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 چکیده

منحصربه فرد  یها یژگیاند که واجد و رو بوده روبه یعیمختلف همواره با وقا یها ع گوناگون در زمانجوام
 یپرداز یهو نظر یساز در مفهوم ینوظهور سع یها یدهپد یندر جهت شناخت ا یزجوامع ن ینبوده و متفکران ا

در  یغرب یتهمدرن یاسیو س یفرهنگ یطرهس یطدر شرااند. مختلف داشته ینظر یهاها بر اساس دستگاهآن
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 مقدمه .۱
ای که ممکن است فاقد ترین دستاورد عصر مدرن است. زمانهفرآیند به آگاهی رسیدن، اساسی

در  یجهش چنان آنعقل و تجربه  توأمان یریکارگ به اما ؛بدیع باشد یها هیما درونکیفیات نوین 
 یها کامل انسان از عرصه ییو رها خیتار انیپاآن را  یارینمود که بس جادیا یمعرفت بشر

برد،  یمشیپبه خود با را توأمان پروژه دو شیدایپ ساحت در یروشنگر تی. عقالندندینام یعقالنریغ
خود را در برابر خرد  تیعقالن نیا یسلب ساحت. در یو اثبات یجابیپروژه ا یگریو د یپروژه سلب یکی

 یمعرفت یها از عرصه یارینمود و بس فیتعر یرتجربیغ بعدهاو  یمنطق ریغ یباورها ریو سا یاتیاله
و ...  یوهم ،یا خرافه ،اسطوره ،یحس ،یعیطب ءماورا ،یعقالنریغ ،یمنطقریغ برچسبرا با  تیبشر

در  یسع ییگرا تجربه فلسفهدر کنار  ،یا پس از دوره مدرن تیعقالن ،یاثبات ساحت در اماطرد نمود. 
 نیآورد که هم به وجودرا  یدیجد یمعرفت یها متقن داشته و توانستند عرصه یعلم دانشخلق 

 بهخود  ،مدرن دوران در تیعقالن نیای  طرهیس اماقرار گرفت.  یتمدن مدرن غرب یربنایمعرفت ز
 یا دهیخود را از دست داد و همچون ا ماندگار درون یکه نقاد یا ، اسطورهشد بدل یا اسطوره

 ،یاثبات یفکر دستگاه نیا درخود دارد.  طرهیدر حفظ س یسع یمعرفت گریعرصه د ینف با اقتدارطلب
 یا ژهیو یشناس و روش مشخص یشناس معرفتو  یشناخت یهست یبا مفروضات ژهیو ییمعنامعرفت 

را به  یجهان انسان نیو همچن یعیطب یجهان نظم یتجرب-یعقل یها قرار است در قالب انواع مدل
 نیکه ا یپژوهشگران و ناآن منجر شود. محقق رییبه تغ ستیبا یکه م یشناخت درآورد، شناخت

 زین یمعارف بشر یبوده و الباق یاثبات شهیاند نیا یقیحق نابرند، صاحب یو روش را بکار م کردیرو
 و بحث محل تواندیم ،قرار گرفتمدرن  یآکادم نامحقق نیو در دستان ا فرایند نیکه در ا یهنگام
 .باشد اعتنا

 
که خود را در  یمعرفت کردیرو نیا ،یآلمان شناس جامعه و لسوفیف ،[9] هابرماس ورگنی باور به

ها به  مقوالت و روابط آن م،یمفاه تاکند  یم یطرف سع کیتبلور داده از  یتجرب-یلیقالب منطق تحل
اعتبار  یبررس یکند و سپس برا یم فیتعر موجود اتینظر اساس بر ،از تجربه مستقلو  یشکل منطق

استنتاج شود. سپس  یاسیق-یبه شکل منطق بازهم ریپذ آزمون یاتیفرض دیبا یلیچارچوب تحل نیا
 یانسان یعیطب تیاز واقع یکه تنها قرار است بخش هیفرض نیبشدت کنترل شده ا طیتحت شرا

آمد آنگاه به  رونیاز آزمون سربلند ب اگرشود.  یم زده یکند، به محک آزمون تجرب نییو تب لیتحل
 طیشرا یکه در آن آزمون شده، برا یطیکه تحت شرا یشود، قانون یم لیتبد یمتقن و علم یقانون

قائل به  یلیتحل-یهابرماس علوم تجرب نظرخواهد داشت. به  یکسانی جیکاربرد و نتا زیمشابه ن
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 یتواند برا یم یو کشف علم یمنطق معرفت نیهم یعنیهستند.  یو انسان یعیطبوحدت علوم 
از همه در علم  شیمنطق در دوران مدرن ب نیابکار برده شوند.  زین یو اجتماع یانسان یها دهیپد

که با اعتماد به نفس  یا بکار گرفته شد، رشته یاجتماع یها دهیشناخت پد یاقتصاد مدرن برا
دارد. هابرماس  یاجتماع علومو  یتنها علم متقن و قابل استناد را در علوم انسان یادعا اندازه یب

علوم  نیماب کیبرد. او اول از همه قائل به تفک یم سؤال ریشناخت را ز وهیش نیا نیادیمنطق بن
هستند  ییها برساخته توسط انسان ییاه دهیپد یانسان یها دهیروابط و پد اساساًاست.  یو انسان یعیطب

شدن  یئیش فرایند یاند و ط شده گریکدیبا اهداف متکثر وارد کنش با  نیکه در زمان و مکان مع
قرار دارند و علوم  یتحول دائم کیها در  دهیپد نیا جهیاند. در نت شده ینیع یتیبه واقع لیتبد

بعد از شناخت ها را بشناسد، تازه  دهیپد نیاز ا یسطح یلیخ یتواند بخش یتنها م یتجرب یاجتماع
 از خاص نوع کی تنها یعیطب علوم که کند یم اضافهخواهد نمود. او  رییبالفاصله تغ ییموضوع شناسا

 یها چارچوب خود که یا تجربه رد،یگیدرنظرم را است یعیطب تجربه مانند که یبشر تجربه
 نیا اساساً پس. کند یم فیتعر شیپ از ینظر چارچوب قالب در یمعرفت شیگرا نیا مورداستفاده

 فیتعر شیپ از که یمیمفاه نیهمچن و آورد یدرنظرنم را یانسان یها تجربه ریسا یمعرفت کردیرو
 کردهایرو نیا گریکند. از طرف د یبرقرار نم یانسان شدن در حال یها تیواقع با را ینسبت کرده
 .دانند یم تیاهم یب یرعلمیغ امر عنوان تحت را ندیآ ینم تجربه محک در که یمعرفت

که جامعه را  یا هیکند، نظر یجامعه را مطرح م یکیالکتید هینظر کردیرو نیدر مقابل ا هابرماس
 عملخود  یربط دارد حت زیچ همهبه  زیچ همه. [9] کند یبا روابط تودرتو فرض م یکیالکتیکل د کی

جامعه اگر قرار به  یکیالکتید هیدر نظر یو باوراست. به  یکیکل ارگان نیاز ا یشناخت هم بخش
روند شدن  کیدر  یاجتماع تیو مقوالت آن از خود واقع میمفاه دیباشد با یساخت چارچوب نظر

بلکه در  هیآزمون فرض کردیرو هم نه با یکه در ساحت تجرب یریمتغاستخراج شود. مقوالت  یدائم
. هستند یابیدست قابل ییشناسا موضوع و شناسافاعل یفهم هم و یکیالکتیرابطه د یقالب نوع
 یعنی تر بزرگکل  کیاز  یبخش ییشناسا مورد و موضوع یداند که خود و یم شیاز پ پژوهشگر

آن را خواهد شناخت.  ،یلیتحل یدر متن آن و نه با برش دهیپد نیجامعه هستند پس به دنبال شناخت ا
 یامر کل رایز ستین یبر اساس احساس ادراک پذیر آزمونو  یتجربه تجرب صرفاًحالت تجربه  نیادر 

تنها  یمورد بررس دهیکرده، پد یمستول یمورد بررس یها دهیجامعه خود را در تمام لحظات و پد یعنی
 افرادو  گرید یها کند. پس عرصه یم ییجامعه را بازنما یها است که منطق کل دهیپد نیاز ا یکی

 ،شاعران ،سندگانینو روشنفکران،باشند.  یاز امر اجتماع یتوانند حامل معرفت و آگاه یمختلف م
 فراهم علم کی یبرا را شناخت امکان که هستند یا یمعان واجد زین...  و ،ینید عالمان ،هنرمندان
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که در آن  یداند، روش یم کیهرمنوت ای ریرا روش تفس یکیالکتیروش معرفت د ترین مهم. او آورد یم
مختلف  یها هیتواند ال یبا جامعه م یکیالکتید یا در رابطه یسوژه شناسا در بطن روابط اجتماع

 مختلف فهم کند. یها را در فرم یاجتماع
 شکله ب یمسلح به منطق صور ناو توسط عالم ادشدهیعلم اقتصاد مدرن که با منطق  در

 ندیسخت است که بب اریکرده بس لیتحم یعیعلوم طب های شیگرا ریاقتدارطلبانه خود را بر سا
 یمیدر قالب روابط و مفاه گرید یها و توسط گروه گرید یدر ساحت یاز معرفت خلق شده و یاریبس

 در یاجتماع علوم ساحت در متکثر و زیمتما یکردهایرو دادن نشان جهتخلق شده است. در  زیمتما
 کی در قالب ینفت یورود درآمدها یامدهایدر باب پ یرانیا متأخرمتون دو روشنفکر  بر پژوهش نیا

 کرده یبررس یعلم شکله ب را دهیپد نیا که دارد ادعا اقتصاد. علم میشو یمتمرکز م یاقتصاد بیآس
 حول معرفت خلق گرید یا وهیشبه تا نمودمیخواه یسع ما اما است، داده ارائه آن از یعلم یلیتحل و
 یمتفکر کی گاهیجا در که یکس مثابه به روشنفکر گاهیجا و نقش به ابتدا. میده نشان را دهیپد نیا
 یتجرب و یخیتار مرور  به سپس. پرداخت میخواه است، جامعه از یکیالکتید یآگاه یدارا ینینابیب
 به پژوهش نیا نظر مورد یریتفس روش اساس بر تینها در و نمود میخواه اقدام دهیپد نیا
 .نمودمیخواه اشاره آن یها افتهی

