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چکیده

با توجه به نقش تمدن   ســازی و اعتبار ســرمایه   ای علوم    انسانی موجود در جوامع 

غربی، گروهی از دانش   پژوهان ذیل پارادایم دانش   شناســی ســکوالر، نظریه   ها و 

الگوهایی را برای کاربردی   ســازی علوم انســانی موجود ارائــه کرده   اند. در همین 

راســتا، با مطالعه   ای روشــمند می   توان به دوازده نظریه و الگوی زیر دست یافت 

که عالوه بر ادعاهایی در عرصۀ تولید دانش، کاربردی   ســازی دانش از دغدغه   های 
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• ایــن مقاله با هماهنگی دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انســانی اســالمی در فصلنامۀ 
شماره 15 تحقیقات بنیادین علوم انسانی منتشر شده است.
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اصلی آن ها به شمار می   رود. این الگوها را به جهت فصل مشترک، می   توان ذیل سه 

الگوی اول، دوم و سوم تولید دانش صورت   بندی و تحلیل کرد.

ـ تحلیلــی و بهره   مندی از دو راهبرد  در این پژوهش بــا روش تحقیق توصیفی 

پژوهشی »خالصۀ اسناد و مدارک )فیش   برداری(« و »تفکر پایان تا آغاز«، پس از 

مفهوم   شناسی حوزۀ کاربردی   سازی و مفاهیم هم   پیوند با آن همانند تجاری   سازی، 

سودمندســازی، کارآمدی و کارکردگرایی، الگوها و نظریه   های پیش   گفته با توجه 

به ارزش   های پارادایم دانش   شناســی اســالمی و برخی دانش   پژوهان منتقد غربی 

همانند ژان فرانسوا لیوتار موردارزیابی انتقادی قرار گرفته   اند.

ســیطرۀ نگاه   های ماتریالیســتی، کاالیی و بنگاهی و تقویــت منفعت   گرایی و 

نســبیت   گرایی به دانش و انکار حقیقت   گرایی و ضعــف اخالق و معنویت و نگاه 

م، آدم و علم و دانش ازجمله اشتراکات و نتایج نظریه   ها 
َ
اومانیستی و ابزاری به عال

و الگوهای کاربردی   سازی در علوم انسانی موجود است.

کلیدواژه ها: علوم    انسانی موجود، علوم    انسانی اسالمی، پارادایم دانش   شناسی سکوالر، 

پارادایم دانش   شناسی اسالمی، الگوها و نظریه   های کاربردی   سازی، ارزیابی انتقادی.

1. مقدمه و بیان مسئله    

علوم انسانی موجود در جوامع غربی جایگاه تمدن   سازی و اعتبار »سرمایه   ای« دارد و برنامه   ریزی   های 

اجتماعی و سیاســت   گذاری برای دستیابی به سرمایه   های موردنیاز زندگی اجتماعی در عصر مدرن 

براساس سرمایه   گذاری روی علوم انســانی مدرن بنیان    گذاشته می   شوند. این درحالی است که در 

جوامع مســتقل و خارج از ارادۀ غرب و یا جوامعی که در تالش برای دستیابی به توسعه و پیشرفت 

 به مثابه دانش   هایی انتزاعی و ذهنی توصیف 
ً
به معنای غربی آن هســتند، علوم انسانی موجود، غالبا

می   شــوند که با مجموعه   ای از کلیات، مفاهیــم، معناها، مضامین و موضوع هــای غیرملموس و 

مقدارناپذیر سروکار دارند؛ به بیان دیگر و به زبان برنامه   ای، در چنین کشورهایی، سیاست   گذاری در 

عرصۀ علوم انسانی به جای ارزش »سرمایه   ای«، اعتبار »هزینه   ای« دارد و درنتیجه ارزش و اعتباری 

کــه برای دانش   ها و معرفت   های علمی نظیر علوم طبیعی، فناوری و مهندســی قائل می   شــوند، از 

دانش   های انسانی دریغ می   شوند )خورسندی طاسکوه، 1388 ب: ص هفت(.

اما برای آنکه علوم انســانی قادر به ایفای نقش مؤثری در شناخت مسائل جامعۀ بشری و ارائۀ 
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راه   حل   های کارآمد برای آن ها باشند، نخستین شرط آن است که تصور و تلقی صحیحی از چیستی 

ایــن علوم و کارکردها و کاربردهای آن نزد حامالن آن و نیز در عرصۀ فراخ   تر حیطۀ عمومی حاصل 

شــود. با ذکر شواهد متعدد می   توان نشان داد که چنین شناختی نزد بسیاری از دست   اندرکاران علوم 

انسانی کشــور ما وجود ندارد. این درحالی است که در کشورهای پیشرفته، سخن از رویکردهای 

تازه برای تجدید ســاختار مراکز دانشگاهی و پژوهشی و طراحی محتوای رشته   ها و دروس با توجه 

به رهیافت موســوم به »دانش نوع دو«1 و یا »مارپیچ سه   گانه«2 است که ازجمله مشخصه   های آن ها 

کید بر همکاری بین   رشــته   ای، ارتباط دانشگاه   ها  توجه به ظرفیت و زمینه   ها، نگاه مســئله       محور، تأ

و مراکز تحقیقاتی با نهادهای بیرون از دانشــگاه و توجه محوری به نو   آوری اســت. اصحاب علوم 

انســانی در ایران کمتر با این تحوالت آشنا هستند و کمتر از آن، در قبال آن ها واکنش   های مناسب 

نشان می   دهند )پایا، 1388: صص 250ـ249(.

در جوامع مدرن که معیار کاربرد   پذیری بر قلمرو دانش آن حاکمیت یافته، هدف مطلوب نظام 

آموزشی تربیت نیروی ماهر برای به حداکثر رساندن بازدهی نظام است. در این نظام، هدف از انتقال 

دانش خلق بازیکنانی برای نظام است که به گونه   ای مقبول قادر به ایفای نقش   های خود در مناصب 

عملی )پراگماتیک( موردنیاز نهادهای آن )نظام( باشــند. تأثیر کلی حاکمیت اصل کاربرد   پذیری 

در آموزش آن اســت که نهادهــای آموزش عالی را تابع قدرت   های موجــود می   کند و با حاکمیت 

تخصص   گرایی، ســؤال »آیا حقیقی است؟« به »چه فایده   ای دارد؟« و در بستر تجاری   سازی دانش 

به »آیا قابل فروش است؟« و در بستر رشد قدرت به »آیا کارآمد است؟« تقلیل می   یابد )آل   حسینی 

و باقری، 1385: ص 71(.

در ســال   های اخیــر، گروهی از دانش      پژوهان غربــی همانند مایکل گیبونــز3 تحت تأثیر نگاه 

ماتریالیستی و کاالیی به دانش، الگوی دوم تولید دانش را مطرح کرده   اند که براساس آن، تولید یک 

دانش در زمینه   ای کاربردی انجام می   شــود )گیبونز و همکاران، 1994: ص 10(. گیبونز تحوالت 

دانش را در اواخر قرن بیســتم با مفهوم   سازی »دانش سبک یک«4 )دانش درپی حقیقت اومانیستی 

1. Mode 2 Knowledge.
2. Triplehelix. 
3. Michael Gibbons
4. Mode 1
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یا رویکرد اصالت فرهنگ( و »دانش ســبک دو«1 )دانش درپی منفعت یا رویکرد اصالت اقتصاد( 

توضیح داده اســت. دانش ســبک دو یا همان الگــوی دوم تولید دانش با تحوالتــی همانند ظهور 

بین   رشــته   ای   ها و رشد روندهایی در دانش مانند مسئله   گرا شــدن، زمینه   گرا شدن، کاربرد   گرا شدن، 

اهمیت روزافزون کیفیت و تناسب و ثمربخشی و پاسخ   گویی نهادهای علمی به تقاضاهای بازاری و 

اجتماعی شکل گرفته است. در نظریه های جهانی شدن،2 از مفهوم جدید »دانش حساس به زمینه« 

ســخن به میان آمده است )فراستخواه، 1388: ص 103(. الگوی گیبونز با مبانی سکوالریستی، بر 

 هدفی سودآورانه و بنگاهی دارد 
ً
کید می   کند و در آن دانش صرفا تجاری شدن و کاالیی شدن دانش تأ

)رشید حاجی خواجه   لو، 1390: ص 165(؛ به  دیگر سخن، در این الگو دانش کاالیی بیش نیست 

و به دنبال رســیدن به منفعت ِصرف اســت؛ بدون توجه به حقایق متعالی حتی حقایق اومانیستی 

موردنظر الگوی اول تولید دانش )مرتن(.

به عبارات دیگر، جهانی شــدْن ماهیت دانشــگاه را به عنوان نهادی ملی با بحران مواجه کرده و 

پیامدهای متناقضی را برای آموزش عالی و دانشــگاه درپی داشــته اســت، به نحوی که گســترش 

کادمیک  ارزش   های سرمایه   دارانه حاصل جهانی شدن، دانشگاه   ها را با نوع جدیدی از سرمایه   داری آ

بازار   محور و کاالیی شــدن دانش مواجه کرده است )شیری، 1393: ص 763(. این درحالی است 

که هزار و اندی ســال پیش، بزرگان دین شــریف اسالم در اثنای تشــریح ویژگی   های دانش نافع، 

کاربردی بودن را از ویژگی   های آن برشــمرده   اند. براســاس تعالیم اسالمی، دانش فاقد عمل و بدون 

کاربرد، دانش ســودمندی نیست، بلکه دانش   های کاربردی را می   توان در زمرۀ دانش نافع به حساب 

آورد. همچنان که کاربردی شدن دانش به توسعه و رشد و پیشرفت آن ها نیز خواهد افزود.

پیامبر اعظم )صلی   الله علیه و آله و سلم( در این باره فرموده   اند: »إنَّ العاِلَم َمن یْعَمُل ِبالِعلِم و إن کاَن 

قلیَل الَعَمل: عاِلم آن است که به دانش خود عمل می   کند، هرچند عمل او اندک باشد« )شیخ صدوق، 
بی   تا: ص 346(. امام علی )علیه   الســالم( نیز فرموده   اند: »ل َتکوُن عاِلمًا َحّتی َتکوَن ِبالِعلِم عاِماًل؛ تا 

به دانش خود عمل نکنی، دانا نباشی« )ورام بن ابی   فراس، بی   تا: ص 214(. البته باید توجه داشت که 

کاربردی بــودن دانش نافع به معنای کاربردی بودن به معنای دانش پراگماتیســتی و عمل   گرایی مدنظر 

گیبونز و همکارانش نیست و با آن تفاوت   های بنیادین و معرفتی دارد )اخوان کاظمی، 1390: ص 12(.

1. Mode 2
2. Globalization
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بــا توجه به مطالب پیش   گفته، مســئلۀ     تحقیق این اســت که در ســال   های اخیــر، گروهی از 

دانش      پژوهان سکوالر با ارائه و فراگیر کردن الگوها و نظریه   های کاربردی   سازی در حوزۀ علوم انسانی 

موجود، نوعی نگاه ابزاری به انسان و دانش را دامن زده   اند. آنان دانش را به کاالیی سودآورانه تبدیل 

کرده   اند نه فعالیتی برای حقیقت   جویی. البته ضعف اخالق پژوهش و وابســتگی دانش و دانشگاه 

به سیاســت   های منفعت   طلبانۀ بازار و صنعت از نتایج طبیعی این نوع نگاه به مقولۀ کاربردی   سازی 

دانش براساس دانش      شناسی سکوالر است.

