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هاي دانشي هشت  پيشرفت يعني كسب سرمايه دانشي از تجارب گذشته سرمايه

 سال دفاع مقدس

 1محمد طاالري

 

 چكيده:

كنندده در رشدد و پيشدرفت     هداي دانشدي بده عداملي تعيدين      بنيان، سرمايه در عار دانايي و ظهور اقتاادهاي دانش

د را از كجدا و بده چده طريقدي بدسدت      هدا داندش خدو    كشورها بدل شده است  سثاشي كه ملرح اين است كده ملدت  

هاي دانش بشري تجارب گذشته است كه در دل رويددادهاي بدزرگ و كوچدك     آورند؟ يكي از منابع مهم سرمايه مي

را  هدا  شكسدت گفت شكست پدل پيدروزي اسدت كده داندش نهفتده در        توان يمهنگامي  مسلما يك ملت جاي دارد  

ي جهاني را ثبت،  دبط و نشدر داد و   ها جنگح و  مني موجود در ي دانش صريخوب بهاستحاال كرده باشيم  غرب 

هاي دانشي فراواني در خدود نهفتده دارد كده     هشت سال دفاع مقدس كشور نيز سرمايه مسلما بهره زيادي از آن برد  

 شود با ارائه سه ندوع سدرمايه دانشدي نگداه جدامعي بده تجدارب        مورد غفلت قرار گرفته است  در اين مقاشه سعي مي

اين يك نقله شروع اسدت و اتفاقدا  و رويددادهاي بدزرگ ديگدري در       مسلما دفاع مقدس داشته باشيم   ساشه هشت

 هاي دانشي آن نيز استحاال شود   جمهوري اسالمي وجود دارد كه بايد سرمايه

 

واژگان كليدي: پيشرفت، سرمايه دانشي، سرمايه انساني، سرمايه ساختاري، سـرمايه اجتمـاعي، دفـاع    

 مقدس

 

 مقدمه  1

 به جهان ياقتااد رشد ياشگو انه،يرا و ارتباطا  يها نهيزم در ژهيو به برتر، يفناور عيسر شرفتيپ با 1970 دهه از

 شدد  يكد يزيف و يپوش يها هيسرما نيگزيجا هيسرما نيتر مهم عنوان به دانش آن، دنبال به و كرد رييتغ ياساس طور

 كشدورها  شدرفت يپ در كياسدتراتژ  ينقشد  و است اديز اريبس امروز جهان در شدان تياهم نرويا از(  1388 يش چيقل)

                                                           

 m.talari@modares.ac.ir  دانشجوي دكتري مديريت استراتژيك دانشگاه تربيت مدرس   1
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 ياقتاداد  ثرو  ديتوش عامل كي عنوان به يفكر و يدانش هيسرما تيريمد محور دانش اقتااد كي در كهيبلور  دارد

    دارد تياشو يكيزيف يها ييدارا تيريمد به نسبت

  آورندد  يم بدست يمتفاوت منابع از را خود دانش ها ملت اما ،رسد يم نظر به مهم همواره دانش قدر  كه يحاش در

 را داندش  آن دارند يسع و رنديگ يم هيعار به ملل گريد از شده آمده و يواردات صور  به را دانش ها ملت از يگروه

 يودحدد  تا يفن حوزه در است ممكن دانش نيا حاشت نيتر نانهيب خو  در  دهند قرار استفاده مورد شكل همان به

 بدر  يمشدكل  بلكه كند ينم حل ملت آن از يمشكل تنها نه يدانش نيچن يانسان علوم حوزه در ملمئنا اما  ديآ كار به

 خدود  تجدارب  و يكدار  ينددها يفرا دل از را ازيد ن مورد دانش كه هستند هم ييها ملت اما  ديافزا يم يقبل مشكال 

 مجدامع  در و شدود  يمد  شدان  يعلمد  متدون  وارد واقدع  شمعدا  در باره چند آزمون از پس دانش نيا  آورند يم بدست

