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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 مع�فت تق�یم می پیش�فت   گ�دد.است 

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 ن گــ�فت 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. ط�ح ه� ش�ن� و نه�یتً� از هم  ه� تلفیق ص�رت 

 (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  قلم�و و ف�این� شکل .  2 ه� در ایــ�ان رشــتهگی�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 هــ� و تع�مــل ایــن رشــتهه� 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� ه� ب� تکیه ب� می�اثس�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�حامی� می
و رهنم�ده�ی حض�ت ام�م خمینی و مق�م معظم رهب�ی در این   استق�ل فک�ی

ی ب�ره پی یکــ�د ایجــ�د ی ش�د. ط�حج� ه�ی اعت� ب�ای تحقق ه�ف ی�دشــ�ه بــ� رو
تــ� اث�بخشــی و ســ�دمن�ی علــ�م انســ�نی را  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��د ب��دســتی و پیاســن  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� ب�ن�مه و ب�دجه، ط�ح اعت� را ب�ای استق�ار عینــی شــبک

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 ه و هم این م�حل 
ــیه  ــ�دی، ت�صـ گ�ارش راهبـ ــی،  ــته ه�ی سی�سـ ــی، بسـ ــی ملـ ــ�ی علمـ ــ�م�ت  هـ 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�� ت�فیق یک نه�د پ�وهشی،  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 
نسل چه�رم نه�ده�ی علمی وارد س�زد. تع�یف و اج�ای ط�ح اعت� به   ه� را به ج�گ

یـــــت روشـــــن همـــــین منظـــــ�ر در مســـــی� تحقـــــق قســـــمتی از چشـــــم ان�از و م�م�ر
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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 نخ ت�ســـعه تع�یـــف و اجـــ�ا شـــ�ه اســـت و  ه� ســـتین بـــ�ر در تـــ�ر

کت�ب رده�ی آن  انســ�نی هــ�ی اعــت�ی عل�مه�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 وهشـــگ�ه ه� در پ�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 اعضــ�ی محتــ�م هیئــت  ه� ک�ن، مش�رکت ب�لن�  علمی در اجــ�ای تع�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� ســ�ل پیــ�پی در جشــن�ار

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� یس قطب علمی، ارائبن�ی جه�نی الکس�، ت�سرده

 ه� و تحقــق شــبک 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� نقــ� ایــن  ک�ســتی نب�شــ�، یقینــً� اهــل نظــ� ب 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 پیپ�سگ�اری بــه درگــ�ه حقدر پ�ی�ن، ضمن س جــ�

ونـــ� (ره) در منشـــ�ر ایشـــ�ن مبنـــی بـــ� ی�د دکتـــ� صـــ�دق آیینهاســـت�د زنـــ�ه ه� دغ�غـــ 



 الگ�ئی ب�یل ب�ای ای�ان  ؛ت�سعه ف�استمن�        10

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 ی دانــ�، دکتــ� ف�هــ�دی و دکتــ� غ�مــی و اعضــ�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�  ه� ج�نشین رئیس و رئــیس دبی�خ�نــ  هــ�، مــ�ی�ان حطــ�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�لی ،زادهدکتــ� 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 حســنیآق�ی دکت� مه�ی معــین

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

محمــ�علی مینــ�یی، جنــ�ب آقــ�ی به�نــگ ذوالفقــ�ری و تمــ�می اعضــ�ی محتــ�م 
ران و ک�رشن�س�ن محت�م ط�ح. همچنین ب�ی� از جنــ�ب   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 انتشــــ�رات پ�وهشــــگ�ه تشــــک�  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 کــه بــیش از صــ� تــن را این شخصــیت  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



 11         سخن پ�وهشگ�ه

پ�وهشــی و علمــی بت�انــ�   ه� رود بــه لطــف خ�اونــ� ایــن ح�کــت ف�خنــ� 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 بهعل�مهــ�ی ب
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 
 

 

 

 

 





 پیشگفت�ر 

کــه  «ت�ســعه» مصــ�اقی از ایجــ�د تغییــ�ات مطلــ�ب در یــک دنیــ�ی زنــ�گی اســت 
ــ�د اقتصــــ�دی ــ�دی( معیشــــتی_  ابعــ  اســــتع�اده�ی شــــک�ف�ئی( ف�هنگــــی ،)مــ