در هلند در قالب بیماری  1977نفت و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن اولین بار در سال  مسئله
زا در اقتصاد شد. بیماری هلندی یکی از مسائل حاد و آسیب پردازی نظریههلندی در اقتصاد سیاسی 

بیماری » شود.های اقتصادی ظاهر میدر اثر ناکارآمد و نادرست بودن سیاست است کهیک کشور 
آن کشفیات جدید با افزایش قیمت در یک بخش اقتصاد مثالً  موجب بهلندی، یعنی فرایندی که ه

شود. ماندگاری بیماری هلندی باعث ها مثالً کشاورزی یا صنایع مینفت باعث فشار بر سایر بخش
شود، در بازارهای جهانی می مبادله قابلو سایر کاالهای  ونقل حملرشد سریع و حتی بدقواره خدمات، 

 .[28و  27: 16]« کنداز صنعتی شدن و رونق کشاورزی ممانعت می زمان هم که درحالی
 درازمدت کههای مولد شود که با سایر موانع فعالیتبیماری می واقعاًبیماری هلندی هنگامی »

 ارهاسمیت دربپذیر است، ترکیب شود. اقتصاددانان از زمان آدام برداری از منابع پایانویژگی بهره
هایی که دوست دارند از جایی برداشت کنند که هرگز چیزی های معدنی )درآمد انسانخطرات رانت

جویانه دائمی و به تقویت رفتار رانت غالباًها آورند که این رانتاند. دلیل میاند( هشدار دادهنکاشته
ای منجر میتوسعهدهد و به دستاوردهای ضعیف های غیر مولد میدان میگرایش به سمت فعالیت

 .[28:16]« شود
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افتد که با دستیابی به یک منبع طبیعی و خاص در مورد کشورهایی اتفاق می طور بهاین بیماری 
 مبادله غیرقابلو این افزایش درآمد منجر به رشد بخش  افتهی دستاقتصادی، به درآمد سرشاری 

این بیماری را به کشورهای  اشتباه بهشود. معموالً اقتصاد می مبادله قابلاقتصاد و تضعیف بخش 
اند که در اثر سیاستنیز بوده غیرنفتیکشورهای  که درحالیاند، و یا گاز خیز محدود کرده خیز نفت

ی درباره رونق صادرات پژوهشاند. لینداگا گاماس های غلط اقتصادی به بیماری هلندی دچار گشته
که افزایش قیمت  یافت دستکلمبیا انجام داده است. او با استفاده از روش رگرسیونی به این نتیجه 

قهوه و مخارج دولت سبب تقویت نرخ ارز واقعی شده است و تقویت نرخ ارز واقعی باعث گسترش 
اکثر کشورهایی که یک  .[120: 18]. شده است مبادله قابلو تضعیف بخش  مبادله غیرقابلبخش 

اند و برای مدتی با این معضل اند دچار این بیماری شدهمنبع اقتصادی مهم را در اختیار داشته
خاص کانادا، کشورهای  طور بهاند. کشورهای آمریکای شمالی و اقتصادی دست به گریبان بوده

خاص کشورهای  طور بهو  خاص حوزه اسکاندیناوی و انگلستان، کشورهای آسیایی طور بهاروپایی و 
 اند.نفتی، کشورهای اقیانوسیه و استرالیا که به خاطر صادرات مواد معدنی دچار این بیماری گشته

اقتصادی، روشنفکران اجتماعی  پردازان هینظردرون گفتمانی کارشناسان و  یها مواجهدر کنار این 
خود و همچنین پیوند ارگانیک خود با  ایرانی در تقدمی تاریخی با توجه به جایگاه طبقاتی و تاریخی

در ایران به توصیف و  1977امر انضمامی اجتماعی، به شکل پیشینی خیلی زودتر از سال 
بومی و تاریخی آن اقدام  یها یژگیوبیماری هلندی با توجه به  اصطالح بهپدیده  سازی مفهوم
و باستانی پاریزی  آل احمدیعنی  هایی دو روشنفکر معاصر ایرانی اند. چگونه و تحت چه شاخص نموده

اند با پدیده بیماری هلندی مواجهه  ، توانستهحماسه کویرو  یزدگ غربدر دو اثر بنیادین خود یعنی 
بومی از این پدیده با توجه به متن تاریخی   سازی مفهومشده و آن را در نوشته بازتاب داده و زمینه 

 ایران معاصر مورد بررسی قرار دهند؟
 

 پژوهش ی نهیشیپ و ینظر یمبان. ۲

و نیز حرکت  کنیمای است که در آن زندگی میای از جامعهروشنفکران ایجاد فهم آگاهانه وظیفه     
بکوشند تا  تنها نهها باید ، آنعالوه بهاز آگاهی به سوی تحول در آگاهی و کنترل عقالنی چیزهاست. 

مختلف کنترل عقالنی اعمال کنند، بلکه همچنین باید به آنها راه گذاری باشند تا بر امور بر انسان
توان نقطه عزیمتی برای فهم وضعیت کنونی ها بیاموزند که هرچه بیشتر خودآگاه شوند. در اینجا می

بشر مدرن یافت: تغییر دادن جهان از خالل ابزارهای عقالنی و در جهت دگرگون کردن خویشتن 
ها به نحو طبیعی معنای زندگی خود را از  خودآگاه. در ظاهر، انسان برای بدل شدن به عامالن انسانی
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ارزیابی دیدگاه فرد یا افراد  راهکنند، بلکه معموالً از درک نمی نگری درونخالل مسیر بالفصل 
کند، آن است که رسند. آنچه در پیدایش خود تفسیری نقش مهمی ایفا می دیگری به خود فهمی می

آید. به نظر کارل مانهایم، تاریخ بشر می به وجودچگونه این مسئله  که نیاو  آن شخص دیگر کیست
ی خود فهمی را سپری کرده است: خودفهمی از منظر خداوند، از دیدگاه خرد، از دیدگاه چهار مرحله

شناسی و افول تاریخ و رویکردهای شناختی. به اعتقاد او با سیطره جامعهتاریخ و از نگاه جامعه
شناختی است. از این رو جایگاه و ی، هر چیزی نیازمند مشروعیت یافتن در قالبی جامعهمتافیزیک

شود. پرسش از اهمیت روشنفکر در صورتی ممکن می بازتعریفکیستی روشنفکر نیز بر این اساس 
تر موقعیت اجتماعی و جایگاهی که روشنفکران از آن برخوردارند مطرح است که از دیدگاه گسترده

شان دارد که شرایط مدرن، روشنفکران را در جهت آگاه شدن از هویت اجتماعیبیان می شود. او
 .[111 -107: 17]گذارد می فشار تحت

تا به فهم معنای  آیند برمیاند که درصدد در فرآیند کسب خودآگاهی، روشنفکران آخرین گروهی
ی تحلیلی نظر مانهایم برای ارائهشان نائل آیند. به شناختیوجودی خود از دیدگاه موقعیت جامعه

ی ویژگی روشنفکران، اول باید اذعان کرد که روشنفکران یک طبقه نیستند. دوم آنکه درباره تر دقیق
که باور داشته باشد که  هرکسیها در موقعیتی قرار ندارند که حزب روشنفکران را ایجاد کنند.  آن

فکران دچار خطا شده است. مانهایم معتقد حزب روشنفکران ضرورت دارد، در تشخیص خصلت روشن
افزاید است هر فردی که بتواند در حیات ذهنی مشارکت جوید، انگیزشی مهم را به هستی خویش می

شود که برای غیر روشنفکران مخفی های نوینی به روی او گشوده میهای تازه و دیدگاهزیرا دریچه
و سایر افراد ایجاد  دیده تعلیمای را میان انسان واقعاً مانند. این ویژگی ممیزه، تمایز قاطعیباقی می

دیگران  گاه نظرتواند هم از فرصت و هم از توان دیدن واقعیت از کند. انسان فرهیخته میمی
های متعدد دست به انتخاب بزند و قادر تواند از میان دیدگاهبرخوردار باشد. همچنین روشنفکر می

در خالل فهمی همدالنه درک کرد، برخی را آگاهانه رد کند. از سوی دیگر ها را آن که آناست بعد از 
تواند چنین کاری را انجام دهد، زیرا در مقام یک روشنفکر، او موقعیتی اجتماعی را فقط اوست که می

را واجد باشد. در این رابطه، روشنفکران یک گروهِ  محدودشدهاشغال نکرده است که آشکارا منافعی 
ها قادرند تا دیدگاهدهند، بلکه آنرا شکل نمی شده نییتعو صراحتاً  کدستیشناختی امعهبه لحاظ ج

های مربوط به دیگران را داشته باشند. این توانایی فهم دیگران، ارزشمندترین موهبتی است که 
دهد که وقتی از روشنفکران از آن برخوردارند. این گرایش ذهنی، به روشنفکران این فرصت را می

کنند، بهتر از آنان ی موضوعات و مقوالت مختلف استفاده میها دربارههای دیگر گروهدیدگاه
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ها این خصلت فراطبقاتی و فراسیاسی روشنفکران، آن .[120 -115: 17] کارگیرند بهرا  هایشان دیدگاه
 است. گیری شکلکند که در متن هر جامعه در حال را قادر به مشاهده مسائلی می

در است.  یدانشگاهمتمایز از ساحت  اش یطبقاتروشنفکر با توجه به جایگاه  سازی مفهومجنس 
مفاهیم، بارهای او مبین ساحت معرفتی متمایزی است.  سازی مفهوماینجا کالم و ایده روشنفکر و 

روند و در  ها به کار می ها، نیات و استنباط معنایی هستند که در چارچوب تعابیر برای مشاهدات، تلقی
دهند. مفهوم، انتزاع  ها کارایی خود را نشان می ها، ردگیری افکار و نظریه نقش اجزا سازنده، ایده

وکاری، فرایندی و رفتاری و کارکردی معنایی از یک قسمت از جلوه محتوایی، ماهیتی، ساختاری، ساز
های  ای از معنای را در عرصه تواند گستره یک پدیده است. هر مفهوم با کارکردهای گوناگون می

باید در چارچوب  پژوهشگرتولید ایده و افکار، بروز احساسات، عواطف و انتقال آن داشته باشد. اگر 
د، روشنفکر این کار را به شکل ذاتی در نتیجه خود معنای موردنظرش را انتخاب کن تیمأمورهدف و 
ای از آینده پدیده را شکل  . روشنفکر با انتخاب هر معنی، صحنهدهد یمانجام  اش یخیتارآگاهی 

ها،  دهند. این گفتمان های خود را با مفاهیم و تعاریف انجام می دهد. اشخاص تمامی گفتمان می
دهی آینده و نیز شخصیت فرد،  اب مفاهیم، دقت در شکلبنابراین، دقت در انتخ؛ ساز هستند سرنوشت

 .[2:10]سازمان و جامعه است. 
ها را افرادی متمایز از نظر های قابل ذکر است که آنتقدم معرفتی روشنفکر ناشی از ویژگی

با در نظر گرفتن کرده است.  یدانشگاهفکری هم از جانب مردم عادی و هم از جانب متخصصان 
توان تقدم شناختی آنمی اند، یکدیگر بوده عصر دو روشنفکر تقریباً هم کهو باستانی پاریزی  احمد آل

ها جلوتر از متخصصان ها را در شناخت مسائلی که در متن اجتماعی خود بودند را دریافت. آن
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به اثرات ورود منابع مالی از فروش منابع طبیعی و تغییرات اجتماعی و 

این مسائل، نسبت به پیامدهای آن ایجادکنندهمواجه شدند و ضمن تبیین شرایط  خوبی بهسیاسی آن 
 ها هشدار دادند.