این درحالی اســت که پارادایم دانش      شناسی ســکوالر و نئولیبرالیسم به جهت مبانی معرفتی، 

از الگوهای کاربردی   ســازی مبتنی بر پارادایم دانش      شناسی اســالمی متمایز است. با توجه به این 

تمایزها و مرزبندی   های بنیادین، فقدان الگوهای راهبردی کاربردی   ســازی علوم انســانی مبتنی بر 

دانش      شناسی اســالمی، مسئله     و چالشــی مهم در روند مدیریت کالن و راهبردی نظام جمهوری 

اســالمی ایران به ویژه در حوزۀ مدیریت دانش به معنای عام کلمه اســت؛ به دیگر سخن، تبیین و 

صورت   بندی الگوهای کاربردی   سازی مبتنی بر آموزه   های اسالمی، مسئله       ای کلیدی و درعین حال، 

مهم و فوری بر سر راه تحقق تمدن نوین اسالمی است.

در همین راستا، یکی از اقدام های آغازین در ارائۀ الگوی راهبردی کاربردی   سازی علوم انسانی 

اســالمی، شــناخت دقیق و ارزیابی انتقادی الگوها و نظریه   های کاربردی   سازی در علوم انسانی 

موجود است؛ دغدغه و مسئله       ای بنیادین که در این مقاله به آن پرداخته شده است. پژوهش حاضر 

براساس اهداف خود، درپی پاسخ به پرسش   های زیر است:

1. خاستگاه و مبانی معرفتی نظریه   ها و الگوهای کاربردی   سازی علوم انسانی موجود چیست؟

2. براساس پارادایم دانش   شناسی اسالمی، چه نقدهایی به نظریه   ها و الگوهای کاربردی   سازی 

علوم انسانی موجود وارد است؟

2. مفهوم شناسی پژوهش
2ـ1. علوم انسانی موجود

در منابع و متون التین، اصطالحات و معادل   های معتنابه و گوناگونی برای علوم انســانی به کار برده 

 »Human Sciences« ،»The Humanities« می   شــود. از جمع این اصطالحات، معادل   های

و »Liberal Arts« کاربردهای متعارف   تری دارند )خورسندی طاسکوه، 1388 الف: ص 173(. 

ژولین فروند، مراد از علوم انسانی را معارفی می   داند که موضوع تحقیق آن ها فعالیت   های گوناگون 
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بشــری و متضمن روابط افراد بشر با یکدیگر و روابط این افراد با اشیا و نیز آثار و نهادها و مناسبات 

ناشی از این هاســت )فروند، 1393: ص 3(. به عقیدۀ ویلهلم دیلتای، بنیاد علوم انسانی یا فلسفۀ 

حیات بر فهم )تفهم( است؛ یعنی محقق علوم انسانی برخالف محقق علوم طبیعی، می   تواند و باید 

پدیده   های انسانی را در تمام حوزه   های تاریخی و فرهنگی بفهمد، درحالی که فهم پدیده   های طبیعی 

برای علمای طبیعت ممکن نیســت. از همین    رو، به جــای عمل توصیف در علوم طبیعی، در علوم 

انسانی تأویل )هرمنوتیک( مطرح است؛ علوم انسانی علوم توصیفی مثل فیزیک نیست، بلکه علوم 

تأویلی )هرمنوتیکی( است. به این جهت دیلتای معتقد است که منطق علوم انسانی به کلی از منطق 

علوم طبیعی جداست )دیلتای، 1389: ص 23(.

2ـ2. مفهوم شناسی حوزۀ کاربردی سازی و مفاهیم هم پیوند با آن

در بازشناسی اصطالح کاربردی   سازی می   توان برابرهایی مانند کارکردگرایی، کارآمدی، اثرگذاری، 

سودافزایی، تجاری   سازی یا سودمندسازی را به بحث گذاشت )حیاتی، 1395: ص ف(. در روزگار 

ما یکی از مزیت   های معرفت، عملی و کاربردی بودن آن است. این امر زمانی است که دانسته   ها و 

یافته   های نظری به مدد ابزارها و روش   ها، به عنوان فن و تکنیک به کار گرفته می   شــوند؛ بدین   ترتیب، 

دامنۀ عمل و اقدام و میدان مانور و اثر انسان   ها وسیع و گسترده می   شوند )دانستن برای به کاربستن( 

)حشمت   زاده، 1383: ص 57(.

ظهــور مکتب پراگماتیســم1 در واپســین دهه   های قــرن نوزدهم میالدی به ویژه فلســفۀ جان 

ـ 1859م( که ارزش دانش را نه در توان حقیقت   یابی آن بلکه در ســودمند و کارآمدی  دیویی  )1953

آن جســت   و   جو می   کرد، نقش بسزایی در این تغییر نگرش داشته است. به دنبال آن، رشد و گسترش 

جنبش پست مدرنیســم، که هرگونه حقیقت مطلقی را منکر شــد و آن را امری نسبی و متکثر2 تلقی 

کرد، باعث شد مجامع بیش از پیش به سودمندی و کارکرد علوم توجه کنند. این امر نیز به نوبۀ خود 

باعث شــد که علوم گوناگون روز به روز به سمت کاربردی شدن پیش روند. تغییر رویکرد تحقیقاتی 

از پژوهش   هــای بنیادی به ســوی انواع کاربردی آن از نتایج غلبۀ همین نگاه به علم و دانش اســت 

)شمشیری، 1387: ص 76(.

1. Pragmatism
2. Plurar
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از منظر پراگماتیسم، دانش به عنوان یک برساختۀ اجتماعی و بنیانی برای واقعیت دنیایی که در 

آن انســان   ها تجربه و زندگی می   کنند، تعریف می   شود؛ از این رو، نظریه   ها تنها به شکل ابزاری دیده 

می   شــوند نه چیز دیگر. این نظریه   ها به درجه   های متفاوتی، حقیقی1 هستند؛ یعنی به همان میزانی 

که می   توانند در شــناخت واقعیت   ها مفید واقع شــوند. معیار داوری کیفیت این نظریه   ها برحسب 

کاربردپذیــری2 و پیش   بینی   پذیــری آن ها در درک و شناســایی جهان اجتماعــی و طبیعی صورت 

می   گیرد )محمدپور، 1390: ص 47(.

ازسوی دیگر، ایدۀ توجه به کاربردی بودن نظریه   ها به کرت لوین3 برمی   گردد. کسی که به عنوان 

پدر روان   شناســی اجتماعی مدرن شناخته می   شود. او و شماری دیگر از اندیشمندان باور دارند که 

هیچ چیز کاربردی   تر از یک نظریۀ خوب4 نیست. نظریۀ خوب کاربردی است و به افزایش دانش در 

چهارچوبی علمی می   انجامد و پژوهش را به سمت پرسش   های مهم رهنمون می   شود )دانایی   فرد و 

حسینی، 1389: ص 100(.

در سال   های اخیر دربارۀ مفهوم کاربردی سازی علوم انسانی، تعاریف و مباحثی مطرح شده که 

به بیان بخشی از آن بسنده می   شود. برخی کاربردی سازی رشته   های علوم انسانی را ازجمله عناصر 

توســعۀ علمی و دانشی کشور می   دانند و در تعریف آن می   نویســند: اگر نتایج پژوهشی، عملیاتی 

بوده و قابلیت کاربرد در فعالیت   های بیرونی را داشــته باشد، آن پژوهش کاربردی نامیده می   شود. 

بر همین اساس، پژوهش   های بنیادی نتیجه   گرا و پژوهش   های کاربردی تصمیم   گرا به شمار می   روند 

)بزرگمهری، 1387: ص 49(.

کاربردی کردن علوم انسانی در دیدگاه گروهی از اندیشمندان یعنی فناورانه کردن آن؛ به طریقی 

که به حل مســئله     ناظر باشــد و نیازی از نیازهای جامعه را رفع کند. اما در مســیر کاربردی سازی 

علوم انســانی باید به اشــتباه های احتمالی نیز واقف بود و آن ها را پیش   بینی کرد؛ مانند خطری که 

ناشی از جریان به انحصار درآوردن علوم انسانی در انتظارات فناورانه است. علم نمی   تواند تنها در 

خدمت کاربرد باشد و از زایندگی معرفت و نظریه دور شود. اگر پژوهش   های بنیادی و پژوهش   های 

کاربردی به موازات هم پیش نروند، همۀ برنامه   ها و سیاست   ها در این زمینه شکست خواهد خورد. 

1. True
2. Applicability
3. Lewin
4. Good theory 



102

می
سال

ی ا
سان

م ان
لو

ی ع
ملل

ن ال
ه بی

گر
 کن

ین
جم

 پن
ت

اال
 مق

عه
مو

مج

به دیگر ســخن، ازآنجاکه بخش مهمی از سرشــت علوم انســانی موضوع   شناسی و مسئله       شناسی 

اســت، باید از فروکاستن نگاه کاربردی و فناورانه به نگاه ابزاری پرهیز کرد )حیاتی، 1395: ص ل؛ 

قبادی، 1393: ص 441(.

ازسوی دیگر، برخی پژوهشگران بر این نظرند که منظور از علوم انسانی و اجتماعی کاربردی، 

در کلی   ترین تعریف، مطالعاتی اســت که درصدد شناخت مسئله    ، مشکل یا نیازی از جامعه، گروه 

یا اشخاصی از جامعه با استفاده از نظریه   های علوم انسانی و اجتماعی و تالش برای حل آن مسئله    ، 

برطرف کردن آن مشکل و تأمین آن نیاز است. در این تعریف، سه مؤلفه را می   توان بازشناخت: اول 

مســئله    ، دوم جامعه یا گروهی از جامعۀ مسئله       مند، سوم استفاده از نظریه؛ بنابراین، مؤلفه   ها، علوم 

انســانی و اجتماعی کاربردی یعنی به کار بردن نظریه   های علوم انسانی و اجتماعی برای بازشناسی 

کید در اینجا این است که به کاربردن نظریه مستلزم  و حل مســئلۀ اجتماعی و انســانی. نکتۀ موردتأ

حضور یک »دانشــمند صاحب   نظر« است که بتواند فرض   ها و شرایط نظریه را با مختصاِت مشکل 

موردمطالعه تطبیق دهد و مسئله     را بازشناسی و تعریف کند )امیری طهرانی، 1395: ص 707(.

دربارۀ تمایز مفهوم   شــناختی تجاری   سازی علوم انسانی با کاربردی سازی علوم انسانی می   توان 

گفت در برخی از رشــته   های علوم انســانی نظیر بازاریابی، مدیریت و اقتصاد، پتانسیل الزم برای 

تبدیل شدن به دانش فنی و تجاری   سازی وجود دارد، اما دربارۀ برخی از رشته   های دیگر، نظیر فلسفه 

و تاریخ، این کار مشکل است و تنها درخصوص این رشته   ها می   توان از لفظ کاربردی    سازی علوم و 

کسب ارزش اجتماعی به جای ارزش اقتصادی استفاده کرد. کاربردی سازی تحقیقات علوم انسانی 

 ممکن است 
ً
به این معناســت که آن ها معطوف به حل مسئله     و مشــکالت اجتماع باشند که لزوما

منجربه ارزش اقتصادی و کســب سود نشوند، ولی در عوض با ساماندهی و ایجاد نظم و ترتیب در 

اجتماع )نظیر حل مشکل اعتیاد، طالق و بیکاری( و توسعۀ تفکر انتقادی در جامعه و تربیت نیروی 

خالق منجربه کسب ارزش اجتماعی در جامعه شوند. با توجه به این موضوع، لفظ کاربردی سازی 

نتایج تحقیقات علوم انسانی متفاوت از لفظ تجاری   سازی تحقیقات علوم انسانی است )نامداریان 

و دوران، 1395: ص 872(.