ب� دارد. ل�ا «ت�ســعه» بعنــ�ان ف�آینــ�   1)انس�نی یستی را بص�رت ت�ام�ن در محیط ز
کلیــت  ایجــ�د تغییــ�ات بــ�ای زنــ�گی بهتــ� مســتل�م ایجــ�د تغیی�اتــی متعــ�دل در 

یســــت جهــــ�ن و در وضــــعیت و بنیــــ�د هــــ� حیــــ�ت  شــــه�ون�ان بعنــــ�ان محــــ�ر  ز
، ت�ســعه مــ�نیاجتم�عی است. به این معن� «ت�سعه» در مت�ازن ت�ین شکل خ�د 

 یعنی س�م�ن زن�گی مشت�ک بهت� است. 
گ�نــه «ت�ســعه   ین چهــ�ر  مط�لعــ�ت ت�ســعه در ایــ�ان در حــ�ل ح�ضــ� تحــت عنــ�و
اقتصـــ�دی»، «ت�ســـعه اجتمـــ�عی»، «ت�ســـعه سی�ســـی»، و «ت�ســـعه ف�هنگـــی» در  
ک�دمیـــک در دانشـــک�ه هـــ�ی مختلـــف در دانشـــگ�هه�ی   چـــ�رچ�ب تقســـیم�ت آ

گ�ن دنب�ل می ش�د. این در حــ�لی اســت  کــه در حــ�ل ح�ضــ� و در پــی تحــ��ت    گ�ن�
یکـــ�د غ�لـــب در مط�لعـــ�ت   گیـــ�ی نظ�یـــه هـــ�ی ج�یـــ� ت�ســـعه، رو فکـــ�ی و شـــکل 

می�ن رشته ای است. البته در چه�رگ�نه ت�سعه در ایــ�ان هــ� یــک    ت�سعه، مط�لع�ت 
از ایــن ابعــ�د منطــق دیســیپلینی خــ�ص خــ�د را دارنــ�؛ هــ� چنــ� در نه�یــت هــ� یــک  

 م�ن می بخشن�، م�تبط ی� غی� م�تبط ب� دیگ� وج�ه. وجهی از زن�گی م�نی را س� 
در این ط�ح مط�لع�تی، از یکس� ب� ت�جه به معض�ت ت�سعه در ای�ان، و از ســ�ی  

 ،اجتمــ�عی _    دیگ� ب� عطف ت�جه و به� گی�ی از تح��ت فک�ی در مط�لع�ت انس�نی 
 

   ف� = ف�ات�، و هنگ = ح�کت..  ١
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 لــ�ا،. شــ�د ارائــه ایــ�ان در ان�یشــی ت�ســعه در ج�یــ�ی پــ�رادایم اســت شــ�ه ســعی
 شــ�ه  تمهیــ�   ت�ســعه»  «نظ�یــه  یــک  ارائــه  بــ�ای  بنیــ�دی  بصــ�رت  طــ�ح  این  س�خت�ر

کــ�دن روش شن�ســی  ن دغ�غه ابت�ا ب� بی�ن مسئلهای  ب�.  است و سپس مشخص 
ــ� منطــق  ــه ت�ســعه مــ�نی ب ی ــ�ای صــ�رتبن�ی نظ� و روش تحقیــق، مبــ�نی نظــ�ی ب

ین ش�ه است.   ف�استمن�ی ت�و
ــ�   پــ�وهش،   ایــن   در    نیــ�   و   ت�ســعه   مط�لعــ�ت   حــ�زه   در   نظــ�ی   ت تحــ��   بــه   اتکــ�ء   ب
یک�د  احی�ء    الگــ�ی   از   استف�ده  ب�  و  (ف�ونسیس/ف�استمن�ی)،  عملی»  «حکمت  رو

لتــی  ورزی  ان�یشــه  هم�نــ�  کــه  (normative) هنج�ری  نظ�ورزی   اســت،  مــ�نی   _   د�
 نظــ�ی مق�م�ت است. ش�ه ارائه ت�سعه ب�یل نظ�یه بعن�ان ت�سعه  ف�استی  نظ�یه

 مــی  لحــ�ظ  مطلــ�ب  تغییــ�  از  مصــ�اقی  اس�ســ�  را  ت�ســعه  کــه  اســت  ایــن  نظ�یه  این
مفهــ�م بنیــ�دین در ت�ســعه، «تحــ�ل» اســت. تحــ�ل پ�ی�یــ�ه ای اســت   ل�ا،  کن�؛

