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The bitter drug for Iran research and education system to shift 

from "Oil-based path" to "Knowledge-based path" 
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Abstract 

The purpose of this study is to identify and introduce the "starting point" of 

shifting the country's education and research system from the "oil-based" to 

the "knowledge-based" path. Given the ambiguities and complexities of 

"nature of starting point of correction process" for an individual or a society 

that has gone down in an undesirable historical path, using library studies, 

the views of experts in the fields of success, Islamic mysticism and 

development about the starting point of becoming an unsuccessful, perverse, 

and undeveloped, individual or community into a successful, transcendent 

and developed individual or community were examined. Experts in the fields 

of success, Islamic mysticism and development explain the starting point of 

the transformation process of an unsuccessful, perverse, or undeveloped, 

individual or community as "drinking the bitter drug", "repentance or 

vigilantism", and "changing ways of thinking", respectively that can be 

described as an identical phenomenon from different points of view: 

"confessing it self's responsibility for achieving the undesirable status quo". 

Many other scientists have mentioned the same concept. Therefore, in order 

to correct the intended oil-based path, Iran science and research system in 

the first step should "drink the bitter drug" that's mean it should admit the 

deterioration of the situation and accept its responsibility for achieving 

current situation; otherwise, any other action would be as continuing the 

inefficient historical path. 

Keyword: Higher education inefficiency, knowledge-based development, 

historical path dependence, historical oil-based path, science and technology 
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 پژوهش کشوروشداروي تلخ نظام آموز

 بنيانبنيان به مسير دانشبراي چرخش از مسير نفت
 1وحید احسانی

 2سیدمحمدباقر نجفی

 چکیده

و پژوهش کشور از مسیر چرخش نظام آموزش « نقطة آغازین»هدف مطالعه، شناسایی و معرفی 

)توسعه  های جهان مدرن( به مسیر مطلوببنیان از نوآوریتاریخی نامطلوب )تقلید سطحی و نفت

ای چیستی نقطه شروع اصالح فرد یا جامعه»های نظری بنیان( است. نظر به ابهامات و پیچیدگیدانش

ای، به بررسی ، با استفاده از مطالعات کتابخانه«که در یك مسیر تاریخی نامطلوب قرار گرفته است

آغازین تبدیل شدن  های موفقیت، عرفان اسالمی و توسعه در مورد نقطهنظران عرصهدیدگاه صاحب

یافته پرداخته مانده به یك فرد یا جامعه موفق، متعالی و توسعهیك فرد یا جامعه ناموفق، گمراه و عقب

های موفقیت، عرفان اسالمی و توسعه به طور مشخص به نظران شناخته شده حیطهشد. برخی صاحب

مانده به یك فرد یا اموفق و عقباین مهم پرداخته و نقطه آغازین متحول شدن یك فرد یا جامعه ن

و « توبه یا یَقَظَه»، «نوشیدن داروی تلخ»یافته را به ترتیب با استفاده از مفاهیم جامعه موفق و توسعه

توان توضیح یك تحول واحد از ها را میاند که همگی آنمعرفی کرده« تغییر در روش فکر کردن»

در آثار بسیاری «. رسیدن به وضع نامطلوب موجود پذیرش مسئولیت خود در»زوایای مختلف دانست: 

ها، نظام آموزش از اندیشمندان دیگر نیز مطالبی وجود دارد که با این مفهوم همخوانی دارد. مطابق یافته

بنیان باید در بنیان به مسیر دانشو پژوهش کشور به منظور چرخش از مسیر تاریخی ناکارآمد و نفت

نوشد، یعنی اوال، باید وخامت اوضاع خود را قبول کند و ثانیا، مسئولیت خود گام اول، داروی تلخ را ب

تواند آمادگی است که می« نوشیدن این داروی تلخ»در رسیدن به نقطه نامطلوب کنونی را بپذیرد. فقط 

 را در ما ایجاد کند. در« های جهان مدرنتقلید کورکورانه و ناکارآمد از نوآوری»خروج از چرخة مزمن 

صورت، چنانچه پیش از نوشیدن داروی تلخ مذکور به هر نوع اقدامات اصالحی بپردازیم، باز غیر این
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شود خستگی و مانیم و چیزی که افزون میایم میگردیم و همان جا که بودهبه گرد خویش می»هم 

 «.مالل و افسردگی است

 

تگی به مسیر تاریخی، مسیر تاریخِی بنیان، وابسناکارآمدی آموزش عالی، توسعة دانشکلیدواژگان: 

 گذاری علم و فناوری.بنیان، سیاستنفت
 

 مقدمه

و نقش محوری آن در توسعة جامعه بر کسی پوشیده نیست. با  وپژوهشاهمّیت نظام آموزش

وپژوهش ایران این وجود، مطالعات پیشین شواهد زیادی ارائه دادند دال بر این که نظام آموزش

آمدی بوده و لذا قابلیت چندانی برای ایفای نقش در توسعة جامعه ندارد دچار معضل ناکار

ج؛ 1396ب؛ 1396الف؛ 1396ب؛ 1395الف؛ 1395)احسانی، اعظمی، نجفی و سهیلی، 

های دهد که طی دههنشان می 1(. به عنوان نمونه، شکل 1393خسروی، شریفاتی و رحیمی، 

لحاظ تعداد مقاالت علمی، رتبة کشور از لحاظ  اخیر، به موازات بهبود چشمگیر رتبة ایران از

 است. های توسعه تنزل یافتهبیشتر شاخص

 

 
-مقایسة روند تغییرات رتبة ایران از لحاظ تعداد مقاالت با رتبة کشور از لحاظ برخی شاخص -1شکل 

 الف(1395های توسعه )احسانی و دیگران، 
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نظران نیز بر معضالت اساسی از صاحبعالوه بر نتایج حاصل از مطالعات پیشین، بسیاری 

؛ 1393اند )خانیکی، کیفیتی و ناکارآمدی( تأکید کردهوپژوهش کشور )شامل بینظام آموزش

؛ 1394راد، ؛ قانعی1392؛ فکوهی، 1395؛ فراستخواه، 1393؛ فتاحی، 1390اردکانی، داوری

 ؛(.1390؛ منصوری، 1382همدانی، ؛ معصومی1393گلشنی، 

پژوهش کشور این است که تصویری وات عجیب و قابل تأّمل دربارۀ نظام آموزشیکی از نک

نظران، دهند با تصویری که صاحبکه مسئوالن مربوطه از وضعیت نظام مذکور ارائه می

کنند تفاوت فاحش و تأّمل برانگیزی دارد. به عنوان اندیشمندان و متخصصان مربوط ارائه می

و  2( نگران عقب ماندن سایر کشورها از ایران است1391) 1ولینمونه، در حالی که مخبردزف

ها، تعداد هایی از قبیل تعداد دانشگاهسایر مسئوالن نیز یا در حال افتخار کردن به رشد کمیت

ها و غیره بوده و یا نهایتًا، التحصیالن دانشگاهی، تعداد دارندگان مدرك دکتری، تعداد مقالهفارغ

تغییر »هایی مانند وپژوهش کشور، صرفًا بر مقولهکارآمدی نظام آموزشبرای بهبود کیفیت و 

بنیان یا امثال های دانش، ازدیاد شرکت«های استنادیهای کمی به شاخصها از شاخصمشوق

های زمینه»( بر فراهم آوردن 196: 1390داوری اردکانی )نظرانی مانند آنها تأکید دارند، صاحب

سازی جهت ( بر زمینه1389، منصوری )«جهان علم»پدید آمدن « فکری و روحی و اخالقیِ 

« شرایط حصول علم»تا( بر شناخت و مرادی )بی« گفتمان علمی»و « علمیاجتماع»گیری شکل

هویتی است که  ،روح علم»( نیز معتقد است که 1394راد )اند و قانعیدر ایران تأکید کرده

-کنیم کالبد علم، که همان دانشگاه است را منتقل کردهتواند منتقل شود و اکنون اگر فرض نمی

( معتقد است 1397؛ 1394همچنین، در حالی که منصوری )«. اما روحش را هنوز نداریم ،ایم

را نشناخته و دانشگاه )به « علم مدرن»و « های نوین علمیماهیت روش»ما در ایران هنوز که 

                                                                 
 . دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی1

 «.سرعت علم در ایران باالست، نگرانیم که کشورهای دیگر عقب بمانند(: »1391مخبردزفولی ). 2
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تعداد ان نظام آموزش عالی کشور بر افزایش معنای مدرن آن( نداریم، عموم مسئوالن و مدیر

 کنند.های برتر دنیا افتخار میهای کشور در فهرست دانشگاهدانشگاه

-وپژوهش کشور به اندازهنظران و مسئوالن دربارۀ نظام آموزشهای صاحباختالف میان گفته

موجود  ای زیاد است که اگر یك ناظر بیرونی سخنان هر دو طرف )تصویرهایی که از وضع

تواند باور کند که هر دو گروه در دهند( را بخواند نمیهایی که ارائه میحلکنند و راهارائه می

