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Abstract: 
The main objective of this study is to understand the transition of Iran's defence industry. 

Thus, a multi-layer approach using results from interviews with experts has been adopted, and 

a framework called ‘a three-dimensional framework’ has been proposed. Based on this 

framework, three main elements need to be considered: ‘establishment’, ‘threshold’, and 

‘direction to sustainability’. These three dimensions/elements assist us in understanding the 

transition of the defence industry within the socio-technical context. The main contribution of 

this study is that understanding ‘establishment’ and ‘threshold’ of the socio-technical context 

is key towards understanding the future ‘directions to sustainability’. A lack of such 

understanding will negatively impact policy making and planning. The paper finally concludes 

and discusses the findings and implications. 
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۳۱ 

فهم سه وجهی از گذار در صنعت دفاعی ایران؛ 
با تأکید بر صنعت موشکی 

(تاریخ دریافت: 94/02/11 تاریخ پذیرش: 1394/06/19 ) 

جواد وزیري1 ، سید سپهر قاضی نوري2، محمدامین قانعی راد3، حمیدرضا فرتوك زاده4 

 چکیده
گیري از دیدگاه چند سطحی و دست دهد. براي این منظور، با بهرهاین پژوهش تالش دارد الگویی براي مطالعه گذار در صنعت دفاعی، به

دست آمده است، چارچوبی بـراي فهـم تحـوالت    هایی که از طریق مطالعه و گفتگو با خبرگان بهو با تأمل در واقعیتنظریه کنش بوردیو 
واره  فهم تحول و گذار در میدان و عـادت  يبراشود. بر اساس این چارچوب،  ، ارایه می»چارچوب فهم سه وجهی«بلند دامنه، تحت عنوان 

این سـه مفهـوم بـه مـا     ». مسیریابی به سمت پایداري«و » آستانه«، »تأسیس: «قائل شد ه مهموجه یا سه مرحلسه باید ، صنعت دفاعی
فنی بزنیم. مدعاي این پژوهش این است که تأمل راجـع   -کند بتوانیم سه برش اثربخش به تکوین و گذار یک میدان اجتماعی کمک می

ترین راه ما براي فهم وضعیت کنونی و مسیر تحـوالت  فنی، مهم -عییابی و پایداري یک میدان اجتما به چگونگی آغاز و تأسیس، آستانه
دارد. دیدگاه این  از ابهام در مسیر پر پیچ و خم مدیریت گذار، گام بر می  ايگذار، با هاله آتی آن است. بدون فهم این سه وضعیت، سیاست

بخش پایانی به آن اشاره شده است.کند که در  پژوهش، از دو جهت به اصالح و ارتقاي دیدگاه چند سطحی کمک می

  کلیدي: واژگان
واره، سرمایه، گذار  فهم سه وجهی، صنعت دفاعی ایران، صنعت ضد زره، عادت

 
1 - دانشجوي دکتري سیاست علم و فناوري دانشگاه تربیت مدرس

2 - دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
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 مقدمه -1

دست دهد. با گیري و گذار صنعت دفاعی ایران در طول نیم قرن اخیر، بهاین مقاله سعی دارد تبیینی از شکل
در چارچوب دکترین  57بینیم صنعت دفاعی ایران که پیش از انقالب  نگاهی اجمالی به این مسیر گذار می

اژ و ـبرداري از خطوط مونتکی آن تنها در حد بهرهـآوردهاي تکنینظامی ناتو شکل گرفته بود و دست
داري بود، بعد از انقالب و در شرایط بحرانی جنگ و تحریم، رشدي قابل توجه و غیر هاي تعمیر و نگهظرفیت

آورانه در آن ممکن هاي نسبتاً پیشرفته و نوآوري فن آورانه، پیدا کرد و تولید سامانههاي فندر قابلیتمتعارف 
و رشد غیر متعارف صنعت دفاعی در ایران  80و  70، 60هاي شد. فهم چگونگی امکان یافتنِ تحوالت دهه

د که از نظر عملی در این مقطع، رو شمار میبود، از این حیث مهم به 1که چیزي شبیه به یک انقالب صنعتی
صورت طبیعی جامعه ایران بعد آورانه با موانع زیادي روبرو بود؛ بهتوسعه صنایع نظامی پیشرفته و نوآوري فن
هاي هاي مولد و کارآفرین، زیرساختگرا، انباشت سرمایه و گروهاز انقالب، با فقدان یک دولت مدرن توسعه

پیشرفته و تعامل سازنده با دنیاي بیرون ناشی از شرایط انقالب و جنگ مواجه  یابی به صنایعالزم براي دست
 بود. 

بود (مانند خطوط تولید مهمات » کلید دردست«آوري با الگوي به عبارت دیگر، صنعتی که در حال انتقال فن
و تولید  آورانه جدیدي آغاز شد (مانند طراحیهاي سبک)، بعد از انقالب در آن، مسیرهاي فن و سالح
صورت غیر خطی پیشرفت کردند و ایران را در زمره ده کشور اول جهان قرار هاي بالستیک) که به موشک

گیري این مسیرهاي جدید و تحوالت عمیقی است که تجربه کردند. این گذارها به دادند. مراد از گذار، شکل
ت. یک رگه از این نوآوري به صبغه هایی هستند که داراي دو رگه اجتماعی و فنی اس نوعی حامل نوآوري

هاي فنی است که آنها را ممکن کرده  ي دیگر آن، سرشت اجتماعی نوآوريگردد و رگهي آن باز میآورانهفن
 کند. و به آنها معنابخشی می

آوري هاي گوناگونی براي توضیح چنین گذارهایی در ادبیات مطالعات نوآوري و مطالعات علم و فننظریه
رد؛ اما این الگوها عمدتآ براي توضیح گذار در فضاهاي اقتصادي (ونه دفاعی)، بازاري (و نه دولتی) در وجود دا

که، عمدتاً ساختارگرا یا کارکردگرا کشورهاي صنعتی پیشرو (ونه کشورهاي دیرآمده) تناسب دارند. ضمن این
همین خاطر طرح نظري جدیدي متناسب هستند و یا اساساً توضیح تغییرات بلنددامنه برایشان دشوار است. به 

 با وضعیت صنعت دفاعی ایران مورد نیاز است.
هاي مختلف صنعت دفاعی قابل مشاهده است اما هر چند حسب آمارهاي فوق الذکر این جریان در بخش

 شود، صنعت موشکی ایران است.جریان صنعتی (یا مسیر توسعه فناورانه) که در این مقاله روي آن تمرکز می
ي قابل توجهی پیدا کرد و تاثیر زیادي بر قدرت بازدارنده جمهوري صنعت موشکی ایران بعد از انقالب، توسعه

هاي  هاي بالستیک سوخت مایع، موشکاسالمی گذاشت. ایران در طی سه دهه در پنج زمینه موشک

جامعه داشته  کیاقتصاد  ایو  گرید عیدر صنا یمیعظ يزهایبتواند سرر آورانهفن رییتغ کیتوان سخن از انقالب نمود که یم یزمان - 1
هاي سرمایه انسانی کشور  اما صنعت دفاعی تأثیر زیادي در قابلیت شود ینم دهید ینقش نیچنهنوز  یباشد. در خصوص صنعت دفاع

پیشرفته تواند در صنایع  داشته است. همچنین رشد صنعت دفاعی یک ناباوري بزرگ را جامعه ایرانی شکست؛ اینکه جامعه ایرانی می
  دستی داشته باشد اولین بار در صنعت دفاعی اثبات شد.
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-طوريي را کسب کرد بههاي زیاد  هاي ضد زره، کروز و پدافند هوایی قابلیت بالستیک سوخت جامد، موشک

تواند ظرف مدتی حدود پنج سال  ، ایران می2009و  2007که، بنا به ارزیابی نهادهاي امنیتی آمریکا، در سال 
 پس از اخذ  تصمیم، موشک بالستیک بین قاره خود را به نمایش بگذارد چرا که داراي توانایی فنی و منابع

  ].1،2الزم براي این کار است [
شود که توجه داشته باشیم مخارج نظامی ایران  آورانه زمانی بیشتر قابل تأمل میهاي فن در قابلیتاین رشد 

تا کنون نه تنها رشد نکرده  1997طور متوسط حدود سه درصد تولید ناخالص ملی است و روند آن از سال به
درصد بودجه نظامی ایران  80. همچنین، همواره بیش از ]4[ بلکه با کاهش محسوسی نیز مواجه بوده است

هاي پرسنلی بوده است؛ یعنی منابع مالی و تقاضاي صنعت دفاعی (که صنعت موشکی یکی از زیر هزینه
نفت بسیار کمتر بوده است. این نکته نیز حائز  هاي آن است) در قیاس با صنایعی مثل خودرو، دارو، مجموعه

هاي بین المللی پایدار و عمیقی  اهمیت است که ایران همواره در صنعت موشکی تحریم بوده و از همکاري
 برخوردار نبوده است.

آوري خواهیم هاي بعد، ابتدا نگاهی انتقادي بر پیشینه نظري مطالعات نوآوري و مطالعات علم و فن در بخش
هاي نظري قابل توجهی در ادبیات نظري موجود براي تعریف و توضیح اشت تا نشان داده شود که کاستید

فنی در صنعت دفاعی وجود دارد. سپس طرح نظري پژوهش ارابه خواهد شد. بر اساس  -گذارهاي اجتماعی
ان، چارچوب هاي متنوعی که در صنعت موشکی انجام شده است، چارچوبی تحت عنو این طرح و موردکاوي

 شود. فهم سه وجهی ارایه می
 

 طرح نظري پژوهش -2

 الف: نگاهی به پیشینه نظري

شناسی، اقتصاد و توسعه بر هاي مطالعاتی کسب و کار، جامعهتوجه به تغییر فنی و ابعاد گوناگون آن در حوزه
طور مشخص دو هاي مختلف و واحدهاي تحلیل گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. اما بهاساس دغدغه

حوزه مطالعاتی نوظهور یعنی مطالعات نوآوري و مطالعات علم و فناوي، نوآوري را به مثابه یک پدیده دو رگه 
 اند. تري قرار دادهمورد توجه عمیق -اجتماعی و فنی-

، 32[ ] (فریمن و الندوال)، مباحث اقتصاد تکاملی31، 11مطالعات نوآوري شامل تحلیل سیستمی نوآوري [
](فریمن و 14، 13فنی [ -هاي اقتصادي (ادکوییست) و پاردایم ]12[ (نلسون و وینتر)، مارپیچ سه گانه ]34، 33

عنوان یک فرایند اند و ادبیات این حوزه همواره نوآوري را بهپرز) همواره نگاهی چند بعدي به نوآوري داشته
هاي اجتماعی و نهادي است مفهوم سازي کرده است. آوري و شبکهنچند طرفه که توام با هم تکاملی بین ف

دهند، تعامل بین کسب و کار، دانشگاه، دولت، بازار و  بر اساس بینشی که این مطالعات در اختیار قرار می
 سزایی، برخوردار است. مشتري در بررسی نوآوري از اهمیت به
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 اجتماعی ساخت ، 1آوريفن اعیـاجتم ريـگیشکل مانندهایی  امل دیدگاهـآوري نیز شمطالعات علم و فن

 این از هرکدام گرچه. است 4بزرگ آورانهفن هايسیستم تئوري و  3شبکه -گرکنش ينظریه ، 2آوريفن
 کی آوريفن) 1 اندروي دو نکته تمرکز کرده هاآن همه ولی دارد تمرکز و تاکید مختلفی مسایل بر مکاتب،

 ارتباط در گرو آوريفن کارکرد) 2 و صرفاً عوامل مادي ابتکاري در آن دخیل نیست و است ناهمگن يپدیده
 که دهد نشان تا ]27[ کرد  ابداع را 6»بدون درز شبکه« اصطالح ،)1987( 5هیوز. است ناهمگن عوامل بین

 ،)توسعه و تحقیق هايآزمایشگاه و گذارسرمایه هايبانک تولیدي، هايبنگاه( هاسازمان مصنوعات، چگونه
-می ترکیب هم با یابی به یک کاکردقوانین براي دست و) مقاالت ، کتاب( علمی فاکتورهاي طبیعی، منابع
ها سروکار ندارد و ما همیشه با زنجیره وجود شبکه، بدون گريکنش گاههیچ شبکه -گرکنش نظریه در شوند.
 کنند و از نظر شکل و هویت پیدا می» فنی -هاي اقتصادي شبکه«تنیدگی درون  واسطه به گرانکنش داریم.