شود که با وجود آثار کشور ایران محسوب می بیماری هلندی یکی از مسائل برجسته در اقتصاد
که هم اهالی فکر و اندیشه و هم  یا گونه بهاست.  قرارگرفتهمخرب و گسترده آن کمتر مورد توجه 

اند. این در حالی است که بیماری هلندی که شایسته است به آن توجه نشان نداده طور آنمسئوالن، 
دهه چهل  توان به میهای،  ا بحرانی است. از جمله این دورههای زمانی، اقتصاد ما را بدر برخی دوره

های مذکور درآمد نفتی ایران باال رفته و همین شمسی و اوایل دهه پنجاه میالدی اشاره کرد. در دوره
که جان فوران وقتی از  یا گونه به حکومت وقت به نفت شده است. ازاندازه شیبموجب اتکای 

نهاد دیکتاتوری در نظر می ترین مهمبرد، درآمدهای نفتی را نهادهای دیکتاتوری سلطنتی نام می
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بخش نفت هرچند از نظر فنی، بخشی از اقتصاد کشور بود اما در هر حال از آن جدا ماند و »گیرد. 
یک نهاد دولتی مورد  قالب ا دررآن برای دولت اهمیت حیاتی داشت که بهتر است ما نیز  قدری به

 .[463و  462: 8]« تحلیل قرار دهیم

شاه با انگلستان قرارداد نفتی جدیدی امضا کرد که بر مبنای آن قرار شد که سود  1333در سال 
/ م 1962سهم ایران در سال »تقسیم شود.  50 – 50خالص بین ایران و کنسرسیوم به صورت 

درصد افزایش یافت. تعیین  25/61به  ش 1349/ م 1970درصد و در سال  25/56به  ش 1341
/ م 1963 -1954 های سالمیزان تولید و قیمت با کنسرسیوم بود. بنا به یک برآورد در فاصله 

سود ایران از هر تن  که درحالیدالر سود برد  56/12کنسرسیوم بابت هر تن نفت  ش 1341 -1333
 توجهی قابلاستثمار ایران از سوی کنسرسیوم، درآمد دولت ایران به نحو  رغم بهود. دالر ب 5/1تنها 

/ م 1967های  تشکیل شد و جنگ ش 1339/ م 1960که اوپک در  افزایش یافت خاصه بعد از آن
اسرائیل خطر تحریم نفتی غرب را افزایش داد و در نتیجه،  –اعراب  ش 1352/ م 1973و  ش 1346

میلیون دالر در سال  5/22رفت. درآمد ایران از بابت نفت هزار برابر شد یعنی از قیمت نفت باال 
رسید. درآمد ایران بدون افزایش  ش 1356/ م 1977میلیارد دالر در سال  20ش به  1333م/  1954

/ م 1974میلیارد دالر در سال  19 -17به  ش 1352/ م 1973میلیارد دالر در سال  5 -4تولید از 
دالر افزایش یافت. تولید ساالنه در  7دالر به  95/1ای سید؛ چون قیمت نفت از بشکهر ش 1353

/ م 1966میلیون بشکه در  870به  ش 1339/ م 1960میلیون بشکه در سال  390این مدت از 
رسید )با  ش 1357/ م 1978میلیون در  1913و  ش 1348/ م 1969میلیون در  1234، ش 1345

ان برسد(. ایران در ضمن پای به 2000شد ذخایر نفت ایران در سال می بینی پیشچنان سقف تولیدی 
درصد در  50توسعه ایران از  های طرحمخازن گاز جهان بود. سهم نفت و گاز در  ترین بزرگدارای 
درصد بعد از  80و  ش 1351 -1341/ م 1972 -1962درصد در  63به  ش 1330/ م 1950دهه 
درصد تولید  38نفت  ش 1357 -1356/ م 1978 -1977فزایش یافت. در ا ش 1353/ م 1974سال 

کرد. ایران به مفهوم می نیتأمدرصد ارز خارجی کشور را  87درصد درآمد دولت و  77ناخالص ملی، 
 و 463:8]« شدواقعی کلمه به درآمد نفت وابسته بود و اقتصاد نیز تا حد زیادی به دولت وابسته می

464]. 
( که ذکر آن رفت، اقتصاد ایران ش 1357 -1332/ م 1978 -1953این برهه زمانی )فوران در 

دهد که در دو مرحله کشور با بحران شدید اقتصادی و را در قالب سه مرحله مورد ارزیابی قرار می
دوره تثبیت اوضاع و  ش 1339/ م 1960تا  ش 1332/ م 1953از »اجتماعی روبرو شده است. 

اقتصادی به  های کمکدر راستای خطوط آشنای وابستگی بود. درآمد نفت و  اقتصاد سازی عادی
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بر مبنای  ش 1320/ م 1940و  ش 1310/ م 1930ها ایران موجب فعال شدن مدل توسعه دهه
فعالیت دیرینه کشاورزی، یعنی صنایع سبک و واردات اقالم مصرفی متعدد شد. بعد بحران کسری 

واردات بر صادرات فزونی  ش 1339 -1337م/  1960 -1958 های سالبه وجود آمد.  ها پرداختتراز 
 -1342/ م 1973 -1963 های سالثباتی سیاسی گرفت و کسری تراز ایجاد شد که در پی آن بی

داری نامید. اصالحات ارضی به اقتصاد سرمایه جانبه همهدوره گذار  آن راتوان بود که می ش 1352
 تر عمیقوقفه درآمد نفت، فرایند اقتصادی شدن را پایان داد، افزایش بیبری به نظام دهقانی سهم

تر مونتاژ با کمک گذاری سنگینی صورت گرفت و صنعت پیچیدهکرد. در بخش زیربنایی سرمایه
یافت، تورم مهار شد. سرمایه ناشی از دولت و کشورهای خارجی پا گرفت. نرخ رشد مدام افزایش می

به کار افتاد. بعد از سال  دقت به شده تحمیلهای خارجی در محدوده های کمکدرآمدهای نفتی و 
رونق ناشی از جهش تند درآمد نفتی به فرایندهای مرحله دوم شدت و شتاب  ش 1352/ م 1973

کیفی با مراحل پیشین فرق داشت چون مرحله  طور بهبخشید و ایران وارد مرحله سوم شد. این مرحله 
شد. تالش برای دو برابر از کنترل خارج می سرعت بهای بود که وابسته امالًکداری توسعه سرمایه

رشد عظیم تولید ناخالص  های نرخ، راه را برای ش 1356/ م 1977برنامه پنجم در  های هدفکردن 
کشت و صنعت و  های طرح، وپاش ریختملی، درآمدهای نفتی، خرید تسلیحاتی، فساد، مصرف پر 

 .[471و  470:8]« صنعتی شدن شدید هموار نمود
 آنچهبا این وجود، در زمینه آثار اجتماعی بیماری هلندی در کشور هنوز کتابی به چاپ نرسیده و 

وجود دارد مقاالتی در مجالت مختلف با رویکرد اقتصادی است. بیشترین توجه به بیماری هلندی در 
کشور از سوی اقتصاددانان صورت گرفته است و آنان با بررسی این بیماری در اقتصاد ایران نگاهی 

در مورد بررسی این بیماری از دیدی اجتماعی و هشدار  که درحالیاند. اقتصادی به مسئله داشته
شناسان و عالمان علم توسعه بوده است، اما آنان پیامدهای آن بر زندگی اجتماعی مردم، وظیفه جامعه

شناسانی را یافت که به بررسی این توان جامعهمی ندرت بهاند.  بوده توجه کمنسبت به این مسئله مهم 
ه به این مسئله مهم اقتصادی و توج یجا بهباشند.  بیماری در ایران و تبعات آن بر جامعه پرداخته

های گذشته با نیز در راستای روشنفکران دوره اهالی توسعهشناسان و تبعات اجتماعی آن، جامعه
اند. همین بیرا به آن تقلیل داده زیچ همهمحوریت قرار دادن سیاست در توجه به مسائل کشور، 
شناسی سوی کسانی که خارج از حوزه جامعهتوجهی موجب شده که این بیماری اولین بار در ایران از 

توجهی به این مسئله اقتصادی از سوی بی متأسفانهو حتی علوم اجتماعی هستند، مطرح شود. 
عالمان علوم اجتماعی در حالی همچنان ادامه دارد که برخی معتقدند که کشور ما در اواخر دهه 

ات آن همچنان در سطح اجتماعی مشهود اثر شده کههشتاد شمسی، با دیگر با این بیماری روبرو 
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است. اتفاقی که در اثر باال رفتن ناگهانی قیمت نفت و وابستگی شدید اقتصاد به آن، منبع مالی 
زمانی که اقتصاد  تا یکل طور بهرا در اختیار دولت وقت برای صرف کردن قرار داده است.  توجهی قابل

 وان خود را از خطر این بیماری مصون دانست.تکشور وابسته به نفت یا منبع دیگر باشد نمی
وابستگی شدیدی به نفت داشته و از  ازآن پساقتصاد ایران نیز از اوایل دهه پنجاه میالدی و 