بازاندیشــی در مفهوم کاربردی   سازی، از هم   پوشانی برخی مفاهیم نشان می   دهد که با انکارها، 

انتقادها یا پیشنهادهایی همراه است. چنانچه در حوزۀ »کاربردی   سازی« می   توان برابرهایی همانند 

»کارکردگرایی«، »کارآمدی«، »تجاری   ســازی« و »سودمندسازی« را به بحث گذاشت. در جدول 

زیر دال مرکزی )پیام محوری( پنج مفهوم هم   پیوند با کاربردی   سازی استخراج و معرفی شده است.
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جدول 1. استخراج دال مرکزی مفاهیم هم پیوند با کاربردی    سازی در پارادایم دانش شناسی سکوالر

دال مرکزی )پیام محوری( زمان طرح قائان معادل التین مفهوم ردیف

ارزش دانــش در کاربردی بــودن آن 
اســت. دانش درپــی حقیقت   یابی 
حقیقت  هرگونــه  انــکار  نیســت. 
مطلق. دانش یک برساختۀ اجماعی 
یعنی  دانش  کاربردی    کردن  اســت. 

فناورانه کردن آن.

از واپسین 
دهه   های 

قرن نوزدهم 
میالدی

مایکل گیبونز
کرت لوین

application کاربردی   سازی 1

دانــش موضوع معامــالت تجاری 
و موجب کســب بوده است. تبیین 
دانش با منطق غالب اقتصادی مانند 
ایجاد ارزش افزوده و عرضه و تقاضا.

از اوایل 
سال 1980 

میالدی
اف. مکالپ

commercial-
ization تجاری   سازی 2

دانــش باید به توانایی منجر شــود. 
دانش بایــد در حل یک مشــکل و 
معضل اجتماعی مفید باشد. دانش 
فی نفسه اهمیت ندارد و هدف از آن 

کشف حقایق جهان هستی نیست.

از نیمۀ دوم 
قرن بیستم 

میالدی

گروهی از 
پژوهشگران 
علوم انسانی

مدرن

utilization سودمندسازی 3

در بحــث کارآمدی دانش، مســئله     
دانــش در جامعه  کانونــی، تحقق 
نمایندۀ  دانــش،  کارآمدی  اســت. 
ارزش   هــای جدیدی اســت که در 
نئولیبرال  ایدئولوژی  استیالی  دوران 
وارد دانشگاه شــده است. کارآمدی 
یعنی کاربرد ابــزاری دانش فقط در 

امور مادی.

از دوران 
استیالی 

ایدئولوژی 
نئولیبرال

گروهی از 
پژوهشگران 

دانش 
مدیریت

Efficiency کارآمدی 4

ســودمندی مبتنی بر مکتب اصالت 
لذت. نسبیت   گرایی و نفی معیارهای 
ماورایی در ارزشیابی اشیا و تفکیک 
میــان اخــالق و قــدرت. تأکید بر 
کارکردهای دنیوی و آثار عملی دانش 

در زندگی فردی و اجتماعی.

از اواخر 
دهۀ 1930 

تا اوایل 
دهۀ 1960 

میالدی

تالکوت 
پارسونز

رابرت مرتن
جرمی بنتام

functional-
ism کاردکردگرایی 5

2ـ3. پارادایم دانش    شناسی سکوالر

سکوالریسم1 از نتایج مدرنیته در غرب است که نقش دین و باورهای دینی را در حوزه   های گوناگون 

و زندگی اجتماعی کمرنگ کرده است. ازجمله حوزه   هایی که این فرایند در آن رسوخ کرده و در آن 

1. Secularism
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تأثیر گذاشــته است حوزۀ دانش است که امروزه از آن به دانش   شناسی سکوالر یاد می   شود. پارادایم 

دانش   شناسی سکوالر نگاهی خاص به جهان، انســان و طبیعت دارد. نگاهی که فاقد دین   مداری، 

دین   باوری و دین   محوری اســت. این پارادایم برایند مبانی و اصول گوناگونی است که حذف خدا و 

دین از زندگی بشــری نقطۀ مشترک آن اســت. سکوالریسم به معنای جدایی دین از دنیا نخست در 

جهان مسیحیت رشد کرد و بر مبانی فکری و نظری هستی   شناختی، دین   شناختی، معرفت   شناختی و 

انسان   شناختی خاص خودش استوار است )علی   تبار فیروزجایی، 1389: ص 241(. شاخصه   های 

پارادایم دانش   شناسی سکوالر در سه محور زیر عبارت اند از:

الف  ـ شاخصه   های نگرشی: 1. نگرش طبیعت   گرایانه در تحلیل هستی )ماده   گرایی و دنیاگرایی(؛ 

2. جایگزینی علل فاعلی به جای علل غایی در تحلیل هســتی؛ 3. حذف غایت اخالقی از 

عالم؛ 4. دوگانگی ذهن و عین )دکارت(؛ 5. فروکاستن دانش به سطح پدیدارها )کانت(؛ 6. 

شمولیت نگرش ابژه   ای به همۀ عالم )خاکی قراملکی، 1390: صص 162ـ156(؛ 7. جدایی 

دانش از ارزش؛ 8. جدایی دانش از دین )قدیر دانش، 1389: ص 113(.

ب  ـ شــاخصه   های روشی: 1. حصرگرایی روش   شناختی؛ 2. کمیت   گرایی و روش ریاضیاتی 

جدید؛ 3. قدرت کنتــرل، پیش   بینی و هدایت پدیده   ها؛ 4. تخصص   گرایی و جزئی   نگری؛ 

5. تحویلی   نگری )خاکی قراملکی، 1390: ص 162(.

ج  ـ شاخصه   های کارکردی: 1. کاربردی بودن دانش و آمیختگی آن با تکنولوژی؛ 2. تصرف 

و اعمال ســلطه بر طبیعت؛ 3. ارتقای ظرفیت، سرعت، دقت و قدرت و باالبردن ظرفیت 

بهــره   وری )همان: ص 171(؛ 4. هدف قرار دادن کســب قدرت به جای کشــف حقیقت 

)فلسفۀ اصالت عمل( )قدیر دانش، 1389: ص 110(.

3. روش شناسی پژوهش

ـ تحلیلی انجام شده است. در این روش، پژوهشگر  این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش توصیفی 

عالوه بر تصویرســازی آنچه هست به تشــریح و تبیین دالیل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسئله     

می   پردازد. در همین راستا، اسناد و منابع در دسترس تا حد اشباع نظری مورد واکاوی قرار می گیرد و 

سپس براساس سؤال ها و اهداف موردنظر، تحلیل می شود. برای دستیابی روشمند به نتایج پژوهش، 
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از دو راهبرد خالصۀ اسناد و مدارک )فیش   برداری( و تفکر پایان تا آغاز1 استفاده شده است. براساس 

راهبــرد اخیر، اجرای پژوهش کیفی، در جهت ابتدا تا پایان انجام می   شــود و در همان حال، تفکر 

پژوهشــگر در جهت پایان تا آغاز در َدوران است. به دیگر سخن، پژوهشگر در این راهبرد از همان 

آغاز کار، دربارۀ تمامیت پژوهش در دســت اقدام فکر می   کند تا بتواند یک پژوهش باکیفیت انجام 

دهد. این اندیشــه   ورزی باید پیش از آغاز کار و به محض صورت   بندی مســئلۀ     پژوهشی و حصول 

نتیجه انجام شود )گال و دیگران، 1386: ص 972(.

یه های تولید دانش و نسبت آن ها با کاربردی سازی ین الگوها و نظر 4. عمده    تر

ذیل پارادایم دانش   شناسی ســکوالر، الگوها و نظریه   هایی در راســتای تولید دانش قابل شناسایی 

اســت. دال مرکزی )پیام محوری( این الگوها و نظریه   های دوازده   گانه که نســبتی مستقیم با مقولۀ 

کاربردی   سازی دانش دارند، به شــرح زیر است. در این پژوهش، این الگوها و نظریه   ها، به جهت 

ویژگی   ها و فصل مشترک، ذیل الگوهای اول، دوم و سوم تولید دانش بررسی شده اند.

یه های دوازده   گانۀ کاربردی   سازی دانش   جدول2. استخراج پیام محوری الگوها و نظر
در پارادایم دانش      شناسی سکوالر

دال مرکزی )پیام محوری( زمان ارائه چهره   های اصلی
عنوان الگو یا 

نظریه
ردیف

تکثر در حقیقت و نسبیت آن، تأکید بر 
بنیان   های اقتصادی دانش، دانش درپی 

کسب قدرت به جای کشف حقیقت

از اواخر قرن نوزدهم 
میالدی تاکنون

چارلز ســاندرس پیرس، 
ویلیام جیمز، جان دیویی

نگاه 
پراگماتیستی به 

دانش
1

ارائۀ راه   حل   های عمل   گرایانه برای رفع 
مشکل پیوند نظریه و عمل

در ســال   های پس از 
2000 میالدی

رادشــلدرز، فرانکلیــن، 
ابدون، لندبرگ

نظریۀ خوب: مدلی 
بــرای  مفهومــی 
ساخت نظریه   های 
علوم  در  کاربردی 

اجتماعی

2

1. Finish  -to - Start
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مردود دانسـتن ادعـای حقیقت   گویی 
دانـش مدیریـت تحت تأثیـر مباحث 
نظیـر  حوزه   هایـی  در  فلسـفی 
هرمنوتیـک، تئوری انتقادی و فلسـفۀ 

پسـت   مدرن

قرن 21 میالدی
فلســفۀ  پژوهشــگران 

مدیریت در غرب

مطالعات 
فراتئوریک: 

محملی برای 
سودمندکردن 

یت دانش مدیر

3

دانش درپی حقیقت اومانیستی سال 1938 میالدی رابرت کینگ مرتن
الگوی اول تولید 

دانش )مرتن(
4

دانش درپــی منفعت   گرایی و اصالت 
اقتصاد

اواخــر قرن بیســتم 
میالدی

کامیــل  گیبونــز،  مایــکل 
لیموجر، هلگانووتنی، سیمون 

شوارتزمن، پیتر اسکات

الگوی دوم تولید 
دانش )گیبونز(

5

دانش و دانشگاه در خدمت صنعت
 21 قــرن  اوایــل 

میالدی
لویت  اتزکویتــز،  هنری 

لیدسدروف

الگوی پیچش 
سه   جانبه شامل 

 ،TH2 ،TH3
TH1

6

دانش همچنان درپی منفعت   گرایی سال 2009 میالدی
دیوید  کاریانیس،  الیاس 

کمپل

الگوی پیچش 
چهارجانبه 

)الگوی سوم 
تولید دانش(

7

تبیین دانش با منطق اقتصادی و قواعد 
بازار، کاالیی   شدن دانش.

سال 1966 میالدی اف. مکالپ
ـ   الگوی صنعت  

بازار دانش
8

سوق دانشــگاه به سوی کاالیی    کردن، 
سودجویی و تجاری   سازی برنامه   های 

دانشگاهی

بیستم  قرن  آخر  دهۀ 
میالدی

گروهی از پژوهشــگران 
فلســفۀ آموزش عالی در 

غرب

الگوی دانشگاه 
کارآفرین 

)دانشگاه نسل 
سوم(

9

تأکید بر اهمیت توانایی کاربرد دانش، 
بیش از خود دانش

سال 1995 میالدی پیتر اسکات
الگوی دانشگاه 

توده   ای )دانشگاه 
باز و گسترده(

1۰

اخالقیات،  حقیقــت،  به  بی   اعتنایی 
انسان   دوستی و عقل در تعریف دانش

سال   های 1996  بین 
تا 2004 میالدی

جان زیمن

الگوی 
تولید دانش 

کادمیک  پساآ
)فرادانشگاهی(

11

غفلت از ســویه   های بنیادی دانش و 
تأکید افراطی بر کاربردی   کردن دانش

نخستین سال قرن 21 
میالدی

مؤسسۀ کانادایی 
پژوهش   های خدمات 

سالمتی، مؤسسۀ تحقیقات 
ناتوانی و بازتوانی امریکا

الگوهای ترجمان 
دانش

12
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4ـ1. الگوی اول تولید دانش )مرتن(

رابــرت    کینگ مرتــن1 در میان جامعه   شناســان امریکایی، مهم   ترین جامعه   شناســی اســت که به 

جامعه   شناســی معرفت2 توجه جدی از خودشــان داده است. او چندین سال در یکی از شاخه   های 

مهم جامعه   شناســی معرفت یعنی جامعه   شناسی علم3 به تحقیق پرداخت و آثار سودمندی از خود 

به جای گذاشت. نخســتین بار در 1938 میالدی، مرتن عالقه اش به موضوع جامعه   شناسی علم را 

در رسالۀ دکتری خود با عنوان »علم، تکنولوژی و جامعه در انگلستان قرن هفدهم« آشکار کرد. او 

ـ فرهنگی، به ویژه  در این کار از خط فکری ماکس وبر پیروی کرد و توســعۀ علم را با بافت اجتماعی 

ارزش   های متناسب با پیوریتانیسم4 )پاکدینی( مرتبط کرد )علیزاده، 1383: صص 312، 317(.

نظرات علم   شناســانۀ مرتن همان »الگوی اول تولید دانش« یا »الگوی ســنتی تولید دانش« و 

یا »شــیوۀ دانشگاهی تولید دانش« است )رشــید حاجی خواجه   لو، 1390: ص 169؛ قانعی راد، 

1381: ص 30(. او شیوه   های تأثیر ساختارهای اجتماعی بر نهاد دانش را بررسی می   کند و به دانش 

به منزلۀ نهادی اجتماعی با شــکل ســازمانی و اخالقی خاص نظر می   افکند و آن را از چشــم   انداز 

کارکردگرایانه تجزبه و تحلیل می   کند )گلوور و همکاران، 1388: ص 73(.

گیبونــز و همــکاران )1994( الگوی تولید دانــش موردنظر مرتــن )1963( و توماس کوهن 

)1970( را الگوی اول تولید دانش و شــیوۀ خود را الگوی دوم تولید دانش نامیده   اند. الگوی اول و 

دوم را با الهام از آرای مرتون می   توان علم دانشــگاهی و علم پسادانشگاهی و یا اینکه با تأثیرپذیری 

از کوهن، علم الگویی5 و پساالگویی هم نامید )ربانی خوراسگانی و همکاران، 1390: ص 127(.

در جامعه   شناســی معرفت، مرتون برای دانش، هویت ناب جهان شــمولی را قائل شــده بود. 

نظریه   پــردازان بعدی رویکرد مرتون را، به دلیل بیش از حد تجویزی بــودن، آرمانی بودن و مانند آن، 

مورد نقد و نکته   ســنجی قرار داده   اند و خاطرنشان کرده   اند که در اجتماع دانشی، در کنار عام   گرایی، 

نوعی خاص   گرایی و در کنار بی   طرفی، نوعی جانبداری و در کنار اشتراک   گرایی نوعی انحصارگرایی 

شــکل می   گیرد و دانش تا این اندازه هم که مرتون بحث کرده با هنجارهای پیشــین و جهان شمول 

1. Robert King Merton
2. Sociology of Knowledge
3. Sociology of Science
4. Puritanism
5. Paradigmic Science



108

می
سال

ی ا
سان

م ان
لو

ی ع
ملل

ن ال
ه بی

گر
 کن

ین
جم

 پن
ت

اال
 مق

عه
مو

مج

پیش نمی   رود )فراســتخواه، 1388: ص 102(. در همین راستا، متیروف در 1974 میالدی ازطریق 

مطالعــات تجربی به هنجارهــای متعارض با هنجارهای مرتن پرداخت و نشــان داد که معیارهای 

اخالقی مرتن جنبه   های آرمانی دارد و هنجارهای مطرح شده توجیه   کنندۀ فعالیت   های دانشی واقعی 

و روزمرۀ پژوهشــگران نیســت، بلکه یک مجموعه هنجار متعارض در تصمیم   گیری و جهت   گیری 

دانشمندان تأثیر دارد )قانعی    راد و همکاران، 1392: ص 38(.

تفاوت   هــای الگوهای اول و دوم تولید دانش )الگوی مرتن و الگوی گیبونز( در جدول زیر قابل 

مشاهده است.

جدول 3. مقایسۀ الگوی اول و دوم تولید دانش )اقتباس از رشید حاجی خواجه    لو، 139۰: ص 177(

مقولهردیف
الگوی اول تولید دانش )مرتن(

پی حقیقت اومانیستی )دانش در
یا رویکرد اصالت فرهنگ(

الگوی دوم تولید دانش )گیبونز(
پی منفعت )دانش در

یا رویکرد اصالت اقتصاد(

 قویآزادی دانشی1
ً
متأثر از سیاست   های بازار و صنعتنسبتا

 قویاستقالل پژوهشگر2
ً
ضعیفنسبتا

 قویاخالق دانشی3
ً
ضعیفنسبتا

سوددهی و بنگاهیدانش خود مشروعیت   بخش است.نگرش به تولید دانش4

کاالدرک حقیقت و روشنگریتلقی از دانش5

کمزیادشفافیت6

7
حساسیت درقبال 

یافته   های دانشی
کمزیاد

مداخله   ایکنجکاوی علمیانگیزۀ پژوهش8

9
نقادی

مســتقل از سیاســت   های دولت   هــا و 
شرکت   ها

عالقۀ کمتر به انتقاد مستقالنه از
دولت   ها و شرکت   ها

1۰
اعتماد به دستاوردهای 

دانشی
 قوی

ً
موردتحدید است.نسبتا

کادمیکمدیریت11 بنگاهی و سرمایه   داریآ

پیمانکار دانشروشنفکرهیئت علمی12

مشتری دانشفضیلت   طلبدانشجو13

کادمیکساختار دانشگاهی14 کاربردی و تجاریآ

نامحدود و بدون مرزمحدودمحیط آموزش عالی15

16
در اجتماعات دانشیتولید دانش

با مشارکت بازارـ  صنعت و بیشتر
در خارج از محیط دانشگاه
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17
پرستیژ )وجهه( 

اجتماعی
ضعیفقوی

18
نوع پژوهش

تأکید بر پژوهش
کادمیک و بنیادی آ

تأکید بیشتر بر پژوهش کاربردی

پسارشته   ایرشته   ایساختار رشته   ها19

مشتریدانشگاهبرآورد نیازها2۰

21
رشته   های درسی و 

دانش   ها
اهمیت یافتن دانش پایه و فنیتوجه به همۀ رشته   ها و دانش   ها

بنگاهی، بازارمحور و کاربردی   ترمبتنی بر ارزش   ها و هنجارهای دانشیبرنامه   های درسی22

ـ 2. الگوی دوم تولید دانش )گیبونز( 4

نخستین بازتاب تأثیرات جهانی شدن1 بر آموزش عالی، به کارگیری استانداردهای اقتصادی به عنوان 

الگو و سنگ محک اســت. این امر در سطح بین   المللی منجربه نوعی گرایش به اصرار بیش از حد 

بر کاربردی بودن و ارزش فنی داشــتن دانش و دانشــگاه شده اســت. موفقیت   های دانشگاه به طور 

فزاینده   ای به پیش   فرض خروجی   های تحقیقاتی کاربردی محدود شــده   اند. چنین گرایشــی، سبب 

ایجــاد تنش بین موضوعات کاربردی ســودآورتر از علم و فناوری بــا موضوع های نظری بنیادین، 

به ویژه هنر و علوم انسانی می   شود )یانگ، 1389: ص 112(.

مایکل گیبونز و همکارانش کامیل لیموجز،2 هلگا نووتنی،3 سیمون شوارتزمن،4 پیتر اسکات5 

و مارتین ترو6 در اواخر قرن بیســتم میالدی الگوی جدید تولید دانش را ارائه کردند. در این الگوی 

جدید که در واکنش به الگوی اول تولید دانش )مرتن( مطرح شــد، دانش دارای توزیعی اجتماعی، 

کاربردمدار و فرارشته   ای و پاسخ   گویی چندجانبه است. این الگو درواقع گشتاری در فرایند پژوهش 

و آموزش اســت که بر سه گرایش اســتوار اســت: 1. مدیریت اولویت   گذاری؛7 2. تجاری   سازی 

1. Globalisation 
2. Camille Limoges
3. Helga Nowonty
4. Simon Schwartzman
5. Peter Scott
6. Martin Trow
7. Prioritization
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پژوهش و آموزش؛ 3. پاسخ گویی1 آموزش و پژوهش   های دانشی )زاهدی، 1388: ص 12(.

گیبونــز هنگام ارائۀ الگوی خود می      گوید: »عالئم زیادی وجود دارد که نشــان می   دهد الگوی 

کادمیک آن را از الگوی شمارۀ یک  تولید دانش نوینی درحال پیدایش است. ما براساس سنت   های آ

)مرتن( تمیز می   دهیم و آن را الگوی شــمارۀ دو می   نامیم. تمام اســتدالل من بر این اساس است تا 

به شــما بباورانم که عملیات پژوهشی مربوط به الگوی شمارۀ دو، در کنار عملیات سنتی   تر توسعه 

می   یابند و این عملیات شکل دانشگاه   ها را تغییر خواهد داد« )گیبونز، 1387: ص 147(.

برخی از صاحب نظران هم   نظر با گیبونز با الهام از الگوی دوم تولید دانش، نظریۀ دانشگاه سبک 

دو را مطرح کرده   اند که درمقابل دانشــگاه سنتی قرار دارد )اســکات، 2000: ص 190(. یکی از 

پژوهشگران ایرانی دیدگاه پیتر اسکات دربارۀ این نوع از دانشگاه   ها را در شکل زیر نشان داده است.

شکل گیری 
دانشگاه سبک دو

تغییر و 
انعطاف پذیری 
روزافزون نظام 

تولید

 ظهور 
جامعه دانشی

 بازار کار 
متنوع و پر 

ازدحام

رشد تفکر 
نسبیت گرا و 

تضعیف نیل به 
قطعیت در نتایج 

دانشی

تضعیف محدود 
بودن محافل دانشی 

و ساختارهای 
درسی مفهومی

 ظهور عدم 
 اطمینان و 

پیکربندی مجدد 
زمان و فضا

 موفقیت 
 بی نظیر 

علوم تجربی

تولید دانش 
زمینه ای انعکاسی و 

توزیع یافته

شکل 1. ویژگی      های دانشگاه سبک دو براساس الگوی دوم تولید دانش )ذاکر صالحی، 1383: ص 127(

گیبونز و همکارانش چرایی ارائۀ الگوی دوم تولید دانش را مربوط به دگرگونی   های سریع و عمیق 

1. Accountability
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در حوزۀ دانش و ورود کنشــگران تازه در عرصۀ تولید آن می   دانند. آنان این ویژگی   ها را به شرح زیر 

برمی   شمارند: 1. بوروکراتیزه شــدن فرایند مدیریت دانش ازطریق برنامه   ریزی، هماهنگی، هدایت 

و کنترل جریان   های بی   شــمار دانش؛ 2. توســعۀ »جامعۀ دانش   بر«1 یا افزایش میزان کاربرد دانش 

در فرایندهــا، تولید و خدمات؛ 3. تبدیل دولت از عرضه   کننده به تنظیم   کننده؛ 4. دموکراتیزه شــدن 

گاهی   های دانشی  دانش، ایجاد جامعۀ یادگیرنده،2 توده   ای شــدن آموزش عالی و پژوهش، افزایش آ

عامه؛3 5. ایجاد مراکز جدید و غیردانشگاهی تولید دانش چون مراکز پژوهشی، مؤسسه   های تولید 

اندیشه،4 مراکز مشاوره، آزمایشگاه   های صنعتی، شــرکت   های کوچک با فناوری باال، انجمن   های 

حرفه   ای، آزمایشگاه   های تحقیق و توســعۀ دولتی و خصوصی؛ 6. افزایش توزیع اجتماعی دانش5 

به معنای گســترش فعالیت   های مربوط به تولیــد، توزیع و مصرف دانش در بین گروه   های گوناگون 

جنســیتی، ســنی، طبقاتی و همچنین توزیع جغرافیایی و توزیع سازمانی در مکان   ها و بخش   های 

مختلف جامعه؛ 7. انتقال تولید دانش از زمینه   های دانشــگاهی به زمینه   های کاربرد؛6 8. برقراری 

ارتباط بین دانش   های مختلف )در برابر کارکردهای ســنتی آموزشــی و پژوهش و مشاوره( به عنوان 

رسالت جدید دانشگاه ازطریق مطالعۀ جریان   های دانش و کاربرد منابع مختلف دانایی برای افزایش 

فشار دانش ازجمله گسترش دانش میان   رشته   ای، چندرشته   ای و فرارشته   ای؛ 9. توسعۀ دانشگاه   های 

حساس به زمینه و محلی )قانعی    راد، 1395: ص 148(.