کند و با رشد این شبکه یک شبکه ناهمگن ظهور می آوري درونفن .شوندمی تامین منابع و انگیزه اهداف،
 .]9[ یابدواقعیت بیشتري می

الهام آوري ترین الگویی که تالش کرده از هر دو حوزه مطالعات نوآوري و و مطالعات علم و فناما، مهم
هاي تکنیکی و اجتماعی را براي توضیح گذار به کار بندد دیدگاه چند سطحی بگیرد تا ترکیبی از مؤلفه

(MLP) ]15 ،35که از آن الهام گرفته است، نگاهی انتقادي نسبت ]  است که پژوهش حاضر نیز ضمن این
رویکردهاي رقیب است. دیدگاه به آن دارد. به همین جهت، نیازمند توضیح تفصیلی بیشتري نسبت به سایر 

. چارچوب نظري مکتب توئنت نوعی جامعه ]35[ دارد 7چند سطحی ریشه در مکتب شبکه تکاملی توئنت
آورانه است. دیدگاه چند سطحی ذیل ایده فن تطوري مبتنی بر دیدگاه برساخت اجتماعی -شناسی تفسیري

پردازد. ایده تحلیل  سه سطح (عرصه بومی، رژیم و آشیانه) که در مکتب توئنت مطرح شده به مطالعه گذار می
 سلسله مراتب در سیستم هاي پیچیده باعث توجه به سطوح در این دیدگاه شده است. 

تئوري خاص و تئوي کالن) است که الگوي کالن پویایی دیدگاه چند سطحی یک تئوري میانه (در برابر 
کند. چارچوب تحلیلی این دیدگاه مفاهیمی از اقتصاد  هاي گذار سیستمی را مفهوم سازي می

تکاملی(مسیرهاي تکامل، رژیم، آشیانه، گونه زایی، وابستگی به مسیر، روتین)، مفاهیمی از مطالعات علم و 
تماعی، نوآوري به مثابه یک فرایند اجتماعی شکل یافته توسط زمینه هاي اجآوري (معنابخشی، شبکهفن

ي ساختارهاي ي نو نهادگرایی (قواعد و نهادها به مثابهیابی گیدنز و نظریهي ساختاجتماعی کالن)، نظریه
کشد، دوگانگی ساختار یعنی ساختارها زمینه و  گر هوشمند و ماهر آنها را در کنش خویش میعمیق که کنش

 ].19، 16، 15کند[ دهند) را با هم ترکیب می یامد کنش هستند، قواعد بازي که به کنش ساختار میپ

۱ Social Shaping of Technology (SST) 
۲ Social Construction of Technology (SCOT) 
۳ Actor–Network Theory 
٤ Large Technical Systems Theory 
٥ Hughes 
٦ Seamless Web 
7 Twente school’s quasi-evolutionary 
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عنوان در این دیدگاه، گذارها فرآیندهاي غیر خطی هستند که از تاثیر متقابل توسعه سه سطح آشیانه (به 

هاي مستقر عمل و مجموعه عنوان جایگاه شیوهفنی (به -هاي اجتماعی هاي رادیکال)، رژیمجایگاه نوآوري
شوند) و فضاي اجتماعی فنی کالن و برون زا شکل  قواعد مرتبطی که منجر به ثبات سیستم موجود می

  تر این سه سطح به قرار زیر است:]. توضیح مشروح35، 17گیرند[  می
کنندة ثبات سیستم اجتماعی ـ فنّی موجود است.  ساختی است که تبیین رژیم اجتماعی ـ فنّی ژرف :رژیم •

هاي اجتماعی را که بازتولیدکنندة عناصر  گروه  منسجم است که فعالیت اي از قواعد نیمه  رژیم مجوعه
اند از عبارتکنند. قواعد رژیم  دهی و هماهنگ می هاي اجتماعی ـ فنّی هستند جهت مختلف سیستم

هاي کاربر،  هاي زندگی و رویه ها، سبک ها و شایستگی هاي شناختی و باورهاي مشترك، قابلیت رویه
 . ]15[ آور تنظیمات و مقرّرات نهادي مطلوب و قراردادهاي قانوناً الزام

) 1شده هستند که سه فرآیند اساسی در توسعه آنها نقش دارد: ( ها فضاهایی حمایت آشیانه :آشیانه •
هاي نوآورانه و  ها کنار هم که راهنماي فعالیت انداز ها و چشم بندي و تعدیل انتظارات یا بینشمفصل

گران اجتماعی و افزایش کنشهاي  ) ایجاد شبکه2گران خارجی است؛ (گذاري کنش موجب جلب سرمایه
) فرآیندهاي یادگیري و 3کند؛ ( اي تقویت می هاي آشیانه عضو در آن که پایه منابع را براي نوآوري

مفصل بندي در ابعاد گوناگون مانند طراحی تکنیکی، تقاضاي بازار و ترجیحات مصرف کننده، زیرساخت 
 .]23[ بزارهاي سیاستی و معانی نمادینهاي کسب و کار، ا هاي موردنیاز، مسایل سازمانی، مدل

اجتماعی ـ فنّی، است که بر آشیانه و پویایی رژیم تاثیر   فضاي کالن بستر گسترده :عرصه بومی •
کند، بلکه  و مادي که پایدارکنندة جامعه است تاکید می گذارد. این سطح نه تنها بر پشتوانه فنّی می

هاي اجتماعی و الگوهاي اقتصاد کالن  هاي سیاسی، ارزش شامل روندهاي مربوط به جمعیت، ایدئولوژي
 .]35[ کند شود. این سطح معموالً آهسته تغییر می هم می

اي، پتانسیل درونی قابل توجهی را در  ) نوآوري آشیانه1الگوي پویایی عام گذارها، شامل سه مرحله است: (
یم ثبات شدنِ رژ ) بی3کند؛ ( ) تغییرات در سطح عرصه بومی بر رژیم اعمال فشار می2کند؛ ( خود ذخیره می

 .]36[ آورد اي فراهم می هاي آشیانه هایی را براي نوآوري فرصت
 

گر تیپ ایده آلی از پویایی تعامالت سه سطح براي تحقق گذار است. رویکرد چندسطحی ، بیان1شکل 
ها  شناسی شود بلکه نظریه حد وسطی است که با برخی هستی بخش، تلقّی نمی اي وحدت نظریهفرانظریه یا 

کند و با برخی نه. گیلز، در بررسی خود راجع به نسبت این دیدگاه چند سطحی با هفت  هایی برقرار می تالقی
رگرایی، کارکردگرایی، شناسیِ مهم در علوم اجتماعی (انتخاب عقالنی، نظریه تطور، ساختارگرایی، تفسی هستی

گرایی)، بیان می دارد که دیدگاه چند سطحی با نظریه تطور و نظریه تفسیرگرایی  تعارض و نزاع قدرت، نسبت
اي با انتخاب عقالنی و کارکردگرایی  تالقی دارد. عالوه بر این، قائل است که رویکرد چندسطحی هیچ تالقی

هاي قدرت بسط یابد.  هایی برگرفته از ساختارگرایی و نظریه تواند به نحو مثمرثمري با بصیرت ندارد و می
 .]16[  گرایی مبهم است اما الهاماتی را از آن گرفته است رابطه آن با نسبت
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با وجود نقاط قوت فراوان، به این دیدگاه نقدهایی شده است که گلیز آنها را در هفت دسته تقسیم کرده و به 
هایی داده و در مواردي که انتقاد مربوطه وارد است براي آن پیشنهادهایی ارایه کرده  هر یک از آنها پاسخ

 از جمله انتقادهاي مهم عبارت است از: ]18[ است
دهد و بیش از حد توصیفی و  فقدان عاملیت: این دیدگاه اهمیت کمی به نقش عاملیت در گذارها می  -1

اند که این دیدگاه باید رویکردهاي برساخت گرایانه را در کار کرده]. برخی پیشنهاد 40ساختاري است [
]، گیلز نیز معتقد است رویکرد 7گر را در تحلیل هاي خود نشان دهد [خود وارد کند تا اهمیت کنش

 و هابازار

 ترجیحات

 کنندگانمصرف

 صنایع

 علم

 فرهنگ

 فناوري

 گذاريسیاست

 فنیاجتماعی اندازچشم

 )خارجی فضاي(

 رژیم

 فنیاجتماعی

 هانوآوريآشیانه 

 حمایت موجود انتظارات اساسِ بر ابتکارات از کنشگران کوچک هايشبکه

 ايگسترده هايتالش. شودمی دنبال بعد چند در ادگیريی فرآیند. کنندمی

 .پذیردمی صورت گوناگون عناصر میان ارتباط برقراري جهت

. شوندمی تثبیت برتر عنصر حول و شده همگرا عناصر

 یابد.می افزایش داخلی هايجنش

 تحقیق جدید گیريشکل فرصت، ایجاد با

 حاصل فنیاجتماعی رژیم در تطبیقی و افتهی

  

 ابعاد در ثبات عین در فنیاجتماعی رژیم

 .دارد ظهور پویایی این متفاوتی

 هانیچ بر خارجی تاثیرات

 بر جدید رژیم

 تاثیر دورنما

 گذارد می

 از ايپنجره و کرده وارد فشار رژیم بر دورنما تغییر

 گشاید می هانیچ روي به را فرصت
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  (Geels,2011) و گذار یچند سطح کردیرو -1ل شک



 37    موشکی با تأکید بر صنعت فهم سه وجهی از گذار در صنعت دفاعی ایران؛

 
چندسطحی اشکال خاصی از عاملیت را کمتر بسط داده است، براي مثال، انتخاب عقالنی، منازعات 

 فرهنگی ـ گفتمانی.هاي  قدرت، فعالیت
گرایش به الگوهاي تغییر پایین به باال: از رویکرد چندسطحی انتقاد شده است که به الگوهاي تغییر  -2

