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  دهیچک
هاي اقتصادي است درباره نقش فناوري و علوم کاربردي در  بنیان شدن تقریباً همه فعالیت کننده در حال حرکت به سمت دانش در دنیاي امروز که با سرعتی خیره

توسعه اما به حد کافی مورد توجه و مطالعه قرار نگرفته و اجماع علوم بنیادي و نقش این علوم در فرآیند . فرآیند توسعه کشورها ابهام چندانی وجود ندارد
در این مقاله ضمن معرفی و نقد مواضعی که معموالً له یا علیه اهمیت علوم بنیادي براي . فراگیري در خصوص اهمیت این علوم براي توسعه وجود ندارد

بنا به استداللی از زاویه اقتصاد، علوم بنیادي . به نفع علوم بنیادي پرداخته شده استشوند به پرورش یک استدالل غیرخطی  کشورهاي در حال توسعه مطرح می
کند که این نقش براي فعالیت اقتصادي بخش خصوصی و در  ونقل در یک کشور را ایفاء می هاي حمل و تحقیقات مرتبط با این علوم، نقشی مشابه زیرساخت

هاي غیرقابل خرید و  هاي قابل توجهی از این زیرساخت دانشی از جنس قابلیت ن نشان داده شده که بخشهمچنی. نتیجه براي توسعه اقتصادي ضروري است
هاي علوم بنیادي در توسعه عقالنیت، ساخت  این منظر اقتصادي سپس با نشان دادن کارویژه. بایست صرفاً به شکل بومی توسعه داده شوند فروش بوده که می

  .مت توسعه سیاسی و فرهنگی تکمیل شده استسرمایه اجتماعی و حرکت به س

  علوم بنیادي، توسعه اقتصادي، اقتصاد علم، توسعه سیاسی، عقالنیت: ها کلیدواژه
  :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
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  1مقدمه -1

ــال ــا طــی س ــین و  ه ــان محقق ــري می ــاع فراگی ــر، اجم ي اخی
اهمیت علوم کاربردي و فنـاوري  گذاران در خصوص  سیاست

در فرآیند حرکت کشورهاي در حال توسعه به سمت اقتصـاد  
دربـاره نقـش   ]. 2و1[بنیان به وجود آمده اسـت   پیشرفته دانش
1علوم بنیادي

هاي متفاوت و بعضاً  در فرآیند توسعه اما دیدگاه 2

                                                 
ö DOI: 10.22034/jstp.2017.9.4.538264 

⊕ * arashmoussavi_ir@yahoo.com 
را در این مقاله بـراي اشـاره بـه ذخیـره دانـش بنیـادي        "علوم بنیادي"عبارت  -12

بنیـادي بـودن   . بریم کار می موجود و نیز تحقیقات جاري در مرزهاي این دانش به
در نتیجـه کنجکـاوي    ،اشاره به آن دارد که ایـن دانـش و تحقیقـات مبتنـی بـر آن     

البتـه  . گیـرد  شـکل مـی  ) جستجوي دانش براي خودش نـه بـراي اهـداف دیگـر    (

متضادي میان افراد و اقشار مختلفی که به نحـوي بـا موضـوع    
اي  پژوهشگرانی که به شـکل حرفـه  . وجود دارد مرتبط هستند

کننـد عمـدتاً بـا     هاي متنوع علوم بنیادي فعالیـت مـی   در حوزه
اتکاء بر یک مدل خطی از نحوه ارتباط علوم بنیادي بـا علـوم   

که موتـور توسـعه    -هاي فناورانه  کاربردي و سپس با نوآوري
از موجودیـت و اهمیـت ایـن علـوم دفـاع       -اقتصادي هستند 

مطابق این برداشت، علوم و تحقیقات بنیادي به طـور  . کنند می

                                                                            
کنند گذاشتن مرز واضحی میان مفـاهیم   اشاره می] 9[طور که سالتر و مارتین  همان

هــا و  مشــابه در زمینــه علــوم مختلــف، پیچیــدگی بنیــادي و کــاربردي و مفــاهیم
هـا و   این پیچیدگی. گیرد هاي میان این مفاهیم در عالم واقع را نادیده می پوشانی هم
  .اند ها در این مقاله لحاظ شده پوشانی هم
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هـاي نوآورانـه در علـوم کـاربردي      گیري ایده مستقیم بر شکل
گیـري   ها نیز به نوبه خود بـه شـکل   گذارند و این ایده تأثیر می

انجامند کـه موجـب رشـد     محصوالت یا خدمات جدیدي می
ملـی   هاي اقتصـادي و در پـس آن، رشـد اقتصـاد     سریع بنگاه

از این منظر، جریان دانش به شکل رودخانـه بـدون   . شوند می
هایی در باالدسـت دانـش    شود که از ایده پیچ و خمی دیده می

ــادي سرچشــمه مــی  ــوم بنی ــی عل ــه   یعن ــرد و در نهایــت ب گی
دسـت یعنـی بـازار خـتم      هاي قابـل عرضـه در پـائین    نوآوري

ـ       . شود می وعی این نحـوه دفـاع از علـوم بنیـادي معمـوالً بـا ن
شـود و   تاریخی همراه مـی -چاشنی عاطفی یا ارجاعات تمدنی

در مجموع اهمیت وجودي علوم بنیادي به عنوان امري بدیهی 
  .کشد را به تصویر می

در نقطه مقابل استدالل فوق، الگوي دیگـري وجـود دارد کـه    
گـذارانی کـه دربـاره     پژوهـان و سیاسـت   گاه از زبان سیاسـت 

ر کشـورهاي در حـال توسـعه    تخصیص منابع مالی به علـم د 
از این منظر، . شود گیرند شنیده می کنند و تصمیم می مطالعه می

هاي مبتالبـه یـک کشـور در حـال توسـعه آن       مسائل و بحران
چنان عمیق و گسترده هستند و آن چنان از فوریت برخـوردار  
و در عین حال منابع مالی موجـود نیـز آن چنـان محـدود کـه      

همچـون   "لوکس"اختن به موضوعات مجال چندانی براي پرد
ــی   ــاقی نم ــادي ب ــات بنی ــوم و تحقیق ــد عل ــا، . مان ــد آنه از دی

تـوان بـه    گذاري در علـوم و تحقیقـات بنیـادي را مـی     سرمایه
جوامع ثروتمند و مرفهی واگـذار کـرد کـه منـابع مـالی قابـل       

تـوان منتظـر بـود و     می. توجهی براي این کار در اختیار دارند
. ا را به شکلی هدفمند گلچـین و وارد کـرد  نتایج تحقیقات آنه

مطابق با این نوع نگاه، در یک کشور در حال توسعه اگر قـرار  
اي به علم اختصاص پیدا کند اولویت تخصـیص،   است بودجه

متعلق به تحقیقات کاربردي است که ناظر بـر حـل مسـائل و    
مـدافعان ایـن الگـوي    . هاي فوتی و فوري بومی هستند چالش

اه براي تحکیم موضع خود نگاه خطـی بـه نسـبت    استداللی گ
هاي کاربردي را زیر سـؤال بـرده و بـه     علوم بنیادي و نوآوري