کاربردی   سازی دانش از ویژگی   های اساسی الگوی ارائه شده ازسوی گیبونز است. براساس این 

الگو، دانش زیرنظر یک شــیوۀ مداوم مذاکره تولید می   شــود به طوری کــه تولید آن منوط به توجه و 

اجابت عالیق و نیازهای کنشــگران متنوع است. کاربرد در این فرایند فقط کاربرد صنعتی و بازاری 

نیست، بلکه در علوم انسانی هم کاربرد مدنظر است. با این اوصاف، تولید دانش برون داد فرایندی 

اســت که عرضه و تقاضا در آن دخیل   اند و منابع عرضه متنوع است و تقاضا نیز برای اشکال متمایز 

دانش وجود دارد. البته این فرایند عرضه و تقاضای دانش، مالحظاتی بیش از تجاری   شدن را شامل 

1. Knowledge - Intensive Society
2. Learning Society
3. Scientization of the Public
4. Think Tanks
5. Social Distribution of Knowledge
6. Context of Application
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می   شــود )رحیمی سجاسی، 1390: ص 122(. درنتیجه الگوی دوم تولید دانش همان تعامل نهاد 

دانش و جامعه در رویکرد اصالت اقتصاد است.

4ـ3. الگوی سوم تولید دانش )پیچش چهارجانبه(

الیاس کاریانیــس1 و دیوید کمپل2 در 2009 میالدی الگوی پیچــش چهارجانبۀ خود را در قالب 

مقالۀ »شــیوۀ ســوم تولید دانش و رشــتۀ مارپیچ چهارگانه« ارائه کرده   اند. آنان بر این نظرند که این 

الگو، راه را برای تحوالت مشترک و همزیستی میان دانش   های مختلف و الگوهای نظری نوآوری باز 

می   کند و عالوه بر تعامل دولت، صنعت و دانشگاه، بر اهمیت یکپارچه کردن دیدگاه   های زیرساخت 

کید دارد؛ یعنی با اضافه کردن پیچش فرهنگی و رسانه   ای به الگوی  رسانه   ای و زیرساخت    فرهنگی تأ

پیچش ســه   گانه، خرده   دانش   ها و نوآوری زیست   بوم   شناختی شــکل می   گیرند؛ به طوری که به خوبی 

نقش دانش در جامعه و اقتصاد را پررنگ   تر می   کند )کاریانیس و کمپل، 2009: ص 201(.

به طور کلی، الگوی ســوم تولید دانش را می   توان این گونه معرفی کرد؛ این شیوه پلی بین دانش 

و نظریۀ سیســتم   ها ایجاد کرده و دیدگاه سیســتم   های دانش را شکل داده است )ربانی خوراسگانی 

و همــکاران، 1390: ص 135(. این الگو روش جدیدی از تعامل بین دانش، تکنولوژی )فناوری( 

و جامعــه ایجاد کرده اســت )قانعی    راد و همــکاران، 1392: ص 47(. البته برخی صاحب   نظران 

پیچش چهارم اضافه شــده به الگوی پیچش ســه   گانه )TH( را جامعۀ مدنی )جامعۀ فرهنگ   بنیان 

و رســانه   بنیان( می   دانند )قهرمانی و همــکاران، 1394: ص 52(. در جدول زیر مقایســه   ای بین 

الگوهای اول، دوم و ســوم تولید دانش انجام شده به طوری که در آن عنصر »زمینۀ کاربردی دانش« 

هم موردتوجه قرار گرفته است:
 جدول 4. مقایسۀ ویژگی    های الگوهای اول، دوم و سوم تولید دانش

 )ربانی خوراسگانی و همکاران، 139۰: ص 142(

ویژگی   ها
الگوی اول تولید دانش 

)مرتن(
الگوی دوم تولید دانش 

)گیبونز(
الگوی سوم تولید دانش 

یانیس و کمپل( )کار

معلم   محور، رسمیشیوۀ آموزشی
فراگیرمحور، مشارکتی،

رسمی و غیررسمی
مشارکتی،  فراگیرمحور، 

اجتماعی، غیررسمی

1. Elias Carayanis
2. David Campbell



113

ی 
سان

م ان
لو

ل ع
حو

ت ت
یری

مد
ی 

صص
تخ

ن 
یو

س
می

ک

طرح مسئله     و راه   حل آن در زمینۀ 
اجتماعی کاربردی مطرح می   شود.

آریآریخیر

آریآریخیرفرارشته   ای

ناهمگونی مهارت   ها و مراکز تولید 
دانش

آریخیر
ً
نه الزاما

سازمان های مسطح و غیر 
سلسله مراتبی

آریآریخیر

آریخیرشکل سازمانی موقتی و غیرگذرا
ً
نه الزاما

فرایند کنترل کیفیت توسط 
کنشگران گوناگون

آریآریخیر

دارای مسئولیت   پذیری و بازاندیشی 
اجتماعی بیشتر

آریخیرخیر

اصول بنیادی این شیوه
از پایین به باالست.

آریخیرخیر

یه های پیش گفته یابی انتقادی الگوها و نظر 5. ارز
ـ 1. کاربردپذیری دانش از نگاه منتقدان غربی  5

اگرچه »کاربردی   سازی دانش« به معنای مدرن، نخستین بار ذیل دانش   شناسی سکوالر مطرح شده 

اســت، برخی متفکران مغرب زمین نیز دربارۀ نتایج زیانبار آن هشــدارهایی داده   اند که در این میان 

نقش ژان فرانســوا لیوتار1 مهم و قابل توجه اســت. لیوتار یکی از برجسته   ترین اندیشه گران انتقادی 

دانش مدرن در نیمۀ دوم ســدۀ بیستم میالدی بود. شهرت او بیشتر به جهت تحلیل   های راه گشایش 

از پسامدرنیســم2 اســت. آرای او دربارۀ وضعیت نهایــی دانش مدرن بیشــتر در کتاب وضعیت 

پست   مدرن؛ گزارشی دربارۀ دانش3 منعکس شده که در 1979 میالدی منتشر شده است )مالپاس، 

1388: ص 15(. لیوتار در توضیح دانش پسامدرن بر این نظر است که پیشرفت   هایی پس از جنگ 

جهانــی دوم در عرصۀ ارتباطات رخ داده که نه تنها چگونگی انتقال دانش، بلکه جایگاه خود دانش 

را نیز تحت تأثیر قرار داده اســت. لیوتار نشان می   دهد که در چگونگی کاربرد و ارزش   گذاری دانش 

1. Jean François Lyotard
2. Postmodernism
3. The postmodern condition: a report on knowledge
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دگرگونی   هایی رخ داده اســت، به طوری که اکنون دانش به کاالیی تبدیل شده که در بازارها خرید و 

فروش می   شود و نیز اساس قدرت در جامعه شده است )همان: ص 34(.

لیوتار تحول در دانشگاه و دانش متأخر را با کاربرد   پذیری دانش یا اجرایی شدن دانش1 تبیین می   کند 

که طی آن دانش نه براســاس انــدازۀ توانایی و دقتش در بیان و بازنمایــی واقعیت   های جهان ارزیابی 

می   شود، بلکه براساس ارزش استفاده2 و فایده   مندی   اش موردارزیابی قرار می   گیرد. در این تحول جدید، 

دانشگاه به کانون تولید درآمد و تضمین موقعیت حرفه   ای دانشگاهیان تبدیل می   شود )بارنت، 2000: 

ص 40(. پرسشــی که اکنون )آشکارا یا ضمنی( ازسوی دانشجویان تخصص   گرا، دولت یا نهادهای 

آموزش عالی مطرح می   شــود دیگر »آیا حقیقی )صادق( است؟« نیست؛ بلکه »چه فایده   ای دارد؟« 

است. در بستر تجاری   شدن دانش، اکثر اوقات این سؤال معادل است با »آیا قابل فروش است؟« و در 

بستر رشد قدرت معادل است با »آیا کارآمد است؟« )لیوتار، 1380: ص 150(.

به اعتقاد لیوتار در دورۀ پســت   مدرن، با افول ســلطه »فراروایت   ها«،3 ایدئولوژی   ها و مکاتب 

بزرگ فکری و تجاری شــدن و کاالیی شــدن4 دانش، دانش به صنعت دانش تبدیل شــده اســت و 

تأثیر نیروهای اجتماعی و اقتصادی ســرمایه   داری در شکل   گیری علم و فرهنگ مالزم آن به وضوح 

مشــاهده می   شود )فاضلی، 1387: ص 98(. به دیگر ســخن، لیوتار از کاهش باور به خنثی بودن 

دانش و حرفه   ها و کاهش مشــروعیت درونی دانشگاه   ها و حرفه   ها با زوال روایت   های کالن و تردید 

در نقش رهایی   بخش آن ها سخن می   گوید )قانعی    راد، 1395: ص 149(.

به گفتۀ لیوتار، شــرایط پسامدرن باعث شده اســت که امروزه دانش دیگر انتزاعی، متافیزیک و 

آزادی   بخش نیست؛ به طوری که جامعۀ پســاصنعتی بر پایۀ دانش قرار دارد. ما در جامعۀ اطالعاتی 

زندگــی می   کنیم که با کاالیی کردن و ابزاری کردن دانش، آن را پاره پاره کرده اســت. درنتیجه، دانش 

کارکرد آزادی   بخش خود را ازدســت داده است. براثر پاره پاره شدن در جامعۀ پساصنعتی و تبدیل آن 

به اطالعات، قدرت یکپارچه   کنندۀ آن ازمیان رفته اســت. آثار و تبعات این تحوالت برای دانشگاه 

بســیار زیاد بوده است. دانشــگاه برخالف گذشــته از خودمختاری برخوردار نیست؛ چراکه هیچ 

فضایی برای خودمختاری دانشــگاه باقی نمانده اســت )دالنتــی، 1386: ص 221(. البته موضع 

1. Performativity of Knowledge
2. Use value
3. Meta narratives
4. Comodification
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لیوتار دربارۀ دانشــگاه، بیان   کنندۀ مواضع سیاسی وی اســت. در ُبعد سیاسی او نگاهی پسامدرن 

به مارکسیســم یا قرائت اندیشــۀ مارکس از زاویۀ دید نیچه دارد، به گونه   ای که ازنظر او ساختارهای 

شناختی و نهادی مدرنیته به طور کامل از هم پاشیده شده است و سیاست رادیکال باید این واقعیت 

را بپذیرد. این موضع لیوتار درواقع به معنای اعالن پایان عمر دانشگاه است )همان: ص 222(.

