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 باسمه تعالی

 «تأویل نخبگانی»و خطر  «بنیانتولید دانش»

 
دهد که نشان می «آفرینبنیان و اشتغالتولید؛ دانش»به  1401گذاری سال نام عظم رهبری پیرامونقام مسخنان م

نش و آفرینی کامل داشبر نحوه خاصی از تولید )نقبنیان، های دانشاز طریق افزایش شرکتایشان سعی دارند تا کشور 
« وری در تولیدها و افزایش بهرهکاهش هزینه»( متمرکز شود و این امر را به های تولیدپیشرفته در همه عرصه فناوری

سپردند تا « عرصه کشاورزی و تأمین کاالهای اساسی»شدِن تولید را به بنیانمستند کردند و سپس محوریت در دانش
 «کردهخصوصًا برای جوانان تحصیل آفرینیلاشتغا»در کنار  «ورزانافزایش درآمد کشا»و « امنیت غذایی»دو هدف 

 شود.   محقق

درک متخصصین و ادبیات تخصصی موجود پیرامون  بندی فوق به آن اشاره شد، باآنچه در جمع رسدبه نظر می اما
ح حاکمیت، مرهون پیشبرد هر شعار و هدفی در سط این در حالی است که .تفاوت زیادی دارد« بنیانتولید دانش»

 ملی ادراک تخصصی و نخبگانی از آن هدف است و بدنه متخصصین و نخبگان نقشی اساسی در تحقق اهداف
از آن مورد توجه قرار نگیرد، عماًل نوعی  متداول غرض رهبری از شعار سال با درک تخصصی دارند. لذا اگر تفاوت

رقم خواهد خورد که تا حدود زیادی، نظام اسالمی را « آفرینالبنیان؛ اشتغتولید؛ دانش»نسبت به « تأویل نخبگانی»
حاصل مکررًا های گذشته که متأسفانه نسبت به شعارهای سال ؛ امریکرداز نیل به اهداف این شعار محروم خواهد 

عا روشن که تفاوت مورد اداما برای این .است کرده جلوگیرین اقتصاد ایرا تحقق مطالبه رهبری در واقعیت شده و از
 بنیان، ضروری است:درک نخبگانی و تخصصی از تولید دانشپیرامون  دو مسأله یک مقدمه و بهشود، توجه 

در دو « بنیانتولید دانش»گاه و محوِر در مقدمه باید به این نکته توجه کرد که تکنولوژی و فناوری به عنوان تکیه
ی است. تکنولوژی برتر یعنی نوعی از فناوری که هزینه تحقیق بندقابل دستهمتوسط  تکنولوژی بخش تکنولوژی برتر و

گیرد و ارزش افزوده فراوانی به دنبال دارد و سهم باالیی را در بر می درصدبا فروش و درآمد آن،  نسبتو توسعه در 
متوسط است که  تکنولوژی ،بخش دومدهد. در آن باالست و تغییرات سریعی در آن رخ می متخصصنیروی 

سهم تحقیق و توسعه و سرعت دارد. در تکنولوژی ساده، ساده یا بسیط  اهی میان تکنولوژی برتر و تکنولوژیجایگ
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شود و میواقع استفاده مورد ای از جامعه و ارزش افزوده پایین است و در سطح گسترده متخصصنیروی  تغییرات و
کند. با این توضیحات درباره .. را تأمین میکاالهای حاصل از آن، نیازهای اساسی انسان مانند غذا، پوشاک و.

. بر این اساس، شودر میان آن دو قرار دارد، روشن میکه د تکنولوژی متوسط ، جایگاهتکنولوژی ساده تکنولوژی برتر و
  پی گرفت.   «تکنولوژی متوسط»و  «تکنولوژی برتر» ناظر به دو مسأله توانبنیان را میبحث درباره تولید دانش

)به نحوی بنیان های دانششرکت های جدید توسطفتح عرصهنوآوری و  و برتر تکنولوژی کهله اول این است مسأ 
و سطح باالیی از پیچیدگی  انبوههای معمواًل به سرمایه ر اقتصاد و افزایش ثروت ملی شوند(که واقعًا موجب تحول د

ها و موضوعات تهیه کنند و د این ملزومات را در همه عرصهتوانناحتیاج دارد. اما حتی کشورهای ثروتمند نیز نمی فّنی
بخشد. یعنی را ضرورت می« المللیتقسیم کار بین»، بنیان و محدودیت مقدورات مّلیلذا گستردگی پدیده دانش