کنند که مطـابق آن،   شواهد وآمارهاي موجود جهانی استناد می
هاي اقتصـادي اتفـاق    هاي فناورانه مهم در بنگاه قاطبه نوآوري

  .افتند و هیچ عقبه مشخص دانشگاهی هم ندارند می
کنیم با اتکاء بر پیشینه موجـود از یـک    ین مقاله تالش میدر ا

منظر اقتصادي به ماهیت علوم و تحقیقات بنیادي و نسبت این 

هـاي   بر مبناي نظریـه . علوم با فرآیند توسعه اقتصادي بپردازیم
موجود در قلمرو اقتصاد علم استدالل خواهیم کرد کـه گرچـه   

رآیند رشد و توسـعه  تأثیرگذاري علوم و تحقیقات بنیادي بر ف
واسطه و خطی نیست  اقتصادي معموالً از نوع تأثیر مستقیم، بی

اما این علوم به نحوي کـه نشـان خـواهیم داد بـراي توسـعه،      
استدالل خواهیم کرد که رویکرد برداشـتن از  . ضروري هستند

 ،هاي حاضر و آماده تحقیقات بنیادي و چیدن میوه 1روي قفسه
انگارانه از علوم بنیادي اسـت کـه    سادهبر نوعی برداشت مبتنی 

اي از اطالعـات کدشـدنی و    این علوم را مساوي بـا مجموعـه  
دانــد و از وجــوه  هــا و مقــاالت مــی قابــل تصــریح در کتــاب

فرآیندي، ضـمنی و مبتنـی بـر مهـارت در ایـن علـوم غفلـت        
همچنین بر نقش محوري علوم و تحقیقـات بنیـادي   . ورزد می

ي انتقال فناوري به داخل کشـور و در  در ایجاد توان جذب برا
ه و نتیجه پرکردن شکاف فناورانه در مسیر توسعه تأکیـد کـرد  

استدالل خواهیم کرد که علوم بنیادي و تحقیقات مرتبط با این 
ونقل کشـوري ایفـاء    هاي حمل علوم نقشی شبیه به زیرساخت

کنند که براي فعالیت اقتصادي بخش خصوصـی ضـروري    می
دلیــل برخــورداري از خصوصــیات کاالهــاي  هســتند امــا بــه

گـذاري در آن   عمومی، بخش خصوصی تمایلی بـراي سـرمایه  
دهد و در نتیجه دولت مسـئول   ها از خود نشان نمی زیرساخت

  .حمایت از این علوم است
در ادامه و پس از بحث درباره ماهیت اقتصادي علـوم بنیـادي   

اره خـواهیم  این علوم هم اشـ  "غیراقتصادي"به وجوه و ابعاد 
علوم و تحقیقات بنیادي براي توسعه اقتصادي ضـروري  . کرد

. هستند اما تأثیرات چشمگیري نیز در سایر وجوه توسعه دارند
شـده در   اي بافتـه  گیري عقالنیت علمی بـه عنـوان تافتـه    شکل

شـرط اساسـی بـراي فرآینـد ارتقـاء       فرهنگ ملـی یـک پـیش   
بنیـادي مظهـر و   علـوم  . ساالرانه و توسعه سیاسـی اسـت   مردم

موتور محرکه این عقالنیت هستند و بنابراین صرفنظر کردن از 
مـدت   این علوم به معناي صـرفنظر کـردن از فرآینـد طـوالنی    

عالوه بر اینهـا، علـوم و تحقیقـات    . توسعه سیاسی خواهد بود
گیـري خصوصـیاتی    بنیادین و دستاوردهاي ویژه آنها به شـکل 

کـه معمـوالً معـادلی در    کننـد   کمک می "غرور ملی"همچون 
فرهنگ علوم اقتصادي ندارند اما به لحاظ اجتماعی، فرهنگـی  

جانبــه  و سیاســی از اهمیــت بــاالیی در فرآینــد توســعه همــه 

                                                 
1- Out of shelf 
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این مفاهیم و ابعاد غیراقتصادي مرتبط با توسـعه  . برخوردارند
جانبه و ربط آنها با علوم بنیادي را نیـز در بخـش انتهـایی     همه
  .قرار خواهیم داد مورد بررسی قالهم
  
  علوم بنیادي و توسعه اقتصادي -2

علوم بنیادي از دیدگاه اقتصادي چه ماهیتی دارند؟ براي پاسخ 
به این پرسش باید توجه کنـیم کـه اقتصـاددانان هنگـامی کـه      

خواهند به تحلیل یک پدیده از جمله پدیده علـم بپردازنـد    می
را در زمینـه ذهنـی خـویش تصـویر و      "بازار"چارچوب کلی 

چـارچوب  کنند پدیدار مورد بحث را در مـتن ایـن    تالش می
قرار داده و نسبت آن پدیده را با چارچوب مفروض مشخص 

افـراد و  : در صحنه بازار دو بازیگر اصلی حضور دارند. سازند
افراد در این نوع نگاه، تـالش  ). ها بنگاه(هاي اقتصادي  شرکت
کنند مطلوبیت خود را با اتخاذ تصمیمات معقول به حداکثر  می

فروشند و به ازاء  ها می به بنگاهنیروي کار خود را لذا . برسانند
هـا ارائـه    پردازنـد کـه بنگـاه    آن به خرید کاالها و خدماتی می

کننـد در یـک بـازار     ها تالش می از سوي دیگر، بنگاه. کنند می
شـود   در این نظام فرض می. رقابتی سود خود را بیشینه سازند

هـا از اطالعـات و عقالنیـت کامـل      که هم افـراد و هـم بنگـاه   
از نظر اقتصاددانان به دلیل وجود کـارایی رقـابتی   . دارندبرخور

و کارایی در تبادل بهترین و مؤثرترین سـازوکارهاي موجـود،   
مکانیزم بازار در اکثر مواقع در خدمت دستیابی بـه تخصـیص   

با وجود این، خواهیم دید که مکانیزم مذکور . بهینه منابع است
  .کند ست کار نمیدر -البته استثنائی  -هم  در برخی موارد
هاي اقتصاددانان جهت یـافتن جایگـاه مناسـب     نخستین تالش

علوم بنیادي در چارچوب کلی بازار از طریق مفهومی صورت 
ناکـامی بـازار هنگـامی    . نـامیم  گرفت که آن را ناکامی بازار می

شده در باال به هر دلیلـی درسـت    افتد که نظام ترسیم اتفاق می
گونـه کـه در بـدو     وان و مناسبی آنکند و از حرکت ر کار نمی

یکی از بـارزترین  . بینی شده برخوردار نیست امر براي آن پیش
هاي شکست بازار، ناکامی این نظـام در تولیـد کاالهـایی     جلوه

  .شود یاد می 1است که از آن با عنوان کاالهاي عمومی
کاالهاي عمومی نظیر دفاع ملی یا سـالمت عمـومی کاالهـایی    

: باشـند  به تعریـف داراي دو ویژگـی اصـلی مـی    هستند که بنا 
غیررقابتی هستند به این معنی که استفاده از آنهـا توسـط یـک    

                                                 
1- Public Goods 

عضو اقتصاد تأثیري بر مصرف آنها توسط سایر آحاد اقتصادي 
را در  "امنیـت "به طور مثال کـاالي  . گذارد در همان زمان نمی