گ�شته هم که  گ�شــته در ن�ه «ممکن» است. تحــ�لیآ در هم نهفته است و در 

آن پ�داخــت.  تضــمن�ت و معنــ� و یچگــ�نگ و یچ�ائــ  شــن�خت و بــه تــ�انی ا م ر
کــ�د. یچگــ�نگ و ان�یشــی�  تــ�انی م  را نــ�هیآ در تح�ل دو  نیبــ  تحقــق آن را ت�ســیم 

 یهســت  و نی�دیــ بن  نســبت، نســبتی نیــ ا دارد. وج�د نی�دی بن  ینسبت  وجه م�ک�ر 
 از شــن�خت بــ�ون ه،کن یش�د. چه ا وارد �کتف ع�صه به � یب� هک است یشن�خت 

 نســبت نیــ پ�داخــت. ا نــ�هیآ در تح�ل یچگ�نگ به ت�ان ینم گ�شته در تح�ل

اســت» و  بــ�ده بــین «آنچــه اســت ینســبت  یعن ی است، شن�س�نه یهست  نی�دی بن 
غ�فلنــ�.  از ایــن م�حظــ�ت عم�مــ� ت�ســعه یهــ� ب�شــ�». ب�ن�مــه ت�انــ�  یم  «آنچه

 دانــش بــ� اســت، شــ�ه هکــ  آنگ�نــه آن یچگــ�نگ و اســت» بــ�ده «آنچه شن�خت

 یمــ  است. از ط�ف دیگ�، آنچــه نکمم ی�کف خیت�ر و یخیت�ر یشن�س ج�معه
کــه میتــ�ان  ن�ســت،ک«آین�ه ان�یشــی هنجــ�ری» مم ب� ب�ش�  ت�ان�  آینــ�ه ان�یشــی 
ــتمن�یآن را  ــ�ان  ف�اســ رزی بعنــ ــه و ــ�ع ان�یشــ ــین نــ ــ�. همــ ــعه ن�میــ ــه ت�ســ نظ�یــ

ک�ر این پ�وهش ب�ده است.ف�استمن�  ، دست�ر 
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�وهش ب� همک�ری آق�ی مهنــ�س ســی� محمــ� بهشــتی شــی�ازی، آقــ�ی این پ
دکتــ� ســی� محســن علــ�ی پــ�ر، آقــ�ی دکتــ� ســعی� ن�یمــ�ن، و آقــ�ی دکتــ� مهــ�ی 

گ�انقــ�ر دارم.  مظفــ�ی نیــ� کمــ�ل ســپ�س را از ایــن همکــ�ران  انجــ�م شــ�ه اســت. 
علــی خ�لنــ�ی، خــ�نم  ف�یــ� خــ�تمی، آقــ�ی دکتــ�همچنــین مشــ�رکت آقــ�ی دکتــ� 

ی�ن محتــ�م، ســ�ک�ر خــ�نم �م حبیبــی؛ و دکتــ� الهــ  آزاده شــعب�نی و جنــ�ب دانشــج�
بــ�ا ی همــه ایــن  در این پــ�وهش شــ�ی�ن ســپ�س اســت.  آق�ی سی� محم� م�س�ی

ر از خ�اون� متع�ل خ�است�رم. ران س�مت و س�و  س�و

 عب�س من�چه�ی
1/2/1400 

 ته�ان  
 

 

 





 بی�ن مسئله  

گ�فــت و تــ�   ه�ی پس از جنگ جه�نی دوم ســ�زم�ن ب�ن�مــه در ایــ�ان شــکلدر س�ل
ین شش ب�ن�مــه عم�انــی  انق�ب اس�می پ�داخــت. دو ب�ن�مــه اول، هفــت   1به ت�و

که ششمین ب�ن�مه ب� انق�ب اس�می ت�قی داشــت  س�له ب�د و م�بقی پنج س�له؛ 
 21، ســ�م در 1346اســفن�  8، دوم در 1326بهمــن  26و اجــ�ا نشــ�. ب�ن�مــه اول در 

و  1351اســــفن�  21، پــــنجم در 1347اســــفن�  27، چهــــ�رم در 1346اردیبهشــــت
که اص�ح ب�ن�مه پنجم ب�د در   یب ش�ن�. این ب�ن�مه  1356ششم  ه� شمسی تص�

ــ� هــ�ف رشــ�   کــه از ن�مشــ�ن پیــ�ا اســت، ب یــت نقــش دولــت و همــ�نط�ر  ــ� مح�ر ب
هــ�ی  پــس از انقــ�ب، در ادامــه ب�ن�مــه   گ�اری صــنعتی ب�دنــ�.  اقتصــ�دی و ســ�م�یه 