ه همواره ایران ب ،پذیرفته و همین امر موجب شده که در بحث بیماری هلندی ریتأثهای آن شوک
با این مسئله در کانون توجه قرار گیرد. وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی  یدرگیردلیل 

درصد از درآمدهای دولت در  60درصد از درآمدهای صادراتی و  90بوده است که حدود  یا گونه به
در دوره  GDPبودجه ساالنه ناشی از صادرات نفت بوده است. همچنین سهم ارزش افزوده نفت از 

بنابراین، با هر شوکی که به بازار جهانی نفت وارد می؛ درصد است 20حدود  1385 -1349زمانی 
 [.6]بر ساختار اقتصاد ایران هستیم  یفراوان ریتأثشود شاهد 
که بیماری هلندی را خطری همیشگی برای  اند گرفته انجاممتعددی در این زمینه  های پژوهش

اند. این معضل اقتصادی بیش از هر بخش دیگری، به کشاورزی ضربه زده است اقتصاد ایران دانسته
که در مورد بیماری هلندی صورت گرفته به این بعد مسئله توجه  شده انجام های پژوهشو برخی از 

که صادق بختیاری و زهرا حقی در این  هایی پژوهشترین اند. در یکی از معروفبیشتری نشان داده
در مدل  که درحالیها است. به گفته آنبه خوبی به این مسئله اشاره شده  اند، دهانجام دازمینه 

شود، اما در ایران کالسیک بیماری هلندی، افزایش درآمد نفتی منجر به تضعیف بخش صنعت می
ایم و این این اتفاق رخ نداده است و با افزایش درآمدهای نفتی شاهد تضعیف بخش کشاورزی بوده

توان ادعا کرد که بیماری هلندی در بنابراین، می؛ شده استها آسیب بارترین زیانبخش متحمل 
 .[132:2]است کشاورزی ای ضداقتصاد ایران، پدیده
نوسانات قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی در اقتصاد ایران را در  ریتأثی پژوهشپاسبان نیز در 
این فرضیه که رونق  پژوهشمورد بررسی قرار داده است. در این  1379 -1350طی دوره زمانی 

این است. نتایج  قرارگرفتهدهد، مورد آزمون درآمدهای نفتی، تولید بخش کشاورزی را کاهش می
قیمت نفت بر بخش  ریتأثکه  یا گونه بهفرضیه برای اقتصاد ایران دارد؛  دییتأحکایت از  پژوهش،

کشاورزی منفی است. همچنین، اثر شوک قیمت نفت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در طول زمان 
 [.18]رود و از بین می افتهی کاهش
با مالحظه زاده و دیگران به بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران ی دیگر، کریمپژوهشدر 
مورد آزمون  پژوهشای که در این پرداخته است. فرضیه مبادله غیرقابلو  مبادله قابلگذاری سرمایه

را  مبادله غیرقابلگذاری بخش قرار گرفت به این صورت بود: بهبود رابطه مبادله تجاری ایران، سرمایه
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حاکی از وجود یک  آمده دست هبدهد. نتیجه را کاهش می مبادله قابلگذاری بخش افزایش و سرمایه
با تولید ناخالص  مبادله غیرقابلو بخش  مبادله قابلگذاری بخش رابطه تعادلی بلندمدت بین سرمایه

ها، نرخ بهره و رابطه مبادله است. بر اساس برآورد الگو، رابطه مبادله بر داخلی، سطح عمومی قیمت
مثبت داشته  ریتأث مبادله غیرقابلگذاری بخش رمایهمنفی و بر س ریتأث مبادله قابلگذاری بخش سرمایه

 .[13] یماری هلندی در اقتصاد ایران استوجود ب تأییدکنندهاست. نتیجه 
های نفتی در و نائینی برای تحلیل سازوکار انتشار بیماری هلندی ایجاد شده با تکانه زاده زمان

این الگو  در اند.رویکردی نوکینزی استفاده کردهاقتصاد ایران از الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا با 
 ،و بانک مرکزی ،ار مالیزگ سیاست ،ای، دولتخانوارها، تولیدکنندگان کاالهای نهایی و واسطه

و در آن جهت بروز بیماری هلندی، اقتصاد به دو بخش قابل  شوند معرفی میار پولی ذگ استیس
تجارت تفکیک شده است. پارامترهای الگوی مورد نظر به روش بیزین تخمین زده  غیرقابلتجارت و 

های مشاهده شده متغیرهای کالن اقتصاد ایران طی شده و واقعیت سازی شبیهشده و مقایسه نتایج 
بیانگر برازش به نسبت مناسب مدل است. توابع واکنش آنی، سازوکار بیماری هلندی  1389تا  1367

از مسیر نرخ ارز، قیمت نسبی کاالهای  مدت کوتاهدهند. یک تکانه مثبت نفتی در را نشان می
تجارت  غیرقابلتجارت به قابل تجارت را افزایش داده و در نتیجه موجب انبساط بخش  غیرقابل

 .[21] شودنسبت به بخش قابل تجارت می
های نفتی بر متغیرهای کالن شوک ریتأثاند ی دیگر که صمدی و دیگران انجام دادهپژوهشدر 

( را شامل 1384 -1344) ساله چهلاقتصادی به اثبات رسیده است. در این مطالعه که یک دوره 
آن است که اگر شوکی به قیمت نفت جهت افزایش وارد شود تمام   دهنده نتایج نشان .شود می

، واردات و نرخ ارز دهکنن مصرفمتغیرهای مورد مطالعه از جمله تولیدات بخش صنعت، شاخص قیمت 
 .[19]دهد. نسبت به شوک وارد شده واکنش نشان می

 
 پژوهش شناسی روش. ۳

، روش پژوهشی موضوع این های معنایی دربارهروش تحلیل و تفسیر در شناسایی گزاره 
تنها یک معنا در ذهن دارد و  مؤلفتفسیر یا هرمنوتیک عینی است، روشی که قائل به این است که 

در  مؤلفدارد. هدف مفسر نیز چیزی جز شناخت معنای آن را در اثر خود و در قالب کلمات بیان می
قالب اثر او نیست. در این حالت مفسر مالکی برای درستی یا نادرستی تفسیر خود دارد. این رهیافت 

ته است. هرش با دفاع از تعیّن معنایی متن، کار گرفه اریک دونالد هرش در تفسیر متون برا تفسیری 
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و امکان طرح بحث اعتبار در تفسیر خود را در موضع انتقادی نسبت به  مؤلفلزوم توجه به قصد 
ی هرمنوتیکی ی هرمنوتیک و نقد ادبی قرار داد. در نظریههای غالب قرن بیستم در حوزهگرایش

یابی به  متن و ثبات و تعیّن آن و امکان دستنقش اساسی دارد؛ زیرا وی معنای  مؤلفهرش، قصد 
زند. از نظر او معنای لفظی محصول واژگان نیست، را گره می مؤلفتفسیر عینی متن با نیت و قصد 

ها کسی چیزی را از آن که نیاوابسته است. الفاظ هیچ معنایی ندارد مگر  مؤلفبلکه به آگاهی و قصد 
است. اگر معنای متن بجای  تغییرناپذیرنای لفظی امری ثابت و ها بفهمد. معقصد کند یا چیزی از آن
با آگاهی مفسر پیوند داشت، تغییر معنای لفظی امری طبیعی بود. با این  مؤلفپیوند با آگاهی و قصد 

شود؛ زیرا تفسیر معتبر و عینی تلقی از معنای لفظی زمینه برای تقویت امکان تفسیر عینی فراهم می
و این معنا،  مؤلفدرک معانی لفظی آن، یعنی معنای مربوط به قصد و آگاهی  متن چیزی نیست جز

ی نخست از سنخ حدس است امری مشخص و ثابت است. هرش معتقد است که عمل فهم در وهله
که یا مطبوع و صائب است یا اشتباه. برای حدس زدن نیازمند روش نیستیم. فعالیت روشمند در 

ی نقد و ارزیابی حدس پانهاده باشیم. او تصریح میشود که به مرحلهیفرآیند تفسیر زمانی آشکار م
شناسی عامی توان روششناسی عام در فرآیند فهم متن جایگاهی ندارد. از نظر او نمیکند که روش

ی فهم برای تفسیر و فهم متن عرضه کرد، اما این امکان وجود دارد که اصول عام حاکم بر مقوله
تنقیح شود. هرمنوتیک عام در نظر هرش چیزی جز تنقیح این اصول نیست. بر متن، شناسایی و 

اساس تحلیل هرش از معنای لفظی، زمینه سهمی در تعیین معنای متن ندارد، بلکه در فهم و تفسیر 
ی معنایی وابسته است و زمینه مؤلفکند. هویت معنایی متن به آگاهی و قصد متن ایفای نقش می
ندارد. درک زمینه و موقعیت پیدایی متن بیشتر به  مؤلفی و قصد معنایی ارادهنقشی در خواست و 

ی معنای متن تأثیرگذار است. به اعتقاد او، حدس او درباره گیری جهتآید، زیرا در کار مفسر می
آن را به کمک نشانه مؤلفای که توان چنین تعریف کرد: تیپ معنایی اراده شدهمعنای لفظی را می

ها آن را بفهمد. تیپ هویتی است که تواند از خالل نشانهانی اظهار کرده است و دیگری میهای زب
دو ویژگی اساسی دارد: نخست آنکه دارای حدود و مرزهایی است که چیزهایی به آن مربوط و 

تواند به طرق متعدد و متنوع اظهار شود؛ یعنی یک چیزهایی غیر مربوط است. دوم آنکه معموالً می
 -457: 20]کرد های زبانی متکثر و گوناگون اظهار و ابراز توان به عبارات و قالبون را میمضم
471]. 