بر اساس  مقدورات مالی و تکنیکی یک کشور شود که، هنگامی ممکن میبنیان در سطح کالنتولید دانش پیشبرد
توان یک کشور  در نتیجه، متمرکز شود.)متناسب با مزیت نسبی( خاص  ها و موضوعاتعرصه در، بندیاولویت

بنیان در سایر مندی از مواهب تولید دانشبهره شدن تولید در تمامی امور نخواهد بود بلکه برایبنیانپاسخگوی دانش
 .کندضرورت پیدا میکشورهای صاحب سرمایه و تکنولوژی  سایرها، روابط عمیق با عرصه

بنیان )به عنوان یک اصطالح تخصصی که تجارب عینی آن در تولید دانشفناوری در  سرمایه و سطح باالی پس
با  است که و قبول تقسیم کاری« زنجیره ارزش جهانی»مالزم با حضور در  عمالً  ،جهان قابل مشاهده است(

ل است که بخشی مهّمی از متخصصین علم اقتصاد، تحّول به همین دلی .های بزرگ، تعیین شده استمحوریت قدرت
اساسی برای اصالحات  دو رکن یکی از را به عنوان «تعارض با جهان»به جای  «تعامل با جهان»در روابط خارجی و 

های تخصصی است که چین برای آغاز توصیه متناسب با همینهمچنین  کنند.ساختاری در اقتصاد ایران پیشنهاد می
قتصادی خود، نه تنها درگیری سیاسی و تبلیغاتی با امریکا را کنار گذاشت بلکه میزبان چندین هزار پروژه حرکت ا

 های گستردهتحریمروند فوق با واقعیتی به نام حضور ایران در ناگفته پیداست که  های امریکایی شد.مشترک با شرکت
مندی اقتصاد ایران ها این است که مانع بهره هدف تحریمسازگاری ندارد و اساساً  شده بر نظام جمهوری اسالمیاعمال

ها وجود نداشت، ورود در تر آن که حتی اگر مانعی به نام تحریماز امکانات موجود در اقتصاد جهانی شود. مهم
شود، که به حق توسط نظام مقدس جمهوری اسالمی پیگیری می خواهی مکتبیاستقاللبا شعار  گفته،ی پیشچرخه

 اقتصاد در نشدن هضم» :بلکه چنین وضعیتی، مکّررا از سوی رهبری نفی و طرد شده است ازگار خواهد بودناس
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 گر بخواهیم اینا » (14/3/92) «ی اقتصاد استزمینه اقتصاد ملی؛ اینها اصول امام در در استقالل جهانی؛

 نشویم؛ هضم جهانی اقتصادی ی خطرناک فرهنگی وهاضمه در باید... پیشرفت حقیقی انجام بگیرد،

این همان  ...بشوید جهانی یخانواده وارد دگوینبشوید، وقتی می جهانی گویندمی وقتی» (20/12/94)
 (28/7/95) «.کندوابستگی است، فرقی نمی

« جویی به مقیاس تولیدصرفه» توان آن را بااست که می های متوسطوژیتکنول بنیان،اما مساله دوم در تولید دانش
وری در تولید و کاهش موجب افزایش بهره ،برای ارتقاء خطوط تولید فناوریتکیه به ؛ جایی که مرتبط دانست

تکنولوژی و بالتبع  نقش سرمایه و افزایش رخ داده، وری تولیدافزایش بهرهآنچه عماًل بر اثر  اما د.شومی های آنهزینه
بنیان هنگامی که ناظر به تکنولوژی متوسط و یعنی تولید دانش کاهش نقش نیروی انسانی در روند تولید بوده است.

ارتقاء خطوط تولید و اتوماسیون باشد، به دنبال کاهش هزینه عوامل تولید از جمله نیروی انسانی است تا با کاهش 
شود و پیامدهای ضد دهد. چنین روندی موجب تمرکز شدید سرمایه و فناوری میکارگران، سود سرمایه را افزایش 

در ُکنه خود، یک مفهوم ارزشی است که وقتی بر محور افزایش « صرفه و عدم صرفه»در واقع  اشتغال به همراه دارد.
ی شغلی را بر محور هاو فرصت کندتبدیل میفرعی امری  سود سرمایه تعریف شود، ارزش انسان و اشتغال او را به 

این که به جای  ازندارد و به همین دلیل، ابایی  نمایدتنظیم می« سرمایه و ارتقاء تکنولوژی سرعت گردش و افزایش»
  هایی را که با افزایش سود سرمایه سازگاری ندارد، حذف کند. د و شغلشو «زداییاشتغال» موجب ،«آفرینیاشتغال»

