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 سخن پ�وهشگ�ه  

انســ�نی معطــ�ف بــه طــ�ح جــ�مع اعــت�ی عل�مکت�ب ح�ض� یکی از آث�ر ب�گ�فتــه از  
کش�ر که اکن�ن به محض� ارب�ب  پیش�فت   گ�دد.مع�فت تق�یم میاست 

ژه کــه پی�سته و مسئلههمه�یی بهط�ح ج�مع اعت� مجم�عه پ�و مح�ر اســت 
پیشبــ� مبنــ�ی منشــ�ر پ�وهشــگ�ه در ســ�ل رهی�فــت گــ�فتن ه�ی اخیــ� مبنــی بــ� در

ب�دی ک�ر گ�فتــه و بــ� پ�یــ  انســ�نیســ�زی عل�مبــ�می و  خ�دجمعــی و تعــ�طی  ه� شــکل 
گــ�رگ�ه انجــ�م فــ�ز مط�لعــ�تی و افکــ�ر خب�گــ�ن، نخســت طــی یــک ســ�ل و  نــیم، از 

ین  ک�ده سپس وارد اج�ای ط�ح RFPت�و  ه� ش�ه است. عب�ر 
پ�یـــ  ــ�ن ب� کـ ــ�ح  ــن طـ ــ�ای ب�می ه� ایـ ــه بـ کـ گ�فـــت  ــق شـــکل  ــن منطـ ــ�زی و ایـ سـ

ب�دی یــ�ه مهــم به  ه� انس�نی �زم اســت ســه مق�لــ س�زی عل�مک�ر ک�و صــ�رت متمــ�ی� 
گی�د. ه� تلفیق ص�ر ط�ح ه� ش�ن� و نه�یتً� از هم  ت 

 (ک�رگ�وه مب�نی)   .انس�نی ج�ی� ارزی�بی و نق� ش�ن� ه�ی عل�م مب�نی و ریشه .  1
یخ ورود و استق�ار این رشــتهقلم�و و ف�این� شکل .  2 ه� در ایــ�ان گی�ی و سی� ت�ر

گ�دد یخ) .نظ� افکن�ه ش�د و نق�   (ک�رگ�وه ب�زشن�سی انتق�دی و ت�ر
ک�ربســت آنشــی�ه. 3 ایــ�ان در  ه� ه� بــ� ج�معــ تع�مــل ایــن رشــتههــ� و ه� و مظــ�ه� 
گی�د ه� چ�خ ی�بی و تحلیل ق�ار  ک�ربست) .ارز  (ک�رگ�وه 

گنجینــه کن�وک�وه�، اتصــ�ل یــ� عــ�م پی�نــ� آن بــ�  گ�رگ�ه این  ه�ی می�اثــی و از 
ز روشن می ه� ه� نسبت به نی�زه�ی ج�معتن�سب ی� تغ�ی� احتم�لی آن شــ�د. از ام�و

ه�ی ف�هنگ بــ�می و دینــی و بــ� پشــت�ان� کیه ب� می�اثه� ب� تس�ی دیگ�، این ط�ح
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ی و به ی�یــ گبه�ه
ّ

گــ�ا و محصــ�ل ه� ب�ن�مــ  ه� صــ�رت شــبکاز مط�لعــ�ت جهــ�نی و ملــ
یک�د بینی�فته  �نه شکلیاف�اهم ای و بــ� مشــ�رکت محققــ�ن ت�انــ�ی رشــتهان� و ب� رو

ین ش�هپ�وهشگ�ه و ص�حب ی ت�و
ّ
 ان�.نظ�ان س�آم� سطح مل

ه�ی انق�ب اســ�می مبنــی بــ� ه� یکی از آرم�نرود ب� انج�م این ط�حمیامی�  
و رهنم�ده�ی حض�ت ام�م خمینی و مق�م معظم رهب�ی در این   استق�ل فک�ی

یی ش�د. ط�حب�ره پی یکــ�د ایجــ�د ج� ه�ی اعت� ب�ای تحقق ه�ف ی�دشــ�ه بــ� رو
ســ�دمن�ی علــ�م انســ�نی را تــ� اث�بخشــی و  ک�شــ� ، میپی�نــ� میــ�ن نظ�یــه و عمــل 

کش�ر مبنی ب� م�لفه  متعّین نم�ی�. گ�اییه�ی ب�میمعط�ف به پیش�فت 
هــ�یی از انســ�نی و مط�لعــ�ت ف�هنگــی در مســی� تحقــق بخشپ�وهشــگ�ه عل�م

یــ�اســن�د ب��دســتی و پی یــت و یی م�م�ر امنــ� و بــ� مســ�ع�ت ســ�زم�ن هیئت ه� جــ�
نخبگــ�نی علــ�م انســ�نی   ه� �ار عینــی شــبکب�ن�مه و ب�دجه، ط�ح اعت� را ب�ای استق

رده است.  ک�ده و به اج�ا درآو  کش�ر ط�احی 
یج پس از انتش�ر مجل�ات ح�ض� در  پ�وهشگ�ه به فضل الهی در نظ� دارد به  ت�ر

هــ�ی  گ�ارش هــ� (از ط�یــق  س�زی نش� محص��ت ط�ح زم�ن ب� متن�ع این م�حله و هم 
ــیه  ــ�دی، ت�صـ گ�ارش راهبـ ــی،  ــ�ی علمـــ ه�ی سی�سـ ــته هـ ــی، بسـ ــ�م�ت  ی ملـ ه�ی خـ

، ه�ی علمــی _ پ�وهشــی ای، جســت�ره�ی علمــی و فنــی، مق�لــه تخصصــی و مشــ�وره 
و...)  ه�ی علمـــیه�ی نخبگـــ�نی و ســـخن�انیان�یشـــیتخصصـــی، هم_  علمـــی