کــ�د: م�حلــه مه�ری اس�می را می ج  ت�سعه، دوره  اول    ت�ان به چهــ�ر م�حلــه تقســیم 
 1358_    1368ه�ی  ی ســ�ل در دوره حی�ت ام�م خمینی (ره) و جنــگ و در ف�صــله 

خمینی دوم مقـــــــ�رن بـــــــ� خ�تمـــــــه جنـــــــگ و وفـــــــ�ت امـــــــ�م شمســـــــی؛ م�حلـــــــه
ره1368مـــی�دی/1989(  شمســـی) و تغییـــ� رهبـــ�ی و اصـــ�ح�ت اقتصـــ�دی دو

ی�ســـــت ــ�ل�شمیجمه�ری ه ر ــنج�نی در ســـ ــی؛ 1368_  1376ه�ی رفســـ شمســـ
ره م�حلــه خــ�داد در زمــ�ن اصــ�ح�ت سی�ســی و جنــبش معــ�وف بــه دوم ســ�م دو

 
ــ�ی . ١ ــه معنـ ــی» بـ ــ� «عم�انـ ــه در اینجـ ــ�ن  developmentالبتـ ــه آن زمـ کـ ــت  ــعه اسـ ــ�ن ت�سـ و همـ

ی�س�ختی نیست.ش� و منظ�ر ل�ومً� فع�لیت«عم�انی» ت�جمه می  ه�ی س�ختم�نی و ز
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ی�ســــت  ؛ م�حلــــه1376_  1384ه�ی جمه�ری ســــی�محم� خــــ�تمی در ســــ�لر
ره کـــــه بـــــ� انتخ�بـــــ�ت دو ی�ســـــت چهـــــ�رم  جمه�ری و انتخـــــ�ب محمـــــ�د نهـــــم ر

 بع� آغ�ز ش�.شمسی به  1384ن�اد، از س�ل احم�ی
ران   گ�ن،   10در دو گ�نــ� زی انقــ�ب اســ�می بــه د�یــل  س�له اولیه، بع� از پی�و

ه�ی پــنج ســ�له کش�ر ف�ق� یک ب�ن�مه مص�ب ت�سعه ب�د. تنظــیم و اجــ�ای ب�ن�مــه
ه�ی عم�انــی ای و متفــ�وت از ب�ن�مــهه�ی ت�ســعهبعــ� از انقــ�ب بــه شــکل ب�ن�مــه

آغــ�ز شــ�.اج�ای ب�ن�مــه دوم ت�ســعه، بــه شمســی  1368پــیش از انقــ�ب، از ســ�ل 
یب �یحــه ب�ن�مــه، بــ� وقفــه یــک ســ�له از  علت طــ��نی شــ�ن ف�اینــ� ب�رســی و تصــ�

شمسی، و ب�ن�مــه 1379شمسی آغ�ز ش�. ب�ن�مه س�م ت�سعه در س�ل    1374س�ل  
شمسی اج�ایی ش�.  1389شمسی و ب�ن�مه پنجم در س�ل    1384چه�رم در س�ل  

ک�ام از این ب�ن�مــه ه�، بــه نحــ�ی متــ�ث� از الگ�هــ�ی ت�ســعه جهــ�نی بــ�د. بــ� ایــن ه� 
ی�ی در ای�ان به مــ�ازات ظهــ�ر مط�لعــ�ت ت�ســعه در جهــ�ن وج�د، ب� اینکه ب�ن�مه ر

ــ�ت و  شــ�وع شــ�ه و تطــ�ر داشــته اســت، و تج�بیــ�ت شکســت و ت�فیقــ�ت نظ�ی
هــ�ی ت�ســعه بــه آن منتقــل شــ�ه اســت، ت�فیــق عملــی نی�فتــه و در نتیجــه الگ�ی

کشــ�ره�ی ت�ســعهایــ  گ�ارشی�فته محســ�ب نمی�ان هنــ�ز جــ�ء  هــ�ی شــ�د و در 
ــ�نی ــعه ب�نـــــک جهـــ ــ�زم�ن  1ت�ســـ ــ�نی ســـ ــعه انســـ ــ�ارش ت�ســـ گـــ ــ� ملـــــل و   2متحـــ

 رود.ت�سعه» به شم�ر می«درح�ل
یخی ت�سعه و شکست آن در ای�ان، و ظهــ�ر آســیب ه� ب�ین ت�تیب تج�به ت�ر