کند. معنای لفظی آن چیزی است که یک متن عالوه بر داشتن معنا، داللت نیز می هرشدر نظر 
نیز  شود. توضیح این فهممفسر فهم نامیده می لهیوس بهساختن آن معنا  بگوید وقصد داشت  مؤلف

ی متن برحسب مالحظات شود و به قضاوت دربارهاما تفسیر غالباً در ارزیابی محو می؛ تفسیر نام دارد
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توان همین فعل قضاوت کردن یا برقراری نسبتی میان متن شود. در قدم بعدی میخارجی بدل می
د. موضوع فهم و نامچیزی دیگر را توضیح و مورد بحث قرار داد. هرش این مرحله از کار را نقد می

ای که میان معنای لفظی یعنی هرگونه رابطه -تفسیر معناست، اما موضوع قضاوت و نقد داللت است
این نوشتار بر اساس هرمنوتیک عینی به فهم و . [78: 12]شود متن و چیز دیگر تشخیص داده می

برای روشنفکر و مشارکت هایی که تفسیر دو اثر آل احمد و باستانی پاریزی، با در نظر گرفتن ویژگی
 ی درزمینهها عنوان شد، اقدام خواهد نمود. این دو معنایی جز آنچه در کتاب خود  ذهنی و فرهنگی آن

ی آن نداشتند. پس بر جانبه همهورود منابع مالی ناشی از فروش نفت در عرصه اقتصادی و تأثیرات 
حماسه و  یزدگ غربیر این دو کتاب یعنی توان به فهم و تفسی اقتصادی میمبنای نتایج این پدیده

ی امروزمان همت گماشت. این آثار برای توضیح و ردیابی منشأ بسیاری از مسائل جامعه کویر
ای جدید و منفردی مواجه شده بودند های اجتماعیی ایرانی با پدیدهمهم هستند که جامعه جهت ازآن

هایی برای تبیین و توصیف  اقتصادی مفاهیم و مدلهای نظری اجتماعی و که در بسیاری از دستگاه
مستقیم با اقتصاد نفتی و رانتی ایران  ی مواجههها وجود نداشت. آثار این روشنفکران از اولین آن

سازی برای این پدیدها داشتند. بنا به گفته آل احمد، ها سعی در توصیف و مفهوممعاصر است و آن
 8ی اولیه در قالب گزارشی به شورای هدف فرهنگ ایران در ابتدا به صورت طرح یزدگ غربکتاب 

سپرده شد که از طرف وزارت فرهنگ امکان چاپ و انتشار نیافت. این  م 1961 - ش 1340آذر 
منتشر نشد و در این زمان در هزار نسخه برای اولین بار به  م 1962 -ش 1341 مهرماهگزارش تا 

با کمی اضافات به  م 1964 -ش 1342یز در اواخر سال صورت مستقل انتشار یافت. چاپ دوم آن ن
باستانی پاریزی نیز کتاب . [14و  13: 1]تر نگاشته شد که منبع این نوشته بوده است. صورت مفصل
میالدی نگاشته، درست زمانی که برای اولین بار  م 1977 –ش 1356را در سال  حماسه کویر

بیماری هلندی در مجله اکونومیست مطرح شد. زمان طرح این مسئله از سوی آل احمد بنا بر شواهد 
آن در مجله اکونومیست بوده است. با این وجود، در ادامه ابتدا  شدن مطرحتر از بیش از یک دهه پیش

کنیم، درآمدهای نفتی در ایران معاصر اشاره می گسیخته لجامورود به شرایط واقعی و عینی و تأثیرات 
 به تفسیر دو اثر این دو روشنفکر در مواجهه با این پدیده اقدام خواهیم کرد.سپس 
 

 ها یافتهها و  تحلیل داده .4

در ایران بعد از استخراج نفت برای اولین . رانیا در یهلند یماریب ظهور و نفت متیق شیافزا
با دستیابی به این  جیتدر بهصورت گرفت،  مسجدسلیماندارسی و شرکت انگلیسی در  لهیوس بهکه  بار

ثروت عظیم، شاهد باال رفتن درآمد کشور و رشد واردات نسبت به صادرات هستیم. قیمت نفت نیز 
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از یابد و سرریزی مواد مصرفی نیز با سرعتی بیش ایم، افزایش می هر چه از آن زمان فاصله گرفته
شاهد افزایش نسبی قیمت نفت هستیم. از  1332مرداد  28گذشته در جریان است. تا زمان کودتای 

های انگلستان قیمت نفت و تولید آن با کاهش  سال، به دلیل کارشکنی 5تا حدود  1332کودتای 
ف به بعد تولیدات و قیمت نفت دوباره رونق گرفته که در این اتفاق کش 1338شود. از مواجه می

اند. روند افزایشی نبوده ریتأث اوپک )در همین سال( بی سیتأسهای جدید نفتی و همچنین میدان
دالر در  40قیمت آن به چهار برابر سابق یعنی  53یابد تا اینکه در سال قیمت نفت همچنان ادامه می

 رسد.هر بشکه می
نفتی کشاورزی بود آثار  در ایران که از جمله کشورهای خصوص بهباال رفتن درآمدهای نفتی 

به بخش کشاورزی وارد کرد. برای چنین کشورهای که هیچ تنگنایی از  خصوص بهزیان باری را 
های کشاورزی خود حیث سرمایه و منابع ارزی نداشتند، آسان بود که تا حد غیرمعمولی از بخش

که یک واحد اجتماعی کشاورزی سنتی، تنها یک صنعت نیست بل ژهیو بهاما کشاورزی، ؛ مستقل شوند
وجود داشته باشد، بخش  یفراوانبنیه کشاورزی  هر جاآید. و اقتصادی یکپارچه و مستقل به شمار می

بنابراین، در کشورهای کشاورزی، توسعه سریع ؛ سازدبزرگی از جمعیت و نیروی کار را جذب خود می
توزیع درآمد و مهاجرت  ی ینههایی که با آن همراه باشد، مشکالت جدی در زمشهری بدون پیشرفت

 واردات وهای فیزیکی در زمینه آورد. در همین حال، محدودیتاز روستا به شهر به وجود آورده و می
های غذایی خارجی، کامالً مهم از کار درآمد و دوره ابتدایی الزم برای خوگرفتن مردم به فرآورده

تواند می بازهمدر کشورهای مورد بحث  افتهی توسعهنتایج تورمی به بار آورد. سرانجام اینکه کشاورزی 
 .[103 و 102: 14]فروش و صدور مازاد تولید، یک منبع ارزی باشد  راهاز  اشتغال ویک منبع مهم 

اوایل دهه پنجاه شمسی، حکومت پهلوی را به  خصوص بهباال رفتن قیمت نفت در دهه چهل و 
های مدرضا شاه با ورود کاالهای مدرن در بخشکشور انداخت. مح زده شتابفکر توسعه سریع و 

کشور  شبه کیکردن  افتهی توسعهمختلف اقتصادی، نظامی و حتی خوراکی سعی در مدرن کردن و 
شاه الزامات چندی را دربرداشت: واردات « توسعه اقتصادی»داشت. به گفته کاتوزیان استراتژی 

پیشرفته غرب؛ و  یفنّاورای مدرن، سرمایه ، کاالهای بادوام مصرفی، تجهیزاتییمواد غذاجهنده 
استبداد و شبه مدرنیسم وی به واردات فزاینده  که درحالیو توریستی.  خدمات مالی، ارتباطی

این « پنجمین کشور صنعتی جهان»انجامید. به نظر شاه برای تبدیل ایران به تسلیحات نظامی می
سش اصلی این بود که در این بهشت موعود کدام اما پر؛ استراتژی اقتصادی شبه مدرنیستی الزم بود

هایی جانشین نفت که از کاالهای صادراتی عمده کشور بود و تا به بخش و کدام فرآورده یا فرآورده
پایه، شاه و مریدانش بی کامالً یها ییگو گزافهشود؟ گذشته از وابسته به آن بود، می زیچ همهحال 
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 رعباسیام، ش 1343در هرگز حتی در تبلیغاتشان نیز، جواب روشنی به این پرسش حساس ندادند: 
و  -کشورهای صنعتی خواهد رسید پای بهایران « در عرض پانزده سال»زد که هویدا الف آن را می

 1979/ش 1358بلکه کشورهای صنعتی سال  ش 1343کرد که نه کشورهای صنعتی سال می دیتأک
 .[376: 15] م

نفت که در اوایل دهه پنجاه شمسی به اوج خود  بادآوردهو  توجه قابلدستیابی به منبع مالی 
. اکثر کاالهای وارداتی، کاالهای شدسابقه واردات بر صادرات رسید، منجر به پیشی گرفتن بی

کشور، های عمرانی بودند. در داخل هم با تغییراتی در برنامه یرضروریغمصرفی فاسدشدنی و 
بر که ارتباط مستقیم چندانی با نیازهای مردم  و سرمایه صنایع سنگینها بر روی گذاریسرمایه

های فرصت اصطالح بهنداشتند، متمرکز شد. با مهاجرت روستاییان به شهرها به واسطه افزایش 
 شغلی در شهر، بخش کشاورزی از رونق افتاد و بیش از گذشته به حاشیه رانده شد.

های ( با تجدیدنظری که به واسطه افزایش قیمتش 1356-1351عمرانی پنجم توسعه ) برنامه
های قبلی ابعادی نجومی در برنامه شده انجامنفت در بازار جهانی در آن صورت گرفت به تحوالت 

میلیارد ریال  4698به  دنظریتجدمیلیارد ریال بود که پس از  1560داد. بودجه اولیه این برنامه 
های عمرانی و اصالحات ارضی در کشور این بود که اشتغال در یافت. از جمله نتایج برنامه افزایش
های صنعت و خدمات افزایش یافت و نسبت اشتغال در بخش کشاورزی رو به کاهش رفت. بخش

درصد و در برنامه چهارم نسبت  1/6اشتغال در بخش کشاورزی در برنامه سوم نسبت به برنامه دوم 
های صنعت و خدمات افزایش یافت معادل آن در بخش یافت کهدرصد کاهش  9/8ه سوم به برنام

 .[62و  61: 11]
اما در ؛ پس آنکه قیمت نفت افزایش یافت، حساب جاری هنوز کسری داشت ش 1351در سال  

عواید داد. انفجار های خارجی تراز پرداخت کل مازاد نشان میگذارینتیجه افزایش اعتبارات و سرمایه
زیاد  قدری بهبعد عوض کرد: ارز خارجی  های سالبه ناچار این الگو را در  م 1973ش/ 1352نفت در 

آن برسد زیرا خود این افزایش به  پای بهتوانست بود که حتی افزایش عظیم واردات کشور نیز نمی
های ه کشتیو توزیع منجر شد. در نتیج ونقل حملبروز کمبود حاد تسهیالت بندری و بارگیری، 

