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  گذاري علم مشي دانشگاه و دولت؛ تأملي در باب خط
  

  2اصغر پورعزت  ، علي*1هاشم سوداگر
  )ع(ارشد معارف اسالمي و مديريت، دانشگاه امام صادق  كارشناس-1

  گروه مديريت دولتي، دانشگاه تهران استاد -2
  

  
  ١∗چكيده

تـرين و تأثيرگـذارترين نهادهـاي     ها همواره جزء مهـم  حكومت
قابل توجه است كه اين رابطه گاهي . اند مرتبط با دانشگاه بوده

گاه سفارشي و بـا   در امتداد تمايالت خيرخواهانه دانشمندان و
شـايد بـه همـين    . ها انجام پذيرفتـه اسـت   درخواست حكومت
توان با نگاهي به تاريخ ملـل، ردپـاي مكـرر    اعتبار است كه مي

بسياري از دانشمندان را در دربار سـالطين و پادشـاهان رصـد    
اما در سير تاريخ، كيفيت اين رابطه همواره مورد توجـه و  . كرد

در اين پژوهش تالش شده اسـت  . ستتأمل انديشمندان بوده ا
تا ضـمن تأكيـد بـر لـزوم ارتبـاط مـؤثر و مسـتمر دانشـگاه و         
حكومت و توجه به فوايد دو طرفـه چنـين ارتبـاطي، بـر ايـن      

تأمل شود كه حـد و مـرز رابطـه حكومـت و نهادهـاي       پرسش
  .متولي توليد علم، چگونه بايد تعريف شود

  
گـذاري علـم و    شيم حكومت، دانشگاه، خط :كليدي هاي واژه

  .هاي پژوهشي گذاري براي تخصيص بودجه مشي فناوري، خط
  
  مقدمه -1

اي در سير تـاريخ، رابطـه حكومـت و نهادهـاي علمـي، رابطـه      
هـا و   آميز بوده است؛ براي مثـال، در قـرون اخيـر دانـش     تأمل

علومي نظير اداره امور عمومي و اقتصـاد، تـأثيري شـگرف بـر     
گـذاري   مشـي  اي سياسـي و خـط  هـاي نهادهـ  رفتارها و كـنش 

] 1[مشي و اداره ويلسون بحث ناتمام دوشاخگي خط. اندداشته
از سـوي ديگـر،    ]2[هاي كينـز بـه روزولـت    از يكسو و توصيه

هايي از تأمل دانشمندان بر رابطه حكومـت و دانشـگاه را    نمونه

                                                                            
  sodagar_h@yahoo.comايميل : دار مكاتبات نويسنده عهده.  ∗
مقاله حاضر با حمايت مالي مركز تحقيقات سياست علمي كشور به رشته .  1

  . تحريري درآمده است

بايد توجه داشـت كـه ايـن رابطـه گـاهي      . كشند به تصوير مي
امتداد تمـايالت خيرخواهانـه دانشـمندان و گـاه     تصادفي و در 

شـايد  . ها انجام پذيرفته است سفارشي و با درخواست حكومت
توان با سير در تاريخ ملل، ردپـاي  به همين اعتبار است كه مي

مكرر بسياري از دانشمندان را در دربار سـالطين و پادشـاهان   
  .رصد كرد
اشي از فرهنگ گراي ن با در نظر گرفتن روحيه استقاللاما 

و اخالق دانشگاهي، دانشگاه همواره تمايـل داشـته اسـت كـه     
استقالل خود را حفظ نمايد؛ به طوري كه حتـي هنگـامي كـه    

شده است، دخالـت  همه منابع مالي آن توسط دولت تأمين مي
ايـن امـر   . شـمرده اسـت   دولت در امـور خـود را ناصـواب مـي    

د بـه دور از  پيامدهاي مثبـت و منفـي متعـددي دارد كـه بايـ     
اصلي پژوهش اين اسـت  پرسش در اينجا . تعصب بررسي شوند

