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 چکیده
توسعه ازجملره ایررا  اسرت. ایرن مسرئله پرن از انقرال  نیافتگی، مسئله اصلی جوامع درحالسعهتو

رح هرای متتلر ، موجرد  ر گذارا  بروده کره در دوره اسالمی همواره دغدغه اندیشرمندا  و سیاسرت
منظور ریزی توسعه برقرار کرده اسرت. برههای متفاوتی را با برنامهای شده و نسبتهای چندگانه ماگفت

براسراس رو   1392ریزی توسعه، دورٔه زمانِی بعرد از انقرال  اسرالمی ترا سرال بررسی موانع برنامه
توصری   عی اجتمرا تحلیل موقعیتی )منطق موقعیت(، موردمطالعه قرارگرفته و در قالر  پرنم موقعیرت

یژه در نسبت با علوم انسانی انتقادی ریزی توسعه بهشده است. تال  شده در هر دوره، وضعیت برنامه و
ریزی و هررای مرردرر در فراینررد برنامررهمررورد تحلیررل قرررار گیرررد. همگنررین کنشررگرا ، ننادهررا و جریا 

زی توسعه و فرایندهای نوسرازی ری رنامهدهند بها نشا  می اند. یافتهشدهگیری کشور نیز ارزیابی تصمیم
هرای اساسری گرایی انتقادی( و عملی )منندسی اجتماعی( برا چال در ایرا  در دو سطح نظری )عقل

 گرایانره مسرا،ل،شناسی مستلزم فنم واقع ریزی توسعه از حیث معرفتمواجه است. موفقیت در برنامه
نیز منرو  بره اصرالحات تردرینی، نقرد  عی اجتما هاست و از بعد پیشرفت علوم انسانی و نقد اندیشه

 گذاری است.در فرایندهای سیاست و رشد مشارکت اجتماعی  عملکردها
 گرایی انتقادی، علوم انسانی، منندسی اجتماعی ریزی توسعه، عقل برنامه  : ها کلیدواژه 

ر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

 ایرا  ،تنرا  دانشگاه یاجتماع علوم  دانشکده ی،شناسجامعه اریدانش .1
 

یسنده ایرا  تنرا ، یی، با با عالمه دانشگاه یعموم  یگذاریمشخط یدکترا  یدانشنو .2  مسئول( )نو
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 مقدمه.  1
در سررر مانرردگی را صررد سررال اسررت کرره سررودای رهررایی از عق جامعٔه ایرررا  برری  از ی 

هررا و شده اسررت اولررین مواجنرره و ننیرر  زد  برره خررود در جریررا  جن پروراند. عنوا می
های تحقیرکننده ایرانیا  و همگنین توسط جنانگردا ، بازرگانا  و آشنایا  به دیگررر شکست

ها مننر به اقرردامات اصررالحی ممال  پیشرفته صورت گرفت و درننایت تراکم این آشنایی
پن تالشرری مررداوم برررای خواهی شد. ازآ پن جریا  مشرو هس کبیر وعصر ناصری و امیر

ها و نیل برره پیشرررفت و ترقرری در میررا  آحرراد روشررنفکرا  و نواندیشررا  ماندگیجبرا  عق 
تأریر از شرایط و زمانه خود نبوده است؛ چو  ها بیصورت گرفت که سر برآورد  و  رح آ 

شوند سّلط و مشتصات زمانه خود تولید میم جتماعیوسیله نیروهای اها بهها یا نظریهایده
کید بر این ایررده اسررت کرره  (. چنانکه54، 1389، 1)آلمندیندگر در گفتما  پسااستعماری تأ

توانند خودشا  را جدا و خررارا از غررر  و اروپررا تعریرر  کننررد نیافته نمیکشورهای توسعه
ت و ترقرری چیررزی جررز رف پیشرر  3 تر اینکه به تعبیررر رادکلیرر منم (؛ و146، 2007، 2)بامبرا 

( که خود ضرورت تعامررل 17، 2006تعامل اجتماعی بین فرهن ، سنت و مدرنیته نیست )
یه  کند. ها و متن را تأیید میبین رو

گیری دولت مدر ، تحّولی در ساختارها آغرراز و جامعررٔه  با روی کار آمد  رضاشاه و شکل 
برداری رد پیرردا کرر ایرا  به فرایند نوسازی آمرانرره و ازبرراال ورود   هررای مررداوم در ننادهررای  . الگو

اوری و صررنعت و   اجتماعی و فرهنگی، ساختار دولت و نیروهررای نظررامی برره همررراه ورود فنررّ
کارشناسا  غربی به کشررور، تنرردد آمرانرره را برررای کشررور برره ارماررا  آورد. چراکرره توسررعه و  

(،  2005)   4د فریرردمن قررا به اعت که شد. درحالی ریزی صرفًا امری فنی و عمرانی تلقی می برنامه 
ریزی عاری و رها از بسترهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگرری نیسررت و دو  مفنوم و فرایند برنامه 

(  1987)  5زعم فررالودی ریزی توأما  باید مدنظر قرررار گیرنررد. برره بعد صوری و محتوایی برنامه 
ر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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علوم انسانی، تحّوالت  

 و ...   گفتمانی 

صرروری و  د  دو بعرر   ریزی عقالنی برآمررده از سررنت اربرراتی، ترروا  همررراه و ترروام سرراختن برنامه 
 محتوایی را ندارد. 

