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نقدی بر مقاله «قرآن کریم و مهندسی اجتماعی»

*

فیاض رستمییکتا** :دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه شیعه شناسی ،دانشکده الهیات ،دانشگاه قم
دوفصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم
سال دوم ،شماره پنجم ،پائیز و زمستان  ،1390ص7-16
تاریخ پذیرش مقاله1390/10/12:

چکیده
پیش��رفت دنیای غرب در عرصه های مختلف ،مرهون تالش های علمیاندیش��مندان آن دیار در پایه ریزی و گس��ترش علوم
مختلف بوده اس��ت .این واقعیت س��بب شده اس��ت که از مدت ها پیش در جهان س��وم و از جمله جوامع اسالمی ،گروهی از
روش��نفکران به دنبال اس��تفاده از علوم غربی برای ایجاد پیشرفت در جامعه ی خود باشند .حضور این علوم در جامعه ی ایران
اثبات کرد که پذیرش بی چون و چرا و اس��تفاده ی افس��ار گس��یخته از این علوم نه تنها موجبات پیشرفت کشورمان را فراهم
نمیکند بلکه به دلیل مغایرت مبانی این علوم با مبانی اس�لامی ،در دراز مدت تأثیرات س��وء بی ش��ماری در فرهنگ جامعه و
س��اختار نهادها و س��ازمان های اجتماعی خواهد گذاشت و به تدریج جامعه را به سوی سکوالریزه شدن سوق خواهد داد .این
مسأله باعث شد که پس از انقالب اسالمی ایران ،علی الخصوص در سال های اخیر ،به بومیسازی علوم غربی ،توجه جدی شود.
دانش «مهندسی اجتماعی» به عنوان دانشی برای مدیریت ،اصالح و پیشرفت هر چه بهتر جوامع ،از دهه های قبل در دنیای
غرب مورد اس��تفاده قرار میگیرد .دکتر س��لیمان خاکبان مدتی پیش با طرح ایده ی «مهندسی اجتماعی با گرایش قرآنی»
درصدد بومی س��ازی این دانش برآمده اند .جدی ترین اظهارنظر ایش��ان در این زمینه ارائه ی مقاله ای بوده اس��ت با عنوان
«قرآن کریم و مهندس��ی اجتماعی» .ولی به نظر میرس��د آنچه در این مقاله آمده اس��ت دارای ابهاماتی است که بدون رفع
آن ابهامات ،این بومیسازی درست انجام نخواهد شد .این نوشتار به نقد و بررسی ابهامات آن مقاله پرداخته است تا در حد
خود فرصتی فراهم آورد برای راه اندازی درست دانش «مهندسی اجتماعی با گرایش قرآنی».
کلید واژه ها :مهندسی اجتماعی ،مهندسی اجتماعی با گرایش قرآنی ،بومی سازی ،نقد علمی

* مقاله «قرآن کریم و مهندسی اجتماعی» به نگارش دکتر سلیمان خاکبان در شماره 3این دو فصلنامه در صفحه  7-16به چاپ رسیده است.
** نویسنده پاسخگو :قم ،دانشگاه قم ،خوابگاه شهید گل آور ،اتاق 3232؛ تلفن09191437033 :
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مقدمه
ایده ی «مهندس��ی اجتماعی با گرایش قرآنی» مدتی است
که در کش��ور عزیزمان (جمهوری اس�لامی ایران) توس��ط
س��لیمان خاکبان مطرح ش��ده اس��ت .ای��دهای که مدعی
اس��ت که میتواند راهکارهای علمیبسیار راهگشایی برای
کارآمدی نظام جمهوری اسالمی ایران ارائه دهد ،بسیاری از
معضالت کنونی نظام را حل کند ،از بروز آسیبهای بیشتر
بر نظام جمهوری اس�لامی ایران جلوگیری کند ،آفتها را
بزداید و بر اثر بخشی و کارآمدی آن بیافزاید.
خاکبان در این زمینه در مقالهای تحت عنوان «قرآن کریم
و مهندس��ی اجتماعی» به تش��ریح این ایده پرداخته است.
نگارنده این سطور ،به دو جهت الزم دانسته مقاله مذکور را
بررسی و در مطالب آن تأمل نماید :اوالً اگر ایدهی مهندسی
اجتماعی حقیقتاً میتواند هدفهای ذکر ش��ده در س��طور
فوق را برآورده کند بهطور یقین ارزش آن را خواهد داشت
ک��ه تأمالتی جدی در این زمینه انجام پذیرفته و تحقیقات
عمی��ق و دامنهداری در این جهت صورت گیرد تا این ایده
هرچه بیش��تر روشن گشته و به سمت تحقق عملی خویش
راه بگشاید .آنچه در مقالهی خاکبان مطرح شده ،تنها ورود
به بحث بوده اس��ت و لزوم پرداختن گسترده به آن بدیهی
است .ثانیاً تأس��یس یک دانش (آنگونه که در این مقاله به
تالش برای تأسیس آن اشاره شده است) کام ً
ال نیازمند این
است که در معرض نقادی و جراحیهای علمیقرار گیرد تا
هرچه پختهتر گش��ته و این دانش جدید بتواند کارایی الزم
را داش��ته باش��د .بنابراین در حد توان به بررسی این مقاله
پرداخته میشود.
قبل از وارد ش��دن به بحث ذکر این نکته ضروری است که
مقالهی خاکبان دارای نقاط قوت فراوانی است از آن جمله
میتوان به جرأت علمی ایش��ان جه��ت ورود به بحثهای
کام ً
�لا ضروری ول��ی مغفول مانده و تالش ب��رای کاربردی
کردن علم و دانش و نیز گام برداشتن در جهت بومیکردن
دانشهای روز دنیا و استفاده از آنها در نظام مقدس جمهوری
اس�لامی ایران اشاره کرد .همچنین تأکید وی بر اینکه این
دانش یعنی «مهندس��ی اجتماعی با گرایش قرآنی» خواهد
توانس��ت خالء مهمی را که در بهینهس��ازی کارآمدی نظام
جمهوری اس�لامی وجود دارد برطرف نماید و همچنان که
نظام جمهوری اسالمی در مقام نظر و تئوری توانسته است
دو الگوی شرقی(مارکسیس��م) و الگوی غربی(لیبرالیس��م)
را نقد کن��د و به اثبات نظری خویش بپ��ردازد ،این دانش
موج��ب خواهد ش��د نظام جمهوری اس�لامی در صحنهی
عمل هم قابل دفاع در مقابل مکاتب س��اختهی دست بشر
باش��د به قوت این نوش��تار میافزاید .بنابراین ضمن اذعان

به محاس��ن علمی مقاله مذکور و تأکید بر مفید فایده بودن
چنی��ن تحقیقاتی ،در این مجال ،ب��ه تبیین ابهاماتی که در
این مقاله به چشم میخورد پرداخته میشود.
در هفت بخش به این ابهامات اشاره میشود:
 .1عدم تناسب ادعاها و راهکارها
در ابتدای مقاله عنوان میشود برای جلوگیری از آسیبهای
بیش��تر بر نظام جمهوری اس�لامی ایران و زدودن آفتها و
اف��زودن اثربخش��ی و کارآم��دی آن ،نیاز به یک بررس��ی
همهجانبه و نخبگانی است .در ادامه چنین میآید« :اما آنچه
در این مقاله تقدیم میش��ود ،یکی از راهکارهای اساسی ،با
محوریت قرآن کریم و دانش مهندس��ی اجتماعی ،به عنوان
بخشی از تکلیف استراتژیک باال (یعنی ضرورت پیشگیری از
بروز آس��یبهای جدید ،مبارزه با آفتهای موجود و تقویت
نقاط قوت نظام) است]1[».
