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 چکیده

یران ابیات دانشگاهیان و سیاستمداران در اد« بنیانتوسعه دانش»و « بنیاناقتصاد دانش»های هاست که عبارتسال

اند. در این میان، برخی رشد فزاینده تعداد مقاالت علمی و شدن تأکید کرده« بنیاندانش»کار رفته و همگان بر لزوم به

« نیان شدنبدانش»مثبت و حاکی از پیشرفت در مسیر ای را نشانه مربوطهای بندیتبع آن ارتقای جایگاه کشور در رتبهبه

نسبت میان  رتاند. در راستای بررسی عمیقدانسته و برخی دیگر نسبت به کیفیت علم و پژوهش کشور ابراز نگرانی کرده

علم »، «توسعه»، چنانچه از یک سو تاریخچه خود را لحاظ کرده و از سوی دیگر مفاهیم «بنیانتوسعه دانش»و « ما»

شویم که درک شان )غرب مدرن( مورد توجه قرار دهیم، متوجه میصلیرا نیز در متن و زمینه ا« بنیاندانش»و « نوین

عبارت دیگر، به منظور شناخت است. به « غرب مدرن»و « مسیر تاریخی ما»نسبت مذکور مستلزم توجه به نسبت میان 

و  تاریخیهایی داز برخورد رونحاصل ای رو، باید به موقعیت کنونی در قالب دوراههپیشهای و تهدیدها و مدیریت فرصت

مکتب نهادگرایی به بررسی این مهم ده از چارچوب تحلیلی مفهومی نگاه کرد. در این راستا، در مقاله حاضر، با استفا

و نشان داده شده است که از یک سو، دانش این قابلیت را دارد که با بنیان قرار دادن آن، مسیر تاریخی خود را  پرداخته

و از سوی دیگر، در صورت عدم اصالحِ مسیر تاریخی، ما نیز کامالً این ظرفیت  بگیریمعه قرار اصالح کرده و در مسیر توس

ِشبِه »و « شِبِه دانش»هایی چون 1را به نمونک« بنیاندانش»و « دانش»آفرینی همچون را داریم که مفاهیم تحول

ق عمل ن شدن داریم، این نیست که اگر دقیبنیامسئله از حیث نسبتی که با دانش ،تبدیل کنیم. بنابراین« بنیاندانش

و اگر بودجه بیشتری به علم و پژوهش اختصاص ندهیم مسیر توسعه و  یابدکاهش مینکنیم فقط بازده اقداماتمان 

شود، مسئله این است که چنانچه باز هم اشتباه کنیم، در آینده نزدیک متوجه خواهیم می تربنیان شدنمان طوالنیدانش

 ایم، بااست چون گذشته راه ترکستان پیمودهها کمیِ دانش و پژوهش، سالهای جود رشد چشمگیر شاخصشد که با و

بوده « مرهم دردهای مزمنمان»ایم در واقع تشریفاتی از آن ساخته 2این تفاوت که آنچه این بار با اتکا بر نفت، صورتکی

 ایم.جعل کرده« ِشبهِ مرهمِ تجمالتی»است که آن را به یک 

 ، نهادگرایی، نهاد، وابستگی به مسیر تاریخی، شبه دانش.بنیاندانش توسعه :کلیدی واژگان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :نویسنده مسئول مکاتباتv.ehsani.a@gmail.com 

1 .Maquette.فرهنگستان زبان و ادب فارسی این واژه را به عنوان معادل فارسی ماکت تصویب کرده است : 

2 .Maskویب کرده است.: فرهنگستان زبان و ادب فارسی این واژه را به عنوان معادل فارسی ماسک تص 
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 مقدمه -1

و « بنیاندانشتوسعه »های ست عبارتا هاسال

 متداول در ادبیاتهایی به عبارت« بنیاندانشاقتصاد »

دانشگاهیان و سیاستمداران جامعه تبدیل شده و 

 شدن جامعه تأکید« بنیاندانش»همگان بر لزوم 

استای در رظاهراً ، گذشته کنند. از حدود سه دههمی

ایران به های ت پژوهشبنیان شدنِ جامعه، کمیدانش

از این لحاظ به شکل  ایران شدت افزایش و رتبه

نظیر رشد بی (،1)چشمگیری بهبود یافته است. نمودار 

سهم کشور از » کشور را برمبنایهای ت پژوهشکمی

 د.دهمی نمایش« ای علمی جهانداده برون

 

 
 

 رشد سهم ساالنه ایران از تولیدات علمی جهان  -1نمودار 

 ([1سسه تامسون رویترز ]ؤهای مادهد مبنایبر )

ن تبع آبرخی رشد فزاینده تعداد مقاالت علمی و به

 ت برونارتقای چشمگیر رتبه ایران از لحاظ کمی

از پیشرفت  مثبت و حاکیای دادهای پژوهشی را نشانه

دانسته و برخی دیگر « شدن بنیاندانش»در مسیر 

شور کهای ت علم و پژوهشپایین بودن کیفینسبت به 

هر هدف دیگر،  همانندکنند. به هر حال، می ابراز نگرانی

بوده از نیمناسب  به یک برنامه« بنیان شدندانش»برای 

نیز مستلزم حصول درکی ای و تدوین چنین برنامه

و هم از « وضعیت مطلوبِ موردنظر»از  درست هم

است. بنابراین، با این فرض که « ت موجودوضعی»

داشته « دنبو بنیاندانش»شناخت قابل قبولی از 

 تبنای برنامه موردنظر تبیین دقیق موقعیباشیم، سنگ

 ایهورد فاصلبنیان شدن و براما نسبت به دانش کنونی

یگر، هر گونه ست که با این هدف داریم. به عبارت دا

ج ک» مثابهیا اشتباه در تعریف وضع موجود بهنقصان 

 «تا ثریا کج رفتن دیوار»بوده و به « لنهادن خشت او

 انجامد.می

مورد « تبیین وضع موجود»آنچه غالباً در  -2

 دهیممی غفلت قرار

در این بخش، با توجه به اهمیت موضوع، با استفاده 

که غالبًا )و از جمله ای از یک مثال ساده فیزیکی، مقوله

بنیان شدن( در ریزی برای دانشدر خصوص برنامه

مورد غفلت قرار گرفته و موجب « تبیین وضعیت موجود»

 شود، تشریح شده است.می« تا ثریا کج رفتن دیوار»

حان یک امت برای بهترین دانشجویان رشته فیزیک،

 هررگزار شده که از قبل هیچ گونه اطالعاتی درباعلمی ب

 شروع 11:00آن ارائه نشده است. امتحان رأس ساعت 

دانشجویان پس از حضور در جلسه امتحان  شود.می

یک قطعه آجر معمولی برای انتقال  شوند کهمی همتوج

ه ارائ یک برنامهباید  (ب)هدف  از نقطه )الف( به نقطه

 است از محاسبه مزبور در واقع عبارت دهند )برنامه

الزم برای منتقل کردن آجر از  مقدار و جهت نیروی

ت ان یک ربع فرصکنندگشرکت ب(. نقطه الف به نقطه

وزن آجر، نیروی  العات مورد نیاز )ماننددارند هرگونه اط

مطرح هایی ( را در قالب پرسشاصطکاک سطح و غیره

نیاز در های موردای که دادهها از لحظهآند. کنن

دار ارند که مقنیم ساعت فرصت د اختیارشان قرار بگیرد

. یک و اعالم کنندو جهت نیروی مورد نیاز را محاسبه 

مورد سوال واقع شده،  ربع پس از پایان امتحان، صحنه

العاتی که به هر دانشجو داده شده دقیقًا مطابق اط

 رفته دانشگاه بازسازیاست، در آزمایشگاه بسیار پیش
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 کار فیلم برداری و از نتیجهها اجرا آن شده، برنامه

، نیرویی 12:00رأس ساعت  ،شود. به عبارت دیگرمی

، در همان جهتی که محاسبه که دانشجو تعیین کرده

 قرار گرفته وارد (الف) کرده است، به آجری که در نقطه

شود تا میزان موفقیت برنامه هر دانشجو در عمل می

ال، برای دانشجویان مشخص شود. در صورت سو

روی کف ( بهب)مشخص شده است که آجر و نقطه 

مسطح آزمایشگاه قرار داشته و در آزمایشگاه شرایطی 

کامالً عادی، مشابه سالن محل برگزاری امتحان، برقرار 

ها بتواند آجر را آن هخواهد بود. دانشجویانی که برنام

سیار ارزشمندی ب هبرساند جایز (ب) هدقیقاً به نقط

ه ک . در مورد سایرین نیز، کسانیدریافت خواهند کرد

با کمترین پرسش مطرح شده )کمترین اطالعات 

ارائه کنند که آجر را در  را ایدریافتی( بتوانند برنامه

 قرار دهد به نسبت جوایز (بنقطه )به  ترنزدیکای نقطه

 ارزشمندی دریافت خواهند کرد.

