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 مقدمه 

مطالعه و بررسی فرایندها و سازوکارهای تولید اندیشه علمی در عصر دانایی یعنی، دورانی که 
ترین موضع ممکن یعنی  یدر جهت استفاده از انسان در انسان جامعه بشری، به صورتی فزاینده

ترین و  کند از جمله فوری اش با سایر موجودات حرکت می استفاده صرف از مهمترین صفت ممیزه
این مسأله، برای ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه که . ترین مسایل هر جامعه است مبرم

 را برای عبور از شرایط های مادی و انسانی مورد نیاز شود به صورت بالقوه اغلب ظرفیت گفته می
  .کند باشد، اهمیتی به مراتب بیشتر پیدا می نیافتگی دارا می توسعه

مربوط به تولید اندیشه علمی، به دالیل گوناگونی، های قابل دسترسی  در میان انبوه زمینه
زیرا از یک سو، اقتصاد . ای برخوردار است پرداختن به وضعیت رشته اقتصاد از اولویت ویژه

های زندگی اجتماعی انسان است به طوری که  ان یکی از اثرگذارترین و مهمترین عرصههمچن
ها مطرح است و  های اقتصادی آن بیش از سایر زمینه حتی در عصر جهانی شدن نیز، ابعاد و جنبه

های دیگر یک کشور در حال توسعه وجود دارد به  هایی که در حوزه از سوی دیگر، همه کاستی
شود و باالخره اینکه، امروزه پاسخگویی  ل در عرصه اقتصاد آن کشور متجلی میترین شک عیان

های  زدایی دولت های مشروعیت نادرست یا ناکافی به نیازهای اقتصادی یکی از مهمترین کانون
  . آید جهان به شمار می

نشر «های مربوط به تولید اندیشه علمی در حوزه اقتصاد، وضعیت  در این مقاله، از کل عرصه
 مورد توجه قرار گرفته و با تکیه بر آمارهای رسمی منتشره از 1370در دهه » های اقتصادی کتاب

 به طور مشخص، آمارهای خانه کتاب به عنوان مرجع [سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
های منتشره در کادر استانداردهای جهانی و نیز  بندی کتاب  و تقسیم]تخصصی موضوع

های تخصصی علم اقتصاد همراه با لحاظ کردن شرایط کنونی و  تناسب با زمینهبندی م تقسیم
مسایل مبرم اقتصادی کشور، ابتدا، توصیفی آماری و البته کالبدشکافانه از وضع موجود ارایه 

ای از پیشنهادها و  شود و در خاتمه نیز، مجموعه شده و سپس، به تحلیل آن پرداخته می
  .خواهد شدهای سیاستی ارایه  توصیه

  
  ابعاد اهمیت موضوع. 2

های نظری و تجربیات عملی در زمینه توسعه، در قالبی بدیع البته  برایند چند دهه کوشش
بسیار راهگشا به وسیله اقتصادشناس برجسته معاصر، پال استریتن در قالب یک گزینه دو 

 که در همایش  وی1.وجهی برای توضیح مسأله و تمرکز بر نقطه اصلی مشکل بیان شده است
کند که به طور   از سوی بانک جهانی برگزار شده بود، تصریح می1980ای که اوایل دهه  ارزنده

نیافتگی، دو گروه نظریه و برنامه وجود داشته  کلی برای توضیح و تبیین مسایل توسعه و توسعه

                                                      
  . 158، ص 1368، ترجمه سیدعلی اصغر هدایتی، انتشارات سمت »پیشگامان توسعه« ...  و (Meyer) دادلی سیرز، جرالد میر -  1
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روهی کردند و گ جستجو می» منابع مادی«گروهی که موضع اصلی مشکل را در کمبود . است
اتخاذ شده از سوی » تصمیمات«نیافتگی را  دیگر که منشأ اصلی بروز و تداوم مسأله توسعه

وی، پس از واکاوی این . اند ها و به طور کلی مدیریت توسعه اعالم داشته رهبران و استراتژیست
دهد و به گمان ما نیز شواهد  دو گروه دیدگاه به روشنی به سمت گروه دوم تمایل نشان می

ربی موجود چه در سطح کشورهای صنعتی و چه در سطح کشورهای در حال توسعه، نشان تج
دانیم که این قدرت و  ای که قادر است تصمیمات عالمانه بگیرد، و البته می دهد که برای جامعه می

های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی وابسته است،  متنوعی از زیرساختتوانایی، به طیف 
ای که قادر به اتخاذ  بع، یک مانع اساسی نیست و از طرف دیگر، برای جامعهمحدودیت منا