    شود يم ها ملت شرفتيپ به منجر كه است يدانش نيچن نيا  شود يم زين سيتدر كيآكادم

 نيد ا بده  پاسدخ  يراسدتا  در ندد؟ يآ يم دست به يمنابع چه از يدانش يها هيسرما نيا كه است نيا ياساس سوال اما

 بده  است دانش از سرشار همواره افتد يم اتفاق يبشر جوامع دل در كه يزرگب يدادهايرو است معتقد نگارنده سوال

 مختلدف  يهدا  حدوزه  در و مسدتند  آن تجدارب ( نيريش چه تلخ چه) داديرو آن سرگذاشتن پشت از پس آنكه شرط

    رديگ قرار يعلم كنكا  و يبررس مورد

 ياريبسد  كده يبلور  كند يم خلق دانش خود بلن در اما هستند ملل همه يبرا يتلخ داديرو نكهيا كنار در ها جنگ

 از مسدتند  يها يخروج است از استفاده مورد عيصنا در و سيتدر ها دانشگاه در امروزه كه ييها يتئور و ميمفاه از

 كده  دارد نهفته ياديز تجارب خود دل در زين رانيا زمانيعز كشور مقدس دفاع سال هشت  است يجهان يها جنگ

 يهدا  حدوزه  در داندش  بده  آن ليتبدد  يبدرا  يمندد  نظدام  تال  و اند مانده يباق تجربه صور  به آنها اغل متاسفانه

 ارائده  مختلدف  يها حوزه در تجارب نيا يبررس يبرا يچارچوب ميدار يسع مقاشه نيا در نرويا از  است نشده مختلف

 يهدا  نده يگنج و ماسدت  ركشدو  يدانشد  يها نهيگنج از يكي تنها مقدس دفاع سال هشت كه ميبدان ديبا اما  ميينما

   ميبپرداز زين عيوقا آن يبررس به ديبا كه دارد وجود زين يگريد

 دانش  2

 و طيشرا تجربه، با شده نيترك اطالعا  دانش  ستيچ دانش از فمانيتعر ميبدان ديبا ابتدا پرسش نيا به پاسخ يبرا

 قيد طر از و رد،يد گ قدرار  اسدتفاده  مدورد  تواندد  يمد  همدواره  كه است يديتجد قابل منبع دانش  است تفكر و ريتفس

 كي افراد ازذهان از رونيب تواند ينم دانش و اند دانش يدارا ها انسان  شود اندوخته افراد تجربه با نيترك و استفاده
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 آنچده  از اسدت  عبار  دنش  شود يم دانش به ليتبد شود يم انسان ذهن وارد يوقت اطالعا   ديآ وجود به سازمان

    ندارد وجود داند يم را آن كه يكس بدون يدانش چيه داند؛ يم دانشگر كي

 و داندش  نيد ا  است استحاال قابل مشخص حوزه كي در تجربه با يها گروه اي افراد از يدانش يها هيسرما نيبنابرا

 بده  ليتبدد  افدرد،  اذهدان  در خدود  پنهدان  و ي من حاشت از شود، يم منتقل گرانيد به و حيتار كه يهنگام تجربه

 :دارد مشخص يژگيو شش دانش  شود يم انتقال قابل و آشكار يشدان

 است يانسان عمل كي •

 است تفكر مانده يباق •

 شود يم خلق شحظه در •

 است متعلق اجتماعا  به •

 است گرد  در يمختلف يها رو  به اجتماعا  قيطر از •

 شود يم خلق يميقد يمرزها در ديجد دانش •

 ندرو يازا  آورد بدسدت  يدانشد  هيسدرما  آن تجدارب  و يبشدر  اجتماع هر از توان يم شده ذكر يها يژگيو به توجه با

 كنندد  يمد  تدال   آنهدا   آموزندد  يم ييها درس خود گذشته تجارب از كه هستند شرفتيپ حال در همواره يجوامع

  شدود  بط د  و ثبت يدانش هيسرما كي عنوان به تا كنند يم ليتبد يعلم يها يتئور به را خود آموخته يها درس

 يهدا  حدوزه  در يقد يتلب صدور   به را حوزه كي آموخته يها درس نوآور دانش به دنيرس يبرا نكهيا تر مهم نكته

    كنند يم استفاده زين گريد

 يدانش يها هيسرما و ها جنگ

  اندد  كدرده  جداد يا ياديد ز يدانشد  يهدا  هيسرما خود دل در ها جنگ گسترده يها يرانيو و كشتار و كشت كنار در

 قيد دق يزيد ر برنامده  بداال،  يها نهيهز ر،يدرگ افراد اديز تعداد كشورها، يبرا داشتن ياتيح تياهم علت به ها جنگ

 مانندد  تيريمدد  علدم  در ميمفداه  از ياريبس نرويا از  برخوردارند يفراوان يدانش و تجربه بار از       و خلاها و آزمون

 واقدع  در   اسدت   گرفتده   سرچشدمه   نظدامي   مدديريت  از ياتيملع در قيتحق و  عمليا  و  شجستيك ، رهبري ،ياستراتژ

 اداره يبدرا  ييها درس يجنگ و ينظام حوزه از خود يقيتلب ملاشعا  در اند كرده يسع تيريمد علم نظران صاحن

 يدانشدگاه  متدون  در كه است يپركاربرد و معتبر يها يتئور تفكر، نيا حاصل  اموزنديب بازار در رقابت و ها سازمان

   شود يم استفاده يتيريمد عمل در و سيتدر
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 مدرتبط  دوم يجهدان  جندگ  ليد اوا در ينظدام  يهدا  تيد فعاش بده  را  ا يعمل در قيتحق علم آغاز توان يم مثال يبرا

 مندابع  صيتخاد  يبرا موثر ييها رو  به يديشد ازين امكانا  كمبود و يجنگ طيشرا ليدش به زمان آن در  دانست

 اال يد ا سدپس  و ايد تانيبر ليدش نيهم به  شد يم حس مرتبط يها تيفعاش و ينظام تلفمخ يها ا يعمل به ابيكم

 نيد ا حدل  يبرا يعلم يها رو  از آنها كمك به تا فراخواندند را مختلف علوم در دانشمندان از ياديز تعداد متحده

 يهدا  ا يد عمل در تدا  شدد  خواسدته  آنهدا  از جده ينت در  كنند استفاده كياستراتژ و يكيتاكت مشكال  گريد و مشكل

 بدا  هدا  ميت نيا  دادند ليتشك را OR يها ميت نياوش دانشمندان از گروه نيا  كنند پژوهش و قيتحق ينظام مختلف

 ييهدوا  يهدا  جنگ در را ايتانيبر يبرتر موجبا  و شده رادارها از نهيبه استفاده به منجر اثربخش يها رو  توسعه

 امدور  يهدا  سدتم يس ريد ز گدر يد و نقل و حمل تيريمد يچگونگ يبررو نهاآ قا يتحق جهينت نيهمچن  آوردند فراهم

 بده  نقش آرام انوسياق در ييايدر يها جنگ و يشماش كيآتالنت جنگ در ايتانيبر شدن روزيپ در كه شد باعث ينظام

    كنند يباز ييسزا

 شدكل  ينظام ريغ امور در آن از يريبكارگ در ليتما شد باعث ينظام امور در OR يها تيموفق جنگ، انيپا از پس

 يتخااد  و روزافدزون  يدگيچيپ و داشت يا ندهيفزا اريبس رشد يصنعت توسعه جنگ از پس  گردد يياجرا و گرفته

 ديد جد يا حرفه زمان گذشت با ليدش نيهم به  داد قرار دانشمندان يرو شيپ را يديجد مشكال  ها سازمان شدن

 مدد   در OR يهدا  ميتد  در حا ر دانشمندان همان حرفه نيا در شاغالن كه گرفت شكل تيريمد مشاور عنوان با

 1950 سدال  ليد اوا در  بودندد  رودررو ياقتااد و يصنعت نيمضام با اما قبل مشابه يمسائل با بار نيا كه بودند جنگ