کت�ب آم�ده� را نی� بهم�بقی نت�یج پ�وهش  نش� س�زد. ه� ص�رت 
 یکی از ش�خص

ً
که میاص�� ق یک نه�د پ�وهشی، ت�فی  ه� ت�ان� نش�نه�ی مهم 

ــه ــ�و عل�مبــ ی�ه در قلمــ ــ�ای ط�حو ــ�، اجــ ــ�نی ب�شــ ــ�خص، همانســ ــ�ی شــ ــ�ا، هــ گــ
ــئله ــه چ�لشمســــــ ــ�ظ� بــــــ ــ�ار در ع�صــــــــ من� و نــــــ ــ�عی و اث�گــــــ ــ�ی اجتمــــــ  ه� هــــــ
کن�نی در حقیقت م�سسگ�اری سی�ست که بت�ان� در ش�ایط  پ�وهشی   ه� ه�ست 
اج�ای ط�ح اعت� به نسل چه�رم نه�ده�ی علمی وارد س�زد. تع�یف و    ه� را به ج�گ
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یـــــت روشـــــن همـــــین منظـــــ�ر در مســـــی� تحقـــــق قســـــمتی از چشـــــم ان�از و م�م�ر
ــ�رج در ب�ن�مـــ  ــگ�ه، منـ ــع ه� پ�وهشـ ــ�دی آن، به ه� ت�سـ ــم�ر میراهبـ ــ�ای شـ ــه بـ کـ ــ�  آیـ

یخ پ�وهشـــگ�ه ب�ن�مـــ  ت�ســـعه تع�یـــف و اجـــ�ا شـــ�ه اســـت و  ه� نخســـتین بـــ�ر در تـــ�ر
کت�ب رده�ی آن  انســ�نی ی اعــت�ی عل�مهــ�ه�ی مجم�عه ط�حبخشی از دست�و

 است. 
ارتقــ�ی در ف�این� تع�یف و اج�ای ط�ح ج�مع اعت�، بــه لطــف الهــی، ف�صــت 

ی�ســـ�خت ت�انمن�ســـ�زیهـــ� و ط�ح کیفیـــت علمـــی یـــت ز ه� در پ�وهشـــگ�ه و تق�
ه� و بــه مــ�ازات اجــ�ای ایــن طــ�ح کــه طــی ایــن ســ�لدوچن�ان شــ�ه اســت، چن�ن

کثی�ی از    ه� ک�ن، مش�رکت ب�لن�  علمی در اجــ�ای اعضــ�ی محتــ�م هیئــتتع�اد 
و رشــ� بــیش از  دو ب�ابــ�یعلــم بــه رشــ� بــیش از    ه� ط�ح م�ک�ر و رسی�ن ت�لی� س�ان

ــنج ب�ابــــ�ی ــ�  پــ ــگ�هی و رشــ ــ�ن دانشــ ــِ� متــ ــ��ت و  ه� ف�اینــــ�نقــ ــ� مقــ ــ� و نشــ ت�لیــ
کیفیت پ�وهشی،  ن�مهجست�ره�ی انتق�دی و انتش�ر فصل ش�ن سه ب�ن�هه�ی ب� 

المللــی بین ه� شــ�ن مکــ�ر در جشــن�ارنقــ� ســ�ل و ب�گ�ی�ه ه� رســ�ل پیــ�پی در جشــن�ا
ای پ�تــ�ل در صــع�د بــیش از چه�رصــ� پلــهملــی دیگــ�،  ه� هــ� جشــن�ارو ده فــ�رابی

انس�نی در سطح عل�م ه� نظ�ی ه� بن�ی جه�نی الکس�، ت�سیس قطب علمی، ارائرده
 ه� شــبکو تحقــق  ســ�زی علــمت�ویجی ه� هــ�ی حــ�ز فع�لیت چشــمگی�و رشــ�  ملــی

کش�ر، ش�اه�ی نف�ه متشکل از است�دان ص�حب  ه�ارسهنخبگ�نی   نظ� از س�اس� 
 آی�.شم�ر میس�زی و ارتق�ی ت�انمن�ی بهاز این ظ�فیت

هــ�یی از هــ� و آثــ�ر، بخشهــ�ی ایــن مجم�عــه ط�حم�یت  ه� ب�یهی است ب� همــ 
کت�ب ــ�ایــن  ک�ســتی نب�شــ�، یقینــً� اهــل نظــ� ب نقــ�  هــ� خــ�لی از خلــل و عــ�ری از 

هـــ�ی راهگشـــ�ی ایجـــ�بی خـــ�د پ�وهشـــگ�ه را بـــ�ای قـــ�ام و ن�صـــح�نه و راهنم�یی
ری بیشت� این آث�ر در چ�پم�یه  ه�ی بع�ی م�د خ�اهن� رس�ن�.و

یی تعــ�لی و ابــ�از مســّ�ت از پیدر پ�ی�ن، ضمن سپ�سگ�اری بــه درگــ�ه حق جــ�
ن مبنـــی بـــ� ونـــ� (ره) در منشـــ�ر ایشـــ�ی�د دکتـــ� صـــ�دق آیینهاســـت�د زنـــ�ه ه� دغ�غـــ 
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یش ر می  ه� «اتص�ل به ر شــ�د ایــن مجم�عــه م�هــ�ن حم�یــت انطبــ�ق بــ� زمــ�ن» یــ�دآو
یــ�ان محتــ�م جنــ�ب دکتــ� ف�جی ز دانــ�، دکتــ� ف�هــ�دی و دکتــ� غ�مــی و اعضــ�ی و