ننـد  توا نظر بگیرید که وقتی به وجود آمد و تولید شد همه می
ایـن  . از آن بهره ببرند و رقابتی بر سر مصرف آن وجود ندارد

کاالها همچنین استثناءناپذیر هستند به این معنی که وقتی ایـن  
کنندگان از مصرف آنهـا   شوند ممانعت مصرف کاالها تولید می

یک کـاالي   "هواي پاك"به طور مثال . به سادگی میسر نیست
مکـن نیسـت کـه برخـی     استثناءناپذیر است چون به سادگی م

نتیجـه ایـن دو   . افراد جامعه را از مصرف کـردن آن بازداشـت  
ویژگی این است که کاالهاي عمومی به طـور طبیعـی توسـط    

اي که از یک منظر اجتماعی بهینـه   سازوکارهاي بازار به اندازه
هـاي   بـه عبـارت دیگـر، ایـن خاصـیت     . شوند باشد تولید نمی
هـاي   صـی و مکـانیزم  شوند که بخـش خصو  اساسی باعث می

طبیعی بازار معموالً تمایلی به تولید کاالهاي عمومی در حدي 
غیررقـابتی و  . که براي جامعه الزم است از خود نشان ندهنـد 

شـود کـه تولیدکننـده     استثناءناپذیر بودن این کاالها باعث مـی 
نتواند تمام عواید حاصل از تولیـد آنهـا را از آن خـود کنـد و     

هم در بخش خصوصی براي تولید ایـن دسـته   بنابراین تمایلی 
ایده محوري اقتصاددانان در باب علـوم  . از کاالها وجود ندارد

  .بنیادي این است که این علوم ماهیتاً کاالیی عمومی هستند
دهنـده و مـدافع ایـن ایـده ریچـارد       هاي اصلی پـرورش  چهره

ــث ارو 2نلســون ایــن دو اقتصــاددان برجســته . هســتند 3و کن
مقاالت اقتصاد علم را در دوره بعد از جنگ جهـانی  ترین  مهم

هـاي   دوم و اوایل دوران جنگ سرد به نگارش درآورده و پایه
نلسـون و  . اقتصاد علم سیستماتیک را از این طریق بنا نهادنـد 

ارو هر دو به علوم بنیادي همچون یک فرآیند تولید اقتصـادي  
مسـئله  . آورد را به وجود مـی  "دانش"نگرند که کاالیی بنام  می

توان یـک کـاالي    اصلی آنها اما این است که آیا این کاال را می
عمــومی دانســت و در نتیجــه حکــم بــه اســتحقاق آن بــراي  

هـاي   تالش. برخورداري از بودجه حکومتی صادر کرد یا خیر
نظري این دو دانشمند عمدتاً مصروف فـراهم آوردن پاسـخی   

  .مثبت براي این سؤال کلیدي بوده است
بـه   RANDآمریکـایی   موسسـه چارد نلسون زمانی کـه در  ری

ریزي پژوهشی مخصوصاً در  هاي بودجه مسائل مربوط به نظام

                                                 
2- Nelson 
3- Kenneth Arrow 



  جانبه کشورهاي در حال توسعه همه پیشرفتدر  بنیاديواکاوي نقش علوم 

48  

قلمرو نظـامی مشـغول بـود مقالـه کالسـیک خـود بـا عنـوان         
را منتشـر سـاخت    "هاي بنیادي در علم اقتصاد ساده پژوهش"
اغراق نیست اگر بگوییم که بسیاري از جریانـات اقتصـاد   ]. 3[
هاي مندرج  نش در نیمه پایانی قرن بیستم تحت تأثیر اندیشهدا

جمـالت آغـازین ایـن مقالـه بـه شـکل       . اند در این مقاله بوده
گیــري  اي عوامــل زمــانی و محیطــی مـؤثر بــر شــکل  صـادقانه 
مـیالدي   50هاي نلسون و همکارانش را در انتهاي دهه  اندیشه
انـه جـاري   شواهد منتشره در باب رقابت فناور«: سازد فاش می

هـاي   در خارج آمریکا اخیراً توجه همگان را به نقش پـژوهش 
از زمـان پیـدایش   . انـد  علمی در اقتصاد سیاسی ما جلب نموده

ماهواره روسی اسپوتنیک این موضوع تقریباً بـه شـکل امـري    
پــا افتــاده درآمــده کــه مــا آن مقــداري کــه بایــد بــراي   پــیش

این وجود اگر چـه   با. کنیم هاي بنیادي خرج کنیم نمی پژوهش
گاهی اعداد و ارقامی نیز پیشنهاد شده اما این ارقام بـر مبنـاي   

مقداري که باید خرج "تحلیل اقتصادي در باب معناي عبارت 
این قطعه آغازین از مقاله نلسـون   ].3[» اند شکل نگرفته "کنیم

به وضوح نقطه عزیمـت اقتصـاد علـم را آشـکار و بـراي مـا       
بودجه پژوهشی و چند و چون آن در  کند که مسئله روشن می

صدر مسائل این قلمروي جـوان از علـم اقتصـاد قـرار داشـته      
مسئله دیگري که نلسون بالفاصله از این پرسش بنیادي . است

چرا علم بـه انـدازه کـافی توسـط     : کند این است استخراج می
  د؟شو هاي بازار تولید نمی مکانیزم

راي پرداختن بـه ایـن   چارچوب تحلیلی مورد استفاده نلسون ب
. هاي بنیادي چارچوب آشناي اقتصاد نئوکالسیک است پرسش

در این چارچوب تحلیلی، محاسبه انـدازه بودجـه مـورد نیـاز     
. کند اي تبعیت می هاي بنیادي از منطق نسبتاً ساده براي پژوهش

فرض کنید ما مقدار معینی از منابع مالی را صرف علوم بنیادي 
کردن این منابع مالی طبیعتاً انتظار داریـم کـه    با هزینه. ایم کرده

جریانی از نتایج و فواید اقتصادي و اجتماعی  ،با گذشت زمان
به وجود آید کـه در صـورت فقـدان آن منـابع هرگـز وجـود       

محاســبه دقیــق ایــن فوایــد و آثــار اقتصــادي و . داشــتند نمــی
اجتماعی، ارزش اجتمـاعی بودجـه پژوهشـی مـا را مشـخص      

ا این وجود باید توجه داشته باشـیم کـه هـر مقـدار     ب. سازد می
براي علم هزینه کنیم در واقع به همان میزان خود را از فوایـد  

هـاي ممکـن    احتمالی استفاده از آن بودجـه در سـایر فعالیـت   
ایـن میـزان از   . ایـم  محـروم سـاخته  ) هـاي غیرعلمـی   فعالیت(

محرومیت، هزینه اجتماعی بودجـه پژوهشـی مـا را مشـخص     
تفاوت ارزش اجتماعی و هزینـه اجتمـاعی در اینجـا،    . کند می

ارزش اجتماعی خالص یا سود اجتماعی ناشی از هزینه علمی 
نتیجه تحلیل فوق این است که مقـدار  . سازد ما را مشخص می

هاي بنیـادي در علـم مقـداري     بهینه خرج کردن براي پژوهش
  .سازد است که سود اجتماعی ناشی از این هزینه را بیشینه می