در ادامه چیستی دانش مهندسی اجتماعی تشریح میشود
و به نس��بت آن با قرآن کریم اش��اره میش��ود و در نهایت
ض��رورت تأس��یس دانش مهندس��ی اجتماعی ب��ا گرایش
قرآنی مطرح ش��ده و فقط در حد چند سطر به آن پرداخته
میش��ود .از طرفی به نظر میرسد آنچه در ابتدای مقاله از
ارائهی راهکاری اساس��ی در این مقاله برای کارآمدتر کردن
نظام جمهوری اس�لامی سخن گفته میشود و از مهندسی
اجتماعی یاد میش��ود باید همین «مهندس��ی اجتماعی با
گرایش قرآنی» باش��د به خاطر اینکه به گفته نویس��ندهی
محت��رم «چ��ون جامعهی ما ی��ک جامعهی دین��ی مبتنی
ب��ر آموزههای دین مبین اس�لام اس��ت؛ و ب��ن و بنیادهای
آموزههای اس�لامی نیز مبتنی بر قرآن مجید اس��ت؛ پس،
کام ً
�لا بدیهی و ضروری اس��ت ک��ه در جریان مهندس��ی
جامعهی اس�لامی از ق��رآن کریم حداکث��ر بهرهبرداری در
هدفگذاری و تعیین خط مش��ی کلی جامعه در دس��تیابی
به ه��دف یا اهداف جامعهی اس�لامی ،و مهندس��ی خرده
نظامهای اجتماعی بش��ود ]1[».بنابراین در واقع آن راهکار
وعده داده ش��ده در ابتدای مقاله ارائه نمیش��ود و فقط در
حد چند سطر و به صورت کلی به بیان مهندسی اجتماعی
با گرایش قرآنی پرداخته ش��ده اس��ت .در حالی که به نظر
میرسد تمام مطالب قبلی مقدمهای برای ورود به این بحث
باش��د ،ولی در مقاله تنها به همان مقدمات بسنده میشود
و حت��ی وعده داده نمیش��ود که در مقال��ه یا مقاالت دیگر
به تش��ریح این مهم پرداخته ش��ود و مهندسی اجتماعی با
گرایش قرآنی تشریح گردد.
ام��ا اگر منظور مؤلف محترم این اس��ت که تنها طرح بحث
کرده باش��ند و تالش ب��رای تبیین مهندس��ی اجتماعی با
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گرایش قرآنی و تأس��یس آن را به دیگران بسپارند ،در این
صورت آن ادعای ارائه راهکار در ابتدای مقاله بیمناس��بت
به نظر میرسد.
 .2ض�رورت ارائ�هی تاریخچهی مهندس�ی اجتماعی
برای روشن شدن جوانب مختلف مسأله
آنچ��ه از نوع ط��رح ایدهی مذکور برداش��ت میش��ود این
اس��ت که مهندسی اجتماعی دانش��ی است که مدتی است
درجامعهی علمیجهان غرب تأسیس شده است و جامعهی
مدرن از آن در جهت اهداف خویش استفاده میکند:
«امروزه دانش مهندس��ی اجتماعی به قدری رشد کرده که
میت��وان در پرت��و آن ،هم در مقام تخری��ب و هم در مقام
تأسیس ،به صورت برنامهریزی شده حرکت کرد]1[».
از طرفی دانش مهندس��ی اجتماعی به عنوان ابزاری معرفی
میش��ود که «میتواند -و باید -درخدمت مکاتب گوناگون
بش��ری یا ادی��ان مختلف الهی باش��د .زیرا ،یک��ی از اصول
بس��یار مهم در مهندس��ی اجتماعی-و بلکه نخستین اصل-
هدفگذاری است .دانش مهندسی جامعه ،خود ،هدفگذار
نیست؛ بلکه هدف را از جای دیگر (مث ً
ال از مکاتب بشری یا
الهی) اخذ میکند ]1[».و «این دانش ،میتواند در دو جهت
خیر و ش��ر ،مورد اس��تفاده قرار گیرد .پس ،آشنایی با آن و
اس��تفاده از آن یک ضرورت است؛ آن هم ضرورتی اجتناب
ناپذیر؛ بویژه برای کسانی که در صدد مبارزه با طاغوتهای
ملی و اس��تکبار جهانی و تأس��یس یک نظام صالح یا انجام
اصالح��ات در درون یک نظام صالح نوپای رها ش��ده از بند
طاغوت و در حال مبارزه با استکبارند]1[».
سپس در تأکید این مطلب و تطبیق آن با جامعهی خودمان،
مطلب چنین ادامه مییابد:
«این مقاله یکی از علل اصلی بس��یاری از نابس��امانیهای
نظ��ام و جامعهیما را ،ناآش��نایی تخصصی و فوق تخصصی
تصمیمگیران و تصمیمسازان با دانش استراتژیک مهندسی
اجتماعی و زیر شاخههای آن میداند]1[».
س��پس بدون اش��اره و اس��تناد به گفتارهای مؤسسان این
رش��ته در غرب ،چیس��تی مهندس��ی اجتماعی با توجه به
کارکردهای دهگانه ی آن تبیین میشود.
مطالب فوق ،دقت در مسألهای اساسی را ضروری مینمایاند
و آن اینکه:
اس��تفاده از دانشهای غربی در جامعهی اس�لامی ما ،نیاز
ب��ه عبور دادن آنها از دو صافی دارد :اول اینکه محرز ش��ود
که دانش مد نظر با مبانی معرفت شناس��ی اسالم در تقابل
نیس��ت؛ دیگر اینکه مش��خص ش��ود که دانش��ی که برای
جامعهای با اقتضائ��ات و فرهنگ و آرمانهای جوامع غربی
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طراحی ش��ده است میتواند برای جامعهی ما با اقتضائات و
فرهنگ و آرمان های خودش مفید باشد؟
آنچنان که از آوردن عبارت «با گرایش قرآنی» و توضیحات
آن در متن مقاله روش��ن اس��ت نویس��نده در صدد تالش
برای بومیس��ازی یک دانش غربی در جامعهی اس�لامی و
به کارگیری آن در جهت اهداف انقالب اس�لامی میباشد.
بنابرای��ن باید دقت در مطلب ف��وق یعنی عبور از دو صافی
فوقالذکر مد نظر ق��رار گیرد .برای این منظور الزم بود که
سیر ش��کلگیری این دانش در خاستگاه خود مورد بررسی
قرار میگرفت و سپس نوع به کارگیری آن در جهان مدرن
به بحث گذاشته میشد و در نهایت شیوهی بومیکردن آن
به طور مش��روح و نوع استفاده از آن دانش بومیشده مورد
بررس��ی قرار میگرفت .بنابراین در این قسمت برای روشن
ش��دن بیش��تر بحث نگاهی به ماهیت این اندیشه در غرب
میاندازیم:
رویک��رد مبتن��ی ب��ر مهندس��ی اجتماعی ات��کای تامی به
آرمانهای جامعهشناس��ی طی دو س��ده اخیر دارد .رش��ته
جامعهشناس��ی در واکنش به تحوالت جامعه غرب در قرن
نوزده و بیست میالدی شکل گرفت و کوششی نظری جهت
فهم ماهیت جامعه نو ،چگونگی ش��کلگیری آن و روندهای
حاکم بر آن میباش��د .مدیریت جامعه اتمیزه ش��دهای که
محصول حج��م انبوهی از اندیش��هها و رفتارهای س��امان
نیافته میباش��د ،کاری دش��وار بوده و بس��تر مناسبی برای
ابداع روشهای نوین از س��وی سیاس��تمداران ،حکومتها،
و نظریه پردازان اجتماعی مهیا نموده اس��ت تا در راس��تای
مدیریت مطلوب جامعه و تغییرات اجتماعی گامهای مؤثری
برداش��ته ش��ود .از جمله این روش ها میتوان به مهندسی
اجتماعی اشاره نمود]2[.