گویند که رویکردهاي چندسطحی تمایلی ناموجه بر آن دسته از  پایین به باال گرایش دارد. منتقدان می
کنند و در نتیجه نقش آن  شوند و عمل می ها شروع می فرآیندهاي تغییر رژیم دارد که از درون آشیانه

 ]. 41[ گیرد دسته از فرآیندهاي تغییر را که به ابعاد متنوع رژیم اجتماعی ـ فنی مربوطند نادیده می
شناختی منعطف که یک  مراتبی: رویکردهاي هستی منعطف در مقابل سطوح سلسله هاي شناسی هستی -3

شبکه) از رویکرد  –گر گیرند و بر روابط تمرکز دارند (نظریه کنش جهان تخت را مفروض می
هاي  کند که فهم پدیده مراتب و سطوحی را مطرح می کنند که این رویکرد سلسله چندسطحی انتقاد می

سازد. گیلز معتقد است مشکل اصلی رویکرد چندسطحی از منظر حامیان  می اجتماعی را دشوار
هاست. گیلز این  بودن آن» مراتبی سلسله«، بلکه »سطوح«هاي منعطف، نه خود مفهوم  شناسی هستی

بودن را در رویکرد چندسطحی » مراتبی سلسله«گوید که ما باید مفهوم  پذیرد و نهایتاً می مشکل را می
 ].16[ کنار بگذاریم

اي در حاشیه مانده: دیدگاه چندسطحی به عرصه بومی چندان  عرصه بومی اجتماعی ـ فنّی؛ مقوله -4
دهد:  پذیرد و براي جبران این نقیصه پیشنهادهاي زیر را ارایه می نپرداخته است. گیلز این انتقاد را می

اراي حرکتی بسیار کند تواند پویاتر شود. آثار قبلی عرصه بومی را ثابت یا د ) این مفهوم می1(
دانستند. مثالً برخی صاحب نظران سه شکل از پویایی براي این سطح قائل بودند: الف: عواملی که  می

مدت در  هاي بیرونیِ سریع؛ ج: تغییرات طوالنی کنند؛ ب: شوك کنند یا بسیار کند تغییر می تغییر نمی
هاي  کنندة رژیم والت کالن شود که تثبیت) باید توجه بیشتري به آن دسته از تح2جهتی معین. (

کننده  ثبات کنند که تأثیرات بی موجودند. مطالعات کنونی بیشتر بر آن دسته از روندهاي کالن تأکید می
توان سراغ علّیت معکوس رفت یعنی تغییرات در رژیم  ) همچنین می3کنند. ( ها اعمال می بر رژیم

 ند.انداز دخیل چگونه در تغییرات در چشم
آورانه در سطح کالن فراهم هایی را براي فهم تحوالت فن الگوهاي مطالعاتی موجود هرچند چارچوب

توان به آنها  وارد کرد. در مطالعات نوآوري نگاه سیستمی و کارکردگرایانه  آورند اما نقدهاي گوناگونی می می
رسد،  داند. به نظر میسیستم میهاي اجزاي مختلف یک  غالب است. این دیدگاه نوآوري را حاصل همکاري

تواند بسیاري از نوآوري هاي رخ داده و رخ  این دیدگاه بیشتر باعث سردرگمی نظریه نوآوري شده است و نمی
کند که این  دهد اما هرگز بیان نمی ها، یک سیستم را نشان مینداده را تبیین کند. این دیدگاه در پس نوآوري

هایی  ها به شیوهدهد که اگر نوآوري همچنین این دیدگاه، به این سؤال پاسخ نمیسیستم از کجا آمده است؟ 
دهند و حاصل تعادل و توزان بین اجزاي خاصی درون یک سیستم هستند، پس  مند رخ میسیستمی و سامان

 هایی دارند که در امتدادآورانه هستیم؟ یعنی اجزا یک سیستم چگونه خروجیهاي فنچرا ما شاهد گسست
 هم نیست؟
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آوري نیز با نقدهاي مهمی براي توضیح گذارها در کشورهاي دیرآمده روبرو هستند. این مطالعات علم و فن

ترین نماینده هاي نوین در کشورهاي پیشرو تمرکز دارند. همچنین، مهم آوريمطالعات روي ظهور و اشاعه فن
شنی را براي تغییر بیان کند. اساس در این نوع تواند سازوکار علی رو شبکه، نمی -گرآنها یعنی نظریه کنش

گر، هویتی متغیر دارد و اهداف، عالیق، گر. یعنی کنشتحلیل، کنش متقابل اجزا شبکه است تا خود کنش
هاي متقابلی که او در آنها درگیر است  درون شبکۀ کنش 1بندي  مستمر منافع و اراده او در فرآیند صورت

 ». ]10[ گیرد شکل می
شرایط ویژه ایران و شکاف آن با ادبیات نظري موجود پرداختن به چارچوبی نو براي فهم تحوالت   

الگویی نیاز داریم که  کند. ما براي توضیح این نوع گذارها به فنی صنعت دفاعی را ضروري می -اجتماعی
 هاي زیر را داشته باشند: بتواند ویژگی

منطق درونی و عملی گذار را توضیح دهد نه اینکه کلیشه هاي بیرونی (مانند فشار بازار یا نگاه  •
 کارکردگرایانه) را بر فرایندهاي گذار تحمیل کنند. 

ه در کشورهایی مانند ایران فرایند همچنین چارچوب مورد نظر باید بتواند نقش عاملیت باز کند. چرا ک •
 گذار بسیار تحت تأثیر عاملیت نخبگان تکنیکی و سیاسی است تا نقش بنگاه ها و ساختارهاي بازاري.

این الگو باید با مراحل توسعه صنعتی در کشورهاي دیرآمده تناسب داشته باشد. در این کشورها براي  •
 فنی را درك کرد. –ال سیستم هاي اجتماعی فهم گذار ابتدا باید فرایند شکل گیري و انتق

حرکت به سمت اهداف هنجاري را مورد توجه قرار   همچنین ما به الگویی نیاز داریم که بتواند چالش •
ها پیوند  فنی عمیق) چگونه با اهداف و جهت گیري -دهد. یعنی اینکه گذار (یا تغییرات اجتماعی

ها، پایداري و تداوم صنعت دفاعی است.  اما هم گیريجهتترین عنوان مثال، یکی از مهمخورد. به می
آوري، اهداف هنجاري مثل پایداري، به در حوزه مطالعات نوآوري و هم در حوزه مطالعات علم و فن

 . ]16[ اند خوبی مورد توجه قرار نگرفته
 

 ب: نظریه کنش بوردیو به عنوان چارچوب مفهومی راهنما

، الگویی براي ]8[ شود با خوانشی از نظریه کنش بوردیو  با توجه به نکات فوق، در این پژوهش تالش می
هاي گذار در صنعت دفاعی ارایه شود. خوانش ما از این نظریه معطوف به صنعت دفاعی ایران  توضیح پویایی

ت فراهم شود. فنی با تأکید بر نقش عاملیت و مداخله دول -و به نحوي است که امکان توضیح تغییر اجتماعی
دهد که به منطق درونی و عملی خود صنعت دفاعی، عوامل فرهنگی،  توجه به نظریه بوردیو به ما امکان می

 هاي قدرت و هویت، عاملیت و نقش میدان سیاست توجه منسجمی داشته باشیم. پویایی
دان اجتماعی، یک فضا آغاز توضیح این چارچوب نظري، از مفهوم میدان اجتماعی در نظریه بوردیو است . می

کنند. به  هاي خود اقدام به کسب سرمایه می و استراتژي 2وارهگر بر اساس عادتکنش است که در آن کنش

1 process of continual reconfigu 
2 Habitus 
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گران بنا بر استعدادهاي ها کنش هستند که در آن» هاي خاص بازارهایی براي سرمایه«ها  تعبیر دیگر میدان

ها در  طوري هستند که موضع آنگران همانکنند. کنش میاندیشند و عمل  خاص خود به انواع سرمایه می
ها در میدان، یا به قول خود بوردیو، در بازي (که واژة  دارد. در واقع، پذیرش آن  ها را به بدان وامی میدان، آن

ها را به رسمیت شناخته است. میدان  که میدان، آنگیرد  مورد عالقۀ اوست) بر پایۀ ضوابطی صورت می
میدان فوتبال است. بازي در فضاي میدان به صورت رقابت و کشمکش دایمی در جریان شبیه  یاجتماع

که در میدان جریان دارد برنده نهایی ندارد و پایان ناپذیر است و همواره ظرفیت تغییر را با  اياست. مسابقه
جود در زمین، قواعد هاي مو خود دارد. این کشمکش تنها در برابر گروه مقابل نیست بلکه علیه محدودیت

 . ]26[ گر نیز هستهاي خود کنش حاکم بر آن و توانمندي
، نشان داده شده است، باید ابتدا به 2چه در شکل هاي درون میدان درك شوند، چنان براي اینکه پویایی

 گر) و سرمایه، توجه شود. عادت واره، نظامواره، استراتژي (بر اساس موقعیت کنش تعامل سه مفهوم عادت
است که سبک  دانیم کیدر  گریکنش باز یاصل واره، راهنماي عادتهاي پایدار و قابل انتقال است.  رغبت

در  دانیم یروح کل لیدل نیهمو به شود یم یدرون واره عادت قیاز طر دانی. مکند یم نیکنش او را مع
گیرد. سرمایه هم  سرمایه، چیزي است که بر سر آن بازي صورت می است. یمتجل گراني کنشها واره عادت

کند. بوردیو، چهار نوع  ها متکی است و آنها را تولید می روند و هم محصول میدان است. میدان بر سرمایه
کند، سرمایه اقتصادي، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادین.  سرمایه را از هم تفکیک می

داشتن روابط اجتماعی یعنی . سرمایه اجتماعی؛ ، ابزار تولیدثروت، امکانات و دارایییعنی قتصادي؛ سرمایه ا
 به فرد که شود می نمادهایی کاربرد و سرمایه نمادین شامل دانش و مهارتیعنی ارزشمند. سرمایه فرهنگی؛ 

 بخشد. مشروعیت خود سرمایۀ دیگر سطوح به تا گیرد می کار
آوري تعبیر شده است، در واقع ترکیبی از سه سرمایه فرهنگی، چه از آن به فنپژوهش، آندر نگرش این 

ي نمادین نیز تبدیل شده است. یعنی اقتصادي و اجتماعی در میدان صنعت و تحقیقات است که به سرمایه
نوعی دانش آوري هم یک سویه اقتصادي دارد، هم درون روابط اجتماعی ارزشمند تنیده شده است هم در فن

گري که در میدان صنعتی و تحقیقاتی در حال فعالیت است براي کسب شود. کنش و مهارت متبلور می
  کند که در واقع برآیند چهار شکل سرمایه مورد اشاره است.  می اي تالش  سرمایه تکنیکی

-است. به دانیدر م رییتغ حیتوض يمفهوم برا نیاز ا يگریوجه د نیو ا شوند یم لیتبد گریکدیبه  ها هیسرما
که  یو بالعکس. در صورت شود یم لیتبد هیسرما ریدر روند رشد خود به سا اقتصادي هیسرما ،عنوان مثال