به  شده استفادهکشیدند، مواد فاسدشدنی غیرقابل تجاری برای تخلیه محصوالت خود در بندر صف می
از زندگی  جزئیافتاد، کمبود اجناس شد، تحویل کاال در داخل کشور به تعویق میدریا ریخته می
 .[381: 15] ها اینمانند  شد و میروزمره احساس 

نفتی و هزینه کردن نادرست آن  آور سرسامهای درآمدهای آسیبتنها بخشی از  مذکورموارد 
 تنها نهو روزافزای نفت از اوایل دهه پنجاه شمسی و بعد از آن  هیرو یباست. دستیابی به درآمدهای 
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قرار داد، بلکه ابعاد فرهنگی زندگی آنان را نیز با چالش روبرو  ریتأثبخش مادی زندگی مردم را تحت 
و  هیرو یبکرده بود. تضعیف فرهنگ بومی و ترویج فرهنگ و سبک زندگی غربی در جامعه با ورود 

های خود دور کرده و به آغوش از اصل و ریشه جیتدر بهبدون برنامه کاالهای غیرضروری مردم را 
 .فرهنگی بیگانه روانه کرد

درآمد هنگفت حاصل از فروش نفت، اگرچه نسبت به حجم و ارزش واقعی نفت، ناچیز است، اما 
نیازی به تولیدات و کشورهای متکی به صنایع استخراجی، نوعی احساس بی خیز نفتدر کشورهای 

های پیچیده ها از مجموعهاین احساس، موجب جدا کردن آن که نحوی بهداخلی، ایجاد کرده است، 
است. چنین شان شده های چند هزار سالهآوریها و فنشی و هنجاری فرهنگ تولیدی و دانشارز

های این ملت شده و مصرفکارکرد در میان تودهاقتصادی، سبب پیدایش اشرافیتی دروغین و بی
های مخرب اقتصادی و فرهنگی دیکته ها دامن زده است. سیاسترا در میان آن حدوحصر یبگرایی 
ها در ارزش انحاءمختلف به چنان آناز سوی کارشناسان بیگانه یا کارشناسان بومی،  القاشدهیا  شده و

اعم و فرهنگ تولیدی آن طور بهها تخریب ایجاد کرده که فرهنگ بومی را و هنجارهای تولیدی آن
اخص فلج کرده و از کار انداخته است. این تخریب همچنین به فراموشی و نابودی بخش  طور بهها را 
های سنتی در زمینه صنایع و کشاورزی سنتی و هنرهای بومی آوریها و فنای از دانشعمده

 .[42و  41: 6]انجامیده است 
 

هلندی در کشور  با توجه به پیامدهای ویرانگری که بیماری .یزدگغرب در کتاب یهلند یماریب
آورد. مسئله حساب بهدر کشورمان  یافتگی توسعهتوان آن را یکی از موانع بر جای گذاشته است، می

توجهی کند، اما همچنان در حاشیه و مورد بیای که آثار مخربی را بر فرایند توسعه کشور وارد می
 افتیهای آن را پس از استخراج نفت در کشور است. در زمان بروز این بیماری که شاید بتوان ریشه

توجه به این مانع مهم  یجا بههمچنان این بیماری ناشناخته مانده و اهالی فکر و اندیشه  ازآن پس و
غربی بودند. مسئوالن کشور نیز در دوره پهلوی  پردازان هینظرهای درونی در توسعه، غرق در اندیشه

معضلی به این مهمی به  عنوان چیه بهبودند که  ارگرفتهقرفرهنگ غربی  ریتأثدوم چنان تحت 
شد. کرد، یا شاید هم اجازه توجه به این مسئله از سوی دیگران به آنان داده نمیذهنشان خطور نمی

 نظران صاحبپی بردند که نه از اهالی علم اقتصاد و نه از  مسئلهکسانی به وجود این  نیب نیدرا
که به وجود این بیماری و  به شمار آورداولین کسی  احمد راآل جالل  عرصه توسعه بود. شاید بتوان

فردی بیرون از ساحت  احمد کهآل شود، پی برد. مکانیسمی که این بیماری با آن تعریف می
، یعنی ش 1341شد، در سال  روشنفکری شناخته می ی ای فعال در حوزه هرهچبود و بیشتر  یدانشگاه
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ها به وجود این مسئله اقتصادی پی برد بیماری هلندی از سوی غربی شدن مطرحچهارده سال قبل از 
 گوشزد کرد. یزدگ غربو خطر آن را بر زندگی مادی و غیرمادی مردم در کتاب 

 Economistسال پیش( مجله  وپنج یس) 1977اولین بار در سال  را اصطالح بیماری هلندی
که به کار برد  (1960از کشف گاز طبیعی )در دهه  هلند بعدتوصیف رکود بخش صنعتی کشور  یبرا

سال  در یجورجنخستین بار  را بیماری هلندی .شد تا قرن نوزده از استعمارگران قدرتمند محسوب می
دیگر پژوهشگران  لهیوس بهو سپس  قراردادندمورد مطالعه ، م 1977نیز در سال اسنپو  م 1976

در سال  آل احمددر باال هم ذکر شد  طور همانبود که  یدر حال. این [4]قرار گرفت  یموردبررس
 به وجود این بیماری و عواقب آن در اقتصاد کشور پی برد. م 1963/ش 1341

ثیرات آن بر اقتصاد و زندگی أبه باال رفتن قیمت نفت و ت یزدگ غربدر چند جا از کتاب  آل احمد
یک مورد مهم در بحث  رانفت ی  توسعه یها پژوهشتوجهی مردم اشاره کرده است؛ و او نیز حتی بی

غول نفت از خوزستان پیدا  سروکلهتا »گوید: می و شمارد یبرمنیافتگی یافتگی و توسعهپیرامون توسعه
شویم مرکز توجه عالم وجود و مایه نزاع شرق و غرب و آمریکا و انگلیس که شود، ما باز میمی
ها در این سه قرن و پیش ایخاورمیانه یماندگ عقبخود بیاید. به هر صورت در مطالعه علل  یجا به

ای کرده باشد و حال آنکه ام که کسی به این نکته اشارهافتادن غربیان در همین مدت، هنوز ندیده
 .[45: 1]« وجوهاست جستها و درخور بحث

اوضاع اقتصادی آن کشور نیز دچار مشکل  با وجود بیماری هلندی در اقتصاد یک کشور، کنترل
شوند. آنان در ورود شدیداً وابسته به کشورهایی دیگر می ها یریگ میتصمشده و صاحبان آن کشور در 

کنند. کشوری کاال هم چندان اختیاری از خود نداشته و تحت نظر دیگران کاالهای خاصی را وارد می
 60کرد و حداقل در بخش کشاورزی، با توجه به اینکه میکه تا دیروز کاالهای اساسی خود را تولید 

ایم و اهالی روستا از  کردند، امروز در آن بخش نیز به دیگران وابستهدرصد کشور در آنجا فعالیت می
 اند.کشاورزی و روستاهایشان گریزان شده

د، او میهای خارجی دادیپیداست که وقتی اختیار اقتصاد و سیاست مملکت را به دست کمپانی
البته برای او که  ؛ وداند که چه چیز را نفروشداین را می کم دستداند که به تو چه بفروشد و 

 ازین یبخواهد فروشنده دائمی کاالهای ساخته خود باشد. بهتر این است که تو هرگز نتوانی از او  می
تا جان  مرغ ریشدهند. از خدا زنده بدارد معادن نفت را و در مقابل هرچه بخواهی به تو می ؛ وباشی

در ادب و سخن  ؛ واجباری حتی در مسائل فرهنگی نیز هست دادوستداین  ؛ وآدمی زاد. حتی گندم
[1 :66]. 
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درصد اهالی آن  15تا  9ای در حدود اگر خوراک اهالی یک مملکت صنعتی و پیش افتاده را عده
 هرسالایم و تازه شکم خود گماشته درصد اهالی مملکت را به خدمت 60کنند، ما مملکت تهیه می

 ؛ وبریم می فالحتی به سر  اصطالح بهکنیم و شکر از فرمز. ما که در مملکتی گندم از آمریکا وارد می
چینی، تاپاله آفتاب کنند؟ علفکنند مگر چه میتازه آن نه ماه سال که اهالی غیور روستا کار می

آخر اینکه کار نشد! ترانزیستور » ؛ وزاری نماز مراسم بارانکردن، گاو و گوسفند را لب جو بردن یا برگ
 لیخشود که  می یجور نیا ؛ و«ها. پس راه بیفتیم!کنند. چهارشنبهگوید که در شهرها پول پارو میمی

 .[69و  68: 1]گریزند از دهات به شهرها می لیخ
زند که بیکاری افراد بسیاری می یآالت نیماش واردکردنبا فروش نفت، حکومت پهلوی دست به 

در روستاها منجر به کنار گذاشتن وسایل تولیدی و نهایتاً  خصوص بهرا در پی دارد. ورود ماشین 
شود. مردم در مواجه با ماشین، فرهنگشان را فراموش کرده و دست به مهاجرت از روستا به شهر می

تسهیل می یزدگ غربگی و از آن بدتر زدزنند و راه برای جریان ماشیناعمالی متناسب با آن می
فراموش  جیتدر بهدر دهات شاهد تنبلی روستائیان و  خصوص بهبه کشور  فنگردد. با ورود ماشین و 

خواهیم بود. منظور ما از پتانسیل فرهنگی، همه ذخیره دانشی و  مان یفرهنگهای کردن پتانسیل
تجربی و فنی و بینشی و منشی و کنشی یک ملت است که در شرایط عادی، همچون ثروتی از 

تر و میسر ، آسانشده رهیذخو حرکت به جلو را همچون نوعی انرژی  شده منتقلنسلی به نسل دیگر 
 شده است یساز رهیذخوعی انرژی و سرمایه و یادگیری متکاثف و ن درواقعسازد. پتانسیل فرهنگی می

های استفاده بهینه در روانشناسی، پیشرفت در موارد جدید را تسریع کرده و راه« انتقال مثبت»همانند 
تواند شتاب زایندگی و توان کند. در نتیجه میاز امکانات فیزیکی و اقتصادی و اجتماعی را فراهم می

 .[70: 5]تماعی را افزایش دهد اقتصادی و اج
ماشین که آمد و در شهرها و دهات مستقر شد، چه یک آسیاب موتوری، چه یک کارخانه پارچه

