گذشته را يـك بـار بـا            . وري هرهتوليد، عرضه و ب   : از

  

  سطر
  

  سطراول
  

  سطر دوم
  

 سطر سوم
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 وري درنظر بگيريم سه جدول ماتريس قيد توليد و يک بار با قيد عرضه و يك بار با قيد بهره
   :خواهيم داشت

  

  ماتريس الگوي مهندسي فرهنگي توليد علم. ۳جدول 
  

 اركان  توليد
  سطوح

  هاي علمي نظريه  هاي علم روش  مباني علم  آثار

  فرهنگ فرهنگ
  توليد مباني علم

  در فرهنگ فرهنگ
هاي علـم در    توليد روش 

  فرهنگ فرهنگ
هاي علمي    توليد نظريه 

  در فرهنگ فرهنگ

  فرهنگ سياست
  توليد مباني علم

  در فرهنگ سياست
هاي علـم در    توليد روش 

  فرهنگ سياست
هاي علمي    توليد نظريه 

  در فرهنگ سياست
  

  دفرهنگ اقتصا
  توليد مباني علم

  در فرهنگ اقتصاد
هاي علـم در    توليد روش 

  فرهنگ اقتصاد
هاي علمي    توليد نظريه 

  در فرهنگ اقتصاد

  
  

  

  ماتريس الگوي مهندسي فرهنگي عرضه علم. ۴جدول 
  

  اركان  عرضه
 
 سطوح

  هاي علمي نظريه  هاي علم روش  مباني علم  آثار

  فرهنگ فرهنگ
  عرضه مباني علم

  هنگدر فرهنگ فر
  هاي علم عرضه روش

  در فرهنگ فرهنگ
  هاي علمي عرضه نظريه

  در فرهنگ فرهنگ

  فرهنگ سياست
  عرضه مباني علم

  در فرهنگ سياست
  هاي علم عرضه روش

  در فرهنگ سياست
  هاي علمي عرضه نظريه

  در فرهنگ سياست

  فرهنگ اقتصاد
  عرضه مباني علم
  در فرهنگ اقتصاد

  هاي علم عرضه روش
  اددر فرهنگ اقتص

  هاي علمي عرضه نظريه
  در فرهنگ اقتصاد



 ۳۱  ■  مهندسي فرهنگي علم و فناوري

  ماتريس الگوي مهندسي فرهنگي بهره وري از علم. ۵جدول 
  

  اركان   عرضه
 

 سطوح
  آثار

  هاي علمي نظريه  هاي علم روش  مباني علم

  فرهنگ فرهنگ
بهره وري از مباني علم 

  در فرهنگ فرهنگ
هاي  وري از روش بهره

  علم در فرهنگ فرهنگ
هاي  ز نظريهوري ا بهره

  علمي در فرهنگ فرهنگ

  فرهنگ سياست
وري از مباني علم  بهره

  در فرهنگ سياست
هاي  بهره وري از روش

  علم در فرهنگ سياست
هاي  وري از نظريه بهره

  علمي در فرهنگ سياست

  فرهنگ اقتصاد
وري از مباني علم  بهره

  در فرهنگ اقتصاد
هاي  وري از روش بهره

  علم در فرهنگ اقتصاد
هاي  وري از نظريه هرهب

  علمي در فرهنگ اقتصاد

  
 



 ال دهم، دوره سوم، سنامه پژوهش فرهنگي  ■  ۳۲

 

  الگوي مهندسي فرهنگي علم. ۶جدول 
 

  
  

مراحل  ۳وري                            بهره                                    ۲عرضه                                                          ۱                        توليد                                   
سطوح