هــــ�ی بســــی�ر ن�شــــی از ایــــن تج�بــــه، بــــ� فقــــ�ان التفــــ�ت بــــه بنیــــ�د و ن�هنج�ری 
لــت  ان�یشگ�نی ت�سعه و ب� پ�ی�ش ب�ون ف�است نظ�ی�ت و الگ�هــ�ی ت�ســعه د�

که ضم�نت ت�فیق ب�اسطه هنج�رمنــ�ی، زمینه من�ی لهمنــ�ی و مســئ دارد. چ�ا 
شــ�د. از ســ�ی دیگــ�، ایــن تج�بــه نــ�م�فق در در بنیــ�د ان�یشــگ�نی آن تمهیــ� می

 
1. The World Bank World Development Report (WDR) 
2. UNDP Human Development Report 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank
http://blogs.odi.org.uk/blogs/main/archive/2006/11/27/Beyond_the_UNDP_Human_Development_Report_2006.aspx
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یشه ش�ایطی رخ می یخی ر گست�ه ف�هنگی تم�نی ب� می�اث ت�ر که ای�ان یک  ده� 
که می ت�ان� آین�ه و دنیــ�ی دیگــ� را داری است و ذخی�ه ان�یشگ�نی غنی ای دارد 

رت اجتنــ�ب از در پــیش راه خــ�د و جهــ�ن داشــته ب�شــ�.از ا یــن رو، عــ�وه بــ� ضــ�و
ــ� ظ�فیــت ــب ب ــ� متن�س ــه جهــ�نی دیگ ــتی�بی ب کــ�م، دس ــه ن� ــن تج�ب هــ�ی تکــ�ار ای

یخی امک�ن هـــ�ی آینـــ�ه و شـــ�ایط جهـــ�نی، التفـــ�ت بـــه بنیـــ�د ان�یشـــگ�نی تـــ�ر
ری میمن� و مسئلههنج�ری، زمینه کن�. ل�ا مح�ر را ب�ای ط�ح آین�ه ب�یل ض�و

کــه پ�ســخی ت�جه به شی�ه ط�احی الگ� ی دستی�بی به ت�سعه ف�استمن� در ایــ�ان 
رت پیشگفته است، �زم می ب�شــ�  پــ�داختن بــه ت�ســعه و ال�امــ�ت آن در .  به ض�و

که ب� وج�د ب�خ�رداری از یک ف�هنگ غنی، به واسطه عقب   کش�ری م�نن� ای�ان 
ری  یـــک و ن�آو هـــ�ی مـــ�رن، در عصـــ� ح�ضـــ� در زمـــ�ه م�نـــ�ن از تحـــ��ت تکن�ل�ژ

یشــه هــ�ی ایــن بن�ی مینی�فته دســتهت�سعه  کش�ره�ی کــ�وش درر شــ�د، نی�زمنــ� 
یســت اجتمــ�عی در وضــعیت اســت. ت�ســعه ی�فتگی بــه مث�بــه صــ�رت مطلــ�ب ز

قــ�ن بیســتم و پــس از آن، دچــ�ر من�قشــ�ت ف�اوانــی در مبــ�نی نظــ�ی و فکــ�ی بــ�ده 
اســت و اگ�چــه در مــ�ج نخســتین آن، اقتصــ�د و رشــ� اقتصــ�دی بــه عنــ�ان تنهــ� 

ــه ت�ســعه در جهــ�ن مطــ�ح میشــ� ــ� شــ�، در دهــهخص دســتی�بی ب ه�ی اخیــ� و ب
کــه در نتیجــه ایــن نگــ�ه تــکچ�لش کشــ�ره� و منــ�طق هــ�یی  خطی بــه ت�ســعه در 

ه�ی متنــ�ع دیگــ�ی نیــ� ع�ضــه شــ�ه مختلــف جهــ�ن پ�یــ� آمــ�ه اســت، دیــ�گ�ه
که می ی�ی و سی�ستگ�اری ت�سعه مــ�رد ت�جــه قــ�اب�یست در فهم، ب�ن�مهاست  ر ر

 گی�د. 
یخی ت�سعه و شکست آن در ای�ان، و ظهــ�ر آســیب ه� ب�ین ت�تیب تج�به ت�ر

هــــ�ی بســــی�ر ن�شــــی از ایــــن تج�بــــه، بــــ� فقــــ�ان التفــــ�ت بــــه بنیــــ�د و ن�هنج�ری 
لــت  ان�یشگ�نی ت�سعه و ب� پ�ی�ش ب�ون ف�است نظ�ی�ت و الگ�هــ�ی ت�ســعه د�

که ضم�نت ت�فیق ب�اسطه هنج�رمنــ�ی، زمینه من�ی نــ�ی و مســئلهم دارد. چ�ا 
شــ�د. از ســ�ی دیگــ�، ایــن تج�بــه نــ�م�فق در در بنیــ�د ان�یشــگ�نی آن تمهیــ� می
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یشه ش�ایطی رخ می یخی ر گست�ه ف�هنگی تم�نی ب� می�اث ت�ر که ای�ان یک  ده� 
که می ت�ان� آین�ه و دنیــ�ی دیگــ� را داری است و ذخی�ه ان�یشگ�نی غنی ای دارد 

رت اجتنــ�ب از در پــیش راه خــ�د و جهــ�ن داشــته  ب�شــ�.از ایــن رو، عــ�وه بــ� ضــ�و
ــ� ظ�فیــت ــب ب ــ� متن�س ــه جهــ�نی دیگ ــتی�بی ب کــ�م، دس ــه ن� ــن تج�ب هــ�ی تکــ�ار ای

یخی امک�ن هـــ�ی آینـــ�ه و شـــ�ایط جهـــ�نی، التفـــ�ت بـــه بنیـــ�د ان�یشـــگ�نی تـــ�ر
ری میمن� و مسئلههنج�ری، زمینه کن�. ل�ا مح�ر را ب�ای ط�ح آین�ه ب�یل ض�و
کــه پ�ســخی ت�جه به شی�ه ط �احی الگ�ی دستی�بی به ت�سعه ف�استمن� در ایــ�ان 

رت پیشگفته است، �زم می ب�ش�.   به ض�و
کــه نی�فتگی به مث�به روی دیگ� ت�سعهت�سعه ی�فتگی از جمله مب�حثی است 

کشــ�ره�یی بــ� شــ�ایط مشــ�به ایــ�ان ه�ی مط�حدر نظ�یه ش�ه از س�ی متفک�ان در 
آن، از جمله به اهمیت پ�هی� از تقلی� صــ�ف از  م�رد ت�جه ج�ی ب�ده است و در

یک�ده�ی مسلط غ�بی در ان�یشه کیــ� میرو رزی ت�سعه ت� یکــ�د در و شــ�د. ایــن رو
گ�اشته است، ام� مع ا�سف ب�ی� اذع�ن ای�ان نی� ت�ثی�ات ق�بل ت�جهی را ب� ج�ی 

کـــه همچنـــ�ن آنچـــه در الگـــ�ی ت�ســـعه کشـــ�ر در نظـــ� ب�ن�مـــهکـــ�د  ی�ان وی�بی در   ر
کـــه ت�ســـعه را در رشـــ� سی�ســـت گ�اران غلبـــه دارد، نگـــ�ه خطـــی مـــ�رنی اســـت 

رده�ی آن خ�صــه می کنــ�. بــ� ایــن حــ�ل، فشــ�ره�ی ن�شــی از اقتص�دی و دســت�و
ه�ی مختلف م�دی، سی�سی، اجتم�عی، ای در بخشپی�م�ه�ی چنین ت�سعه

که ب�ن�مه گ�ی� از تص�یق اف�هنگی و ... ب�عث ش�ه است  ی�ان ت�سعه ن� همیــت ر
ه�ی اخی� و ج�یگ�ه وج�ه ب�یل دیگ� در ت�سعه ب�شن�. در این چ�رچ�ب، در س�ل

 ه�ینظ�یــه  زمینــه  در  جــ�ی  مب�حــث  _  اقتصــ�دمح�ر   نگــ�ه  غلبــه  تــ�اوم  وجــ�د  ب�–
 . است ب�ده متفک�ان و ان�یشمن�ان ت�جه م�رد ت�سعه ب�یل

کشــ�ر مــ�رد پ�دازی ت�ســعه نیــ� در هــ�ی دیگــ� نظ�یــهدر چنــین وضــعیتی، م�ج
ر انتق�دی این نظ�یه که در فصل آین�ه م�و گ�فته است  ه�، وج�ه مثبت ت�جه ق�ار 

ه�ی مختلف رانش�ن خ�اه� داد. به واسطه چنین پ�داختی از نظ�یه  و منفی آنه�


