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تحول جایگاه «دانشمندان و نوآوران» طی فرایند «دانشبنیانشدن جوامع»
و درسهایی برای ایران
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چکیده
در دهههای اخیر ،بهموازات توجه جهانی به اهمیت ویژۀ دانش ،در میان سیاستگذاران و مسئوالن ایران نیز اجماعی
در مورد اهمیت علم و دانش شکل گرفته است و همگی بر لزوم دانشبنیانشدن اقتصاد و جامعه تأکید دارند؛ اما فقدان
شناخت صحیح وضع موجود و وضع مطلوب ،سیاستگذاری و برنامهریزی برای دانشبنیانشدن ایران را با مشکالتی
معرفتی موجود در این دو زمینه ،گسترش شناخت پیشنیازهای
مواجه کرده است .هدف از پژوهش حاضر ،کاستن از خأل
ِّ
نهادی تحقق جامعۀ دانشبنیان و بررسی یکی از روابط نهادی علی حاکم بر آن با تمرکز بر جایگاه دانشمندان و نوآوران
در جامعه است .بدین منظور ،با استفاده از چارچوب نظری نهادی و روش تاریخی ـ تطبیقی ،نخست جایگاه دانشمندان
و نوآوران کشورهای صنعتی پیش و پس از دانشبنیانشدن جامعه بررسی شده است و سپس با مقایسۀ این دو ،تحول
جایگاه دانشمندان و نوآوران این کشورها طی فرایند دانشبنیانشدن جامعه تبیین شده است .همچنین با استفاده از شواهد
تاریخی ،جایگاه دانشمندان و نوآوران در گذشتۀ ایرانزمین (از پایان عصر زرین فرهنگ و تمدن اسالمی تا پیروزی انقالب
ً
اسالمی) بررسی شده است .یافتهها حاکی از آن بود که اوال ،تحقق باالترین سطح امنیت و آزادی عمل برای دانشمندان
ً
و نوآوران یکی از ارکان اصلی دانشبنیانشدن جوامع صنعتی بوده است و ثانیا ،مسیر تاریخی طیشده در ایران ،جامعه
ً
ً
را به سمت فاصلهگرفتن از وضع مطلوب سوق میدهد .ضروری است این نتایج اوال به رسمیت شناخته شود و ثانیا ،در
سیاستگذاریها ،برنامهریزیها و پایشهای مربوطه لحاظ شوند.
واژگان كليدي :جامعۀ دانشبنیان ،جایگاه دانشمندان و نوآوران در جامعه ،ساختار نهادی ،وابستگی به مسیر تاریخی،
سیاستگذاری علم و فناوری.

 .1دکتری توسعۀ کشاورزی از دانشگاه بوعلی سینا (نویسندۀ مسئول)؛ .v.ehsani.a@gmail.com
 .2استادیار گروه علوم اقتصادی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه رازی.
 .3استاد بازنشستۀ گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.
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مقدمه
از دهۀ  1990نقش و اهمیت دانش در رشد و توسعۀ جوامع به شکل
بیسابقهای همۀ توجهها را به خود معطوف کرده است و عبارت شکاف
دانش 1بهاصطالح متداولی برای بیان تفاوت کشورهای توسعهیافته با
سایر جوامع تبدیل شده است (سوزنچی کاشانی .)1390 ،همچنین
در تبیین نقاط عطف تاریخ برخی جوامع ،صاحبنظران پرکردن
شکاف دانش را بهمنزلۀ یکی از اصلیترین عوامل این تحول و
تبدیلشدن آنها به کشورهای نوظهور یا توسعهیافته معرفی کردهاند
(.)Stiglitz, 1999
در پی این گرایش جهانی ،در میان سیاستگذاران و مسئوالن
ایران نیز ،اگرچه با تعاریفی متفاوت ،درمورد اهمیت علم و دانش
اجماعی شکل گرفته است و همگان بر لزوم دانشبنیانشدن اقتصاد
و جامعه تأکید دارند (سوزنچی کاشانی .)1393 ،همانطور که
مؤمنی بیان میکند« :راه نجات اقتصاد ایران ،داناییمحوری [یا همان
دانشبنیانشدن] است» (مؤمنی 1395 ،الف) .براساس مطالب باال،
توافق و تأکید مسئوالن کشور بر دانش و دانشبنیانشدن را میتوان
نشانۀ امیدوارکنندهای دانست که از برنامهریزی برای دانشبنیانشدن،
اجرا و تحقق آن حکایت میکند ،اما مسئله به این سادگی نیست و
دستکم به دو علت ،برخی نگرانیهای اساسی وجود دارد:
علت نخست این است که در جامعۀ ما (شامل شماری از
مدیران ،برنامهریزان و سیاستگذاران نظام آموزش و پژوهش) هنوز
مفهوم مدرن واژهها و عبارتهایی مانند دانش ،پژوهش ،نوآوری و
دانشبنیان بهدرستی درک نشده است (منصوری1383 ،؛ 1392؛
؛ سوزنچی کاشانی .)1393 ،نداشتن درک صحیح از مفاهیم
مدنظر بهمعنای فقدان شناخت هدف یا وضعیت مطلوب در
سیاستگذاریها و برنامهریزیهای مربوط است که موجب میشود
بخش عمدهای از این سیاستها و برنامههای خیرخواهانه ،منحرف
از آب درآیند و چهبسا کشور را از دانشبنیانشدن دور کنند .مسئلۀ
اساسی درک این نکته است که دانشبنیانشدن مستلزم مجموعهای از
پیشنیازهای نهادی 2است .یکی از این پیشنیازها ادراک عمیق این
اصل است که دانشبنیانشدن ،نظام فراگیر زندگی اجتماعی است و
نمیتوان آن را در حد خرید تجهیزات با فناوری باال و مواردی مانند
آن فروکاست ،بلکه تحقق آن مستلزم متحولشدن ابعاد گوناگون
نظام زندگی اجتماعی است (مؤمنی و نجفی ،در دست انتشار).
ازاینرو ،برای دستیافتن به این تحول فراگیر اجتماعی ،شناسایی
ّ
روابط نهادی ـ علی حاکم بر آن ،امری ضروری است .از نقطهنظر
برنامهریزی ،یکی از ابعاد اساسی شناخت صحیح نهادی وضع
مطلوب ،درک جایگاه دانشمندان و نوآوران در فرایند تحول به جامعۀ
دانشبنیان است؛ زیرا دانش و نوآوری بهمنزلۀ مهمترین عوامل ایجاد
1. Knowledge Divide
2. Institutional

ارزش افزوده و درآمد در الگوی تولید دانشبنیان ،توسط پیشتازان
دانش و نوآوری ،یعنی دانشمندان و نوآوران ،خلق میشود.
دومین مسئلۀ نگرانکننده این است که در جامعۀ ما (شامل
شماری از مدیران ،برنامهریزان و سیاستگذاران نظام آموزش
و پژوهش) ،هنوز وضعیت موجود (از حیث نسبتی که با
دانشبنیانشدن داریم) نیز بهدرستی درک نشده است.
ملکی در اینباره آورده است:
«بحث درمورد وضعیت مطلوب و نقطهای که باید به سمت
آن حرکت کرد و همچنین ضرورتها و لوازم آن تا موقعی که
نقطۀ عزیمت ،مبدأ حرکت و مختصات آن مشخص نباشد،
اگرچه ضروری است ،اما برای ورود به بحث سیاستگذاری،
ازجمله سیاستهای علم ،فناوری و صنعت کفایت نمیکند.
سیاستگذاری در اصل اقدام برای حرکت است از نقطهای به نقطۀ
دیگر و از وضعی به وضع دیگر و بنابراین نمیتوان بهطور صرف با
تبیین مختصات مقصد و نقطۀ مطلوب ،هرچند بسیار دقیق و جامع،
مسیر و لوازم طی آن را مشخص کرد( ».ملکی ،1390 ،ص .)45
براساس مطالب باال ،مطالعۀ حاضر در زمینۀ کاهش دو خأل معرفتی
مهم ،که در مسیر دانشبنیانشدن جامعه قرار دارند ،ارائه شده است که
آنها را میتوان در قالب دو هدف زیر صورتبندی کرد:
 .1حصول درکی صحیحتر از تحول نهادی فراگیری که از آن با
عنوان «دانشبنیانشدن» یاد میکنیم (از منظر جایگاه دانشمندان
و نوآوران در جامعه)؛
 .2حصول درکی صحیحتر از وضعیت موجود خود و فاصلهای
که با «دانشبنیانشدن» داریم (از منظر جایگاه دانشمندان و
نوآوران در جامعه).

 .1مبانی نظری
در این بخش ،مهمترین نکات مربوط به مبانی نظری مطالعه و
توضیح داده شده است.
 .1-1ضرورتهای درک صحیح وضع موجود

درک صحیح وضعیت موجود ،عالوه بر اشراف نظری بر اوضاع
تلخی
و شرایط جاری ،مستلزم دستبرداشتن از غرور ،کنارآمدن با ِ
واقعیت و پذیرش فاصلۀ ماهوی ،که میان وضع موجود و وضع مطلوب
دیده میشود ،است .داوری اردکانی در اینباره نوشته است:
«حتی چراغ دین و معرفت در صورتی راه ما را روشن میکند
که به وضعی که در آن بهسر میبریم و به فقری که به آن دچاریم
تذکر پیدا کنیم؛  ...شرط ورود به آینده تذکر به وضعی است که
در آن بهسر میبریم و مانع بزرگ پیوستن به آینده غرور و بیخبری
است( ».داوری اردکانی ،1384 ،ص .)212
یکی دیگر از بایستههای مهم درک صحیح وضع موجود ،شناخت
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وضع موجود در قالب بستری تاریخی است .این مهم ،بهرغم آنکه
به یکی از اساسیترین قواعد تاریخی مبنیبر پیگیری الگوهای
ً
تعاملی انسانها در گذر زمان اشاره میکند ،عموما نادیده گرفته
میشود و بهسادگی از کنارش عبور میشود (.)North, 1993
ملکی پس از توضیح اهمیت شناخت صحیح وضع موجود ،بر
این مهم تأکید کرده است و ادامه میدهد:
« ...بیش از اینکه الزم باشد مختصات و ویژگیهای وضعیت
موجود توصیف شود ،باید آنها را تبیین کرد و توضیح داد.
این مسئله کفایت نمیکند که بگوییم فالن جامعه دارای چه
ویژگیهایی است ،مهمتر آن است که توضیح داده شود چرا و
چگونه وضعیت موجود محقق شده است .در بسیاری از موارد،
مسیر طیشدۀ قبلی ،حرکت آینده را نیز محدود میکند و به آن
ً
شکل میدهد ،پدیدهای که معموال تحت عنوان وابستگی به مسیر
شناخته میشود( ».ملکی ،1390 ،ص .)45
اصطالح «وابستگی به مسیر» 1به این موضوع داللت دارد که افراد و
اجتماعات انسانی را نمیتوان به شکلی مستقل از گذشته و تاریخشان
دید .بر این اساس ،تصمیمهایی که اتخاذ میکنیم ،جایی که بعد از
این میرویم و موقعیتی که در آینده خواهیم داشت عالوهبر موقعیت
کنونی ،به موقعیت قبلی ما و همچنین به تصمیمهایی که در گذشته اخذ
کردهایم بستگی دارد (نورث1377 ،؛ مؤمنی و نقش تبریزی1394 ،؛
.)Margolis and Liebowitz, 1998; Martin and Sunley, 2006
سریعالقلم با استفاده از واژۀ «تمایل» به این مسئله اشاره
میکند و بیان میکند« :هر نوع واحد سیاسی از قبیله تا کشور
ـ ملت یا حکومت ملی ،بهطور طبیعی دارای جامعهای است که
به رفتارها ،کنشها ،واکنشها ،هنجارها و افکار خاصی «تمایل»
نشان میدهد» (سریعالقلم ،1389 ،ص  .)11این تمایل محصول
وجود مجموعهای از نهادهای اجتماعی است که به قلمرو انتخاب
افراد و جوامع جهت میدهند (نورث .)1377 ،اصطالح دیگری
که در همین موضوع کاربرد دارد ،عبارت «قفلشدگی» 2است .از
این اصطالح در موارد خاصی استفاده میشود که در آن ،هزینۀ
تغییردادن روند تصمیمهای قبلی بسیار زیاد بوده است؛ بنابراین
فرد یا جامعه در عمل چارهای ندارند جز اینکه حرکت خود را
در همان مسیری که با تصمیمهای گذشته باز کردهاند ادامه دهند
(.)Arthur, 1989; Liebowitz and Margolis, 1995
نهادگرایان برای توضیح این پدیده از اصطالح پایداری و تداوم
نهادها استفاده میکنند تا سازوکارهای ثبات نسبی انتخابهای
افراد و جوامع در طول تاریخ را تبیین کنند .از منظر آنها ،ازآنجاکه
انتخابهای افراد و جوامع تابع نهادهاست ،تا هنگامی که نهادها
ً
بدون تغییر باقی بمانند ،انتخابها نیز نسبتا باثبات باقی میمانند
1. Path dependence
2. Lock-in

31

(ویلیامسون .)1381 ،ازاینرو ،هر تغییر اجتماعی مستلزم تغییر
نهادهای مؤثر در آن است .بهعبارتدیگر ،تغییر و اصالح مسیر
تاریخی مستلزم درک صحیح مسئله و نهادهای تأثیرگذار در آن،
حصول توافق جمعی پیرامون این درک ،شکلگیری عزمی راسخ
برای اصالحات نهادی مدنظر و حرکتی جمعی و هماهنگ است.
 .2-1وضع موجود نظام آموزش و پژوهش کشور با
توجه به مسیر تاریخی طیشده ،ازنظر نحوۀ رویارویی
با تمدن غرب

صاحبنظران مسیری را که ایران طی قرون اخیر طی کرده
است با عبارتهای گوناگونی مانند «رشد سرمایهداری در شرایط
نیمهاستعماری» (اشرف« ،)1359 ،شبهمدرنیسم نفتی» (کاتوزیان،
« ،)1377تجددمآبی» (داوری اردکانی« ،)1390 ،توهم مضاعف»
(شایگان« ،)1391 ،دولت رانتی» ( )Mahdavy, 1970و مفهوم
«سطحینگری» (حائری )1387 ،توصیف کردهاند .به باور احسانی
و همکاران بهرغم تفاوتهای موجود ،اغلب نظریههای باال دارای یک
عنصر کلیدی مشترکاند که میتوان آن را در عبارت «تقلید کورکورانه
و ناکارآمد از ظواهر غربی» خالصه کرد .کورکورانه و ناکارآمدبودن
ً
این تقلیدها به معنای این است که اوال پیش از اینکه خودمان نیاز
خود به هریک از جنبههای تمدنی غرب را بشناسیم و حتی پیش
از آنکه خودمان (اهداف ،اولویتها و هویتمان) را شناخته باشیم
ً
و ثانیا بدون اینکه ابداعات غربی را بهدرستی درک کرده باشیم ،به
تقلید دست زدهایم و بدیهی است که از چنین تقلیدی انتظار کارآمدی
و اثربخشی نمیرود .تأکید بر ظواهر غربی نیز ازاینروست که در
این مسیر هیچگاه به فلسفۀ پیدایش ،مبانی شناختی ،بنیانهای فکری
ً
و ساختار نهادی محرک چنین ابداعاتی توجه نکردهایم ،بلکه صرفا
نمونههایی نمایشی از نوآوریهای غربی را با اتکا بر ثروت بادآوردۀ
نفت جعل کردهایم؛ بنابراین همانگونه که با رویآوردن به علم و
دانش و بنیان قراردادن آنها میتوانیم با تغییر نهادها در مسیر تاریخی
خود نقطۀ عطفی خلق کنیم و در مسیر توسعه قرار گیریم ،این احتمال
هم وجود دارد که با ادامۀ حرکت در مسیر تاریخی گذشته (تقلید
کورکورانه و ناکارآمد از ظواهر غربی) ،از مرهمهایی مانند علم و
دانش نیز صورتکهایی تشریفاتی جعل کنیم و قرارگرفتن در مسیر
توسعه را بیشازپیش به عقب بیندازیم .از این نظر ،شرایط کنونی را
که در آن بهسر میبریم میتوان بهمثابۀ دوراهی سرنوشتسازی تبیین
کرد؛ یک ر ِاه پیش رو ،بنیان قراردادن دانش و اصالح مسیر نهادی
ِ
تاریخی از مجرای آن است و راه دیگر ،ادامۀ مسیر تاریخی گذشته
و تبدیلکردن اجزای نظام آموزش و پژوهش به نمونههایی بیفایده و
ناکارآمد (شکل ( )1احسانی و دیگران.)1395 ،
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شکل  :1وضعیت کنونی ایران از حیث نوع رویارویی با «دانش» و «دانشبنیانشدن» بهمثابۀ دوراهی سرنوشتساز( ،احسانی و دیگران .)1395 ،

 .3-1چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری مطالعۀ حاضر مکتب نهادی است .بررسی و
تحلیل هر موضوع از منظر مکتب نهادگرایی ،به معنای آن است که
ً
اوال واحد تحلیل ،نهادها 2هستند؛ دوم اینکه بررسی و تحلیل در
فضایی فرارشتهای اتفاق میافتد؛ به این معنی که از انواع دادههایی
که از ادبیات رشتههای گوناگونی مانند جامعهشناسی ،روانشناسی،
علوم سیاسی حاصل میآیند برای بررسی و تحلیل موضوع کمک
گرفته میشود؛ سوم اینکه به تاریخ درحکم منبع شناخت کلیدی
توجه خواهد شد (مؤمنی1388 ،؛ نورث.)1377 ،
نهادها قواعد بازی را تعیین میکنند و ساختار نهادی ،مجموعه
عوامل جهتدهنده به انتخاب افراد و سازمانها (آییننامههای اداری،
قوانین رسمی ،آداب و سنن ،هنجارهای اجتماعی ،باورها و اعتقادات
رایج و غیره) را دربر میگیرد (نورث .)1377 ،مؤمنی مؤلفههای
محوری تعیینکنندۀ ماهیت ساختار نهادی را نظام توزیع منافع ،نظام
قاعدهگذاری و سازههای ذهنی معرفی میکند (مؤمنی.)1393 ،
هر شخص یا سازمانی برای رشد و توسعه نیازمند کسب دانش
است ،اما آن نوع از دانش ،که در جوامع گوناگون (به تناسب
ساختارهای نهادی متفاوت) به رشد و پیشرفت اشخاص و سازمانها
کمک میکند ،یکسان نیست .در جوامعی که ساختار نهادی مشوق
فعالیتهای تولیدی (فعالیتهایی که در نتیجۀ آنها چیزی به
1

1. Institutionalism
2. Institutions

مجموع داشتههای بشری افزوده میشود) 3باشد ،میزان کسب دانش
و مهارتهای ثمربخش (دانشی که این امکان را فراهم میکند که
موجودی جهان اضافه شود که در اقتصاد به آن ،تولید
با خالقیت به
ِ
محوری گفته میشود) تعیینکنندۀ میزان رشد و پیشرفت افراد و
سازمانهاست و در مقابل ،در جوامعی که ساختار نهادی مشوق
فعالیتهای توزیع مجدد (فعالیتهایی که در نتیجۀ آنها چیزی به
مجموع داشتههای بشری افزوده نمیشود) 4باشد ،میزان کسب دانش
و مهارتهای بیثمر (دانشی که بر توزیع مجدد تمرکز دارد؛ بنابراین
نمیتواند چیزی به موجودی جهان اضافه کند) 5تعیینکنندۀ میزان
رشد و پیشرفت افراد و سازمانها خواهد بود .در ساختار نهادی
نوع اول ،ازآنجاکه تقاضا برای دانش ثمربخش باالست ،شعلۀ علم
و دانش فروزان میشود و همگان از نورافشانی این شعله بهرهمند
میشوند .در مقابل ،در ساختار نهادی نوع دوم ،بدان سبب که
تقاضای چندانی برای دانش ثمربخش دیده نمیشود ،شعلۀ علم و
دانش به خاموشی میگراید و همگان از روشنایی آن بیبهره میشوند
(نورث1377 ،؛ مؤمنی 1395 ،الف).
تحلیل نهادی مسائل اقتصادی ـ اجتماعی مستلزم آن است
که به تاریخ درحکم منبع شناخت کلیدی توجه شود؛ بنابراین
بهمنظور استفادۀ صحیح و کارآمد از مکتب نهادی در کشور ،الزم
 .3مانند پژوهش مسئلهمحور ،تولید کاالهایی که سطح سالمتی یا رفاه بشر را افزایش
میدهند ،خلق آثار هنری زیبا.
 .4مانند دزدی ،کالهبرداری ،اختالس ،داللی ،واسطهگری.
 .5مانند روشهای کالهبرداری ،شیوههای رشوهدهی ،مهارتهای پارتیبازی و امثال
آن.