هاي بازار تحت چه شرایطی این سود بیشینه اجتماعی  مکانیزم
سازند؟ به عبارت بهتر، منـابع موجـود در بخـش     را محقق می

هـاي   خصوصی چـه هنگـام بـه شـکل بهینـه صـرف فعالیـت       
تحقیقاتی در علوم پایه خواهند شد؟ نلسون بـر آن اسـت کـه    

گـر همـه   هاي اقتصادي کامالً رقابتی باشـند و ا  اگر تمام بخش
ها بتوانند تمـام عوایـد ناشـی از تولیـدات خـود را از آن       بنگاه

هاي هـر   هاي اجتماعی منضم به ورودي خود کنند و اگر هزینه
د آنگـاه  شـو بنگاه، به طور کامل توسط همان بنگـاه پرداخـت   

هـاي مختلـف    توان گفت که تخصیص منابع در میان گزینه می
اجتماعی بهینه خواهـد   تولید از جمله تولید علم، از یک منظر

در نقطه مقابل، اگر سود نهایی یک کـاال بـراي جامعـه از    . بود
سود نهایی همان کاال براي تولیدکننـده آن بیشـتر شـود آنگـاه     

در چنـین حـالتی، اگـر    . تخصیص منابع، بهینـه نخواهـد بـود   
هاي رقابتی بازار کمتر از  گذاران دخالت نکنند مکانیزم سیاست

به این ترتیـب  . کنند الي مورد نظر را تولید میآنچه که باید، کا
کند  براي چنین کاالهایی منفعت جامعه به طور کلی ایجاب می
  .که تولید آن را به شکل عمومی مورد حمایت قرار دهد

کالسیک و مهم دیگري که در کنار مقالـه ریچـارد نلسـون     اثر
زوج کاملی را در تبیین نحوه نگرش اقتصـاددانان بـه علـم در    

رفاه "اي است با عنوان  دهد مقاله وران جنگ سرد تشکیل مید
کـه در سـال    "اقتصادي و تخصیص منابع به نـوآوري علمـی  

تـرین اقتصـاددانان قـرن بیسـتم،      توسط یکی از برجسته 1962
رو همانند نلسـون در  ا]. 4[ه است رو به نگارش در آمدث اکن

 RAND موسسـه عنـوان مشـاور در   ه زمان نوشتن این مقاله ب
کار بود و با مسئله چگونگی تخصیص منـابع مـالی   ه مشغول ب

رو نسبت به مقاله نلسـون  ا مقاله. رفت به تحقیقات کلنجار می
ایـن  . دشو تر است اما به همان نتایج منتهی می تر و دقیق مفصل

  :کنیم وار مرور می نتایج را فهرست
معـه  بخشی به جا ترین سازوکار سازمان مکانیزم بازار اساسی -

  .مدرن است
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تولیـد و توزیـع علـم چیـزي نیسـت مگـر مصـداق         فرآیند -
علم یک کاالسـت کـه در   (دیگري از همان مکانیزم کلی بازار 

  ).شود خرید و فروش می "ها بازار ایده"
هایی برخوردار است که  کاالي علم با این وجود از خاصیت -

لـم  تولیـد ع . سـازد  دي متمـایز مـی  آن را اندکی از کاالهاي عا
علــم کــاالیی . ي نــامتعین و همــراه بــا ریســک اســتفرآینــد
ناپذیر است و تملـک عوایـد ناشـی از تولیـد آن بـراي       تقسیم

. پـذیر نیسـت   شکل بهینـه امکـان  ه بازیگران بخش خصوصی ب
جلوگیري از سـرریز و انتقـال آزادانـه علـم بـه       ،عالوه بر این

خارج از مرزهاي یک بنگـاه خصوصـی و ایجـاد مـانع بـراي      
  .بر است ي هزینهستفاده آزادانه دیگران از آن، فرآیندا

شده نوعی از کاال  هاي شناخته گفته ویژگی هاي پیش خاصیت -
  .نامند می "کاالي عمومی"هستند که اقتصاددانان آنها را 

کاالهــاي عمــومی از جملــه علــم بــه دلیــل برخــورداري از  -
 هاي گفته، توسط بخش خصوصی و مکانیزم هاي پیش خاصیت

بازار در حدي که از یک منظـر اجتمـاعی بهینـه اسـت تولیـد      
شوند و بنابراین وظیفه حکومت است که بخشی از تولیـد   نمی

ــا را بــ   ــه آنه ــرد ر و عرض ــده بگی ــق  . عه ــت از طری حکوم
به جبران شکست بـازار در تولیـد    هاي مناسب گذاري سیاست

  .پردازد بهینه علم می
قات منجر بـه تولیـد   گذاري حکومت در تحقی اندازه سرمایه -

دست آید که یک بنگاه معقـول  ه علم باید با همان محاسباتی ب
وتوسعه خود بـه آن   گیري براي هزینه تحقیق در هنگام تصمیم

هدف این محاسبات، بیشینه سـاختن  . زند محاسبات دست می
  .اجتماعی ناشی از تولید علم است منفعت

هسـتند و   این موضوع که علـوم بنیـادي ذاتـاً کـاالي عمـومی     
دولت مسئول اصلی در تولید بهینه آنهاست امروزه مورد اتفاق 

ــر اقتصــاددانان اســت  ــورد برخــی  . اکث ــن در م ــا وجــود ای ب
هاي ظریف این علوم که ارتباط مستقیم با مقوله توسعه  ویژگی

نظرهایی میان اقتصاددانان جریان  کند اختالف اقتصادي پیدا می
دانان جریــان اقلیــت و اقتصــاد) مکتــب نئوکالســیک(اصــلی 

اقتصـاددانان  . وجـود دارد ) اقتصاددانان تکاملی و نهادگرایـان (
و به طور کلی هـر آنچـه از جـنس    (نئوکالسیک، علوم بنیادي 

ــد  ــش باش ــوعی ) دان ــات"را ن ــی  "اطالع ــوب م ــد  محس کنن
تـر از   امااقتصاددانان تکاملی معتقدند که علوم بنیـادي پیچیـده  

  .اطالعات صرف هستند

اقتصاددانان نئوکالسیک، علوم پایـه و کـاربردي و بـه    در نگاه 
طـور کلــی آنچـه از جــنس دانـش باشــد تحـت مفهــوم عــام     

فحواي ضمنی این نـوع  . گیرد اطالعات مورد مالحظه قرار می
تواند به شکل صریح  بندي این است که دانش همیشه می طبقه

در ایـن نـوع   . رمزنگاري و در اسناد قابل دسترس ذخیره شود
دانش به این دلیل کـه نـوعی از اطالعـات اسـت کـامالً       نگاه،

آشکار بوده و به طور مساوي در اختیار تمـام آحـاد اقتصـادي    
توانند این دانـش   آحاد اقتصادي هر جا بخواهند می. قرار دارد

هـا برداشـته و مـورد     هاي کتابخانه آشکار و کدشده را از قفسه
هان دانـش کـه در   وجوه و ابعاد ضمنی و پن. استفاده قرار دهند

ــد در   ــاالیی برخوردارن رویکــرد تکــاملی از اهمیــت بســیار ب
  .شوند مغفول واقع می رویکرد نئوکالسیک به دانش، کامالً