بنابراین اندیش��هی مهندس��ی اجتماعی ،ک��ه جوهر فکری
تکنوکراسی (حکومت فن ساالران) را تشکیل میدهد ،یکی
از وجوه خ��اص تفکر جدید در جوامع صنعتی غرب اس��ت.
در واقع از همان ابتدای پیدایش خردگرایی(راسیونالیسم) در
دوران جدی��د ،این طرز فکر قوت گرفت که جامعه ،نهادها و
نظمهای موجود در آن محصول اراده و تعقل انسان است]3[.
مهندس��ی اجتماع��ی در دنیای ام��روز و در جهان غرب به
معنای برنامهریزی مداوم در راس��تای دستیابی به آرزوها و
آمال یک ملت اس��ت که از واقعیت ذهنی به واقعیت عینی
در مفه��وم (منافع ملی) تجس��م مییاب��د ]4[.و به عبارت
خاکبان «رس��الت اصلی آن تحول وض��ع موجود جامعه به
س��مت وضع مطلوب یا آرمانی است ]1[».البته آنچنان که
در ادامه خواهد آمد در برآورده ش��دن این اهداف مهندسی
اجتماعی در جامعهی اسالمی ابهاماتی وجود دارد.
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امروزه دو مفهوم از مهندسی اجتماعی در ذهن اندیشمندان
اجتماع��ی وجود دارد« :مهندس��ی اجتماعی تمامیت گرا یا
اتوپیایی» و«مهندس��ی اجتماع��ی تدریجی یا ذره به ذره یا
پاره پاره».
به نظر میرسد منظور از مهندسی اجتماعی که خاکبان مطرح
میکنند همان «مهندس��ی اجتماعی ذره به ذره یا تدریجی»
آنگونه که کارل پوپر مطرح کرده است باشد .هر چند اندیشه
مهندس��ی اجتماعی قبل از پوپر رواج داش��ت ام��ا پوپر بر
«مهندس��ی اجتماعی پاره پاره یا تدریجی» تأکید میکند.
[ ]5و در مقاب��ل ،آن نوع مهندس��ی اجتماع��ی را که امثال
مارک��س مدنظر داش��تند ،و از آن به«مهندس��ی اجتماعی
تمامیتدگ��را یا اتوپیایی» تعبیر میش��ود را خیالی نامیده و
به شدت آن را نفی میکند]5[.
به طور خالصه «مهندسی اجتماعی تمامیت گرا» بر آن است
که «حل[یک] مس��ألهی اجتماعی وابس��ته به حل کلیهی
مسائل اجتماعی در زمانی مفروض است .این راه حل از آن
جهت اتوپیایی اس��ت که حل یک مسأله از آن حیث که در
گرو حل همهی مسائل است به آیندهای موکول میشود که
بنیانهای جامعهی حاضر زیر و زبر شده باشد]6[».
بنابراین مهندسی اجتماعی اتوپیایی سعی در ایجاد تغییرات
اجتماعی درسطح کالن دارد .به طور کلی مهندسی اجتماعی
تمامیتگرا از منظر پوپر به معنی تالشی است که بخواهد از
نقشه تمام جامعه ،دولتی آرمانی یا مثالی تأسیس کند]7[.
و براین اساس اگر بخواهیم با ادبیات مهندسی اجتماعی به
تحلیل انقالب اسالمی ایران بپردازیم باید اصل وقوع انقالب
اسالمی را بر اساس مهندسی اجتماعی تمامیتگرا بدانیم.
پوپر این نوع مهندس��ی اجتماعی را رد میکند چون معتقد
اس��ت که این نوع مهندسی در صورت موفقیت به حکومت
دیکتاتوری عدهای قلیل خواهد انجامید و بنابراین درمعرض
انتق��ادات و اصالحات برنخواهد آم��د .او عنوان میکند که
«مهندس��ی اجتماعی تمامیت گرا» بازسازی سراسر جامعه
را توصی��ه میکند ،یعنی تغییرات دامن��هداری که به علت
تجارب محدود ما ،محاس��بهی پیامدهای علمیآن دش��وار
اس��ت .مهندس��ی اجتماعی تمامیتگرا مدعی برنامهریزی
عقالیی برای تمام جامعه اس��ت حال آنکه ش��ناخت واقعی
م��ورد لزوم برای عملی کردن ادعای بلند پروازانه در اختیار
ما نیست]7[.
اما «مهندس��ی اجتماعی ذره ای یا تدریجی» روش��ی است
که در آن دگرگونی کل جامعه و انقالب مدنظر نیست بلکه
مهندس جامع��ه پارادایم کل نظام اجتماع��ی مورد نظر را
پذیرفت��ه و در قال��ب آن نظام اجتماع��ی ،در جهت اصالح
معضالت جامعه گام برمیدارد .پوپر دیدگاه "تدریجی" خود

را در مهندسی اجتماعی اینگونه شرح میدهد:
«کس��ی که مهندسی اجتماعی را پیش��هی خود میسازد،
روش��ی اختیار میکند برای جس��تجو و مبارزه با عامترین
بدیه��ای گریبانگیر جامعه ،نه جس��تجو و مبارزه در راه
بزرگترین خیر نهایی برای آن»[]7
پوپ��ر در فصل س��وم کتاب «فقر تاریخیگری» به تش��ریح
مهندسی اجتماعی تدریجی یا پاره پاره پرداخته ،مینویسد:
«من اصطالح مهندسی اجتماعی پاره پاره را از آن جهت به
کار میبرم که مورد اس��تعمال عملی نتایج فناوری پاره پاره
را بیان کنم .از آن جهت این اصطالح س��ودمند اس��ت که،
برای فراگرفتن هم��هی فعالیتهای خصوصی و عمومیکه
به منظور تحقق بخش��یدن به منظور و هدفی ،از هر معرفت
فناورانه که در دس��ترس باشد اس��تفاده میکنند ،اصطالح
خاصی مورد نیاز است...درس��ت به همان گونه که وظیفهی
مهندس مادی طرحریزی ماشین و نو کردن طرح ماشینها
و اصالح کردن آنهاس��ت ،وظیفهی متخصص در مهندسی
اجتماعی پاره پ��اره نیز طرحریزی س��ازمانهای اجتماعی
و نوس��ازی و به کار انداختن س��ازمانهای موجود اس��ت...
برداش��ت خاص مهندس��ی پاره پاره چنین اس��ت .با آنکه
بعض��ی از کمال مطلوبها را که ب��ه اجتماع "همچون یک
کل" مرب��وط میش��ود -مث ً
ال رفاه عموم��ی -عزیز میدارد،
ب��ه روش از ن��و طرحری��زی آن به صورت ی��ک کل اعتقاد
ندارد .هدفهای وی هر چه باش��د ،میکوشد که با تنظیم و
تعدیلهای کوچک کوچک و با تجدید تنظیمها که پیوسته
میتوان آنها را بهتر کرد ،به این هدفها برس��د ...کارشناس
در مهندسی پاره پاره ،همانند سقراط ،نیک میداند که چه
ان��دازه کم میداند .میداند که ما از طریق اش��تباهات خود
میتوانیم چیز بیاموزیم .به همین جهت درکار خود قدم به
قدم پیش میرود و باکمال دقت و احتیاط آنچه را بدس��ت
آورده با آنچه توقع رس��یدن به آن را داشته مقایسه میکند
و پیوس��ته مترصد آن اس��ت که با نتایج نامطلوب و ناگزیر
ه��ر اصالحی روبه رو ش��ود؛ و از پرداختن به اصالحاتی که
چندان پیچیده و پردامنه باشد که وی نتواند در آنها علت و
معلولها را از یکدیگر بازشناس��د و نداند که واقعاً چه دارد
میکند ،اجتناب میورزد]5[».