لیوتــار که از جدی   تریــن ناقدان دانش و فناوری متأخر مدرن در دهه   های اخیر اســت، بر این 

نظر اســت که در دوران شکوفایی مدرنتیه، دانش معیاری جز حقیقت   یابی را دنبال نمی   کرد. تحلیل 

او در خصلت   یابی از دانش پســت   مدرن نشان می   دهد که اکنون این سخن در هاله   ای از ابهام قرار 

 به منظور حقیقت   یابی 
ً
دارد. زیرا شــواهدی دال بر این حقیقت وجود دارد که پیگیــری دانش صرفا

 عملی آن برای سعادت بشر نیست، بلکه معیار کاربردپذیری و تجاری شدن آن 
ً
و ســودمندی صرفا

مطرح است )آل حسینی و باقری، 1385: ص 63(.

درمجموع، لیوتار تقلیل همه چیز ازجمله دانش به مســائل مربوط به کارایی و سودمندی را نقد 

کرده )مالپاس، 1388: ص 51( و با توســل جستن به »امر واال« در تعبیری پست   مدرن، وضعیت 

فعلی دانش مدرن که همان تجاری شدن دانش و دانشگاه است را با چالش   هایی مواجه کرده است. 

دانشــگاه مطلوب لیوتار که می   توان آن را دانشــگاه واال1 نامید جایی است که تسلیم بازی معین و 

محدودکنندۀ کاربردپذیری نمی   شــود، بلکه با اســتقبال از تکثر بازی   های زبانی، به عرضۀ مداوم 

امــر غیرقابل عرضه روی می   آورد. به این ترتیب، لیوتار بر آن اســت که چنیــن رویکردی می   تواند 

پویایی و خالقیت را در عرصه   های مختلف و پایان   ناپذیر امر غیرقابل عرضه، مداوم گرداند )باقری 

نوع   پرست، 1391: ص 16(.

ـ 2. تفاوت های بنیادین علوم انسانی موجود با علوم انسانی اسامی 5

علوم انســانی موجود، به مثابه پیکرۀ جهان   بینی مدرنیته، از اواخر قرن هجدهم میالدی و در دوران 

موسوم به روشــنگری در عالم غرب مدرن، قوام و بسط یافته اســت. اما در قرن نوزدهم میالدی، 

به ویژه نیمۀ دوم و دهه   های پایانی این قرن، به عنوان شــاخه   ای از دانش مدرن فراگیر شــده اســت. 

تعریف علوم انســانی موجود در قالب   های شش گانه )مصداقی، حقیقی، کارکردی، موضوع   محور، 

روش   محور و غایت   محور( و مبادی شــش   گانه )هستی   شناســی، انسان   شناســی، معرفت   شناسی، 

1. University of the sublime
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ارزش   شناســی، دین   شناســی و روش   شناسی( موجب شده اســت که این نوع علوم انسانی از علوم 

انســانی اسالمی تمایزهای آشکار و بنیادینی داشته باشد. هستی   شناختی ماتریالیستی بر آن تحمیل 

شده و واقعیت عالم هستی در آن به ُبعد سکوالر و مادی فروکاسته شده است. 

ازنظر انسان   شــناختی، مبتنی بر اومانیســم اســت. عقل ابزاری آن هم از نوع خودبنیاد و بریده 

از وحی، ســیطرۀ کمیت   های دنیوی و مادی   گرایانه، ســوژه   انگاری انســان و نســبی   گرایی مطلق 

از ویژگی   های معرفت   شــناختی علوم انســانی موجود است؛ از دیگر ســو، مهم   ترین وجه مبادی 

ارزش   شــناختی علوم انســانی موجود، دیدگاه نســبی   گرایی در ارزش   ها و الزامات اخالقی است. 

محــو ارزش   های اخالقی از صحنۀ وجود، ازجمله نتایج خودبنیادانگاری انســان  مدرن در نگاه به 

ارزش   هاست. دئیســم و الهیات طبیعی را می   توان از مبادی دین   شــناختی )الهیاتی( علوم انسانی 

موجود دانســت که پیوند نزدیکی با ماتریالیســم دارد. ازنظر مبادی روش   شناختی، هنوز هم سایۀ 

مرده   ای به نام پوزیتیویسم و نیز روش   شناسی امپریستی و کمی   انگاری بر سر آن سنگینی می   کند. به 

همین جهت رشــته   های مختلف علوم انسانی همانند مدیریت و جامعه   شناسی برای اثبات ِعلمیت 

خود، دست به دامن روش   های آزمایشگاهی، تجربی، عینی و کمی می   شوند.

با توجه به ویژگی   ها و غایات تمدن غرب، علوم انسانی در آن جوامع جایگاه تمدن   سازی و اعتبار 

»ســرمایه   ای« دارد و به طور طبیعی برای تحقق آن ارزش   ها، کارآمد و اثرگذار اســت. اما همین علوم 

انسانی به جهت مبادی معرفتی متفاوت، مسئله     و چالشی مهم در روند مدیریت کالن و راهبردی نظام 

جمهوری اسالمی ایران به ویژه در حوزۀ مدیریت دانش به معنای عام کلمه به شمار می   رود.

علوم انســانی اســالمی اشــاره به نظریــه ای در تولید علوم انســانی دارد که مدعی اســت از 

نظریه   های موجود بهتر، واقع بینانه   تر، صحیح   تر، راهگشاتر و کارآمدتر است. این نوع علوم انسانی 

دستگاه   واره   ای است که ازنظر مبادی )هستی   شناسی، انسان   شناسی، معرفت   شناسی، ارزش   شناسی، 

دین   شناسی و روش   شناســی(، هدف )جاری کردن و تقویت ســنت   های الهی(، غایت )حرکت به 

ســمت تقرب فــردی و اجتماعی(، منابع )برگرفتــه از نظام تکوین اعم از آفاقی و انفســی و نظام 

تشــریع(، روش )متناسب با ساحات ادراکی انســان و عوالم وجودی(، معیار صحت )مطابقت با 

واقع و شروط کارآمدی و انســجام یا هماهنگی( و نظام موضوع ها )برگرفته از الگوهای باالدستی، 

واقعیت های اجتماعی و در راســتای تحقق ظهور منجی عالم( به ســمت اتحاد وجودی با امهات 

اعتقادی اسالمی میل می   کند. در نگاهی کلی، می   توان تفاوت   های بنیادین علوم انسانی اسالمی با 

علوم انسانی موجود را این چنین برشمرد:
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جدول 5. مقایسۀ مبادی شش   گانۀ علوم انسانی موجود و علوم انسانی اسامی

علوم انسانی اسامی علوم انسانی موجود نوع علوم انسانی

ـ واقعیت داشتن هستی

ـ عدم انحصار هستی به طبیعت

ـ آیت   الله بودن هستی

ـ مبــدأ بــودن خداوند بــرای جهــان و همۀ 

موجودات

ـ فقر ذاتی موجودات

ـ غایتمندی هستی

ـ نظام احسن

ـ نظام علیت در جهان

ـ فانی بودن جهان طبیعت

ـ مراتب داشتن موجودات

ـ هستی   شناسی ماتریالیستی

ـ هستی   شناسی سکوالریستی

م
َ
ـ حذف نگرش غایت   مدارانه به عال

ـ غلبۀ نگاه ابژکتیو به عالم هستی

ـ تبیین مکانیکی هستی برای تصرف در آن

مبادی 

هستی   شناختی

ـ انسان موجود ذاتمند

ـ موجود دوساحتی

ـ موجود نیک   سرشت

ـ موجود خوش   آفرینش

ـ آفریده   ای ارجمند و ممتاز از سایر پدیده   ها

ـ موجود عاقل

ـ موجود مختار

ـ همواره و بی   وقفه در صیرورت

ـ تحت هدایت و نظارت الهی

ـ موجود خیرخواه و کمال   پرست

ـ اومانیسم )انسان   گرایی خودبنیاد(

ـ اصالت ُبعد حیوانی انســان )شــهوت و 

غضب(

مبادی 

انسان   شناختی

ـ امکان شناخت یقینی و مطلق

ـ امکان شناخت امور غیرتجربی

ـ تغییرناپذیری معرفت   های یقینی

ـ تنوع راه   ها و ابزارهای کشف واقع

ـ تقدم معرفت یقینــی بر معرفت   های معارض 

با آن

ـ ضابطه   مندی فهم

ـ نیازمندی انسان به وحی در شناخت

ـ رئالیسم معرفتی

ـ عقالنیت ابزاری

ـ عقالنیت خودبنیاد و بریده از وحی

ـ سیطرۀ کمیت   های دنیوی

ـ سوژه   انگاری انسان

ـ نسبی   گرایی مطلق و غیرقاعده   مند

مبادی 

معرفت   شناختی
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ـ توحید، شالودۀ ارزش   ها

ـ تقّرب به خداوند، هدف غایی انسان

ـ معتبربودن ارزش   ها به واسطۀ عقل و فطرت

به صــورت  ارزش   هــا  بــودن  ذومراتــب  ـ 

سلسله   مراتبی

ـ حرکت به ســمت عبودیت الهــی و رهایی از 

موانع درونی و بیرونی

ـ عدالــت، مهم   ترین ارزش معیــار در جامعۀ 

اسالمی

ـ نســبی   گرایی در ارزش   هــا و الزامــات 

اخالقی

ـ محو ارزش   های اخالقی از صحنۀ وجود

ـ عدم کشــف ارزش   های اخالقی و بلکه 

خلق ارزش   های اخالقی

ـ آفرینش ارزش   های اخالقی ازطریق عمل 

)پراگماتیسم(

مبادی 

ارزش    شناختی

ـ اعتقاد بــه خداوند در خالقیــت، مالکیت و 

ربوبیت

ـ هدایت تشریعی انسان توسط خدا

ـ جامعیت و جهانی بودن اسالم

ـ وحیانی بودن قرآن کریم

ـ نگاه شبکه   ای به دین

ـ عصمــت پیامبر اعظــم و ائمــۀ معصومین 

علیهم   السالم

ـ فهــم قــرآن با ســخنان پیامبر اعظــم و ائمۀ 

معصومین علیهم   السالم

ـ سکوالرسیم )نادینی   گرایی و اصالت امور 

دنیوی(

ـ سکوالریزاسیون )جدانگاری دین و دنیا(

الهیــات طبیعــی )خــدای  و  دئیســم  ـ 

ساعت   ساز(

ـ پیوند دئیسم با ماتریالیسم

مبادی 

دین   شناختی 

)الهیاتی(

ـ کثرت   گرایی روشی

ـ عدم انحصار روش تجربی در علوم انسانی

ـ بهره   گیری از همۀ منابع معرفت )عقل، وحی، 

تجربه و شهود(

ـ یک کل منسجم بودن آموزه   های اسالمی

ـ کتــاب و ســنت مهم   تریــن منبــع معرفت 

ارزش   های اسالمی

ـ نگاه پوزیتیویستی

ـ روش   شناسی امپریستی و کّمی   انگاری

ـ مرجعیت عقل عرفی

مبادی 

روش   شناختی

یه    های کاربردی    سازی در علوم انسانی موجود 5ـ3. ویژگی های مشترک الگوها و نظر

ذیل پارادایم دانش   شناســی سکوالر که ازنظر شاخصه   های نگرشــی، روشی و کارکردی از پارادایم 

دانش   شناسی اسالمی متفاوت اســت، الگوها و نظریه   هایی در راستای تولید دانش در عرصۀ علوم 

انسانی قابل شناسایی است که دغدغۀ اصلی آن ها مقولۀ »کاربردی   سازی دانش« است.
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فصل مشترک همۀ الگوها و نظریه   های دوازده   گانۀ مورداشاره، »نگاه کاالیی به دانش« است. این 

نگاه برگرفته از دانش   شناسی سکوالر یا به عبارت دقیق   تر، برگرفته از »نظریۀ اقتصاد دانش« است. مسئلۀ     

محــوری این نظریه، مالکیت دانش و تولید ثروت از دانش اســت. در نگاه کاالیی به دانش، رهیافت 

اثبات   گرایانه )پوزیتیویســتی( سیطره دارد. مبادی معرفت   شناســی این نگاه، حّس گرا و امپریسیسم، 

مبادی هستی   شناســی آن ماتریالیسم و مادی   گرایانه است. در این نگاه مادی، انسان به حیوانی عاقل، 

پیشــرفته و ابزارساز تقلیل یافته اســت. دانش نوعی فعالیت مادی و اقتصادی است و دانشمند در آن 

»انسان اقتصادی« است که »عقالیی« عمل می   کند. وصف »عقالنیت« برای فردی به کار می   رود که 

»بهینه   گر« است، یعنی درصدد »حداکثرسازی لذت و نفع شخصی خویش با حداقل هزینه« است.