در مقابل و در اردوگاه اقتصاددانان تکاملی عقیده بر این است 
توان برابـر بـا اطالعـات     که همه مصادیق مفهوم دانش را نمی

از دانش به صورت پنهـان در  هاي مهمی  دانست چرا که بخش
ضمیر صاحبان آنها حضور دارند و اساساً قابلیت تبدیل شـدن  

از این منظر دو نوع . به اطالعات شفاف و مستندشده را ندارند
  .دانش آشکار و دانش پنهان یا ضمنی: دانش وجود دارد

تفکیک میان دانـش روشـن و دانـش پنهـان اساسـاً از قلمـرو       
. وام گرفته شده است] 6و5[ 1ل پوالنئیفلسفه علم و آثار مایک

هـا   کند این است که انسـان  اي که پوالنئی بر آن تأکید می نکته
توانند در قالب کلمات بیان کنند  بسیار بیشتر از آنچه را که می

این تمایز قائل شدن میان دانش قابـل بیـان و دانـش    . دانند می
قتصـاد  ضمنی و غیرقابل بیان بـه وفـور در متـون مـرتبط بـا ا     

هـاي آن   تکاملی بـراي تبیـین فرآینـدهاي نوآورانـه و ویژگـی     
  .گیرد فرآیندها مورد استفاده قرار گرفته و می

تفکیک میان دانش آشکار و دانش ضمنی هنگـامی کـه نوبـت    
به تشـریح نقـش علـوم بنیـادي در فرآینـد توسـعه اقتصـادي        

طـور کـه    همان. کند رسد نقشی کلیدي و حیاتی را ایفاء می می
نظر دارنـد کـه علـوم بنیـادي در      بالً دیدیم اقتصاددانان اتفاقق

. کنند نسبت با اقتصادهاي ملی نقش کاالي عمومی را بازي می
به عبارت بهتر، علوم بنیادي نوعی شالوده یا زیرسـاخت نظیـر   

ونقل ملی را بـراي بخـش خصوصـی فـراهم      زیرساخت حمل
آنچـه راه  . سـازد  آورند که فعالیت این بخش را ممکن مـی  می

سازد این اسـت کـه اقتصـاددانان     اقتصاددانان را از هم جدا می

                                                 
1- Michael Polanyi 
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توان به شکل یکجـا   نئوکالسیک معتقدند این زیرساخت را می
گرایان بر ایـن باورنـد کـه بـه      خریداري و وارد کرد اما تکامل

دلیل وجود ابعاد پنهان و ضمنی در علـوم بنیـادي، خریـدن و    
در ایـن نگـاه   . معناسـت  ي بـی وارد کردن این علوم اساساً امـر 

یابد که متکی  اي می حتی مقوله انتقال فناوري هم ابعاد پیچیده
کریسـتوفر  . در واحدهاي بومی اسـت  "توان جذب"به وجود 
که یکی از پیشکسـوتان رویکـرد تکـاملی در اقتصـاد      1فریمن

مقولـه وارد  «: نویسـد  رود در این زمینـه مـی   دانش به شمار می
هـاي   دور از تصویري است که در نسـخه  کردن فناوري بسیار

هزینه اطالعات کامل به  افراطی اقتصاد نئوکالسیک از انتقال بی
فناوري چیزي نیسـت کـه بتـوان آن را از    . شود دست داده می

بـدون  . قفسه برداشت و در هر جایی مـورد اسـتفاده قـرار داد   
هــاي زیربنــایی در آمــوزش، بــازآموزي،     گــذاري ســرمایه
هاي علمـی و فناورانـه آنچـه از     و سایر فعالیت وتوسعه تحقیق

واردات فناوري جذب اقتصاد ملی خواهد شـد بسـیار نـاچیز    
  ].7[» خواهد بود

هـاي   این استدالل بهتر از هر جا در فصل یازدهم کتـاب نظـام  
کـه بـه نقـش نظـام     ] 8[نوآوري و کشورهاي در حال توسعه 

شـریح  پـردازد ت  دانشگاهی در کشورهاي در حال توسـعه مـی  
و همکاران او در این فصـل بـه تفصـیل،     2الندوال. شده است

موج جهانی فشار به نهاد علم براي تجاري شدن و ایفاء نقـش  
آنها با . دهند مستقیم در ارتباط با صنعت را مورد انتقاد قرار می

نشان داده که  "منابع نوآوري"استفاده از آمار و ارقام مرتبط با 
هـاي اقتصـادي    کننده در بنگـاه  یینهاي تع بخش اعظم نوآوري

بـه عبـارت   . فاقد عقبه دانشگاهی مستقیم و مشـخص هسـتند  
هـاي صـنعتی در داخـل خـود      دیگر، ایده اساسی اکثر نوآوري

النـدوال و همکـارانش نشـان    . گیـرد  ها شـکل مـی   شبکه بنگاه
ها به صنعت در کشورهاي  ترین کمک دانشگاه دهند که مهم می

ــعه ــال  توس ــه و در ح ــم  یافت ــش تجس ــعه، دان ــه در  توس یافت
هـا بـه صـنعت منتقـل      آموختگان اسـت کـه از دانشـگاه    دانش
هـاي تولیـد    هـا در ایـن کشـورها کارخانـه     دانشـگاه . شـود  می

هاي اقتصـادي در   هاي خالق هستند که با انتقال به بنگاه انسان
کننـد و ایـن    هـا فعالیـت مـی    نقش موتـور نـوآوري آن بنگـاه   

در نظـام نـوین   . ولود آمـوزش نیسـتند  هاي خالق تنها م انسان

                                                 
1- Christopher Freeman 
2- Lundvall 

ــرلین توســط ون   دانشــگاهی کــه بعــد از تأســیس دانشــگاه ب
هومبولت در اوایل قرن نوزدهم شکل گرفت و در سراسر دنیا 
رایج شـد آمـوزش و پـژوهش زیـر سـقف واحـد بـه انجـام         

در ایـن نظـام جدیـد، پـژوهش بـه آمـوزش مـدد        . رسـند  می
ـ  رساند و باعث می می ه جـاي حفـظ کـردن    شود دانشجویان ب

هـا، فرآینـدها و    صرف نتایج، یاد بگیرند که چگونه بـا چـالش  
دانـش  ]. 8[ها در مسیر یک تحقیق واقعی مواجه شوند  حل راه

ها و فرآیندها به وضوح دانشی  حاصل از مواجهه با این چالش
ضمنی است که بخش عمده آن غیرقابل بیان و غیرقابل خریـد  

  .ش اطالعات استو فروش در معناي خرید و فرو
بـا  «: نویسـند  الندوال و همکاران او در بخشی از این فصل می

هـا در   دانشـگاه  "غیرمستقیم"وجود تمام شواهد مبنی بر نقش 
چـرا در  : آید ایـن اسـت   پرسشی که پیش می ،نوآوري بنگاهی

ها در  حال حاضر این قدر بر لزوم تأثیرگذاري مستقیم دانشگاه
رسـد کـه ایـن امـر نـوعی       نظـر مـی  شود؟ به  اقتصاد تأکید می