او س��پس در مورد تفاوت «مهندسی اجتماعی پاره پاره» با
«مهندسی اجتماعی تمامگرانه» میگوید« :بنابراین اختالف
میان برداش��ت تمامگرانه یا خیالی و برداش��ت پاره پاره را
میت��وان بدین صورت بیان کرد :در صورتی که کارش��ناس
مهندس��ی پاره پاره میتواند ،با داش��تن فکر بازی نسبت به
چشم انداز اصالح ،به مس��أله مورد نظر خود حملهور شود،
تمامگ��ر نمیتواند چنین کند؛ چه وی از پیش بر آن ش��ده
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است که یک نوسازی کامل ممکن و ضروری است]5[».
با روشن ش��دن تعریف مهندسی اجتماعی ،به نظر میرسد
باید طرح مهندس��ی اجتماعی خاکبان را از نوع «مهندسی
اجتماعی ذره به ذره» دانست  ،به دو دلیل:
اوالً :آنچه امروزه در کش��ورهای مختلف غربی از مهندس��ی
اجتماعی رواج دارد همین مهندس��ی اجتماعی ذره به ذره
است .و از طرفی خاکبان تصریح میکند« :از چنین دانشی
که "امروزه" در جهان استفاده میشود ما بایستی در جهت
اهداف خویش استفاده کنیم]1[».
ثانیاً :وی تصریح میکند که تالش برای تأسیس این رشته،
بکار بردن آن در جهت پیشبرد اهداف انقالب اسالمی ایران
میباش��د و با پذیرفتن نظام فعلی(نظام جمهوری اسالمی)،
قص��د دارد آن را در جهت اص�لاح معضالت نظام بکار برند.
بنابراین مهندس��ی اجتماع��ی تمامیتگرا ب��ه هیچ عنوان
نمیتواند مدنظر ایشان باشد چون آن نوع مهندسی درصدد
اس��ت تحولی بنیادین در جهت تغیی��ر کلی نظام اجتماعی
صورت دهد.
بر این اس��اس در ادامه «مهندسی اجتماعی ذره به ذره» را
مبن��ای بحث قرار داده ،با هدفهای ذکر ش��ده در مقالهی
خاکبان مقایس��ه میکنیم تا روش��ن ش��ود که تا چه مقدار
میتوان��د در جامع��ه ی ام��روز ما کارایی داش��ته باش��د و
هدفهای ذکر شده در مقالهی خاکبان را برآورده کند.
 .3دقت در انتخاب عناوین و توجه به زمینهمند بودن
( )contextualمفاهیم غربی
ای��ن که یک اندیش��ه تحت عنوان چ��ه عواملی و در جهت
چ��ه اهدافی به وجود آمده اس��ت مهم اس��ت همچنان که
این مس��أله اهمیت دارد که آن اندیشه در ادامه ،به صورت
غالب در خدمت چه نوع جریاناتی قرار میگیرد .مهندس��ی
اجتماع��ی مورد نظر پوپ��ر در کتابه��ای «جامعهی باز و
دشمنانش» و «فقر تاریخیگری» در ضمن بحثهای دیگر
مطرح میشود .این دو کتاب در جهت مبارزه با اندیشههای
مارکسیس��تی و تالش برای آرمان آزادی تدوین شده است.
پوپر دربارهی این دو کتاب مینویسد:
««فق��ر تاریخیگری» و «جامعه باز و دش��منانش» تالش
جنگ��ی من ب��ود .من فکر میک��ردم که تح��ت تأثیر نفوذ
مارکسیسم و دیگر ایدههای مبتنی بر برنامهریزی و هدایت
تامه جامعه ،ممکن است دوباره آزادی به صورت یک مسأله
اساسی در آید ،بنابراین کتابهای مذکور برای دفاع از آزادی
در مقابل��ه با نفوذ عقاید توتالیتاریس��تی و اقتدارگرایی و به
عنوان زنگ خطری علیه خرافات تاریخی تهیه ش��دند]8[».
و مهندسی اجتماعی ذره به ذره یکی از مهمترین بحثهایی
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ب��ود که پوپر در ای��ن کتب آن را در تقابل با اندیش��ه های
سوسیالیستی و با شعار آزادی مطرح کرد.
در اینجا قصد داوری در مورد اصل اندیشههای پوپر را ندارم،
تنها این اشاره مدنظر است که تفکر مهندسی اجتماعی بعد
از پوپر در خدمت مکتب لیبرالیس��م درآمد و تاکنون هم به
صورت غالبی این مکتب از آن کمال اس��تفاده را میکند و
مکتب لیبرالیس��م بهترین اس��تفادهها را از اشارات پوپر در
باب آزادی کرده است تا مهندسی اجتماعی پوپر را در واقع
ذات��اً از آن ای��ن مکتب بداند و از طرفی مکتب لیبرالیس��م
ام��روزه در جهات مختلفی با اس�لام و انقالب اس�لامی در
تقاب��ل جدی اس��ت .بنابراین به نظر میرس��د به کار بردن
"عنوان" مهندسی اجتماعی (هرچند با اضافه کردن عباراتی
از قبی��ل "با گرایش قرآنی") ،فرصتی خواهد داد تا این فکر
به ذهنها متبادر شود که انقالب اسالمی در صدد مدیریت
لیبرالی جامعه اس�لامی میباش��د و با توجه به اینکه عنوان
همان عنوان دانش شایعی است که در خدمت مکاتب غربی
اس��ت و از طرف��ی همچنان که در ادام��ه خواهد آمد چون
توضیحات نویس��نده در تش��ریح گرای��ش قرآنی این دانش
ناکافی اس��ت بنابراین چه بس��ا که همان مدیریت لیبرالی
ب��ه تدریج در جامعه ش��ایع گردد چون ب��ا توجه به عنوان
این دانش و خالء محتوایی قرآنی ،مهندس��ان اجتماعی به
س��راغ نوع اس��تفاده آن در جهان غرب خواهن��د رفت و با
این دقت خطر رس��وخ مدیریت لیبرالی در جامعه اس�لامی
بعید به نظر نمیرس��د .درحالی که نویس��ندهی محترم در
ابتدای مقاله ،یکی از اه��داف مهم تالش برای به کارگیری
مهندس��ی اجتماعی در کشورمان را اثبات کارآمدی انقالب
اسالمی در مقابل مکتب لیبرالیسم مطرح میکنند البته این
بدین معنی نیست که از دستاوردهای تفکر بشری استفاده
نشود و یا کس��ی که از مهندسی اجتماعی استفاده میکند
محکوم به لیبرال بودن ش��ود ،بلک��ه بحث در دقت انتخاب
عناوین اس��ت که خود حائز اهمیت اس��ت .به دلیل همین
اهمیت اس��ت که مق��ام معظم رهبری(مد ظل��ه العالی) در
انتخاب برخی واژهها دقتهای خاصی دارند و شاهد بودهایم
که در طول این س��الیان تذکراتی در این زمینه دادهاند .به
عنوان مثال میتوان از تذکرات ایش��ان در مورد "توسعه" و
"امپریالیسم" یاد کرد که فرمودند به جای آنها از "پیشرفت"
و "استکبار" اس��تفاده میکنیم .ایشان در نخستین نشست
اندیش��ههای راهبردی فرمودند« :كلمهى "پيش��رفت" را ما
با دقت انتخاب كرديم؛ تعمدا ً نخواس��تيم كلمهى "توسعه"
را به كار ببريم .علت اين اس��ت كه كلمهى توسعه ،يك بار
ارزش��ى و معنائى دارد؛ التزامات��ى با خودش همراه دارد كه
احياناً ما با آن التزامات همراه نيس��تيم ،موافق نيس��تيم .ما
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دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم

نميخواهيم يك اصطالح جا افتادهى متعارف جهانى را كه
معناى خاصى را از آن ميفهمند ،بياوريم داخل مجموعهى
كار خودم��ان بكنيم .ما مفهومى را ك��ه مورد نظر خودمان
اس��ت ،مطرح و عرض��ه ميكنيم؛ اين مفهوم عبارت اس��ت
از "پيش��رفت" .معادل معناى فارسى پيشرفت را ميدانيم؛
ميدانيم مراد از پيش��رفت چيست .تعريف هم خواهيم كرد
كه منظور ما از اين پيشرفتى كه در فارسى معنايش روشن
اس��ت ،چيست؛ پيشرفت در چه س��احتهائى است ،به چه
سمتى است .ما اين وام نگرفتن مفاهيم را در موارد ديگرى
هم در انقالب داشتهايم .ما از كلمهى "امپرياليسم" استفاده
نكرديم؛ كلمهى "استكبار" را آورديم ]9[».بنابراین استدالل
محکم و ظریفی که رهبر معظم انقالب در عبارات فوق برای
حساس��یت در مورد برخی واژهه��ا و مخصوصاً واژههایی که
به نوعی در غرب هم در معنایی خاص به کار میرود نش��ان
میده��د که گفتن این ک��ه محتوا و معنا اصل اس��ت و نه
عنوان .و تغییر عنوان کاری ظاهری اس��ت و عباراتی از این
دس��ت ،عدم دقت کافی را میرس��اند .بر این اساس به نظر
میرسد میتوان از دستاوردهای مثبت این اندیشه استفاده
کرد بدون اینکه ملزم باشیم که همان عنوان را به کار ببریم.

خود به خود هیچ مش��کلی نخواهد داشت به این شرط که
دقته��ای الزم در نوع اس��تفاده از مهندس��ی اجتماعی در
راستای اهداف اسالمی ایجاد گردد و به نوعی برای استفاده
از این تکنولوژی در راستای اهداف اسالمی ،بومیسازی این
تکنولوژی صورت گیرد و به نظر میرسد که منظور خاکبان
هم در استفاده از مهندسی اجتماعی همین بوده است ولی
آنچنان که در ادامه خواهد آمد ابهاماتی در نوع بیان استفاده
از ای��ن تکنولوژی در بیان مقاله وجود دارد که اس��تفادهی
بومیس��ازی نشده و افسار گس��یخته از این تکنولوژی را به
ذه��ن میرس��اند .بنابراین منظور ما در اینج��ا تحریم کلی
استفاده از مهندسی اجتماعی نیست ،بلکه منظور این است
تدریجی پوپری در
اجتماعی
که برای اس��تفاده از مهندسی
ِ
ِ
راستای اهداف انقالب اسالمی ،تعارضاتی به چشم میخورد
که قبل از اس��تفاده و تالش برای عمل��ی کردن آن باید این
بومیس��ازی و اصالح در آن صورت گیرد تا در مقام عمل نه
تنها دچار ایجاد مشکالتی در نظام اسالمی نگردد بلکه اهداف
مورد نظر را برآورده نماید .آنچنان که روشن است در قسمت
قبلی دقت در نوع انتخاب عنوان مدنظر بود و در اینجا دقت
در نوع استفاده از این رشته مورد توجه قرار گرفت.

 .4لزوم توجه جدی به بومیسازی مهندسی اجتماعی
از مس��ائل دیگر این اس��ت که پوپر و اندیش��هی مهندسی
اجتماعی او با اصل انقالب اس�لامی مردم ایران قابل جمع
نیست چون همان گونه که اشاره شد اگر بخواهیم با ادبیات
مهندس��ی اجتماعی به تحلیل انقالب اسالمی بپردازیم باید
اصل وقوع انقالب اس�لامی را بر اساس مهندسی اجتماعی
تمامیتگرا بدانیم و این در حالی اس��ت که پوپر به ش��دت
با مهندس��ی اجتماعی تمامیتگرا و اندیشهی انقالبیگری
مخالف است و عالوه بر اصل انقالب ،با اهداف آرمانی انقالب
اسالمی هم در تضاد است .پوپر میگوید:
«کس��ی که مهندس��ی اجتماعی را پیش��ه میسازد ،روشی
اختی��ار میکن��د برای جس��تجو و مب��ارزه ب��ا بزرگترین و
عامتری��ن بدیهای گریبانگیر جامعه ،نه جس��تجو و مبارزه
در راه بزرگترین خیر نهایی برای آن]7[».
در حال��ی که انقالب اس�لامی تمام نگاهش ب��ه خیر نهایی
اس��ت و تمام مدیریتها و اصالح��ات جامعه و نهادهای آن
بای��د با آن نگاه کل��ی صورت گیرد .ممکن اس��ت در اینجا
این مس��أله مطرح شود که چه اش��کالی دارد که در همان
حال که از مبانی اس�لامی در راه رسیدن به بزرگترین خیر
بهره ببریم از مهندس��ی اجتماع��ی پوپری نیز در راه مبارزه
با بزرگترین بدی ها در جامعهی اس�لامی اس��تفاده کنیم؟
در مورد جمع این چنینی این دو ،باید بگوییم این مس��أله

 .5دق�ت در مفهوم «اصالح» ب�ه معنای دینی و غربی
آن در مهندسی اجتماعی و لزوم ارائه راهکار
آنچنان که قب ً
ال نیز در تعریف مهندسی اجتماعی اشاره شد
مفهوم مهندسی اجتماعی با مفهوم تکنوکراسی گره خورده
است و در خدمت رفرم (اصالح به معنای خاص غربی) قرار
گرفته است.
در همین زمینه اش��اره به مس��ألهی"اصالح" و "اصالحات
غرب��ی" و ارتب��اط آن ب��ا مفه��وم "مهندس��ی اجتماع��ی"
بیمناسبت نیست.
در اصطالح غربی "رفرم" به اقدامیگفته میش��ود که برای
تغیی��ر و تعوي��ض برخ��ي از جنبههاي حي��ات اقتصادي و
اجتماعي و سياس��ي ،بدون دگرگون كردن اساس جامعه به
ي يكي
انجام رسد و مهندسي اجتماعي يا نقشهكشي اجتماع 
از انواع اقدامات اصالحي است ك ه معموالً براي جلوگيري از
نهضت انقالبی صورت میگیرد ]10[.در اين مفهوم ،انقالب
و رفر م به صورت دو مفهوم جدای از هم درنظر گرفته شده
است.
بنابر آنچ ه گفته ش��د ،رفرميس��م نيز به جريان سياس��يای
گفتهميش��ود كه دگرگونی جامع��ه را از طريق اصالحات
و ن��ه انقالب تبليغم��ي كند .به تعبير درس��تتر ميتوان
ل تغيي��رات روبنايی و به
گفت جريانی سياس��ی كه به دنبا 
شكل تدريجی اس��ت ،نه اصالحاتبنيادی و زير ساختی با
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ي انقالبی.