ربــط محت�م هیئت محت�م امن� و س�زم�ن ب�ن�مه و ب�دجه و نم�ین�گ�ن محتــ�م ذی
همکــ�ران طــ�ح جــ�مع اعــت�،   ه� ســ� و اهتمــ�م همــ مجلس شــ�رای اســ�می از یک

کمیتــ  علمــی طــ�ح اعــت�،   ه� ش�مل اعضــ�ی محتــ�م شــ�رای پ�وهشــی پ�وهشــگ�ه، 
یــ�ن محتــ�م ط�ح  ه� ج�نشین رئیس و رئــیس دبی�خ�نــ  هــ�، مــ�ی�ان طــ�ح اعــت�، مج�

ک�رگ�وهک�رگ�وه ــ�ی محتــ�م  ران، اعض ــ�و ــ�رای مش کلیــ هــ�، ش ــی و   ه� هــ�ی تخصص
ران ط�ح ه�ی پ�وهشی وک�رشن�ســ�ن از ســ�ی دیگــ� محقق�ن و ن�ظ�ان علمی و داو

ی�ه جنــ�ب آقــ�ی آن�ن ب�شیم؛ به  ه� رس� سپ�سگ�ار همنظ� میاست. ل�ا س�اوار به و
کمــ�لیزادهدکتــ� سی�محم�رضــ� امیــ�ی طه�انــی زاده، ، ســ�ک�ر خــ�نم دکتــ� طــ�ه�ه 

جن�ب آق�ی دکت� یحیی ف�زی، جن�ب آق�ی دکت� علی�ض� م�یــی تــ�انی، جنــ�ب 
ف�، جنــ�ب زاده، جنــ�ب آقــ�ی دکتــ� عبــ�ال�حمن حســنیه�ی معــینآق�ی دکت� م 

شــن�س، جنــ�ب آقــ�ی دکتــ� حمیــ� تنکــ�بنی، جنــ�ب آقــ�ی مهنــ�س ف�امــ�ز حق
یــ�ر، جنــ�ب آقــ�ی دکتــ� عبــ�س خلجــی، جنــ�ب آقــ�ی دکتــ�  ی� آقــ�ی دکتــ� ف�هــ�د ز

زاده، جن�ب آقــ�ی دکتــ� عب�ا� قنب�ل�، جن�ب آق�ی دکت� سی�محم�رحیم رب�نی
پــ�ر، جنــ�ب آقــ�ی اله�ی، جن�ب آق�ی دکت� سی�محســن عل�ید علمسی�سج�

محمــ�علی مینــ�یی، جنــ�ب آقــ�ی به�نــگ ذوالفقــ�ری و تمــ�می اعضــ�ی محتــ�م 
ک�رشن�س�ن محت�م ط�ح. همچنین ب�ی� از جنــ�ب  ران و  ش�رای دبی�خ�نه و مش�و

گ�امـــی ایشـــ�ن در  ه� آقـــ�ی دکتـــ� یـــ�ا� رفیعـــی مـــ�ی� محتـــ�م نشـــ� و همـــ  همکـــ�ران 
ــ�ز تشــــ�رات پ�وهشــــگ�ه تشــــک� ان گ�چــــه ب�رگــــ�ن و مفــــ�خ� و اعضــــ�ی معــ کــــنم. ا

گ�ن و در م�احــــل مختلــــف علمی فــــ�اوان دیگــــ�ی در بخشهیئــــت گ�نــــ� هــــ�ی 
که ذک� ن�م این شخصــیت کــه بــیش از صــ� تــن را م�درس�ن ب�دن�  ه� و محققــ�ن، 

 ش�د، مت�سف�نه در این مج�ل ان�ک میس� نیست.ش�مل می
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پ�وهشــی و علمــی بت�انــ�   ه� خ�اونــ� ایــن ح�کــت ف�خنــ� رود بــه لطــف  امی� می
یت اث�بخشی عل�م کشــ�ر، راهگشــ�ی ضمن تق� انس�نی و پی�ن� پ�وهش و اج�ا در 

ــ�داری بیشــت� از ظ�فیتبه�ه شــم�ر آیــ� و انتشــ�ر مجلــ�ات انســ�نی بههــ�ی عل�مب
گ�ارش گ�می در مسی� پیش�فت و ب�لنــ�گی ایــ�ان اســ�می بع�ی  ه�ی ط�ح اعت� 

 . ب�ش� 
 

 حسینعلی قب�دی 

 رئیس پ�وهشگ�ه عل�م انس�نی و مط�لع�ت ف�هنگی
 و

کش�ر رئیس ط�ح اعت�ی عل�م  انس�نی معط�ف به پیش�فت 
 
 
 
 
 





کلی�ت   مق�مه و بی�ن 

 مق�مه

ای دانــش، محصــ�ل تحــ�ل مع�فــت بــه نظــ�م مــ�رن اســت، اگ�چه س�خت�ر رشــته
ــ�ان مــ�عی شــ� بهمی ک�ســیک، در واســطه عــ�م تقســیمت ران  بن�ی علــ�م در دو

یک�د می�ن یخ تفکــ� بشــ�ی دارد. رشتهحقیقت رو ای به دانش ق�متی به ان�ازه تــ�ر
ــکل ــیش از ش ــ� پ ــع، ت ــک ح�در واق ــ�رن و تفکی ــگ�هی م ــ�م دانش هــ�ی زهگی�ی نظ

مختلف دانش از یک�یگ�، بسی�ری از م�ض�ع�ت بــیش از آنکــه مخــتص بــه یــک 
کلیت مع�فــت بشــ�ی جــ�ی می گ�فتنــ� و ح�زه خ�ص مع�فتی دانسته ش�ن�، در 