عنوا  بررازیگر اصررلی رخدادی که در این دورا  اهمیت دارد محوریت یررافتن دولررت برره
هررای عنوا  موتررور اصررلی دگرگونیتوسعه و نوسازی است. حکومت در ایرررا  از دیربرراز برره

و زیادی بر سررازما  سیاسرری و اقتصررادی و همگنررین فرهنرر   تأریرات اساسی مطرح بوده و 
برجای گذاشته است. اگرچه برخی از این تررأریرات خواسررته و برخرری نیررز همگررو   اعاجتم

ترروا  ننرراد هررای اساسرری را میها ناخواسته بوده، امررا آغررازگر دگرگونیاعتراضات و انقال 
ین و ت بیررت دولررت مرردر  در ایرررا ، فراینررد 1389، 1دولت دانست )آبراهامیررا  (. بررا تکررو

ها و گذاریدولررت )حکومررت( در قالرر  سیاسررتط عی توسرر نوسررازی اقتصررادی و اجتمررا
ترروا  های عمرانی پرری  از انقررال  اسررالمی را مییابد. برنامهریزی مستمر تداوم میبرنامه

 نمونه کامل این اتفاق دانست. 
انتقررادات جرردی و مبنررایی متوجرره رونرردهای  ،1357پن از انقال  اسررالمی در سررال 

اید،ال  سازی و ساختن جامعهٔ دیدی برای تمد ج هاییهشد و داع پنلوی نوسازی در دورا  
تدریم شرربیه همررا  رونرردهای قبلرری بررر ها بهدر بسیاری از حوزه ،وجودمطرح گردید. بااین

های بیشررتری صررورت گرفررت تررا از مسا،ل فرهنگی تال   . البته در حوزهٔ 2کشور حاکم شد
با احکررام اسررالمی   متناس گذاری و حتی برخوردهای آمرانه، فضای جامعه ریق سیاست

شود. چراکه انقال  اسالمی عالوه بر دگرگو  کرد  نظم سیاسی کنررن، برره اتکررای پشررتوانه 
در نظم فرهنگرری و معرفترری نیررز  تحّول دینی و اید،ولوژی  خود مدعی حکومت اسالمی و 

 ها افکار مارکسیستی موج  شد در حوزههای جدید و در رأس آ بود. وجود و ورود اندیشه
پای ایرا  با چال عقیدتی بهو فکری  یژه در ابتدای انقال  اسالمی، نظام نو های فررراوا  و و

بههای زیاد کشمک  های فکری و گفتمانی، جامعه شرراهد موازات این چال شود. به رورو
ر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

یژه به  را  شباهت این .2   کرد. مشاهده توا می ... و تنارت عمرانی، و کالبدی توسعهٔ  نوسازی، افزاریستت  هایحوزه  در و
  و نانیج بان  با اقتصادی روابط تدرینی گستر   ایرا ، در خارجی هایشرکت گذاریسرمایه به توا می ،م العنوا  به

  ... و اعتباری  و مالی  مدسسات  تأسین مصرف، بازارهای  گستر   خارجی،  کاالهای واردات توسعه پول، المللیبین  صندوق
نمود.  اشاره

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_gP_0lu7YAhXQJ1AKHez_BcUQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FErvand_Abrahamian&usg=AOvVaw0EZrh2mMJ6nfoI0g94PHY8
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هررای سررنتِی مررذهبی، روشررنفکرا  مررذهبی و های عملی میررا   ی ها و درگیری بروز تن 
ز آ  را در ابتدای انقال  اسالمی، در استعفای دولت موقررت و ا مواردیها بود و غیرمذهبی

ین قررانو  تستیر سفارت امریکا، واقعه انقال  فرهنگی و تعطیلی دانشررگاه ها و رونررد ترردو
 توا  مشاهده کرد. اساسی می

ها و  های بعد هرچند با وقوع تحّوالت اجتماعی و سیاسی و فکری در ایرا ، دانشگاه در دهه 
شی و پژوهشی گستر  پیدا کردند و ورود علوم جدید به ایرررا  مسرریر همرروارتری  وز های آم نناد 

یی  یافت؛ اما مسئلٔه ما و جنا  جدید و معرفت بشری مدر  همگنا  حل  نشده باقی ماند. از سو
ها جنت رشررد  اندک علوم تنربی و فنی از سوی حاکمیت به رسمیت شناخته شد و از آ  اندک 

ی و منندسرری اسررتفاده گردیررد. از سرروی دیگررر علرروم انسررانی و  شررک های پز فناوری و پیشرفت 
های سنتی حاکمیت مواجه شد و رقبایی چو  فقرره و  های جدید همواره با برخورد بت  اندیشه 