«بنیان جامعه»
از «بازیچۀ قدرت» تا
ِ

است به ویژگیهای نهادی بارز در تاریخ ایران ،که در موضوع
مطالعه بیشترین تأثیرگذاری را دارند ،نیز توجه شود .بنابر گفتۀ
بسیاری از صاحبنظران ،یکی از ویژگیهای بارز و اساسی تاریخ
ایران استبداد بوده است (کاتوزیان1375 ،؛ 1377؛ زیباکالم،
1374؛ طباطبایی1384 ،؛ رضاقلی1395 ،؛ قاضیمرادی،
َ
 .)1395به باور کاتوزیان ،همۀ اشکال حکومت غربی /اروپایی
ـ از جمله سلطنت مطلقه ـ با حکومت استبدادی ایران متفاوت
بوده است؛ زیرا نظامهای غربی همه برپایۀ چارچوبی قانونی یا
نوعی قرارداد طبقاتی یا اجتماعی قرار داشتهاند ،حال آنکه استبداد
ایرانی برمبنای فقدان هر نوع ضابطه یا چارچوب قانونی قرار داشته
و بهعبارتیدیگر ،ضابطۀ اصلی اجتماعی همان فقدان ضابطه بوده
است (کاتوزیان1375 ،؛  .)1377حضور پررنگ استبداد در
تاریخ ایرانزمین به معنای وجود ساختار نهادی ویژهای است که
با این خصیصۀ بنیادین سازگار بوده است .در این ساختار نهادی،
حقوق مالکیت خصوصی هیچ جایگاهی ندارد و ثبات و امنیت
در پایینترین سطح بودهاند (همان؛ زیباکالم1374 ،؛ طباطبایی،
 .)1384ویژگیهای باال از حیث موضوع مطالعۀ حاضر (جایگاه
دانشمندان و نوآوران در جامعه) بسیار تأثیرگذار بودهاند؛ بنابراین
این مهم در بخشهای آتی مدنظر قرار گرفته است.

 .2روششناسی
بهمنظور پیگیری اهداف پژوهش ،از روش مطالعۀ تاریخی ـ تطبیقی
کمک گرفته شده است .این روش ،تجسمی از بیشترین ویژگیهای
روششناسی کیفی است .تاریخ در ادراک الگوهای رفتار افراد و جوامع
و شناخت سازمانهای اجتماعی نقشی اساسی دارد و علت بنیادی
اجرای پژوشهشهای کیفی نیز رسیدن به همین ادراک است (�Gor
 .)man and Clayton, 1997پژوهش دربارۀ گذشتۀ هر سازمان
و پدیدههای آن ،برای پیشبینی آیندۀ آن سازمان مفید است (سرمد
و دیگران .)1392 ،در پژوهش تاریخی ـ تطبیقی ،پژوهشگر در پی
بررسی رویدادها و وقایع گذشته برای یافتن قوانین و اصول مشترک میان
آن قوانین و اصول است .پژوهشگر تاریخی ـ تطبیقی سطح خرد را با
سطح کالن (ساختارهای اجتماعی پهن دامنه) تلفیق و هر دو سطح
را توصیف میکند و با هم پیوند میدهد .او به جستوجوی الگوها
در طول زمان یا در میان واحدها میپردازد و با مقایسه ،شباهتها
و تفاوتها را مییابد .وظیفۀ اصلی پژوهشگر تاریخی ـ تطبیقی،
سازماندهی شواهد و دادن معنایی جدید به آنهاست (ایمان.)1391 ،
کار پژوهشگر تاریخی فراتر از گردآوری حقایق و در کنار هم قراردادن
آنهاست .او با ادراک چرایی رویدادها و چگونگی پیامدهای آنها
ّ
نیز سروکار دارد .برقراری روابط علی یکی از جنبههای مهم پژوهش
تاریخی است و از این راه است که شناخت گذشته با شناخت وضع
موجود و برنامهریزی برای آینده پیوند میخورد (حریری .)1385 ،از
حیث گردآوری دادهها ،در روش تاریخی ،پژوهشگر بهجای رجوع به

33

افراد ،پاسخ پرسشهای خود را به شکل برنامهریزیشدهای در متنهای
تاریخی معتبر جستوجو میکند (ساعی.)1391 ،

 .3تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
در این بخش ،یافتههای حاصل از مطالعۀ تاریخی ـ تطبیقی
تشریح شدهاند.
 .1-3جایگاه دانشمندان و نوآوران در جوامع دانشبنیان

ازآنرو که یکی از بهترین راههای شناخت هر مفهومی مقایسۀ
آن با حالت مقابلش (ضدش) است ،در این بخش جایگاه
دانشمندان و نوآوران در جوامع صنعتی (محل ظهور مفهوم
دانشبنیان) پیش از دانشبنیانشدن جامعه با جایگاه آنها پس
از دانشبنیانشدن جامعه مقایسه میشود .بهعبارتدیگر ،نخست
جایگاه دانشمندان و نوآوران در گذشتۀ کشورهای صنعتی ،سپس
جایگاهشان در این جوامع پس از «دانشبنیان» شدن و در نهایت،
شدن
با استفاده از دو مورد قبل ،تغییراتی که حین دانشبنیان ِ
جوامع صنعتی در جایگاه دانشمندان و نوآوران آنها رخ داده است
بهاختصار بررسی شده است .به این منظور ،همچنین نیاز است
بدانیم که پیش از اینکه دانش ،بنیان و محور جامعه قرار گیرد چه
چیزی بنیان و محور جامعه بوده است.

 .1-1-3جایگاه دانشمندان و نوآوران کشورهای صنعتی
پیش از دانشبنیانشدن

در گذشتۀ کشورهای صنعتی ،طی قرون وسطی تا پیش از رنسانس،
دانشمندان و نوآوران جایگاه مناسبی نداشتند؛ نهفقط مردم و دولتها
متقاضی اندیشه و نوآوری نبودند ،بلکه دانشمندان و نوآوران را
محدود میکردند و پس میزدند .در آن دوران ،نوآوری( 1بدعت)
بار معنایی بسیار منفی داشت و دستگاه تفتیش عقاید 2،که زیر نظر
کلیسای کاتولیک 3اداره میشد ،نوآوران (بدعتگذاران) را به اشد
مجازات محکوم میکرد .بسیاری از دانشمندان و نوآوران برجسته ،یا
سوزانده شدند یا زیر شکنجههای سخت جانشان را از دست دادند و یا
ً
مجبور شدند رسما توبه کنند و از گفتههای خود بازگردند (منصوری،
1395؛ دورانت .)1373 ،در ادامه ،دو نمونه از واکنش حکومتها به
نوآوریهای دانشمندان در دوران مدنظر ذکر شده است.

 .1-1-1-3ابداع دار بافندگی 4بهدست ویلیام لی 5و
واکنش ملکۀ بریتانیا:
«در سال  1589لی موفق شد اولین ماشین نساجی یا به قول

1. Innovation
2. Inquisition
3. Catholic Church
4. Stocking Frame
5. William Lee
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خودش دار بافندگی را بسازد .او با هیجان به لندن رفت تا با ملکه
مالقات کند ،میزان سودمندی آن دستگاه را به او نشان دهد و از او
درخواست پروانۀ اختراع نماید تا مانع از نسخهبرداری دیگران از
این طرح شود  ...ولی واکنش الیزابت اول خردکننده بود  ...لی ،که
ً
کامال ناامید شده بود ،راهی فرانسه شد تا بخت خود را از نو بیازماید.
وقتی در آنجا نیز شکست خورد ،به انگلستان بازگشت تا دوباره از
جیمز اول ،جانشین الیزابت ،درخواست پروانۀ اختراع کند .جیمز ...
تقاضای او را نپذیرفت .هر دوی آنها نگران بودند که مکانیزهشدن
تولید منسوجات آرامش جامعه را برهم خواهد زد .این اقدام مردم را
بیکار میکرد و باعث بیثباتی تاجوتخت میشد( ».عجماوغلو و
رابینسون ،1394 ،ص .)245-246
 .2-1-1-3ابداع موتور بخار بهدست پاپن و واکنش
اشرافی که انحصار قایقرانی را در اختیار داشتند:

«پاپن در سال  1679طرح هاضمۀ بخار 1را ارائه و در  1690آن
را به یک موتور پیستونی تبدیل کرد .در  1705او این موتور ابتدایی
را برای ساخت اولین قایق بخار جهان بهکار بست .پاپن در این
زمان یک استاد ریاضیات در دانشگاه ماربورگ در ایالت کاسل
آلمان 2بود .او تصمیم گرفت قایق را با نیروی بخار از رودخانه
فولدا 3تا رودخانۀ وسر 4به حرکت درآورد ... .در آن زمان قایقرانی
ً
فولدا ـ وسر در انحصار صنفی از قایقرانان بود .پاپن احتماال
متوجه شده بود که ممکن است مشکلی پیش بیاید؛ لذا دوست و
مشاور وی ... ،به رئیس دولت منتخب راسل عریضهای نوشت که
باید به پاپن اجازه داده شود تا از این ایالت ...بدون مزاحمت عبور
کند  ...ولی درخواست  ...رد شد و جواب تندی دریافت کرد ...
پاپن بدون اعتنا عازم این سفر شد ... .صنف قایقرانان ابتدا تالش
کرد ،با توسل به یک قاضی محلی آن [قایق] را مصادره کند ،ولی
توفیقی نیافت .آنان سپس قایق را مورد حمله قرار دادند و موتور
بخار را قطعهقطعه کردند .پاپن در فقر و تهیدستی درگذشت و در
گوری گمنام دفن شد( ».همان ،ص .)270–269

 .2-1-3جایگاه دانشمندان و نوآوران در کشورهای
صنعتی پس از دانشبنیانشدن
طی فرایند دانشبنیانشدن جوامع صنعتی ،جایگاه دانشمندان و
نوآوران متحول شد و این افراد از بیشترین میزان آزادی عمل و باالترین
سطح تأثیرگذاری در جامعه بهرهمند شدند .در ادامه با ذکر دو مثال،
جایگاه دانشمندان و نوآوران در شرایط جدید شرح داده شده است.

 .1-2-1-3اعطای جایزۀ پُلیتسر 5از دانشگاه کلمبیا به
روزنامههایی که سازمان امنیت ملی و دولت آمریکا را
رسوا کردند.