گ�نــهدر نتیجه، تــ�اخل مع�فت کــه بــه ســختی میهــ� بــه  شــ� م�ضــ�عی را ای بــ�د 
که ان�یشمن�ی آن را ص�ف� در چ�رچ�ب یــک مع�فــت خــ�ص مــ�ر  د ب�رســی ی�فت 

کیــ� آن بــ� قــ�ار داده ب�شــ�. بــ� ایــن حــ�ل، بــ� شــکل گی�ی نظــ�م آم�زشــی مــ�رن و ت�
یک�د ژرف» بهDiscipline«نظم ی�   انگ�ر و تخصصــی مث�به معی�ری ب�ای اتخ�ذ رو

ــی آن، شــکل ــه م�ضــ�ع�ت، و در پ یک�دهــ�ی روشب ــتص گی�ی رو ــن�ختِی مخ ش
ــته ــهرشـ ــ�ن ی�فتـ ــ�ی�ی میـ ــ�ن تمـ ــ�ت ه�، چنـ کـ ــگ�ان در ح�زهه� و ادرا ــ�ی پ�وهشـ هـ

که نتیجه آن، تخصصی ش�ن بیش از ح� دانــش بــ�د مختلف مع�فتی پ�ی� آم� 
کــه در آن  کنــ� صــ�ف� در حــ�زه خ�صــی  که ه� دانشمن�ی ت�ش  و منج� ب�ان ش� 
گست�ش پ�وهش بپ�دازد. این امــ� البتــه اثــ�ات  مشغ�ل است، به انب�شت دانش و 
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رن از علــ�م نشــ�ن داد و تفکیــک دانــش بنــ�ی مــ� خــ�د را بــیش از هــ� جــ� در طبقه
ت� دانــش در هــ� طبیعی از عل�م انس�نی و ی� هن�، ضمن آنکه امکــ�ن پیشــب�د ســ�یع

ک�ام از آنه� را ممکن ســ�خت (و انقــ�ب علمــی مــ�رن را شــکل بخشــی� و پــیش 
ــ� تهی ــ�تی م�ننـ ــ�د)، از تبعـ ــ�ن دانشبـ ــ� و شـ ــکی از معی�رهـ ــی و پ�شـ ــ�ی طبیعـ هـ

ک ــ�  ــ�رگ در علــ�م متقیــ�ات اخ�قــی و ی کشــفی�ت ب ــه مفهــ�م انســ�ن در  ــ�جهی ب ت
ب�د. ب� این اس�س، در نیمه دوم قــ�ن بیســتم بــ�زنگ�ی انتقــ�دی طبیعی نی� رنج می

گی�ی ای ش� ب�ای شــکله�ی مختلف مق�مهدانشمن�ان در ارتب�ط می�ن دانش
مب�حث نظ�ی و عملی دربــ�ره میــ�ان تخصصــی و اختص�صــی بــ�دن م�ضــ�ع�ت 

ک�رآمـــ�ی دانـــش متصـــلب و نظ�معلـــ�م و همچنـــ  ی�فتـــه در چـــ�رچ�ب ین میـــ�ان 
کمک به بهب�د زن�گی بش�. رشته  ه� ب�ای 

ه�ی ایجــ�د تلفیــق و ه�ی پ�یــ�نی قــ�ن بیســتم زم�مــهبــ� ایــن اســ�س، در دهــه
ــ� پ�یــ� آمــ�ن مبــ�حثی همگ�ایــی میــ�ن رشــته ه�ی مختلــف دانــش آغــ�ز شــ� و ب

مختلــف در ب�رســی یــک م�ضــ�ع گیــ�ی از تخصــص چنــ� رشــته دربــ�ره لــ�وم به�ه
ت�ی م�ننــ� هــ�ی اختص�صــیگی�ی ح�زهکــه در علــ�م طبیعــی در شــکل __ خــ�ص

شن�ســی اجتمــ�عی و یــ� شــیمِی فی�یــک و در علــ�م انســ�نی در مــ�اردی م�ننــ� روان
یک�دی ج�مع_    شن�سی سی�سی نم�د ی�فتج�معه ت� اتخ�ذ ش�د و ت�ش ش� ت� رو

یک�د البته همــ�اره یــک جهــت   ه�دانشی معتب�ت� ب�ای فهم پ�ی�ه پ�ی� آی�. این رو
یک�دهــ�ی چن�رشــته ــ�اکم و  __ ایخــ�ص نی�فــت و از پ�یــ� آمــ�ن رو ــ� ت کــه تنهــ� ب

ه�ی مختلــف دربــ�ره یــک م�ضــ�ع خــ�ص بــ�ون ت�جــه بــه انب�شــت دانــش رشــته
کی� داشترابطه می�ن این دانش یک�د ف�ارشــته_    ه� ت� یــ� ســ�ال   _ای رات� رو کــه بــ� ز

کی� داشــتای م�رن، ب� در همرشتهب�دن نظ�م   در بــ� _    شکستن م�زه�ی دانش ت�
کیــ� بــ� رشــتگی بهگ�فــت. در ایــن میــ�ن، می�نمی یکــ�دی بینــ�بینی، بــ� ت� مث�بــه رو

یکــ�د رشــته که او� مع�فت ح�صــل از یــک رو ای خــ�ص ه�گــ� بــ�ای فهــم این نکته 
ک�رآم� نیست و ث�نی� �زم است ضمن احت�ام و اج�مع پ�ی�ه گنجینه ه�  ذع�ن به 
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ه�ی مختلــف، بــ�ای ایجــ�د همگ�ایــی میــ�ن آنهــ� گ�فته در رشــتهدانشــِی شــکل
یکــ�د  گ�فــت. در ایــن چــ�رچ�ب، رو ک�د، در دهه پ�یــ�نی قــ�ن بیســتم شــکل  ت�ش 