ها و  گذاری دیگر معارف دینی را در برابر خود دید. چنین وضررعیتی موجرر  گردیررد در سیاسررت 
ای نامتعارف نق  ایفا کنند و  گونه مفاهیم گوناگو  به و  معارف  ها نیز ترکیبی از علوم،  ریزی برنامه 

 ریزی و توسعه شکل نگیرد. درننایت درک درستی از برنامه 
توسعه چیست و هر زما  فرصتی برررای ایررن  دانیم که برنامهٔ ما هنوز از نظر مفنومی نمی

و کارخانرره ه فرودگاهای فیزیکی م ل احداث جاده و گذاریایم به سراغ سرمایهکار پیداکرده
های ایم. چو  ما از دیدگاه فکری وارد توسررعه نشرردیم، برنامررهایم و آ  را توسعه پنداشتهرفته

از  توسررعه گذاری شکل گرفت و های مادی و سرمایهتوسعه در ایرا  از هما  آغاز روی بنیا 
شتن سررابقه دا اوجود اداره و تکنوکراسی انتقال یافت. درواقع ما ب حوزه علم و اندیشه به حوزهٔ 

سررازیا اسررت ما  »مفنوم ریزی هنوز در مراحل اولیرره هسررتیم و نیرراز اصررلیزیاد در برنامه
 (. 1391)عظیمی، 

سرراله توسررعٔه  های پنم های عمرانرری پرری  از انقررال  اسررالمی و همگنررین برنامرره برنامرره 
عه  وسرر برررای ت ریزی  ترین برونداد برنامرره اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمنوری اسالمی منم 

کرد بودجررٔه کشررور  هررایی برررای هزینرره ها در عمررل عمرردتًا  رح در ایرا  هستند؛ اما این برنامه 
دیگر، نگاه راهبردی در ترسیم الگوی توسعه ایرا  قّوت الزم را ندارد.  عبارت آیند. به شمار می به 

ت و ربررات الزم های توسعه در ایرا  نشررا  می نگاهی به برنامه  جررود  و  در آ   دهررد کرره جامعیررّ
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یت بیشتری دارند و سیاسررت  هررای  گذاری مسررتقل در حوزه ندارد. امور دفاعی و اقتصادی اولو
های نظری و الگوهای جنانی نیز قبل و پن  ها از پارادایم اجتماعی اندک است. تأریرپذیری آ  

هررا در  ررول  رغم همرره تال  (. کشور ما برره 1388از انقال  یکسا  نیست )غفاری و امیدی،  
یافتٔه جنا  قرار گیرد. سنم انرردک ایرررا  از  گذشته، نتوانسته در زمرٔه کشورهای توسعه  ند دههٔ چ 

تولید رروت جنانی، فقدا  صنایع پیشرفته در خودروسازی، هواپیماسازی، فناوری ا العررات  
های اخیررر،  های منفی رشد اقتصررادی در سررال های باالی تورم و نرخ و پتروشیمی، تنربه نرخ 

های  بقرراتی و تضررادهای  نشینی، تشرردید شررکاف های اجتماعی و حاشیه   سی ینده آ رشد فزا 
فرهنگی نشا  از همین عارضه تاریتی دارد. بت  منمی از این مسئله برره فقرردا  درک ابعرراد  

های معرفتی و عملکررردی کرررده  گردد که کشور را دچار شکاف فکری و اجتماعی توسعه بازمی 
 پایداری کرده است. نا ندی و  و فرایند توسعه را مواجه با ک 

در اقتصادی که دچار مشکالت ساختاری و ننادی باشد و فرایند توسررعه در آ  متوقرر  
های مالی و تزریق سرمایه برای گستر  تولید و اشررتاال تررا حررد معینرری شده باشد، تحرک 

 یلتومبو ا کند. مظاهر توسعه از قبیل راه و جاده و سّد پذیر است و وضعیت را بدتر میامکا 
تواند وارداتی باشد و از  ریق فرو  مواد خام  بیعی محقررق گررردد؛ تلفن همراه و ... می و

ها، روابررط، ...( وارداترری ها، قوانین، رویررهاما وجه ننادی و انسانی توسعه )ننادها، سازما 
ها، باورهررا، سرراختارها و سررازوکارهای جامعرره تدرینی در اندیشه تحّول نیست و محصول 

تواند احساس رضایتمندی عمومی و زندگی بنتر ایناد کند، تننا ایدار که میپ توسعهٔ است. 
شود؛ بنابراین اگر شر  کررافی توسررعه )وجرره در صورت تحقق این وجه از توسعه ایناد می

یتی( نبوده و فرایند توسعه متتل باشررد، دیگررر سیاسررت های دولررت تررأریری در ننادی و هو
 (. 1391 رنانی،بنبود وضعیت نتواهد داشت )

نیافتگی از مسررا،ل اصررلی کشررور ماسررت و تررال  با این وص  اگر بپذیریم که توسررعه
منظور حررل ایررن معضررل و رسررید  برره سررطوح گذارا  بررهریزا  و سیاسررتها و برنامهدولت

که چرا تاکنو  این منم محقق نشده و  شودمیقبولی از توسعه است، این پرس  مطرح قابل
شده است؟ در ایننا های صورت گرفته، رمرات اندکی حاصلتال  و ها نهدر مقایسه با هزی 

گرایی های عقررلریزی توسعه در ایرا  را بررا کاربسررت نظریررهتال  داریم علل ناکامی برنامه
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ریزی انتقادی و منندسی اجتماعی تبیین نموده و به واکاوی مبانی معرفتی و گفتمانی برنامرره
در ایرا  بعد از انقررال  اسررالمی بپررردازیم. برره همررین ی انتقادعلوم انسانی  تحّول توسعه و 

در قال  پنم موقعیت اجتمرراعی  1392منظور بازه زمانِی از ابتدای انقال  اسالمی تا سال 
 موردمطالعه قرارگرفته است. 