بنابراین، اعمال حساسیت و . چندان راهگشا نبوده است» وفور منابع«تصمیمات عالمانه نیست، 
تمرکز بر روندها و سازوکارها و دستاوردهای تولید اندیشه علمی به عنوان یکی از امور زیربنایی 

توان آغاز و بررسی مسأله از یک موضوع کامالً درست ارزیابی  ت، را به درستی میمؤثر بر تصمیما
  .نمود

بار روبرو  از طرف دیگر، ما در سطح کشورهای در حال توسعه، با یک واقعیت تلخ و تأسف
کننده محصوالت و  کننده و مصرف هستیم و آن هم عبارت از این است که ما قبل از آنکه وارد

های فکری و علمی  دی کشورهای صنعتی باشیم، واردکننده دستاوردها و فرآوردههای ما فرآورده
هایی است که در زمینه استفاده بهنجار  ع اصلی مشکل ما ناتوانینآنها هستیم و شاید یکی از موا

ای  به طوری که گاه دستاوردهای مزبور را به اندازه. ها داریم و عالمانه از آن دستاوردها و فرآورده
انگاریم که هر نوع ارزیابی منطقی و عالمانه آنها و تالش برای مشخص کردن  ی و مقدس میگرام

سازی و برقراری پیوند با شرایط و مسایل خود را گناهی  ضوابط و معیارهای الزم برای بومی
ای درنگ  یابیم و بنابراین، در کاربست چشم بسته و بدون چون و چرای آنها لحظه نابخشودنی می

ترین امتیازات و  ثار سوء چنین رویکردی، بدیهیآتابیم و گاه در واکنش به   را برنمیو تأمل
نماییم والبته نباید تردید کرد که این دو رویکرد  های آن را نیز منفی و انکار می راهگشایی

  .درواقع دو روی یک سکه است و در ماهیت و کارکرد هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند
 با مشارکت 1970های پایانی دهه  ای که سال از کارهای برجسته  1ر یکیو باالخره اینکه د

 مجموعه انتشارات توسعه –یونسکو ساماندهی شده بود و به صورت یک مجموعه انتشارات 
ترین مقاله یا مقاله اصلی کتاب به مسأله سازوکارهای تولید و اشتغال  مهم. زا انتشار یافت درون

 بود و مضمون و پیام اصلی مقاله عبارت از این بود که تا زمانی که دانش اقتصاد اختصاص یافته
سازوکارهای موجود تولید اندیشه علمی در کشورهای در حال توسعه پابرجا باشد و آنها به 

ها و  گزاری کننده منفعل از دستاوردهای فکری دیگران عمل کنند و سیاست صورت یک استفاده
ه این نحو تنظیم نمایند، امکان عبور از شرایط های اقتصادی خویش را ب یریگ سمت
علوم و » مبادله«در آن کتاب به خصوص روی . یافتگی برای ایشان به وجود نخواهد آمد توسعه

فنون به عنوان یک رابطه دوجانبه تأکید شده و تصریح گشته بود که وضعیت موجود اشتغال 
                                                      

١ -  Domination or sharing, UNESCO, End ogenous Development series.  
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 و به صورت (shairing)را داشته » همبادل«دار با مفهوم  دانش اقتصاد حداقل ارتباط معنی
ها حاوی دستاوردهای عظیم است و  کننده آن فرآورده سویه است که برای عرضه ای یک رابطه

بنابراین، . (Domination)کنندگان جهان سومی آن، حداقل فایده را خواهد داشت  برای تقاضا
کنندگان تقریباً غیرفعال  صرفبرای کشوری مانند ایران نیز، که هنور در زمره واردکنندگان و م

آن دستاوردهاست، پرداختن به موضوع تولید اندیشه علمی در حوزه اقتصاد به غایت حائز 
یکی از ) اعم از ترجمه و تألیف(های منتشره به زبان فارسی در این زمینه  اهمیت است و کتاب

اندازهای توسعه ملی  چشمهایی است که راه را برای ارزیابی وضعیت موجود کشورمان و  زمینه
گذاران کشور را  ورزان، نخبگان و سیاست به خصوص توجه همه اندیشه. سازد هموار می

بایست به این نکته جلب نمود که مرکز ثقل و نکته گوهری همه روندهایی که از آنها با عنوان  می
های نظام  تمدر همه بازارها و همه زیرسیس» مبادله«شود، آزادسازی  یاد می» جهان شدن«واحد 

دار و حاوی منافع برای طرفین آن از الگویی  معنی» مبادله«دانیم  اجتماعی است و نیک می
کند که در آن هر یک از طرفین مبادله چیزی برای عرضه کردن داشته باشد که برای  تبعیت می

 در شک، اگر ما نیز نسبت به تولید اندیشه علمی و مطلوب باشد و بی» ارزشمند«طرف مقابل، 
رود  ها حساس باشیم و روندهای آن را بادقت مورد توجه قرار دهیم امید می ها و رشته همه حوزه