کــ�ام از ای هم�نن� ب�رسی نظ�م ل�لهرشتهمی�ن کــه هــ�  رســ�نی شــه�ی مع�فــی شــ� 
ه�ی مختلف ت�انن� به فهم بخشمی ه� ب� ت�قیق در یکی از وج�ه این نظ�مرشته

کــ�ن می یکــ�د  کننــ�، امــ� تنهــ� تلفیــق آنهــ� در یــک رو کمــک  ای از ت�انــ� نقشــهآن 
یک�د، در نظ�م آم�زشِی 1997کشی شه�ی ارائه نم�ی� (ک�ین، نظ�م ل�له ). این رو

ای بــه زودی مــ�رد اســتقب�ل خسته از سیط�ه م�زه�ی خشــک و تغیی�ن�پــ�ی� رشــته
گ�فـــت و ــ�ار  ــن در  قـ ــیش از ایـ ــه پـ کـ تی  ــ�� ــ�هیم و مقـ ــی�ری از مفـ ــه آن بسـ در نتیجـ

گ�فتــه بــ�د، ایــن بــ�ر ه�ی مختلف چ�ن�ن ج�ی�هرشته ه�یی مج�ا م�رد ب�رسی قــ�ار 
یک�ده� در چ�رچ�ب تع�مل می�ن رشته ه�ی مختلف و ت�ش آنه� ب�ای تق�یب رو

گ�فـــت و فهمـــی عمه�یو دی�گ�ه ــ�ار  ــ�زنگ�ی قـ ــ�رد بـ ــ�یگ� مـ ــه یکـ ــ�ن بـ ــقشـ ت� و یـ
 ت� از آنه� به می�اث دانش بش�ی اف�وده ش�. ج�مع

که در این می�ن ح�ئ� اهمیت ف�اوان ب�د و به زودی در زمــ�ه  از جمله مف�هیمی 
گ�فت، مفه�م «ت�سعه» ب�د. رشتهمق��ت م�رد ب�رسی در مط�لع�ت می�ن ای ق�ار 

کــه ایــن مفهــ�م در چــ�رچ�ب رشــته مــ�رد ه�ی مختلــف پیشــت� ق�بــل ت�جــه اســت 
ه�ی مختلف دانش از آن در معن�ی م�رد استف�ده ب�ده است و دانشمن�ان ح�زه

ــ�ه می یش بهـــ ــ� ــ� خـــ ــ�. از رواننظـــ ــ� (ب�دنـــ ــی رشـــ  Developmentalشن�ســـ

Psychologyــه یـ ــ� نظ� ــه تـ گ�فتـ ینی (ه�ی نظ�م)  ــ� ــ�ی تکـ  Developmentalهـ

Systemsــ� به�ه ــ�ی�یت و یـ ــم مـ ــی ) در علـ ــی سـ ــ�م در ب�رسـ ــین مفهـ ــ�ی از همـ � گیـ
ینی ست�رگ�ن در علم فی�یک و م�اد در علم شیمی همگی از م�اردی هستن�  تک�

گســت�ه به�ه ه�ی مختلــف گیــ�ی از ایــن مفهــ�م بــ� معــ�نِی متفــ�وت را در رشــتهکــه 
گی�ی از مفه�م ت�ســعه در چــ�رچ�ب ده�. در این می�ن البته به�هدانش نش�ن می

شن�ســـی چنـــ�ن ج�معهه�یی م�ننـــ� مـــ�ی�یت، اقتصـــ�د، علـــ�م سی�ســـی و رشـــته
راِی ایــن رشــتهه�یی را نش�ن میق�ابت که دانشمن�ان را به ارائــه ب�داشــتی و ه� داد 
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مث�بــه یــک از این مفه�م رهنم�ن ش� و در نتیجه آن، ح�زه «مط�لع�ت ت�سعه» به
گ�نهــ�ی رشــتهامــ� متشــکل از مع�فت_    ح�زه مع�فتی مستقل گ�نــ� شــکل _    ه�ی 

 خ�لی از مشکل نب�د.  گ�فت. ب� این ح�ل، این ام�
کــه نخســت بــه تمــ�ی� جــ�ی میــ�ن  دو مسئله بنی�دین در این راه وج�د داشت 

کــه بــ� اســ�س مب�حــث شــکلعل�م طبیعی و علــ�م انســ�نی ب�زمی گ�فته در گشــت 
ــ�وت  1960ع�صــه دانشــگ�هی، در دهــه  کــ�م� متف ــ�لم مع�فتــِی  ــه دو ع متعلــق ب

ــ�ارِی آنهــ  گ ــم  ــ�ر ه کن ــه،  ــ�ن� و در نتیج ــی ش ــه از مع�ف ک ــ�می  ــ�رچ�ب مفه � در چ
یک در عل�م طبیعی وابسته ب�د و از س�ی دیگ� یک ک�م� به تح��ت تکن�ل�ژ س� 

ک�ری پ�مخــ�ط�ه  اس�س� در چ�رچ�ب عل�م انس�نی و اجتم�عی تع�یف ش�ه ب�د، 
ــن� ( ــ�رل� اسـ ــ�ل، چـ ــ�ان مثـ ــه عنـ ــ�د. بـ ــ�ن1905_  1980بـ ــ�ان )، رمـ یس و فی�یکـ ن�

که س�بقه ف ع�لیت جــ�ی و مــ�ث� در دو حــ�زه ادبــی و علمــی را ب�جسته انگلیسی، 
دارد، پس از تج�به بیش از سه دهه همک�ری ن�دیک ب� دانشمن�ان عل�م طبیعی 