روشها 
در ن��گاه س��اموئل هانتیگت��ون ،اصالحطلب كس��ي اس��ت
ك��ه رژيمه��اي توتاليتر را به س��وي دموکراس��ی لیبرال با
قرائتهای آمریکایی س��وق دهد .او وظيفهی اصالح طلبان
در رژيمهاي اقتدارگرا را در اين میداند كه موجوديت خود
را در مجموعه حاكميت و توده مردم هر چند ضعيف حفظ
كرده ،در مرحله بعد س��عي نمايند بخشي از حكومت را در
دست گرفته ،در نهايت با استحاله يا تغيير رژيم ،حاكميتي
كام ً
ال ليبرال با سياستهايي در چارچوب نظم نوین آمریکا
گ و انديش��ه
ب��ه وجود آورند[ ]11[.در حالی که] در فرهن 
اس�لامي اصطالح اصالحطلبی و اصالحگری مفاهیمیعام و
در برگيرنده هستند و از جزئيترين تغييرات درمحيطهاي
محدود تا بزرگترين انقالبها و قيامهاي بشري در بازههای
سياس��ي و اجتماعی وس��يع و فراگير را كه در جهت تاييد،
تثبي��ت و اج��راي نظ��ام ارزش��ي حقوقي دين باش��ند ،در
برميگيرند .لذا يك مصداق س��اده و بسيط امر به معروف يا
ي از منكر در جدول اصالحات قرار ميگيرد؛ همچنان كه
نه 
م و تاريخ ساز ساالر شهیدان اباعبداهللالحسین(ع)
قيام عظي 
ل توجيه و تعريف است]10[.
ل قاب 
در همين جدو 
بر اساس ِ شمول ،فراگيري ،عموميت و اهميت پديده اصالح
است كه استاد شهيد مرتضي مطهري ميگويد:
«اصالحطلبي يك روحيه اس�لامي اس��ت .هر مسلماني به
م اين كه مسلمان است خواه ناخواه اصالحطلب و الاقل
حك 
طرفداراصالح طلبي اس��ت؛ زيرا اصالحطلبي ،هم به عنوان
يك شأنپيامبري در قرآن مطرح است و هم مصداق امر به
معروف و نهي از منكر اس��ت كه از اركان تعليمات اجتماعي
اسال م است]12[».
ب��ا این توضیحات روش��ن میش��ود که برای اس��تفاده از
«مهندس��ی اجتماعی» (که در دنی��ا در خدمت «اصالح به
معنای غربی آن» اس��ت) در خدم��ت اصالحات حقیقی در
جامعهی اسالمی ،باید راهکارهای مشخصی را ارائه نمود که
این مسأله در مقاله خاکبان مورد توجه قرار نگرفته است.
 .6لزوم تشریح مهندسی اجتماعی با گرایش قرآنی و
نوع استفاده از علوم مختلف در این رشته
عنوان میشود که مهندس��ی اجتماعی تنها یک ابزار است
و س��پس «مهندس��ی اجتماعی با گرای��ش قرآنی» مطرح
میشود .بنابراین چون مهندس��ی اجتماعی تنها ابزار است
و محتوای آن را خود «مهندس اجتماعی» بر اساس اهداف
خوی��ش انتخاب میکند پس طرح «مهندس��ی اجتماعی با
گرای��ش قرآنی» برای این اس��ت که محت��وای آن از قرآن
اس��تخراج ش��ود همچنان ک��ه روشهای آن ه��م از قرآن
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استخراج میگردد.
مؤلف محترم بیان داشته اند:
«مهندس��ی اجتماعی یک ابزار است که میتواند -و باید-
در خدمت مکاتب گوناگون بش��ری یا ادی��ان مختلف الهی
باش��د .زیرا ،یکی از اصول بسیار مهم در مهندسی اجتماعی
و بلکه نخستین اصل -هدفگذاری است .دانش مهندسیجامع��ه ،خود ،هدفگذار نیس��ت؛ بلکه هدف را از جای دیگر
(مثال از مکاتب بش��ری ی��ا ادیان الهی) اخ��ذ میکند؛ و تا
هدف مشخص نباش��د ادامهی مهندس��ی ممکن نیست .و
چون جامعهی ما یک جامع��هی دینی مبتنی بر آموزههای
دین مبین اسالم است؛ و بن و بنیادهای آموزههای اسالمی
نیز مبتنی بر قرآن مجید است؛ پس ،کام ً
ال بدیهی و ضروری
اس��ت که در جریان مهندس��ی جامعهی اس�لامی از قرآن
کری��م حداکثر بهرهبرداری در هدف گ��ذاری و تعیین خط
مش��ی کلی جامعه در دستیابی به هدف یا اهداف جامعهی
اسالمی ،و مهندسی خرده نظامهای اجتماعی بشود]1[».
و در مورد اس��تفاده از قرآن برای استخراج روش مهندسی
اجتماعی مینویسد:
«ن��وع دیگ��ر از پیوند و نس��بت میان ق��رآن کریم و دانش
مهندس��ی اجتماعی این است که در خود قرآن آموزههایی
هست که میتوان از آنها به عنوان اصول و فنون و روشهای
مهندسی جامعه استفاده کرد]1[».
در دو بخش به بررسی مدعای فوق پرداخته میشود:
ال��ف) ای��ن ادعا ک��ه مهندس��ی اجتماعی تنها ابزار اس��ت
مخ��دوش به نظ��ر میرس��د .چگونه میت��وان گفت دانش
مهندس��ی اجتماعی تنها ابزار اس��ت در حالی که دانش��ی
هم خود
که در دامان مکتبی رش��د یافته اس��ت که تم��ام ّ
را توس��عهی مادی قرار داده اس��ت چگون��ه میتواند حامل
ایدئولوژی آن مکتب نباش��د؟ دانشی که طوری تنظیم شده
اس��ت که با آن بت��وان هدف های مادی و توس��عهی غربی
را پی��اده کرد قطعاً ب��رای کاربرد در آن جهت مناس��ب تر
اس��ت تا کاربرد در خدمت اهداف الهی .چگونه میتواند در
این جهت به کار گرفته ش��ود در حالی که دانشی است که
تأس��یس شده تا در خدمت توسعهی غربی به معنای خاص
خودش باش��د و «منظور از "توسعه" در جهان امروز ،صرفاً
توس��عهی اقتصادی با معیارها و موازینی خاص است و اگر
گاهی سخن از "توسعهی فرهنگی" هم به میان بیاید مقصود
آن فرهنگی اس��ت که در خدمت "توسعهی اقتصادی" قرار
دارد ]13[».و یکی از وجوه مهم ایدئولوژی توسعه در جهان
امروز عبارت اس��ت از اهمیت زیاد دادن به نقش علم و فن
در تحقق بخشیدن به پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی و
به عبارت دیگر فروکاس��تن امر توسعه به یک موضوع صرفا
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فنی و علمی ]14[.و این هم یکی از نشانه های در خدمت
بودن مهندسی اجتماعی در راستای اهداف توسعهی غربی
است زیرا اندیشه ی مهندسی اجتماعی نیز اهمیت فراوانی
به نقش علم و فن میدهد.
بنابراین نمیتوان گفت چنین دانشی فارغ از هرگونه انتقال
پیام توس��عهی غربی خواهد بود .این مسأله مثل مسأله ی
آموزش زبان خارجی اس��ت .با این بی��ان که زبان تنها ابزار
اس��ت نمیتوانیم بگوییم ما فقطمیخواهیم به گس��ترش
زبان انگلیس��ی در کش��ور بپردازیم بدون اینک��ه ذره ای از
فرهنگ انگلیسی زبانان در این میان انتقال پیدا کند ،البته
این به معنای جلوگیری از تعلیم آن زبان نیس��ت بلکه باید
این را از قبل پذیرفته باش��یم که الجرم زبان به همراه خود
حام��ل فرهنگی ه��م خواهد بود ،در این صورت اس��ت که
برای به حداقل رس��اندن تأثیر آن فرهنگ در متعلمان ،در
ضم��ن آموزش این زبان برنامه ریزی خواهیم کرد .در مورد
مهندس��ی اجتماعی هم جریان از همین قرار است ،بنابراین
این پیش فرض ما را محتاط تر خواهد کرد که در مهندسی
«مهندسی اجتماعی» بیشتر دقت کنیم.