جایزۀ پلیتسر یکی از معتبرترین جوایز جهان در عرصۀ
روزنامهنگاری است که از سال  1917دانشگاه کلمبیا آن را اهدا
میکند .این جایزه در سال  ،2014به علت انتشار اسناد مربوط
6
به شنود محرمانۀ مکالمات تلفنی و دسترسی سازمان امنیت ملی
به ایمیلهای مردم ،به دو روزنامۀ واشنگتنپست و گاردین اعطا
شد ( .)Pulitzer Prizes, 2014اسناد طبقهبندیشده را ادوارد
اسنودن 7،پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی ،بهدست خبرنگاران
این روزنامهها رسانده بود .اسنودن ،که دولت آمریکا او را جاسوس
معرفی کرده بود و تحت تعقیب قرار گرفته بود ،در روسیه پناهنده
شد .خبرنگاران و مسئوالن روزنامههای مذکور تحت فشار زیادی
قرار گرفتند ،نیروهای امنیتی بریتانیا درایوهای رایانههای حاوی اسناد
8
مربوط در دفتر لندن روزنامۀ گاردین را از بین بردند و دیوید میراندا،
شریک زندگی گلن گرینوالد( 9روزنامهنگاری که اسنودن اسناد را به
او داده بود) ،را بازداشت کردند (خبرگزاری فارس.)1396 ،
این پدیده ازاینروی تأملبرانگیز است که دانشگاه کلمبیا (محل
فعالیت دانشمندان) آنقدر در مقابل دولت /حکومت امریکا
اختیار و آزادی عمل دارد که جایزۀ پلیتسر را به روزنامههایی اعطا
میکند که اسناد محرمانۀ منتشرشده بهدست یک جاسوس (از دید
دولت آمریکا) را ،که رسوایی بسیار بزرگی برای سیاستمداران
آمریکا در پی داشت ،چاپ کردهاند .این دانشگاه در تارنمای
اختصاصی جایزۀ پلیتسر علت اعطای جایزه به این روزنامهها را
بهصراحت «افشای شنود مخفی و گستردۀ سازمان امنیت ملی»
اعالم کرده است (.)Pulitzer Prizes, 2014
 .2-2-1-3ناکامی پلیس آمریکا در مجبورکردن
شرکت اپل 10به قفلشکنی یک دستگاه گوشی همراه.
در سال  2015براثر حملۀ تروریستی در ایالت کالیفرنیای
آمریکا ،عدهای (شامل تروریستها) کشته و زخمی شدند .پلیس
مرکزی آمریکا (دفتر تحقیقات فدرال) 11گوشی همراه تروریست
اصلی را در محل حادثه یافت و اعالم کرد که اطالعات داخل
گوشی میتواند به شناسایی همکاران احتمالی این افراد و
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7. Edward Snowden
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«بنیان جامعه»
از «بازیچۀ قدرت» تا
ِ

جلوگیری از حوادث مشابه آتی کمک زیادی کند ،اما گوشی
مدنظر ،که ساختۀ شرکت اپل بود ،قفل بود .پلیس از شرکت اپل
خواست گوشی را قفلشکنی و اطالعات آن را استخراج کند.
شرکت اپل مدعی بود این کار مستلزم ساخت نرمافزاری است که
امکان استخراج اطالعات شخصی از تمامی گوشیهای اپل را
فراهم میآورد؛ بنابراین درخواست مذکور را رد کرد .پلیس فدرال
از شرکت اپل شکایت کرد .پس از طی مراحل قضایی طوالنی،
درنهایت پلیس فدرال نتوانست شرکت اپل را مجبور به قفلشکنی
گوشی کند (کمندی1395 ،؛ .)The Verge, 2016
این اتفاق نیز ازاینروی تأملبرانگیز است که پلیس فدرال
آمریکا ،آنهم در مورد پروندهای تروریستی ـ امنیتی ،نتوانست
خواست خود را به شرکت اپل تحمیل کند .این حادثه حاکی از
این است که در جوامع دانشبنیانشده ،دانشمندان و نوآوران از
بیشترین میزان امنیت و آزادی عمل بهرهمندند؛ بهگونهای که حتی
دولت /حکومت (سازمانهای امنیتی) نیز نمیتوانند حریم آزادی
و امنیت شغلی آنها را خدشهدار کنند.
 .3-1-3تغییرات در جایگاه دانشمندان و نوآوران طی
فرایند دانشبنیانشدن

اصلی
از مطالب باال نتیجه گرفته میشود که یکی از ارکان
ِ
تحولی که از آن با عنوان دانشبنیانشدن یاد میکنیم ،تغییر جایگاه
دانشمندان و نوآوران در جامعه است .این مسئله از عنوان دانشبنیان
نیز استنباط میشود؛ چراکه تبدیلشدن «دانش» به «بنیان و محور
صاحبان دانش و چشمههای جوشان
جامعه» مستلزم این است که
ِ
نوآوری از بیشترین سطح آزادی عمل و بیشترین میزان تأثیرگذاری در
جامعه بهرهمند باشند .بهعبارتدیگر ،همانطور که نورث از منظر
نهادی
چارچوب نظری نهادی اشاره کرده است ،برای خلق ساختار
ِ
مشوق تولید و کاربرد دانش و نوآوری ،باید جایگاه تولیدکنندگان
دانش ثمربخش (دانشمندان و نوآوران) متحول شده ،از باالترین
جایگاه اقتصادی ـ اجتماعی بهرهمند شوند (نورث.)1377 ،
از نقطهنظر تاریخی ،این مسئله بهویژه از این حیث تأملبرانگیز
است که از یکسو ،اقلیت حاکم همواره کوشیدهاند کنترل
جامعه و انحصار تمامی امتیازات را در دستان خود حفظ کنند
(عجماوغلو و رابینسون )1394 ،و از سوی دیگر ،فروزانشدن
شعلۀ دانش و نوآوری مستلزم تضمین مالکیت خصوصی و حقوق
مالکیت معنوی 1دانشمندان و نوآوران بوده است و تالش برای
حفظ سلطه بر نظام دانش و نوآوری بهمنظور استفادۀ انحصاری
از آنها ،بهخاموشیگراییدن این شعله را در پی خواهد داشت.
بهعبارتدیگر ،اگر قرار باشد دانش ،بنیان و محور جامعه قرار
گیرد ،الزم است شعلۀ دانش به اندازۀ مقبولی فروزان باشد و
فروزانشدن شعلۀ دانش نیز مستلزم حفظ حریم ،حرمت ،احترام،
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حقوق و امنیت دانشمندان و نوآوران است ()Stiglitz, 1999؛
بنابراین اگر عدهای به هر دلیل بخواهند فعالیتهای دانشمندان
و نوآوران را تحت نفوذ و سلطۀ خود داشته باشند ،شعلۀ دانش به
اندازهای فروزان نخواهد بود که بتواند بنیان و محور جامعه واقع
شود (حتی با فرض اینکه سایر شرایط مربوط برقرار باشد).
جبههگیری حاکمان و اشراف گذشتۀ کشورهای صنعتی در
مقابل دانشمندان و نوآوران به این علت بوده است که ارباب
قدرت و سیاست همیشه دانش و نوآوریهای دانشمندان و نوآوران
را تهدیدی برای جایگاه ممتاز خود در جامعه میدیدند.
متوالی نظام اقتصادی
برندگان دگرگونیهای
«همواره در کنار
ِ
ِ
بازندگانی هم بودهاند .این بازندگان ،که از ابتدا هوشیارانه
ً
متضررشدنشان را تشخیص میدهند ،عموما تالش میکنند در
جهت عقیمگذاشتن اصالحاتی که منافع آنها را کاهش میدهد
از سازوکارهای سیاسی استفاده کنند.)ibid, p. 227( ».
البته در تمامی موارد اینگونه نبوده که طبقۀ اشراف و حکام بتوانند
منفی رواج یکیافتۀ علمی خاص یا کاربست یک نوآوری
تأثیرات ِ
ویژه بر میزان سلطۀ خود در جامعه را بهوضوح تشخیص دهند .در
چنین مواردی ،آنها به علت هراس از فرایند تخریب خالق ،در
مقابل رواج دانش و نوآوریهای جدید ایستادهاند (عجماوغلو و
رابینسون .)1394 ،تخریب خالق به پیامدهای متنوع و خارج از
انتظار دانش و نوآوری و بر این مهم تأکید دارد که «هر نوآوری
پذیرفتهشده میتواند تأثیرات نامعلومی در شرایط انحصاری داشته
باشد» ( .)Stiglitz, 1999, p 224رواج دانش و نوآوریهای
جدید قابلیت تخریب نظم موجود و بههمریختن ساختار طبقهبندی
ً
اجتماعی را دارد؛ طبقهبندی اجتماعی و نظمی که لزوما منطقی و
منصفانه نبوده است ،اما با سلطۀ طبقات ممتاز سازگار بوده است.
بهعبارتدیگر ،پادشاهان گذشتۀ کشورهای صنعتی ،در عین حالی
که متوجه فواید دانش و نوآوریهای جدید برای جامعه و مردم
بودند ،با آنها مقابله میکردند؛ زیرا بیشتر به فکر حفظ موقعیت
ممتاز خود بودند تا بهبود وضعیت جامعه که مستلزم اعطای
آزادیهای بیشتر است (عجماوغلو و رابینسون .)1394 ،رزنبرگ
و بیردزل معتقدند هزینۀ اعطای چنین آزادی برای حکمرانان هر
جامعه ازدسترفتن احساس کنترلداشتن بر جامعه است؛ زیرا این
کار بهمثابۀ واگذارکردن قدرت تعیین آیندۀ جامعه به سایرین است.
آنها همچنین بیان میکنند که بیشتر جوامع ،چه در گذشته و چه
در حال ،چنین اجازهای ندادهاند؛ بنابراین از چنگال فقر نیز خالص
نشدهاند (.)Rosenberg. and Birdzell, 1986
صاحبنظران از این نوع جهتگیری حاکمان با عبارت
«دوراهی سیاستمدار» یاد کردهاند؛ دوراهی میان حفظ کارایی
جامعه یا حفظ حکومت گروه خاص.
ایی بیشتر به معنای رفاه بیشتر
«سیاستمدار میداند که کار ِ
مردم و حتی مالیات بیشتر است ،اما این کارایی مقدمات و
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نتایجی سیاسی دارد که برای سیاستمدار ممکن است پرهزینه
ً
باشد .سیاستمداران بر سر این دوراهی عموما ترجیح میدهند
که اقتصاد و سیاست را به گروهی معدود واگذار کنند ،گروهی که
حافظ منافع سیاسی آنها باشند .این مسیر همان اندکساالری یا
الیگارشی است( ».میدری ،1392 ،ص .)12
استیگلیتز همین مسئله را با تمرکز بر دانشبنیانشدن جامعه
مدنظر قرار داده و بیان میکند:
«در جهان واقعی ،نهادها در صورتی به بهترین نحو ممکن برای
تنومندشدن در شرایط واقعی شکل میگیرند که در فضای آزادی
(بازبودن) و رقابت ایجادشده باشند .بهکارگرفتن این رویکرد برای
تنومندشدن نهادهای اجتماعی و سیاسی ،به شکلگیری نهادهای
یک جامعۀ باز (آزاد) منجر میشود ،شامل مطبوعات آزاد ،دولت
شفاف ،تکثرگرایی ،کنترل و توازن ،بردباری و مدارا ،آزادی اندیشه
عمومی آزاد .بازسازی مورد نظر بهمثابۀ یک چرخش است
و بحث
ِ
نگرش حمایتکننده از جامعهای بسته که "حقیقت را میداند"
از
ِ
بهسوی جامعهای باز (آزاد) که "میداند که حقیقت را نمیداند".
این آزادی سیاسی برای موفقیت در متحولشدن بهسوی یک
اقتصاد دانشبنیان ضروری است.)Stiglitz, 1999, p. 227( ».
در هر جامعهای که دانش و بهتبع آن دانشمندان بنیان و محور
نباشند ،رقبای دانش ،مانند قدرت ،طبقۀ اجتماعی (اشرافیت)
ً
و مانند آنها بنیان جامعه قرار میگیرند .مثال جامعهای را که با
کودتای نظامی بهدست ارتشیان افتاده باشد میتوان زوربنیان یا
اسلحهبنیان و جامعهای را که در آن همهچیز در خدمت طبقۀ اشراف
باشد میتوان اشرافیتبنیان دانست .بهمنظور دانشبنیانشدن ،که
نیازمند محور قرارگرفتن دانشمندان است ،الزم است گروههایی
که پیش از آن بنیان و محور بودهاند امتیاززدایی و رانتزدایی
شوند و بهجای اینکه سایرین گرد منافع و تمایالت آنها بگردند،
خواسته یا ناخواسته ،به همراه دیگران ِگرد دانشمندان بگردند؛
بنابراین دانشبنیانشدن مستلزم تحولی بنیادین در ساختار
اهی سیاستمدار است؛ بهگونهای که
سیاسی و حل و فصل دور ِ
آزادی عمل دانشمندان و نوآوران و نقش آنان در تعیین سرنوشت
جامعه بهشدت افزایش یابد و در مقابل ،آزادی عمل گروههای
شدن جامعه بیشترین آزادی عمل را
ممتاز ،که پیش از دانشبنیان ِ
داشتند ،و نقش آنان در تعیین سرنوشت کشور بهشدت کاهش
شدن اقتصاد مستلزم این است
یابد .بهعبارتدیگر ،دانشبنیان ِ
که دانش نهفقط در حیطۀ تولید ثروت بیشترین نقش را به عهده
بگیرد ،بلکه در چگونگی توزیع ثروت نیز فصلالخطاب باشد.
بهاینترتیب ،دانشبنیانشدن جامعه مستلزم این است که دانش
نهفقط بنیان اقتصاد ،بلکه بنیان سیاست نیز واقع شود .بهبیاندیگر،
اقتصاد دانشبنیان نمیشود ،مگر اینکه سیاست نیز دانشبنیان
سنتی
شده باشد و سیاست دانشبنیان نمیشود ،مگر اینکه روال ِ
فرودآوردن دانشمندان در برابر سیاستمداران واژگونه
سر تعظیم
ِ