حد و مرز رابطه حكومت و نهادهـاي متـولي توليـد علـم،     «كه 
  .»چگونه بايد تعريف شود؟

  
  ها ها و آفت ضرورت: رابطه حكومت و دانشگاه -2

دهنـده   ، نشـان توصيه پيشوايان ديني به دولتمردان به وضـوح 
 3[اهتمام دين به مراجعه مستمر حاكمان به دانشمندان است 

نگاران نيز همواره حاكمان و دولتمرداني را  قلم نقاد تاريخ. ]4و
ضـمن  . انـد  كه تعامل جدي با دانشـمندان داشـته  ستوده است 

ــرد      ــمندان در فراگ ــا و دانش ــاركت علم ــرورت مش ــه ض اينك
ن بديهي اسـت  ، چنا2گذاري براي حل مسائل عمومي مشي خط

پرسـش  امـا  . رسد نيازمنـد اقامـه دليـل باشـد     كه به نظر نمي
ســـابقه  بـــا توجـــه بـــه پيچيـــدگي بـــي «اينجاســـت كـــه 

هاي دولتي در دنياي امروز، تضمين اثربخشـي   گذاري مشي خط
تعامل نهاد حكومت با متوليان پژوهش و توليـد علـم، بـا چـه     

                                                                            
2. public problems 
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جملـه  رسـد كـه از    به نظر مـي . »سازوكاري ميسر خواهد شد؟
توان به اين دو  ، مي)پرسشپيش از اين (مقدماتي هاي  پرسش

  :كردمورد اشاره 
آيا احتمال دارد كه اين مراوده، آفاتي در پي داشـته  )  الف

  باشد؟
اين سازوكار چگونه بايد سامان يابد كه از بروز چنـين  ) ب

  آفاتي پرهيز گردد؟
نكته مهم آن است كه تا زماني كـه يـك جامعـه علمـي از     

هاي زير مجموعـه آن وابسـته    يث مالي به حكومت و سازمانح
گذاري در ساحت علم  مشي باشد، حكومت خود را مجاز به خط

حتي با رصد وضعيت كشورهاي پيشرفته نيـز  ] 6و  5[داند  مي
شود كه در اكثر كشـورهايي كـه حكومـت مسـئوليت      ديده مي

اي از بودجـه پژوهشـي كشـور را بـر عهـده       تأمين بخش عمده
ها  گذاري و تعيين و سفارش اولويت مشي گيرد، بحث از خط مي

كننـده بـار    شود؛ اما در كشورهايي كه صنعت، تأمين مطرح مي
گذاري در  مشي هاي پژوهشي است، بحث از خط مالي اكثر طرح

 1.تر است ساحت علم كمرنگ
به هـر حـال، تحليـل و تبيـين رابطـه صـحيح دانشـگاه و        

بـراي  . جـه دانشـمندان بـوده اسـت    حكومت، از ديرباز مورد تو
حرفـه  "و  "حرفـه دانشـمندي  "ة مثال، ماكس وبر در دو نوشت

ــتمداري ــاب    ( "سياس ــب كت ــدها در قال ــه بع ــمند و ك دانش
متمايزي را براي اين دو  هاي ، ويژگي)منتشر شدند سياستمدار

  ).1جدول (شمارد  ميگروه بر
جالب آنكه رويكردهـاي ماركسيسـتي و نئوماركسيسـتي،    

ت دولــت را عامــل انحــراف دانشــگاه بــه ســوي منــافع  دخالــ
رها از را دانشمند به طور اساسي كنند و  داري فرض مي سرمايه

بـراي مثـال، پيـروان    . داننـد  آل مي قيد سرمايه و دولت را ايده
 ،داري آنند كه علم تـابع خواسـت سـرمايه    مكتب فرانكفورت بر

به ايـن  . گيرد شود و شكل مي ريزي مي يابد و برنامه سازمان مي
استقالل دانشمندان را مـورد ترديـد    ]8[ها  ترتيب، فرانكفورتي