های نوین، پدیده فناوری برتر و ساخت نیان به دلیل حرکت در مرز دانش وبهای دانشالبته برخی بنگاه
)و نه تکنولوژی  اما این خصوصیت، حاصل تکنولوژی برتر زا هستندو اشتغال آفرینندوکارهای جدیدی میکسب

زایِی برآمده از اشتغال گونه که در مسأله اول گفته شد،همان شود( است. البتهمی« صرفه در تولید»متوسط که موجب 
های بزرگ با محوریت قدرت المللیقالب تقسیم کار بینبر اساس درک تخصصی موجود، تنها در  نیز تکنولوژی برتر

 . ذیر استپامکانو پذیرش مسئولیت در زنجیره ارزش جهانی 

شود، با توان گفت که آنچه از صرفه به مقیاس تولید در اقتصاد متداول حاصل میپس به صورت خالصه می
ساالر ناسازگار شعارهای به حق نظام اسالمی مبتنی بر کرامت انسانی و عدالت اجتماعی و دوری از نظام سرمایه

اندازد بلکه بر نقش نیروی انسانی در تولید سایه نمی بازار کار و است. البته تمرکز شدید سرمایه و تکنولوژی تنها بر
بدون در نظر گرفتن تناسب آن با افزایش جمعیت را  اساس،بر این  و کندیی میفرماحکم نیز «تولید انسان و تعداد آن»

https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1709
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سرمایه و ارتقاء تکنولوژی بر ضد  سرعت گردش»یعنی . آوردنامعقول به حساب می ایپدیدهنیازهای بازار کار، 
ف جهان )از طقی و با صرفه برای کشورهای مختلرا به امری من «سیاست کاهش جمعیت»اتخاذ  کهبوده  «انسان

گرچه هرگاه آثار این سیاست به مرز عدم تعادل رسیده، با مهاجرپذیری و  تبدیل کرده؛ هفت قدرت صنعتی تا چین(
 فرزندآوری کنترل شده است. به تشویق

 ها واثر کردن تحریمبی رهبر انقالب، با هدف گیری علم و فناوری در نگاهها در حالی است که اواًل پیهمه این
های جهانی مطرح شده است؛ ثانیًا بخش کشاورزی و در مقابل قدرت استقالل و اقتدار نظام اسالمی به دستیابی

اشتغال  شده و ثالثًا هدف از این پیشران،بنیان معرفی تأمین کاالهای اساسی به عنوان محور و پیشران تولید دانش
بودن آن را به صرفه، به«بنیانتولید دانش»ادبیات تخصصی موجود پیرامون  . اماکرده قرار گرفته استجوانان تحصیل

 کشاورزی و در ایران، کند و ثانیًا پیشران آن رامشروط می« المللی علم و زنجیره ارزش جهانیپیوندی با قافله بینهم»
، اولویت در اهداف خود را عیاشتغال در سطح وسقرار دادن داند و ثالثًا به جای هدفکاالهای اساسی نمی تأمین

  دهد.اند، قرار میهای سنگینی که در تحقیق و توسعه بکار رفتهسودآوری برای سرمایه

، قیودی را جهانی تولید های موجود در عرصهرغم توجه به واقعیتدهد که رهبری علیتعارض آشکار نشان می این
یف تولید دانش»ن یک اند که عماًل متضّم بنیان اضافه کردهبه تولید دانش بنیان بر اساس سفارش علمی برای بازتعر

یابد و است؛ قیودی که ادبیات تخصصی موجود، آن را در چارچوب تخصصی خود نمی «نیازهای ملی و مکتبی
شمارد. روشن است که در چنین شرایطی اگر نخبگان و مدیران انقالبی به طراحی یک بالتبع تحقق آن را ناممکن می

بنیان اهتمام نکنند، آنچه معیار عمل قرار خواهد گرفت، ادراک بدنه تخصصی از این جایگزین از تولید دانشتصویر 
 خواهد برد. هدف نظام از طرح این شعار را به محاقپدیده است که به دلیل درگیری و تعارض آن با سفارش رهبری، 

ارائه کرد که هم به « بنیانتولید دانش»ر جدیدی از باید تصوی برای تحقق شعار مدنظر مقام معظم رهبری، بنابراین
در  های شغلیفرصت وری در تولید، ضداشتغال نبوده ورغم ایجاد بهرهعلی اقتدار و استقالل کشور آسیب نزند و هم

ی رسد الزمهبه نظر می و هم کشاورزی و تأمین کاالهای اساسی در آن محوریت داشته باشد.سطح وسیع ایجاد کند 
که به دلیل  است از تکنولوژی نوعی بخشی بهمحوریت اند ــ که رهبری بر آنها تأکید داشته های فوقع بین موّلفهجم