 يرا برا یمناسب يهافرصت ندنتوا دانیبا مشکل و بن بست مواجه شوند و م هیگران در انباشت سرماکنش
 دانیم کی حیتوض يبرا يدیکل یمفهوم هی. سرماشود یفراهم م رییتغ جادیا يبرا نهیفراهم آورد زم شیافزا

را  دانینهفته در م يپرورانند. معنایرا در سر م دانیم ه،یاز مفهوم سرما یبا برداشت گرانیاست. طراحان و باز
 عنوانکه از آن به يزی. در واقع چفهم کردتوان  یم شود یم عیتوزو  دیتول در آن که ییها هیبا روند سرما

و  کنند یرقابت م یکیتکن هیسرما يگران رواست که کنش دانیدر م یطیشرا شود، یم ادی آورانهفن ينوآور
  کنند. لیتبد یکیتکن هیرا به سرما هیانواع سرما ریتالش دارند سا
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واره، سرمایه و موقعیت خود در میدان استراتژي کنش را براي کسب موقعیت بهتر و گر بر اساس عادتکنش

که  دهد یشرح م گونه نیکنش را ا يریگ شکل ،يبا استفاده از مفهوم استراتژ ویبوردگزیند.  برمی سرمایه بیشتر
 ياست. برا يباز لیتمث ه،یقض نیا حیدر توض ویبورد لیاستوار هستند. تمث یمنطق عمل يبر مبنا ها ياستراتژ
 يبرمبنا نه عملش ردیگ یمشخص قرار م تیموقع کیکه در  یزمان ،یورزش دانیدر م ست،یفوتبال کیمثال، 

 یمنطق عمل کی يبلکه عمل او برمبنا دهد یصرف رخ م یتفکر عقالن کی ياو و نه برمبنا گاهیجبر جا
 کند ی) بروز میو ناخودآگاه یخودآگاه نینامشخص ب تیموقع کیشده (در  یو درون ستهیتجربه ز کی یعنی

 .]5[ نامد یم يرا استراتژ آن ویکه بورد
ارتباط بین عادت واره و میدان پویا و ناتمام است. این دو کامًال بر هم منطبق نمی شوند زیرا هر یک منطق 

کند،  ناسازي تعبیر میدرونی و تاریخی خاص خود را دارند. گسست میدان و عادت واره که بوردیو از آن به 
. در شرایط ثبات ]26[ شود مهم ترین سازوکار تغییر است. تغییر در یکی ضرورتاً به تغییر در دیگري منجر می

ادت واره مدام در واکنش به تجربیات جدید تغییر می کند. عادت واره و میدان با هم سازگاري دارند. اما ع
کند شرایط ناسازي،  هایی که نسبت به سرمایه هاي درون میدان می مداخالت میدان سیاست و دستکاري

گران جدید به میدان، تغییرات فناورانه از دیگر عوامل آورد. ورود کنش گسست و تحول را به وجود می
 ت.تأثیرگذار بر ناسازي اس

 

 
 

 روش تحقیق -3
» 1دانش پژوهی مشارکتی«کند دیدگاه  براي پاسخ به سؤال این پژوهش بیشترین اثري که به ما کمک می

ها و دیگر ها، سازمان وندي ون است که اساس کار خود را فهم فرایندهاي تغییر و توسعه در افراد، گروه

1 Participative Schoolarship 

 طرح نظري پژوهش  -2شکل 
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وآوري ـات زیادي روي نـانی است که مطالعـداده است. وندي ون، از محقق هاي اجتماعی قرارتـموجودی

آورانه و تحول سازمانی انجام داده است و تالش کرده است تا روش شناسی پژوهش در علوم اجتماعی را فن
شناسی، مورد استقبال براي مطالعه فرآیندهاي نوآوري و تحول بازخوانی کند. دیدگاه او در حوزه روش

 آورانه، قرار گرفته است.فنی نظیر گیلز و نوآوري فن -عات نوآوري و گذارهاي اجتماعیمطال
کند؛ مطالعه پراکنشی و مطالعه فرآیندي. در  وندي ون مطالعه در علوم اجتماعی را به دو دسته تقسیم می

مطالعات فرآیندي گیرد و در  مطالعات  پراکنشی تحول بر اساس روابط علی بین متغیرها مورد تحلیل قرار می
تحول حاصل توالی مجموعه رویدادهایی است. مطالعه فرآیند تغییر بر مفهوم سازي رویدادها در قالب یک 

گران با انگیزه و باور، هویت و عالیق هایی هستند که توسط کنشرویدادها، حرکت]. 6روایت تمرکز دارد [
اي از رویدادها ن سبک پژوهش، نتایج در اثر سلسلهکند. در ای خاص خود انجام شده و در طول زمان تغییر می

سویی مسیرهاي مختلف در سطوح عنوان مثال، در رویکرد چند سطحی، گذارها نتیجه همشود. به خلق می
ها صرفاً بیانی  کنند. این روایت گري استفاده میمختلف هستند. تئوري پردازان فرآیند، اغلب از سبک روایت

هاي تحلیلی انتخاب شده تدوین چه اتفاق افتاده است نیست بلکه بر اساس مضمونآنداستانی و توصیفی از 
 شوند.  می

 نیرا بر اساس ا یمختلف يموردهاي  بررسی آغاز شد و سپس ویبورد هیاز نظر یپژوهش ابتدا با خوانش نیا
سه  ایسه برش  ایسه وجه  رویدادها درون جیبه تدر ي،موردهاي این بررسی در طول   گرفت.یپدر خوانش 

و سپس تالش  گشت انینما ه باشد،دنکنو گذار کمک تحول يها ییایدر فهم پو تواند یکه م یاساس تیوضع
حاصل این رفت و برگشت بین موردها و  شوند. ریتقر یو انتزاع یمفهوم ،يبه صورت نظرشد این سه وجه 

تحلیل ست که در بخش بعد ارایه شده است. چارچوب مفهومی روایتی نظري از گذار در صنعت موشکی ا
 روایتی حاوي سازوکار علی خاصی در قالب یک پیرنگ است.

گر ) درگیري و مشارکت پژوهش1شده است:  در پژوهش حاضر، از چندین مالك براي ارتقاي اعتبار استفاده 
کنندگان از طریق ارایه روایت و ) تایید مشارکت2و ارتباط نزدیک با تجربه زیسته و روزمره حوزه مربوطه 

با مرتبط گران و اعمال اصالحات و اظهار نظر پژوهش يآورجمع) 3دریافت و اعمال نقطه نظرات آنها 
 یدفاع عیدر صنا يگران متخصص در بحث نوآورتوسط سه نفر از پژوهش ،پژوهش نیاپژوهش.  موضوع

 ت.قرار گرفته اس ینیمورد مطالعه و بازب
 

 وجهی گذار در میدان صنعت دفاعیفهم سه   -4

براي پاسخ به این سوال پژوهش، با بهره گیري از نظریات مرتبط، دیدگاه چند سطحی و نظریه کنش بوردیو، 
دست آمد، چارچوبی براي فهم در رفت و برگشت با واقعیت هایی که از طریق مطالعه، مصاحبه و مباحثه به

ارایه شده » چارچوب فهم سه وجهی«صنایع موشکی تحت عنوان فنی  -تحوالت بلند دامنه میدان اجتماعی
 است. 
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 اند از: کند که به ترتیب عبارت این چارچوب، گذار را در سه وجه یا سه مرحله تحلیل می 

 سیستأ -1

 آستانه گذار -2

 مسیریابی به سمت پایداري -3
گیرد. پس  شکل میي محصولی خاص  یابی به یک خانوادهدر دوره تاسیس، یک ظرفیت صنعتی براي دست

تر، صنعت در آستانه تحول قرار گرفته و هاي جدید و پیچیده از ظهور یک ظرفیت صنعتی، با تعریف پروژه
-شود. دوره بلوغ، دوره مواجهه با چالش ناپایداري و چاره پس از عبور از این آستانه وارد دوران اولیه بلوغ می

شود. در دوره بلوغ،  دوره مسیریابی به سمت پایداري یاد میاندیشی براي آن است. به همین خاطر، از آن به 
هاي نوآورانه، مالحظات مربوط به پایداري صنعت هاي نوآوري، عالوه بر جنبه دهی به پروژهدر تعریف و شکل

شود  اي است که پایداري نسبی در وضعیت میدان دیده می گیرد. دوره بلوغ، دوره نیز مورد توجه قرار می
با ثبات تفاوت دارد. به عبارتی، در پایداري نوعی تعادل پویا وجود دارد.). در واقع در مرحله سوم،  (پایداري

 شود. موضوع اصلی، میدان است.  و پایداري، به نوعی همراهی تبدیل می 1پایینزاع بین هم
 

 
 

1 Catch up 

 روند تغییرات تکنیکی در مسیرهاي مختلف صنعت موشکی  ج.ا.ا. -3شکل 
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آوردهاي محصولی نشان داده شده است، در هر مرحله از نظر تکنیکی، دست 2که در شکل طور همان

 .1مشخصی وجود دارد

 سیستأ -1
شوند و با کسب  هاي بالقوه خود وارد میدان میهاي متعددي بر اساس سرمایهدر مرحله تاسیس، ابتدا گروه

کنند. براي این منظور،  بر اساس نوعی  ف مییابی به سامانه را تعریاعتماد و جلب منابع، یک پروژه، دست
کند دانش  هاي محصول به یک تیم سپرده شده و این تیم ماموریت پیدا می تقسیم کار، هر یک از ماژول

 فرآیند ساخت و ظرفیت تولید آن ماژول را ایجاد کند. 
پس از انقالب اتفاق افتاد. از نظر زمانی، آستانه تاسیس صنایع دفاعی جدید در فضاي استثنایی جنگ و دوران 

حاصل انقالب تولد سوژگی و قیام علیه ساختارهاست. به همین خاطر، انقالب و جنگ همه چیز و به 
خصوص صنعت دفاعی را در وضعیت گسست از ساختارهاي گذشته قرار داد و باعث شد خالقیت، عاملیت و 

منجر به ایجاد نهادهاي جدید مثل وزارت  استقامت به شدت رشد کند. عاملیت و خالقیت مهندسان انقالبی
هاي صنعتی جدیدي شکل گرفت که در  سپاه و معاونت صنایع خودکفایی شد و با حمایت این نهادها، هسته

هاي  گردد و در دهه هاي صنعتی تنها به دهه شصت باز نمی تاریخ ایران سابقه نداشت. (البته تاسیس هسته
 کان تاسیس هسته هاي جدید را داده است.) هفتاد و هشتاد نیز شرایط میدان ام

، نشان داده شده است، در دوره تاسیس، صنعت موشکی، روي چهار خانواده محصول 3طور که در شکل همان
وجود آمد. هر یک از این مسیرهاي نوین صنعت تمرکز ایجاد شد و یک مسیر انباشت سرمایه تکنیکی به

کنند و سپس مسیر انباشت انواع  ان یک جریان متمایز، هویت پیدا میعنودفاعی، به تدریج در فضاي میدان به
آوري انتخاب شده، محل استقرار، تیم مؤسس، الگوهاي کنند. نوع فن سرمایه را به شیوه خاص خود طی می