  ها نظريه  ها روش  مباني  ها نظريه  ها روش  مباني  ها نظريه  ها روش  مباني  آثار

  فرهنگ فرهنگ
  توليد مباني
  علم در

  فرهنگ فرهنگ

هاي  توليد روش
  علم در

  فرهنگ فرهنگ

هاي  توليد نظريه
  علمي در

  فرهنگ فرهنگ

  عرضه مباني
  علم در

  فرهنگ فرهنگ

هاي  رضه روشع
  علم در

  فرهنگ فرهنگ

هاي  عرضه نظريه
  علمي در

  فرهنگ فرهنگ

وري از مباني  بهره
  علم در

  فرهنگ فرهنگ

وري از   بهره
هاي علم در  روش

  فرهنگ فرهنگ

وري از  بهره
  هاي علمي در نظريه

  فرهنگ فرهنگ

  فرهنگ سياست
  توليد مباني
  علم در

فرهنگ سياست

هاي  توليد روش
  علم در

  سياستفرهنگ 

هاي  توليد نظريه
  علمي در

  فرهنگ سياست

  عرضه مباني
  علم در

  فرهنگ سياست

هاي  عرضه روش
  علم در

  فرهنگ سياست

هاي  عرضه نظريه
  علمي در

  فرهنگ سياست

وري از مباني  بهره
  علم در

  فرهنگ سياست

وري از  بهره
  هاي علم در روش

  فرهنگ سياست

وري از  بهره
  هاي علم در نظريه

  فرهنگ سياست

  فرهنگ اقتصاد
  توليد مباني
  علم در

  فرهنگ اقتصاد

هاي  توليد روش
  علم در

  فرهنگ اقتصاد

هاي  توليد نظريه
  علمي در

  فرهنگ اقتصاد

  عرضه مباني
  علم در

  فرهنگ اقتصاد

هاي  عرضه روش
  علم در

  فرهنگ اقتصاد

هاي  عرضه نظريه
  علمي در

  فرهنگ اقتصاد

وري از مباني  بهره
  علم در

  فرهنگ اقتصاد

وري از  هرهب
  هاي علم در روش

  فرهنگ اقتصاد

وري از  بهره
  هاي علمي در نظريه

  فرهنگ اقتصاد

 زمندرويرضا پيعل: م ازتنظي  الگوی مهندسی فرهنگی علم 
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اي بـه   خانـه   از کنار هم قرار دادن سه ماتريس نـه ۶الگوي واحد و يکپارچة فوق جدول  
گانه قبـل هـيچ    شود كه محتواي جدول اخير در مقايسه با جداول سه مشاهده مي. دست آمد 

يك جا بـه  را  است كه كل محتوا   تنها امتياز آن مندرج شدن در جدولي  ،تفاوتي نكرده است  
 متغيـر  ۹متغيرهـا در يكـديگر،   ) يـا انعكـاس  (طي دو مرحله تركيب     . نمايش درآورده است  

اي كـه   انـد، بـه گونـه     متغير تركيبي بدل شـده ۲۷اي خارج شده و به  اصلي، از حالت تجزيه 
  .گيري کرد ها پي هاي جدول را با ساير خانه توان تأثير و ارتباط هر يك از خانه مي

  
 قواعد استفاده از الگو 

براي مشخص شدن نتايج راهبردي الگوي طراحي شـده ذكـر حـداقل دو قاعـده مفيـد           
  :است

گانه مربوط به ارکان، سطوح و آثـار از راسـت بـه              هر دسته از متغيرهاي سه    : قاعده اول 
  :به اين ترتيب. چپ به ترتيب اولويت هستند

  .وري از اهميت بيشتري برخوردار است ـ توليد نسبت به عرضه و عرضه نسبت به بهره
 .ها تأثيرگذارتر هستند ها نسبت به نظريه ها، روش ـ مباني نسبت به روش

سياسـت   سياست و علوم در فرهنگ     فرهنگ نسبت به علوم در فرهنگ      ـ علوم در فرهنگ   
  .شتري برخوردار هستنداقتصاد از اولويت بي نسبت به علوم در فرهنگ

يعني در مقام ايجاد تغيير   . اولويت در تصرف برعكس اولويت در تأثير است       : قاعده دوم 
در متغيرهـاي اركـان     مـثالً   . وضعيت قاعدتاً بايد از موضعي آغاز كرد که تغييرپذيرتر اسـت          

تر است تا اصالح وضعيت عرضه علم و بـه            وري از علم قابل دسترس      اصالح وضعيت بهره  
  .خورد همين تفاوت در بقيه متغيرها نيز به چشم مي. سبت اصالح روند توليد علمن

 تر وري مؤثر از علم تابع توليد مناسب است، به همين دليل بايد انتظار تغييرات جدي بهره
ريـزي   ها پس از اصالح مباني و پـي  پردازي تحول اساسي در نظريه. را در سيكل دوم داشت  

توان با ظرفيت روشي گذشته در حال حاضر نيز به توليـد   ، اما مي روشي متناسب با آن است    
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  .هاي علمي از اين قبيل است نظريه علمي پرداخت، چه اينكه غالب نوآوري
  

  راهبردهاي کالن در مهندسي فرهنگي علم 
توان راهبردهـاي كـالن در مهندسـي     به استناد الگوي طراحي شده و قواعد ذكر شده مي   

  :شرح زير پيشنهاد کردفرهنگي علم را به 
در ذيـل ايـن راهبـرد،    . وري از علم با رويكرد فرهنگـي       اصالح بهره :  اولويت نخست   .۱

 :هاي زير قابل اعمال است سياست

  ها ها نسبت به روش وري از نظريه ـ اولويت دادن به بهره
 هاي موجود نسبت به اصالح مباني علم وري از روش ـ اولويت دادن به بهره

هـا در فرهنـگ       اقتصاد نسبت به نظريه     ها در فرهنگ    وري از نظريه    دادن به بهره  ـ اولويت   
 سياست

در (فرهنـگ   سياست نسبت به فرهنـگ  ها در فرهنگ وري از نظريه ـ اولويت دادن به بهره  
  )شود ها و مباني نيز دو اولويت اخير تکرار مي وري از روش بهره

در ذيـل ايـن راهبـرد،    . رد فرهنگـي دهـي عرضـه علـم بـا رويكـ       سامان:  اولويت دوم   .۲
  :سياستهاي زير قابل اعمال است

  ها ها نسبت به روش ـ اولويت دادن به عرضه نظريه
 ها نسبت به مباني ـ اولويت دادن به عرضه روش