عموم مردم را از ورود به عرصه تولید  موجب تمرکز نشود و های بزرگ نداشته باشد وپیچیدگی کمتر، نیاز به سرمایه
« آفریناشتغال»های شغلی نشود تا وصف وجب کاهش فرصتورِی حاصل از آن، مجویی و بهرهمنع نکند و صرفه
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گیرد که به دلیل کاهش سطح در چنین فرضی، تلّقی دیگری از تکنولوژی متوسط شکل می قابلیت تحقق پیدا کند.
نیز سازگار است.  «کشاورزی و تأمین کاالهای اساسی و تحقق امنیت غذایی»تمرکز و پیچیدگی در آن، با محوریت 

تغییر کند و به جای سود سرمایه، تعمیم « جویی به مقیاس تولیدصرفه»که تعریف موجود از روط بر اینمش البته
 شود.تبدیل « صرفه»اشتغال به مبنای 

پیچیدگی افزاری و فناورانه است و بیشتر بر کمتر ناظر به پیچیدگی سخت« بنیان بودن تولیددانش»در این تصویر، 
ای را با نیازهای عمومی های مختلف و اقتضائات منطقهقادر است پتانسیل تولیدی در اقلیم داللت دارد که افزارینرم

تحریک و و اساسی هماهنگ کند و به دلیل آشنایی با اخالق و فرهنگ نیروی انسانی در بخش کشاورزی، قدرت 
 وربهرهاما  های سادهابزارها و روشلید با آنها را داشته باشد و بتواند این قشر را از تولید سّنتی و پرهزینه، به تو انگیزش

و  سازی داشته باشدکه قدرت هماهنگ تعریف خواهد شد افزارینرم بنیان به محوریتتولید دانش رهنمون شود. یعنی
در برآیند خود  ،های گوناگونها و شهرستاندر استان های کشاورزانتعاونیبنیان با از طریق اتصال فعاالن عرصه دانش

شکل بومی و جدیدی از ارتباط صنعت و دانشگاه و  واند کاالهای اساسی را از طریق تعمیم اشتغال تأمین کند وبت
کرده د و بالتبع فضای پرورشی نوینی برای قشر تحصیلرا رقم بزن تعریف نوینی از اردوهای جهادی و بسیج سازندگی

      . فراهم آوَرد ملیو بستر مناسبی برای ارتقاء نقش نیروهای جهادی در اقتصاد 

ای تغییر بگونهتعریف موجود از صرفه و نقطه بهینه در تولید  ها در صورتی ممکن و معقول است که البته همه این
 یارزش افزودهبه جای  بنیانهدف حاکم بر تولید دانشاشتغال باشد و  تعمیم داده شود که سود سرمایه تابعی از

. در این ساسی قرار بگیردو اشباع بازار داخل با تمرکز بر تأمین کاالهای ا «یت غذاییامن» حاصل از تکنولوژی برتر،
نخواهد شد بلکه به جای  و طرد بنیان به تکنولوژی برتر حذفهای دانشمیان نباید فراموش کرد که پرداختن شرکت

ها بر مبنای این فعالیتـ  ممکن نیست تعریف آنها بر مبنای صرفه اقتصادی ـ که تحقق آن در وضعیت فعلی کشور
تعریف خواهند شد و به جای تولید کاالهای لوکس برای مصارف عمومی، به رفع نیازهایی خواهند  «سیاسی صرفه»

های جهانی را در پی اقتدار نظام در برابر قدرت شود واز سوی بخش سیاسی کشور سفارش داده می پرداخت که
 آورد. می

وری در تولید پذیر خواهد شد و هم بهرهبنیان امکاندر تولید دانش آفرینی، هم اشتغالرلحاظ این مجموعه تدابیبا  
خواهد شد که زمینه را برای ثبات  تسهیل هاپذیری از تحریمو کاهش آسیب امنیت غذایی افزایش خواهد یافت و هم
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های جدیدی سیاست و د نظر شودمشروط به آن که در بافت واردات نیز تجدیاقتصاد ایران فراهم خواهد کرد؛  در
ذکر شده و به « حسینیه اندیشه»نسبت به الگوی مصرف در غیرکاالهای اساسی اتخاذ گردد که تفصیل آن در منشورات 

   محل خود موکول است.