تعامل و همکاري، شکل توافق و مشارکت مشتري موارد مهمی است که بر مسیر انباشت سرمایه تاثیرگذار 
 است.
شود که  ره تاسیس، فضاي یادگیري بر میدان غلبه دارد. بالتبع، چنین فضایی توسط افرادي ایجاد میدر دو
آورانه آمادگی دارد. هدف این پروژه، تسلط بر ساخت یک سامانه دفاعی آنها براي یادگیري فن وارهعادت

شود و سپس انواع است. به طور طبیعی، کار از انتخاب یک پلت فرم و مهندسی معکوس آن شروع می 
شود. ایجاد وفاداري در نهادهاي باالدستی و مشتري به این  آورانه با آن ترکیب میهاي یادگیري فنروش

-پذیري و حمایت سیاستترین چالش مؤسسان است. تقاضا، انرژي زیاد، اعتماد به نفس و ریسکپروژه، مهم
سازمان صنعتی و تحقیقاتی تبدیل شود. در پایان کم به یک  شود که این پروژه تأسیسی، کم گذاران باعث می

کند.  هاي صنعتی تبلور پیدا میاي از ظرفیتدوره تأسیس، یک هویت صنعتی و جثه بحرانی در قالب مجموعه
جا که رسیدن به ظرفیت تولید سامانه، هدف اصلی است، در انتهاي این دوره نیروهاي تولید در میدان، از آن

دستاوردهاي محصولی که در شکل فوق نشان داده شده است از سوي رسانه و مراکز دیده بانی متعددي گزارش شده است. از جمله  1
مراجعه کرد که پیشرفت هاي صنعت موشکی www.nti.org در  Iran Missile Chronologyتوان به گزارش  مهم ترین آنها به می

 کند. تا کنون، از منابع اطالعاتی گوناگون جمع آوري می 1960ایران را بر اساس وقایع روزانه از سال 
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شوند که جا را  کنند و در نتیجه نوعی ثبات و وابستگی به مسیر در میدان پدیدار می قدرت زیادي  پیدا می
یابی به قدرت ساخت، همواره به وضعیت منابع و دسترسی به کند. همچنین، دست براي نوآوري تنگ می

هاي مرحله ترین چالشکنندگان، یکی از مهمکنندگان بستگی دارد. به همین خاطر، ایجاد شبکه تامینتامین
گیري یک سازمان صنعتی تاسیس است. حاصل دوره تاسیس، تسلط بر یک پلت فرم محصولی خاص و شکل

 تواند تعادل خود را در میدان حفظ کند.  نوپاست. پس از گذشت دوره تاسیس، صنعت می
نگ، به تاسیس گران متاثر از میدان نیاز و اجبار جهاي کنشبینیم که استراتژي هر چند در الیه مشهود می

بینیم که در ها میآورانه معطوف شده است اما با معناکاوي این استراتژيهاي فن صنعت و توسعه قابلیت
واره که دهد. این عادت ها را تشکیل میاست که محتواي عادت واره» اندیشه جبران«تر، این هاي عمیق الیه

دو رگه دارد؛ از یک سو به سرکوب هاي حکومت اي کند ریشهبعد از انقالب در صنعت دفاعی سر باز می
گردد که در دوره جدید جامعه ایرانی در هاي استعماري غرب و گفتمان عقب افتادگی باز میخودکامه، سیاست

اي است هاي گوناگونی از جمله دفاع طعم تلخ آن را چشیده است و از سوي دیگر ناظر به جبران فاصلهعرصه
کنند. هاي دینی احساس میگراي انقالب اسالمی، از حقیقت و آرمانفتمان معنویتگران متاثر از گکه کنش

هاي غربی و شرقی آن نظامی، متمرکز و تقلیدي(مشابه نمونه -اي یک میدان صنعتی وارهحاصل چنین عادت
 است.  هاي چندگانه در پیش از انقالب) نیست بلکه نوعی ساختار صنعتی سیال، غیر بورکراتیک و با کاربري

به آن فهم امروز یک میدان صنعتی دشوار  1دوره تأسیس دوره بسیار مهمی است و بدون نگاه پس نگرانه
شود که از این دوره غفلت کنیم و آن را امري مربوط به گذشته بدانیم  است.  فشار روزمره معموًال باعث می

ما حضور دارد. بسیاري از فرصت هاي  در حالی که این دوره هیچ گاه نگذشته است و همواره با ماست و در
 شود.  ارتقاء یا اصالح وابستگی به مسیرها با نگاه دوباره و واکاوي دوره تأسیس ممکن می

 آستانه گذار -2
ها و شود. تفاوتاي گفته می پیچیدگی اصلی، فرآیند گذار در وضعیتی نهفته است که به آن وضعیت آستانه

در قدرت تشخیص و عزم قرار گرفتن در آستانه ها توضیح داد. مدعا این  هاي صنعت دفاعی را باید پیشرفت
گران بتوانند در درك و اي رقم خورده که کنش است که عادت واره و شرایط میدان صنعت دفاعی به گونه

ن ها موفق بوده و عزم قرار گرفتن در آستانه ها را پیدا کنند. واضح است که انعقاد چنیتوافق درباره آستانه
تر تشخیص و توافق روي مسیري است که صنعت را در آستانه دهد و از آن مشکل عزمی به سادگی رخ نمی

ایم، علت را باید در  هاي صنعتی در جامعه ایران، که گذارهایی را شاهد نبوده دهد. در سایر میدان قرار می
کرد؛ بالتبع در چنین وضعیتی هاي موجود جستجو  گران به زیست خود و تالش براي حفظ تعادلرضایت کنش

 شود.  ها و عزمی براي حرکت به سمت آنها نیز منعقد نمیدرکی از آستانه
ها شده و عزم عبور از آن را پیدا  گران قادر به درك آستانهبنابراین، سوال اساسی این است که چگونه کنش

یادگیري، رهبري، همکاري، توزیع  اي ازاي تشخیص بدهند از چه روشی و با چه شیوهکه عدهکنند. این می
توانند یک مرحله ها، تعامل با مشتري، جذب نیروي انسانی، تقسیم کار و سازماندهی می منابع و موقعیت
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شود. در پاسخ به این سوال باید به فرآیند تحول در تکنیکی را پشت سر بگذارند به سادگی حاصل نمی

یابی به دانش بینیم در جریان دستتاریخچه صنعت دفاعی میگران توجه داشت. با نگاهی به کنش  سرمایه
که پایه طراحی است رشد کرد و به تدریج امکان تغییر در محصول و فرآیند ایجاد شد  1ساخت، دانش چرایی

و دوره جدیدي آغاز گشت. یکی از عواملی که امکان ورود به دوره جدید را فراهم کرد رشد دانش مهندسی 
هاي طراحی باعث شد که میدان تازه تاسیس روي عادت واره تولید سی سیستم و قابلیتسیستم است. مهند

تثبیت نشود. البته، عوامل دیگري نیز محرك فراروي از وضع موجود و حرکت به سمت نوآوري بود: از جمله 
 هاي هاي تست و طراحی، کاریزماي برخی مدیران ارشد، فرصتهاي جدید روي زیرساخت گذاري سرمایه

 همکاري با مراکز دانشی، تعامل با مشتري، شدت و تنوع تهدید.
که تحول و نوآوري را از کجا و چگونه باید آغاز کرد و منابع و مشروعیت مورد نیاز آن را چگونه باید این

 کنیم. ، یاد می"اي وضعیت آستانه"کند که از آن به  هایی را در سازمان صنعتی نوپا ایجاد می فراهم آورد تنش
هاي تحقیقاتی خاصی منابع و مشروعیت پیدا کرده و با پیشرفت خود  اي، به تدریج پروژه در وضعیت آستانه

ها  دهند. در هر یک از این پروژه سازمان صنعتی و سازمان رزم را در معرض تحول و نوآوري قرار می
آید که امکان گذار به دوره  ها، تعارضات و ... در یک کالم فضایی به وجود می ها، همکاري گذاري سرمایه

،  از پروژه فاتح به عنوان لحظه قرار گرفتن صنعت 3کند. به عنوان مثال با توجه به شکل جدیدي را فراهم می
کنیم. یعنی فاتح لحظه خارج شدن از وضع قبلی و ورود به وضع جدیدي است  سوخت جامد در آستانه یاد می

هایی که یکی از تبلورهاي آن دستیابی به موشک  است. امکان که با امکان هاي جدیدي براي نوآوري توام
 هاي سوخت جامد سجیل است. 

توان به شرایط خاص دوره پس از تاسیس اشاره کرد. به عاریت گرفتن این مفهوم  به کمک استعاره آستانه می
-ار است. بهگذ یکیو تکن یاجتماعاز دانش فیزیک براي نشان دادن وضعیت پیچیده و تناقض آلود شرایط 

گران درون اتاق ابتدا باید عزم بیرون رفتن از آن را اي در نظر بگیریم کنش عنوان مثال، اگر براي اتاق آستانه
گران براي هاي کنش داشته باشند و سپس آستانه آن را بیابند و از آن خارج شوند. بسیاري از اوقات تالش

هاي موضعی درون خود اتاق است و حتی بدتر د و یا جابجاییشو خروج از اتاق یا منجر به برخورد با دیوار می
-تیسو به منابع و قابل کیکه از  یتیوضعشود.  از این دو وضعیت، گاهی منجر به مسدود شدن خود اتاق می

. میاست که در آن قرار دار یتیاز آنها و خروج از وضع يطالب فرارو گرید ياست و از سو دهیامروز چسب يها
داشته باشند و سپس امکان  رادرك و شناخت آن  ییگران تواناکنش دیاست که ابتدا با ياو گردنه چیآستانه پ

 عبور از آن را درون خود ایجاد کنند. يتوافق برا
که جزئی از امروز و نظم موجود است، تالش دارد آن را بر هم زند (واسازي کند) و نظم آستانه ضمن این

که در مقدورات یک چیز است اما در عین حال تالش دارد آن را آستانه، در عین اینوجود آورد. جدیدي را به
دهد چیزها را درون آن منظم کنیم اما آستانه با ما از امکانی دیگر  زیر سوال برد. اتاق، به ما امکان و اجازه می

 سازد. هاي جدیدي می هاي موجود امکان گوید. آستانه از امکان سخن می
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ها به اشتباه بیاندازد. آستانه اتاق را تواند ما را در فهم آستانه ال اتاق، خطایی نیز وجود دارد که میالبته در مث

که ما باید معمار پیشاپیش معین کرده است و ما تنها باید چشمانمان را باز کنیم و خوب ببینیم یا حداکثر این
گونه نیست. در گذارهاي هاي اجتماعی، این مورد میدان نقشه اتاق را داشته باشیم تا آستانه آن را بیابیم. اما در

کند، آستانه یک رخداد است. کسی نمی تواند آن را متعین کند. در  فنی که یک میدان تجربه می –اجتماعی 
ها از پیش  فنی آستانه –استعاره اتاق، گویا آستانه پیش از ما وجود داشته است. اما در گذارهاي اجتماعی 

ها نباید باعث این تصور شود که گویا کار ما جستجوي  نیست. بنابراین، طرح مفهوم آستانه مشخص و متعین
اي را که گم شده است پیدا کنیم. نکته دیگر  که ما تالش داریم نقشههاي از پیش متعین است یا این آستانه