 
 . پیشینٔه پژوهش2

های یافتگی، کترر  و مقرراالت و یادداشررتهای معرفترری و توسررعهپیرامو  ارتبا  میا  حوزه
شده اسررت؛ امررا بررسرری دقیررق نظرا  و افراد دیگر نوشتهای از سوی اساتید، صاح ندهاکپر

هررای سیاسرری موجررود در جمنرروری اسررالمی از های معرفترری و گفتما ارتبا  میا  جریا 
 ریزی توسعه از سوی دیگر چندا  موردتوجه قرار نگرفته است. ت برنامهتحّوالسو و ی 

های فکری و دینی در ترراریم معاصررر ایرررا  و نقرر  تما گفمعرفی ها با برخی از نوشته
سیاسرری و دموکراسرری بررا ایررن  ت سیاسرری، برره بررسرری رابطرره میررا  توسررعهٔ تحّوالها در آ 

های سنتی، ایررد،ولوژی  و اند گفتما ها تال  کردهاند. آ ها پرداختهها و جریا اید،ولوژی
یررا گفتمررا  ترقرری را در اندیشرره  ؛ (1387 ، دموکراتی  را از یکدیگر تفکی  کننررد )سرررو

های تعالی، تکامررل و توسررعه را معرفرری روشنفکرا  دینی موردبررسی قرار داده و اید،ولوژی
برخی دیگر از منظر فلسفه و علوم انسانی به توسعه و مدرنیترره  (. 1389اند )حناریا ، کرده

ین آ  را در و داده  اند تا رابطه میا  ایررن دو را نشررا نظر کرده و تال  داشته چگررونگی تکررو
اند و از هررا علرروم انسررانی و توسررعه در جنررا  کنررونی همبسررتهایرا  شرح دهند. از نگرراه آ 

عنوا  یکرری از (. عظیمرری برره1390؛ 1389سررتند )داوری اردکررانی هپررذیر نایکرردیگر جدا 
ا،ل مسرر و فنررم های خود همواره بر لزوم درک شده ایرا ، در آرار و نوشتهاقتصاددانا  شناخته

کید داشته و نیل به توسعه دانررد. وی عرردم درک صررحیح از یافتگی را منو  به آ  میتوسعه تأ
(. 1391دانررد )عظیمرری، یافتگی میتوسعه و ننادینه نشررد  مفرراهیم آ  را از موانررع توسررعه

نیافتگی ایرا  را توجه صرف برره های خود یکی از موانع توسعهنژاد نیز در پژوه موسی غنی
او کنررد. عنوا  مررانع معرفرری میسرراالری را بررهی توسررعه دانسررته و فنزیکرری و مررادّ فیابعاد 

 (. 1386نژاد، داند )غنیمدار را مانع توسعه میهای توسعه و تفکر دولتاید،ولوژی
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دار و مبتنررری برررر برخررری از محتررروای تولیدشرررده مررررتبط برررا ایرررن حررروزه، جنرررت
ای  نقرر  علرروم انسررانی در توسررعه همرر اولین های قبلی است. برای م ال »گذاریسیاست

نور برگررزار شررد. محترروای مقرراالت ایررن همررای  و به همت دانشگاه پیام 88ملیا در سال 
 سازی و منندسرری فرهنگرری اسررت و کمتررر زمینررهٔ افزاری، بومیبیشتر معطوف به جنب  نرم 

 علمی و انتقادی دارد. 
انررد، جتماعی جامعه پرداختها تّوالحتهایی که به علوم انسانی و دیگر مقاالت و نوشته

یکردهای متفاوتی دارند. در این نوشته ها مررراد از علرروم انسررانی، علرروم عقالنرری و اساسًا رو
یافتگی کشررور انتقادی مدر  نیست. ضمن اینکه به ارتبا  میا  ایررن علرروم و فراینررد توسررعه

 حرروهٔ ن مرراعی وکرره رابطرره میررا  فضررای معرفترری و فضررای اجتتوجنی نشده است. درحالی
ها برای ما اهمیت دارد. پرررداختن برره ریزیها و برنامهگیری ها بر تصمیمتأریرگذاری گفتما 

هایی است کرره ها از مقولهگذاریهایی چو  فقه و اید،ولوژی و تأریرشا  در سیاستمعرفت
 شده است. کمتر بدا  پرداخته