 امدر  نيد ا و  كردندد  يمعرفد  يدوشتد  يحتد  و يصنعت ،ياقتااد مختلف يها سازمان در را OR يها كاربرد افراد نيا

  آورد يم فراهم ندهيآ در را OR عيسر رشد طيشرا

 !شد؟ چه مقدس دفاع سال هشت يدانش يها هيسرما

 در اتفاقدا  كده  اسدت  مختلدف  يعلم يها حوزه ا يتجرب از مملو زين رانيا ياسالم يجمهور مقدس دفاع سال هشت

 در جواندان  يريبكدارگ  ،يمد يت ركا فرهنگ ليقب از ييها يكاست  ميهست روبرو ييها يكاست با امروزه آنها از ياريبس

       و يجهاد تيريمد كارها، انجام در ينوآور و تيخالق منابع، از استفاده حداكثر و يبهرور ،يتيريمد يها پست

 نيد ا از يا اسدتفاده  چده  شدند؟ چه مقدس دفاع سال هشت يدانش يها هيسرما كه است نيا ياساس سوال نيبنابرا

 م؟يا كرده آنها انتقال و  بط و ثبت يبرا يفكر چه م؟يا كرده يدانش يها هيسرما
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 منابع گاهيپا تواند يم شود يبردار بهره و درك كه يزمان كه است دهيچيپ و مبهم ياصلالح يدانش هيسرما واقع در

 بده  يبهتدر  نگداه  بتوان نكهيا يبرا  سازد رهنمون شرفتيپ سمت به را كشور آن قيطر از كه سازد فراهم را يديجد

 دفداع  يدانش يها هيسرما يرو بر ملاشعه و يساز مفهوم يبرا يچارچوب داشت مقدس دفاع استفاده قابل يها حوزه

   شود يم ارائه مقدس

 يتمدام  كه كرد جاديا را ياصل سازه سه توان يم آن يامروز يكاركردها و مقدس دفاع ساشه هشت تجارب يبررس با

   رديبگ بر در را يليتحم جنگ يدانش هيسرما

 مقدس دفاع سال هشت يدانش هيسرما: 1 شكل

 يانسان هيسرما

 تخادص،  هدا،  مهدار   شدامل  هيسرما نيا  است يليتحم جنگ در حا ر افراد دانش يموجود انگريب يانسان هيسرما

 اگدر  و دارد يجدا  افدراد  ذهدن  در ها مهار  و دانش نيا  شود يم يرهبر و تيريمد يها سبك و مسئله حل يتوانا

  شدود  اسدتفاده  يبخدوب  خود يجا در يانسان يها هيسرما نيا از ديبا نرويا از  شود فعال تواند ينم نشوند گرفته بكار

 متاسدفانه   اسدت  ديد جد نسدل  بده  يدانشد  يها هيسرما نيا انتقال است مهم اريبس نهيزم نيا در كه يموارد از يكي

 يمد  نقل جانبازان و رزمندگان ا خاطر در و دارد وجود يشفاه صور  به تنها يدانش يها هيسرما نيا عمده قسمت

 يبندد  دسدته  صدور   به يذهن يها هيسرما نيا يساز مستند يها زميمكان از استفاده با دارد  رور  نرويا از  شود

 و ماند خواهد يباق ابد تا مقدس دفاع سال هشت در شده جاديا دانش كار نيا با  شود دانش به ليتبد يمدون و شده

   شود يم ها نشگاهدا در آموز  قابل نيهمچن

 چمران) ميا داده دست از آن از بعد چه و جنگ زمان در چه را مقدس دفاع يانسان يها هيسرما از ياريبس متاسفانه

 مسدتند  را كشور يها هيسرما نيا تجارب و دانش نكهيا بدون     (  و ها مقدم يتهران ها، يرازيش اديص ها، همت ها،

    ميدار را آنها دانش از استفاده فرصت همچنان كه ميدار زين را ياديز يانسان يها هيسرما خوشبختانه اما  ميكن