پس از پایان آزمون، عموم دانشجویان، با وجود تسلط 

نتیجه حاصل از اجرای باالی خود بر قوانین فیزیک، از 

د آنکه درص ترشوند. عجیببرنامه خود بسیار متعجب می

باالیی از دانشجویان با یک نتیجه غیرقابل انتظار اما کاماًل 

ی اند: آجر با سرعت بسیار باالیرو شدهمشابه یکدیگر روبه

گونه تناسبی با مقدار نیروی وارد شده به آن که هیچ

یچ گونه تناسبی با زاویه نیروی که های ندارد و با زاویه

 شود!اعمال شده ندارد از کادر خارج می

 شوند که درخواستمی قدری کنجکاودانشجویان به

برای کنند، بنابراین را میآزمون  برگزاری دوباره

 دانشجویان ناموفق، تمام مراحل آزمون از ابتدا طی

شود. دانشجویان که باز هم با همان مختصات و می

دقت بسیار زیاد همان  با وجود اند،شده روروبهها ویژگی

میدانه در انتظار قبل را به دست آورده و نااهای پاسخ

حاصل شده تعجب و  هنشینند. نتیجمی کار هنتیج

تکرار کند: با وجود می کنجکاوی آنان را دو چندان

ها کار همگی آن هها، نتیجقبلی از جانب آنهای پاسخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Play 

قبل است! آجر با  همتفاوت از دفع اما ،باز هم یکسان

قبل و کاماًل  کامالً متفاوت از دفعهای سرعت و زاویه

تناسب نسبت به مقدار و جهت نیروی وارد شده به بی

 شود!می از کادر خارج ،آن

رار شده و طبق دفعات آزمایش چند بار دیگر تک

ان، یقبلی از جانب دانشجوهای تکرار پاسخ قبل، با وجود

متفاوت از دفعات قبلی و بدون  کامالً یکسان ونتایجی 

هر گونه تناسبی با مقدار و جهت نیروی وارد شده به 

شود. تا اینکه در نتایج پنجمین آزمون، می آجر مشاهده

برانگیز دیگری هم به نکات عجیب قبلی بتعج هنکت

شود جمعی از می که موجبای شود، نکتهمی اضافه

 پی ببرند:دانشجویان به اشتباه خود 

ق آید، طبو پروژکتور به نمایش درمیتصویر ویدی

شود شامل آجری می دفعات قبل ابتدا یک عکس دیده

ین تعی هقرار دارد، ساعتی که بر لحظ (الف) هکه در نقط

برای آزمون 16:00:00 برای مثال،شده ثابت شده است )

که منتظر دستور کاربر رایانه  1پنجم( و آیکون اجرا

نظر و نیروی موردتور کاربر فیلم آغاز است. با دس

اما این بار، با کمال  ،شودمی دانشجویان به آجر وارد

 ماند!می تعجب، آجر کاماًل در جای خود متوقف

 متفاوت باعث هطور که ذکر شد، این نتیجهمان

شود جمعی از دانشجویان متوجه شوند که از یک می

جر. آ هد: گذشتانبسیار مهم و تأثیرگذار غافل بوده هداد

و ها به عبارت دیگر، آجر مورد نظر هر بار با سرعت

د که شمی زوایای بسیار متفاوتی چنان به صحنه پرتاب

 قرار بگیرد و در (الف)رأس ساعت تعیین شده در نقطه 

همان لحظه نیروی مورد نظر دانشجویان در جهتی که 

ز ینها گردید. فیلممی محاسبه کرده بودند بر آن اعمال

دادند. در آخرین می دقیقاً از این لحظه به بعد را نمایش

انتخاب ای آزمون، جهت و سرعت حرکت آجر به گونه

رِ آج اعمال نیروی مورد نظر دانشجویان، شده بود که با

 الف( کامالً متوقف شد. همتحرک در جای خود )نقط
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مثال طوالنی باال )که برای توضیح کامل نکته مورد 

که  ایتفصیل آن نبود( برای اشاره به داده نظر گریزی از

اجتماعی )در اینجا با تمرکز های ریزیما عموماً در برنامه

یم، کنبنیان شدن ایران( از آن غفلت میبر برنامه دانش

 «نیرو»و « شتاب»، «سرعت»بیان شد. مفاهیمی مانند 

کنند از نحوه تأثیرگذاری گذشته یک به ما کمک می

تی آن درک مشخص و واضحی داشته شیء بر رفتار آ

ورد شد آجر مباشیم. چنانکه اگر به دانشجویان گفته می

د رسنظر با چه سرعت و از کدام زاویه به نقطه )الف( می

توانستند مقدار و جهت نیروی الزم آنها به راحتی می

برای رساندن آن به نقطه )ب( را محاسبه کنند. اما آیا 

نیز برای چنین مفاهیمی  در علوم اجتماعی و انسانی

ازایی وجود دارد که بر ارتباط میان تاریخ، بهمعادل یا ما

گذشته یا روند تغییرات یک جامعه با حال و آینده آن 

وابستگی به »داللت داشته باشد؟ اصطالح مورد نظر 

ن یتراست که با وجود آنکه به یکی از اساسی« 1مسیر

ای تعاملی پیگیری الگوه»قواعد تاریخی مبنی بر 

اشاره دارد، عموماً نادیده گرفته « در گذر زمانها انسان

 [.2شود ]شده و به سادگی از کنارش عبور می

 2وابستگی به مسیر تاریخی -3

 به این موضوع داللت« وابستگی به مسیر»اصطالح 

خود  هدارد که افراد و اجتماعات انسانی نیز از گذشت

 که اتخاذ هاییمستقل نیستند. چنانکه تصمیم

رویم و موقعیتی که می از این پسکنیم، جایی که می

عالوه بر موقعیت کنونی به  ،در آینده خواهیم داشت

که در هایی موقعیت قبلِی ما و همچنین به تصمیم

[ 5[ ]۴[ ]3[ ]2نیز بستگی دارد ] ایمگرفتهگذشته 

گونه که آجری که با پرتاب [. به بیان دیگر، همان6]

رسیده است با خود نیرویی دارد  (الف) هبه نقط شدن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Path dependence 

2. Historical path dependence 

3. Lock-in 

4. Institutionalism 

5. Institutions 

دارد، فرد می که آن را به ادامه دادن مسیر حرکتش وا

د که آن را به امعه نیز در درون خود نیرویی داریا ج

القلم سریع دهد.می سوق اشادامه دادن مسیر گذشته

 و معتقد یاد کرده« تمایل»ه از این نیروی درونی با واژ

ا ملت ی-یاسی از قبیله تا کشورهر نوع واحد س» :است

است که ای حکومت ملی، به طور طبیعی دارای جامعه

، هنجارها و افکار خاصی ها، واکنشهابه رفتارها، کنش

 [۷] .«دهدمی نشان« تمایل»

ین زمینه کاربرد دارد اصطالح دیگری که در هم

است. از این اصطالح در موارد « 3شدگیقفل»عبارت 

تغییر دادن روند  هشود که هزینمی خاصی استفاده

یا  فرد قبلی بسیار زیاد بوده و بنابراینهای تصمیم

ندارند جز اینکه حرکت خود را ای جامعه در عمل چاره

گذشته ایجاد های در همان مسیری که با تصمیم

 [.9[ ]۸ادامه دهند ] ،اندکرده

رفته شده، جامعه کار گبنابراین، فارغ از اصطالح به

متحرک، در هر لحظه نیرویی در  د یک شیءنیز مانن

درون خود دارد که آن را به ادامه دادن مسیر حرکتش 

ای جامعه حضور دارد؟ دهد. اما این نیرو در کجمی سوق

 هو به طور کلی آیند هادهی آن به تصمیمسازوکار جهت

ای جامعه چگونه است؟ آیا امکان دارد که فرد یا جامعه

غییر دهد؟ چگونه؟ برای پاسخ مسیر تاریخی خود را ت

و « ۴نهادگرایی»باید با مکتب ها دادن به این پرسش

 آشنا شویم.« 5نهادها»تعریف و کارکرد 

 نهاد/ نهادگرایی -4

نوبل اقتصادی را از آن  هنهادگرایان که چندین جایز

و  9نورث، ۸، کاوز۷، بوکانان6)میردال اندکردهخود 

ی معتبر مورد م[، در مجامع عل10( ]10ویلیامسون

[ و برای جهان 12[ ]11] اندافزونی بودهاستقبال روز

6. Gunnar Myrdal, 1974 

7. James Buchanan, 1986 

8. Ronald H. Cowes, 1991 

9. Douglass C. North, 1993 

10. Oliver E. Williamson, 2009 
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 ت(نیافتگی اسف سردرگم توسعهکه گرفتار کال)سوم 