که بتوانیم با مسأله جهانی شدن فارغ از احساسات و آرزوهای صرف، به صورتی عالمانه و همراه 
  .بینی و بصیرت برخورد نموده و جایگاهی درخور برای کشورمان جستجو نماییم با واقع

  
  های پژوهش  سازی یافته شرح فشرده. 3

سرآغاز سخن در هر پژوهش علمی در ایران، همچون سایر نقاط جهان، که جنبه کمی پیدا 
توسط » تمام شماری«های خام این پژوهش، به صورت  داده. کند، مسأله آمار و اطالعات است می

این . اختیار اینجانب قرار گرفتخانه کتاب وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تهیه و در 
توزیع کتب ) 1(جدول شماره . صورت پذیرفته بود» دیویی«بندی  تمام شماری براساس طبقه

اما . دهد بندی دیویی به تفکیک سال نشان می های رده حوزه اقتصاد را برحسب زیرگروه
بندی   الگوی طبقهبندی از یک اینجانب، به دالیل گوناگونی ترجیح دادم که عالوه بر این طبقه

های منتشره در چارچوب  در عین حال که با کمی دقت نحوه قرار دادن کتاب. جدید استفاده کنم
نوشته » تقسیم کار اجتماعی«برای مثال، کتاب . شد بندی، اشکاالت زیادی مالحظه می این طبقه

واسطه آن که در به . شناسی قرار دارد های مرجع دانش جامعه ورکهایم که در زمره کتابدامیل 
های اقتصادی در زیرمجموعه اقتصاد کار قرار  استفاده شده بود، در زمره کتاب» کار«آن از لفظ 
داری،  این مسأله در مورد برخی کتب دیگر نیز، مانند اخالق پروتستان و روح سرمایه. گرفته بود

کامالً د دیگری که های متعد نیز موضوعیت داشت ضمن آنکه کتاب... اثر جاودانه ماکس وبر و 
های اقتصادی خارج مانده بود مانند کتاب علم اقتصاد و  جنبه اقتصادی داشت، از گردونه کتاب

 از سوی مؤسسه تحقیقات اقتصادی 1374 اثر اینجانب که در سال  ، بحران در اقتصاد ایران
جود در های اجرایی مو به عالوه برخی نارسایی. دانشگاه تربیت مدرس انتشار یافته بود
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های  نظر درباره وجه مسلط بحث های منتشره در کنار اختالف های ثبت و ضبط کتاب سیستم
های خاص خود را بر  نیز دشواری... و اند  ای به نگارش درآمده هایی که بار دیگر بین رشته کتاب

  .اند این پژوهش تحمیل کرده
  

نای تولیدکنندگان اندیشه در حوزه بندی، اینجانب با لحاظ کردن میزان اغ در برابر این طبقه
های اقتصادی به شرایط، مسایل و نیازهای خاص جامعه ایران یک بار دیگر از راه روش تمام  کتاب

های درسی، اقتصاد سیاسی، آثار کالسیک   حوزه شامل کتاب11های منتشره را به  شماری، کتاب
یی، توسعه پایدار، عدالت اجتماعی، علم اقتصاد، اقتصاد اسالمی، فناوری، اشتغال، توسعه روستا

، توزیع کتب منتشره )2(جدول شماره . شناسی علم اقتصاد و اقتصاد ایران تقسیم نمودم روش
های محتوایی آنها به تفکیک سال مشخص   را برحسب ویژگی1370حوزه اقتصاد در دهه 

  .سازد می
شود که تولید  ظه میبا مالحظه روندهای کلی و جزیی انعکاس یافته در این جدول مالح

. های بسیار اساسی است اندیشه اقتصادی در ایران نظامی به غایت رنجور و حاوی کاستی
های  تواند بخش ای در نظر گرفت که به سادگی می توان جدول مزبور را به مثابه آینه بنابراین، می

یل اساسی اقتصاد های پیچیدگی، مزمن بودن و الینحل باقی ماندن بسیاری از مسا مهمی از ریشه
که این دو گروه مشکالت را با  عنوان کلی دهم  اینجانب، ترجیح می. ملی را نشان دهد

برای این . خطاب قرار دهمهای اقتصادی مورد  حاکم بر تولید اندیشه در حوزه کتاب» دوگانگی«
خاص های ناشی از اقتضائات  بایست محدودیت دار در اینجا صرفاً می دوگانگی و گسست معنی

مقاله را در این زمینه دخیل دانست و مراجعه به متن کامل پژوهش انجام شده و نیز کارهای 
  .بایست صورت پذیرد را نباید فراموش کرد ضروری تکمیلی که می