داري نيسـت   اما بايد توجه داشت كه اين سرمايه. دهند قرار مي
كند، بلكه اين قـدرت   كه دخالت آن، دانشمندان را منحرف مي
خواه اين قدرت . سازد است كه دانش و دانشمند را منحرف مي

اه دولت كمونيستي شوروي، و خواه در در دست بازار باشد، خو
                                                                            

ك .ر: براي مطالعه بيشتر در مورد رابطه حكومت و دانشگاه در كشورهاي صنعتي .1
Neave & Van Vught, 1991 

دست دولت جمهوريخواه يا دموكرات امريكا و يا در دست هـر  
، "رابطه دانشگاه و سياسـت "بنابراين بايد . صاحب قدرت ديگر

اي باشد كـه دانشـگاه بـه جـاي      ، به گونه"دانشگاه و قدرت"يا 
گـر قـدرت و سياسـت باشـد و      گري و مـداحي، هـدايت   توجيه

  !و نقاد و مشاور آن هشدار دهنده
ترين انحرافاتي كه از وابسـتگي دانشـگاه بـه     از جمله مهم

ناشي ) هاي قدرت ترين تمركزگاه به مثابه يكي از مهم(حكومت 
ها هنجـاري   فرض ها و پيش توان به تحميل توصيه شود، مي مي

ــاره   ــگاه اش ــه دانش ــت ب ــردحكوم ــخه. ك ــاري  نس ــاي هنج ه
اي حل مسـائل اجتمـاعي   بر، هاي علمي شوروي سابق آكادمي

از يـك سـو، و مقـدس و غيرقابـل نقـد      ) به شيوه ماركسيسم(
ــرمايه   ــاد س ــاي اقتص ــتن هنجاره ــياري از  پنداش داري در بس

بـار از   هايي تأسف زمين از سوي ديگر، نمونه هاي مغرب دانشگاه
هـا بـه مراكـز قـدرت      وابستگي مستقيم يا غيرمستقيم دانشگاه

ترتيـب، شـايد   بـه ايـن   . ]9[ ينـد آ حكومت و بازار به شمار مي
بتوان ادعا كرد كه هرگاه اقتصاد دانشگاه، وابسته بـه حكومـت   

اي را مدنظر داشته باشند،  نظرانه باشد و دانشمندان منش كوته
شـود و هـدف    هـا مسـلط مـي    هاي حكومت بر دانشـگاه  ديدگاه

پژوهش، نحوه پـژوهش و حتـي نتـايج پـژوهش دانشـمندان،      
  !شود زده مي سياست

  
   استقالل دانشگاه -1
  ستقالل مالي دانشگاها -1-3

دانشگاه مستقل، دانشگاهي قابـل اعتمـادتر اسـت؛ زيـرا بـراي      
ادامه حيات خود نيازمند تأييد حكومت يا بازار نيست تا از اين 

واقعيت آنكه فعاليـت  . ]10[ كار شود طريق نفوذپذير و محافظه
علمي پرهزينه است و چه در حـوزه آمـوزش و چـه در حـوزه     

بـا  تنهـا  تر از آن است كه بتوانـد   پژوهش و توليد علم، پرهزينه
از ايـن رو  . اتكاء به شهريه دانشـجويان و امثـال آن اداره شـود   

نهادهاي علمي نيازمند منـابع مـالي خـارج از خـود هسـتند و      
با اين حال در . نمايد پذير مي نها را آسيبهمين امر، استقالل آ

هـا يـا بـازار،     بسياري از مواقع، تأمين منـابع مـالي از حكومـت   
در اكثـر كشـورهاي   . شـود  موجب نفي استقالل دانشـگاه نمـي  
كنـد   ها را دولت تـأمين مـي   جهان، بخش اعظم بودجه دانشگاه

هاي خيريـه   قوفات و كمكها نيز مو ؛ در برخي از دانشگاه]11[
بـه طـور   . ها دارنـد  دانشگاه حمايت از در اي كننده نقش تعيين
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كلي، منابع تـأمين بودجـه نهادهـاي آموزشـي و پژوهشـي در      
  ]:12[فهرست كرد زير توان به شرح  كشورهاي گوناگون را مي