 يرساختيز يها هيسرما

 اسدتفاده  آنهدا  از مقدس دفاع زمان در كه است يكار يها رو  و يندهايفرا ،يفناور شامل يرساختيز يها هيسرما

 يم و ميا كرده خود هيسرما نيا از يخوب هاستفاد ينظام-يفن بحث در كه است آن نهيزم نيا در مثبت نكته  ميكرد

 هيسدرما  نيد ا از متاسدفانه  امدا   ميهست هيسرما نيا مرهون را يدفاع عيصنا در جنگ از بعد يها شرفتيپ گفت توان

 از يقد يتلب صدور   به كياستراتژ تيريمد عمل در كه است يحاش در نيا  مينكرد استفاده گريد يها نهيزم در خود
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 كيد تاكت  شود يم سيتدر زين يعلم متون در و شود يم استفاده يرقابت يبازارها در يجنگ ياه كيتاكت از ياريبس

 كسن يرقابت يها كيتاكت از يجزئ امروزه كه       و خونيشب ن،يجناح از حمله روبرو، از حمله ليقب از يرقابت يها

  است شتريب بازار سهم آوردن بدست يبرا كارها و

 كشدور  جندگ  اتداق  در يا شرفتهيپ ينظام ا يعمل و ها كيتاكت مقدس دفاع سال تهش طول كه است يدرحاش نيا

 كهيصدورت  در  شد سيتدر ينظام يها دانشگاه در تنها حاشت نيبهتر در جنگ از پس اما  شد يساز ادهيپ و يطراح

 و ميد آور بدست د،ش انجام زمان آن در كه يا نوآورانه ا يعمل از ياريبس يها يتئور ميتوان يم يقيتلب ملاشعا  با

  ميكن استفاده ينظام حوزه جز به يگريد يها حوزه در

 نيد ا  اسدت  شدده  دهيد د ينظدام  منظدر  از تنها ايدن ييهوا ا يعمل نيبزرگتر و نيتر دهيچيپ عنوان به 3 اچ به حمله

 استفاده آن از گريد يها حوزه در و آموخت آن از توان يم مختلف يها حوزه در اريبس يها درس كه است يدرحاش

  اسدت  شده استفاده يا گسترده صور  به "ارز  يمهندس" بحث از مشخص طور به ا يعمل يطراح بحث در  كرد

 كشدور  در 2002 سدال  در ارز  يمهندسد  بحث كه است يحاش در نيا شد يزير طرح 1981 سال در 3 اچ ا يعمل

 بدا  و ناخودآگداه  صدور   بده  مدا  كده يحاش در  كشدورها  گريد قا يتحق جينتا از يا هيعار صور  به هم آن شد، ملرح

 را آنهدا  از كددام  چيه متاسفانه اما ميكرد استفاده ارز  يمهندس انواع از بارها مقدس، دفاع سال هشت يها ينوآور

 برنامده  نهيزم در ييها درس از سرشار مقدس دفاع خيتار ملمئنا و است كوچك نمونه كي تنها نيا  مينكرد مستند

   است يفن يها يتئور و يهمكار و يرقابت يها ياستراتژ زمان، تيريمد نترل،ك ،يسازمانده ،يزير

 يفرهنگ – ياجتماع هيسرما

 و ثدار يا فرهندگ  شدامل  توان يم را مقدس دفاع سال هشت يمعنو يها هيسرما اي يفرهنگ و ياجتماع يها هيسرما

       و يجهداد  تيريمدد  و يپرست هنيم جوانان، تيريمد جوانان، با كردن كار افراد، ياخالق تحول گذشت، شهاد ،

 در خدود  ساشه هشت ا يتجرب از يمستند چارچوب اما است روبرو يمسائل با آنها از ياريبس در كشور امروزه  دانست

 مسدتند  يدانشد  هيسدرما  نيد ا تدا  اما شود يم ادي آنها از يشفاه و يكل صور  به هرچند  ستين دست در نهيزم نيا