ــ� نــ�م «دو ف�هنــگ » در ســ�ل 1در دنشــگ�ه اکســف�رد، در ســخن�انی معــ�وف خــ�د ب
ــی و 1959 ــ�م طبیعـ ــمن�ان علـ ــ�ن دانشـ ــه میـ کـ ــی پ�داخـــت  ــک�ف عظیمـ ــه شـ ، بـ

کــه  انســ�نی وجــ�د داردمتفکــ�ان علــ�م  کــه در حــ�لی  کــ�د  و بــه ایــن نکتــه اشــ�ره 
یــ�ه حــ�زه  ک�وشگ�ان علمی خ�رج از ح�زه خ�د (و به و دانشمن�ان عل�م طبیعی، 

بینی و پ�داختن به ام�ر انفسی و غفلــت از عل�م انس�نی) را به فق�ان ق�رت پیش
ــی و به ــ�قی و عینـــ ــ�ر آفـــ ــ�ختن بحثامـــ ــ�ود ســـ ــ� و خصـــــ�ص محـــ ــه هنـــ ــ� بـــ هـــ

کــه خــ�رج از _  کننــ�، غیــ�شن�ســی انســ�نی مییهست  کســ�نی  دانشــمن�ان (یعنــی 
ــه  ــ� ایـــن دانشـــمن�ان را بـ ــغ�لن�) نیـ ــه دانـــش مشـ ــ�م طبیعـــی بـ ــِی علـ ــ�زه مع�فتـ حـ

کننــ�. خبــ�ی از واقعیــت زنــ�گی انســ�نی مــتهم میانگ�رانه و بیبینی س�دهخ�ش
ز س�ءفهمن�پ�ی� است)، اسن� نسبت به  در این دوگ�نه (که به ظ�ه� پ�ی�ن ه�یی ب�و

که میهش�ار می  ).5: 1998ب�افکن ب�ش� (اسن�، ت�ان� ب�ای علم بنی�نده� 
 

1. Two Cultures 
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که در واقع، آنچه اسن� در اینج� م�رد بحث ق�ار می ده�، هم�ن چی�ی است 
ــ�ار ه�ی بعــ� در ســنتدر دهــه ه�ی مختلــف فکــ�ی و مع�فتــی نیــ� مــ�رد ت�جــه ق

رت ب�زان�یشــی انتقــ�دی در ارتبــ�ط میــ�ن علــ�م  گ�فت و آن چی�ی نیست ج� ض�و
رتی را می ب�یســــت در تحــــ��ت انســــ�نی و علــــ�م طبیعــــی. مبنــــ�ی چنــــین ضــــ�و

ه�ی اخی� و پس از ط�ح تح�ل از نظ�م سنتی مع�فتی به علم م�رن دانســت و ق�ن
کــه بــ� پیشــ�فت کــه بهت�جــه داشــت  واســطه علــ�م طبیعــی در تحــ�ل ه�ی ســت�گی 

ــ�م  ــ�، علـ ــیش آمـ ــنعتی پـ ــک و صـ یـ ــ�ر ایـــن تکن�ل�ژ ــ�د را مقهـ ــ�ن خـ ــ�نی چنـ انسـ
رده� می که ب� آن ش� ب� تشــبه بــه علــ�م طبیعــی و فی�یــک، جــ�یی بــ�ای دست�و دی� 

کن� و هم�نن� عل�م طبیعی ب� پیش بینی و خ�د در سنت فک�ی م�رن دست و پ� 
کنش هــ�ی بشــ�ی، امکــ�ن ایجــ�د و حفــظ نظــم اجتمــ�عی را بــه صــ�رت مــ�ی�یت 

رد. این تکنت�ل �ش و تق� اگ�چه در م�اردی ف�ای�ی را نی� به همــ�اه ش�ه ف�اهم آو
ه�ی انحصــ�ری هــ� فــ�د و تقلیــل داشت، در نه�یت به واسطه تغ�فــل از خصیصــه

کمیتنــ�ع بشــ� بــه امــ�ی هم�ننــ� دیگــ� پ�یــ�ه پــ�ی�ی ه�ی طبیعــی (کــه ق�بلیــت 
رد)، پ�ی�ی رفت�ره�یش را فــ�اهم مــیبینیدارن� و ب� همین ق�بلیت، امک�ن پیش آو

کنــ� و  نت�انســت نقــش مفیــ�ی را در حــ�زه حیــ�ت فکــ�ی و وجــ�دی انســ�ن ایفــ� 
کــه در ســ�هه� و ن�هنج�ری بســی�ری از دشــ�اری  ه�ی اخیــ� بــ�ای هــ�ی اجتمــ�عی 

یکــ�د بــه نــ�ع بشــ� انس�ن یشــه در همــین رو ه� و حیــ�ت جمعــی آنهــ� رخ داد، خــ�د ر
یــ�ه در ارائــه ط�یــق و سی�ســت کــه بــه و گ�اری بــ�ای ب�د. ایــن همــ�ن چیــ�ی اســت 

پیشــ�فت و ت�ســعه ج�امــع انســ�نی در نیمــه دوم قــ�ن بیســتم بــیش از پــیش نمــ�دار 
ه�ی آن در بســی�ری ش�: ت�ش ب�ای ت�سعه هم�نن� در س�اس� جهــ�ن و شکســت

 کش�ره�ی غی�غ�بی!
کــه در اینجــ� رخ می نمــ�د م�ضــ�ع ارتبــ�ط بســی�ر ن�دیــک در واقع، نکته مهمی 