در . ... سـازد  سوگیري خاص در نظرگاه تحلیلی را منعکس می
تلقـی   "اطالعـات علمـی  "این سوگیري، دانش اغلب به مثابه 

 فکـري از طریـق حقـوق مالکیـت     ابتداشود که الزم است  می
توانـد از طریـق    مـی  در مرحله بعد این دانشمحافظت شود و 

از یـک مکـان بـه مکـان دیگـر       هـاي رسـمی اطالعـاتی    کانال
هـاي دانـش    تـرین قسـمت   این واقعیت که مهم. شود "منتقل"

همیشه عناصري از دانش ضمنی و پنهان را با خود دارند و در 
یابند معمـوالً نادیـده    ها تجسم می ها یا سازمان نتیجه در انسان
  ].8[» شود انگاشته می

میـان علـوم    تأکید بر ابعاد و تعامالت غیراطالعـاتی در رابطـه  
اي نسـبتاً وسـیع از    بنیادي و اقتصادهاي ملی از طریق مجموعه

ایــن . تحقیقــات تجربــی مــورد حمایــت قــرار گرفتــه اســت 
هاي تجربـی در فواصـل زمـانی گونـاگون بـه شـکل        پژوهش
در یکـی  ]). 12-9[نگاه کنید بـه  (اند  مندي بازخوانی شده نظام

ســه ] 13[ 3نـگ مـارتین و تا هـا،   تـرین ایـن بـازخوانی    از تـازه 
شناختی مطالعات تجربـی بـراي ارزیـابی     رویکرد اصلی روش

ــورت     ــن ص ــه ای ــادي و اقتصــاد را ب ــوم بنی ــان عل ــه می رابط
هـــا و  مطالعـــات اقتصادســـنجی، پیمـــایش: انـــد برشـــمرده

مطالعات اقتصادسنجی عموماً مبتنی بـر تحلیـل   . ها پژوهی مورد
مقیاس بـوده و متغیرهـاي نمایـانگر     اي بزرگ آماري منابع داده

                                                 
3- Martin & Tang 
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عملکرد علمی را بـه متغیرهـاي نمایـانگر عملکـرد اقتصـادي      
ــی  ــد م ــد پیون ــایش. دهن ــدیران    پیم ــر روي م ــوالً ب ــا معم ه

ورت وتوسعه صنعتی در آمریکا، اروپا و سایر مناطق ص تحقیق
گیرند و به دنبال این هستند که میزان تأثیر علوم بنیادي بـر   می

هاي مختلف صـنعتی را   روي محصوالت و فرآیندها در بخش
هـا هـم بـه دنبـال رهگیـري عوامـل        پژوهیمورد. بررسی کنند

ها بوده و از جمله، پیوندهاي علت و  تاریخی منجر به نوآوري
هـا، تجهیـزات و    تها با اطالعـات، مهـار   معلولی این نوآوري

  .کنند هاي علمی را مطالعه می شبکه
هـاي بـه دسـت آمـده از      بـا مـرور یافتـه   ] 13[مارتین و تانگ 

تحقیقات تجربی، در مجموع هفت کانـال تأثیرگـذاري علـوم    
  :اند بنیادي بر اقتصاد را به شرح زیر شناسایی و فهرست کرده

ü افزایش ذخیره دانش سودمند: کانال اول  
ü آموختگان ماهر تأمین محققان و دانش: مکانال دو  
ü هاي علمـی   شناسی خلق ابزارآالت و روش: کانال سوم

  جدید
ü  هـا و تحریـک تعـامالت     توسـعه شـبکه  : کانال چهـارم

  اجتماعی
ü ارتقاء ظرفیت حل مسئله: کانال پنجم  
ü هاي جدید خلق بنگاه: کانال ششم  
ü تهیه و تدارك دانش اجتماعی: کانال هفتم  
شود تحقیقات تجربـی بـر اسـتدالل     طور که مالحظه می همان
. گذارنـد  شده قبلی توسط اقتصاددانان تکاملی صحه مـی  مطرح

علـوم بنیـادي نقشـی    : خالصه آن استدالل از این قـرار اسـت  
ایـن  . کننـد  بسیار کلیدي در رشد و توسعه اقتصادي بازي مـی 

یـده  نقش اگر چه گاهی مستقیم است و از طریق انتقال یـک ا 
گیـرد امـا در اکثـر     نوآورانه از دانشگاه به صنعت صورت مـی 

علـوم بنیـادي و تحقیقـات    . مواقع این نقش، غیرمستقیم است
آورند براي تربیت نیـروي انسـانی    اي را فراهم می بنیادي زمینه

هـا شـالوده نـوآوري     یافته در این انسان خالق که دانش تجسم
آورده و در اختیـار   بنگاهی یا جذب فناوري خارجی را فراهم

  .دهد هاي صنعتی یک کشور قرار می اقتصاد ملی و شبکه بنگاه
تحلیلی که اقتصاددانان تکاملی درباره ابعاد ضمنی و فرآینـدي  

اي کـه از آن تحلیـل بـراي     کنند و نتیجـه  علوم بنیادي ارائه می
گیرنـد   مسئله توسعه اقتصادي و نقش علوم بنیـادي در آن مـی  

نگـاهی  . اهمیت مضـاعفی برخـوردار اسـت    براي کشور ما از

دقیق به فرآیند تاریخی ورود علم مدرن و نهادهـاي آموزشـی   
هـاي عـالی بـه ایـران نشـان       مانند دبستان، دارالفنون و مدرسه

دهد که چون این نهادهاي مـدرن در شـرایط فقـدان یـک      می
زمینه تاریخی و نهادي متناسـب بـا خـود بـه کشـور مـا وارد       

مـا بـا ایـن پدیـدارهاي جدیـد نیـز از طریـق         اند مواجهه شده
هاي جاري از علـم و   هاي رایج موجود در کشور و تلقی سنت

نتیجـه ایـن نـوع    ]. 14[مفاهیم مشابه آن صورت گرفته اسـت  
در تـاریخ معاصـر    "سندرم دوره نقـل "مواجهه پیدایش نوعی 

از میـان ملزومـات ایـن پدیـده     ]. 15[علم در ایران بوده است 
از علـم   "دانش مکتـوب "نهادینه شدن نوعی تلقی  توان به می

مدرن اشـاره کـرد کـه علـم را موجـودي حاضـر و آمـاده در        
دانـد و از وجـوه ضـمنی، فرآینـدي و      هـا مـی   ها و مقاله کتاب

یکـی از معـدود   (منصـوري  رضـا  . کنـد  خالقانه آن غفلت می
دربـاره ایـن   ) محققان داخلی که به این موضوع پرداخته است

این همان مفهوم علم سـنتی در ایـران   «: نویسد م میتلقی از عل
هاي علمیـه کـه    این تلقی نه فقط در حوزه. اي است پسانظامیه

علم آن چیزي اسـت  : هاي ما هم حاکم است حتی در دانشگاه
 "کسـب "تـوان آن را   هاي دنیا مکتوب است و می که در کتاب

فـرو  به این معنی علم در ایران معموالً به دانش مکتـوب  . کرد
این تفکر همان است کـه منجـر بـه ارشـدیت     . شود کاسته می