  هاي دولتي؛ بودجه) الف
بـه  (اي  فروش خدمات آموزشـي، پژوهشـي، و مشـاوره   ) ب

  ؛)به بخش خصوصيطور عمده 

  هاي دانشجويي؛ هريهش) ج
  گذاري؛ سرمايه) د
 هـاي  هـاي مؤسسـه   هاي مردم و حمايت قوفات، كمكمو) ه

  .خيريه

  
  ]7[هاي دانشمند و سياستمدار بر اساس ديدگاه ماكس وبر  مقايسه ويژگي :1 جدول

  دانشمند سياستمدار موضوع مقايسه
  آموزش و پرورش گري سياسيهدايت ماهيت وظيفه) الف
  كشف حقيقت توجيه حقانيت هدف اصلي) ب

  زياد كم در سنت اروپايي  درجه استقالل) ج
  متوسط كم در سنت امريكايي

  توسعه و پيشرفت در آينده توجيه وضع حال اندازچشم) د
  زندگي براي پيشرفت علم  زندگي براي سياست از راه سياست نوع نگاه به زندگي) ه

 كندهدف وسيله را توجيه مي  ماهيت وسايل) و
 )تالش براي تحميل عقايد(

  پرهيز از تحميل عقايد
  )حقيقتجستجوي (

  
  

نكته مهم آنكه اين نيـاز مـالي دانشـگاه نيسـت كـه آن را      
هاي مالي است كه ممكن  سازد، اين نحوه اخذ كمك وابسته مي

مالحظـه  ) 1(همانطور كه در نمـودار  . است آن را وابسته نمايد

تـر داشـته و    هاي مـالي، بنيـاني مردمـي    ، هرچه كمكشود مي
  .ماند تر مي تر باشند، دانشگاه مستقل قيد و شرط بي

  
  
  

  
  

   

  منبع تأمين مالي و استقالل دانشگاه:1نمودار
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شود كه هرگاه منبع اصـلي يـا    ترتيب، مالحظه مي به اين
هاي اعطايي به دانشگاه، تمايالت مذهبي يا انساني  كمك أمنش

مانـد؛ در حـالي كـه هرگـاه      تر باقي مـي  باشد، دانشگاه مستقل
حكومت يا بازار، به دانشگاه كمك كنند، بر احتمـال وابسـتگي   

شود و اين وابستگي به ويژه هنگـامي بـه نهايـت     آن افزوده مي
ن گونـه مـوارد،   در اي. هاي آنها مشروط باشد رسد كه كمك مي

شود و دانشـگاه بـه    هاي علمي سفارشي مي حتي گاهي فعاليت
توان  با اين حال نمي. شود خوار حكومت يا بازار تبديل مي جيره

برقراركننـده  منكر شد كه رابطه سالم جامعه و دانشگاه همواره 
استقالل دانشگاه بوده اسـت؛ زيـرا علـم، در سـير تـاريخ، نـزد       

، بســياري از خيــرين و اســت بــودهجوامــع گونــاگون محتــرم 
اند تا با وقف امـوال خـود بـراي توسـعه      نيكوكاران تالش كرده

بنـابراين،  . ]13[ دانش، به مقاصدي انساني و اخالقي نائل آيند
هـاي   هاي بسيار ارزشمند براي تـأمين مـالي پـروژه    يكي از راه

هـاي   نـه از فعاليـت  هاهـاي خيرخوا  پژوهشي، اتكا بـه حمايـت  
توان به سـنت وقـف اشـاره     ت كه از جمله آنها ميپژوهشي اس

گيري از وقف براي تأميـل مـالي    قابل توجه است كه بهره. كرد
هاي حـامي علـم، سـوابق گونـاگوني دارد؛ از موقوفـات       فعاليت

هـاي علميـه در تـاريخ جوامـع اسـالمي       انجام شده براي حوزه
گرفته، تا مواردي همچون وقف اموال شخصي بـراي برگـزاري   

  !ها و جوايز علمي در جوامع غربي؛ نظير جايزه نوبل نوارهجش
  
 استقالل مديريتي دانشگاه -2-3

اي تلقـي كـرد كـه در     همديريت دانشگاه را بايد مديريتي حرفـ 
ت ئـ و تحـت نظـر هي  سلسله مراتب از لحاظ علمي ارشد بودن 
بنابراين، انتخـاب  . كند دانشمندان صاحب صالحيت فعاليت مي

اي تلقي  توان انتخاب صاحب منصبي حرفه ا ميمدير دانشگاه ر
كرد كه شايستگي خود را از طريق مجاهدت و هوشـمندي در  

  .كند توسعه علم و دانش كسب مي
ــايد مناســب ــديريت    ش ــراي م ــازماني ب ــوي س ــرين الگ ت

اي باشد، مشروط بر اينكـه   ها، الگوي بوروكراسي حرفه دانشگاه
ــه گــروه ــب هــاي حرف ــوق متخصــص را در قال ــيم اي ف ــا و  ت ه
به هر . ]14[ اي در درون خود پذيرا گردد هاي حرفه كراسيدمو

هـا توسـط مسـئوالن حكـومتي      حال، هرگاه رؤسـاي دانشـگاه  
اي و شايسـتگي علمـي و تخصصـي،     انتخاب شوند، بافت حرفه

تحت الشعاع بافت اداري و شايستگي بوروكراتيك يا وابسـتگي  

اب رئـيس دانشـگاه   بنابر يك دعوي، انتخـ . گيرد حزبي قرار مي
توسط حكومت، امتـداد اعمـال حاكميـت دموكراتيـك مـردم      

كنند و سياسـتمدار،   است؛ زيرا مردم سياستمدار را انتخاب مي
صاحب منصـبان اداري را، و ايـن اعمـال قـدرت سياسـتمدار،      

در حـالي كـه در   . امتداد اعمال قدرت دموكراتيك مردم اسـت 
ي بوروكراتيك نيست دعوي مقابل، انتخاب رئيس دانشگاه عمل

هاي دموكراتيك توجيه شود، بلكه خود  مشي كه در امتداد خط
هـاي علمـي    مشـي  اقدامي علمي است كه بايد در امتـداد خـط  

تر از اين مجادله حقوقي، رويه تضمين  شايد مهم. صورت پذيرد
زيرا هـدف انتخـاب رئـيس    . ها باشد استقالل مديريت دانشگاه

تضمين كننده استقالل دانشگاه از تواند  توسط دانشمندان نمي
گونــه انتخــاب چــه بســا دانشــمنداني كــه اين. باشــد حكومــت

  .شوند نيز نتوانند در برابر قدرت حكومت مستقل بمانند مي
ــرو     ــازار در گ ــت و ب ــتقل از حكوم ــگاه مس ــعه دانش توس

گوناگوني است كه بخش قابل توجهي از آنها ريشـه  هاي تمهيد
فرهنـگ حـامي دانشـگاه مسـتقل از     توسعه . در فرهنگ دارند

پـذير   مهمي است كه استقالل دانشگاه را امكان هاي جمله الزام
هاي ديرپا و مورد احترام مردم در نقاط  وجود دانشگاه. سازد مي

قـانوني تبـديل    -گوناگون جهان، دانشگاه را به نهـادي سـنتي  
حتـي  (اجتمـاعي برتـر    -كند كه از نوعي قـدرت فرهنگـي   مي

گونه به مثابه نمونه اين . گردد برخوردار مي) نسبت به حكومت
ــي  ــي، م ــز علم ــران، و    مراك ــم در اي ــه ق ــوزه علمي ــوان از ح ت

هاي آكسفورد، كمبريج و هاروارد در ساير كشورها نـام   دانشگاه
اين مراكز علمي، در عين حال كه قدرتي بسيار محـدودتر  . برد

ها دارند ولي از اعتباري فراحكومتي برخوردارند كـه   از حكومت
د كه استقالل خـويش را بـا   ده شأن آنها را برتر از آن جلوه مي

  .منافع حاصل از ارتباط با حكومت يا بازار مصالحه كنند
امنـاي مقتـدري    هيئـت گونه مراكز علمي، معموالً  در اين
گيرد كه اعتبار خود را از سنت و وجاهت علمـي بـاز    شكل مي

هاي متوالي، اين قدرت مستقل را به  تواند در نسل يابد و مي مي
البته هرگونه انحراف به سوي حكومت يا . ديگران منتقل نمايد
كاهد و ممكـن اسـت    گونه مراكز علمي مي بازار، از وجاهت اين

. تدريج به سـاير مراكـز علمـي وابسـته شـبيه سـازد      ه آنها را ب
ترين داليل حفـظ اقتـدار و    توان منكر شد كه يكي از مهم نمي

ن مندي آ استقالل حوزه علميه قم، استقالل مالي نسبي و بهره
از وجوهات مـذهبي و موقوفـات مردمـي اسـت؛ ضـمن اينكـه       
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فرهنگ سلطه ناپذيري مراجع، روحانيون و دانشـمندان دينـي   
  .اين استقالل بوده است برقراركنندهنيز در طول تاريخ، 

  
  گذاري علم و فناوري مشي تأملي در مفهوم خط -4

تا حد زيادي تحت تأثير نيازها رسد كه علوم بشري  به نظر مي
كـه هرگـاه    بـه ايـن معنـي   ! اند مسائل اجتماعي توسعه يافتهو 

دانشمندان براي از اي  اي در زندگي بشر بروز كرده، عده مسئله
 ،ترتيـب  بـه ايـن  انـد و   پيشـنهاد كـرده   رفع يا حل آن، راهـي 

ــن    ســنگريزه ــزوده شــده و از انباشــت اي ــم بشــر اف ــه عل اي ب
بتـه قابـل   ال. 1است بشري مرتفع گشته دانشكوه  ،ها سنگريزه
حل  راهيك ة دهند ت كه در اين فراگرد، هرگاه سفارشتأمل اس

، )جويـد  مـي راه حلي براي مشكل خود  ،ه از نهاد علمك كسي(
، موجبات اولويت كندالزحمه بيشتري به نهاد علم پيشنهاد  حق

يافتن مسئله خود را در فهرست عناوين پژوهشـي دانشـمندان   
نهـاد  نهاد حكومت نيز همچون هر  بنابراين اگر !سازد ميفراهم 

به مثابه يك مشـتري بـه    يا شخصيت حقيقي و حقوقي بتواند
د و براي مسـائلي كـه بـا آنهـا دسـت بـه       ننهاد علم مراجعه ك

توان بـه پيـدايش روشـي     حل نمايد، مي گريبان است طلب راه
نهـاد حكومـت در    )دخالتو نه (مشاركت سالم و اخالقي براي 

  .يد داشتام ،مسير توسعه علم
    حكومـت بـه مثابـه     قابل ذكر اسـت كـه تفـاوت ديـدگاه

گـذار   مشـي  حكومت به مثابه خـط  با ديدگاه ،مشتري نهاد علم
در اين است كه حكومت به جاي اينكـه تصـور كنـد كـه      ،علم

در چـه مـورد مطالعـه    كـه  مجاز است به نهاد علم دستور دهد 
مشتري  ،نانديشد كه م كند و چه علمي توليد كند، به اين مي

اثـربخش  هستم و بايد بـراي   دانشگاهو نيازمند خدمات علمي 
بـه  . كـنم ريـزي   برنامـه  ،بودجه محـدود پژوهشـي خـود   شدن 
اي كه آن بخش از بودجـه دولـت كـه قـرار اسـت صـرف        گونه

يـابي   حـل  هايي به منظـور راه  پژوهش شود، به سفارش پژوهش
نظـر   بـه . دارترين مسائل عمـومي معطـوف گـردد    براي اولويت