شررود، خته مینااعیا شرر گرایی انتقررادیا و »منندسرری اجتمرر آنگه تحت عنرروا  »عقررل
پر است که هررم در حرروزه نظررری و هررم در عمررل مورداسررتفاده  1بتشی از نظریات کارل پو

نوعی گرایی انتقررادی را بررهپردازا  و سیاسررتمدارا  قرارگرفترره اسررت. عقررلفیلسوفا ، نظریرره
پر دانست و منندسی اجتماعی را نتررایم آ  شناسی و رو  توا  برگرفته از علممی شناسی پو

 سیاسی و اجتماعی قلمداد کرد. ه در حوز
پر آنگه »علوم انسانیا را از تکامل گونه کنررد کرراربرد های زیستی متمایز میبه اعتقاد پو

گاهانه رو  انتقادی است. برخالف معارف پیشاعلمی که ج زمی هسررتند، علررم بررا ابررداع آ
قال  یرر   درلم را فرایند رشد ع ،کند. به این منظورجزمی و انتقادی پیشرفت میرو  غیر

اول با  رح ی  مسئله یا بررروز یرر  »موقعیررت  توا  نشا  داد. مرحلهٔ ای میمرحلهمدل سه
هایی است که در پاسررم برره آ  مسررئله حلدوم شامل راه شود. مرحلهٔ آفرینا آغاز میمسئله

مررو  هایی هستند که بایررد آزها و نظریهها، حدسها هما  فرضیهحلشوند. این راه رح می
های هاست که موجرر  حررذف خطاهررا و نظریررهحلها و راهسوم آزمو  نظریه . مرحلهٔ ندشو

ر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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یکردهررای علمرری و های موفق یاد گرفته میحلشود و راهنادرست می شود. تفاوت میررا  رو
غیرعلمی در همین شیوه نقادی و تال  برای یادگیری از  ریق حررذف خطاهاسررت کرره مررا 

فرایند باید حاالت ذهنی و روانی را از محترروای عینرری و ن در ای فعاالنه در آ  حضور داریم. 
محتوای منطقی و ا العاتی ی  اندیشه تفکی  کنیم و بدانیم که تننا محتوای منطقی یرر  

بحررث انتقررادی اسررت و نرره رونرردهای گیرررد، قابلگزاره که در معرض دید عمومی قرررار می
پر، روا   (. 1390شناختی و ذهنی )پو

پر با تکیه بر آرای سیاسرری  اد برای ادارهٔ ی نّق ایگرعقلاما راهبرد  امور اجتماع چیست؟ پو
کنررد، در خود، شبیه هما  روشی را که برای حل مسا،ل نظری و رشد معرفررت پیشررنناد می

 گیرد. کار میاجتماعی و برای مواجنه با مشکالت و مسا،ل عینی جامعه نیز به عرصهٔ 
بندی شود. نباید گما  کرررد د تبیین و صورت جوا،ل مواجتماعی ابتدا باید مس در عرصهٔ 

نمایند. معمواًل میا  سیاستمدارا  و که مسا،ل از قبل روشن و مشتص هستند یا بدینی می
یت رو ازایررن ؛ نظررر وجررود دارد هررا اختالفبندی آ دولتمردا  در با  مسا،ل اساسی و اولو

ازآ  بایررد برره ندی کرد. پررنبا صورت ها رنتست باید بر سر مسا،ل توافق حاصل کرده و آ 
راهکارهای خالقانه و جسورانه همت گماشت و در ایررن تررال  تمررامی متتصصررا  و  ارا،هٔ 

هررای متتلفرری از توانند نق  داشته باشررند تررا  ی کارشناسا  و حتی شنروندا  عادی می
 ندشررومی ها مطرررح ها و گمانررههای رقی  که در قال  فرضرریهحلها مطرح شود. راهدیدگاه

عنوا  هررا بررهباید با معیارها و ضوابط عقالنی مورد داوری و ارزیابی قرار گیرند تا بنترررین آ 
ها و برخرری شرررایط »برنامه عملیا در آ  حوزه به اجرا درآید. ازآنناکه برره دلیررل پیگیرردگی

ارد، های اجتمرراعی همررواره وجررود دنشده در برنامررهبینیکنترل، نتایم و تبعات پی غیرقابل
هررا بررا مشررارکت شررنروندا  در فضررایی برراز و آزاد وجررود دارد. حلم بررسی انتقادی راهزول

یکرد به این جنررت اسررت کرره موجرر  افررزای  دقررت در انتتررا  و اجرررای  اهمیت این رو
راهکارها شده و مشارکت مردم موجرر  همکرراری و تحمررل آنررا  در صررورت بررروز نتررایم 

پ شد )پ ها خواهدنامطلو  در حین اجرای  رح   1(. 1389ر، و

ر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

 مترجم مقدمه از برگرفته .1



 

 

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان 

83 
علوم انسانی، تحّوالت  

 و ...   گفتمانی 

پر میررا  دو نرروع منندسرری   در بازخوانی مفنوم منندسی اجتماعی باید توجرره کرررد کرره پررو
پیاگرا و کال  نگر از ی   جزء یا ترردرینی تفرراوت  سو و منندسی اجتماعی جزءبه اجتماعی اتو