نیست که باید بر اساس کنیم به این معنی  هاي گذار در صنعت دفاعی می که وقتی ما صحبت از آستانهاین
 ها برسند. ها براي دیگران دست زد تا آنها نیز روزي به آستانه تجربه صنعت دفاعی به طراحی آستانه

اي شد.  از نظر زمانی، تقریباً در نیمه دوم دهه هفتاد، میدان صنعت با گذار از دوره تاسیس وارد دوران آستانه
هاي اجتماعی بعد از جنگ به سرعت تمایل به ثبات  یدانکه بقیه مدهد، در حالی این موضوع نشان می

داشتند، اما هنوز نیروهاي تغییر در میدان صنعت موشکی زنده نگه داشته شده است. البته محیط راهبردي 
گاه به صنعت دفاعی اجازه نداد تا خود را در شرایط صلح و ثبات احساس کند. به همین خاطر کشور نیز هیچ

گشتند و تعریف  شدند دوباره به متن بازمی وآوري در متن بودند و هرگاه به حاشیه رانده میهمواره نیروهاي ن
 کردند. اي فرایند قابلیت سازي را وارد مدارهاي جدیدي می هاي آستانه پروژه

هاي  کند. پروژه هاي معنادار در انباشت سرمایه را ممکن میهایی است که امکان جهش بنابراین، آستانه پروژه
ها فضاهاي کنش نوآورانه مشروع، تحت حمایت و در  هاي (نیچ) نوآوري هستند. آشیانه اي همان آشیانه آستانه

هاي ها مسیر دشواري براي به نتیجه رسیدن پیش رو دارند. در گام اول نوآوري هستند. این پروژه  قالب پروژه
ن و صنعت نوپا مشروعیت و مقبولیت فنی و اند باید درون کلیت سازماها رخ دادهآورانه که در آشیانهفن

 سازمان رزم، باید خود را جانمایی کنند.  ترِفنی کالن –اجتماعی پیدا کنند. در گام بعد، در میدان اجتماعی 
فنی صنعت و در مرحله  -ها ابتدا باید درون ساختار اجتماعی آورانه در آشیانه عبارت دیگر، یک نوآوري فنبه

فنی رزم نیروهاي مسلح نفوذ کند. این نفوذ منجر به واسازي ساختارهاي  -سازمان اجتماعیبعد باید درون 
هاي زیادي وجود دارد.  شود و به همین خاطر، در برابر آن مقاومت قبلی و برساختن ساختارهاي جدید می

ی و رزم نیازمند اي و نفوذ در سازمان صنعت اي و ایجاد فضاهاي آشیانه هاي آستانه بنابراین، تعریف پروژه
سرمایه است. این سرمایه از طریق میدان سیاست به میدان تزریق شده و باعث ایجاد عادت واره جدیدي می 

واره، براي بقا در میدان به کسب سرمایه کنیم. این عادت اي یاد می شود که از آن به عادت واره آشیانه
کشاکش با جریان غالب میدان است. یعنی نوعی  زند و به همواره در تکنیکی، اجتماعی و نمادین دست می
کند. بنابر طرح نظري بوردیو، آستانه همان شرایطی است که پیشتر از  ناسازي و گسست در میدان ایجاد می

آن به ناسازي تعبیر شد. البته نباید تصور کرد که هر گسستی میان میدان و عادت واره منجر به قرار گرفتن 
د در پی این گسست پیوندي نیز رخ دهد به نحوي که فرایند انباشت سرمایه وارد مرحله شود. بای در آستانه می

جدیدي شود. آستانه شرایط ناسازي بین عادت واره مهندسان است. مهندسان تولید و مهندسان طراح در 
 آورند. اي را به وجود می رقابت و همکاري با هم شرایط آستانه
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کند، مفهوم چشم انداز است. چشم اندازهاي گذار در  اي کمک می تانهمفهوم دیگري که به درك شرایط آس

گیرد. بدون این چشم اندازها گسست بین میدان و عادت واره به پیوند دوباره  اي شکل می شرایط آستانه
هاي نوآوري به همین خاطر  شود. البته، خلق چنین چشم اندازهایی ساده نیست و بسیاري از پروژه تبدیل نمی

گیرد که به تدریج به چشم انداز مشترك و  اي باورهایی شکل می خورند. در شرایط آستانه می شکست
شوند. بدون فضاي معنایی که چشم انداز گذار ایجاد می کند  استراتژي همکاري بین کنشران تبدیل می

چشم گران یکدیگر را درك نمی کنند و با یکدیگر به همکاري نمی پردازند. بدون چنین چنین کنش
 اندازهایی امکان کسب سرمایه براي عادت واره جدید وجود ندارد.

عبور از آستانه، مسبوق به درك و التفات جمعی به آستانه است. شناخت آستانه یعنی شناخت نارسایی و عقیم 
که ایم که البته کار ساده اي نیست و در بسیار موارد محل نزاع است. این بودن وضعیتی که در آن قرار گرفته

هایی  ما را به آستانه –با حداقل زمان و منابع  –هاي ما براي قابلیت  در یک فضاي پیچیده چگونه تالش
 رساند که یک محصول و صنعت پیچیده محقق شود همواره مسأله اصلی است.  می

 مسیریابی به سمت پایداري -3
ه سمت آنها نیست. روي دیگر ها و حرکت ب  بعد از دوره تأسیس، چالش اصلی میدان تنها کشف آستانه

یابی، مواجهه با مسأله پایداري است. مسئله پایداري مرتبط با تعارض هاي میدان صنعت است. میدان  آستانه
 دهد؛ مانند: آورانه را نمیهاي فن هایی روبرو است که اجازه ریشه دواندن قابلیت صنعت، در درون با تعارض

 یو توسعه داخل قیتحق ایاز خارج  دیخر •
 و کوتاه مدت یحرکت ضربت ایو حرکت گام به گام  رساختیز جادیا •
 يبرون سپار ایاستخدام و توسعه سازمان  •
 يساختار يانعطاف ها جادیا ایحفظ ثبات سازمان  •
 رابطه عکس دارد. تیفیدر زمان کوتاه که با ک ییپاسخ گو •
 مجزا يها تیظرف جادیا ایمنابع  يبه اشتراك گذار •

 ایجاد فضاي رقابتی بین ظرفیت ها یا ایجاد انحصار  •
 همکاران رهیباز بودن و گسترش دا ای یحفاظت و محرمانگ ياستفاده از سازوکارها •
 یمیکارآزموده و قد يروهایحفظ ن ایجوان و قاعده شکن  يروهایاستفاده از ن •

 ازیو پاسخ به ن ينوآورولید، ت يتکاپو برا همواره درکه  یقاتتحقی – یخانواده صنعت کی میدان فعالیت
ها با  بین این پارامترهاي جدلی الطرفین است. این پارامترو تعارض  یعرصه کشاکش دائماست ) دی(تهد

و توازن ایجاد کرد. این کار به وسیله خردي که  1بستان -یکدیگر نوعی ناسازگاري دارند و باید بین آنها بده
گیرد. البته این توازن همواره شکننده است و با تغییر در  درون عادت واره مهندسان نهفته است صورت می
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هاي  شرایط میدان تخریب شده و نیاز به بازسازي مجدد دارد و مسأله خیزي و پیچیدگی تحول در میدان

و  ندیرا بب ارهایمع نیاز ا یکی تواند ینم هینگاه اول موارد ياریدر بسشود.  غاز میفنی از همین جا آ -اجتماعی
 ریبتا تعب يآلفا و خطا ياز آنها مورد غفلت واقع شود که از آن به خطا یکیخطر وجود دارد که  نیهمواره ا

با هم و در کنار  اریمع دو نیچرا که در اکثرت موارد ا کنند یم دیدو خطا ما را تهد نیهمواره ا یعنی. میکن  یم
بلند  یکیکوتاه مدت است،  یکیپنهان،  یکیآشکار است  یکگاه یظهور و بروز ندارند؛  کسانیهم و با شدت 

 گران. کنش ریمربوط به سا يگریگران است، دگروه از کنش کیمربوط به  یکیمدت؛ 
ها و  کنند، تعارض جادیا ارهایمع نیا نیب یتوازن بخش يمناسب برا يها گران نتوانند راه حلاگر کنش

 لهابلکه مس شود یمختل م دانیدر م هیو انباشت سرما دیشده و نه تنها تول ادیز دانیمخرب در م يها رقابت
مفهوم پایداري (یا روي دیگر آن ناپایداري) به ما در فهم پیچیدگی حرکت رسند. یاز راه م زین يداریناپا يها

رو به اشباع و فرسایش  فنی – یاجتماع کند. ناپایداري شرایطی است که میدان ها کمک می به سمت آستانه
هاي زیادي اي آن، هرچند سرمایههاي حاشیه گذارد. در چنین شرایطی صنعت نوپاي ایجاد شده و آشیانه می

 شود. نمیهاي آنها داراي نوعی گریز از مرکز است و در میدان انباشت  هاي و قابلیت اند اما سرمایهاندوخته
که فرصت جهش و ورود به دوره دیگر وجود دارد، همواره خطر بروز اشباع و طورها همان بنابراین، در آستانه

توانند آستانه پایداري باشند یا آستانه اشباع.  ها می کند. به تعبیر دیگر آستانه ناپایداري نیز میدان را تهدید می
شود و به تعبیر دیگر آنقدر اینرسی پیدا  هایی ممکن است دچار اشباع  یعنی میدان پس از عبور از یک آستانه

است.  وبیمع دیبازتول طیاشباع شرا طیدر واقع شراکند که دیگر امکان نوآوري در آن وجود نداشته باشد.  می
(واسازي وارد مرحله گسست یاست که به راحت ادیز يو عادت واره به قدر دانیم یاشباع چسبندگ تیدر وضع

 .شوند ینم ي در جهت درونی کردن نوآوري هاي جدید)ا
شوند و منابع و تالش هاي زیادي که براي خروج از وضعیت موجود صرف  ها گم می در چنین شرایطی، آستانه

دهد  شود. گذار زمانی رخ می شود توسط وضع موجود بلعیده می هایی که به میدان تزریق می شود و سرمایه می
ها سوق دهد نه اینکه به امید تحول و گذار،  گذار بتواند میدان را به سمت آستانه هاي عامالن که تالش

ها میدان را در نظم و روایت  تالش هاي زیادي توام با فشار و جراحی هاي عمیق صورت گیرد اما این تالش
 موجود تثبیت کند. 