كشـورهاي صـنعتي در دو دهـه    از در برخي كه آنچه رسد  مي
گـذاري علـم و    مشـي  خـط «تحت عنوان كلي و مـبهم   ،گذشته
. مطرح شده است نيز ناظر به چنين برداشـتي اسـت  » فناوري

                                                                            
هاي علمي آقاي  مندي از مشاوره گيري استعاره كوه و سنگريزه، حاصل بهره شكل .1

 .پور است دكتر بهمن حاجي

گو اينكه در برخي از اين كشورها، نهاد متولي اين فعاليـت، در  
ت، نه بخشي واقع جزئي از همان نهادهاي متولي توليد علم اس

  !از حكومت
تـرِ   ولـي دقيـق  نه چندان زيبا شايد عبارت  ،ترتيب به اين

، »يپژوهشـ  هـاي  تخصـيص بودجـه  بـراي  گـذاري   مشـي  خط«
 »گذاري علـم و فنـاوري   مشي خط«تر از عبارت متداول  مناسب
توانــد تــأثير  قابــل تأمــل اســت كــه ايــن رويكــرد مــي. باشــد
همچـون   هـايي  سـازمان و عملكـرد   رشنگـ اي بـر   كننده تعيين

ــوم، «و  »شــوراي عــالي انقــالب فرهنگــي « ــالي عل شــوراي ع
  .داشته باشد »تحقيقات و فناوري

  
  گيري نتيجه -5

 هـاي نهاد«بـه  » حكومـت نهاد «به همان اندازه كه توجه شايد 
، و تـالش بـراي نزديـك شـدن بـه علمـا و       »متولي توليد علم

 ،عمـومي  گيري از آنـان بـراي حـل مسـائل     دانشمندان و بهره
وابسـته  ، موجب خير براي مملكت و سرافرازي حاكمـان اسـت  

حكومت و معطـوف  به نهاد آموزشي و پژوهشي  هايشدن نهاد
خوشـايند  خواسـت و   دانشـمندان بـه  هـاي   گيـري  جهت شدن

  .باشد نكوهيدهحاكمان، به طور بالقوه خطرناك و 
تواند يـا نبايـد در    حكومت نمي البته مقصود آن نيست كه

بلكـه مقصـود آن اسـت كـه     وسعه علـم دخالـت كنـد،    مسير ت
حكومت نبايد بر دانشگاه و ساير نهادهاي علمي سلطه داشـته  
باشد؛ زيرا اين سـلطه، از ايـن نهادهـا بـه جـاي نقـاد مصـلح،        

از ايــن رو اگــر مقصــود از   . ســازد مــيستايشــگر نــاتوان  
حكومت دستور باشد كه  آن، »گذاري علم و فناوري مشي خط«

و بـه چـه سـمت و سـويي      كننـد چه  يعلم هايادكه نهدهد 
به طور اساسـي  د كه شو ن متبادر مياذهابه پرسش د، اين نبرو
در ايـن امتـداد،   ! شايستگي برخوردار اسـت  حكومت از اينآيا 

شود كه اين نهاد علم است كه بايد ضمن نقـد   چنين تأكيد مي
امور براي اصالح به طور دائمي عالمانه و خيرخواهانه حكومت، 

ترتيـب، بـر   بـه ايـن    .هايي مناسـب پيشـنهاد كنـد    حل آن، راه
است ) اعم از حوزه و دانشگاه(هاي علمي كشور  متوليان فعاليت
افـزاري، گـامي مـؤثر و اميـدوار      جنبش نـرم  هاي كه بنابر الزام

ترتيب، سـير يـادگيري و   به اين بردارند و راستا كننده در اين 
هاي دانشـگاه   ا در برابر انگارهاصالح حكومت را تقويت نمايند ت
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ه مسـتقل،  خـوار، انگـاره دانشـگا    يـا جيـره  ستايشگر وابسته يا 
  .طلب شكل گيرد و توسعه يابد منتقد، خيرخواه و تعالي

  
  :منابع

[1] Wilson, Woodrow, 1887, “The Study of 
Administration”, in Jay M. Shafritz Albert C. 
Hyde (Eds.), 1997, Classics of Public 
Administration, Harcourt, pp. 14-26. 
[2] Keynes, John M., 1933, “An open letter to 
President Roosevelt”, 
http://newdeal.feri.org/misc/keynes2.htm, 
Retrieved 22 May 2012. 