شود .تحقق این امر نیز مستلزم این است که کل جامعه در برابر
فعلی ایران ،وضعیت
دانش سر تعظیم فرود آورده باشد .در شرایط ِ
مطالعۀ کتاب (مختارپور ،)1394 ،مقایسۀ بازار کتاب با بازار
خوردنیهای غیرضروری (زیباکالم )1395 ،و آمار متوسط زمان
سپریشده برای آموزش و فراگیری(قلیزاده ،)1395 ،به همراه
آمار و شواهد دیگر ،همگی گویای ایناند که جامعۀ ما هنوز برای
دانش و دانشمند ارزش شایسته و بایستهای قائل نیست.
تاریخی بیانگر نوع ارتباط میان دانشمندان
مرور برخی شواهد
ِ
و سیاستمدارن در جوامع دانشبنیانشده در این بخش نشان داد
که در این جوامع دانش و دانشمندان مسیری طوالنی را از بازیچۀ
دست سیاستمداران بودن طی کردهاند و درنهایت در محوریت
جامعه قرارگرفتهاند .بهمنظور پذیرش این ادعا ،کافی است توجه
داشته باشیم که به شکل سنتی و در تمامی ممالک ،سازمانهای
امنیتی ُبرندهترین بازوی قدرتمندان برای اعمال کنترل در جامعه
و حفظ قدرت و سلطۀ خود بوده و هستند؛ بنابراین وقتی مشاهده
میشود که در کشور آمریکا (درحکم جامعهای که تاحدودی
دانشبنیان شده است) حتی سازمان امنیت ملی و پلیس فدرال
هم نمیتوانند تصمیمات اتخاذشده در دانشگاهها و شرکتهای
خصوصی نوآور را به نفع خود تغییر دهند ،باید نتیجه گرفت که
کل جامعه در برابر دانش و نوآوری سر تعظیم فرود آورده است.
امنیت و آزادی عمل باالی مراکز فعالیت دانشمندان و نوآوران در
کشوری مانند آمریکا حاکی از این است که اصل و اساسبودن
دانش در قوانین و مقررات این کشور متجلی شده است.
تمامی جنبههای دانشبنیانبودن کشوری مانند آمریکا را نباید در
فناوریهای نوین ،درآمدهای سرشار ناشی از آنها و حتی قوانین
و مقررات حمایتکننده از دانشمندان دید .شاید اصلیترین وجه
دانشبنیانبودن این کشور ،ارزش و احترامی باشد که همۀ جامعه
(شامل عموم مردم) برای دانش و دانشمندان قائلاند .همانطور
که پایا بیان میکند« :در کشورهای غربی نهتنها سرمایهداران
سرشناس ،که حتی افراد عادی نیز بخشی از سرمایه و دارایی خود
را وقف پیشرفتهای علمی میکنند» (پایا ،1396 ،ص  .)95این
واقعیت در آمار و ارقام نشاندهندۀ میزان کمکهای خیرخواهانه
ً
به دانشگاهها نمود دارد؛ مثال در سال  ،2016دانشگاههایآمریکا
درمجموع بیش از  380میلیارد دالر هدایای نقدی 1دریافت
کردند ( )Nacubo, 2016و بخش عمدهای از بودجۀ دانشگاه
هاروارد ،که بودجۀ آن سه برابر کل بودجۀ وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری ایران است ،از ِق َبل وقف (کمکهای خیرخواهانه) تأمین
میشود .در مقابل ،اگر یکی از دانشگاههای ایران اعالم کند که
ً
آمادۀ پذیرش کمکهای مردمی یا خیرین است ،احتماال هیچ
پاسخی دریافت نخواهد کرد (رعایایی اردکانی.)1394 ،
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«بنیان جامعه»
از «بازیچۀ قدرت» تا
ِ

باید توجه داشت که تحول جایگاه دانشمندان و نوآوران در جوامع
صنعتی یکشبه اتفاق نیفتاده است ،بلکه طی فرایندی طوالنی
محقق شده است .فرایندی که آغازش به دوران رنسانس بازمیگردد.
برخی نکات ثبتشده بهدست معدود ایرانیانی که در اواخر قرن
هجده و اوایل قرن نوزده به توصیف شرایط حاکم بر جوامع مدنظر و
مقایسۀ آن با ایران پرداختهاند شاهدی بر این مدعاست.
عبداللطیف شوشتری در سال  1787میالدی به هندوستان سفر
کرده است و مینویسد:
«در این جزو زمان که اوضاع روزگار منقلب و پریشان و  ...اکثر
فرماندهان هر دیار وجه همت از تربیت افاضل معطوف و به ترقی
اراذل و اوباش مصروف ،و بسی پستفطرت و سفله نهادند و به این
سبب متاع علم و فضل در جهان کاسد افتاده  ...در بعضی بالد فرنگ
مانند انگلستان و دیگر اماکن  ...به نیروی التفات سالطین معدلت
گستر حکما و دانشمندان مرفه و به اعلی درجۀ عزت و اعتبارند ،آنقدر
افاضل و دانشمندان در آن کشور به عرصۀ وجود آمدهاند که احصای
آنها عسیر است( ».شوشتری به نقل از حائری ،1387 ،ص .)279
سلطان الواعظین نیز در سال  1806میالدی به هندوستان رفت
و نگارش یادداشتهای سفر خود را در سال  1816به پایان برد.
وی گزارش میکند:
«فرنگان "علما و ارباب کمال هر فرقه را بسیار محترم دارند" و این
کار را "منشأ نیکنامی و موجب آبادی مملکت" میدانند .آنان "در
امر صنایع [نیز] غایت اهتمام بهعمل آورند" و اگر "صنعتکاری
چیزی اختراع نماید ،در سرکارشاهی به قیمت بسیار خرید کنند"».
(سلطان الواعظین به نقل از حائری ،1387 ،ص .)294
میرزا ابوالحسن شیرازی معروف به ایلچی در سال 1809
میالدی به مأموریت لندن رفته است و چنین گزارش میکند که:
«" ...نشان طال که اسم شاه در آن هست" همراه با مبلغی "وجه"
ایجاد تازه" پرداخته
به نوآوران داده و "به هرکس وجهی از بابت انعام ِ
میشود ... .ایلچی خیلی تحتتأثیر اندیشههای نو و نوآوریهای
مردم انگلیس و بهویژه تشویق از نوآوران قرار گرفته میگوید :در این
صورت چگونه صاحب فکر نشوند در مملکتی که این قسم قدردان
دارند( ».ایلچی به نقل از حائری ،1387 ،ص .)282-281
عجم اوغلو و رابینسون آغاز فرایند تحول جایگاه دانشمندان و
نوآوران در انگلستان را سال  1688میالدی ذکر کردهاند و معتقدند
از این تاریخ بود که «دولت به تکیۀ بیشتر بر قابلیتها و استعدادها
و توجه کمتر به روابط سیاسی روی آورد و یک زیرساخت قدرتمند
را برای ادارۀ کشور شکل داد» (عجم اوغلو و رابینسون،1394 ،
ص  .)262بنابراین همچنان که دیده شد ،یکی از گامهای نهادی
اولیۀ کشورهای صنعتی کنونی در مسیر توسعه ،اصالح ساختار
نهادی و نظام پاداشدهی اقتصادی ـ اجتماعی بهمنظور خلق
مشوقهای الزم برای عرضۀ بسندۀ دانش و نوآوری است.
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 .2-3جایگاه دانشمندان و نوآوران در ایران

در این بخش ،نخست جایگاه دانشمندان و نوآوران در تاریخ
ایران بررسی میشود ،سپس وضعیت موجود کشور از حیث
نسبتی که با دانشبنیانشدن دارد با تأکید بر وابستگی به مسیر
تاریخی تبیین میشود.
 .1-2-3جایگاه دانشمندان و نوآوران در تاریخ ایران

در این قسمت ،بهمنظور شناسایی جایگاه دانشمندان و نوآوران
در گذشتۀ ایران زمین ،برخی شواهد تاریخی طی دورانی که با
پایانیافتن عصر زرین فرهنگ و تمدن اسالمی در قرون پنجم و
ششم هجری آغاز و تا قرن معاصر ادامه یافت مرور شده است.