دهند می ارائهای بینانهو راهکارهای واقعها تحلیل

در  اند.فراهم آوردهرا [، چارچوب تحلیلی متفاوتی 13]

خالف دیدگاه نئوکالسیک، فروض این چارچوب، بر

 «اطالعات کامل»و « نیت ابزاری )رفتار عقالیی(عقال»

ود که شمی مبنای تحلیل قرار نگرفته و در عوض، تأکید

افراد اواًل اطالعات ناقصی در اختیار دارند، ثانیًا برای 

ی دارند و ثالثًا پردازش اطالعات ظرفیت ذهنی محدود

 «نهادها»ها آنهای دهنده به انتخابعوامل اصلی شکل

 [.1۴[ ]13] هستند

 عبارتدها قوانین بازی در جامعه، یا بهنها»

شده از جانب نوع ی، قیودی هستند وضعترسنجیده

 با یکدیگر را شکلها بشر که روابط متقابل انسان

 ر نتیجه نهادها سبب ساختارمندیدهند. دمی

[. به 3« ]شوندمی نهفته در مبادالت بشریهای انگیزه

محدودیتی را که نوع بشر  عبارت دیگر، نهادها هر گونه

ده د شامل شکند تا روابط متقابلش را شکل دهمی وضع

هستند که کنش متقابل هایی چارچوب بنابراینو 

پذیرد )همان(. بنابراین، می ها تحققدرون آنها انسان

جهان و مردم اطراف  هدربارهایی توان مدلمی نهادها را

دم هر جامعه [. به بیان ساده، اینکه مر15ما دانست ]

 ا یکگوناگونی مانند برخورد کردن بهای در موقعیت

پرسی کردن، خرید کردن، پول قرض دوست، احوال

 هغیرگرفتن، عروسی، تدفین، بحران، شادی، فراغت و 

از  گرفته کنند نشأتمی رفتارای در قالب سبک ویژه

 هتأثیر نهادهای خاص جامعآن است که هر ملتی تحت

  [.3د ]گیرمی ها تصمیمچارچوب آنخود بوده و در 

صورت آگاهانه یا به با توجه به اینکه افراد،

 گیریتأثیر نهادها رفتار و تصمیمناخودآگاه، تحت

کنند، ثبات و پایداری نهادها موجب استمرار برخی می

فراد ا شود، بنابراینمی در افراد و جوامع انسانیها ویژگی

ن جدای از تاریخ و روند تواحال حاضر هر جامعه را نمی

ها مورد مطالعه تاریخی تحوالت اجتماعی و فرهنگی آن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Institutional Inertia 

 نهادهای این» منظر، این [. از1۴[ ]3قرار داد ]

« ازندسمی وابسته شده طی مسیر به را ما کهاند تاریخی

وابستگی به » ه[. بنابراین علت اصلی بروز پدید۴]

مقاومتی یا  1در جوامع انسانی، ایستایی نهادی« مسیر

دهند می است که نهادها در برابر تغییر از خود نشان

به عبارت دیگر عامل اصلی استمرار برخی  [،6[ ]2]

 [.16در طول تاریخ نهادها هستند ]ها ویژگی

 افراد تأثیرهای البته نهادهایی که بر انتخاب

گذارند در اعماق متفاوتی از ساختار جامعه حضور می

از لحاظ میزان مقاومت در برابر  داشته و به همان نسبت

 ند. هست تغییر نیز بسیار متفاوت

های دهنده به انتخاب، نهادهای شکلویلیامسون

 کند. نخستمی بندیافراد را در چهار سطح دسته

ین سطح(، نهادهای غیررسمی شامل فرهنگ، تر)پایین

دوم، محیط نهادی یا قواعد  سنت و هنجارها است؛

سوم، جریان واقعی  ه حقوق مالکیت؛ویژبازی بهرسمِی 

حکمرانی( و چهارم  هقراردادها )شیو ویژهبهاجرای بازی 

)باالترین سطح(، وضعیت تخصیص منابع، اشتغال و 

دهد که سرعت می . وی در ادامه توضیحاست هاقیمت

تغییر نهادها در سطوح مختلف نهادی بسیار متفاوت 

در حال است چنانکه نهادهای سطح چهارم پیوسته 

 که از آن)اما تغییرات نهادی در سطح اول  ،تغییر بوده

 یاد شده است(« دار اجتماعیسطح ریشه»با عنوان 

[. بنابراین، 1۷] انجامدمی به طولها معموالً قرن

مشابهی که در هر جامعه های و تصمیمها تمایل

عنوان نمونه، به شود لزوماً پایدار نیستند؛می مشاهده

 باشد )سطح« قیمت محصوالت» ن تمایالت،اگر علت ای

چهار ویلیامسون(، به موازات تغییرات قیمتی به سرعت 

های گیریکنند. به همین ترتیب، جهتمی تغییر

مشابهی که نشأت گرفته از قوانین و مقررات رسمی 

که معمواًل )باشند، با تغییر این قوانین و مقررات 

ر ( تغییتمستلزم طی فرایندی یک یا چند ساله اس

 ها و با وجودکه طی قرنهایی اما ویژگی خواهند کرد،
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همچنان ها و حتی اقلیمها تغییر قوانین، حکومت

ین سطوح نهادی جامعه تردر عمیق اند،استمرار یافته

نابراین، . بداشته و به سادگی قابل تغییر نیستند ریشه

دهنده به رفتار، توجه به اینکه تمامی نهادهای جهتبا 

تمامی تمایالت مردم یک جامعه نیز دوام ایدار نبوده و پ

که از آن با عنوان ای کنند، پدیدهزیادی پیدا نمی

ر مورد د کنیم تنهامی یاد« وابستگی به مسیر تاریخی»

موضوعیت دارد که ریشه در نهادهای هایی ویژگی

 عمیق و پایدار جامعه داشته باشند.

زیرین جامعه و  ادهای سطوحبا توجه به پایداری نه

 تر موارداین واقعیت که افراد، بعضًا آگاهانه و در بیش

 تأثیر نهادها انتخاب و رفتارصورت ناخودآگاه، تحتبه

ه افراد و شود که حال و آیندمی کنند، مشخصمی

ها مستقل و آن هتواند از گذشتنمی اجتماعات انسانی

 آجرِ پرتابامع نیز مانند یک باشد. اما آیا افراد و جو جدا

 هقید و شرط مسیر گذشترت بیصوشده، مجبورند به

ها این امکان وجود دارد خود را ادامه دهند و یا برای آن

 مسیر و ه خود با آجر را بالفعل کردهکه تفاوت بالقو

 ؟ در این خصوص اردشیرتاریخی خود را اصالح کنند

 :کندمی الریجانی بیان

 ما. است تاریخی حقیقت خارجی، ... حقیقت»

 اما ... .کنیم فرار مانفعلی شخصیت از توانیمنمی

 مختلف جهات به فعلی وضعیت از توانیممی

 فاصله آلایده حالت از اکنون ما. ... کنیم حرکت

 هم و هست کارگزاران در هم فاصله این داریم؛

در  هم شهروندان برای شهروندان ... در

 دهافتا جا فرهنگ این اخیر سال یکصدوپنجاه

 .[1۸] «است

شویم رو می، پرسشی که در اینجا با آن روبهبنابراین

خی ریتواند مسیر تامی یک جامعه چگونه»این است که: 

 «نامناسب خود را اصالح کند؟

 اصالح مسیر تاریخی تغییر/ -5

افراد و جوامع  هکه بیان شد، حال و آیند گونههمان

تأثیر ز مانند اجسام و اجرام متحرک تحتانسانی نی

ست و استمرار یافتن برخی ا هاآن هگذشت

و رفتارها در جوامع انسانی ها ، ویژگیهاگیریجهت

اما  جامعه است،ای ناشی از پایداری نهادهای ریشه

ی نشدنمعنای حلبودن یک مشکل بهای نهادی و ریشه

که علت نامرغوب وقتیعنوان مثال، بودنش نیست؛ به

نوع خاصی باکتری به  ذبودن محصول یک درخت، نفو

از زمانی  ترسخت ، اصالح و درمانآن استهای ریشه

دسترس مانند  عاملی مشهود و در خواهد بود که علت،

اما این دو  ،باشدها یا نوک زدن کالغها مورچه هحمل

 هستند: در هر دو حالت شرایط از یک لحاظ کامالً شبیه

 یک عامل موجب شده است کارکرد درخت از شرایط

با حذف این  اصله بگیرد کهطبیعی و مطلوب خود ف

عامل )چه کالغ باشد و چه باکتری( مشکل برطرف 

هد شد. تفاوتی که وجود دارد تنها آن است که خوا

وذ نفهای آن مدیریت کردن باکتری شناخت و به تبع

کرده به ریشه در مقایسه با شناخت و مدیریت کردن 

 حتی نخستین است. کالغ یا مورچه کار دشوارتری

توانستند عوامل می کشاورزان نیز به راحتیهای نسل

مشهودی چون کالغ را شناسایی و با استفاده از 

مانند ساختن مترسک یا ای های بسیار سادهروش

. اما از آنجا که هم کنندآن را مدیریت  ،سروصدا کردن

ریشه و هم باکتری به نسبت دور از دسترس و غیرقابل 

ها کتریه بادرخت مورد حمل هوقتی ریش اند،مشاهده

قرار گرفته باشد شناخت پیدا کردن نسبت به عامل 

بیماری و همچنین درمان آن مستلزم استفاده از ابزار و 

پیشرفته است. های نوینی چون آزمایشگاههای فناوری

 و تی بشر بتواند با استفاده از علمبه عبارت دیگر، وق

 هد میکروسکوپ و اشعماننای پیشرفتههای فناوری

ایکس دقت دید خود را چند صد برابر افزایش دهد، 

 «باکتریِ نفوذ کرده به ریشه»چون  نسبت او با عاملی
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کشاورزان با عاملی چون کالغ  نخستینمانند نسبت 

توانستند آن را شناسایی و می خواهد شد که به راحتی

 هایمدیریت کنند. بنابراین، دالیل استمرار ویژگی

ای هر چقدر هم که ریشه لوب یک فرد یا جامعهمطنا

باشند و هر چقدر هم که این استمرار به درازا کشیده 

ترل، و کن ه علم و افزایش دقتِ دیدباشد باز هم، با توسع

ویژه در عصر ل شناخت و مدیریت خواهند بود. بهقاب

، از میان انواع تولیدات، 1استیگلیتز هبر گفتکنونی که بنا

کننده بودن از لحاظ تعیین« انش و اطالعاتد»تولید 

ولیِد ت را یافته که یکصد سال پیش از این،همان نقشی 

که امروزه  دارا بود. به این معنا« و فوالدها ماشین»

 دانند چگونه باید دانش ومی کسانی که بهتر از سایرین

 ار گیرند سود اصلی راکو به کردهاطالعات را تولید 

 هایی کهور که صد سال پیش آنطبرند، همانمی

و فوالد را تولید کنند، ها دانستند چگونه ماشینمی

حل اصالح [. پس راه19حاکمان عصر خود بودند ]

آوردن به علم و دانش و به عبارتی  مسیر تاریخی، روی

اخیر بر  هایبنیان شدن است. پس آنچه در سالدانش

تواند یم شدن( بنیاندانشافتاده است )ها سر زبان

 ه مسیر تاریخیکنندمرهم دردهای مزمن و اصالح

 نامناسب ما باشد.

شورها نیز حاکی از آن است که تاریخ ک هتجرب

جوامعی که سالیان طوالنی در حال درجا زدن در 

با روی آوردن به علم و اند ماندگی بودهوضعیت عقب

ماندگی خود و علل بنیادی عقباند دانش موفق شده

رین را شناخته و مسیر تاریخی خود را پیشرفت سای

 . در عصر حاضر، بنابر دیدگاه بیشترتغییر دهند

تواند جزء می تنها« انباشت سرمایه»نظران، صاحب

کشورهای آسیای شرقی  هاندکی از افزایش درآمد سران

ها بیشتر ناشی از آسای آنرا توضیح دهد. رشد معجزه

ه تر توسعبا کشورهای بیش« کم کردنِ شکاف دانش»

یافته بوده است. به عبارت دیگر، یکی از عوامل اصلی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Stiglitz شد بانک صاددان ار صادی آمریکا، اقت شاوران اقت شورای م : رییس 

 . 2001جهانی و برنده نوبل اقتصادی در سال 

هایی که موفق شدند خود را تحول ایجاد شده در کشور

ماندگی مزمن رها کنند، درکِ محوریتِ دانش، از عقب

 هنمونه، نقط عنوانبه است؛ آموزش، علم و فناوری

 هاقتصادی ژاپن رخ داد نتیج هعطفی که در مسیر توسع

م قرن دو هشمگیری بود که این کشور در نیماستقبال چ

بال از استق»نوزدهم نسبت به دانش نشان داد و این 

ژاپن برای مدرن  سازسرنوشتبود که خیزش « دانش

 [.19رقم زد ] 2شدن را در اوایل دوران میجی

 مسیر تاریخیِ ما -6

 دو قرن اخیر درمسیر تاریخی ما  -6-1

نیروهای  درک این مهم که در این بخش برای

ی سویودرونیِ برآمده از مسیر تاریخی، ما را به چه سمت

نظران و با دهند، با تکیه بر دیدگاه صاحبمی سوق

مرتبط با موضوع مورد نظر های تمرکز بر ویژگی

شدن(، به بررسی مسیر  بنیاندانشریزی برای )برنامه

تاریخی ایران پرداخته شده است. اگر چه با گسترش 

زمانی مورد بررسی امکان درک هر  هباز هر چه بیشتر

خواهد شد، اما اواًل  چه بهتر نیروهای مورد نظر فراهم

با توجه به ماهیت موضوع و ثانیاً به منظور جلوگیری از 

کار، تاریخ دو قرن اخیر مورد  هگسترش بیش از انداز

قرار گرفت. از حیث موضوع، از آنجا که  مطالعه

ها( و معنای نوین آن)به « علم و دانش»، «توسعه»

ز ابسیاری مفاهیمی هستند که مانند « بنیاندانش»

در بررسی  اند،از غرب وارد ایران شده ی دیگر،هاواژه

ه حو، ن«بنیاندانش هتوسع»نیروی درونِی ما نسبت به 

د مور« مفاهیم وارد شده از غرب»با  رویارویی گذشتگان

اری بسی هتتوجه قرار گرفت. همچنین، از آنجا که به گف

ایران و غرب از زمان  نظران، رویاروییاز صاحب

ایران و روس در دوران فتحعلی شاه قاجار های جنگ

سال پیش( وارد فصل جدید خود شده  200)حدود 

2 .Meiji.امپراتور سابق ژاپن که کشورش را متحول کرد :  
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اخیر در نظر گرفته شد  هسال 200زمانی  هاست، باز

[20[ ]21[ ]22.] 

طی قرون اخیر طی نظران، مسیری که ایران صاحب

رشد »گوناگونی مانند های ا با عبارتکرده است ر

شبه »[، 23« ]داری در شرایط نیمه استعماریسرمایه

توهم »[، 25« ]تجدد مآبی»[، 2۴« ]مدرنیسم نفتی

[ توصیف 2۷« ]1دولت رانتی»[ و 26« ]مضاعف

طی شده « مسیر تاریخی»به منظور درک  اند.کرده

فوق به طور های توسط ایران ابتدا هر یک از عبارت

ها و به تناسب آن و سپس برمبنای مختصر تعریف

ترین ویژگی این مسیر معرفی موضوع پژوهش، مهم

 است. شده

داری در ایران، در بررسی موانع تاریخی رشد سرمایه

قاجار را با استفاده  هوضعیت حاکم بر ایران دور ،اشرف

 «استعماریداری در شرایط نیمهرشد سرمایه»از عبارت 

عنصر گوهری در این رویکرد نظری، ». دهدمی توضیح

عی حیات جم شئون هدر هم« بالتکلیفی»تشریح نقش 

 و منظور ماندگی تاریخی ایرانکشورمان در تداوم عقب

استعماری، شرایطی است که در آن، از شرایط نیمه

ره است و نه مشابه کشور نه به صورت مشخص مستعم

ی و در به اعمال حق مالکیت ملقا کشورهای مستقل

ملی است. در چنین شرایطی، کشور  هبرد امر توسعپیش

 تمام عیار را پرداخت هیک مستعمرهای هزینه ههم

و دستاوردهای آن ها کند بدون آنکه بتواند از فرصتمی

 [.۴« ]داشته باشدای بهره

، کاتوزیان رویکرد ایران 2از نقطه نظر اقتصاد سیاسی

 م نهاده و توضیحنا« 3شبه مدرنیسم»در دوران پهلوی را 

 دهد:می

بسیاری از روشنفکران و رهبران سیاسی جهان »

برداشتی سطحی از مدرنیسم سوم داوطلبانه اسیر 

...  اند.مدرنیسم، شدهاروپایی؛ یعنی شبه

مدرنیسِم جهان سوم، عدم توجه مدرنیست شبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rentier State 

2. Political Economy 

جهان سوم را با عدم های اروپایی به ویژگی

جتماعی اروپا و شناخت خود از تحوالت علمی و ا

دامنه، حدود، الزامات و چگونگی پیدایش آن در 

جدید  است که فناوری خود جمع دارد. از این رو

انگارند( می )که آن را غالباً با علوم جدید یکی

 دانستهای و قادر به هر معجزه درمان قطعی

تواند می شود که به محض خریداری و نصبمی

ا یکسره حل اقتصادی ر -مشکالت اجتماعی ههم

کند ... و صنعتی شدن نه همچون یک هدف، که 

شود و نصب یک می همچون شیئی پنداشته

ذوب آهن مدرن نه یک وسیله، که هدف  هکارخان

 [.2۴« ]آیدمی غایی به شمار

رنیسم در مده شبهرا سرآغاز غلب 1305وی سال 

[ و معتقد است جهش عواید نفت که 2۴ایران دانسته ]

شروع شد این رویکرد زیانبخش را ا هاز همان سال

ه آن به ین ترتیب عنوان برازند[ و به ا2۴کرد ]تسریع 

 .[2۴تغییر یافت ]« یسم نفتیمدرنشبه»

 150در  داوری اردکانی که مسیر تاریخی طی شده

آن را چنین نامد، می «مآبیتجدد»سال اخیر ایران را 

 کند: می تعریف

آداب و به رسوم و تجددمآبی دست یازیدن »

تجدد بدون درک مبادی  هقواعد ظاهری و پراکند

 [.25« ]و مبانی آن است

غفلت »شایگان تقدیر تاریخی ما را حاصل یک 

داند، غفلت مضاعفی که ناشی از بیخبری می «مضاعف

ماهیت »و هم از « تقدیر تاریخی غرب»توأمان ما هم از 

دهد، از آنجا که در می است. وی ادامه« سنت خودمان

های پنداریم پاسخ پرسشمی خبری، عموماًین بیع

د غرب و چه در مورد ماهیت چه در مورموجود )

دانیم، می هارا حتی پیش از طرح شدن آن خودمان(

 جلوه «مضاعف توهمی» صورت به مضاعف غفلت این»

 را یغرب تفکر ماهیت که پنداریممی سو یک از: کندمی

3. Pseudo Modernism 



 95، زمستان 64شماره  هیافتر

 

53 

 رب را عناصری میان آن از و کنیممی مهار و شناسیممی

 از و است دمساز ما فرهنگی میراث با که گزینیممی

 ظحف را خود فرهنگی هویت کنیممی گمان دیگر، سوی

 [.26« ]کنیممی

حاکم بر  توصیف شرایط برایعبارت دیگری که 

های و در مقایسه با عبارتکار رفته تاریخ معاصر ایران به

دولت »عبارت  ،تی برخوردار استرباال از ادبیات غنی

ای هاست. در بررسی الگوها و دشواری« رانتی یا رانتیر

عنوان یک دولت رانتی، ه اقتصادی در ایران بهتوسع

 1956 – 2ش. 1329م./  1950زمانی  هدور 1مهدوی

عطفی در تاریخ هبه مثابه نقط ش. را 1335/  3م.

تار ساخ»کند که از آن به بعد می اقتصادی ایران معرفی

قبل کاماًل های با دهه« رشد اقتصادیهای رکو مح

متفاوت شدند. در این دوره درآمدهای حاصل از فروش 

نفت کشور به شدت اوج گرفت. وی معتقد است 

اقتصاد های از سایر بخشای صنعت نفت به اندازه»

توان درآمد نفت را به مثابه می داخلی مستقل است که

خارجی در طبیعت یا کمک بالعوض یک منبع  ههدی

 [.2۷] «نظر گرفت

بع ین منترداند که اصلیمی او دولت رانتی را دولتی

که به چنین هایی تأمین مالی را در اختیار دارد. دولت

 ایرفتاری ویژههای اتکا دارند از قاعدهای منبع بادآورده

ها منحرف شدن از ین آنترکنند که از مهممی تبعیت

گسترش بیش از حد الگوهای منطقی رشد و توسعه، 

دولت، سستی و رخوت در واکنش نشان دادن به 

های ، حرکت در مسیری بدون برنامه، رویههافرصت

مدت در زده و ناسنجیده و افق دید کوتاه شتاب

گیری، تخصیص منابع و اتخاذ یندهای تصمیمفرا

[. از آنجا که چنین دولتی یک 2۷[ ]۴ست ]اا هسیاست

دسر در اختیار داشته و خود را درمنبع درآمد غنی و بی

تولیدی های اخذ شده از فعالیتهای نسبت به مالیات

توزیعی و مصرفی های بیند، بر فعالیتمی نیازبی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mahdavy 

 ی شدن صنعت نفت در ایران. سال مل2

به  خود را برای رونق دادن به تولید متمرکز شده و

 [.2۸[ ]۴اندازد ]زحمت نمی

ما با مفاهیم غربی طی دو قرن  رویارویی هنحو -6-2

 اخیر

که پیش از این بیان شد، به منظور درک  هگونهمان

 ،بنیان شدنریزی برای دانشاین مسئله که در برنامه

یِ درونِی برآمده از مسیر تاریخی، ما را به چه نیرو

 این دهد، الزم است ببینیم درمی سویی سوقوسمت

غربی چه واکنشی نشان های مسیر نسبت به نوآوری

نظر یم که از نقطهدهمی ایم. در این بخش نشانداده

 غربی و برمبنایهای با مفاهیم و فناوری رویارویی هنحو

 نظران، ویژگی اصلی مسیر تاریخی ما رادیدگاه صاحب

ر مد از ظواهتقلید کورکورانه و ناکارا»عبارت  توان درمی

ر طوندیشمندان بهکه برخی از ا کردخالصه « غرب

اشاره  نمستقیم و برخی دیگر به شکل غیرمستقیم به آ

 .اندکرده

داوری اردکانی که در تعریف ارائه شده از 

طور مستقیم بر این ویژگی تأکید دارد، به« تجددمآبی»

آن دسته از ظواهر تجدد که در جهان متجددمآب 

تنها روگرفت و برداشت یا تمثیلی »شود را مشاهده می

[ و 20معرفی کرده ]« زندگی متجددهای از ساحت

 اخذ را تجدد نتایج و آثار همه، نیانجها»معتقد است: 

 سال پنجاه و صد از پس حتی بیشترشان امااند، کرده

 بینندب کهاند نیامده بر صدد در یعنی ؛اندمانده مقلد هنوز

 بر بنیادشان و آمده کجا از نهادها و رسوم این بدانند و

 به گویندمی آنجا و اینجا در کسانی هم هنوز. چیست

« دریابید. را چیزها خود دارید، ارک چه چیزها اساس

 چیزی ما برای تجدد»دارد: [ وی همچنین بیان می29]

 را آن هک بود رسومی بلکه بیندیشیم، آن درباره که نبود

 جهت این به پسندیدیم. ... ونمی یا پسندیدیممی

 . سال ملی شدن کانال سوئز در مصر3
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آن گونه  شودمی داده خرج به کههایی همت وها کوشش

 [.29] «رسدنمی تیجهن به و افتدنمی مؤثر باید که

رار ورد توجه قشایگان نیز وجه اندیشگی مسئله را م

ناتوانی در درک به موقع تحوالت »داده و معتقد است: 

فِی فلس-فکریهای فنی و به طریق اولی بنیان-علمی

تغییرات پدیدار شده موجب شده است که از یک سو 

 تبرده و در بهترین حال نتوانیم به کنه آن تغییرات پی

و ثمرات آن خود را سرگرم ها از میوههایی با بخش

یأس از خود و  هایم و از سوی دیگر، به واسطساخته

تالش برای تقلید سطحی از آن دستاوردها طِی طریق 

سنتی و متعارف خود را نیز وانهاده یا فراموش 

 [.11« ]ایمساخته

که هم ها مدرنیستشبه»دارد: می کاتوزیان بیان

 حقارت ملی رنج هو هم از عقداند د بیگانگیدچار از خو

برند تا خرده می برند، تمامی کوشش خود را به کارمی

جوامع « گونیهم» هدهندنمایشی را که نشانهایی مدل

[. وی در 2۴] «ها با جوامع اروپایی باشد، خلق کنندآن

هایی همچنین بر ویژگی« شبه مدرنیسم»توضیح 

عجز از شناخت و نقد »[، 2۴« ]نگریسطحی»چون هم

ا تقلید )ی»و  «اروپاییهای و روشها ، تکنیکهااندیشه

ها ک، تکنیهامخالفت( کورکورانه و نه استفاده از اندیشه

 کند.می [ تأکید2۴« ]اروپاییهای و روش

ن به ای طور مستقیمبههم « دولت رانتی»در ادبیات 

نظران معتقدند در ویژگی اشاره شده است. صاحب

امع رانتی الگوهای تعامل میان اقتصاد و سیاست جو

 اثر»ها با عناوین کند که از آنمی سازوکارهایی پیدا

 امن« نوسازی ظاهری اثر»و « سرکوبگری اثر»، «رانتی

یند و را برآ« ظاهری اثرنوسازی»[. مؤمنی ۴برند ]می

گونه [ و آن را این30تجلی عینی دو اثر دیگر دانسته ]

 کند:می تعریف

 دولت تمرکز نیز ظاهری نوسازی اثر از منظور»

 ابعاد ههم در ظواهر حفظ و ظاهرسازی به رانتی

 نوسازی اثر اصلی وجه .... است جمعی حیات نظام

 تاریخی هپدید همان به بخشیاستمرار ظاهری،

...  اردد مختلفی وجوه و ابعاد که است بالتکلیفی

 صورتهبها سازمان و نهادها رانتی، اقتصادهای در

 جودو با و دارند وجود پیشرفته کشورهای با مشابه

 تکیصور گاه کنند،می استفاده ملی منابع از آنکه

 کارکردهای که گذارندمی نمایش به خود از

 خود از گاه و سازدنمی وردهبرا را انتظاری

 [.۴« ]ددهمی نشان متعارض کارکردهای

داری در شرایط رشد سرمایه»در ادبیات 

ه بمستقیم، طور غیرنیز، اگر چه به« ستعماریانیمه

 اشرف توضیح ویژگی مورد نظر اشاره شده است.

دهد که نهادهای دولتی تقلید شده از غرب مانند می

ها گمرک، نه تنها در راستای اهدافِ مورد انتظار از آن

هم برای توسعه تجارت و هم »بلکه  ،کردندحرکت نمی

 «ساسی پدید آوردندرشد صنایع ملی موانعی ابرای 

[23.] 

ف به مختل یشمندان بسیار دیگری نیز به انحایاند 

« مد از ظواهر غربتقلید کورکورانه و ناکارا»ه مسئل

عنوان نمونه، آبراهیمیان در مورد ؛ بهانداشاره کرده

که در آن زمان از نمادهای مدرن شدن  بزرگیسدهای 

 رها افتخامحسوب شده و پادشاهان پهلوی به آن

سدهای عظیم، محکم،  این»دارد: می بیان ،کردندمی

آمدند، اما عمالً ناکارا، می نشدنی به نظرمدرن و تخریب

القلم [. سریع22« ]پذیر بودندکارانه و کامالً رخنهاسراف

با »ما با غرب جدید  رویاروییبر آن است که از زمان 

ورود ظواهر تجدد، درآمد عظیم نفت و تعامل  وجود

ی با جهان، حاکمیت فرهنگ استبدادی بر فرهنگ نسب

[. مک ۷« ]عرفانی و اخالقی همچنان حفظ شده است

کند که طی زمان طوالنیِ میان استخدام می لئود بیان

شمسی  12۸9شوستر برای اصالح وزارت مالیه در سال 

رانی عم هبرنام هتا استخدام مشاوران آمریکایی برای تهی

 چیزی مالیه وزارت در» 1330ه سوم در اواخر ده

 یرتغی دارایی وزارت به که آن نام مگر بود نشده متحول

علت روی آوردن  بارهوی همچنین در .[31] «بود! یافته

 ایران در: »داردمی ریزی جامع ملی اظهارایران به برنامه



 95، زمستان 64شماره  هیافتر

 

55 

 ادراک کمتر ... «جامع هبرنام» داشتنِ  ضرورت چرایی

 و رتصو ترتیب این به ... گرفته قرار بحث مورد یا شده

 را منطقی ترعمیق فهم جای برنامه جامعیتِ  ظاهرِ

 [. 31...« ]است  گرفته

 زیباکالم نیز بیان داشته است که:

 و قاجار عصر دولتمردان وها حکومت از بسیاری»

 زا را ماندگیعقب که خواستند خود زعمبه پهلوی

 مدرنیزه» و «نوسازی» به دست و ببرند بین

 در بیشتر که دانیممی اما ،زدند نیز هایی«کردن

 درآمد از برخورداری با وجود. بودند ناموفق مواقع

 امیناک اصلی علت دیگر ... امکانات و نفت سرشار

 برداشتن میان از جهت در گذشته در کههایی گام

 نای که بود آن ،شده برداشته نیافتگی،توسعه

 و اسباب از چندانی شناخت آنکه بدون هاتالش

 ،اشندب داشته نیافتگیتوسعه یا ماندگیعقب علل

 [.21« ]گرفتندمی صورت

ی، غربهای با نوآوری رویارویی هنحو بنابراین، از نظر

وان تمی ما را هویژگی بارز مسیر تاریخی دو قرن گذشت

دانست. « غربی مد از ظواهرتقلید کورکورانه و ناکارا»

معنای آن بهکورکورانه و ناکارامد بودن این تقلیدها 

است که پیش از آنکه نیاز خود به هر یک از این 

و ها و خودمان )اهداف، اولویت کردهرا درک ها نوآوری

هویتمان( را شناخته باشیم و بدون آنکه ابداعات غربی 

ایم و را به درستی درک کرده باشیم به تقلید دست زده

مدی و ست که از چنین تقلیدی انتظار کارابدیهی ا

 رونیز از آن« ظواهر غربی»تأکید بر رود. خشی نمیاثرب

بانی پیدایش، م هگاه به فلسف ست که در این مسیر هیچا

فکری و اهداف غرب در دست زدن های شناختی، بنیان

 روت، بلکه با اتکا بر ثایمنکردهبه چنین ابداعاتی توجه 

غربی را های از نوآوریهایی نمونک ه نفت، تنهابادآورد

ا ی هاایم. از آنجا که این صورتکه بازسازی کردهبا عجل

ه و نه فلسفتنها از نظر ظاهر و عنوان )ها نمونک

 اند،غربی بودههای شبیه نمونهگیری یا کارکرد( شکل

را به ابتدای نام « شِبه» توان واژهدر مورد هریک می

که از زمان جهش ها افزود. همچنین، با توجه به اینآن

ام نفت انج هامی این کارها را به پشتواندرآمد نفتی تم

 توانمی هاایم، به انتهای نام هر یک از این صورتکداده

 را افزوده و چنین گفت که« بنیان نفت»یا « نفتی» هواژ

بِه شِ»، «بنیانشِبهِ وزارت دارایی نفت»طی قرن اخیر ما 

و « بنیانِشبهِ صنعت نفت»، «بنیانجامع نفت هبرنام

 ایم.ختهسارا غیره 

برخی از  ،135۷با پیروزی انقالب اسالمی در سال 

گشوده  نامناسب،های اصلی استمرار ویژگیهای قفل

ها نظام پادشاهی و قوانین و ین آنترشدند که مهم

ساختارهای اداری متناسب با آن بود. اما این تغییرات، 

به سطوح باالی نهادی مربوط  تنهادر عین ضروی بودن، 

یا انتظار نداشته است که  هیچ کس ادعا نکرده اند.بوده

ک ی انقالب اسالمی، تمامی سطوح نهادی دربا پیروزی 

همراه شدن  سمدت تغییر کنند. اگر چه نفْه کوتاهدور

یت تحقق آن نشان از آن نهادر مردم با جریان انقالب و 

 هپیش از آن و در نتیجهای سال دارد که در

مام راحل )ره( برخی چون اهمرهنمودهای بزرگانی 

رفتاری عموم مردم های باورها، اعتقادات و ویژگی

اما تغییر و اصالح تمامی  ،جامعه تغییر یافته بود

و ها ست که به دها فکری و رفتاری کاریهای ویژگی

شاید صدها سال زمان نیاز داشته باشد. حتی شخص 

پیامبر اسالم )ص( نیز موفق نشدند که طی دوران 

جاهلیت را های رک خود تمامی ریشهحکومت مبا

این  هوردن دوبارشکانده و جامعه را در مقابل سربرآخ

جدیدی که از  ه. بنابراین دورکنندبیمه ها ویژگی

 رهوتوان دمی پیروزی انقالب اسالمی آغاز شده است را

های نامناسب تاریخی به ویژگیهای گذار از ویژگی

عبارت ت دانست. بهنی بر اسالم و عقالنیمبت هاصالح شد

ی هاجدال و کشمکشی میان ویژگی دیگر، در این دوره،

اصالحی برقرار های نامطلوب تاریخی و نیروها و جریان

 است.
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 نظرانحل اصالح مسیر از دید صاحبراه -6-3

راه اصالح مسیر را، به شکل  نظران،صاحببیشتر 

غیرمستقیم، دست برداشتن از مستقیم یا 

انگاری و تقلید و در مقابل، روی نگری، سهلسطحی

 اند.آوردن به تفکر، اندیشه و دانش معرفی کرده

 کاتوزیان بر آن است که:

 نظام به ایران سرانجام، که است قرار اگر»

 چارچوب در متعادلی اقتصادی و اجتماعی

 باشد خودش آن از که مترقی و اصیل فرهنگی

 ،هاهدیشان ازای بینانهواقع آمیزش باید یابد، دست

 و( مدرنشبه نه و) مدرنی هاروش وها ارزش

 [.2۴« ]آید به وجود( سنتیشبه نه و) سنتی

 شایگان معتقد است:

 تواند آگاهی تشحیذ در تنها آن از رهایی راه ...»

 ام تواندمی جدید آگاهی یک تنها زیرا بس، و بود

 همسئل و کند آزاد مضاعف توهم چنگال از را

 بررسی جدید دید دورنمای در را تاریخی تقدیر

 رسوخ هنحو به را ما و دهد قرار پرسش مورد و کند

 تحلیلی وقوف بدون کهای ساختهپیشهای قالب

 های«موتاسیون» اقسام و انواع دچار و پذیریممی

اگر [. »26« ]سازد آگاه ،شویممی غریب و عجیب

قرار است چیزی در جایی دگرگون شود این 

سرها انجام گیرد. از  دروندگرگونی باید در 

 [.32] «ین سطوح اندیشه، تا باالترین آنترپایین

 دارد:می و داوری اردکانی اظهار

تاریخ در های امکان است، اما امکان هتاریخ عرص»

 افقی که با تفکر گشوده شده است ظاهر و معین

راه بسط و تحول تاریخ، از تفکر [. »29« ]شودمی

ه سیاست و قوانین و به فرهنگ و از فرهنگ ب

غرب یک پیشامد »[. 29« ]رسدمی رسوم تمدن

است. در این پیشامد باید تفکر و تأمل کنیم و از 

 جهان علم. »[33] «تقلید خارج شویم هرتب

 باید ندک کمک توسعه به اینکه برای نیافتهتوسعه

 اب و شود خارج تقلیدی الفاظ و کلیات همرحل از

 متوأ است الزم توسعه راه در سیر برای که همتی

 [.20] «شود

 تقاطع مسیر دانش و مسیر تاریخیِ ما -7

توان چنین نتیجه گرفت که از می از مطالب پیشین

تاریخی، مرهم درمانگر های قفل کردنیک سو، کلید باز 

 ه اصالح مسیر تاریخیِ ما، رویدردهای مزمن و چار

شدن « بنیاندانش»ردن به علم و دانش یا همان آو

مده از مسیر و از سوی دیگر، نیروی درونیِ برا تاس

دهد که از مفاهیمی می ما را در جهتی سوق ی،تاریخ

نیز، چون « بنیاندانش»و « دانش»، «توسعه»همچون 

پا کنیم نمایشی برهایی بر نفت، صورتک گذشته و با اتکا

کیفیت و که عبارت خواهند بود از تعداد زیاد اما بی

 ،پژوهشگاه، جو، هیأت علمی، دانشگاهمدی از دانشناکارا

 علمی و غیره که هعلمی، مقال هبنیان، مجلشرکت دانش

تقلید شده هایی در واقع چیزی نخواهند بود جز نمونک

ها. به عبارت دیگر، هم آن ازای غربی آناز ظواهر مابه

ایم شده روروبهبار با آن  که اینای مفهومِ از غرب آمده

شدن( قابلیت اصالح مسیر تاریخی بنیان )یعنی دانش

تاریخی  مده از مسیرونِی برآما را دارد و هم نیروی در

شِبِه دانِش »را به « دانش» ما این ظرفیت را دارد که

اِن بنیشِبهِ دانش»را به « بنیاندانش»، و «بنیاننفت

 (.1)شکل  کندتبدیل « بنیاننفت
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 مد از ظواهر غربی()تقلید کورکورانه و ناکارا یخی ماتقاطع مسیر دانش و مسیر تار -1شکل 

 گیریبندی و نتیجهمعج -8

ه مؤثر برای تدوین یک برنام سنگ بنای اولیه

طورکه اما همان است،« شناسایی و درک وضع موجود»

ست که در هر ا حاویِ نیرویی درونییک جسم متحرک 

دهد، می لحظه آن را به سمت و سوی مشخصی سوق

ع انسانی نیز نیروهایی وجود دارد که در در درون جوام

 ها فشار واردجهت ادامه دادن مسیر تاریخی بر آن

ین سازترو سرنوشت کند. بنابراین انجام نخستینمی

)شناسایی وضع موجود( به شکلی ریزی برنامه همرحل

مستلزم درک نیروهایی است که جامعه را به  درست

عدم توجه به دهند. می مسیر تاریخی خود سوق هادام

م یک جس ریزی برای انتقالمثابه برنامهاین نیروها به

مشخص بدون توجه به سرعت و ای متحرک به نقطه

جهت حرکت آن است. در مکتب نهادگرایی به این نیرو 

شود. می اشاره« وابستگی به مسیر تاریخی»با اصطالح 

تلف نهادی جامعه حضور نیروی مورد نظر در سطوح مخ

صالح آن مستلزم تحقق تغییرات نهادی در ا داشته و

 جامعه است.ای سطوح ریشه

نظران، ویژگی اصلی مسیر دیدگاه صاحب برمبنای

های با نوآوری ه رویاروییتاریخی ایران از حیث نحو

تقلید کورکورانه و ناکارامد از ظواهر »توان می غربی را
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چه با پیروزی انقالب اسالمی در سال دانست. اگر« غربی

جامعه رخ های برخی تغییرات اساسی در نهاد ،135۷

اما  ،اندداده و برخی نیروهای اصالحی قوت گرفته

جامعه ای ویژه در نهادهای ریشهتغییرات بنیادین به

بر بوده و مستلزم آن است که در دوران فرایندی زمان

گذارِ کنونی حضور و تأثیرگذاری نهادهای نامناسب اواًل 

دت مشده و ثانیًا با رویکردی بلند تهبه رسمیت شناخ

 مدیریت شوند.

بنابراین، به منظور تبیین درست موقعیت کنونی 

بنیان ریزی برای دانشبنای برنامهعنوان سنگ)به

شدن( باید توجه داشته باشیم که نیروهای تاریخی 

موجود در بسیاری از نهادهای جامعه، ما را به ادامه 

به « دانش»در آن دهند که دادن مسیری سوق می

« بنیانشِبهِ دانش»به « بنیاندانش»و « دانششِبهِ»

 تبدیل خواهند شد. عدم توجه به این نیروها و به

ها موجب خواهد شد که به شکل رسمیت نشناختن آن

ناخودآگاه مسیر تاریخی خود را ادامه داده و تمامی 

شدن را به « بنیاندانش» هایاجزا و ویژگی

ان اصلیشهای ایشی و ناکارامد از نمونهنمهایی صورتک

 تبدیل کنیم.