ید: »... کسی کرره منندسرری ترردرینی یررا جزءبرره گذارد. او در مقایسه این دو می می  جزء را  گو
ترین  ترررین و عاجررل وجو و مبررارزه بررا بزر  کند برررای جسررت ازد، روشی اختیار می س یشه می پ 

ترین خیر ننایی برای آ . ایررن  وجو و مبارزه در راه بزر  های گریبا  گیر جامعه، نه جست بدی 
تفاوت به هیچ رو تفاوتی صرفًا لفظی نیست، بلکه حا،ز ننایت اهمیت است. تفاوت بین یرر   

ع آدمی است و رو  دیگری که اگررر واقعررًا برره آزمررای  درآیررد، برره  وض نسازی رو  معقول ب 
ناپذیر رنم و محنت انسانی بیاننامد. تفاوت میا  روشی  آسانی ممکن است به افزای  تحمل 

اعمال است و رو  دیگری که  رفداری و مدافعرره از آ  برره آسررانی  است که در هرلحظه قابل 
ینکرره اقرردام دا،مررًا تررا ترراریم دیگررری در آینررده کرره  ا  د برررای ای مبدل گرررد امکا  دارد به وسیله 

یق بیفتد اوضاع  پر،  ا واحوال مساعدتر شود، به تعو  . ( 356، 1380)پو
پر در هر دو حوزه نظر و عمل با وضعیتی سیّ  در منظومهٔ  ال و پویررا مواجرره هسررتیم. در پو

بهعرصه معرفت با مسا،ل نظری  گرایی و لعقکا به هستیم و هدف رشد معرفت را با ات رورو
درپی و پرشررتا  مررواجنیم و بایررد برررای ت پیتحّوالاجتماع با  گیریم. در عرصهٔ نقد پی می

نوعی در هر دو حوزه رو بهاندیشی کنیم. ازاینمسا،ل و معضالت اجتماعی و اقتصادی چاره
توانررد موجرر  روسررت. ایررن رونررد میگذار، حل مسررا،ل پی دغدغه اندیشمند یا سیاست

 و سو و واقعیت اجتماعی از سوی دیگر شررودنطباق میا  دان  و معرفت از ی ا گاری وساز
گیرد. معرفتی که موضرروعات واقعرری را مطالعرره تناس  میا  علم و جامعه ازایننا شکل می

ها در آ  برره ای که نظریررهخود است و جامعه دنبال حل مسا،ل موجود در جامعهٔ کند و بهمی
 وند تا رشد معرفت ممکن گردد. شنقد میمح  آزمو  گذاشته و 

پر در این مقاله به جنت همین پیوند میا  حوزه معرفتی بنره  گیری از چارچو  نظری پو
نوعی محصول علرروم انسررانی جدیررد اسررت و برررای یافته بهو عملکردی است. جنا  توسعه

 دهاسررتفا شناسرری و دانرر  مرردیریتگذاری توسعه از اقتصرراد، جامعهریزی و سیاستبرنامه
بی درک شررود، آنگرراه پیمررود  مسرریر توسررعه آسررا شود. اگر ارتبا  میا  این دو بهمی تر خو

 خواهد شد. 
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ا  همواره ناظر به قوام عررالم و آدم جدیررد  مسا،ل علم جدید در  ی تاریم چنارصدساله 
ای از ترراریم علررم در  توسررعه مرحلرره بوده است. با این قیاس اگر وضع علررم در جنررا  درحال 

باشد، باید مسا،ل علم را عین مسا،ل توسعه بدانیم. مسّلم است که توسعٔه علررم و    ید نا  جد ج 
هررا  پژوه  تناسبی روشن با توسعه فرهنگرری و اجتمرراعی و اقتصررادی دارد و تحقررق همرره این 

وابسته به اراده به علم و توسعه است. ما پی  و بی  از همه به  راحی نقشرره راه و برره آشررنایا   
های راهی که باید بگشاییم و بپیماییم نیاز داریم. راه توسررعه  شرایط و دشواری   انندگا منازل و د 

 (. 100-106، 1389شود )داوری اردکانی، مدد علوم انسانی گشوده و پیموده نمی بی 
توا  فرایند اصالح و حررل مسررا،ل اجتمرراعی و اقتصررادی  نوعی می ریزی توسعه را به برنامه 

مانرردگیا را »مسررئله اساسرریا جوامررع  نیافتگی و عق  عه ر »توسرر دانست. در این وضعیت اگرر 
ریزا  برررای حررل مسررا،ل و اصررالح جامعرره را  توسعه دانسته و تال  دولتمردا  و برنامه درحال 

نیافتگیا و  بندی دقیررق مسررئله توسررعه تالشی درخور و الزم بدانیم، آنگاه تال  برای »صورت 
ین برنامه توسعه خواهد بود. پن ت   فرایند تبیین مطالبات اجتماعی گام اول در آغاز   ازآ  اتکررا  دو

بر رو  عقالنرری و انتقررادی برررای ارا،رره  به »منابع معرفترری مناسرر  )علرروم انسررانی(ا و تکیرره 
راهکارها و همگنین نقررد و نظررارت و مشررارکت کارشناسررا  و شررنروندا  ضرررورت خواهررد  