کادمیِک بازارمحور که در خدمت پول  دانش به مثابه کاال، امری اســت گرفتار ســرمایه   داری آ

 هدفی سودآورانه و بنگاهی دارد. به دیگر سخن، در این الگوها و نظریه   ها، 
ً
قرار گرفته است و صرفا

دانش، کاالیی بیش نیســت و به دنبال رسیدن به منفعت ِصرف است. بدون توجه به حقایق متعالی 

و وجه معنوی دانش به ویژه در پارادایم دانش   شناســی اسالمی. این الگوها و نظریه   ها، حاصل غلبۀ 

منطق اقتصادی مانند ارزش افزوده و قواعد بازار بر دانش و دانشــگاه اســت؛ به طوری که دانشگاه 

دیگر پاسدار ارزش   های معنوی نیست، بلکه تحقق   بخش ارزش بازار و اقتصاد است.

5ـ4. تفاوت    های مفهوم کاربردی    سازی در دانش شناسی    های اسامی و سکوالر

»کاربردی   ســازی« در دو پارادایم دانش   شناسی اسالمی و سکوالر، مشترک لفظی است. بر همین 

مبنا، لفظ کاربردی   سازی، از مبادی و معانی متفاوتی در این دو پارادایم برخوردار است. در پارادایم 

دانش   شناسی سکوالر، کاربردی   سازی معادل   هایی همانند تجاری   سازی، سودمندسازی، کارآمدی 

و کارکردگرایی دارد.

با توجه به دال مرکزی )پیام محوری( کاربردی   سازی موردنظر در پارادایم دانش   شناسی سکوالر، 

کاربردی   ســازی و مفاهیم هم   پیوند با آن ریشه در پراگماتیسم )مکتب اصالت عمل یا عمل   گرایی( 

دارند. به طور کلی، در این دیدگاه، »عمل« جایگزین بسیاری از امور شده و جای ارزش   ها را گرفته 

اســت. در این رویکرد، عمل نه تنها وسیله، بلکه هدف قرار گرفته و جایگزین اخالق و مذهب هم 

شــده است. کاربردی   سازی به معنای سکوالر همان نگاه تجاری، کاالیی و ابزاری به دانش است و 

موجب می   شود که هویت متعالی و قدسی آن زایل شده و به گسترش تردید و نسبیت معرفت دامن 

زند. در یک عبارت، کاربردی   ســازی مبتنی بر دانش   شناسی سکوالر و جایگاه ابزارگرایانۀ دانش، آن 
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را از هویت تهی و درنهایت، ساحت حقیقت را خدشه   دار کرده است.

این درحالی اســت که در پارادایم دانش   شناسی اسالمی، با ارائۀ تصویری صحیح از نفع و سود 

و عمل صالح، سودگرایی و اصالت سود نفی شده و زمینۀ بهره   برداری معنوی و حالل از دانش مهیا 

شده است. بر همین اساس، دانش   شناسی اسالمی با نقِد تکیۀ نفع و سود به قراردادهای اجتماعی، 

نفع و ســود را در چهارچوب آموزه   های وحیانی اســالم و ارائۀ الگوی دانش نافع، در شــاخه   های 

پنج   گانۀ حالل، حرام، مستحب، مکروه و مباح تبیین کرده است.

کاربردی   سازی موردنظر در پارادایم دانش   شناسی اسالمی، ریشه در دانش نافع دارد که از آیات 

قرآن کریم و احادیث حضرات معصومین )علیهم   الســالم( برگرفته شده است؛ به عبارت روشن   تر، 

دانش نافْع هســتۀ مرکزی پارادایم دانش   شناســی اسالمی اســت. در این پارادایم، دانش فاقد عمل 

صالح و بدون کاربرد مؤمنانه، دانش ســودمندی نیست. البته که این دانش کاربردی به معنای دانش 

پراگماتیستی نیست.

ویژگی   هایی همانند عبودیت الهی، عقالنی، کاربردی بودن و خیر بودن و برخورداری از خصیصۀ 

اصالح   گری و هماهنگی با فطرت و ضدیت آن با هواهای نفســانی، دانش نافع را از دانش سکوالر 

متمایز کرده اســت. البته این  گونه دانش   ها فقط در حیطۀ الهیات و دانش   های الهی قابل شناســایی 

نیســتند، بلکه تمام دانش   های مفید و واجد شرایط پیش   گفته را دربر می   گیرند. دانش نافع از جهت 

مبادی و پیش   فرض   های دانش، روش   شناسی، موضوع   شناسی و اهداف و غایت، از دانش مورداشاره 

در پارادایم دانش   شناســی سکوالر متفاوت است. شــرط عمل و کاربردی بودن از ویژگی   های الزم 

دانش نافع اســت، اما کافی نیســت؛ چون به ویژگی   های دیگری چون ایمان و خشیت، عبودیت، 

عقالنیت، بردباری، خیربودن، قلبی بودن، فراحســی بودن )عدم انحصار دانش بر روش حســی( و 

هماهنگی با فطرت نیازمند اســت تا دانش نافع شــکل گیرد؛ به عبارت روشــن   تر، کاربردی   سازی 

دانش در پارادایم دانش   شناســی ســکوالر فقط ناظر به کاربردی بودن در عرصه   های مادی و دنیوی 

اســت و توجهی به وجوه معنوی و حیات جاویدان انســان ندارد. بر همین اساس، کاربردی   سازی 

با نگاه تقلیل   گرایانه، به نفع مادی این   جهانی فروکاســته شــده است؛ اما در دانش   شناسی اسالمی، 

غایت کاربردی   سازی دانش، تأمین سعادت اخروی و زیست    پاکیزه و اخالقی در این جهان است.   

کاربردی   ســازی مبتنی بر دانش   شناسی سکوالر یا به عبارت دقیق   تر تجاری   سازی دانش، برگرفته 
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از نظریۀ اقتصاد دانش1 است. مسئلۀ     اصلی این نظریه، مالکیت دانش و تولید ثروت از دانش است. 

تجاری   ســازی دانش از ترکیب چند گزارۀ معرفتی به وجود آمده اســت. در گزاره   های آن، رهیافت 

اثبات   گرایانــه غلبه دارد؛ به  بیان دیگر، مبادی معرفت   شناســی آن حس   گرا و امپریسیســم، مبادی 

هستی   شناســی آن ماتریالیســم و مادی گرا است و انســان چیزی بیش از حیوانی عاقل و پیشرفته و 

ابزارساز نیست. این گزاره   ها عبارت اند از:

1. دانش یک مطلوب بنیادین برای برنامۀ زندگی انسان است؛

2. دانش یک کاالی سرمایه   ای در کنار سایر کاالهای مهم اقتصادی است؛

3. دانش از مدیریت اثربخش کاالی مهم اقتصادی یعنی اطالعات حاصل می   شود؛

4. دانش یک سرمایۀ فکری و شیء مجرد قدرتمند قابل تملک است؛

5. دانش منبع کسب ثروت و قدرت و درنتیجه موفقیت در رقابت اقتصادی و سیاسی است؛

6. روند تبدیل دانش و فناوری به ثروت اهمیت فوق   العاده   ای دارد؛

7. انسان به طور طبیعی به دنبال نفع شخصی خود است؛

8. هدف کنش اقتصادی انسان، رسیدن به وضع مادی رفاه و استفاده از آن است.

پذیرش شــش گزارۀ ابتدایی یادشــده که برخی از آن ها از برخی دیگر قابل استنتاج است، در 

نظریه   های اقتصادی رشــتۀ مدیریت دانش آن   قدر طبیعی اســت که جزئــی از اصول اعتقادی این 

رشــته محسوب می   شوند و هیچ   گاه در این رشــته به گونه   ای جدی نقد و بررسی نمی شود. گزارۀ 7 

و 8 تاحدودی با دیگر گزاره   ها متفاوت اســت. ریشــۀ این دو گزاره در محوری   ترین اعتقادهای آدام 

اســمیت، نویسندۀ کتاب ثروت ملل است که پدر علم اقتصاد و بنیانگذار نظام سرمایه   داری لیبرال 

شمرده می   شود. ســرایت مادی   گرایی از راه مبانی نظری اقتصاد سرمایه   داری در همۀ عناصر مرتبط 

با دانش، به طور مســتقیم یا غیرمستقیم بر شکل   گیری ابعاد این مســئله     یعنی تجاری   سازی دانش 

)کسب ثروت و سرمایه از دانش( تأثیر گذاشته است )نعمتی شمس   آباد و گائینی، 1393: ص 24(.

ازسوی دیگر، اقتصاد بر همه چیز سایه افکنده و دانش نیز بدل به فعالیتی اقتصادی شده است. 

در این نگاه، دانشــمند همچون فرد دیگری »انسان اقتصادی«2 است که به نحوی »عقالیی« عمل 

1. knowledge Economic 
2. Economic Human
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 برای فردی به کار می رود که »بهینه گر«2 
ً
می   کند. وصف »عقالنیت«1 در علم اقتصاد مــدرن صرفا

است؛ یعنی درپی »حداکثر سازی لذت و نفع شخصی خویش با حداقل هزینه« است. تلقی دانش 

به مثابه ســرمایه، آن هنگامی که در چنگال ســرمایه   داران و در کام سرمایه   داری می   چرخد و بلعیده 

 امری بدیهی به نظر می   رسد، اما چرا و چگونه باید دانش در سلطه و سیطرۀ سرمایه 
ً
می   شــود، ظاهرا

قرار گیرد. به راحتی می   توان گفت آن هنگام که دانش ســرمایه شود، طبیعی است که در خدمت پول 

قرار گیرد )پارسازاده، 1393: ص 125(.

5ـ5. نقد الگوهای اول، دوم و سوم تولید دانش

اهمیت الگوهای اول و دوم تولید دانش )مرتن و گیبونز( و پیوند آن با مفهوم کاربردی   سازی به گونه   ای 

اســت که می   توان 12 الگو و نظریۀ تولید دانش مورداشاره در پارادایم دانش   شناسی سکوالر را ذیل 

این دو الگو صورت   بندی کرد. در الگوی اول تولید دانش )مرتن(، دانش درپی حقیقت اومانیســتی 

با رویکرد اصالت فرهنگ اســت و در الگــوی دوم تولید دانش )گیبونــز(، دانش درپی منفعت با 

رویکرد اصالت اقتصاد است. همچنین، الگوی سوم تولید دانش )پیچش چهارجانبه( را با توجه به 

تشابهش، می   توان ذیل الگوی دوم تولید دانش ارزیابی کرد.