 سخن گفته باشند!« وپژوهش واحدیك نظام آموزش»مورد 

شدن صنعت، کشاورزی، اقتصاد و جامعه « بنیاندانش»این مسئله از آن نظر قابل تأمّل است که 

ها بر اساس های این عرصهگیریبه معنای آن است که تصمیم )ارندکه همگان بر آن تأکید د(

علم و پژوهش صورت بپذیرد، در حالی که در کشور ما، نه تنها در صنعت و کشاورزی بلکه 

های ها با توصیهگیریها و تصمیمگذاریوپژوهش رسمی نیز سیاستدر خود نظام آموزش

 دارد. نظران مربوطه فاصلة فاحشیمتخصصان و صاحب

 وابستگی به مسیر تاریخی

وپژوهش رسمی کشور مستلزم آن است که ر برای درمان نظام آموزشای موثی نسخهارائه

های بسیار مهم باشیم. یکی از جنبه پیشاپیش، وضع موجود آن را به صورتی صحیح درك کرده

ی وضع بندگیرد، صورتکه معمواًل مورد غفلت قرار می« درك صحیح وضع موجود»از 

( 45: 1390طور که ملکی )(. همانNorth, 1993موجود در قالب یك بستر تاریخی است )

 دهد:توضیح می

های وضعیت موجود بیش از این که الزم باشد مختصات و ویژگی... »

-توصیف شود، باید آنها را تبیین کرد و توضیح داد. این مسئله کفایت نمی

تر آن است هایی است، مهمویژگی کند که بگوییم فالن جامعه دارای چه

است. در  ت موجود محقق شدهداده شود، چرا و چگونه وضعی که توضیح
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کند و بسیاری از موارد مسیر طی شده قبلی حرکت آینده را نیز محدود می

 1ای که معمواًل تحت عنوان وابستگی به مسیردهد، پدیدهبه آن شکل می

 «.شودشناخته می

-به این موضوع داللت دارد که افراد و اجتماعات انسانی را نمی« ه مسیروابستگی ب»اصطالح 

-هایی که اتخاذ میتوان به صورتی مستقل از گذشته و تاریخشان دید. بر این اساس، تصمیم

نده خواهیم داشت، عالوه بر تی که در آیرویم و لذا موقعیکنیم، جایی که بعد از این می

ایم نیز هایی که در گذشته اخذ کرده ما و همچنین به تصمیمت کنونی، به موقعیت قبلیِ موقعی

مؤمنی،  ؛Margolis and Liebowitz, 1998; Martin and Sunley, 2006بستگی دارد )

 (.1377، 2؛ نورث1394

هر »دارد: به این مسئله اشاره کرده و بیان می« تمایل»( با استفاده از واژۀ 11: 1389القلم )سریع

ای ملت یا حکومت ملی، به طور طبیعی دارای جامعه -سی از قبیله تا کشورنوع واحد سیا

«. دهدنشان می« تمایل»ها، هنجارها و افکار خاّصی ها، واکنشاست که به رفتارها، کنش

ای از نهادهای اجتماعی است که به نهادگرایان معقتدند که این تمایل محصول وجود مجموعه

دهند. آنها برای توضیح این پدیده از اصطالح پایداری جهت می قلمرو انتخاب افراد و جوامع

های افراد و جوامع در طول کنند تا سازوکارهای ثبات نسبی انتخابو تداوم نهادها استفاده می

های افراد و جوامع تابع نهادهاست، تاریخ را تبیین کنند. از منظر نهادگرایان، از آنجا که انتخاب

مانند ها نیز به طور نسبی با ثبات باقی میبدون تغییر باقی بمانند، انتخاب تا هنگامی که نهادها

نهادها در سطوح مختلف  ییرکه سرعت تغ دهدیم یحتوض( 1381(. ویلیامسون )1377)نورث، 

وح در سط ییربوده اما تغ ییردر حال تغ یوستهپ یسطح ینهادها ؛متفاوت است یاربس ینهاد

 به هامعموالً قرن -شده است یاد «یاجتماع دارریشه سطح» عنوان با آن از که– عمیق نهادی

 انجامد. به هر حال، تغییر هر پدیدۀ اجتماعی مستلزم تغییر نهادهای مؤثر بر آن است.می طول

                                                                 
1  . Path dependence 

2. North 
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به معنای آن نیست که « وابستگی به مسیر تاریخی»مهم است تأکید شود که صحبت کردن از 

طور که ذشتة خود و پدرانشان را ادامه دهند، بلکه همانها و جوامع مجبورند مسیر گانسان

های ا امکانتاریخ عرصة امکان است، ام»دارد: (. بیان می110-109: 1384داوری اردکانی )

 «.شوداست ظاهر و معین می تاریخ در افقی که با تفکر گشوده شده

، وضع «سیر تاریخیوابستگی به م»( با استفاده از مفهوم 1395احسانی، اعظمی و نجفی )

موجود نظام آموزش و پژوهش کشور را در قالب قرار گرفتن بر سر یك دوراهی سرنوشت 

بندی کردند. از آنجا که مطالعة حاضر، بر مبنای چارچوب مذکور و به عبارتی در ساز صورت

 است، نیاز است پیش از پرداختن به سایر مباحث، چارچوب مورد نظر شرحادامة آن انجام شده

 شود. داده

 پژوهش کشورودوراهی سرنوشت سازِ پیش روی نظام آموزش

های گوناگونی مانند است را با عبارت نظران، مسیری که ایران طی قرون اخیر طی کردهصاحب

)کاتوزیان، « شبه مدرنیسم نفتی»(، 1359)اشرف، « داری در شرایط نیمه استعماریرشد سرمایه»

دولت »(، 1391)شایگان، « توهّم مضاعف»(، 1390ی اردکانی، )داور« تجدد مآبی»(، 1377

اند. ( توصیف کرده1387)حائری، « نگریسطحی»( و مفهوم  ,1970Mahdavy« )1رانتی

های موجود، اغلب نظریات رغم تفاوت( نشان دادند که علی1395احسانی، اعظمی و نجفی )

تقلید کورکورانه و »ن را در عبارت توان آباال دارای یك عنصر کلیدی مشترك هستند که می

خالصه کرد. کورکورانه و ناکارآمد بودن این تقلیدها به معنای این « ناکارآمد از ظواهر غربی

های تمدّنی غرب و حتّی پیش از این است که اوال، پیش از این که نیاز خود به هر یك از جنبه

و ثانیاً، بدون این که ابداعات غربی را مان( را شناخته، ها و هویتکه خودمان )اهداف، اولویت

ایم، و بدیهی است که از چنین تقلیدی انتظار به درستی درك کرده باشیم به تقلید دست زده

-نیز از این روست که در این مسیر هیچ« ظواهر غربی»رود. تأکید بر کارآمدی و اثربخشی نمی

                                                                 
1. Rentier State 
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ساختار نهادی محرك چنین ابداعاتی  های فکری وگاه به فلسفة پیدایش، مبانی شناختی، بنیان

بادآوردۀ  های غربی را با اتکا بر ثروتنمایشی از نوآوری هایینمونهتوجه نکرده بلکه صرفًا  

ر وپژوهش کشور به معنای آن است که دبودن نظام آموزش« بنیاننفت»ایم. نفت جعل کرده

-دهی به فعالیتبرای جهتوپژوهش مدیران نظام آموزش مسیر تاریخی طی شده، اهرم اصلی

است. یعنی هر شاخص  بوده« متکی به درآمدهای نفتی های مالیمشوق»های دانشگاهیان، 

آموزشی یا پژوهشی که افزایش آن مورد توجه اهل قدرت و سیاست قرار گرفته )مانند تعداد 

تحقق  مقاالت(، مسیر رانت نفتی در جهت آن تنظیم و با مشارکت فعال بیشتر دانشگاهیان،

 است. اهداف مورد نظر پس از مدت کوتاهی جشن گرفته شده

است که در  های پژوهشی( ثابت کردهاین در حالی است که از حدود نیم قرن پیش، علم )یافته

اقدامات را  های بیرونی، کیفیت و اثربخشیهای ذهنی و خالقانه، تکیه بر مشوقمورد فعالیت

 (.1396آورد )احسانی و نجفی، پایین می

توانیم با گونه که با رو آوردن به علم و دانش و بنیان قرار دادن آنها میبنابراین، در آینده همان 

تغییر نهادها در مسیر تاریخی خود نقطة عطفی ایجاد کرده و در مسیر توسعه قرار بگیریم، این 

کورانه و ناکارآمد احتمال هم وجود دارد که با ادامة حرکت در مسیر تاریخی گذشته )تقلید کور

هایی تشریفاتی جعل کرده و هایی چون علم و دانش نیز صورتكاز ظواهر غربی(، از مرهم

قرار گرفتن در مسیر توسعه را بیش از پیش به عقب بیندازیم. از این نظر، شرایط کنونی که در 