مرره مشررکالت و  ه   اری از ای عرر شررنرگرایی و ادعررای سرراختن جامعرره داشررت. پرهیررز از آرما  
های  آورد  مشارکت عمومی در فرایند نقد و ارزیابی، تصحیح خطاها و رو  ها، فراهم کاستی 

 یافته است. های جامعه توسعه گام جامعه از دیگر مشتصه به نادرست و اصالح گام 
 

 . روش پژوهش3
 کررهی اسررت ریزی توسعه شرریوه تحلیررل مرروقعیتشیوه مورداستفاده جنت تحلیل روند برنامه

پر برای مطالعه علوم اجتماعی است. مبتنی بر رو    شناسی پو
رو  منطق موقعیت از دو رکن »موقعیت و شرایطا و »اصل عقالنیررتا تشررکیل شررده 
است. کنشگر یا کنشگرانی که درصدد تبیین رفتارشا  هستیم در درو  موقعیت مرروردنظر و 

زیکی، ننادهررای اجتمرراعی و فیمحیط  در ارتبا  با دیگر عناصر موجود در موقعیت هستند. 
وسیله پژوهشگر توصرری  شرروند. کنشگرا  دیگر، همه در درو  موقعیت قرار دارند و باید به
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هر موقعیت دارای مرز معینی است و به کنشگر یا کنشگرانی که قرار است رفتارشررا  تبیررین 
ازی زس یند باشود. در فرا شود »اهدافا معین و »معرفت پیشینیا مشتصی نسبت داده می

های پیشررینی تررا تعریرر  های پژوهشگر، از ِاسناد اهداف و معرفتموقعیت، تمامی فعالیت
توانررد در بود  میدلیل فرضرریبرره مرز پیشننادی برای موقعیت باید با استدالل باشد و  بعاً 

کیررد بررر جنبررهمعرض نقد و ارزیابی نیز قرار گیرد؛ بنررابراین برره های ذهنرری و روانرری جای تأ
کیررد اندیشی با آنا ، بر جنبهیا یکسا  و نشگرا ک های عینی رفتار آنا  و ارزیابی نقادانه آ  تأ

 (. 1386 شود )پایا،می
کنررد تررا رفتررار کنشررگر)ا ( را توا  گفت مدل تحلیل منطق موقعیت به ما کمرر  میمی

م. ما بیا  بیاهای آنگیری تبیین عملکرد و تصمیم موردمطالعه قرار داده و پاستی برای مسئلهٔ 
مبنای و بر  کنندگیریم که هدف یا اهدافی را دنبال میکنشگر)ا ( را در وضعیتی در نظر می

گیرنررد و عمررل ها و ا العات، در راستای نیررل برره اهررداف، تصررمیم میای از دادهمنموعه
 ، های ضع  و قرروت آکنند. ارزیابی و نقد این فرایند با معیارهای متناس  و یافتن جنبهمی
 یین عمل کنشگر)ا ( به ما کم  خواهد کرد. تبدر 

بر مبنای این رو ، بازه زمررانی موردمطالعرره یعنرری از ابترردای انقررال  اسررالمی در سررال  
بندی، تاییررر  شده است. معیار ایررن تقسرریم به پنم دوره یا موقعیت تقسیم  1392تا سال  1357
ی در کشررور برروده  ان و گفتمرر هاست که اغل  مصادف با تحررّوالت سیاسرری و مرردیریتی دولت 

است. تحلیل ما در هررر موقعیررت بررر پایرره شررواهد ترراریتی و منررابع در دسررترس و توصرری   
پژوهی نیز در کررار وجررود دارد،  شناسی و روند رخدادهای مرتبط است. همگنین نوعی جریا  

  ریزی کشررور های سیاسی و فکررری مرردرر در مرردیریت و برنامرره ای که سیر تحّول جریا  گونه به 
ره قرارگرفته است. در هر موقعیت، عوامل و متایرهایی چو  وضعیت علم و دانشررگاه،  شا موردا 

گیری، درک از مسررا،ل  ریزی و تصررمیم یافتگی کشررور، برنامرره جامعٔه مدنی و منتقدا ، توسررعه 
شده است. تال  شررده اسررت تررا تررأریر علرروم  های منم فکری و سیاسی توصی  توسعه و نزاع 

م ابرره  ریزی توسررعه به ها نشا  داده شود و بررا فنررم برنامرره ریزی برنامه   بر توسعه  انسانی و فنم از  
 ریزی و عملکرد دولت ارزیابی انتقادی شود. فرایند حل مسا،ل اجتماعی، روند برنامه 
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 (1357-60. موقعیت اول: گذار )1-3

غرراز موقعیت اول تاریتی، از ابتدای پیروزی انقال  اسالمی و سقو  رژیررم شاهنشرراهی آ
سوم  الله مندوی کنی و برگزاری انتتابات دورهٔ وزیری موقت آیتردد و تا پایا  نتستگمی

های سیاسرری رباتیدوام و بیهای کمیابد. این دورا  مقار  دولتی ادامه میجمنورریاست
هررای سیاسرری و نیروهررای تأریرگررذار در ایررن دورا  از جریا  و اجتماعی در کشررور اسررت. 