ما به ازای همین صنایع  وقت آن ؛ وخواباندکند. آسیاب ده را میبافی، کارگر صنایع محلی را بیکار می
ایم که تا حدودی میدستی و محلی، به ازای قالی و گلیم و کاشی و قلم کار و گیوه، بازارکی داشته

 که نیااش به خطر افتاد! غافل از مانیم که چرا بازار فرش خوابید؟ چرا تجارت خارجیگشته، درمی
های دیگر در هم باز شد، نابسامانی تازه اول عشق است و پای ماشین که به ده باز شد و حسابی

 .[73: 1]پیش است 
و مینیاتور، چنان ریزبین  یساز خاتمو  یکار یکاشو  یباف یقالما که در هنرهای محلی، در 

کنید که این گشاد ایم و هستیم، تعجب است که چرا در کار ماشین چنین گشاد بازیم! فکر نمی بوده
بازی در کار ماشین و تکنیک و فنون جدید خود معلولی اطمینانی باشد که به دوام کار معدن نفت 
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تر از همه این است که داریم؟ و به ماشینی که اجباراً در مقابل پول و اعتبار نفت باید بیاید؟ و جالب
حاال که ما »بله  ؛ کهکنندهم می« تئوری سازی»ایم کسانی از رهبران قوم بر این زمینه شنیده

تا جان آدمی زاد را در طبق اخالص می مرغ ریشو فرنگی در مقابل این نفت از  میزیخ نفتمملکتی 
دهد، چرا ما خودمان را به دردسر افکنیم؟ به دردسر احداث کارخانه و صنعت سنگین و گرفتاری

درآمدن مصنوعات در اول کار، کلنجار هایش که عبارت باشد از متخصص پروردن، تحمل قراضه 
هم عمل می یجور نیهمدر حقیقت  ؛ و«رفتن با دعوای کارگر و کارفرما و بیمه و تقاعد و الخ...

 .[90و  89: 1]هاست که در این والیت مبنای عمل است یعنی این تئوری بسیار جدید سال؛ کنیم
زمان در  مرور بهست، بعد از استخراج نفت ما در دو قرن اخیر در عرصه سیا ییگرا غرببا توجه به 

و وابسته شدیم. در یک قرن اخیر که به خاطر نفت در مرکز توجه  گرا غرب شدت بهعرصه اقتصاد نیز 
از غرب شد. نفت در  متأثر داًیشدقرار گرفتیم، بیش از گذشته وابسته شدیم و اقتصاد و سیاستمان 

های کشور به نفت متکی بود. این اعتبار. تمام بخش اصطالح بهداخل به ما قدرت داد و در خارج هم 
خودشان ما را سرگرم نگه  یرضروریغگرفتند و با دادن کاالهای از ما می یراحت بهماده ارزشمند را 

 داشتند.می
اعم، به این علت است  طور بهاز متغیر غرب،  بوده استاگر سیاست ما در دو سه قرن اخیر تابعی 

 32تا  30. بگذریم از یکی دو سال بوده استما در این مدت تابع اقتصاد همان متغیر که اقتصاد 
)حکومت دکتر مصدق( که حتی لوبیا هم بازار صادرات پیدا کرد. در آن زمان اصل کلی اقتصادی بر 

این داستانی است که همیشه  ؛ وبود جا بهچه  ؛ وبه درآمد نفت بود یداشت چشم چیه  یباداره مملکت 
هایی که  گردد به اعتبار درآمدش و به اعتبار طفیلی پروریتوان از سر گرفت. ولی تا چرخ نفت مییم

پاالید و کند و خودش میکند، وضع همین است که هست. نفت را که غربی خودش استخراج میمی
ما  حساب بهسازد و سالی مثالً چهل میلیون لیره حق السهم ما را برد و خودش حساب میخودش می

این خودش  ؛ وخرید کنیم« خودش»گذارد. ناچار ما مجبوریم به ازای آن اعتبار فقط از همین می
ای یا و مابقی فرانسه کیست؟ چهل درصد آمریکا است و اقمارش، چهل درصد انگلیس است من تبع

به دنبال ماشین  ؛ وبرند باید ماشین وارد کنیمها میهلندی و امثالهم. ما در مقابل نفتی که آن
هرچه « موریسون نودسون»شناسی و ادب و نقاشی و مزقان! این است متخصص؛ متخصص در لهجه

جان »از ایتالیا و « آجیب مینراریا» مهره وکند، از بولدوزر تا سیم و پیچ و خواهد از آمریکا وارد میمی
 .[94و  93: 1]از فرانسه « آنتروپوز»جاده ساز از انگلیس و « مولم

توجه و بیو آنان را افرادی بی کندحمله می زده غرببه افراد  شدت به آل احمددر بخشی دیگر 
آدم »گوید: بزنند. او می ییگرا غربداند که حاضر دست به هر خدمتی برای غرب و ترویج اراده می
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زند. چون شناسد. از آن دم نمینفت را نمی مسئلهچیزی به عنوان  اصالًدر این والیت  زده غرب
 وقت چیهخورد، اما گرچه گاهی فقط از همین راه نان می ؛ وصالح معاش و معاد او در آن نیست

. در مقابل ابداًنه امایی!  و یا اشارهآورد، نه حرفی، نه سخنی، نه سرش را به بوی نفت به درد نمی
مجله هم  شانیرابکند. اگر پا بدهد خدمتکاری و داللی نفت را هم می ؛ ونفت تسلیم محض است

موج و مرجان و خارا را ببینید(، اما شتر سازد )رجوع کنید به مجله کاوش( و فیلم هم می) سدینومی
واقعیت در  ؛ ودارد سروکارنیست. با واقعیت  ستیدئالیانیست.  پرور الیخ زده غربآدم  .دیدی، ندیدی

 .[114: 1] «نفت دردسر یباین والیت یعنی گذر 
، آل احمد با نقد اقتصاد رانتی وابسته به نفت و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن، یزدگ غربدر 

کند. وی با بررسی و  ابراز نگرانی می شدت بهاز مورد تهاجم قرار گرفتن هویت ایرانی و اسالمی 
 شناسایی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی، اقتصاد وابسته ایران، هویت منتج از این شرایط که فاقد بنیاد

 ریتأثدهد. به گفته آل احمد تحت  را مورد نقد قرار می یرضروریغاست و صرفاً به دنبال مصارف 
به سوژه  دکنندهیتولدرآمدهای نفتی، ما ناچار به خرید و مصرف هستیم و از یک سوژه خالق و 

. آل احمد بر این نظر است که با دستیابی میا داکردهیپو مضمحل در فرهنگ غرب تنزل  کننده مصرف
بر بخش تولیدی اقتصادی و کشاورزی کشور ضربه  تنها نهبه ثروت عظیم حاصل از فروش نفت، ما 

 یدرست بهای  ایم هویت فرهنگی خودمان را نیز در مواجه با پیامدهای چنین پدیده ایم بلکه نتوانسته زده
 حفظ کنیم.

 
از جمله پیشگامانی بود که مسئله بیماری  آل احمدجالل . ریکو حماسه کتاب در یهلند یماریب

به نفت که منجر به تنبلی و  ازاندازه شیببود. وی از اتکای هلندی را در کشور به خوبی درک کرده 
گسترش فرهنگ  آل احمدشد، انتقاد کرد. های فرهنگمان می کاهلی و از بین رفتن تدریجی پتانسیل

مان را هشدار داده بود. وی همچنین از بیفرهنگ تولیدی غنی یجا بهغرب و جانشین شدن آن 
های فرهنگی ما را ظرفیتتوجهی برخی از روشنفکران نسبت به این مسئله مهم اقتصادی که 

 آل احمدکرد و خواستار توجه بیشتر آنان به این مسئله بود. البته  کرد نیز ابراز ناراحتی می تضعیف می
بود به دلیل تنوع در روش و محل تحصیل روشنفکران و  نیب خوشایران  به آینده روشنفکری

 همچنین محیط غنی که روشنفکران در آن قرار داشتند.
در مورد بیماری هلندی را از نظر گذراندیم به یکی دیگر از  آل احمدهای حال که بحث

نی اوایل دهه پنجاه پردازیم که به خطر این بیماری در زمان اوج گرفتن آن یعمی ینظران صاحب
در یک بخش به خوبی  حماسه کویرکه در کتاب  کند. محمدابراهیم باستانی پاریزیشمسی اشاره می
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حاوی پانوشت کتاب کهدهد. با توجه به گستردگی این مسئله اقتصادی و پیامدهای آن را نشان می
های نویسندگی باستانی پاریزی است، کمتر به این های زیادی است و این نوع نوشتن از ویژگی

های حرف یال البهبخش که وی بیماری هلندی را مطرح کرده توجه شده و این بحث مهم در 
است. با این وصف، اینکه یکی از اهالی تاریخ و نه اقتصاد  شده واقعتوجهی فراوانش مورد غفلت و بی

کند و تبعات آن را ری را در یکی از آثارش بیان میآید و این بیماشناسی و توسعه می و جامعه
 حماسه کویرکند، قابل ارج و ستایش است. کتاب برای فرهنگ غنی کشور بیان می خصوص به

شود منتهی همراه با تاریخ! در آن دیده می زیچ همهباستانی پاریزی، کتابی است که به گفته خودش 
یک ای از  که نمونه مقام قائمبه زندگی  ،نویسنده ی گفته های تاریخی دارد و بهاین اثر بیشتر جنبه

اما در یکی از ؛ پردازدو دیگر روستازادگان اندیشمند ایرانی و خارجی می است اندیشمند ی روستازاده
کند، نفت و فصول کتاب که باستانی پاریزی از مشکل کمبود آب در مناطق کویری صحبت می

 دهد.کاالهای غیرضروری و لوکس را مورد انتقاد قرار میرویه آن و در عوض خرید فروش بی
از روزی که نظام اقتصادی کشور به برکت نفت دگرگون شد و گندم آمریکائی و پنیر مجارستانی 

 آنچهو روغن هلندی و موز سومالی و مرغ و جوجه اسرائیلی از شهر به روستا رفت )درست خالف 
جیرفتی را گرفت، از جهت ارتباط هم به برکت و همت  یعنبربوبرنج پاکستانی جای برنج  ( وبود