    گرفت نخواهد قرار استفاده مورد دياين در يلمع متون صور  به و نشود

 و يعلمد  بده  يساختار هيسرما و يانسان هيسرما كردن ليتبد يبرا است يرابل پل مقدس دفاع يمعنو يها هيسرما

 آن يدانشد  يهدا  هيسدرما  از ميتوان ينم مينده بسط را مقدس دفاع ياجتماع يها هيسرما كه يوقت تا واقع در  عمل
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 يبسدتگ  يسداختار  هيسدرما  و يانسدان  هيسرما از تيحما به ياجتماع هيسرما رشد نيبنابرا  ميكن دهاستفا يدرست به

    دارد

 يبند جمع

 زين ياديز يها نهيهز بعضا كه كشور در خود گذشته ا يتجرب از چرا كه، است نيا نوشتار نيا ياصل سوال و دغدغه

 از آمدوختن  يعند ي شدرفت يپ اسدت  معتقدد  نگارندده  نرويا از شود؟ ينم يا استفاده ميا داده آنها آوردن بدست يبرا

 كده  ييها حوزه از يكي!! نكرد تكرار را اشتباه كي دوبار يعني نشدن، دهيگز سوراخ كي از دوبار يعني گذشته، تجارب

  اسدت  مقددس  دفاع سال هشت دارد، وجود آن در زين ياريبس دانش و تجربه و داده ياديز يها نهيهز آن در كشور

   است نشده استفاده آن يدانش ليپتانس همه از كنون تا اسفانهمت اما

 قدرتمندد  يكشدورها  بدا  كده  عراق بعث ميرژ با تنها نه نابرابر رقابت كي در مقدس دفاع سال هشت در كه همانگونه

 سدت ا يا تجربده  نيا م؟يكن استفاده يرقابت يبازارها در امروز سال هشت تجربه آن از شود ينم ايآ ميديجنگ جهان

 ابتددا  راستا نيا در  است گرفته ينظام علوم از را خود ساختار و چارچوب از و دارد را آن كياستراتژ تيريمد علم كه

 يهدا  هيسرما نيا  ميببر استفاده آن از مختلف يها حوزه در و ميكن استحاال جنگ در را خود يدانش هيسرما ديبا

   داشت خواهد كاركرد يتيترب و يفرهنگ ،ياجتماع ،يمهندس ،يتيريمد ،ياقتااد مختلف حوزه در يدانش

 مدون آن يدانش يها هيسرما اما است افتاده كشور در يمهم اتفاقا  زين يليتحم جنگ از بعد كه است يدرحاش نيا

       و ايد دن يصنعت كشور شش با مذاكرا  ،يا هسته صنعت رشد و جاديا جنگ، از پس يسازندگ دوران  است نشده

 هدا  داديد رو نيد ا داندش  ليتحا يرو يپژوهش يها ميت دارد جا و هستند كشور يدانش يها نهيگنج از ييها نمونه

 يتدوئر  بده  تدا  كندد  يپرداز يتئور ا يتجرب نيا دل از كه دارد ازين شد  به ما يانسان علوم خاوص به  شوند فعال

 گذاشدتن  سر پشت از پس مثال يبرا ،افتد يم اتفاق غرب يعلم ا يادب در وفور به كه ياتفاق  ابدي دست لياص يها

 بده  پردازانشدان  هيد نر و شدد  وارد آن بدا  مواجهده  يها راه شان يعلم متون در بالفاصله 2008 سال ياقتااد بحران

   شود يم دهيد ندر  به يوطن يفيتاش يها كتاب در كه يمورد  پرداختند واقع نيا ليتحل

 

 منابع

 سدازمان  انتشدارا   ،ييهدوا  عيصدنا  تجدارب  نيبهتدر  به يكرديرو با دانش، تيريمد ،(1391) محمد يطاالر •

   اول چاپ ران،يا ييهوا عيصنا
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 كارهدا،  و كسدن  در يفكدر  هيسدرما  كداربرد  و ميتسده  خلق، نديفرا: دانش تيريمد ،(1388) بهروز يش چيقل •

  اول چاپ سمت، انتشارا 
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