گران اصلی گران حاضر باشد و کنشکنشدر واقع توجه به آستانه و پایداري توامان باید در کارها و گام هاي 
میدان باید از این توجه صیانت و مراقبت کنند یعنی دائماً باید این حساسیت وجود داشته باشد که نسبت 

ها توام با پایداري  خواهانه ما با پایداري ما چیست؟ آیا مسیریابی ما به سمت آستانه کارها و تالش هاي تحول
 گردد؟ شود سرمایه نیز تولید می هزینه ایجاد می اي که است؟ آیا به اندازه

در آن با اقتصاد و انتظارات جامعه همسو و   رکن اصلی پایداري صنعت دفاعی این است که رشد و نوآوري
همخوان باشد. یعنی نه تنها منبع توسعه آنها نشود بلکه بتوانند عالوه بر ارتقاي امنیت، سرریزهاي کافی براي 

بخواهیم این رکن را توضیح دهیم  تر قیعمیشرفت علمی کشور را هم فراهم کند. اگر کمی توسعه صنعتی و پ
ملی توجه کنیم. رابطه دو سویه این دو بخش  –تجاري یا هم تکاملی نظامی  -باید به رابطه دو سویه نظامی

نباشد و  ها بخشعامل کلیدي پایداري هر دوي آنهاست. یعنی اگر صنعت دفاعی ظرفی ایزوله و مجزا از سایر 
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تعریف و با آنها تبادل داشته باشد هم تکاملی بین آنها رخ خواهد  ها بخشبتواند نیازهاي خود را براي سایر 

داد. البته حفظ این رابطه و تعادل بین آنها کار دشواري است و در پیشینه نظري مطالعات امنیتی به آن 
 .]3[ شود گفته می» معماي دفاعی و امنیت«

اي صرفاً  هاي صورت گرفته پس از شرایط آستانه نشان داده شده است، نوآوري 3طور که در شکل همان
میدان این درون این هایی در امتداد محصوالت گذشته نیست، بلکه نوعی مسیریابی به سمت پایداري  نوآوري
گرهاي ماهواره یا اي وجود دارد. حرکت صنعت سوخت مایع به سمت پرتاب هاي پس از شرایط آستانه نوآوري

هایی براي مسیریابی به سمت  حرکت صنعت ضد زره به سمت پدافند هوایی و مهمات هوشمند را باید تالش
یچیده است. بدون تحول در نهادها و بلوغ میدان پایداري تلقی کرد. مسیریابی به سمت پایداري شکننده و پ

ترین تحوالتی که در دوره سوم سیاست در قاعده گذاري پایداري حاصل نخواهد شد. به همین خاطر مهم
مثال حرکت به  عنوان بهگذاري است. هاي باالدستی و نحوه سیاست قابل مشاهده است تحول در سازمان

گذاري جدید براي این کار ممکن گیري نهادهاي راهبري و سیاست گرهاي ماهواره بدون شکلسمت پرتاب
 نبود. 

 
 يریگ جهینتي و بند جمع -5

گیري و گذار صنعت دفاعی در یابی به فهم تاریخی از مسیر شکلاین مقاله تالش کرد چارچوبی براي دست
کرد، این است که چگونه در ایران بعد از انقالب اسالمی ارایه کند. سوال کلیدي که این پژوهش را هدایت 

ایران بعد از انقالب که با مسائل و موانع سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و امنیتی گوناگون و عمیقی دست به 
هاي نداشت و از سوي دیگر زیرساخت ي چندانی گذار و مدرن بهرهگریبان بود و از نهادهاي دولتی سیاست

ها و یشرفته در آن شکل نگرفته بود، موجی از زایش ظرفیتیابی به صنایع پصنعتی و تحقیقاتی براي دست
آوردهاي آورانه بالنسبه پیشرفته رقم خورد و با خود دستهاي فنهاي صنعتی و تحقیقاتی و نوآوريقابلیت

ي اول اي با وجود موانع متعدد، در دهه، چگونه در چنین جامعهگرید عبارت بهقابل توجهی را به همراه آورد؟ 
 آورانه ممکن گشت؟ انقالب، توسعه صنایع پیشرفته نظامی و نوآوري فن پس از

ی تاریخی، مطالعات نوآوري و مطالعات شناس جامعهبراي پاسخ به این سؤال سعی شد با نگاهی برگرفته از 
آوري تجربه صنعت موشکی در ایران مطالعه شود. رهیافت مورد استفاده در این مطالعه نظریه کنش علم و فن

واره، سرمایه، استراتژي، ناسازي قوام یافته است. بوردیو بوده است که به اتکا به مفاهیم میدان، عادت
چارچوب کالنی که براي پاسخگویی به سؤال پژوهش به دست آمده این است که سه برش مهم به میدان 

 شود.  هاي تکوین و گذار صنعت دفاعی رهنمون می صنعت دفاعی ما را به پیچیدگی
هاي کوچک و  هاي صنعتی است. اینکه چگونه حلقه رش اول بررسی چگونگی تأسیس و منطق ایجاد هستهب

متنوع با انرژي روانی باال در میدان صنعت دفاعی درون فشارها و تنگناهاي جنگ ایجاد و به تدریج به یک 
موضوع اصلی بررسی اي را در مهندسان صنعت دفاعی شکل داد  سازمان صنعتی تبدیل شد و چه عادت واره

هاي ایجاد شده جلوگیري  اي ناظر به وضعیتی است که از انجماد قابلیت در این مرحله است. شرایط آستانه
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هاي نوآوري صنعت را در مدارهاي فناورانه جدیدي قرار  اي و آشیانه هاي آستانه کند و با تعریف پروژه می
 دهد.  می

خانه تا حدي به فهم چالش پایداري در مسیر گذار ستعاره گلبرش سوم مسیریابی به سمت پایداري است. ا
 داري خانهامکان نوعی گل گذارانمهندسان و سیاست عادت وارهکند. بر اساس این استعاره پیوند،  کمک می

ماندگی تاریخی از زیست بوم عمومی نامناسبی براي صنعت که به خاطر عقب-را در جامعه ایران  صنعتی
عنوان یک جریان متفاوت و بهها صنعت دفاعی نوین ( خانهدر این گل وجود آورد.به -بودار پیشرفته برخورد

(یعنی خطوط تولیدي که به صورت کلید در دست وارد شده بودند)، تأسیس در کنار جریان کالسیک  )متمایز
  گیري اولیهخانه باز شود. به عبارت دیگر، محور گذار پس از شکلشد و سپس تالش شد درهاي این گل

 خانهگل حفظاز درون و بیرون براي گشودن و یا (تأسیس) گذار از یک گلخانه به یک اکوسیستم است. یعنی 
 ،دهدترین درسی که بررسی روایت صنعت دفاعی پیش روي ما قرار میمهمنیروهاي متعددي شکل گرفت. 

چنین نسبتی، انباشت سرمایه به اکوسیستم است. در صورت برقراري و حفظ خانه و حفظ تناسب بین گل
 رقم می خورد. پایدارصورت 

 
 
 

کند بتوانیم سه برش اثربخش به تکوین و گذار یک   سه مفهوم تأسیس، آستانه و پایداري به ما کمک می
آن را در یک منطق روایی درك کنیم. در واقع این سه برش سه  هاي فنی بزنیم و پویایی -میدان اجتماعی

که یک میدان چگونه تاسیس شده است؟ چگونه در آستانه قرار دهد: این سؤال اساسی پیش روي ما قرار می
فهمد و با مسأله هاي ناپایداري مواجه  گرفته یا چرا در آستانه قرار نگرفته است؟ و چگونه پایداري را می

گذاري در هر میدان صنعتی باید به آنها پاسخ داد. ترین سؤاالتی است که پیش از سیاستینها مهمشود؟ ا می

 چارچوب فهم سه وجهی گذار : 4شکل 

 چارچوب فهم سه وجهی گذار -4شکل 
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دهد یک میدان صنعتی را در روایت و تاریخش ببینیم. نگاه تاریخی در برابر  این سه مفهوم به ما امکان می

تحریم و پول و انقالب تقلیل هاي علی، علت صنعت دفاعی را به جنگ و  هاي علی قرار دارد. تبیین تبیین
هایی ضد  تواند ظرف تاریخی صنعت دفاعی را روشن کند. در واقع چنین نگاه دهد. چنین نگاهی نمیمی

تاریخی هستند. این بدان معنا نیست که منابع مالی، تقاضا و تحریم ربطی به توسعه صنعت دفاعی نداشته اند 
عت دفاعی رخ داده است درون کلیت تاریخی خاص صنعت بلکه تاکید روي این است که اتفاقی که در صن

گرایانه علی. بر این اساس، ادعاي دیدگاه منبع محور یا تقاضا  دفاعی قابل فهم است و نه در نگاهی تعمیم
هایی را مثال زد که با وجود منبع و  توان نمونه محور (یا جمع آنها) به راحتی قابل خدشه است چرا که می

 اند. دست پیدا نکرده تقاضا به موفقیت
یابی و پایداري یک میدان صنعتی جمع آوري وقایع  بنابراین، تأمل راجع به چگونگی آغاز و تأسیس، آستانه 

تاریخی و اخبار گذشته آن میدان نیست. چنین تأملی مهم ترین مسیرما براي فهم وضعیت کنونی و مسیر 
از ابهام در مسیر پر پیچ و   گذار با هاله اي سیاستتحوالت آتی یک میدان است. بدون فهم این سه وضعیت 

 دارد. خم مدیریت تحول و گذار گام بر می
 

توان بیان داشت که به تفصیل به آن اشاره شد نیز می 2ترین دیدگاه رقیب که در بخش اما در خصوص مهم
 کند: رویکرد این پژوهش از دو جهت به اصالح و ارتقاء دیدگاه چند سطحی کمک می

 هت اول نگاهی متفاوت به سه مفهوم رژیم، آشیانه و عرصه بومی است:ج

اي از قواعد و نهادها در پنج حوزه  در دیدگاه چندسطحی از آن به رژیم تعبیر می شود، مجموعهچه آن -1
کند.  بازار، صنعت، سیاست، فرهنگ و تکنولوژي است. این پژوهش اوالً از مفهوم میدان استفاده می

جتماعی است که در آن  مجموعه از موقعیت هاي به هم مرتبط بر اساس حجم و میدان فضاي ا
اي به دست  گران در تالشند با حضور در میدان سرمایهگیرد. کنش گران شکل میترکیب سرمایه کنش

گیرد و از سایر  آورند که در آن میدان سودمند و ارزشمند است. میدان در یک فرایند تاریخی شکل می
گیرند که  ها مولد سرمایه هستند و وقتی در مسیر پایداري قرار می شود. میدان تفکیک میمیدان ها 

امکان تولید متوازن سرمایه در آنها وجود داشته باشد. بر اساس این دیدگاه چیزي به نام رژیم به 
و  هاي فرهنگ تواند وجود داشته باشد. چرا که میدان معنایی که دیدگاه چند سطحی معتقد است نمی

سیاست و صنعت از هم متمایز و مستقلند و ترکیب آنها ذیل مفهومی بنام رژیم به لحاظ نظري موجه 
اي از  نیست. دیدگاه چند سطحی یک درون یک رژیم خاص بر اساس دیدگاه کارکردگرایانه مجموعه

 کند.  هاي فرعی را تصور می رژیم
هاي کم ثبات نوآوري هستند و جدا از هاي نوآوري که در نگاه چند سطحی سیستمنیچ یا آشیانه -2

گران جدید میدان صنعت کنند، در نگاه این پژوهش فضاهاي جدید و کنش ها ظهور پیدا می رژیم
خواهند قواعد میدان را تغییر داده و  گرانی هستند که میها محصول تالش کنش هستند. آشیانه

. در دیدگاه چند سطحی آنچه اساس گذار هاي جدیدي براي تولید و انباشت سرمایه ایجاد کنند بازي
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است تأثیر آشیانه روي رژیم است. اما در دیدگاه این پژوهش، گذار در نتیجه یادگیري تعاملی و 

هاي  دهی به پروژههمکاري و رقابت بین نیروهاي تحقیقات و طراحی و نیروهاي تولید براي شکل
 گیرد. اي صورت می آستانه

هاي متمایز از  اي از میدانومی در دیدگاه چند سطحی مطرح است، مجموعهعنوان عرصه بچه که بهآن -3
ترین میدان مؤثر بر میدان صنعت، میدان دولت و سیاست میدان صنعت است که روي آن اثر دارد. مهم

 است. 
جهت دوم، توجه کردن به مراحل گذار است: در نگاه چند سطحی گذار حاصل تعامل سطوح مختلف است و 

 گیرد.  شکل صورت می Sفاز یک منحنی  در چهار

فاز مقدماتی: وقتی که تحوالت کوچک و محسوس در سطح سیستم رخ می دهد اما در سطح  •
 هاي مهمی در حال جریان است.  عناصر جزئی و منفرد آزمایش

سازهاي  ها و شگفتی شود و حالت سیستم به خاطر نوآوري فاز رشد: جایی که فرایند تحول آغاز می •
 شود.  کننده یکدیگر به سمت  دیگري جابجا می تقویت

فاز شتاب: زمانی که تغییرات ساختاري به شکل محسوس به خاطر انباشت و استقرار تحوالت  •
 اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، زیست محیطی و نهادي رخ می دهد. 