 .1-1-2-3رفتار سلطان محمود غزنوی با ابوریحان
بیرونی:

«آوردهاند که یمینالدوله سلطان محمودبن ناصرالدین به
شهر غزنین بر باالی کوشکی در چهار دری نشسته بود  ...روی
به ابوریحان کرد و گفت« :من ازین چهار در از کدام در بیرون
خواهم رفت؟ حکم کن و اختیار آن بر پارۀ کاغذ نویس و در زیر
نهالی[ ]1من ِنه .و این هر چهار در راه گذر داشت .ابوریحان ...
ساعتی اندیشه نمود و بر پارهای کاغذ بنوشت و در زیر نهالی
نهاد .محمود گفت :حکم کردی؟ گفت :کردم .محمود بفرمود تا
َ
ک َننده[ ]2و تیشه و بیل آوردند ،بر دیواری که جانب مشرق است،
دری پنجمین بکندند و از آن در بیرون رفت و گفت آن کاغذ پاره
بیاوردند ،بوریحان بر وی نوشته بود که از این چهار در هیچ بیرون
نشود ،بر دیوار مشرق دری کنند و از آن در بیرون شود .محمود
چون بخواند طیره[ ]3گشت و گفت او را به میان سرای فرود
اندازند .چنان کردند ،مگر با بام میانگین دامی بسته بود ،بوریحان
بر آن دام آمد و دام بدرید و آهسته به زمین فرود آمد ،چنانکه بر
وی افگار[ ]4نشد .محمود گفت :و را برآرید .برآوردند ،گفت:
یا بوریحان! ازین حال باری ندانسته بودی .گفت :ای خداوند!
دانسته بودم .گفت :دلیل کو؟ غالم را آواز داد و تقویم از غالم
بستد و تحویل خویش از میان تقویم بیرون کرد ،در احکام آن روز
نوشته بود که مرا از جای بلند بیندازند ،ولیکن به سالمت به زمین
آیم و تندرست برخیزم .این سخن نیز موافق رأی محمود نیامد،
طیرهتر گشت گفت :او را به قلعه برید و بازدارید ]5[.او را به قلعۀ
غزنین بازداشتند و شش ماه در آن حبس بماند .آوردهاند که در
این شش ماه کس حدیث بوریحان پیش محمود نیارست کرد... ،
گویند خواجۀ بزرگ احمدحسن میمندی در این شش ماه فرصت
همیطلبید تا حدیث بوریحان بگوید .آخر در شکارگاه سلطان
را خوش طبع یافت ،سخن را گردان گردان همیآورد تا بعلم [به
علم] نجوم ،آنگاه گفت :بیچاره بوریحان که چنان دو حکم بدان
َ
نیکویی بکرد ،و َبدل خلعت و تشریف ،بند و زندان یافت .محمود
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گفت :خواجه بداند که من این دانستهام و میگویند که این مرد
را در عالم نظیر نیست مگر بوعلی سینا ،لیکن هر دو حکمش
برخالف رأی من بود و پادشاهان چون کودک خرد باشند ،سخن
بر وفق رأی ایشان باید گفت تا ازیشان بهرهمند باشند .آن روز که
آن دو حکم بکرد ،اگر از آن دو حکم او یکی خطا شدی ،به افتادی
او را ]6[،فردا بفرمای تا او را بیرون آرند  ...بوریحان را بیرون
آوردند و این تشریف بدین نسخت به وی رسید و سلطان ازو
عذر خواست و گفت :یا بوریحان! اگر خواهی که از من برخوردار
باشی ،سخن بر مراد من گوی ،نه بر سلطنت علم خویش]7[.
بوریحان از آن پس سیرت بگردانید .و این یکی از شرایط خدمت
پادشاه است ،در حق و باطل با او باید بودن و بر وفق کار او تقریر
باید کرد( ».عروضی سمرقندی ،1331 ،ص .)92-89
 .2-1-2-3جایگاه وزیران ،که عموم ًا از دانشمندان
بودند ،در تاریخ ایران:

بدان علت که پادشاهان گذشتۀ ایران یا با اصول مملکتداری
ناآشنا بودند یا ترجیح میدادند تمام وقت و انرژی خود را صرف
عیشونوش کنند ،بهمنظور جلوگیری از هرجومرج بیش از حد و
تهدید حکومت ،خواسته یا ناخواسته ،مجبور بودند افراد کاردان
و دانشمندی را در مقام وزارت برگزینند تا امور مملکت بچرخد
ً
(زیباکالم)1374 ،؛ بنابراین وزیران عموما از فضال و دانشمندان
بودند؛ لذا مطالعۀ حال و روز آنان تاحدودی نشاندهندۀ حال و
روز دانشمندان در تاریخ ایران است.
« ...وزرا برای گرداندن امور اجرایی و دیوانی حکومت بهمثابۀ
مغز بودند .انتظاری که بهطور طبیعی در چنین وضعیتی میرود
این است که بهواسطۀ ناآشنایی حکام دیوانی ،اتکای آنان به وزیر
فوقالعاده باشد و بنابراین ،وزیر الجرم از موقعیت سیاسی و
امنیت اجتماعی استثنایی میبایستی برخوردار باشد .اما واقعیت
فرسنگها با این نتیجهگیری منطقی فاصله دارد .بهرغم اهمیت
برای دستگاه حکومت و پادشاه ،دیوانساالران و صاحبمنصبان
بهطور اعم و وزرا باالخص از کمترین امنیت اجتماعی و حرفهای
برخوردار نبودند .آنان با اشارۀ سلطان ،نهتنها عزت ،شوکت و
قدرت و ثروت خود را در یک چشم بههمزدن از دست میدادند،
بلکه در غالب موارد ،جان خود را نیز بر روی منصبشان میباختند.
از شش وزیری که در طول قریب به چهل سال حکومت غزنویها
به آنان خدمت کردند ،چهار تن به قتل رسیدند و اموالشان مصادره
شد .پنجمی به زندان افتاده و اموالش نیز مصادره شد و ششمی
بهنحو معجزهآسایی توانست متواری شود .این لیست شامل مردان
کاردان و بافضلی همچون احمدبن حسن میمندی یا ابوعلی
حسنبن محمد که در تاریخ به نام «حسنک وزیر» معروف است
میشود .سلطان مسعود ،جانشین سلطان محمود ،که پس از مرگ
پدر بر تخت نشست ،کلیۀ دولتمردان و صاحبمنصبان زمان

پدر را از کار برکنار کرد و اموال برخی را نیز مصادره نمود .آمار
وزرای ترکمن (سالجقه) هم چندان درخشانتر نیست .در فاصلۀ
بین اواخر قرن یازدهم تا اواسط قرن دوازدهم ()1138–1092
ً
جمعا یازده وزیر بهدست حکام مختلف سلجوقی به قتل رسیدند.
بهعبارتی دیگر ،عمر متوسط صدارت هر وزیر ،قبل از آنکه سر از
تنش جدا شود ،نزدیک به چهار سال بیشتر نبود .کارنامۀ وزرای
مغوالن از وزرای ترکان و ترکمنها هم اسفناکتر است .طبق
برآورد اشپولر ،به استثنای یک تن ،تمامی وزرای ایلخانان به قتل
رسیدند .در میان آنان نام مردان برجستهای همچون رشیدالدین
فضلالله معروف ،وزیر باتدبیر و الیق اولجایتو در اوایل قرن
چهاردهم ،بهچشم میخورد ... .پس از برکناری ،رشیدالدین
«متهم به توطئه برعلیه حکومت (پادشاه) گردید» و به اتهام
خیانت پیکرش دو نیمه گردید« .سر او را در خیابانهای تبریز
(پایتخت ایلخانان) گرداندند درحالیکه فریاد میزدند« :این
سر آن یهودی است که کفران نعمت خدا را کرده است؛ لعنهالله
علیه!» (همان ،ص .)182
«اگر وزرا و صاحبمنصبان غزنوی ،سلجوقی ،ایلخانی  ...به
اشارۀ رئیس حکومت جان و مال و هستی خود را در یک چشم
بههمزدن از دست میدادند ،وزرا و صاحبمنصبان قاجار نیز به
اشارۀ رئیس حکومت یا همچون حاج ابراهیم کالنتر (وزیر مقتدر
و بانفوذ فتحعلیشاه) در دیگ آب جوش سرنگون میشدند و یا
همچون مرحوم امیرکبیر رگهای بدنشان قطع میشد ،اگر هم
خیلی شانس میآوردند ،همچون امینالدوله یا میرزاحسین خان
سپهساالر خانهنشین میشدند( ».همان ،ص .)197
«محمدشاه ،میرزا ابوالقاسم قائممقام را ،که سعی داشت تحولی
ایجاد نماید ،از میان برمیدارد و حاج میرزا آقاسی را جایگزین او
میکند ... .میرزا آقاسی شخصی ضعیف و متملق بود ،اما این
ویژگی با ساختار و فرهنگ سیاسی نظام سلطنت تطابق کامل
داشت .میرزا آقاسی اهل انطباق بود ،فرهنگ چاکری داشت و
فراتر از فرهنگ سیاسی سلطنت ،رفتار دیگری نمیشناخت و
[لذا] مورد اطمینان بود( ».سریعالقلم ،1389 ،ص .)80
«عقالنیت امیرکبیر ،سنتشکن بود و قواعد رفتار شاه و
سیاستمداران و مقربین و چاکران را بههم میریخت و منافع
فردی عدهای را متزلزل میساخت ... .تزریق فرهنگ عقالنیت و
نهادسازی به فرهنگ عشیرهای ،بافت سنتی و منافع ریشسفیدان
و خانها و امرای آن را پریشان میساخت( ».همان ،ص .)85
کاتوزیان نیز به این مسئله اشاره کرده است و بیان میکند:
«اگر تذکرههای بزرگ تاریخی را بخوانید یا در ادبیات عمومی
فارسی دقتی کنید ،خواهید دید که داستان حسنک ،در سطوح گوناگون
ً
اجتماعی ،یکی از داستانهای تکراری و تقریبا روزمرۀ تاریخی ایران
است .اگر خواجۀ بزرگ ،احمدبن حسن میمندی ،به سرنوشت حسنک
دچار نشد ،یک دلیلش این بود که خود او اندازه نگاه میداشت و