در این تفکر مجالی براي . سنی در حوزه و دانشگاه شده است
  ].15[» خالقیت نیست

طور که در باال اشـاره کـردیم نقـش علـوم و تحقیقـات       همان
بنیادي در فرآیند توسعه اقتصادي، پرورش خالقیت و قابلیـت  

ــش ــوآوري در دان ــانی ن ــانی   آموختگ ــروي انس ــه نی اســت ک
هـاي اقتصـادي را تشـکیل     وتوسـعه بنگـاه   هـاي تحقیـق   بخش

اگر ایـن نقـش محـوري را بـراي علـوم بنیـادي       . خواهند داد
بپذیریم آنگاه روشن است که سندرم دوره نقل و آثار و لـوازم  
آن زنگ خطري بـراي کشـور و فرآینـد توسـعه اقتصـادي آن      

  .خواهد بود
  
  جانبه همه پیشرفتعلوم بنیادي و  -3

نمایند بالفاصـله   مباحث مرتبط با توسعه معموالً هر جا رخ می
گیرنـد و همیشـه ایـن خطـر      در یک مسیر اقتصادي قـرار مـی  

وجود دارد که سایر وجوه و ابعاد توسـعه مـورد غفلـت واقـع     
پـردازان   طـور کـه بسـیاري نظریـه     مفهوم توسعه همـان . شوند
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تـر از افـزایش    تر و پیچیده عکنند مفهومی وسی توسعه اذعان می
کمی برخی متغیرهاي اقتصادي نظیـر رشـد ناخـالص داخلـی     

یـک  . توانـد دربرگیرنـده آن نیـز باشـد     است هر چند کـه مـی  
هـا و   تعریف مشهور از توسعه کـه بـه طـور متـواتر در کتـاب     
گیـرد   مقاالت مرتبط با این موضوع نقل و مورد اتکاء قرار مـی 

نامدار شبه قاره هند و برنده نوبـل   تعریفی است که اقتصاددان
سن توسعه را . دهد ارائه می 1آمارتیا سن 1998اقتصاد در سال 

دهد که  توضیح میدر ادامه و کند  میتعریف  "آزادي"به مثابه 
: در کانون توسعه قرار دارد ي متفاوتمفهوم آزادي به دو معنا
اراده یافتگی عمیقـاً وابسـته بـه آزادي     رسیدن به مرحله توسعه

و آزادي خـود معیـار   ) آزادي همچـون وسـیله  (هاسـت   انسان
آزادي همچـون  (یافتگی هـم هسـت    گیري میزان توسعه اندازه
توسـعه  "آزادي مد نظر سن در این قسـمت از کتـاب   ). هدف

هـاي اساسـی    آزادي«: او تشـریح شـده اسـت    "به مثابه آزادي
اب از هاي ابتدایی نظیـر توانـایی اجتنـ    مشتمل است بر توانایی

هـاي   گرسـنگی، سـوءتغذیه، بیمـاري   به مانند هایی  محرومیت
هاي مـرتبط بـا    طور آزادي و همین پذیر، مرگ زودهنگام  عالج

خصوصیاتی مانند سواد، مشارکت سیاسی و ابراز عقیده بـدون  
  ].16[» سانسور و غیره
هایی هسـتند کـه بـه     هاي مد نظر سن، آزادي دسته اول آزادي

توانایی اجتناب از . اقتصادي ارتباط دارند طور مستقیم با رشد
هاي نـوع   آزادي. بیماري، گرسنگی و مرگ از این قبیل هستند

از نظـر سـن آگـاه    . دوم اما خصلت فرهنگی و سیاسی دارنـد 
بودن و امکان مشارکت سیاسی بـدون واهمـه و ابـراز آزادانـه     

  .یافتگی قرار دارند عقیده نیز در ذات توسعه
فرهنگی توسعه نیز ارتباط وثیقی با علـوم   این وجوه سیاسی و

هـاي   عقالنیت علمی که بهتر از هر جا در نظریه. بنیادي دارند
علوم بنیادي و فرآیندها و پراکسیس تحقیقات بنیـادي متجلـی   

هاي فرهنگی و سیاسـی آن را   است بنیاد جهان مدرن و ویژگی
هـاي پایـه در    شناسان، آمـوزش  بسیاري جامعه. دهد تشکیل می

طـور علـوم    شناسـی و همـین   ریاضی، فیزیک، شیمی، زیسـت 
اي  انتقـال مجموعـه  (بنیادي انسانی را نه تنها از جنبه محتوایی 

کـه از لحـاظ فرآینـدي بـراي     ) ها به ذهن دانشجویان از گزاره
ساخت یک بنیاد فرهنگی عقالنـی در شخصـیت دانشـجویان    

لـوم  از ایـن منظـر، آمـوزش ع   . کنند مهم و کلیدي ارزیابی می
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ایـن  . انجامـد  بنیادي تنها به بهبـود وضـع زنـدگی مـردم نمـی     
کنـد   ها صـداي سیاسـی آحـاد جامعـه را تقویـت مـی       آموزش
رانـد و عـدالت    ساالري و توسعه سیاسی را به پـیش مـی   مردم

هاي بنیـادي،   بدون این آموزش. سازد اجتماعی را خواستنی می
مـان،  سـاالري، پارل  ورود نهادهاي جامعـه مـدرن نظیـر مـردم    

هاي مستقل و غیره به کشورهاي در حال توسعه، تفاوت  رسانه
چندانی با ورود محصـوالت صـنعتی نظیـر گوشـی موبایـل و      

مردم این کشورها با این نهادهـا و  . تبلت به این کشورها ندارد
محصوالت زندگی خواهند کرد اما تنها درکی شـکلی از آنهـا   

  ]).17[به در این زمینه مثالً بنگرید (خواهند داشت 
در توسـعه سیاسـی، فرهنگـی و     "انسـانی "نقش علوم بنیادي 

حقوقی جوامع در حال توسعه به ویژه نیازمند توجـه و تأکیـد   
توجـه بـه ایـن نکتـه کـه      هـاي اخیـر    در سـال . بیشتري است

هـاي فنـی، درون یـک محـیط اجتمـاعی، فرهنگـی و        نوآوري
ایی، در چنـین فضـ  . نمایند افزایش یافته اسـت  حقوقی رخ می

هــاي اقتصــادي تمایــل روزافزونــی بــه فهــم فشــارهاي  بنگــاه
هاي خـود پیـدا    اجتماعی و حقوقی مؤثر بر سرنوشت نوآوري

به طور مثال، مباحثات فراوان اجتمـاعی حـول مـواد    . اند کرده
هاي گسترده  شده به لحاظ ژنتیکی یا مخالفت غذایی دستکاري
غربـی نشـان    اي یا فناوري نـانو در کشـورهاي   با انرژي هسته

تواند به شـدت بـر نشـر و     هاي عمومی می دهند که واکنش می
روشن است که مطالعه . پذیرش یک فناوري جدید مؤثر باشد

هاي اجتماعی بدون کمک گرفتن از علـوم   دینامیزم این جنبش
  ].13[پذیر نخواهد بود  انسانی بنیادي امکان

ومی از سوي دیگر، علوم انسـانی مبنـایی بـراي کاالهـاي عمـ     
هـاي اقتصـادي و    همچون آمارهـاي ملـی، سرشـماري، مـدل    