 شود.  یابد و تعادل پویاي جدیدي حاصل می فاز ثبات: وقتی که سرعت تحول اجتماعی کاهش می •
 

زند و مدعی است گذار را باید در سه مرحله فهم کرد. دوره  اما این پژوهش برش دیگري به مراحل گذار می
 تأسیس، آستانه گذار و دوره مسیریابی به سمت پایداري.

آوري که وجود یک رژیم، سیستم یا برخالف دیدگاه چندسطحی و فضاي غالب در مطالعات علم و فن -1
دهد. این پژوهش در مطالعه فرایند  گیرند و فرایند جایگزینی آن را توضیح می میآوري را مفروض فن

گیري یک میدان در سرنوشت و  گذار  به مرحله تاسیس توجه جدي دارد. شرایط اولیه و مرحله شکل
تحوالت آینده آن تأثیر زیادي دارد. البته این آموزه در دیدگاه تکاملی نیز حائز اهمیت است اما در 

 گیرد. گاه چند سطحی چندان مورد توجه قرار نمیدید
گشاتر از توصیف اي بسیار راه بر اساس دیدگاه این پژوهش تأکید روي مفهوم آستانه و شرایط آستانه -2

گیري و عبور از یک شرایط فازهاي فوق است.  بر اساس دیدگاه این پژوهش گذار در نتیجه شکل
 دهد که فهم آن مستلزم بررسی گسست و ناسازي درون میدان است.  اي رخ می آستانه

اي به وجود نیاید و گسستی رخ ندهد با نوعی بازتولید و مقاومت در برابر  در صورتی که شرایط آستانه -3
تغییر مواجهیم که الزم است مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. چنین شرایطی که گاه به نوعی انسداد و 

کند. این مفهوم توسط  شود و گذار را به تعویق می اندازد یا غیر ممکن می نجر میاشباع میدان م
دیدگاه چند سطحی مورد توجه قرار ندارد. به عبارت دیگر، یکی از محورهاي اصلی مطالعه گذار فهم 

 منطق درونی میدان براي حرکت به سمت پایداري است. 



 53    موشکی با تأکید بر صنعت فهم سه وجهی از گذار در صنعت دفاعی ایران؛

 
 :References            منابع :                                                                                                                      

)، 2007ي دفاع ملی در دانشگاه ملی، ( جمهور آمریکا درباره سخنرانی بوش رییس .1
http://www.missilethreat.com.archives/id.5831/detail.asp . 

) 1998هاي بالستیک نسبت به ایاالت متحده، ( ي مدیریتی گزارش کمیسیون ارزیابی تهدید موشک خالصه .2
www.das.org/irp/threat/bm.threat.htm. 

 .332-331خانی، عبداله، نظریه امنیت، ابرار معاصر،  .3
 .SIPRIروزنامه همشهري به نقل از موسسه  .4
 .، ترجمه محسن ثالثی، تهران، نشر علمی"شناسی در دوران معاصر نظریه جامعه"، )1383( ریتزر، جورج، .5
، ترجمه حسن دانایی "روش شناسی نظریه پردازي برمبناي پژوهش مشارکت جویانه در علوم اجتماعی")، 1392وندي ون، آندرو، ( .6

 فرد، انتشارات صفار.
7. Berkhout, F., Smith, A., Stirling, A., 2004. Socio-technological regimes and transition 

contexts. In: Elzen, B., Geels, F.W., Green. 
8. Bourdieu, P. (1990). The logic of practice. Stanford University Press. 
9. Callon, Michel (1991), ‘Techno-economic networks and irreversibility’, in John Law 

(ed.), A Sociology of Monsters, Essays on Power, Technology and Domination, London: 
Routledge, pp. 132–61. 

10. Callon, M. (Ed.), 1998. The Laws of the Market. Blackwell, Oxford. 
11. Freeman, Chris (1988), ‘Japan: a new national system of innovation’, in Giovanni Dosi, 

Chris Freeman, Richard Nelson, Gerald Silverberg and Luc Soete (eds), Technical 
Change and Economic Theory, London: Frances Pinter, pp. 330–48. 

12. Etzkowitz, H. and L. Leydesdorff (2000), ‘The dynamics of innovation: from national 
systems and “Mode 2” to a triple helix of university– industry–government relations’, 
Research Policy, 29 (2), 109–23. 

13. Freeman, Chris, and Francisco Louça (2001), As Time Goes By: From the Industrial 
Revolutions to the Information Revolution, Oxford: Oxford University Press. 

14. Freeman, Chris and Carlotta Perez (1988), ‘Structural crisis of adjustment, business 
cycles and investment behaviour’, in Giovanni Dosi, Chris Freeman, Richard Nelson, 
Gerald Silverberg and Luc Soete (eds), 

15. Geels, F W. (2004). From sectoral systems of innovation to socio-technical systems: 
Insights about dynamics and change from sociology and institutional theory. Res. Pol., 
33, 6-7. 

16. Geels, F W. (2010). Ontologies, socio-technical transitions (to sustainability), and the 
multi-level perspective", Research Policy 39 (2010) 495–510 

17. Geels, F. (2005). Technological Transitions and System Innovations; A Co-Evolutionary 
and Socio-Technical Analysis, Edward Elgar 

18. Geels, F. (2011). The multi-level perspective on sustainability transitions:Responses to 
seven criticisms Environmental Innovation and Societal Transitions 1 (2011) 24–40 

19. Geels, F. W, & Schot, J. W. (2007). Typology of sociotechnical transition pathways. 
Research Policy, 36(3), 399-417. 

20. Geels, F.W., ۲۰۰۴. From sectoral systems of innovation to socio-technical systems: 
insights about dynamics and change from sociology and institutional theory. Research 
Policy ۳۳, ۸۹۷– ۹۲۰.  

21. Geels, F.W., ۲۰۰۵a. The dynamics of transitions in socio-technical systems: amulti-level 
analysis of the transition pathway from horse-drawn carriages to automobiles (۱۸۶۰–
۱۹۳۰). Technology Analysis & Strategic Management ۱۷, ۴۴۵– ۴۷۶.  



 1394 ابستانت، 28 بهبود مدیریت، شماره     54

 
22. Geels, F.W., ۲۰۰۵b. Processes and patterns in transitions and system innovations: 

refining the co-evolutionary multi-level perspective. Technological Forecasting & Social 
Change ۷۲, ۶۸۱– ۶۹۶.  

23. Geels, F.W., Schot, J.W., 2007. Typology of sociotechnical transition pathways. 
Research Policy 36, 399–417. 

24. Geels, F.W., Schot, J.W., 2010. The dynamics of transitions: a socio-technical 
perspective. In: Grin, J., Rotmans, J., Schot, J., Geels, F.W., Loorbach, D. (Eds.), 
Transitions to Sustainable Development: New Directions in the Study of Long Term 
Transformative Change. Routledge, New York, pp. 9–87. 

25. Genus, A., Coles, A.-M., 2008. Rethinking the multi-level perspective of technological 
transitions. Research Policy 37, 1436–1445. 

26. Grenfell, M. (Ed.). (2008). Pierre Bourdieu: key concepts. Stocksfield: Acumen. 
27. Hughes, Thomas P. (1994), ‘Technological momentum’, in Merrit R. Smith and Leo 

Marx (eds), Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological 
Determinism, Cambridge, MA: The MIT Press, pp. 101–13. 

28. Hughes, T.P. (1986), ‘The seamless web: technology, science, etcetera, etcetera’, Social 
Studies of Science, 16, 281–92. 

29. Hughes, Thomas P. (1987), ‘The evolution of large technological systems’, in Wiebe E. 
Bijker, Thomas P. Hughes and Trevor Pinch (eds), The Social Construction of 
Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology, 
Cambridge, MA: MIT Press, pp. 51–82. 

30. K. (Eds.), System Innovation and the Transition to Sustainability: Theory, Evidence and 
Policy. Edward Elgar, Cheltenham, pp. 48–75. 

31. Lundvall, Bengt A. (ed.) (1992), National Systems of Innovation: Towards a Theory of 
Innovation and Interactive Learning, London: Pinter. 

32. Nelson, Richard R. (ed.) (1993), National Systems of Innovation: A Comparative 
Analysis, Oxford: Oxford University Press. 

33. Nelson, R.R. (1994a), ‘The co-evolution of technology, industrial structure, and 
supporting institutions’, Industrial and Corporate Change, 3 (1), 47–63. 

34. Nelson, Richard R., and Sidney G. Winter (1982), An Evolutionary Theory of Economic 
Change, Cambridge (MA): Bellknap Press. 

35. Rip, A., Kemp, R., 1998. Technological change. In: Rayner, S., Malone, E.L. (Eds.), 
Human Choice and Climate Change, vol. 2.Battelle Press, Columbus, OH, pp. 327–399. 

36. Rotmans, J., Kemp, R., Van Asselt, M., 2001. More evolution than revolution: transition 
management in public policy. Foresight 3 (1), 15–31. 

37. Reichertz, J (2009) Abduction: The Logic of Discovery of Grounded Theory, Qualitative 
Social Research, 11(1), Art. 13 

38. Richardson and Hans Karamer (2006) abduction as a type of inference that characterizes 
the development of a grounded theory, Qualitative Research, Vol. 6 (4)pp. 497-513 

39. Rip, A., Kemp, R., 1998. Technological change. In: Rayner, S., Malone, E.L. (Eds.), 
Human Choice and Climate Change, vol. 2.Battelle Press, Columbus, OH, pp. 327–399. 

40. Smith, A., Stirling, A., Berkhout, F., 2005. The governance of sustainable socio-technical 
transitions. Research Policy 34,1491–1510. 

41. Smith, A., Stirling, A., Berkhout, F., 2005. The governance of sustainable socio-technical 
transitions. Research Policy 34,1491–1510. 

 

 