اِه پیِش رو، ساز تبیین کرد؛ یك رتوان به مثابه یك دوراهی سرنوشتبریم را میآن به سر می

بنیان قرار دادن دانش و اصالح مسیر نهادی تاریخی از مجرای آن است، و راه دیگر، ادامة 

فایده و هایی بیمسیر تاریخی گذشته و تبدیل کردن اجزاء نظام آموزش و پژوهش به نمونك

 (.2( )شکل 1395ناکارآمد )احسانی، اعظمی و نجفی، 
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-شبه»یا « بنیانتوسعة دانش»بر سر یك دوراهی سرنوشت ساز: پژوهش کشور و، نظام آموزش2شکل 

 (1395)احسانی، اعظمی و نجفی، « بنیاندانش نفت

 

گیری نظام برای چرخش جهت»شود این است که: بر اساس مطالب باال، پرسشی که مطرح می

در مطالعة البته، «. ؟بنیان چه باید کردبنیان به مسیر دانشوپژوهش کشور از مسیر نفتآموزش

پژوهش کشور را به شرایط وای کامل که اجرای آن بتواند نظام آموزشنسخه حاضر، ارائه

« نقطة شروع»یی ندارد، بلکه صرفًا مطلوب برساند مورد نظر نبوده و نگارندگان چنین ادعا

گیری ترین اقدامی که بتواند جهتکنندهچرخش مذکور مورد نظر است، یعنی اولین و تعیین

تغییر دهد. همچنین، « بنیاندانش»سوی وبه سمت« بنیاننفت»پژوهش را از مسیر وم آموزشنظا

وپژوهش کشور گیری نظام آموزشدر این پژوهش، شرایطی مورد نظر است که اصالح جهت
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وپژوهش آغاز شده و عبارتی، خود نظام مذکور، آغاز کنندۀ اصالح مسیر از درون نظام آموزش

. زیرا این امکان نیز متصور است که فرایند اصالح، از جایی خارج از نظام اش باشدتاریخی

وپژوهش )مثال فرهنگ، سیاست یا غیره( آغاز شده و در مراحل بعدی، به اصالح آموزش

 وپژوهش نیز منجر شود.گیرِی نظام آموزشجهت

مزمن و  البته باید توجه داشت که در شرایطی که یك فرد، سازمان یا جامعه، به صورت

، مسئله «افتن نقطة شروِع تغییراتی»شود، تاریخی گرفتار یك مسیر نامطلوب و ناکارآمد می

-های زیادی دارد که به آن پرداخته شده ی در سطح نظری نیز پیچیدگیای نیست و حتساده

 است.

 «یافتن نقطۀ شروع تغییرات» های نظریپیچیدگی

به صورت مزمن و تاریخی گرفتار یك مسیر  در شرایطی که یك فرد، سازمان یا جامعه،

ای است، زیرا ، مسئلة پیچیده«شناسایی نقطة شروع تحول»شود، نامطلوب و ناکارآمد می

حرکت کردن در یك مسیر اشتباه برای مدت زمانی طوالنی، به معنای آن است که بیماری تمام 

در چنین شرایطی، تمامی است. های وجودی فرد، جامعه یا سازمان را در بر گرفته ساحت

های ویژگی»، «هاباورها و نگرش»، «نظام اداری»، «فرهنگ»، «سیاست»، «اقتصاد»های عرصه

کنند. آنها در جهت تشدید یا استمرار وضع نامطلوب عمل می های همهو زیرشاخه« شخصیتی

شوند که وقتی ای میتنیدههای درهمشده به مثابه حلقهبرده های نامبه عبارت دیگر، عرصه

های بینیم توسط حلقهگذاریم، میبرای آغاز کردن فرآیند اصالح، روی هر کدامشان دست می

خاص، منوط است به اصالح سایر ود قفل شده و تغییر دادن آن حلقه دیگری در جای خ

اند. نورث ل( قفل شدههای دیگر )شامل همان حلقه اوها، که آنها نیز خود توسط حلقهحلقه
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آن است که بازده آن  1های ماتریس نهادیاز ویژگی»دهد: ( در این رابطه توضیح می26: 8513)

 «.انجامدمی 2ناپذیریبه خشکی و انعطاف»و این ویژگی « فزاینده است

کنش متقابل و چندگانة نهادهای مختلف )نهادهای سیاسی، اقتصادی، ، برهم«ماتریس نهادی»

هم همان وضعیتی است که « ناپذیریخشکی و انعطاف» فرهنگی و غیره( است و منظور از

وابستگی به »که « اینرسی ثبات و استمرار»پیش از این به آن اشاره شد، یعنی چیزی شبیه به 

دن نقطة ی در سطح نظری نیز، پیدا کرشود. در چنین شرایطی، حترا موجب می« مسیر تاریخی

 یزی است.برانگپیچیده و چالش شروع تغییرات مثبت، مسئله

 یانسان یهاتینهادها مستلزم فعال راتییتغ»دارد، ( بیان می73: 1379طور که نورث )همان

آید که در آن، ماتریس نهادی افراد را به بنابراین، وقتی شرایطی پیش می«. دار استهدف

رفتارهای نامطلوب و ضد توسعه سوق داده و عملکرد متناظر افراد نیز موجب استمرار و 

باشد؛ این « ساکن نهادهابه ابتدا تغییر»تواند گردد، نقطة شروع نمید نهادهای ناکارآمد میتشدی

ها هستند که همواره این ظرفیت و قابلیت را دارند که به نقطة شروع تغییرات اصالحی انسان

اس، ند. بر این اسمرور اصالح کن، نهادها را نیز به«های هدفمندفعالیت»تبدیل شده و از طریق 

نقطة شروع تغییرات مثبت »، پرسش از «نقطة شروع تغییرات مثبت جامعه چیستی»پرسش از 

 هاست.ها و چالششود که البته دارای همان پیچیدگیرا نیز شامل می« افراد

 شناسیروش 

ای است. به منظور شناسایی و کار گرفته شده در پژوهش حاضر، مطالعات کتابخانهروش به

، «است ای که در یك مسیر تاریخی نامطلوب گیر کردهع تغییرات فرد یا جامعهنقطة شرو»درك 

وجوی دیدگاه اسالمی و توسعه، به جست های موفقیت، عرفاننظران عرصهدر آثار صاحب

-های پیشنظران عرصهاندیشمندان در این باره پرداخته شد. به عبارت دیگر، در آثار صاحب

                                                                 
1  . Institutional Matrix 

2  . Lock In 
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گیریِ یك فرد یا جامعه از مسیر تاریخی تغییر جهت»ته شد که وجوی این پرداخگفته به جست

-تر، دیدگاه صاحببه طور مشخص«. شود؟ای آغاز مینامطلوب به مسیر مطلوب، از چه نقطه

)در ادبیات « فرد ناموفق به یك فرد موفق»نظران دربارۀ نقطه شروع فرایند تبدیل شدن یك 

یك »اسالمی( و -)در ادبیات عرفانی« اه حقیقتیك انسان گمراه به یك سالك ر»موفقیت(، 

)در ادبیات توسعه( بررسی گردید. موارد یافته « یافتهمانده به یك جامعة توسعهجامعة عقب

 اند.شده گزارش شده

های رغم ظرفیتیك منبع بومی غنی است که متأسفانه، علی« عرفان اسالمی»الزم به ذکر است، 

-اسالمی جامعه، در مباحث انسانی-فرهنگ و هویت ایرانیبسیار زیاد و سازگاری آن با 

 است. اجتماعی روز کمتر مورد استفاده قرار گرفته

 هایافته

یطه شده هر سه حنظران شناختهمطالعة آثار اندیشمندان حاکی از آن است که برخی از صاحب

ی خود، به اهمیت اسالمی و توسعه(، در محدودۀ موضوع مطالعات شده )موفقیت، عرفانبردهنام

توجه داشته و در آن باره « خروج از مسیر تاریخی نامطلوب نقطة شروع»های گیو پیچید

های مذکور در قالب سه بخش مجزا ارائه و نظران حیطهاند. در ادامه، دیدگاه صاحبسخن گفته

در  سپس، نظرات اندیشمندان دیگری که با دیدگاه آنها مطابقت یا همخوانی داشته است نیز

 است.قالب یك بخش جداگانه بیان شده

از نقطه نظر ادبیات « تأثیرگذار»به یك انسان « غیرمؤثر»نقطۀ شروِع تبدیل شدن یك فرد 

 موفقیت

را با « موفق بودن» شدۀ ادبیات موفقیت،نظران شناخته، یکی از صاحب(1383) 1کاوی

که از تأثیرگذاری بر زندگی خود و است، زیرا انسانی  معادل در نظر گرفته« تأثیرگذار بودن»

                                                                 
1.Covey 
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انسان »تواند نائل شود، اما در مقابل، هم نمی« موفقیت»اش عاجز است، به محیط پیرامونی

 اش، موفقیت را رقم خواهد زد.، با تغییر و اصالح هدفمند خود و محیط پیرامونی«رمؤث

اکارآمدی و کارآمد خروج از حالت ن نقطه»به عنوان « نقطه شروع تغییرات»نگاه کردن به 

-کند؛ چنانچه یکی از ویژگیرا نمایان می« شروع مسئله نقطه»های بیشتری از ، پیچیدگی«شدن

باشد، هر اقدامی هم که برای بوده« ناکارآمدی»های مسیر تاریخی نامطلوب فرد یا جامعه، 

گر، ماهیت اصالح مسیر و درمان ناکارآمدی انجام شود، ناکارآمد خواهد بود. به عبارتی دی

باطل، سیاه چالة گریز ناپذیر یا معضل  توان آن را به یك چرخهیست که میاناکارآمدی به گونه

عدم واکنش به » رد. معضل ناکارآمدی مانند بیماری فرضیبدون راهکاِر عملیاتی تشبیه ک

و لذا شده « عدم واکنش»است که هر دارویی هم برای درمان آن استفاده شود، مشمول « داروها

تبدیل شدن یك انسان ناکارآمد  ببینیم کاوی، در مورد نقطه شروع فایده خواهد بود. حالبی

 )غیرتأثیرگذار( به یك انسان کارآمد )تأثیرگذار( چه دیدگاهی دارد.

دانسته و  «عامل بودن»مردمان موثر را  ویژگی اصلی 7اولین ویژگی از  (،61: 1383کاوی )

نوشیدن داروی »از یك انسان غیرعامل به یك انسان عامل مستلزم تبدیل شدن  که معتقد است

 دهد:ت. او توضیح میاس« تلخ

شماری گرد آورده باشید که های سال برای خودتان دالیل بی اگر سال»

 و اوضاع یا اشخاص یا شخص اگر مخصوصاً–چرا بدبخت هستید 

 پنداشته یبدبخت این مسبب یا مسئول را خودتان وجود از بیرون شرایطی

 به اما. ببلعید را تلخ داروی باید. نیست آسان ابداً بودن عامل -باشید

پیش  هرگز که یابیدمی دست انگیزیهیجان رهایی به آن، دادن فرو محض

 .«از آن نچشیده بودید

آن است که فرِد ناموفق بپذیرد که عامل اصلِی « نوشیدن داروی تلخ»منظور کاوی از 

دیگر، به خود بقبوالند که خودش انتخاب  یبه عبارت ،اندهای خودش بودهاش انتخاببدبختی
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کرده بوده که بدبخت باشد؛ صرفاً پس از نوشیدن این داروی تلخ است که این توانایی را به 

اگر شخصی نتواند صادقانه بگوید: «: »دانتخاب کند که بدبخت نباش»دست خواهد آورد که 

و »تواند بگوید که: این را نیز نمی« های دیروز من استخابآنچه امروز هستم به دلیل انت»

 (.59: 1383)کاوی،  ««کنماکنون دیگر گونه انتخاب می

 اسالمی-آغاز سیروسلوک، از نقطه نظر ادبیات عرفانی یش شرطپ

شود که هدف آن تقرب یاد می« روسلوكسی»اسالمی، از پیشرفت با مفهوم -در ادبیات عرفانی

نظران عرصة عرفان( هایی که عرفا )صاحببندیو وصول به حق تعالی است. در بیشتر تقسیم

یا  -به معنای بیداری، بیدار شدن-« یَقَظه»اند، اولین مرحله، از مراحل سیروسلوك ارائه داده

اند به آن اشاره کرده« توبه»یا « یقظه»ای هآنچه عرفا با استفاده از واژه .عنوان شده است« توبه»

لی است که پیش نیاِز آغاِز سیروسلوك بوده و چنانچه سالك قبل از تحو بیداری یا همان

ده اثر بوها( بپردازد، اعمال و عباداتش بیها و ریاضتحصول آن به سایر مراحل )انواع عبادت

از حق شوند )وکیلی و هادیان  و و چه بسا موجب غرور، گمراهی و فاصله گرفتن بیشتر

 (.1391؛ جوادی آملی، 1390؛ مصباح یزدی، 1387رستانی، 

، از نقطه نظر ادبیات یافتهتوسعهمانده برای تبدیل شدن به جوامع ین گام جوامع عقبلاو

 توسعه

ضمن تبیین وضعیتی  -ادبیات توسعه هنظر برجستۀ نوبل اقتصادی و صاحببرند- 1استیگلیتز

آسای کشورهای شرق کنیم به تشریح رشد معجزهیاد می« دانش بنیان شدن»با عنوان که از آن 

 کم کردن شکاف»سای آنها بیشتر ناشی از آرشد معجزه»د که: دهآسیا پرداخته و توضیح می

                                                                 
1.Stiglitz 



 
 

 

 

  99 

 

یافته و کشورهای موجود میان کشورهای بیشترتوسعه شکاف»ست که به معنای بوده ا« دانش

 .(211: 1396)استیگلیتز،  ««ستا 1گیچگون اظ دانشاز لح یافتهکمترتوسعه

 د:افزایمی وی سپس

تغییر در روش فکر »دانش حاصل شد که آن  البته چیزی بیش از صرف»

بود. توضیح دادن این تغییر مشکل است: اول، مواجه شدن و « کردن

-« فقر»ت که مسئلة یکنارآمدن با تغییر. به عبارت دیگر، پذیرفتن این واقع

 …ری ضرو نه و استبوده ناپذیراجتناب نه – اندها گرفتار آن بودهرنکه ق

 (.211-212: 1396)استیگلیتز،  «

ز: گوید؛ چرخش بینشی ادر ادامه از یك چرخش بینش سخن می (227: 1396استیگلیتز )

باز )آزاد(  هداند به سوی یك جامعحقیقت را میبسته که  جامعه کننده از یكحمایت نگرش»

  .«داندداند که حقیقت را نمیمیکه 

 دیدگاه مشابه توسط اندیشمندان دیگر ارائه 

های موفقیت، عرفان نظران عرصهطور که مشاهده گردید، مطابق دیدگاه برخی صاحبهمان

 تحول، مستلزم یك «عملیاتی راهکار»کردن فرایند اصالح، پیش از ارائه اسالمی و توسعه، آغاز 

( یا یك دگردیسی درونی است که پیش از 1383)منصوری، « 2ینشچرخش ب»بنیادین، یك 

نامطلوبش خالصی یافته و تواند از وابستگی به مسیر تاریخی تجربة آن، فرد یا جامعه، نمی

مسیر حرکتش را اصالح کند. بنابراین، چنانچه فرد یا جامعه، بدون تجربه کردن تحول مورد 

ر دستور کار قرار دهد، اقدامات جدیدش، صرفًا از نظر، برای اصالح وضعیتش اقداماتی را د

شوند، در حالی که در واقع، چیزی حیث ظاهر، عنوان و ادعا، اقدامات اصالحی محسوب می

 جز تکرار اقدامات ناکارآمد قبلی )در راستای مسیر تاریخی نامطلوب( نخواهند بود.

                                                                 
 هاها به خروجی. دانش مربوط به چگونگی تبدیل نهاده1

 «شناخت عوامل رشد پژوهش و نه موانع آن: یك چرخش بینش»منصوری با عنوان  ه. اشاره به مقال2
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 یل شدن یك فرد یا جامعهرفی نقطه شروع تبدمورد نظر )مع نظر به اهمیت موضوع، مسئله

یافته/کارآمد به عنوان یك تحول موفق/توسعه انده/ناکارآمد به یك فرد یا جامعهمناموفق/عقب

درونی ناظر بر پذیرش مسئله و پذیرش مسئولیت خود در ایجاد و رفع آن(، در آثار سایر 

-از سایر صاحبهایی این بخش، نقل قول ز مورد کنکاش قرار گرفت. در ادامهاندیشمندان نی

ط سه شده توسدادهنظران که محتوای آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، با مفهوم شرح

 است. اندیشمند سابق مطابقت یا سازگاری دارد بیان شده

( درباره اهمیت تحول درونی و نسبت آن با توبه، عذرخواهی و اعتراف به 1398فدایی )

 دارد:اشتباهات گذشته، اظهار می

گردد. علت را باید در خود و تمایالت درونی است و به خود بر می علت»

 ،مقابل فرافکنی و مقصریابی ةنقط...  های خود جستجو کردگیریو تصمیم

توبه و بازگشت است. اولین نشانه توبه و بازگشت عذرخواهی و اعتراف 

 «.است

م بیرونی از نظر ادیان الهی تحول درونی با اصالح عال ( درباره ارتباط میان7: 1381ملکیان )

 راستاست:بیانی دارد که با مفهوم مورد نظر هم

 اند، آن اسـت کـهکرده دیو مذاهب بر آن تأک انیاد هکه هم یاز نکات یکی»

قبالً عالم درون دگرگون شده  نکهیدگرگون نخواهد شد، مگر ا رونیعالم ب»

 ی ...،جمعـ یدر ظـرف زنـدگ زیـو ن ... یفـرد یدر ظرف زندگ .... «باشد

در  نکـهیحـادث شـود مگـر ا یدگرگـون تانیرونیب یامکان ندارد در زندگ

 «.حادث شده باشد یتان دگرگونظرف درون

« داروی تلخ»اشاره کرده است که تا حدودی با « داروی تلخ»الرّحمه(، به عبارت سعدی )علیه

 مورد نظر کاوی سازگاری دارد:
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 گوید فالن خار در راه توست که/  به نزد من آن کس نکوخواه توست

 هنر دانی از جاهلی عیب خویش/  هر آن گه که عیبت نگویند پیش

 جفایی تمام است و جوری قوی« / روینکو می»به گمراه گفتن: 

 چه خوش گفت آن مرد داروفروش: / شفا بایدت، داروی تلخ نوش

 الیق است 2کسی را که سقمونیا/  است 1مگو شهد شیرین شکر فایق

 

پذیرش »با بیان استیگلیتز مبنی بر اهمیت « انقالب علمی»( دربارۀ 350: 1397) 3لیل هراریتح

 سازگاری باالیی دارد. وی معتقد است:« نادانی

انقالب  زیاز هر چ شیاست، بلکه ب در دانش نبوده یانقالب ی،انقالب علم»

فهم  را به راه انداخت یکه انقالب علم یاست. کشف بزرگ بوده یدر نادان

 «.داندیسئواالت خود را نم نیتربود که انسان پاسخ مهم نیا

تأکید « ها و نواقصپذیرش ضعف»و لزوم « دست برداشتن از غرور»داوری اردکانی بر اهمیت 

 زیادی دارد:

 ،وتار وصف کردمرهیکه آن را ت یوضع دشوار نیدر ا میخواهم بگوینم»

و تذکر به وضع  یداریرط آن بش یممکن است، ولریراه غ افتنی ایگشودن 

حتی چراغ دین و معرفت در صورتی راه ما را  است. یدشوار عالم کنون

بریم و به فقری که به آن کند که به وضعی که در آن به سر میروشن می

دچاریم تذکر پیدا کنیم؛ ... شرط ورود به آینده تذکر به وضعی است که در 

                                                                 
 . چیره، مسلّط، غالب1

 شود.آمده از آن در طب استفاده میدست محموده، گیاهی تلخ و بدبو که شیرۀ به 2.

3..Harari 
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« خبری استن به آینده غرور و بیبریم و مانع بزرگ پیوستآن به سر می

(1384 :212.) 

اگر مشکل چنان که هست شناخته نشود، همتی که باید صرف رفع آن »

شود و هر جا که همت نباشد، امید هم نیست. ما شود به خرج داده نمی

اگر مشکل خود را نشناسیم و نخواهیم با آن مواجه شویم، یعنی خود را به 

ا ساده بینگاریم و گمان کنیم که به صرف اتخاذ غفلت بزنیم و کار بزرگ ر

های اداری و افزودن بر ارقام بودجة پژوهش کشور مشکل بعضی تصمیم

گردیم و همان جا که سازیم، همچنان به گرد خویش میرا برطرف می

شود خستگی و مالل و افسردگی مانیم و چیزی که افزون میایم میبوده

 (.320: 1390« )است

 یدانند که حتیو گردانندگان امور خود را چندان توانا م انیتصدمعموال م»

کنند و یم هیتوج لیشکست را با هزار دل ،کار موفق نشوند چیاگر در ه

ها و ضعف هیاندازند. توجیم یو عوامل خارج گرانیرا به گردن د ریتقص

را آنها  مخاطبانکنندگان و  هیپوشاند و توجیرا م ایقضا قتیها حقیناتوان

شود که یم دیغفلت چندان شد نیا یدارد و گاهیدر غفلت نگاه م

 ةباشد، بلکه هم ازین هیکه به توج دیآیبه چشم نم یو ضعف یینارسا

 یو خردمند یستگیو شا ییتوانا نیها عها و حماقتییها و نارسایناتوان

 (.58: 1384« )شودیو قلمداد م یتلق

ن ریاست جمهوری مرحوم آقای شورای عالی انقالب فرهنگی در زما»

هاشمی موافقت کرد که بنیاد نظام آموزشی دگرگون شود و برای این امر 

وپرورش تشکیل داد. این شورایی به نام شورای تغییر بنیادی نظام آموزش

وپرورش کوشید، امّا شورا ده دوازده سالی برای تدوین نظام جدید آموزش
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است و کاش گفته بود،  نتیجه نرسیدهبه نتیجه نرسید و البته نگفت که به 

 (.1396« )آموزیمزیرا تا شکست را نپذیریم از آن درس نمی

گیری عزمی راسخ برای اصالح در خصوص لزوم پذیرش واقعیت تلخ برای شکل 1شوماخر

 دارد:امور و ورود به ساحت خردمندی بیان می

باشد.  یکنونعمل  یاست که راهنما دیمف یتنها در صورت ندهیصحبت از آ»

هرگز وضع »که  میدار دهیکه هنوز عق یکرد، در حال میتوانیو اکنون چه م

 شیآن زمان که فرد فقدان آگاه»( و 15: 1389« )؟«استنبوده یخوب نیبه ا

 (.154: 1389« )شودیآغاز م شیخردمند رفتیرا پذ

موجود و پذیرش ( بر این باور است که ما جسارت مواجه شدن با واقعیت وضع 1395مؤمنی )

مسئولیت خود در پیدایش آن را نداریم و تا چنین است، فهم باکفایتی هم برای رفع مسائل و 

 مشکالت نخواهیم داشت:

وقتی ما گستاخی شناخت وضع موجود را نداریم و قادر به شناسایی »

های وضع مطلوب هم نیستیم، فهم نظری باکفایتی هم برای گذار در مولفه

شود و ادا درآوردن ت، بنابراین ماجرا، ماجرای روزمّرگی میاختیارمان نیس

شود که هرکس به دنبال تبرئه خودش ... در چنین شرایطی، نتیجه این می

کوشد توپ را به زمین دیگری بیندازد. همان چیزی که است و هرکس می

ام راهبرد بستن دهان! ... ما راهبرد بستن دهان را من اسمش را گذاشته

 «.کنیمت است که داریم اجرا میخیلی وق

 گیری تمدّن مدرن غرب معتقد است:طباطبایی دربارۀ نقطة آغازین ظهور و شکل

                                                                 
1  . Schumacher 
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 ۀبحث دربار یاولیمانند ماک یسندگانینو ،1شینوزا ۀکه در دور یاز زمان»

 شرفتیمفهوم پ نیم را آغاز کردند، مقدمات تدورُ یانحطاط امپراتور

 یبا نوع نیدر مغرب زم شهیاند خیتار»، (356: 1383« )فراهم آمده بود

( و 406: 1384« )استشده نیآن تدو یةانحطاط آغاز و بر پا یةنظر

 دهیفهم یکه امروزه در تأمالت نظر یابه عنوان مفهوم و به گونه« غرب»»

 هدربار یپردازهیاست که با نظر یتأمل هفرآورد ،ویژه[]به ژهیشود، بویم

وجود  دیجد یخیو تار یاسیس هشیو در اند م آغازرُ یسقوط امپراتور

 .(407: 1384« )شد داریآن پد یمفهوم

ا به شکل غیرمستقیم، تحول درونی یان طباطبایی اگر چه ناظر بر جنبه نظری مسئله است، امب

 عمارتی بوده که« پیشرفت»گیرد. وی معتقد است که برای غرب، مورد نظر را نیز در بر می

است؛ تالش برای تدوین  امکان پذیر شده« انحطاط نظریه»وی زیربنای برپایی آن صرفًا بر ر

است که غرب، پیشاپیش، سقوط و منحط شدن تمدن  نیز مستلزم آن بوده« انحطاط نظریه»

 باشد. آمده گذشتة خود را پذیرفته و با آن کنار

 گیرینتیجه

های اسالمی با واژه-ت عرفانی، در ادبیا«نوشیدن داروی تلخ»آنچه در ادبیات موفقیت با عبارت 

است به آن اشاره شده« تغییر در شیوۀ فکر کردن»در ادبیات توسعه با عبارت  و« توبه»یا « یقظه»

 دانست.  «متفاوت زوایایتوضیح یك تحول خاص از »توان را می

دهد؛ داروی توضیح می« نوشیدن داروی تلخ»ل مورد نظر را با عبارت (، تحو1383کاوی )

« فرد عامل»تواند به یك می« فرد غیرعامل»که صرفًا پس از نوشیدن آن است که یك تلخی 

تواند در باشد، نمیرا تجربه نکرده« یقظه»یا « توبه»تبدیل شود. عُرَفا معتقدند تا وقتی که فرد، 

؛ 1390؛ مصباح یزدی، 1387مسیر سیروسلوك واقعی قرار بگیرد )وکیلی و هادیان رستانی، 
                                                                 

1   . Renaissance 
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ای بر همان نکته در مورد متحول شدن جوامع، هم (1396) استیگلیتز(. 1391ی، جوادی آمل

پیش  از نظر او،. اندو عرفای اسالمی در مورد تحول یك فرد بیان کردهتأکید دارد که کاوی 

مسائل و  آن بوده که ابتدا بپذیرند که علت اصلی ل شدن جوامع شرق آسیاشرط متحو

است. بدون پذیرش این واقعیت  ها و عملکرد خودشان بودهمشکالتشان )مانند فقر( تصمیم

بنیان شدن وجود ندارد، کند و لذا امکان دانشدانستن موضوعیت پیدا نمی تلخ، نیاز و عطش

نقش »، ثانیًا، «مسئله داشتن خود»، شود که فرد یا جامعه اوالغاز میای آاز نقطه« دانش»زیرا 

بر مسائل  یاشراف نظری قابل قبول»اً، نقصان خود از حیث و ثالث« محوری خود در بروز مسائل

که مستلزم -ساز خود و لذا در راستای اصالح عملکرد مشکل باشد را پذیرفته« و مشکالتش

افزایی بپردازد. در غیر اندوزی و دانشبه یادگیری، علم -حصول اشراف نظری بر مسائل است

، مسائل و مشکالتی دارد، اوال یش از آن که بپذیردای پاین صورت، یعنی چنانچه فرد یا جامعه

ثانیًا، مسائل و مشکالتش جدی هستند، ثالثًا، عامل اصلی پیدایش مسائل و مشکالتش عملکرد 

نامناسب خودش بوده است و رابعاً، بر ماهیت مسائل و مشکالتش اشراف نظری قابل قبولی 

نشناخته و چگونگی  به صورت کامل ندارد )متغیرهای تأثیرگذار بر مسائل و مشکالتش را

است(، به گسترش علم و دانش بپردازد، پیش از  درك نکردهبه خوبی ارتباط میان آنها را 

فزایش هایی که اکمیت و لذا دانش به گسترش آن پرداخته علم و احساس نیاز واقعی به

صرفًا در  و رشد ظاهری حاصل شده است« بنیاندانش رانتشبه»دهد بیشتر نمودهای می

 «.م!هستی مما خیلی عال» :جاهالنه خواهد بود که رستای اصرار و پافشاری بر این باورا

 هفارغ از این که فرد یا جامعهای مختلف، نظران عرصهمطالب نقل شده از صاحب بر پایه

 گرفتار شده در یك مسیر تاریخی نامطلوب و ناکارآمد، از موفقیت چه تعریفی داشته باشد،

 هدفِ  چه –اساسی را تجربه کند ابتدا یك تحول درونیپیش از هر اقدام دیگری، است الزم 

 تحول این. دیگر هدف هر چه و دنیوی زندگی از بیشینه بردنبهره چه باشد، تعالی نهایی،

دست برداشته، با واقعیت « انگاریخودمطلق»ا ی «خودشیفتگی» از اواًل، که است آن از عبارت
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ای که با وضعیت مطلوب و با سایرین دارد چشم خود را بر روی فاصلهخود مواجه شده و 

است، چرا که پیش از  بگشاید و ثانیًا، بپذیرد که علت اصلی وجود این فاصله خودش بوده

های خود را صرف شناخت و درمان معضالتش کند، خود را به این، به جای آن که سرمایه

رف توجیه امور، اصرار بر ارجحیت خود و پافشاری وقایع سپرده و تمام هم خود را ص جریان

  است. بر مقصر بودن سایرین کرده

اقدام جهت رفع مشکالت و بهبود »و « عزم اصالح»صرفًا پس از بروز این تحول است که 

کند، زیرا تنها در این حالت است که فرد یا جامعة مورد نظر، به موضوعیت پیدا می« شرایط

مُحِق جلوه دادن خود و مقصر »یا « مطلوب جلوه دادن شرایط»ت جای تالش کردن در جه

  .وضعیت خواهد بود بهبود، واقعًا به دنبال شناخت مسائل و تالش برای «شناساندن سایرین

وپژوهش کشور از گیری نظام آموزشبر پایة آنچه ارائه گردید، مشخص شد که چرخش جهت

یازمند یك تحول درونی )از جنس توبه، یقظه، بنیان، نمسیر دانش بنیان به سمتمسیر نفت

نظام « داروی تلخ و شفابخش»نوشیدن داروی تلخ و امثال آن( است. در ادامه الزم است 

 وپژوهش کشور به صورت مشخص توضیح داده شود. آموزش

، اما «توضیح دادن این تغییر مشکل است»کند: ( بیان می211: 1396طور که استیگلیتز )همان

هایی که از زوایای مختلف )ادبیات موفقیت، ادبیات توسعه و ادبیات جموع توصیفاگر م

شویم که داروی اسالمی( برای آن ارائه گردید را در کنار هم قرار دهیم، متوجه می-عرفانی

وپژوهش ایران باید بنوشد این است که بپذیرد و اعتراف کند که تلخی که نظام آموزش

و نیز، « اندهای کم ارزشی بودهه به آنها افتخار کند، کمیتکردچیزهایی که تالش می»

های علم و پژوهش در بوق و کُرنا به عنوان فتح قله یی که اصرار داشته آنها را دائماآمارها»

و « شبه مدرنیستی»اند که در نتیجة حرکت در مسیر تاریخِی هایی بودهزَنَكکند، خودگول

 «. اندحاصل شده« تجددمابانه»
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های افتخار کردن به رشد چشمگیر مقاله»وپژوهش کشور باید از ر این اساس، نظام آموزشب

-کمیت»دست بردارد و بپذیرد که رسیدن به این نقطه، حاصل تمرکز بر رویکردی « کشور

های زیادی )شامل نیروی انسانی و زمان( به که طی آن سرمایه بوده« 1مدار-دادبرون»و « محور

 های مذکور که ثمرهاند. پدیدههایی نمایشی و ناکارآمد ضایع شدهر کمیتقیمت افزودن ب

و « ارزشمند»هستند، به این دلیل در چشم ما « تجددمآبی»و « مدرنیسمشبه»درخت نامبارك 

مدرنیستی و تجددمابانه بر چشم خودمان نیز عینك شبه»اند که کردهجلوه می« افتخارآفرین»

سازی در روان و بنابراین، چنانچه تحول سرنوشت«. ایمکردهمی داشته و از درون آن نگاه

ارزش بودن دستاوردهای متناسب با های مزبور خالص شویم، کمنگرش ما رخ داده و از عینك

-بینیم و مسئولیت خودمان در رسیدن به ناکجاآباد حاضر را میمسیر تاریخی بیمارمان را می

 پذیریم.

وپژوهش کشور بپذیرد که به مستلزم آن است که نظام آموزش تحقق تحول درونی مورد نظر،

-جای مواجه شدن با مسائل و تالش مسئوالنه برای بهبود امور، خود و سایرین را با مدرك

های غیرضروری( و امثال آنها مشغول داشته و رشد محوری )به ویژه تولید مقاله-گرایی، کمیت

ان، تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی، تعداد ها، تعداد دانشجویچشمگیر تعداد دانشگاه

دیگر، نتیجة حرکت  مهندسان و تعداد صدها کمیت ظاهریالتّحصیالن دانشگاهی، تعداد فارغ

« بنیاننفت های بیرونیمشوق»سوزی بوده که از طریق تعیین -در چنین مسیر نامبارك و سرمایه

 است. حاصل شده

تذکر پیدا »دادن آن و  فرو محض و دشوار است، اما بهدرست است که نوشیدن این دارو، تلخ 

: 1383کاوی ) طبق دیدگاه ،«بریم و فقری که به آن دچاریمکردن به وضعی که در آن به سر می

و به جای « مپیش از آن نچشیده بودی هرگز که یابیممی دست انگیزیهیجان رهایی به( »61

                                                                 

-اجرا می« تأثیرات مورد انتظار از آنها»هایی که با تمرکز بر ( به معنای فعّالیتImpact-oriented« )مدار-تأثیر». در مقابل 1

 شوند.
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نگران وضعیت خودمان شده و بر مسئولیت  باشیم،« نگران عقب ماندن سایر کشورها»آنکه 

خودمان متمرکز خواهیم شد. صرفًا در صورت نوشیدن این داروی تلخ است که مسئوالن و 

-ها و توصیهتوانند متواضعانه در مورد تبیینوپژوهش کشور میگیرندگان نظام آموزشتصمیم

ر این صورت، هر اقدام های علم، آموزش و پژوهش تأمل کنند. در غینظران عرصههای صاحب

گردیم و همان جا که به گرد خویش می»ی دیگری هم که صورت بپذیرد، باز هم گرانهاصالح

 «.شود خستگی و مالل و افسردگی استمانیم و چیزی که افزون میایم میبوده

وپژوهش )به ویژه در جهت پررنگ عمال اصالحات اساسی در نظام آموزشکسانی که بر ا

-تأکید داشته، اما لزومی به نوشیدن این داروی تلخ نمی«( اثربخشی»و « کیفیت»کردن نقش 

تحقق »و « نوشیدن داروی تلخ»، باید بدانند که چنانچه تغییرات مورد نظر آنها پیش از 1بینند

و « بنیاننفت»، «تجددمابانه»، «شبه مدرنیستی»رخ دهند، باز هم تغییراتی « سازتحول سرنوشت

داروی مورد نظر، به  تالشی برای کاستن از میزان تلخی خواهند بود؛ هر گونه« نگرانهسطحی»

 همان اندازه، تأثیر داروی شفابخش را کم خواهد کرد.

هر راه دیگری که برای فرار از نوشیدن داروی تلخ در پیش گرفته شود، به مثابه ادامه دادن 

-( تصریح می221: 1390اردکانی ) طور که داوریاست، زیرا همان« بنیانمسیر تاریخی نفت»

خصوص[ برای کارهای بزرگ، هزار راه آسان و یك راه برای هر کاری، بخصوص ]به»کند: 

بنابراین، چنانچه موفق شویم . «رسددشوار وجود دارد و تنها راه دشوار است که به مقصد می

ور که پیش از این، طالحیلی که شده، از نوشیدن داروی تلخ طفره برویم، همانبه هر لطایف

، «دانشجو»، «آموزش»، «دانشگاه»، «علم»و مفاهیم عمیقی چون « های اجتماعیبرساخته»

فروکاستیم، در آینده نیز مفاهیم عمیق و « هایی ناکارآمدکمیت»و غیره را به « پژوهش»، «استاد»

ه و با تعیین فروکاست« کمی»را به تعدادی شاخص « اثربخشی»و « کیفیت»بنیادین دیگری مانند 

تعداد »هایی مانند های مالی، مسیر رانت نفت را این بار در جهت افزایش شاخصانواع مشوق

                                                                 
 «نقد یا نقض گذشتة پژوهشی کشور»( در مقالة 1397انارکی )پور و نعمتی. مانند ملکوتی، ناصری1
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تعداد »، «بنیانهای دانشتعداد شرکت»، «ها و پژوهشگران پراستنادتعداد مقاله»، «استنادها

غیره تنظیم و « تعداد استاد تمام»، «های مشترك با صنعتتعداد مقاله»، «آف-های اسپینشرکت

رشد »کنیم و پس از چندین سال، همان جشن و سروری که طی سالیان گذشته برای می

های جدید بر پا کردیم، دوباره برای بهبود شاخص« چشمگیر تعداد دانشجو، تعداد مقاله و غیره

 برپا خواهیم کرد؛ بدون اینکه حال و روز جامعه اندکی بهتر شده باشد، این کار به معنای فرار

اًل، از دست رفتن یق انداختن آن است که حاصل آن اوو به تعو« نوشیدن داروی تلخ»کردن از 

 تر شدن داروی مورد نظر خواهد بود.های بیشتر و ثانیاً، تلخها و فرصتسرمایه

 

 سپاسگزاری

 هایپژوهش یبررس :رانیپژوهش در ا یاثربخش»مقالة حاضر از یك طرح مطالعاتی با عنوان 

استخراج « رکشو در هاپژوهش یاثربخش شیافزا یو راهکارها« مدار-ریتأث»ز نقطه نظر ا رانیا

است. از سازمان برنامه و بودجه کشور به خاطر حمایت از این طرح پژوهشی و همچنین شده

نژاد، اهلل فتّاحی، دکتر غالمرضا فدایی، دکتر مسعود آریناز دکتر رضا منصوری، دکتر رحمت

های بی و دکتر عباسعلی منصوری که نسخة اوّلیة مقاله را مطالعه و راهنماییدکتر مرتضی کوک

 . 1ارزشمندی مطرح فرمودند سپاسگزاریم

 

 

 

 

                                                                 
شده بردهنظران ناممندان مذکور به معنای تأیید کامل محتوای مقاله از جانب تمامی آنها نیست؛ صاحب. نام بردن از اندیش1

 های آنان اصالح شود.المقدور، بر اساس توصیهنظرات و نقدهای متفاوتی بیان فرمودند و تالش شد که مقاله، حتّی
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 منابع

 یا «یانبندانش ةتوسع»(. 1395احسانی، وحید، اعظمی، موسی و نجفی، سیدمحمدباقر )

 .61-45(، 4)26، رهیافت، است ینمسئله ا: «یانبندانش نفتشِبهِ»

الف(. 1395سانی، وحید، اعظمی، موسی، نجفی، سیدمحمدباقر و سهیلی، فرامرز )اح

پژوهشنامة پردازش و های توسعة ایران، های علمِی داخلی بر شاخصاثربخشی پژوهش

 .347-319(، 2)32، مدیریت اطّالعات

های فزآیندۀ ایران در گسترش مرزهای دانش، الف(. اثربخشی پژوهش1396) ___

 .123 – 140(، 2)27، العات مّی کتابداری و سازماندهی اطالعاتفصلنامة مط

 یبروندادها یفیتبر اساس ک یرانا یِ علم هایپژوهش یاثرگذار یتقابلب(. 1396) ___

 .631 -660(، 3)32، پژوهشنامة پردازش و مدیریت اطالعات، آنها

پژوهشنامة ، شورهای فزآیندۀ ایران بر توسعه کقابلّیت اثرگذاری پژوهشج(. 1396) ___

 .52-25(، 1)33، پردازش و مدیریت اطالعات

 به کشور اقتصاد اتکای میزان ایران بر هایپژوهش فزآیندۀ رشد ب(. اثربخشی1395) ___

رانتی، سخنرانی در دومین همایش ملی سنجش و ارزشیابی علم، دانشگاه  درآمدهای

 بهمن.  8و  7اصفهان، 

در « غیرعلمی»با رویکردی « توسعة علم(. »1396قر )احسانی، وحید و نجفی، سیدمحمدبا

 .59 – 89(، 1)14، اقتصاد و جامعهدهی رسمی، ایران؛ مطالعة موردی: نظام پاداش

 بنیان،دانش اقتصاد یك برای مناسب عمومی گذاریسیاست (.1396) جوزف ،استیگلیتز

عمومی،  سیاستگذاری راهبردی مطالعات مترجم(، فصلنامة احسانی، وحید و مؤمنی )فرشاد

7(2 ،)235-209 . 

، تهران:  داری در ایران: دورۀ قاجاریه(. موانع تاریخی رشد سرمایه1359اشرف، احمد )

 زمینه، چاپ اول.

بازیابی شده در تاریخ  ،(11/08/1391) اخالق درس جلسه (.1391) عبداهلل ،جوادی آملی

 اسراء، رسانی اطّالع پایگاه ،1394فروردین  24
 http://javadi.esra.ir/1391-08-11  

http://javadi.esra.ir/1391-08-11
http://javadi.esra.ir/1391-08-11
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گران ایران با دو رویة تمدن های اندیشه(. نخستین رویارویی1387حائری، عبدالهادی )

 بورژوازی غرب. تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم.

 یاز بحران و فساد اخالق یسطوح مختلفبا  یرانا ة: جامعیکیخان(. 1393خانیکی، هادی )

 ، تارنمای شخصی هادی خانیکی،1394اردیبهشت  30. بازیابی شده در تاریخ مواجه است
 http://www.khaniki.com/?p=316 

ربخشی (. بررسی اث1393اهلل )خسروی، محمدامین، شریفاتی، محمدرضا و رحیمی، روح

 – 102(: 2)20، های اجتماعی اسالمیپژوهشرشد علمی ایران و پویایی علمی اقتصادی. 

79. 

 ، تهران: هرمس، چاپ اوّل.علم دربارۀ(. 1390داوری اردکانی، رضا )

 .چاپ اول ی،نشرساقتهران:  ،دجدما و راه دشوار ت (. 1384) ___

انجمـن  یبـا اعضـا داریـشـود. د یتفکر رونق ندارد، راه ناهموار مـ یوقت(. 1396) ___

 5بازیابی شـده در تـاریخ . رانیا یاسالم یو قلم در فرهنگستان علوم جمهور شهیاند

ــــــــــا، و1397خــــــــــرداد  ــــــــــان یرضــــــــــا داور تیب س ی، اردک
http://rezadavari.ir/index.php?option=com_content&view=article&i

d=667:2018-01-08-08-26-21&catid=41:2014-11-03-09-31-

18&Itemid=18 
 . تهران: نشر فروزان روز، چاپ اول.فرهنگ سیاسی ایران(. 1389القلم، محمود )سریع

 . تهران: امیرکبیر، چاپ یازدهم.آسیا در برابر غرب(. 1391شایگان، داریوش )

(. کوچك زیباست: اقتصاد با ابعاد انسانی. )علی رامین، 1389شوماخر، ارنست فردریك )

 مترجم(. تهران: سروش )انتشارات صدا و سیما(.

. تهران: نشر نگاه معاصر. رانیانحطاط ا یةبر نظر یاباچهید. (1384) دجوادیس یی،طباطبا

 اپ چهارم.چ

. تهران: رانیانحطاط ا ینظر یگفتار در مبان ران؛یدر ا یاسیس ةشیزوال اند(. 1383) ___

 چاپ پنجم. .ریانتشارات کو

http://www.khaniki.com/?p=316
http://www.khaniki.com/?p=316
http://rezadavari.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=667:2018-01-08-08-26-21&catid=41:2014-11-03-09-31-18&Itemid=18
http://rezadavari.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=667:2018-01-08-08-26-21&catid=41:2014-11-03-09-31-18&Itemid=18
http://rezadavari.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=667:2018-01-08-08-26-21&catid=41:2014-11-03-09-31-18&Itemid=18
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 توسعه هایشاخص با سنجیعلم هایشاخص تقابل. (1393اللّه )رحمت فتاحی،

-برون) شناسیآسیب و ارزشیابی: علم سنجش ملّی همایش. ]سخنرانی[. اجتماعی/اقتصادی

 .خرداد 1 و اردیبهشت 31 اصفهان، دانشگاه (.علمی دادهای

اردیبهشت  14. بازیابی شده در تاریخ اولین فرافکن، ابلیس است (.1398فدایی، غالمرضا )

 ، صفحة اختصاصی دکتر غالمرضا فدایی در خبرآنالین.1398
 https://www.khabaronline.ir/news/1249902/ 

بازیابی . در دانشگاه ییگرایدادن به روند کم یانضرورت پا(. 1395فراستخواه، مقصود )

 تارنمای اطالعات. ،1396آذر  9شده در تاریخ 
 http://www.ettelaat.com/etiran/?p=251808 

اسفبار است!: گفت  یراندر ا یو انسان یعلوم اجتماع یتوضع(. 1392فکوهی، ناصر )
شناسی و سانتارنمای ان، 1394بهمن  27بازیابی شده در تاریخ . یوگو با ناصر فکوه

 فرهنگ.
 http://anthropology.ir/article/21123.html 

بازیابی . راد و منصوری دربارۀ دانشگاهاختالف نظر قانعی(. 1394راد، محمدامین )قانعی

 خبرگزاری مهر.، 1395مرداد  12شده در تاریخ 
 https://www.mehrnews.com/news/3011138/ 

اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیتی تا پایان سلسلة (. 1377همایون )کاتوزیان، محمّدعلی

 . )محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، مترجم(. تهران: نشر مرکز. چاپ ششم.پهلوی

. تهران: نشر ، مترجم(خوشدل یتیگ). مؤثر مردمان عادت هفت. (1393) استفان ی،کاو

 .زدهمی. چاپ سکانیپ

 - 77 :(93 اسفند) 9 شماره ،سرآمد. است آفت نویسی مقاله تب (.1393مهدی ) گلشنی،

72. 

 یران: سرعت علم در ایانقالب فرهنگ یعال یرشورایدب (.1391مخبردزفولی، محمدرضا )

 ، 1395مهر  6بازیابی شده در تاریخ . عقب بمانند یگرد یکه کشورها یمباالست، نگران

 تارنمای عصر ایران.
 http://www.asriran.com/fa/news/223337 

https://www.khabaronline.ir/news/1249902/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.khabaronline.ir/news/1249902/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ettelaat.com/etiran/?p=251808
http://www.ettelaat.com/etiran/?p=251808
http://anthropology.ir/article/21123.html
http://anthropology.ir/article/21123.html
https://www.mehrnews.com/news/3011138/
https://www.mehrnews.com/news/3011138/
http://www.asriran.com/fa/news/223337
http://www.asriran.com/fa/news/223337
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 یطدر باب شرا یگفتار: درسیرانحصول علم در ا یطشرا(. 1389مرادی، محمدعلی )

تارنمای ، 1394شهریور  30بازیابی شده در تاریخ . یراندر اامتناع علوم  یاامکان 

 محمدعلی مرادی )فلسفه(.
 http://www.phalsafe.com/detail/45 

 ینادر ی: محمدمهدنی. تدویعرفان اسالم جستجوی در. (1390ی )محمدتق ی،زدی مصباح

 )ره(.ینیامام خم یو پژوهش یآموزش ةؤسس. قم: انتشارات میقم

. مجموعه مقاالت یو توسعه علم یعلم شرفتی(. پ1382) نیحس ،یهمدان یمعصوم

 ی. تهران. موسسه عالرانیرشد و توسعه در ا هایبرنامه تیریو مد هااستیس شیهما

 .252-237: یزریو برنامه تیرمدی وپژوهشآموزش

(. نقد یا نقض گذشتة 1397انارکی، لیال )د و نعمتیِپور، مسعوملکوتی، سیدکاظم، ناصری

 .21-35(: 2)28. رهیافتپژوهشی کشور. 

 هایاستینقش س لیو تحل انیبنبه اقتصاد دانش یگذار از اقتصاد نفت (.1390ی )عل ی،ملک

 ة)نام یعلم و فناور نامةاستیس ی.نفت یو صنعت: مشخصات اقتصادها یعلم، فناور
 .43-60 (:1)1. (یاورفنعلم و  استیس

. شمارۀ بازتاب اندیشه(. تأثیرات اجتماعی فهم نادرست از دین. 1381ملکیان، مصطفی )

29 :20 – 7. 

بازیابی شده در . راد و منصوری دربارۀ دانشگاهاختالف نظر قانعی(. 1394منصوری، رضا )

 خبرگزاری مهر، ، 1395مرداد  12تاریخ 
https://www.mehrnews.com/news/3011138/ 

وبگاه  ،1398خرداد  23 خیشده در تار یابیباز ترویج دانش یا ترویج علم؟(. 1397) ___

 رضا منصوری،

 https://rmansouri.ir/ 

، رهیافت(. شناخت عوامل رشد پژوهش و نه موانع آن: یك چرخش بینش. 1383) ___

32(1 :)36-29. 

 26بازیابی شده در تاریخ  .ندارد وجود ایران در علم توسعه برای ملی عزم(. 1390) ___

 ین،، قدس آنال1394تیر 

http://www.phalsafe.com/detail/45
http://www.phalsafe.com/detail/45
https://www.mehrnews.com/news/3011138/
file:///D:/طرح%20پژوهشی/برون%20دادها/4-%20داروی%20تلخ%20نظام%20آموزش%20و%20پژوهش%20کشور/ترویج-دانش-یا-ترویج-علم؟https:/rmansouri.ir/
file:///D:/طرح%20پژوهشی/برون%20دادها/4-%20داروی%20تلخ%20نظام%20آموزش%20و%20پژوهش%20کشور/ترویج-دانش-یا-ترویج-علم؟https:/rmansouri.ir/
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http://www.qudsonline.ir/news/28856/  

 دیبایه. تهران: نشر. ایران در علم معماری (.1389) ___

و شهال  یبرنامه ششم توسعه توسط فرشاد مومن ی. نقد و بررس(1395) فرشاد ی،مؤمن

باران در محل  ادیماهانه بن ینشست تخصص نیکصدوپنجمیدر  یپور. سخنران یکاظم

 ریت 20 خیشده در تار یابی. باز1395آذرماه  6. زنیرا یالملل نیب یها شیمرکز هما

.باران ادیبن ی، تارنما1396
http://www.bonyadbaran.com/news 

 . تهران:یدر دوران دولت مل رانیاقتصاد ا (.1394) بهرام ی،زینقش تبر و فرشاد ی،مؤمن

 گرا.نشرنهاد

محمّد رضا . )یو عملکرد اقتصاد ینهاد راتیینهادها، تغ (. 1377) لیسیداگالس س ،نورث

، چاپ اول.سازمان برنامه و بودجه مترجم(، تهران: انتشارات ،ینیمع

. )غالمرضا آزاد )ارمکی(، مترجم(، ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی(. 1379) ___

 تهران: نشرنی، چاپ اول.

. )نیك گرگین، مترجم(، انسان خردمند؛ تاریخ مختصر بشر(. 1397ووال نوح )هراری، ی

 تهران: فرهنگ نشر نو، چاپ دوازدهم.

از منظر امام  یو سلوك عرفان رسی مراحل. (1387) الهه ی،رستان انیهاد ی وهاد ی،لیوک

 .127 – 148(: 4)10، نیمت ةپژوهشنام)س(.  ینیخم

به  یگذشته و نگاه ی: دستاوردهادیجد ییتصاد نهادگرااق (.1381لیور ای )ا ،امسونیلیو

.41-3(: 1)7، برنامه و بودجه ةفصلنام ی، مترجم(، محمود متوسل)فرارو. 
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