ایـن آمارهـا و   . آورنـد  ابزارهاي مدیریت اقتصادي فـراهم مـی  
ابزارهــا بــه شــکلی بنیــادي فرآینــدهاي نــوآوري را حمایــت  

مقیاسـی کـه جامعـه از     در حقیقـت، تصـویر بـزرگ   . کننـد  می
خودش دارد و مسیري که براي توسعه در ذهنیت جمعی خود 

وراند به شدت وابسته به تحـوالتی اسـت کـه در علـوم     پر می
  ].13[پیوندد  اجتماعی آن جامعه به وقوع می
کند  طور که سن آن را تشریح می نکته دیگر اینکه آزادي همان

هاي ناشـی از تسـلط بـر     برخی توانایی. از جنس توانایی است
ایـن  . نیسـتند  "وسـیله "هـایی از جـنس    علوم بنیادي، توانـایی 

. هسـتند  "هـدف "نفسه اهمیت دارند و از جنس  ها فی توانایی
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توان با توانایی یـک ملـت در کسـب     گونه از توانایی را می این
هـاي ورزشـی بـزرگ     عناوین قهرمـانی و پیـروزي در رقابـت   

اگـر  . مقایسه کرد که با غرور و وجهه ملی در ارتبـاط هسـتند  
ی تحقیقات زیادي درباره این قسم دستاوردهاي ملتاکنون چه 

و شهودي و تأثیرات اجتماعی آنها انجام نشده اما درك عرفی 
گوید که این دسـتاوردها از اهمیـت بـاالیی     به ما میاز آنها ما 

هـاي اجتمـاعی    برخوردارند و تأثیر آنهـا بـر افـزایش سـرمایه    
قابل ) و غیرهملی ، احساس هویت ملی غرور ملی، همبستگی(

  .تأمل است
جانبـه کشـورها ایفـاء     توسـعه همـه  نقشی که علوم بنیادي در 

هاي  ها و موفقیت کند از طریق رجوع به تاریخ توسعه ملت می
هاي برخـی دیگـر در مسـیر     برخی از آنها و همچنین شکست

نقطه آغـازین  . تواند در روشنایی بیشتري قرار گیرد توسعه، می
نویسـان بـه دوران پـس از     تاریخ مدرن توسعه را اکثـر تـاریخ  

دوران تثبیـت هژمـونی    کـه  گرداننـد  مـی بر جنگ جهـانی دوم 
جهانی ایاالت متحده آمریکا و سر بـرآوردن بلـوك شـرق در    

بندي ملل جهان به جهان اول، دوم و  برابر آن هژمونی و تقسیم
و نهادهـایی مثـل بانـک     هـا  در این دوران مکانیزم. سوم است

ــین ــالیزه کــردن   جهــانی و صــندوق ب ــراي کان المللــی پــول ب
. ی با هدف توسعه جهـان سـوم تأسـیس شـدند    ي مالها کمک

ــدرن  صــنعتی ــریع، م ــازي س ــعه   س ــاورزي و توس ــازي کش س
ي ملی در این دوران به عنوان نماد توسعه معرفی ها زیرساخت

مقیـاس فناورانـه نظیـر سـاخت      هـاي بـزرگ   پـروژه . شدند می
عمـدتاً از  نیز ي مدرن آبیاري ها سدهاي عظیم و انتقال فناوري

  .در این برهه به راه افتادندطریق بانک جهانی 
به تـدریج روشـن شـد    میالدي اما  1970و  1960ي ها در دهه

بــه توســعه، منجــر بــه نتــایج  "انتقــال فنــاوري"کــه رویکــرد 
ي مانـدگار کشـورهاي   ها گیري وابستگی اي و شکل ضدتوسعه

در این دوران تعـداد  . شود جهان سوم به کشورهاي صنعتی می
حال توسـعه خواسـتار دسترسـی    روزافزونی از کشورهاي در 

ي هـا  و نظریـه ] 18[شـدند   "فنـاوري  "و  "علـم "مساوي بـه  
ي بـومی  هـا  توسعه نیز تمرکز خود را به سمت پرورش قابلیت

ي اجتماعی رشد فناوري ها ي نوآوري و زمینهها و محلی، نظام
تا به امروز که شاهد نزدیـک  حتی این روند ]. 19[تغییر دادند 

 "مطالعـات نـوآوري  "و  "توسـعه "تی شدن دو حـوزه مطالعـا  
  .هستیم هم کماکان ادامه دارد

  گیري نتیجه -4
علوم بنیادي در یک کشـور در حـال توسـعه، کـاالیی لـوکس      

بنیان را در این  این علوم شالوده توسعه اقتصادي دانش. نیست
علـوم و تحقیقـات بنیـادي شـرایطی     . آورد کشورها فراهم مـی 

هـایی از   که در آن شـرایط، نسـل   آورند اي را فراهم می گلخانه
شــوند کــه در اختیــار شــبکه  هــاي خــالق ســاخته مــی انســان
بـه دلیـل   . گیرنـد  هاي خصوصی قرار مـی  وتوسعه بنگاه تحقیق

ماهیت عمومی این گلخانـه، جـایگزینی بـراي حمایـت مـالی      
بـا ایـن وجـود از آنجـا کـه      . دولت از این علوم وجود نـدارد 

مـدت،   د توسـعه، ارتبـاطی کوتـاه   ارتباط علوم بنیادي با فرآینـ 
گـذاران در   واضح و مستقیم نیست برخی دولتمردان و سیاست
هـاي   گـذاري  جوامع در حال گذار ممکن است زیر بار سرمایه

پرهزینه در این علوم نروند و با تمسک به مشکالت فـوري و  
. فوتی از مسـئولیت دولـت در ایـن زمینـه شـانه خـالی کننـد       

در زمینه نقش کلیدي علوم بنیـادي در   ها سازي این دولت آگاه
تواند ایـن وضـعیت را تـا حـدي      رشد بلندمدت اقتصادي می

توانـد وجـوه    سازي عالوه بـر ایـن، مـی    این آگاه. تصحیح کند
غیراقتصادي فرآیند توسعه از جمله توسعه سیاسی، اجتمـاعی  

هـا را نیـز    و فرهنگی و تبیین نقش علوم بنیادي در ایـن زمینـه  
  .دربرگیرد
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Abstract 

There is no doubt in today's world about the 
importance of technology and applied 
sciences for the process of economic 
development. Basic sciences and the role of 
these sciences in the process of development 
though have been not studied enough and 
there is no widespread consensus about the 
importance of these sciences for 
development. In this paper, we introduce and 
assess the arguments for and against the 
importance of these sciences for developing 
countries. We also provide a non-linear 
argument in favor of basic sciences. From an 
economic point of view, we argue that basic 
sciences and the researches related to them 
play a role like national transportation sub-
structures which are necessary for the 
performance of private sector and hence, for 
economic development. We show that notable 
parts of this knowledge sub-structure are in 
the form of non-tradable capabilities. These 
capabilities, therefore, should be developed 
through indigenous ways. In the end, we add 
to this economic approach a discussion about 
functions of basic sciences for development 
of rationality, formation of social capital, and 
political and cultural development. 
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