گفــت م�ضــ�ع ی در این ع�صه بــ�د. میگ�اری عمل می�ن پ�وهش و سی�ست تــ�ان 
گ�ی� ت�سعه ب� ت�جه به نسبت ج�ی آن ب� آنچه در عمل در ج�معه رخ می ده�، نــ�
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کـــ�د و ایـــن هـــ�ی علمـــی را از همـــ�ن ابتـــ�ا بـــ� واقعیـــت و عمـــل درگیـــ� میپ�وهش
که ب�ای بسی�ری از رشته یک�دی ب�د  نم�د. این مسئله به ه�ی علمی غ�یبه میرو

ر داشــته ب�شــیم می�ننجــ� اهمیــت فــ�اوان میخصــ�ص در آ کــه بــ�و رشــتگی ی�بــ� 
گیــ�د و تلفیــق یــ� عم�مــ� بــ�ای ب�رســی مســ�ئل خــ�ص می ت�انــ� مــ�رد اســتف�ده قــ�ار 

ت�انــ� بــ�ون ب�خــ�رداری از یــک م�ضــ�ع محــ�ری خــ�ص ه� نمیهمگ�ایــی رشــته
 ص�رت پ�ی�د. 

که ب� وج�ه مختلف زن�گی   ب� این اس�س، مق�له «ت�سعه» بن� به م�هیت خ�د 
ــ�ون  زاف ــه واقعیــِت فشــ�دگی رو ــ� ت�جــه ب ــ� دارد، و همچنــین ب اجتمــ�عی بشــ� پی�ن

ه� در ج�امع مختلــف، ه�ی مختلف حی�ت انس�نتنی�گِی بخشجه�ن و درهم
کــه بــه اس�س� پ�سخی بــ�ای هــ� دو مشــکل مطــ�ح شــ�ه ارائــه می کنــ�. بــ�ین معنــ� 

یش، مط�لعـــــ�تی  )، مط�لعـــــ�ت ت�ســـــعه «در بنیـــــ�ن۴ :۱۹۹۵تعبیـــــ� هـــــتن ( خـــــ�
ب�دی و می�نمسئله ک�ر کــه تحــ��ت اجتمــ�عی را در ب�فتــ�ر رشــتهمح�ر،  ای اســت 

ک�ن جه�نی، و در عین ح�ل ب� ت�جه ج�ی بــه اختص�صــ�ِت ج�امــع مختلــف از 
یخ، آب ده�». بن� ب� این، در ب�رسی وه�ا و ف�هنگ م�رد تحلیل ق�ار میجهت ت�ر

ک�مسئله ت�سعه به کــه مث�به یک مفه�م  گ�ی� از آن اســت  ن جه�نی، پ�وهشــگ� نــ�
یخی را هم�مــ�ن مــ�رد ب�رســی  یــک، ف�هنگــی، علمــی و تــ�ر وج�ه مختلف تکن�ل�ژ

رزد، بلکــه ق�ار ده� و در این ب�رسی نه تنه� بــه ارائــه دیــ�گ�ه ه�ی نظــ�ی مبــ�درت و
ه� را مشخصــ� بــ� حــ�زه عملــی و آنچــه در واقــع در ج�امــع مشــ�ه�ه ایــن دیــ�گ�ه

کــه از دل سی�ســت�نــهگشــ�د بهمی ب�دی اســتخ�اج ای مــ�تبط ســ�زد  کــ�ر گ�اری 
گ�ی� خ�د را از بن� م�زه�ی  که مط�لع�ت ت�سعه ن� ش�د. این ام� ب�عث ش�ه است 

نی�فتگی از فهــم ت�ســعه  _  ای م�ل�ف بگسل� و در م�احل مختلف مط�لع�تیرشته
ب�دی ک�ر خــ�د را _  آنســ�زِی و ع�امل آن ت� ارائه الگــ�ی متن�ســب ت�ســعه و امکــ�ن 

طــ�ر ایجــ�د همگ�ایــی ه�ی مختلــف دانــش و همینبــه مع�فــت ح�صــل از رشــته
ــه گ�ن ــه  ــل تلفیــق و میــ�ن آنهــ� ب کلــی ق�ب کــه در چــ�رچ�ب یــک الگــ�ی عملــِی  ای 
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کــه هم�ننــ� مثــ�ل به�ه بــ�داری ب�شــن�، نی�زمنــ� بی�بــ�. ایــن نکتــه بــ�ان معن�ســت 
از ابع�د م�ضــ�ع آنقــ�ر در   کشی شه�ی، در مط�لع�ت ت�سعه نی� ه� یکنقشه ل�له

که امک�ن تفکیــک آنهــ� از یکــ�یگ� وجــ�د نــ�ارد و  بع�ه�ی دیگ� تنی�ه ش�ه است 
ک�ن نیــ� بــ�ون به�ه کــ�ام از ایــن در عین ح�ل، به دست آم�ن نقشه  گیــ�ی از هــ� 

 وج�ه میس� نیست. 
یــهدر این راست�، ب�ای فهم می�ان مس�همت می�ن ین رشتگی در نظ� پ�دازی نــ�

ب�د آن در ب�ن�مــهت�ســعه  کــ�ر یخی ایــن و  کشــ�ر، ب�یــ� بــه مبــ�دی تــ�ر ی�ی ت�ســه در  ر
که   پــس تح�ل به ص�رت انضم�می نظ� ان�اخت. در این زمینه ب�ی� ت�جه داشت 

کش�ره�ی ت�زه استق�ل ی�فتــه  که از جنگ جه�نی دوم و به دنب�ل استعم�رزدایی
ک�دن�  رت ت�سعه  ،ظه�ر  کش�ره� و ره�یی از وضــعی ض�و م�نــ�گی ت عقبی این 

یک می�ن ای��ت متحــ�ه و شــ�روی از  یی، و من�قش�ت و مج�د�ت ای�ئ�ل�ژ از س�
» 1ه�ی ت�سعه و همچنین «مط�لع�ت ت�سعهس�ی دیگ�، به ظه�ر الگ�ه�، ب�ن�مه