ب) اما اینکه عنوان شده است که محتوا و شیوه ها از قرآن
استخراج میشود قابل تأمل است .از طرفی در مقالهی مورد
نظر از علوم غربی مختلفی نام برده شده است که در خدمت
مهندسی اجتماعی خواهند بود و به طور مفصل به استفاده
از آنها اش��اره ش��ده اس��ت ،و از طرف دیگر نوع استفاده از
تعالیم قرآنی به صورت گذرا و بس��یار کلی اشاره شده است.
سؤال این است که علوم انسانی غربی که به استفاده از آنها
تأکید ش��ده اس��ت آیا همان ایدههای مکاتب مدرن انسانی
نیس��ت که در اصول منافی با تعالیم الهی و اسالمی است و
آیا استفاده از این علوم (مثل جامعه شناسی و روانشناسی)
در مهندسی اجتماعی مدنظر هیچ دخالتی در نوع ایدهها و
اهداف مهندسین اجتماعی نخواهد داشت؟
این در حالی است که در مقابل این بیانات تفصیلی در مورد
استفاده از این علوم و فنون ،به روشنی بیان نشده است که
اندازه و نوع استفاده از قرآن چگونه خواهد بود .این احساس
خط��ر به این دلیل منطقی به نظر میرس��د که خاس��تگاه
مهندسی اجتماعی ،مکاتب انسانی غربی است و عدم توجه
ب��ه این ریزه کاریها ،این احتمال را تقویت میکند که این
دانش به ظاهر ابزاری ،آرمانهای آن مکاتب را در جامعهی
ِ
اسالمی رس��وخ دهد .برای روشن ش��دن مطلب الزم است
ابتدا نگاهی گذرا به وضعیت علوم انس��انی کش��ورمان بعد
از انقالب اس�لامی و دغدغههای موج��ود در آن بپردازیم و
سپس به بررسی آن در این مقاله برسیم.
یکی از مس��ائل چالش برانگیز و حساس��یتزا در طول سه

دهه عمر انقالب اس�لامی ایران ،مسألهی علوم انسانی بوده
اس��ت .پس از پیروزی سیاس��ی انقالب جمهوری اس�لامی
ای��ران ،نوبت انقالب فرهنگ��ی و علمی بود هرچند پایههای
این انقالب از سالها پیش توسط اندیشمندان بزرگی چون
امام خمینی ،ش��هید مطهری ،ش��هید بهشتی ،شهید باهنر
(رحمه اهلل علیهم) و مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) بنا
ش��ده بود ولی الزم بود تحولی در سطح دانشگاهها ،رشتهها
و کتب درس��ی ایجاد گردد .علوم انس��انی مهمترین بخشی
بود که م��ورد توجه متفکران برای تح��ول قرار گرفت .زیرا
علوم انس��انی اس��ت که پایه های فکری انس��ان و جامعه را
ش��کل میدهد و آن را در مسیر خاصی پیش میبرد .البته
ب��ه دالیلی [که اکنون خارج از بحث ماس��ت و از پرداختن
ب��ه آن خودداری میکنم] چنین تحول-آنگونه که در حد و
اندازههای انقالب اسالمی ایران باشد-تاکنون حاصل نشده
اس��ت و تداوم گسترش علوم انس��انی غربی در دانشگاهها-
هم��ان گونه که قب��ل از انق�لاب رواج داش��ت -و پرورش
انسانهایی با مدل فکری انسان غربی ،جمهوری اسالمی را
چه در عرص��هی نظری و چه در عرصهی مدیریتی و عملی
با چالشهای جدی روبرو کرد.
رهب��ر معظم انقالب اس�لامی و متفکران دلس��وز جامعهی
اس�لامی هر چند از همان ابتدا به صورت مس��تمر خطرات
نفوذ ریشههای فکری علوم انسانی را در ذهن و قلب جوانان
و دانش��جویان و عموم جامعه گوش��زد کردهاند اما به دلیل
عمق فاجعه در س��الهای اخیر رهبر معظم انقالب اسالمی
به صورت پررنگ و به صراحت به زوایای مختلف این مسأله
اش��اره ک��رده اند و نخب��گان و جامعهی علم��ی را به چاره
اندیشی در این زمینه فراخواندهاند که طرح جدی مسأله ی
«تحول در علوم انس��انی» حاصل این بیانات بوده اس��ت .به
نمونههایی از فرمایشات ایشان نظر میافکنیم:
در دیدار نخبگان علمیکشور در سال  1388بیان فرمودند:
«بس��یاری از علوم انسانی مبتنی بر فلس��فههایی است که
مبان��ی آنه��ا مادی گری و ب��ی اعتقادی ب��ه تعالیم الهی و
اس�لامی اس��ت و آموزش این علوم انس��انی در دانشگاهها
منجر به ترویج شکاکیت و ترویج در مبانی دینی و اعتقادی
خواهد شد ]9[».و در سال  1389در دیدار با فضال و اساتید
حوزهی علمیهی قم متذکر ش��دند« :اینک��ه بنده دربارهی
عل��وم انس��انی در دانش��گاهها و خطر ای��ن دانشهای ذاتا
مسموم هشدار دادم-هم به دانشگاهها ،هم به مسئوالن -به
خاطر همین اس��ت .این علوم انس��انی که امروز رایج است،
محتواهای��ی دارد ک��ه ماهیتاً معارض و مخال��ف با حرکت
اس�لامی و نظام اسالمی است؛ متکی بر جهان بینی دیگری
اس��ت؛ حرف دیگری دارد؛ هدف دیگری دارد .وقتی اینها
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رایج ش��د ،مدیران بر اس��اس آنها تربیت میشوند؛ همین
مدیران میآیند در رأس دانش��گاه ،در رأس اقتصاد کش��ور،
در رأس سیاست داخلی ،خارجی ،امنیت ،غیره و غیره قرار
میگیرند]9[».
این دغدغههای بس��یار تأمل برانگیز ایجاب میکند که اوالً
جامعهی علمیکش��ور برای نقد ،جراح��ی و تحول در علوم
انس��انی رایج در دانشگاهها بسیج ش��وند و ثانیاً تا زمانی که
این علوم به ش��کل کامل تهذیب و بومینش��ده اس��ت در
اس��تفاده از این عل��وم در جامعهی اس�لامی نهایت دقت و
احتیاط به کار بس��ته شود .این مس��أله زمانی از حساسیت
بیش��تری برخوردار خواهد شد که ادعا شود از این علوم در
جهت اهداف اس�لامی و انقالب اس�لامی استفاده میکنیم
ول��ی آن دقته��ا و احتیاطه��ا مدنظر قرار نگی��رد و کام ً
ال
خوش��بینانه با علوم انس��انی غربی برخورد شود .این همان
تجربهی تلخی اس��ت که سالهای گذشته اجرا شد و باعث
سکوالریزه ش��دن بدنه ی مهمیاز نهادهای نظام جمهوری
اسالمی و مدیران آن شد که به راحتی جبران نخواهد شد.
در مقالهی خاکبان به نظر میرس��د هم علوم انسانی غربی
به عنوان علومی بیاش��کال به رسمیت شناخته شده است
چون هیچ اش��اره ای به اش��کاالت این علوم -چه در مبانی
و چه در محتوا -نش��ده اس��ت و هم در اس��تفاده از آنها در
مهندس��ی اجتماعی (که خود مهندسی اجتماعی قرار است
در خدمت اهداف انقالب اس�لامی باشد) کام ً
ال خوشبینانه
برخورد شده است.
از بین علوم انس��انی مختلفی که در مقاله ذکر شده است به
عنوان مثال به علم روانشناس��ی دق��ت میکنیم و نوع بیان
مقاله را در مورد استفاده از آن مورد تحلیل قرار میدهیم:
در قسمتی از مقاله چنین آمده است:
«یکی دیگر از دانشهای بسیار مهم که حتی میتوان گفت
نس��بت به دانشهای پیش گفته مهم تر است ،روانشناسی
است .اهمیت بیشتر این دانش ناشی از بحثی است که مازلو
تحت عنوان تئوری انگیزش مطرح کرده است .مازلو در این
بحث نیازهای انس��ان را اس��تقرا ،دس��ته بندی و به صورت
پلکانی مرتب کرده است :نیازهای جسمانی ،نیازهای ایمنی،
نیازهای تعلق و محبت ،نیاز به احترام ،نیاز به تحقق خود.
هرچند از این بحث بیش��تر در دان��ش مدیریت و به منظور
افزایش بهره وری استفاده شده است ،اما کاربرد مهم تر آن
میتواند در دانش مهندسی اجتماعی و به منظور هندسهی
نیازها یا شبکهی نیازها باشد]1[».
این در حالی اس��ت که تئوری انگیزش مازلو از نظر انس��ان
شناس��ی الهی و اس�لامی دارای نقصی اساسی است .مازلو
نیازهای انس��ان را به پنج دسته تقسیم میکند که عبارتند
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از :نیازهای جس��مانی ،نیازه��ای ایمنی ،نیازه��ای تعلق و
محبت ،نیاز به احترام و نیاز به تحقق خود.
روش��ن است که اصلی ترین و حیاتی ترین نیاز انسان مورد
غفلت واقع شده است که عبارت است از :نیاز به پرستش.
این اش��کال اساسی به این دلیل است که منبع علم کسانی
مث��ل مازلو تنها تجربه اس��ت و به منب��ع وحی وقعی نهاده
نمیش��ود .لذا روش��ن اس��ت که اس��تفاده از این علوم در
مهندسی اجتماعی که قرار است در جامعهی اسالمی مورد
استفاده قرار گیرد تا چه حد میتواند به تناقض بیانجامد.
بنابراین با اینکه اس��تفاده از این علوم و فنون در مهندسی
اجتماعی تش��ریح شده اس��ت ولی نوع استفاده از این علوم
در مهندس��ی اجتماعی با گرایش قرآنی بیان نش��ده است
و به تش��ریح خود مهندس��ی اجتماعی با گرایش قرآنی نیز
پرداخته نش��ده است .پس در این مقاله این مسأله به اثبات
نمیرس��د که میتوان محتوا ،اهداف و شیوه های مهندسی
اجتماعی را از قرآن اس��تخراج نمود .هرچند اشاراتی در این
باب در مقاله آمده اس��ت اما الزم است ابهامات فوق برطرف
شده و مهندسی اجتماعی با گرایش قرآنی تشریح گردد.
کردن راه اندازی رشتهی
 .7ابهامات در خصوص عملی
ِ
مهندس�ی اجتماعی با گرایش قرآنی و استفاده از آن
در جامعه
در س��طور پایانی مقاله آمده است که «در جریان مهندسی
یک جامعهی قرآنی به دو صورت میتوان عمل کرد:
اس��تفاده از متخصصان مهندسی اجتماعی و زیرشاخههای
آن در کنار متخصصان علوم قرآن و حدیث و به ویژه تفسیر.
اس��تفاده از متخصصان مهندسی اجتماعی و زیرشاخههای
آن با گرایش قرآنی]1[».
س��پس روش دوم ترجیح داده شده اس��ت و در ادامه آمده
اس��ت که« :الزمهی استفاده از روش دوم این است که ابتدا
دانش��ی با عنوان مهندس��ی اجتماعی با گرای��ش قرآنی به
وجود آید]1[».
چند س��ؤال در اینجا به ذهن میرس��د که باید جوابهای
روشنی به آنها داده شود:
ال��ف) الزم��هی اس��تفاده از روش دوم ،راه ان��دازی دانش
مهندس��ی اجتماعی با گرایش قرآنی است .سؤال این است
که در حال حاضر که کس��ی در کشور ما نه تنها متخصص
مهندس��ی اجتماعی با گرایش قرآنی نیست که حتی کسی
متخصص مهندس اجتماعی محض هم نیس��ت چه کسانی
اس��اتید ای��ن دانش برای پ��رورش مهندس��ان اجتماعی با
گرایش قرآنی خواهند بود؟
ب) تربیت افرادی که هم متخصص در مهندس��ی اجتماعی
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ش��وند و هم متخصص در آموزه های قرآنی ،س��الها طول
خواهد کش��ید .سؤال این است که تا آن زمان چه راهکاری
برای مهندسی جامعه پیشنهاد میشود؟
نتیجه
ارزش علم در اس�لام روشن اس��ت آنچنان که در آیهی 9
سورهی زمر میفرماید:
ون َو الَّذين ال َي ْع َل ُمون» بگو :آيا
ذين َي ْع َل ُم َ
«ق ُْل َه ْل َي ْس َت ِوي الَّ َ
كسانى كه مىدانند با كسانى كه نمىدانند يكسانند؟» و
کسب علوم از هرکس که باشد مورد پسند و مورد تأیید
دین حقیقی و عقالنی و فطرت گرای اسالم میباشد.
چنانكه رسول اكرم(ص) فرمود:
اح ُّق بِها»[]15
« َكلِ َم ُة ال ْ ِح ْك َم ِة ضال َّ ُة ال ْ ُم ْؤ ِمنِ ف ََح ْي ُث َو َج َدها فَ ُه َو َ
(همانا دانش راس��تين گمش��ده مؤمن اس��ت ،هر جا آن را
بيابد خودش به آن سزاوارتر است).
ِ
ْ
َ
ِكين»[]15
ر
ش
م
ل
ا
ن
م
و
ل
و
ة
امام علی(ع) فرموده
ُ
اند«:خ ُذوا ال ْ ِح ْك َم َ َ ْ َ ُ ْ َ
(حكمت را بياموزيد ولو از مش��ركان ).همچنین در حکمت
 8نهج البالغه از ایش��ان آمده است« :الْ ِح ْك ِمةُ ضالَّةُ الْ ُمؤْ ِمنِ ،
َفخُ ِذالْ ِح ْك َم َة َولَ ْو ِم ْن ا ْهلِ ال ِّن ِ
فاق»[( ]16دانش راستين گمشده
مؤمن است ،پس آن را فرا گير و بياموز ولو از مردم منافق).
اما نکته این اس��ت که حکمت آن است که خالی از شوائب
باش��د .نباید با علوم غرب��ی تنها به این دلی��ل که غربیاند
مخالف��ت ک��رد و عناد ورزید ،ولی از ط��رف دیگر هم نباید
چش��م بسته آنها را پذیرفت بلکه باید با دقت و تیزبینی به
بومیس��ازی آنها پرداخت .به نظر میرسد دانش مهندسی
اجتماعی در صورت بومیشدن به شکل درست ،میتواند به
رفع معض�لات اجتماعی و مدیریت بهتر نهادهای اجتماعی
منجر شده و در نهایت به پیشرفت و سرافرازی نظام اسالمی
کمک ش��ایانی نماید ،ولی برای این منظور الزم اس��ت که
ابهامات فوق برطرف ش��ده و دانش مهندس��ی اجتماعی با
گرایش قرآنی تش��ریح گردد ،و سپس نحوه ی راه اندازی و
استفاده از این دانش به طور دقیق مشخص گردد.
تشکر و قدردانی
مطالبی که مطرح ش��د در ابتدا به صورت ش��فاهی خدمت
دکتر س��لیمان خاکبان نویس��نده ی مقاله ی «قرآن کریم
و مهندس��ی اجتماعی» ارائه گردید که ایشان بزرگوارانه از
اینجانب درخواس��ت کردند که این نقدها را به صورت مقاله
تنظیم کنم .از س��عه ی صدر و آزاد اندیش��ی ایشان کمال
تشکر را دارم.
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