آنچه نوشتار حاضر به دنبال تشریح و تأکید بر 

اهمیت آن بوده پیش از این نیز بارها، البته به طرق 

ه و رتبنظران، مسئوالن عالیدیگر، توسط برخی صاحب

کارشناسان نظام پژوهشی کشور مورد تذکر قرار گرفته 

اندرکاران نظام پژوهشی دست اما گویا بیشتر ،است

ریزان( منظور ایشان را گذاران و برنامه)شامل سیاست

حاضر سعی  هبه عبارت دیگر، در مقال اند.متوجه نشده

بر آن بوده که مطلب مورد نظر به نحوی بیان شود که 

شتری از مخاطبان آن را درک کنند. در ادامه تعداد بی

نظران ذکر از صاحبنظر موردهای قولچند نمونه از نقل

 ه است.شد

 داوری اردکانی بیان داشته است:

ری است و اگر کشوری برداعلم جدید علم بهره»

برداری از آن نباشد، هر چند که قادر به بهره

صاحب دانشگاه و پژوهشگاه باشد، در حقیقت 

بلکه مثالی از علم را با حقیقت  ،صاحب علم نیست

 [.25« ]و وجود آن اشتباه کرده است

 ستاری معتقد است:

بنیان برای پیشرفت دانشگاه های دانششرکت»

 هناد سرنمعه تأثیرگذار باشند و بتوانباید در جا

GDP د نه اینکه خود نر را افزایش دهکشو

 «دندولتی وابسته باش هبه بودج ،عنوان یک نهادبه

با وجود این اقدامات، فرهنگ نفتی ... . »[3۴]

ر اقتصاد کشور حاکم سال است که ب صدبیش از 

اقتصاد  هین مشکل ما برای توسعترمهم...  است

بنیان، فرهنگ نفتی است که تغییر این دانش

تفکر نفتی »[. 35] «فرهنگ نیز کار مشکلی است

 ،را معتاد کرده، این ارثی است که به ما رسیده ما

ها آن را دارهمانند بچه پول بخواهیمهم  فناوری

ن تفکر است که به ما آسیب ای .کنیمخریداری می

 هزند وقتی این تفکر ادامه یابد دیگر سرمایمی

.. د. .انسانی نخواهد بو[ ه]سرمای اقتصاد، ]اصلی[

صنعت  یدااکردن  یما در کشور در حال باز

استاد ...  .یستصنعت ن یمو آنچه دار یمهست

ار به ک ینفت یو دانشجو یپژوهش نفت ی،نفت

 [.36] «یدآینم یانبناقتصاد دانش

 هدر مورد مطالعات انجام شده در حوز ملکی

 :کردهگذاری علم و فناوری بیان سیاست

اغلب یک نقطه ها و پژوهشها در این مطالعه»

شود و آن عدم توجه کافی به بستر می ضعف دیده

 برای آن پیشنهادها است که سیاستای و زمینه

 تشود. به عبارت دیگر، بسیاری از این مطالعامی

توان تحلیلی خود را در ترسیم مشخصاتِ وضعیت 

آن )در اینجا اقتصاد های مطلوب و بایسته

 که تحلیلیکنند، بدون اینمی صرف (محوردانش

کنونی و  هوضعیت موجود و بستر و زمین درباره

واقعی کشورها ارائه شود. بحث در مورد وضعیت 

که باید به سمت آن حرکت ای مطلوب و نقطه



 95، زمستان 64شماره  هیافتر

 

59 

و لوازم آن تا موقعی ها چنین ضرورتکرد و هم

حرکت و مختصات آن  ه عزیمت، مبدأکه نقط

مشخص نباشد، اگر چه ضروری است اما برای 

گذاری از جمله ورود به بحث سیاست

صنعت کفایت  علم، فناوری وهای سیاست

گذاری در اصل اقدام برای کند. سیاستنمی

 یدیگر و از وضع هبه نقطای حرکت است از نقطه

با  طور صرفتوان بهبه وضع دیگر و بنابراین نمی

مطلوب، هر چند  هتبیین مختصات مقصد و نقط

بسیار دقیق و جامع، مسیر و لوازم طی آن را 

اجتماعی کار های مشخص کرد. در تغییر و تحول

زم که الشود. شاید بیش از اینبه اینجا ختم نمی

وضعیت موجود های باشد مختصات و ویژگی

ها را تبیین کرد و توضیح شود، باید آن توصیف

ن کند که بگوییم فالداد. این مسئله کفایت نمی

آن  تراست، مهمهایی جامعه دارای چه ویژگی

است که توضیح داده شود، چرا و چگونه وضعیت 

موجود محقق شده است. در بسیاری از موارد 

 حرکت آینده را نیز محدود ،قبلی همسیر طی شد

که ای پدیده دهد؛می آن شکل کند و بهمی

 معموالً تحت عنوان وابستگی به مسیر شناخته

 [.3۷] "شودمی

 دارد:می و باقری اظهار

هنوز بسیاری از مدیران و  رسد کهبه نظر می...  »

اندرکاران صنعت کشور به الزامات این دست

اند و هنوز به دنبال بهبود تحول بنیادی پی نبرده

های ذهنی اقتصاد مدل ها در چارچوبشاخص

نیان و بنفتی هستند. این مدیران به اقتصاد دانش

اما در زمان  ،کننداهمیت آن اشاره می

های گیری و عمل، در امتداد همان مدلتصمیم

 البته این. کنندذهنی اقتصاد نفتی حرکت می

و مقاومت در برابر تغییر، تا حدود زیادی اینرسی 

ش از صد سال قابل درک است. کشوری که بی

 بارهاست به اقتصاد نفتی خو گرفته، به یک

تواند رفتارهای غیرمولد و مصرفی خود را نمی

 و مولدهای غلیظ رفتارهای غیرذارد. رگهکنار بگ

یندها، اتک افراد، فرمصرفی در سطح تک

ها و حتی فرهنگ عمومی قابل مشاهده سازمان

زی و ریها نیازمند تفکر، برنامهاست و زدودن آن

در نظام ...  .تالش آگاهانه در طول زمان است

آموزشی کشور، هنوز مفهوم اقتصاد نفتی حاکم 

گردد، حتی قبلی می هاست و در بر همان پاشن

اگر تعداد مدارس چند نوبتی کم شده باشد و بر 

های کارشناسی ارشد و دکترا در ظرفیت دوره

ها افزوده شده باشد! گویی ما هنوز از دانشگاه

الزامات حرکت ماهوی از اقتصاد نفتی به اقتصاد 

الزم برای  هبنیان خبر نداریم یا فاقد اراددانش

 [.3۸]!« تغییر هستیم

راستا با برخی بنابراین، مقاله حاضر، هم

نظران، بر این نکته تأکید دارد که از نیروهایِ صاحب

نهادیِ درونِ خود غفلت نکرده و متوجه این مهم 

کمیِ علم و پژوهش های د شاخصباشیم که بهبو

)تعداد دانشجوی تحصیالت تکمیلی، هیأت علمی، 

دانشگاه، مجالت، مقاالت علمی و غیره( برای ما، 

تواند نشانه پیشرفت در کم به همان اندازه که میدست

تواند نشانه غلبه بنیان شدن باشد، میمسیر دانش

نیروهایِ نهادی و تاریخیِ منفی و عود کردن 

مان نیز باشد. پس سزاست که مزمنهای ریبیما

نسبت به این مسئله حساس بوده و در مورد این 

خیاالنه قضاوت نکنیم، بلکه در تغییراتِ کمی خوش

شود نظر داشته باشیم که اندکی غفلت موجب می

امواج قدرتمند جریان تاریخی، ما را با خود برده و 

« انبنیاقتصاد و توسعه دانش»جای حرکت در مسیر به

حرکت کرده و نمودهای « توسعهشبه»در مسیر 

 را گسترش دهیم.« دانششبه»



 هیافتر مسئله این است«: یانبنتدانش نفهشب»یا « بنیانتوسعه دانش»
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“KnowledgeBased Development” or “Oil Based Pseudo-Knowledge”: 
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Abstract 

In recent years, “knowledge-based economy” and “knowledge-based development” have been 

frequently used by Iranian academics and politicians. Although all are unanimous in the importance of 

being “knowledge-based”, some interpret the increasing growth of Iran’s scientific outputs and 

consequent impressive upgrade of the country’s science production rank as a positive sign of progression 

in the direction of being “knowledge-based”, and the others are concerned about the quality of 

knowledge and research in Iran. In a deeper survey of the relation between “us” and “knowledge-based 

development”, if we, on the one hand, take our history in the account and consider “development”, 

“modern science” and “knowledge-based” within their main context (modern West), on the other hand, 

we realize that the acquisition of a proper understanding of such a relation requires regarding the relation 

between “our historical path” and “modern West”. In other words, in order to be able to understand and 

manage present threats and opportunities, we should consider current situation as a two-way created 

from historical and conceptual trends. In this regard, using the capable analytical framework of 

institutionalism, it is demonstrated that from one perspective, “knowledge” has the capability to correct 

our historical path provided that we consider it as our foundation and center and from another 

perspective, we, in continuing our historical path, have also the capacity to turn such transformative 

concepts “knowledge” and “knowledge-base” into “pseudo-knowledge” and “pseudo-knowledge base”. 

Therefore, in terms of the relation with being knowledge-base, our problem is not that if we do not act 

carefully, only our productivity will reduce or if we do not increase science and research budget, it takes 

more time for us to be developed or knowledge-based, our problem is that if we make mistakes, we will 

soon realize that despite our impressive growth in quantitative science and research indices, we have 

come the wrong way as before, with the difference that what we will this time convert into a luxury 

mask in an oil-based approach for the medication of our chronic pains, which has been turned into a 

fancy “pseudo-medicine”. 

Keywords: Knowledge-Based Development, Institutionalism, Institution, Historical Path Dependence, 

Pseudo Knowledge. 
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