مايـه   جان: السالم عليهعهدنامه امير ، 1389اصغر،  پورعزت، علي ]3[
، انتشارات دانشـگاه امـام   سنت انبياءخرد معنوي در حكمراني و 

   .، تهران)ع(صادق 
نامـه   آيـين : داللـت دولـت  ، 1388دلشاد تهراني، مصطفي،  ]4[

، انتشـارات دريـا،   حكومت و مديريت در عهدنامه مالـك اشـتر  
 .تهران

موانـع رشـد علمـي ايـران و راه     ، 1383پور، فرامـرز،   رفيع ]5[
 .، شركت سهامي انتشارهاي آن حل

بررسـي  "، 1386راد،  فراستخواه، مقصود و محمد امـين قـانعي   ]6[
هاي علمـي و دانشـگاهيان در سياسـتگذاري و ارزيـابي      نقش انجمن

 .5-12، صص 41، شماره رهيافت، "نظام علمي كشور
[7] Weber, Max, 1920, The vacation Lectures: 
Science as a Vacation, Politics as a Vacation (  بـا

هـاي فريـده خـادمي و اسـماعيل      سخه اينترنتي ترجمـه استفاده از ن
 .(سعادت
[8] Wiggershaus, Rolf, 1995, The Frankfurt 
School: Its History, Theories, and Political 
Significance (Studies in Contemporary German 
Social Thought), Translated to English by 
Michael Robertson, The MIT Press. 

روابـط   يخيتـار  -ياسـ يس ليتحل"، 1384حسني اردم، فاضل،  ]9[
شماره ، انداز ارتباطات فرهنگي چشم، "هيدانشگاه و دولت در ترك

  .47-54، صص 1384و مرداد  ريت، 17
[10] Freeman, Richard B., 2011, “The 
Economics of Science and Technology Policy”, in 
Fealing, Kaye H., Julia I. Lane, John H. 
Marburger III, and Stephanie S. Shipp, (eds), 
2011, The Science of Science Policy: A 
Handbook, Stanford Business Books, pp. 85-103. 
[11] Neave, Guy & Frans A. Van Vught, 1994, 
“Government & Higher Education in Developing 

Nations: A Conceptual Framework”, In: Neave, 
Guy & Frans A. Van Vught, Government & 
Higher Education Across Tree Continents: The 
Winds of Change, Oxford, IAU Press, pp. 1-21. 

بنيادهــاي خيريــه پشــتيبان "، 1387زاده، عارفــه،  قدســي ]12[
 .75-81، صص 42، شماره رهيافت، "علم

ي ميانــدهي، غالمرضــا، زهــرا نصــرآبادي لواســاني، رحمــان ]13[
حسـن نفرآبـاد،    علـي : ، متـرجم "استقالل دانشگاه در آينده"، 1380

، 20، شـماره  ريزي در آموزش عالي فصلنامه پژوهشي و برنامه
 .65 -102صص 

[14] Pourezzat, Ali Asghar & Ghazaleh Taheri 
Attar, 2009, “Professional Adhocracy, an 
Appropriate Design for Knowledge Economy in 
the Light of Mintzberg's Perspective”, Journal of 
Electronic Commerce in Organizations, Volume 
7, Issue 4, Pp. 1-20. 
[15] Wilson, Woodrow, 1887, “The Study of 
Administration”, in Jay M. Shafritz Albert C. 
Hyde (Eds.), 1997, Classics of Public 
Administration, Harcourt, p 

 
 