کش�ره�    پیش�فتب�ای   یخیو ره�یی آنهــ� از عقباین  یــ�ه م�نــ�گی تــ�ر کــه بــه و ای 
کش�ره�ی س�بق� استعم�رگ� مش�ه�ه می بــ�ای ایــن منجــ� شــ�.  ک�دنــ�،  نسبت به 

کش�ره�، ت�سعه بــه عنــ�ان مفهــ�می مــ�رن بــیش از هــ� چیــ� بــ� پ�یــه اســتعم�رگ�ی و 
کشــــ�ره�ی غ�بــــی از نیــــ�وی انســــ�نی و منــــ�بع طبیعــــی م�جــــ�د در به�ه کشــــی 

کــه بــ�ای رفــع ایــن عقبمستعم�ات ب م�نــ�گی و ن� شــ�ه بــ�د و در نتیجــه، �زم بــ�د 
یــک بــ� غــ�ب، ه�چــه زودتــ� ط�ح هــ�یی مــ�ون و ه�فمنــ� بــ� پ�یــه اخت�ف تکن�ل�ژ

ی� شــ�د. نخســتین م�حصــل ایــن دغ�غــه،  کش�ره� نیــ� تجــ� تج�به غ�بی ب�ای این 
ان (عم�مــ�) ه�ی ان�یشمن� ه�ی م�ون ت�سعه ب� اس�س تج�به و نظ�یهارائه ب�ن�مه
 غ�بی ب�د. 

کش�ر هیچ  کش�ره�ی استثن�یی ب�د. این  ای�ان در این می�ن، از جمله مع�ود 
پ�یی کــه وقــت مســتعم�ه ارو هــ� نشــ�؛ امــ� ایــن اقبــ�ل نــه در نتیجــه قــ�رت درونــی، 
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ن�پ�ی� دو ق�رت ب�رگ آن زم�ن (یعنی ب�یت�نی� و روسیه) ه�ی پ�ی�نم�حصل رق�بت
عم�ه نشــ�ن ایــ�ان بــ�د. بــه همــین دلیــل، اگ�چــه تج�بــه و مص�لحه آنه� ب� ســ� مســت 

کشــ�ر اســتعم�ر بــه  نــ�ب اســتعم�ری در ایــ�ان ه�گــ� رخ نــ�اد، امــ� متقــ�ب� در ایــن 
کــه تنهــ� از  گ�اشــت و بــ� خــ�ف مســتعم�ات  ص�رتی مض�عف خ�د را به نم�یش 
س�ی یک ق�رت، م�رد س�ءاستف�ده ب�دن�، ای�ان هم�مــ�ن تحــت استضــع�ف دو 

کش�ر رق�بت داشتن�. کشیکه ب� س� اف�ایش به�هق�رتی ب�د   ه�ی خ�د از این 
ه�ی ملی بــ�ای ت�ســعه در میــ�ن پس از پ�ی�ن جنگ دوم جه�نی و آغ�ز ح�کت

کــه کش�ره�ی ت�سعه نی�فته، در ای�ان نی� این ح�کت آغ�ز ش�. ب�یــ� ت�جــه داشــت 
، در نتیجه وق�یع ن�شــی 1329ش�ه در س�ل اگ�چه نخستین ب�ن�مه ت�سعه ط�احی

ک�دتــ�ی از نهضــت ملی و ســ�زم�ن ب�ن�مــه مــ�داد ن�تمــ�م م�نــ�،  28شــ�ن نفــت و 
یکــ�د ت�ســعههــ�ی پــس از جنــگ جهــ�نی دوم بــ�  در ســ�لب�دجه   و منطبــق بــ�   گ�ارو

ین شــش  که به تــ�و گ�فت  م�هیت و پی�ن�ه�ی ف�املیتی حک�مت پهل�ی شکل 
و از آن  هفت س�له ب�د و م�بقی پــنج ســ�لهب�ن�مه عم�انی پ�داخت. دو ب�ن�مه اول،  

ششمین ب�ن�مه ب� انق�ب اس�می ت�قی داشت و اج�ا نش�. ب�ن�مــه اول در   می�ن،
، چهــ�رم 1346 اردیبهشــت 21، ســ�م در 1346اسفن�  8، دوم در 1326بهمن    26
کــه اصــ�ح ب�ن�مــه پــنجم  1351اسفن�  21، پنجم در 1347اسفن�    27در   و ششم 

یب شــ�ن�. ایــن ب�ن�مــهدر مجلس ش�رای ملی    1356ب�د در   یــت تص� هــ� بــ� مح�ر
کـــه از ن�مشــ�ن پی�اســت، بـــ� هــ�ف رشــ� اقتصـــ�دی،  نقــش دولــت و همــ�نط�ر 

 ب�دن�. ط�احی ش�ه گ�اری صنعتیه�ی عم�انی و س�م�یهب�ن�مه
زی انقــ�ب اســ�می  ه�ی ت�سعهدر ادامه ب�ن�مه ران و بــ� پیــ�و ســ�له  10، در دو

گ�ن کش�ر ف�ق� یک ب�ن�مه مص�ب ت�سعه ب�د آن،اولیه بع� از   گ�ن� یک  و به د�یل 
کشــ�ر طــی ســ�ل ــه اقتصــ�د  گیــ� ب کــه نشــ�ن می 1358_  1367ه�ی نگــ�ه ف�ا دهــ� 

الشع�ع تح��ت سی�سی ق�ار داشــته اســت. مســ�ئل اقتص�د ملی به ش�ت تحت
آمی� هــ�ی سی�ســی داخلــی، من�ســب�ت چــ�لشانق�ب، جنــگ تحمیلــی، چ�لش