بیند، در اثر جاده نمی -به خط مستقیم هم آنکه جز پیش پای خود را  -« قضیه حمار»مهندسان تابع 
فرهنگ قدیم  کننده کیتفکها خط فاصل و مرز «اتوسرویس»و  ها نیبنز پمپهای مستقیم آسفالت، 

فت که بعض اولیای امر صریحاً اظهار داشتند که سی سال بعد و جدید ما شدند و کار چنان باال گر
و مقصودشان این بود که دهات کوچک در دهات بزرگ ادغام « ما دیگر دهات! نخواهیم داشت»

 .[209: 3]ها پدید خواهد آمد خواهد شد و شهرک
اگر درآمدهای نفتی در طرق مناسب و به صورت کارآمد مصرف شوند، جای نگرانی در این 

های کشور و در راه که باید درآمدهای نفتی به توسعه زیرساخت بیترت نیا بهصورت کمتر است. 
سازی، سازی، مدرسهدر زمینه راه خصوص بهبر زندگی صرف شود؛  مؤثرخدمات ماندگار و 

از  آمده دست بهعلمی و آموزشی و ... اما درآمدهای  پژوهشیسازی، کارهای بیمارستان، یساز دانشگاه
شود. به گفته باستانی پاریزی می آالت نیماشنفت بیشتر صرف خرید کاالهای مصرفی و لوکس و 

البته این »صرف شود که فردا پشیمانی را برایمان به همراه نداشته باشد.  یا گونه بهدرآمدها باید 
خرید و ساخت  مسئلهکرده است، « ترید» فارس جیخلخداوند نانی در کاسه ملل سواحل  زها کهرو

مطرح نیست. این درآمدهای کالن  اصالًتلمبه و مخارج سوخت و حتی خود کشاورزی و زمینکاری 
نفت باید صرف کاری شود که فردا حداقل یک درآمد مختصر همراه داشته باشد، یعنی اگر ما بتوانیم 
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نهر کوچک از رود صیمره جدا کنیم و آب را بر دشت سوار کنیم کاری است که ممکن است  یک
هزار سال مردمی را نان بدهد و یا اگر یک تخت بر بیمارستانی اضافه کنیم ممکن است یک نسل یا 
دو نسل دعای بیماری را به همراه داشته باشیم، ولی اگر با آن پول دو هزار تن موز و سیب و گوشت 

نهادن  یجا بهحکایت از کوه برداشتن و  درواقعایم. این نوع مصرف پول ارد کنیم، هیچ کاری نکردهو
 فردوسی هم فرموده بود: است و

 .[239و  238: 3] «پای کوه اندر آید ز سرانجام                      یجاه بچو برداری از کوه و ننهی »
، باستانی پاریزی نیز صرف ثروت بادآورده نفت را موجب تضعیف تولید داخل احمد مانند آل به

که  طور همانداند. گسترش صنعت نیز های فرهنگی کشور میدر بخش کشاورزی و پتانسیل ژهیو به
ذکر کرده بود، موجب فرار روستاییان از روستا شده و کشور را با جمعیت شهرنشین گسترده آل احمد

های خاص خود را به دنبال دارد. در این میان بخشی که بیش از همه د که آسیبکنای روبرو می
است و با رکود مواجه  داده ازدستبیند روستا و بخش کشاورزی است که مراقبان خود را ضربه می

های کشاورزی خود استفاده نکرده، دنبال است که ما هنوز از تمام ظرفیت یدر حالشده است. این 
 هستیم. شبه کیصنعتی شدن 

تکیه کنیم که از  قدر آنحساب، یا به تعبیر روزگار ساسانیان، گنج بادآورده، ما نباید به این پول بی
مارگز »مثل  نکرده یخداهای دالر غلط بزنیم که در سکه قدر آن و میبماناصل طبیعت خود غافل 

شهرنشینی، کار را به آنجا  یبندوبار یبدر زیر آن خفه شویم. درآمد نفت و توجه به صنعت « در
، میزان محصول به حداقل تاریخ کشاورزی ما ها یکار میدرسانده که در بسیاری از دهات و 

 578حدود  1352کند. در سال است که در خیلی از جاها کشت و زرع دیگر صرف نمی افتهی کاهش
میلیون  5/2ه برنامه خرید در سال گذشت است وهزار تن جو، به ایران وارد شده  106هزار تن گندم و 

هزار تن شکر خام در دست اجرا  123هزار تن شکر سفید و  363هزار تن گوشت و  42تن گندم و 
ترین و پرحاصل نیتر تیجمع کمدر خود ایران سال گذشته تنها هشت هزار تن گندم به  است وبوده 

 .[241و  240: 3] شده استنقطه کشور یعنی ایالم کمک 
درآمد و ثروت عمومی در شهرها خطری  امان یبهجوم غول صنعت و کیفیت توزیع  مسئله»

ها توجهیها و بیتر است. اگر در گذشته به علل سیاسی و جنگاست که حتی از مرحله اول خطرناک
کم، کث مانده بود، این خطر هست که کمحاصل و کشاورزی در حال نُقسمت عمده مملکت بی

صنعت و شهرنشینی ساختگی  شود وحساب نفت، برای کشاورزی این مملکت مایه خطر درآمد بی
 .[264: 3]« کار روستا را کساد کند
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نمونه، هجوم صنعت به یزد و تسلیم شدن و جذب شدن مردم این منطقه  برای باستانی پاریزی
ادامه حیات یک کشاورز یزدی، در » کند:توصیف می صورت نیبددر برابر صنعت را با نگاهی انتقادی 

پلوپز ژاپنی باشد خود فاجعه ایست. یزدی بادگیر را داشت که  و ییکایآمر و کولرگرو یخچال آلمانی 
کنار گذاشت و کولر آمریکایی آورد و در  آن رافرستاد، می نشیرزمیزباد مفت و مجانی خدایی را به 
طول و عرض یزد کار گذاشت و ناچار های بییاباندر ب« آمریکائیزه»ساختمان آهنی چهار پنج طبقه 

کنگی نیز در کنارش پنکه هنگ دهد وشد یخچال هم کنارش بگذارد تا کره هلندی را در آن جای 
 .[273و  272: 3]« بچرخد. این اتفاقی نباید باشد که کشاورزی ما به چنین روزی افتاده است

 
 شنهادهایپ و یریگ جهینت. ۵

حاضر تالشی بود برای بیان کردن این نکته مهم که مسئله بیماری هلندی پیش از  ی مقاله
 شده مطرحروشنفکرانی از ایران  لهیوس بهها مطرح شود خاص هلندی طور بهها و غربی لهیوس که به آن

با مصادیق فراوان نشان  حماسه کویرو  یزدگ غرب. این بیماری نه با این نام در دو کتاب است
روشنفکران در  یشناخت معرفت. در این نوشته، ضمن اذعان به استقالل و تقدم است شده داده

تشخیص مسائل بومی یک جامعه، ابتدا سعی کردیم مسئله بودن این بیماری را نشان دهیم و با ارائه 
به  اقتصادی مسئله بودن این پدیده را در اقتصاد امروز نشان دادیم و نظران صاحبنظراتی از سوی 

برای بخش کشاورزی و نیز فرهنگ به همراه داشته است را در آثار کاتوزیان و  خصوص بهتبعاتی که 
توان در  پردازی و تعبیه چند اصل در این زمینه می کردیم. با استفاده از نظریه ذکر گرانیدفرهادی و 

تقویت سطح شناخت  سازی در تولید علوم اجتماعی و انسانی بر اساس های بومی جهت ارتقای برنامه
و باستانی پاریزی  آل احمدپرداخت. در ادامه به فهم و تفسیر موضوع یعنی بیماری هلندی در آثار 

ارجاع دادیم و مصادیق این بیماری مهلک را در آثار آن دو نشان دادیم که هر دو با دیدی انتقادی به 
توجهی به این مسئله توجهی و بیاز کم آل احمدسراغ این مسئله و تبعات آن رفتند؛ باستانی و 

 حماسه کویرو  یزدگ غربکه در باال نیز ذکر شد کتاب  طور همانبنابراین، ؛ اقتصادی انتقاد کردند
اند؛ این توجه نه از سوی تر از زمانی که بیماری هلندی کشف شده به وجود این بیماری پرداختهقبل

 تأملشناسی یا توسعه بوده است که این مسئله خود جای اهالی علم اقتصاد و نه از سوی اهالی جامعه
کارشناسان همچنان نیز درگیر  زعم بهبه اینکه کشور ما بارها دچار این بیماری گشته و  با توجهدارد. 

و نادیده نگرفتن تبعات آن  یعلوم اجتماعدر فضای  خصوص بهاست لزوم توجه جدی به این مسئله 
ور ضروری و جدی است؛ همچنین رهایی از بیماری هلندی و دچار بر زندگی اجتماعی و فرهنگ کش
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آنان از کارشناسان مرتبط با  گرفتن یارینشدن به آن به صورت مکرر نیازمند توجه جدی مسئوالن و 
 این مسئله است.

که  جامعه و نبوده ریپذآزمون یتجرب معرفت قالب در صرفاً معرفت که دید توان یم حالت نیا در
 ییها و روابط متکثر بازنما دهیخود را در قالب پد، است مختلف یها هیال اجدی و هدیچیپی  هدیپدیک 

 دهیناد را دهیچیپ دهیپد نیاز ا یادیز حجمبودن  یو منطق یعلم یکه به بها ستین گونه نیاکند.  یم
گذارد.  یم شیکل زنده و در حال شدن را به نما نیاز ا یا خود لحظه یبا نقاش نقاش کی. میریبگ
 کی کیبر  یلیتحم یها یعدالت یب و یدرون یرمان تنگناها و دردها کیدر قالب  سندهینو کی

 نیا رایز دهد، یم نشان یعموم بخش اقتصاد هینظر کی از باتریز اریبس جامعه کی در راها  نانسا
 ینیعالم د کی دیشاشده است.  بازنمود یو نه روابط منطق یکیالکتیو د ینیع تیواقع دل از یآگاه

 اتینظر از تر عمیق اریبس یاتیجامعه را بر اساس روابط اله کیدر بطن  موجودهماهنگ  و ینظم کل
 را چندجانبه و دهیچیپ یمعرفت منطق ده،یچیپ جامعه یآر. دهد تبلور اقتصاد علم یا لحظه و یمقطع

 .رود یم فراترانان داقتصاد مورداستفاده یمنطق صور محدود یها گزاره از که یمنطق طلبد، یم
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