شدن تولید بود اما برای بنیاندانش پیرامون مدتمدت و میانکوتاه، پیشنهادهایی البته آنچه در سطور فوق گذشت
تکیه به دانش و فناوری نوین برای ورود  به معنای بنیانندمدت باید به این مهم توجه کرد که تولید دانشلیشنهادهای بپ

های حاصل از آن، وضعیت زندگی سابقه است و در این صورت، طبیعی است که نوآوریهای جدید و بیبه عرصه
های اجتماعی، زیست امروزین ما را های همراه و شبکهیکه ظهور اینترنت و گوشدهد. کما اینانسان را تغییر می

یف میبنیان، دگرگون کرده است. در واقع تولید دانش یت تعر و با توانمندی فناورانه،  کندنیازهای جدیدی برای بشر
در  «ضاءنیاز و ار »دهد و از این طریق، چرخه مداومی از ابزار تأمین آن نیازها را در اختیار جوامع انسانی قرار می

 آورد.جامعه را به وجود می

بنیان نبض حیات بشر و سبک زندگی او خورد، تولید دانشپس از آنجا که حرکت انسان بر مدار نیازهای او رقم می 
تنظیم شود،  «تر کردن نیازهای ماّدیپیچیده»گیرد. در چنین شرایطی، اگر چرخه نیاز و ارضاء بر محور را در دست می
 «تر کردن نیازهای معنویپیچیده»روبرو خواهیم بود؛ اما اگر نیازهای ماّدی به تبع  سبک زندگی ماّدیالجرم با یک 

رسد تحلیل فوق، تناسب زیادی با ترسیم شود، به سمت سبک زندگی معنوی و الهی حرکت خواهیم کرد. به نظر می
آورد؛ فّناوری حامل فرهنگ اه با خودش فرهنگ میما این را باید توّجه کنیم که فّناوری همر »این فرمایش رهبری دارد: 

 «.ایمشود ندیده گرفت. ما وقتی فّناوری را از دیگران گرفتیم، در واقع فرهنگ آنها را هم آوردهاست؛ این را نمی

ن بیش از هر چیزی یک بنیادانش»اند که ( و مسئوالن این عرصه نیز صادقانه در سخنان خود تصریح کرده26/7/96)

 «گ است.فرهن

دار است که تأثیرگذاری باالیی بر متن و سبک زندگی و جهت ماّدی یا بنیان یک پدیده جهتبنابراین تولید دانش 
)که سبک  «بیانیه گام دوم انقالب»ای واقعی نسبت به الهی آن دارد. در نتیجه، مدیران و نخبگان انقالبی که دغدغه

دهی به این ی معرفی کرده( دارند، باید به یک طراحی دقیق برای جهتزندگی را به عنوان یکی از هفت سرفصل اساس
معنوی و دست پیدا کنند. البته روشن است که منظور از نیازهای « تر کردن نیازهای معنویپیچیده»پدیده بر محور 

میان  ماهنگیه ظرفیت اختیارات اجتماعی،» یتر کردن آنها اصاًل طاعات و عبادات فردی نیست بلکه توسعهپیچیده



7 

 

اموری از قبیل افزایش اقتدار اسالم در برابر کفر جهانی و ارتقاء  باید مدنظر قرار گیرد که« ها و کارآمدی اختیاراتآن
دینی مهّمی که باید فناوری را در خدمت  هایآن است؛ مطلوبیت ای روشنهموّدت و رحمت در میان مؤمنین از مثال

 تر کرد.تر و پردامنهری، آنها را عمیقآنها قرار داد و با دانش و نوآو

و مراحل تکامل آن را بشناسد و نیازهای برخاسته از هر  «توسعه پرستش اجتماعی»فهم از دین باید بتواند یعنی  
ی تکاملی را به سفارش تحقیقات برای دستگاه تولید فناوری در جامعه تبدیل نماید و جریان آن را در محصول مرحله

توان حرکتی واقعی به سمت آرمان بزرگ جمهوری اسالمی تنها در این صورت است که می ترل کند.بدست آمده کن
و « متن زندگی»تواند به کلی فارغ از طراحِی را رقم زد؛ چرا که تمّدن اسالمی نمی« تمدن نوین اسالمی»یعنی 

افزار و ابزارهای محسوس فناوری و سخت بر محور دین باشد و این دو به نوبه خود کاماًل متأثر از« مدنّیت اجتماعی»
های عمیق ای بوده که موضوع اصلِی پژوهشهمان مقوله «تمدن نوین اسالمی»البته ابعاد و لوازم علمِی  هستند.

الهاشمی بوده و لذا تفصیل و توضیح راهکار پیشنهادی برای بلندمدت، الله سیدمنیرالدین حسینیمرحوم عالمه آیت
 گیری است. مند گرانمایه قابل پیدر مباحث پژوهشی آن اندیش