«بنیان جامعه»
از «بازیچۀ قدرت» تا
ِ

بنابراین کیفرش را در همان حدود ،یعنی در حد حبس و زنجیر دید.
و نیز خواجۀ بزرگ ،نظامالملک طوسی ،اگر هم با توطئۀ ملکشاه به
قتل نرسیده باشد ،دستکم بهدست ملکشاه معزول و تبعید شد و
سپس « ...به بغداد  ...شهید شد» .در حکومت ایلخانیان دو وزیر
دانشمند و فاضل ،خواجه شمسالدین جوینی معروف به صاحبدیوان
(برادر عطاملک جوینی ،صاحب تاریخ جهانگشا) و از او بزرگتر و
محتشمتر ،خواجه رشیدالدین فضلالله ،صاحب کتاب مستطاب
جامعالتواریخ ،به ظالمانهترین وضعی به قتل رسیدند و خانمانشان
سوخته شد .اما فقط این دو تن نبودند که در زمان سالطین ایلخانی
اینگونه عاقبت به شر شدند ،بلکه بسیاری دیگران نیز بودهاند که در
ً
تاریخ ایران شهرت این دو تن را ندارند؛ مثال مجدالملک یزدی ،که
مطابق روایت جامعالتواریخ براثر توطئۀ خواجه شمسالدین جوینی،
یعنی همان وزیری که خود عاقبت مظلوم کشته شد ،محکوم به قتل
گردید .او را بهدست دشمنانش سپردند و دشمنانش او را قطعهقطعه
کردند ،گوشتش را کباب کردند و خوردند و سر و پا و دستش را به
بغداد و شیراز و عراق فرستادند .در زمان صفویه ،بهعنوان یک مثال،
امامقلیخان سپهساالر بزرگ ایرانی ،فاتح هرمز و فرمانروای فارس،
با یک اشارۀ شاهصفی با اتفاق پسرانش از صفحۀ گیتی محو و نابود
شد .در زمان قاجاریه ،باز هم بهعنوان یک مثال ،حاجی ابراهیم کالنتر
ملقب به اعتمادالدوله ،حکمران مقتدر فارس و نیرومندترین نوکران
دولت ،با یک فرمان فتحعلیشاه به اتفاق آل و تبارش در دیگهای بزرگی
جوشانده شد و اگر براثر شفاعت یکی دو نفر ،فتحعلیشاه به پسر شش
ً
ماهۀ حاجی ابراهیم ابقا نکرده بود ،امروز خانوادۀ قوام شیرازی اصال
وجود نمیداشت .در زمان رضاشاه سرنوشت بسیاری از وزیران و
کارمندان دولت ،از تیمورتاش و سردار اسعد (سردار بهادر) بختیاری
گرفته تا سرتیپ محمدخان درگاهی ،درست از همین قماش بوده
است .به جرئت میتوان ادعا کرد که بزرگترین و قابلترین دانشمندان
و باشخصیتترین وزیر ایرانی در تاریخ بعد از اسالم ،خواجۀ بزرگ
رشیدالدین فضلالله صاحب جامعالتواریح بوده است ،که پیشتر از او
یاد شد ... .دشمنان این خواجه ،درست مانند امیرنظام فراهانی ،معروف
به امیرکبیر ،از هیچ فرصتی برای امحاء او چشم نمیپوشیدند و در این
راه پولهای فراوانی نیز خرج میکردند .و جان کالم نیز در همین است
که جان و مال و حیثیت خواجه رشیدالدین ،چه رسد به دیگران ،فقط در
گرو رأی و تصمیم پادشاه بود و نقشۀ نابودکردن او فقط با تغییر نظر شاه
نسبت به او به ثمر میرسید و رسید :اول پسر شانزده سالهاش عزالدین
ابراهیم را در جلو چشمانش گوش تا گوش سر بریدند ،سپس آن وزیر
دانشمند را از میان به دو شقه کردند و آخر مال و خانه و خانمانش را
سوختند و بر باد دادند( ».کاتوزیان ،1375 ،ص .)36-35
 .3-1-2-3مجبورکردن تکلوی شاعر به حاللخواندن
شراب بهدست شاه عباس:
«شاه عباس به عتابی به تکلوی شاعر ،در یکی از آیینبندیهای
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اصفهان تکلیف شرابخواری کرد و او از پذیرش فرمان سر باز زد و
به همین سبب ،نزدیک بود که هدف تیر شاه قرار بگیرد ،مگر آنکه به
حاللبودن ِمی فتوا دهد؛ و او ناگزیر این رباعی را انشا کرد و بال را از
شاه ستاره خیل و خورشید اقبال /وی از پی سایۀ
خود بگردانید :ای ِ
تو گردون چو هالل /ایام تو عید است در او روزه حرام /بزم تو بهشت
است در او باده حالل( ».فخرالزمانی قزوینی ،1363 ،ص .)439
 .4-1-2-3برخورد حکومت قاجار با صنعتگران
کارآفرین:
«امیرکبیر برای ترویج ساختن سماور در ایران جمعی از
صنعتگران اصفهان را طلب کرد و همان سماور رسیده از روسیه
را به یکی از صنعتگران زبردست اصفهان سپرد تا نظیرش را بسازد.
استاد اصفهانی از عهدۀ آن خوب برآمد .امیر او را بنواخت و چنانکه
رسمش بود سرمایهای در اختیار او گذاشت تا به فن سماورسازی
بپردازد .همچنین ،بنابر شیوۀ خود مقرر داشت تا چند سال ساختن
سماور در انحصار آن استاد باشد[ .استاد] با دلگرمی دستبهکار
شد ،اما  ...دیری نگذشت که با برکنارشدن امیر از صدارت ،کار
استاد سماورساز هم به تباهی رسید .پس از عزل امیر ،مأموران دولت
سراغ سماورساز رفتند و سرمایهای که به او داده بودند مطالبه کردند.
چون آن را صرف تهیۀ لوازم کار نموده بود ،نتوانست همۀ وجه را
بپردازد ،استاد هنرمند را دور بازار میگرداندند و چوب بر سر رویش
میزدند ،مگر راهگذاران ترحمی کنند و چیزی بدهند تا قرض خود
را کارسازی نماید .از آن ضربهها ،که بر سرش وارد آمد ،نابینا گشت
و بقیۀ عمر به گدایی نشست( ».آدمیت ،1362 ،ص .)395-394
«از مخترعات آن مرحوم [آقا شیخ علی دریائی] تفنگ تهپر و ساعت
دزد بگیر و کالسکۀ خودروی جنگی و قبلهنمای معروف که هم قطب و
قبله را نشان میداد و هم ظهر و درجات را معین مینمود و هم خواص
ّ
دیگر داشت [بود]  ...از آن مرحوم شنیدم که گفت به ناصرالدینشاه گفتم
اگر مخارج یک مدرسه را بدهید من یک مدرسه تشکیل میدهم که در
هر اطاقی از آن مدرسه یک علم صنعتی تدریس شود و پس از زمانی
ّ
قهرًا صنایع ایران در تحت ّ
علمیت خواهد آمد  ...ولی ناصرالدینشاه
چون دید این مدرسه اگر منعقد گردد اصالح اهالی ایران را منتج خواهد
گردید ،لذا جواب داد حیف است که فکر شما در جزئیات خراب
شود .به هر جهت دماغ آن مرحوم سوخت چنانکه دماغ دیگران سوخته
گردید( ».ناظماالسالم کرمانی ،1384 ،ص .)117-116
«آقا ّ
سیدمرتضی باسمهچی مدعی شد که کارخانۀ صابونپزی
دایر کند و صابونی به عمل آورد که مثل صابون خارجه باشد و
ارزانتر از صابون متعارفی هم بفروشد ،امتیاز هم نمیخواست
فقط اذنی میخواست که صابون پزها مانع او نشوند ،مالیات دیوان
را هم میداد .نمونۀ صابون را هم به انواع مختلفه به من داد .من هم
صابون آن را خدمت آقای طباطبایی 1ارائه دادم .جناب معظم فرمود
 .1آقا ّ
ّ
دمحمد طباطبایی سنگلجی
سی
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عریضه کند به عینالدوله 1چون این عمل خدمتی است به مملکت
و رفع احتیاج داخله را از خارجه میکند ،لذا من از او معاونت
میکنم ... .او هم عریضه کرد به صدراعظم ،آقای طباطبایی هم
در این خصوص چیزی نوشت .کاغذ آقای طباطبایی و عریضۀ آقا
سیدمرتضی را به عینالدوله رسانیده اجازه نامه صادر شدّ .
ّ
سید
بیچاره به اطمینان کامل شروع به عملیات نمود .صابون پزها به
نظامالملک 2راپورت دادند .نظامالملک در مقام ممانعت برآمده [و
ّ
گفت] که مالیات صابون را ناصرالدینشاه به پدر من داده است و او
هم [آن را] وقف نموده است که باید برود به نجف اشرف و صرف
روشنایی مقبرۀ پدرم گردد .آقا ّ
سیدمرتضی آنچه گفت من مالیات
را میپردازم جواب دادند که صابون تو که به این خوبی درآید سایر
صابونها را میشکند و آن وقت روشنی قبر پدرم کم میشودّ .
سید
بیچاره گفت من امتیاز نخواستم ،به سایرین هم یاد خواهم داد؛ به
خرج نرفت[ .با وجود] مخارج گزافی که ّ
سید کرده بود ،دماغش را
سوزانید  ...برای این که در سر مقبرۀ مرحوم نظامالملک یک چراخ
زیادتر روش گردد( ».همان ،ص .)172
 .5-1-2-3استقالل دانشگاه در دوران پهلوی:

در تاریخ معاصر ایران هیچگاه چنانکه بایسته است دانشگاه
استقالل نداشته است .نطق مصدق در مجلس در سال 1323
گویای این معضل است:
« ...دانشگاه در همهجا استقالل مالی دارد[ ]8و  ...قانون تأسیس
دانشگاه هم این مسئله را تأیید میکند ،ولی متأسفانه در این مملکت تاکنون
اجرا نشده است  ...اگر بنا باشد که مجلس به دانشگاهی که مرکب از هجده
نفر استاد است و مرکب از اشخاصی که مربی رجال این مملکت هستند ،از
ً
اشخاصی که روزنۀ امید این مملکت هستند اعتماد نکند  ...حقیقا امیدی از
این دانشگاه نمیشود داشت و هیچوقت کارهای آن درست نخواهد شد».
(کیاستون به نقل از مؤمنی و نقش تبریزی ،1394 ،ص .)151
 .6-1-2-3نامۀ کارشناسان اقتصادی به محمدرضا شاه
و واکنش او:

هوس برپاکردن
«وقتي آن جهش بزرگ در قيمت نفت پيش آمد ،او ِ
و رسيدن به دروازههای تمدن بزرگ را در سر پروراند و براي اينکه
اين کار را اجرايي و عملياتي کند ،يک تيم ممتاز از مهندسين مشاور
بينالمللي را دعوت کرد که اين برنامه را طراحي کنند  ...اينها به شاه
گفته بودند که بهجاي فکرکردن به رسيدن به آستانۀ دروازههای تمدن
بزرگ به فکر رفع بحرانهاي جدي اقتصادي و اجتماعي باشد که
کشور با آنها دستبهگريبان است و گوشزد کرده بودند با اين وضعيت
هرچه به جلو حرکت کنيد ،اين بحرانها جدیتر خواهد شد .وقتي اين
مطالعات در اختيار شاه قرار گرفت ،شاه با عصبانيت گفته بود« :پول
 .1صدر اعظم وقت
ّ
عبدالوهاب خان نظامالملک ،پسر میرزا کاظم خان نظامالملک.
.2