رابرت کینگ مرتن، جامعه   شناس امریکایی، از 1938 میالدی با توجه جدی به جامعه   شناسی 

معرفــت، الگوی اول تولید دانش را طرح کرده اســت. او دیدگاه خود را با ارزش   های متناســب با 

پیوریتانیســم )پاک   دینی(3 تنظیم کرده اســت. حضور سکوالریســم در آیین پروتســتان در عالم 

ـ غربی از امور ثابت شــده است. پیوریتانیسم به مثابه خوانشی خاص از آیین پروتستانیسم،  مسیحی 

وجود یک حیات مذهبی را ذیل تالش مجدانۀ این   جهانی ضروری می   داند و بر این نظر اســت که 

مطالعۀ طبیعت یا به عبارت دقیق   تر، تصرف در طبیعت، به درک کامل   تر کارهای خداوند می   انجامد. 

ازســوی دیگر، مرتن در رســالۀ دکتری خود با عنوان »علم، تکنولوژی و جامعه در انگلســتان قرن 

1. Rationality 
2. Optimizer
3. عقیدۀ اصلی آیین پروتستان ریاضت گراِی پاکدینان این بود که وجود حیات دینی مستلزم رویگردانی از امور دنیوی 
نیست، بلکه برای حصول به عظمت الهی تالش مجدانۀ این جهانی ضروری است. ِخرد و نیکی خدا را نیز، همچون 
قدرت او، می توان در خلقت او دید و گفته می شد که مطالعۀ طبیعت به درک کامل تر کارهای خدا می انجامد )گلوور 

و همکاران: 1388: ص 74(.
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هفدهم« از خط فکری ماکس وبر پیروی کرده است.

سکوالریســم، که درصدد کم رنگ کردن نقش دین و باورهای دینــی در حوزه   های گوناگون و 

زندگی اجتماعی انســان اســت، در دو باور پروتستانیســم و آرای وبر حضوری جدی دارد. آن ها 

نگاهــی به مقولۀ دانش دارند که فاقد دین   مداری، دین   باوری و دین   محوری اســت. سکوالریســم 

به معنای جدایی دین از دنیا، نخســت در جهان مســیحیت رشــد کرده و برمبنای فکری و نظری 

هستی   شناختی، دین   شناختی، معرفت   شناختی و انسان   شناختی خاص خودش استوار است.

به آسانی می   توان در الگوی اول تولید دانش شــاخصه   های نگرشی، روشی و کارکردی پارادیم 

دانش   شناسی سکوالر را مشاهده کرد. اگرچه مرتن در آرای خود، هویت ناب جهان شمولی را برای 

دانش قائل شــده اســت، این همان حقیقت به معنای اومانیستی است و در آن ردپای وجوه معنوی 

و دینــی را نمی   توان پی گرفت. حتی معیارهای اخالقی دانش در الگوی اول تولید دانش نیز برگرفته 

از آموزه   های وحیانی نیســت، بلکه ریشه در ارزش   شناختی سکوالر دارد. ازسوی دیگر، مسئولیت 

اجتماعی کمتر، اثربخشی کمتر و مشروعیت کمتر از ویژگی   های دانش در الگوی اول تولید دانش 

برشمرده شده که با ویژگی   های دانش   شناسی اسالمی منطبق نیست.

سکوالریســم در الگوی دوم تولید دانش در مقایســه با الگوی اول، چهرۀ خود را بیشتر نمایان 

کرده است. الگوی دوم تحت تأثیر جهانی شــدن به اصرار بیش ازحد بر کاربردی بودن و ارزش فنی 

داشــتن دانش و دانشگاه منجر شده اســت. گیبونز تحت تأثیر نگاه ماتریالیستی و کاالیی به دانش، 

الگــوی دوم تولید دانش را مطرح کرده که براســاس آن، تولید یک دانــش در زمینه   ای کاربردی به 

 هدفی ســودآورانه و بنگاهی دارد و 
ً
معنای پراگماتیســتی انجام می   شود. در این الگو، دانش صرفا

حتی به حقیقت اومانیســتی موردنظر مرتن نیز بی   توجه است، چه رسد به حقایق متعالی و معنوی 

برگرفته از وحی. این الگو با اثرپذیری از ارزش   های ســرمایه   دارانۀ حاصل جهانی شدن، دانشگاه   ها 

کادمیک بازارمحور و کاالیی   شدن دانش مواجه کرده است. البته  را با نوع جدیدی از ســرمایه   داری آ

باید توجه داشت که کاربردی بودن دانش نافع به معنای کاربردی   بودن موردنظر گیبونز و همکارانش 

نیست و با آن تفاوت   های بنیادین دارد.

به دیگر ســخن، الگوی دوم تولید دانش، نوعی نگاه ابزاری به انســان و دانــش را دامن زده و 

درواقع، دانش را به کاالیی ســودآورانه تبدیل کرده اســت نه فعالیتــی برای حقیقت   جویی. ضعف 

اخالق پژوهش و وابستگی دانش و دانشگاه به سیاست   های منفعت   طلبانه و بازار و صنعت، از نتایج 

طبیعی این نوع نگاه به مقولۀ کاربردی   ســازی دانش براساس دانش   شناسی سکوالر است. استقالل 
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ضعیف پژوهشگر، اخالق دانشی ضعیف و تأثیر آزادی دانشی از سیاست   های بازار و صنعت، تولید 

دانش با نگرش ســوددهی و بنگاهی، عالقۀ کمتر به انتقاد مستقالنه از دولت   ها و شرکت   ها و عدم 

فعالیت   های سیاســی و اجتماعی دانشــگاه، مدیریت بنگاهی و سرمایه   دارانۀ دانش، تغییر واژه   های 

»هیئت علمی« و »دانشــجو« به واژه   های ســکوالِر »پیمانکار دانش« و »مشتری دانش«، ساختار 

کاربردی و تجاری دانشــگاه و محیط نامحدود و بدون مرز آموزش عالی، تولید دانش با مشــارکت 

بازار و صنعت در خارج از محیط دانشــگاه، وجهۀ اجتماعی ضعیف استادان و دانشجویان و توجه 

افراطی به نیازهای مشــتری در روند تولید دانش و اهمیت یافتن دانش   های پایه   ای و فنی، بی   توجهی 

به دانش   های بنیادی همانند علوم انســانی و برنامه   های درسی بنگاهی، بازارمحور و کاربردی   تر از 

دیگر نقدهای واردشده به الگوی دوم تولید دانش است.

6. نتیجه گیری و پیشنهاد

اعتبار ســرمایه   ای و نقش تمدن   ســازی علوم انســانی موجود در غرب از یک سو و مسئله       محوری، 

برنامه   ریزی اجتماعی و سیاســت   گذاری برای دستیابی به سرمایه   های موردنیاز در زندگی اجتماعی 

عصر مدرن ازســوی دیگر، در ســال   های اخیــر توجه گروهــی از دانش   پژوهان غربــی به مقولۀ 

کاربردی   سازی علوم انســانی را به خود جلب کرده است. این دانش   پژوهان ذیل نوعی نگاه کاالیی 

به دانش که به رشــته   های علوم انســانی موجود هم ســرایت کرده، الگوها و نظریه   هایی در راستای 

کاربردی   سازی دانش و به تبع آن کاربردی   سازی علوم انسانی در سپهر دانشی غرب مطرح کرده   اند. 

 پراگماتیستی، به جای حقیقت   جویی درپی فایده   گرایی هستند 
ً
این الگوها و نظریه   ها با نگاهی غالبا

و در بستر مفاهیم عریانی همچون »تجاری   ســازی دانش« با تولید ثروت و کارآمدی برای تقویت 

ارزش   های سکوالر عمل می   کنند.

از منظر پارادایم دانش   شناســی اسالمی، همۀ الگوها و نظریه   های کاربردی   سازی علوم انسانی 

موجود، با شدت و ضعف، ویژگی   های مشترک زیر را دارند:

1. نگاه ماتریالیستی و کاالیی به دانش؛

2. تقویت منفعت   گرایی با رویکرد اصالت اقتصاد مدرن؛

3. تقویت و گسترش ارزش   های سکوالریستی و سرمایه   ساالرانه؛

کادمیک بازارمحور؛ 4. دامن زدن به نوع جدیدی از سرمایه   داری آ

5. نگاه سودآورانه و بنگاهی به دانش و تبدیل دانش به کاالی سودآورانۀ ِصرف؛
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م، آدم و علم و دانش؛
َ
6. نگاه اومانیستی و ابزاری به عال

7. ســنجش ارزش دانــش با میــزان ســودمندی و کارآمدی، نــه تــوان حقیقت   یابی و نفی 

حقیقت   گرایی وحیانی؛

8. زیر سؤال رفتن استقالل پژوهشگران؛

9. ضعف اخالق و معنویت در عرصۀ دانش و پژوهش؛

10. سرکوب انتقادهای نهادهای دانشی از دولت   ها و شرکت   های سرمایه   ساالر؛

11. فروکاستن دانشمندان و پژوهشگران به ابزارهای صنعت و بازار؛

12. بی   اهمیــت کــردن پژوهش   های نظــری و بنیــادی و تقویت پژوهش   هــای کاربردی و 

عمل   گرایانه؛

13. رشد و تقویت نسبیت   گرایی و تضعیف نیل به قطعیت در نتایج دانشی؛

14. تقویت رهیافت   های اثبات   گرایانه )پوزیتیویستی( و امپریستی در تکاپوهای دانشی؛

15. تنزل انســان به حیوان عاقل، پیشــرفته و ابزارساز ِصرف با اســتفاده از گزاره   های علمی و 

دانشی؛

16. تقویت و گسترش گزارۀ ماتریالیستی »حداکثرسازی لذت و نفع شخصی انسان با حداقل 

هزینه در عرصۀ فعالیت   های دانشی«؛

17. تقویت و توجیه ارزش   های متناسب با پیوریتانیسم )پاک   دینی( و آیین پروتستان در عرصۀ 

جهانی.

علوم انسانی موجود از جهت مبادی شش   گانه )هستی   شناختی، انسان   شناختی، معرفت   شناختی، 

ارزش   شناختی، دین   شناختی )الهیاتی( و روش      شناختی( با علوم انسانِی اسالمی متفاوت است. این 

تمایزهای مبنایی به طور طبیعی به الگوها و نظریه   های کاربردی   سازی نیز سرایت کرده است.

بر همین اساس، پس زدن علوم   انسانی موجود و بهره   مندی از الگوها و نظریه   های کاربردی   سازی 

آن در عرصۀ علوم اســالمی می   تواند، مدیریت کالن و راهبردی نظام جمهوری اسالمی ایران را با 

تضادها و چالش   های جدی مواجه کند. »کاربردی   ســازی« در دو پارادایم دانش   شناســی اسالمی 

و سکوالر، اشتراک لفظی است. ازســوی دیگر، کاربردی   سازی موردنظر در پارادایم دانش   شناسی 

اســالمی که همان »کاربردی   سازی مؤمنانه« است، ریشــه در »دانش نافع« دارد که از آیات قرآن 

کریم و احادیث حضرات معصومین )علیهم   السالم( قابل استخراج است.

حال که در سپهر دانشِی جهان اسالم، تکاپوهایی در عرصۀ تولید علوم انسانی اسالمی درحال 
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وقوع اســت، باید توأمان به الگوهای کاربردی   سازی آن نوع علوم انسانی توجه کرد. قدم نخست در 

این عرصه، شــناخت و ارزیابی انتقادی الگوها و نظریه   های کاربردی   ســازی علوم انسانی موجود 

اســت. بر همین اساس، انجام پژوهش   های جداگانه و تفصیلی با هدف استخراج مبادی شش   گانه 

هر کدام از نظریه   ها و الگوهای کاربردی   سازی علوم انسانی موجود و ارزیابی انتقادی آن ها با توجه 

به مبادی علوم    انســانی اسالمی، می   تواند از پیشنهادهای این پژوهش باشد؛ تالش   هایی که بخشی 

مهم از روند تولید و کاربرد علوم انسانی اسالمی به شمار می   رود.
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