انعکاس یافته است در حالیکه در دهه ) 3(وجه اول مسأله به نحو روشنی در جدول شماره 
رو بوده است و منشأ گسترش تعمیق و ظهور  ها روبه ن بحرانتری سابقه  اقتصاد ایران با کم1370

ای برنامه شکست خورده تعدیل   ترجمه–ها نیز ناشی از اجرای تقلیدی  اغلب این بحران
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و میزان زمان صرف شده برای امور اقتصادی های متعدد مردمی  ساختاری است و به گواه واکنش
 میزان درگیری مردم و مدیریت مسایل اقتصادی در نهادهای اجرایی، تقنینی و قضایی بیشترین

بوده و به گواه اسناد پیوست برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور در برخی 
داری در بسیاری از آن   به بعد با تغییر مدیریت اجرایی کشور تغییر معنی1376ها از سال  زمینه
  1.ها اتفاق نیفتاده است زمینه

های انتشار یافته در سال  های اقتصادی منتشره به کل کتاب  نسبت کتابدهایمقایسه رون
آغازین و پایانی این دهه، به وضوح دوگانگی میان آنچه که در جریان واقعی امور جاری است و 

دیگر این دوگانگی، با مراجعه وجه . دهد گذرد را نشان می آنچه که در حوزه تولید اندیشه می
های مربوط به  به ویژه با مقایسه نسبت میانگین. قابل مشاهده است) 2(مجدد به جدول شماره 

های  با سهم کتاب)  درصد از کل کتاب منتشره29/34با متوسط (های درسی منتشره  کتاب
با سهم (اقتصاد اسالمی )  درصد7/4با سهم متوسط (های اقتصاد سیاسی  منتشره در حوزه

)  درصد4/0با سهم متوسط (اشتغال )  درصد9/0با سهم متوسط (فناوری )  درصد9/0متوسط 
و عدالت )  درصد6/0 درصد و 5/1به ترتیب با سهم متوسط (توسعه روستایی و توسعه پایدار 

و عدالت )  درصد6/0 درصد و 5/1به ترتیب با سهم متوسط (شناسی علم اقتصاد  اجتماعی و روش
با )  درصد9/0 درصد و 3/0سط های متو به ترتیب سهم(شناسی علم اقتصاد  اجتماعی و روش

ای ه به خصوص اگر توجه شود که میانگین سهم کتاب. سازد وضوح بیشتری مسأله را نمایان می
ای نزدیک به  درسی در دوره

3
 درصد بوده است که توجه 50 کل دوره زمانی مورد بررسی بالغ بر 1

ای اساسی برای نهادهایی مانند شورای انقالب ه عمیق به این مسأله نیز به نوبه خود پیام
ریزی کشور  فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و از همه مهمتر، سازمان مدیریت و برنامه

  .خواهد داشت

                                                      
 بحران –هایی چون بحران مکانیزاسیون   برنامه سوم آنجا که بعضی از بحران2 در این زمینه به خصوص مراجعه به جلد دوم از پیوست شماره -  1
  . شود های خارجی به میان رفته است توصیح می گذاری صنعتی و بحران ناشی از ناکارآمدی جلب سرمایه سرمایه



  ن و اقتصادیموسسه مطالعات د
7

 مراجعه به بازار  های اقتصادی، شناختی کتاب شناسی آسیب البته، بدیهی است که برای ریشه
بایست ساخت مسلط  تر می های دقیق سازد و برای تحلیل یکتاب، صرفاً صورت مسأله را آشکار م

اقتصاد سیاسی کشور، نظام پاداش اقتصادی، اجتماعی، نظام پژوهش و تحقیقات کشور، نظام 
توجه به روند . نیز حتماً مورد توجه و دقت قرار گیرد... آموزشی، ساخت نظام تولید اندیشه و 

 درصد 43های اقتصادی منتشره در آغاز دوره به  تابکل ک% 52از (نزولی تألیف در دوره بررسی 
های  ها و ترجمه ، سهم قابل توجه غیردانشگاهیان در کل تألیف)در سال پایانی دوره مورد بررسی

همراه با روند نزولی سهم ) ها  درصد ترجمه3/69ها و  تألیف% 60بیش از (انجام شده در این دوره 
 سال پایانی دوره مورد بررسی و سهم اندک کتب منتشره دانشگاهیان در مقایسه سال آغازین و
در کنار ) در کل دوره مورد بررسی% 33با متوسط (رسند  در حوزه اقتصاد که به چاپ دوم می

 درصد در 6/28 به 70 13 درصد در سال 8/57از (کننده نزولی این مسأله  روند به غایت نگران
  .  پژوهش مورد استفاده استهای قابل توجه در از دیگر یافته) 1379سال 
 
  