 سياست ها در فرهنگ اقتصاد نسبت به نظريه ها در فرهنگ ـ اولويت دادن به عرضه نظريه

در عرضه (فرهنگ  سياست نسبت به فرهنگ    ا در فرهنگ  ه  ـ اولويت دادن به عرضه نظريه     
 .)شود ها و مباني نيز در اولويت اخير تكرار مي روش

هـاي   در ذيل اين راهبرد، سياست   . سامان دهي توليد علم با رويكرد فرهنگي      :  اولويت سوم   .۳
 : زير قابل اعمال است

  اي علمه هاي علمي نسبت به ابداع روش ـ اولويت دادن به توليد نظريه
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  هاي علمي نسبت به اصالح مباني علم ـ اولويت دادن به توليد روش
 سياست اقتصاد نسبت به فرهنگ ـ اولويت دادن به توليد نظريه در فرهنگ

در توليـد  (فرهنـگ   سياست نسبت بـه فرهنـگ    ـ اولويت دادن به توليد نظريه در فرهنگ       
  .)شود ها و مباني نيز دو اولويت اخير تكرار مي روش

دهد و در شرايط حاضر      مهم اين است كه الگوي پيشنهادي معادله حركت را تحويل مي          
گذاري كـالن    نظام سياست،گرد داشته باشيم     به هر اندازه پيشرفت يا حتي عقب       ،يا در آينده  

  .دهد متناسب را با همان شرايط به دست مي
  :در نهايت در اعمال اين الگو مالحظات زير را بايد در نظر داشت

  .ـ بايد تحقيقات ميداني به استناد الگوي ارائه شده انجام شود
هايي كه ضامن رويكرد فرهنگي در موارد ياد شده در متغيرهاي الگـو اسـت،                 ـ شاخصه 

 .تعيين شود

كند نه كامالً مجزا و گسسته از مـتن   ـ مديريت و سازماني كه تحول علمي را هدايت مي 
بايستي نظام مديريت علمي طيفـي      . خل آن تعريف شود    باشد و نه كامالً در دا       جامعه علمي 

فقيه است، پس از آن شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي و شـوراي          پيدا كند كه رأس آن ولي     
هاي علمي و مديريت حوزه علميه و در          گذاري حوزه علميه، در ذيل آنها وزارتخانه        سياست

 .ذيل آن مراكز پژوهشي و آموزشي قرار دارد

علـم قـرار    ) يا اجتمـاعي  ( علم بايد محور مهندسي سياسي، اقتصادي      ـ مهندسي فرهنگي  
 .گيرد

 ـ الگوي مطرح شده در مهندسي فرهنگي نگاه هدايتگرانه به كل قافله علم دارد و متعرض
 .هندسه داخلي هر علم نيست

هاي داخلي آن نيست بلكـه بـه    بخشي علوم و گرايش ـ مهندسي فرهنگي علم مانع تكثر     
  . مندي علم در كشور است خشي و ارتقاء سطح علم و نيز جهتب دنبال انسجام
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  گيري نتيجه
 :شود اين مقاله در بررسي و تبيين موارد زير خالصه مي

   آشنايي با چيستي و ضرورت مهندسي فرهنگي علم .۱
  مفاهيم پايه در مهندسي فرهنگي علم .۲

  الگوي مهندسي فرهنگي علم .۳

 )مستند به الگوي طراحي شده( علم راهبردهاي مهندسي فرهنگي  .۴

  
  
  



 ۳۷  ■  مهندسي فرهنگي علم و فناوري

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  منابع و مآخذ
  

  . ، مؤسسه نشر علوم نوينتحقيق در عمليات، )۱۳۷۹(ـ آذر، عادل،  
، دبيرخانـه شـوراي عـالي    انداز فرهنگي حوزه علميه الگو وچشم، )۱۳۸۵(ـ ـــــــــــــــ ،     

  .انقالب فرهنگي
 بندي موضوعات فرهنگي در مهندسي فرهنگي طبقهتعيين الگو و ، )۱۳۸۱(ـ پيروزمند، عليرضا، 

  .، دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگيکشور
، ترجمه فاطمه فراهاني و ديگران، انتشارات علمي      فرهنگ و توسعه  ،  )۱۳۷۴(ـ دوپولي، گزاويه،    

  . و فرهنگي
  .، پژوهشگاه فرهنگ و انديشههاي مضاف فلسفه، )۱۳۸۶(ـ عبدالحسين، خسرپناه 

هـاي   ، مرکـز پـژوهش  عقالنيت و آينده توسعه يـافتگي ايـران    ،  )۱۳۸۰( سريع القلم،    ـ محمود 
  .علمي و مطالعات استراتژيک خاورميانه

، اسـناد کمـسيون فرهنگـي دبيـر         ۳/۷/۸۶ كارگروه مهندسي فرهنگي     ۱۹ـ ناظمي، مهدي، جلسه     
 .خانه شوراي عالي انقالب فرهنگي

هاي کلي بر اساس اصـول و          اجراي سياست  تعيين چگونگي ،  )۱۳۸۲(ـ نجفي علمي، کاظم،     
  .، دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگيهاي فرهنگي کشور مباني سياست