اينها را بدهيد و آنها را بيرون کنيد( ».مؤمنی 1395 ،ب).
مرور مختصر منابع تاریخی نشان میدهد که از انتهای عصر زرین
فرهنگ و تمدن اسالمی در قرون پنجم و ششم هجری تا پیروزی
انقالب اسالمی در سال  ،1357نهفقط دانشمندان و نوآوران امنیت و
آزادی عمل بسیار اندکی دارند ،بلکه شرایط حاکم بر جامعه بهگونهای
بوده است که برخی صاحبنظران ،یکی از ویژگیهای تاریخی ـ
اجتماعی ایران را «نخبهکشی» دانستهاند ،یعنی جامعۀ ایران نهفقط
ً
نخبگان خود را محور قرار نمیداده ،بلکه عموما آنها را حذف
میکرده است (رضاقلی.)1377 ،
مؤمنی در این مورد مینویسد:
«در پهنۀ تاریخ ایران میبینیم که اغلب صاحبنظران و متفکران
برجسته در این کشور یا دچار آوارگی بودند یا دچار انزوا .به تعبیر
اقتصاددانان ،در شرایطی که نظام تولید امنیت خوب کار نکند،
هزینۀ فرصت اندیشیدن باال میرود و بسیاری از کسانی که ظرفیت
و توانایی اندیشیدن دارند ترجیح میدهند که یا توانایی خود را بهکار
نگیرند یا آنکه در حوزههایی بهکار گیرند که پیوندی با نظام تولید
امنیت برقرار نکند( ».مؤمنی ،1384 ،ص .)421
چنانچه بخواهیم جایگاه دانشمندان و نوآوران در چند قرن اخیر ایران
را با جایگاه ایشان در غرب طی دوران قرون وسطی مقایسه کنیم ،باید
ویژگیهای برآمده از استبداد ایرانی (مانند بیضابطگی ،در نازلترین
سطحبودن حقوق مالکیت خصوصی ،شدت بیثباتی ،ناامنی) را نیز
لحاظ کنیم .براساس ویژگیهای مربوطه میتوان نتیجه گرفت که
دانشمندان و نوآوران ایران طی قرون اخیر جایگاهی حتی تأسفبارتر
از جایگاه دانشمندان و نوآوران غربی طی قرون وسطی داشتهاند.
 .2-2-3وضعیت موجود کشور از حیث نسبتی که با
دانشبنیانشدن دارد از نظر جایگاه دانشمندان و نوآوران
و با تأکید بر وابستگی به مسیر تاریخی

نظر به مفهوم «وابستگی به مسیر تاریخی» و جایگاه دانشمندان و
نوآوران ایرانی در جامعه طی چند قرن اخیر ،در تبیین وضعیت موجود
تاریخی
جامعه باید توجه داشت که نیروهای درونی برآمده از مسیر
ِ
طیشده در چند قرن اخیر ،جامعۀ ایران را به سمت و سویی سوق
میدهد که در آن دانشمندان و نوآوران همچنان در حاشیه و تحت نفوذ
و سلطۀ گروههای ممتاز (قدرتمندان ،سیاستمداران) قرار داشته باشند؛
وضعیتی که با دانشبنیانشدن تضاد دارد .بهعبارتدیگر ،از نقطهنظر
جایگاه دانشمندان و نوآوران در جامعه ،دانشبنیانشدن برای ایران
مستلزم اصالح آگاهانۀ مسیر تاریخی و تحولی بنیادین در نهادهای
زیربنایی جامعه است؛ بنابراین دورۀ جاری (دورهای که از انقالب
اسالمی در سال  1357آغاز شده است و همچنان ادامه دارد) را باید
بهمثابۀ دورۀ گذار دید ،دورهای که در آن برخی نیروها بهمنظور افزایش
امنیت و آزادی عمل دانشمندان و دانشبنیانشدن جامعه فعالیت
نهادی دیگر ،که ریشههای مزمن چندصد
میکنند و برخی نیروهای
ِ

«بنیان جامعه»
از «بازیچۀ قدرت» تا
ِ

ساله دارند ،با هدف حفظ و افزایش سلطۀ قدرتمندان و سیاستمداران
بر دانشمندان و نوآوران عمل میکنند .بهمنظور دانشبنیانشدن جامعه،
ضروری است نیروهای اخیر ،که از اصلیترین موانع دانشبنیانشدن
جامعه است ،بهخوبی شناخته و مدیریت شوند .همچنین پیشاپیش
الزم است عموم مردم برای دانش ارج و احترامی که شایسته و بایستۀ
بنیان قرارگرفتن آن است قائل شوند.
برخی پدیدههای رایج در نظام آموزش و پژوهش کشور حاکی
از آن است که جامعۀ ایران هنوز نتوانسته از مسیر تاریخی طیشده،
که در آن دانشمندان و نوآوران تحت نفوذ و سلطۀ اصحاب قدرت و
سیاست بودهاند ،فاصله گرفته ،در مسیر دانشبنیانشدن قرار گیرد؛
ً
مثال همانطور که زیباکالم بیان میکند ،سخنرانی مسئوالن حکومتی
در مراسم افتتاحیه و اختتامیۀ همایشهای علمی برای متخصصان و
استادان دانشگاه ،که به رسمی متداول تبدیل شدهاست:
«از جمله اهانتآمیزترین رفتارهایی است که جلو چشم عالمان
و ارباب جراید و سپس میلیونها شنونده و بینندۀ صداوسیما به
عالمان اصیل و غیربازیگر و تحقیقاتشان نشان داده میشود و از جمله
مواقفی است که نشان میدهد چه میزان در جامعۀ ما ،عالمان تابع
حاکمان و مرهون الطاف ایشان هستند .تابعیتی که نشان میدهد
معرفت در جامعۀ مرسوم به اسالمی ما ،چه میزان در قبضۀ قدرت
و ثروت است .این تابعیت در تعارض مسلم با مواریث فرهنگی و
اعتقادی شیعی ماست( ».زیباکالم ،1389 ،ص .)14
شاهد دیگر بر این مدعا را میتوان در یافتههای مطالعهای
که بهمنظور بررسی عوامل موثر در رشد و موفقیت شرکتهای
دانشبنیان در ایران ارائه شد مشاهده کرد .در نتیجۀ این مطالعه،
فرنودی و همکاران ( )1396نشان دادند که برای شرکتهای
دانشبنیان ایران ،که انتظار میرود بر علم و دانش خود اتکا
داشته باشند ،ارتباط با دولتمردان و گروههاي البیکننده در
سطح علم و فناوري کشور اهمیت بسزایی دارد و بخش عمدهای
از آنها «براي رشد نیازمند نوعی وابستگی هوشمندانه به دولت
هستند که نهتنها مقولهاي کلیدي در فرایند رشد آنها محسوب
میشود ،بلکه محرك اصلی و یا بهعبارتی پیشران نوآوري آنها
نیز هست .حضور افراد وابسته به دولت ،که داراي دانش فنی الزم
و مهارتهاي مدیریتی باشند [در میان هیئت مدیره یا سهامداران
شرکت] ،بهنوعی ضمانت موفقیت رشد شرکتهاي دانشبنیان
در فضاي فعلی اقتصادي و سیاسی ایران خواهد بود» (فرنودی و
همکاران ،1396 ،ص  .)63آنها همچنین نتیجه گرفتند:
«عمده شرکتهاي رشدیافتۀ دانشبنیان در ایران بهظاهر خصوصی
هستند؛ چراکه دولت از طریق افراد معتمد خود شرکت را تأسیس و
افراد حقیقی دولتی سهامدار آنها هستند .شرکتهایی که در اقتصاد
امروز ایران توانستهاند رشد کنند براي تأمین بازار محصوالت خود
و یا تأمین مالی به دولت وابسته بودهاند و این رشد ،بدون روابط
غیررسمی با دولت محقق نمیشد( ».همان ،ص .)64-63
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نتیجهگیری
در این مقاله ،نخست با مقایسۀ جایگاه دانشمندان و نوآوران
کشورهای صنعتی ،پیش و پس از دانشبنیانشدن جامعه ،نشان
داده شد که تحقق باالترین سطح امنیت و آزادی عمل برای
دانشمندان و نوآوران نه پیامد و نه پیشنیاز دانشبنیانشدن ،بلکه
یکی از ارکان اصلی آن و سر تعظیم فرودآوردن عموم افراد جامعه
در برابر دانش ،بهمثابۀ روح دانشبنیانشدن است .سپس جایگاه
دانشمندان در تاریخ چند قرن اخیر ایرانزمین بررسی و مشخص
شد که مسیر تاریخی طیشده در ایران با شرایطی که در آن
دانشمندان محور و بنیان جامعه باشند فاصلۀ ماهوی زیادی داشته
است .به عبارتی دیگر ،تحقق جامعۀ دانشبنیان در ایران ،مستلزم
تحولی اساسی است که طی آن ،در دورۀ گذار کنونی ،دانش و
دانشمندان از جایگاه تاریخی خود (بازیچۀ دست قدرتمندان)
ً
کامال فاصله گرفته ،به جایگاهی که شایسته و بایستۀ آنهاست
(بنیان و محور جامعه) نائل شوند.
با پیادهکردن محتوای مقالۀ حاضر بر مدلی که احسانی و
همکارانش ( )1395با هدف تبیین نسبت ایران با دانشبنیانشدن
ارائه دادهاند (شکل  ،)1یکی از شاخصههای نشاندهندۀ اینکه
جامعه درحال حرکت در کدام مسیر (توسعۀ دانشبنیان یا شبهتوسعه
از طریق شبهدانش نفتبنیان) است را می¬توان ماهیت تغییرات
جایگاه دانشمندان و نوآوران در جامعه دانست؛ بهاینترتیب که
افزایش امنیت و آزادی عمل دانشمندان و نوآوران بهمثابۀ قرارگرفتن
در مسیر توسعۀ دانشبنیان و کاهش امنیت و آزادی عمل آنها
حاکی از حرکت در مسیر شبهتوسعه و شبهدانش نفتبنیان خواهد
بود؛ بنابراین نیاز است در ارزشیابیها و پایشهای نظام علم
و فناوری کشور ،تغییرات جایگاه دانشمندان و نوآوران در مقابل
قدرتمندان و سیاستمداران بهدقت بررسی و رصد شود.
ازآنجاکه بدون نهادینهشدن همراهی عموم مردم ،قوانین و
ات حمایتکننده از دانشمندان و نوآوران ضمانت اجرایی
مقرر ِ
نخواهند داشت ،یکی دیگر از استلزامات نهادی دانشبنیانشدن
ایران این است که عموم مردم جایگاه دانش (و به تبع آن دانشمندان
و نوآوران) را به رسمیت بشناسند و در برابر آن سر تعظیم فرود
آورند .در کشوری مانند آمریکا (فارغ از اختالفنظرهایی که
در دیدگاههای رایج در ایران و آمریکا درمورد تعریف دانش و
اینکه چه کسانی مصداق واقعی دانشمندند دیده میشود) ریشۀ
دانشبنیانبودن پیش از اینکه در قوانین و مقرراتی باشد که از
محوربودن دانشمندان و نوآوران حمایت میکنند ،در پیروی ،شأن
و احترامی است که مردم برای دانش و پژوهش قائلاند .اینکه
بخش عمدهای از بودجۀ دانشگاههای آمریکا ،که با بودجههایی
نجومی اداره میشوند ،از ِق َبل کمکهای خیریه تأمین میشود
شاهدی بر این مدعاست.
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بنابراین جامعۀ درحال گذار ایران از حیث جایگاه دانشمندان و
نوآوران ،چه در تعامل با اهل قدرت و سیاست و چه در دیدگاه عموم
ً
مردم ،با دانشبنیانشدن فاصلۀ ماهوی زیادی دارد که اوال الزم
ً
است این فاصلۀ ماهوی پذیرفته شود و ثانیا در سیاستگذاریها
برنامهریزیها و پایشهای مربوط مدنظر قرار گیرد.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920530000391
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