و اغل  در تقابل با یکدیگر هسررتند.  تکّ رفته تا فدایی و مارکسیستی، مگرگرا یاسالمی و ملّ 
هایی هستند که پی  از انقال  اسالمی در مسیر مبارزه با رژیررم این نیروها دربردارنده گروه 

ها سقو  سلطنت و کنار رفتن محمدرضا پنلوی بود. پررن از قرار داشتند و وجه اشتراک آ 
انرردک اختالفررات خررود را نشررا  داد و ید  این نیروها، اندکرس قدرت  پیروزی انقال  و به

های هررای مسررلحانه و کشررمک تر گردید تا جررایی کرره کررار برره درگیری ها شفافمرزبندی
های ابترردایی انقررال  ها حذف شدند. از سوی دیگر در سالخیابانی کشید و بسیاری از آ 

ین قررادلیل تأسین نظام سیاسی جدید و چال  در تدبه سیاسرری و    اساسرری، از فلسررفهٔ نوو
 مبنای حاکمیت و نظام آینده هنوز تصور روشنی وجود نداشت. 

سررتیزانه و گفتمررا  مبررارزه بررا اسررتعمار و های غر  انقال  اسالمی ایرا  ریشه در ایررده
های روشررنفکرا  ها و نوشررتههای آ  را در ستنرانیداری داشت. ریشهامپریالیسم و سرمایه

گرایانرره و ضدامپریالیسررتی توسررط یهررای ملّ گیری جریا سررالمی و شررکلا انقال پی  از 
روحانیت سیاسی مبارز نیز از نیروهای  ،توا  مشاهده کرد. از سوی دیگرهای مبارز میگروه 

گرا و مارکسیستی بر علررم و تتصررص یهای ملّ سو جریا کننده در انقال  بود. از ی تعیین
کید داشتند و از سوی د ت بر فقه اسالمی، سرروابق وهای انقالبی به رهبری روحانیّ یرن ،یگرتأ

های فکررری و سیاسرری را در مررواردی چررو  کردند. پیامد این جدالد تکیه میانقالبی و تعنّ 
ین قانو  اساسی و انقال  فرهنگی می  توا  مشاهده کرد. تدو

یسررت.  ن   سررازگار قانو  اساسی متضّمن افکار متتل  است که لزومًا همه جز،یررات  برراهم  
یسندگا  قانو  اساسی ایدٔه برپررایی نظررام اقتصرراد اسررالمی را در سررر داشررتند و آ  را نظررامی   نو

داری است و نه سوسیالیستی. چنین نظامی مبانی نظررری قرروی نرردارد و  دانستند که نه سرمایه می 
ربرره  تن ایرررا   ازنظر تنربی نیز  ی تاریم گذشته شکل نگرفته است و قرار بود برای اولین بار در  
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شود. واضعا  قانو  اساسی عناصری را از مکت  اسالم و مکات  اقتصادی و سیاسرری رایررم در  
موج   بسا که ساختار اقتصادی و سیاسی اینادشده برره اند؛ اما چه دورا  مدر  به عاریت گرفته 

 . ( 1391  شده است )هادی زنوز، ترین مانع در راه توسعه اقتصادی تبدیل این قانو ، خود به بزر  
های ها و مراکز علمی و فکررری اوضرراع مناسرربی ندارنررد. آشررفتگیدر این دوره دانشگاه

داد. های سیاسی، فضاهای علمی و دانشگاهی را نیز تحت تررأریر قرررار مرریاجتماعی و تن 
یژه های روشررنفکری و بررهدانشگاه در ایرا  ازجمله ننادهایی است که از دیرباز مأمن گروه  و

دلیل همررین سررابقه و فضررای برراز تی بوده است. پن از انقال  بهیسمارکس نیروهای چپ و
ها و احزا  سیاسی متتل  دانشگاه را تبدیل به پایگاه خود نموده و دفرراتری دانشگاه، گروه 

هررا از اندک فضای دانشگاه با حضور ایررن گروه جنت فعالیت تأسین کرده بودند؛ اما اندک
یانی که به. یری شدفاز سیاسی وارد فضای تشنم و درگ  زعم جریررا  حضور اساتید و دانشنو

چیز شدند نیز مزید بر علت بود تررا همررهمذهبی حاکم، ضدانقال  و منحرف محسو  می
آماده ی  حرکت انقالبی برررای بررازنگری در علرروم و سرراختار آموزشرری برگرفترره از غررر  و 

 سازی این نیروها باشد. همگنین تصفیه و پاک
تعطیررل شرروند و  62تا سال  59ها عماًل از سال دانشگاه یدج  گرد انقال  فرهنگی مو

های علرروم های رشررتهستاد انقال  فرهنگی تشررکیل شررود. بررازنگری در دروس و سرفصررل
سازی قرررار های پاکهای ستاد و کمیتهسازی اساتید این حوزه، در رأس برنامهانسانی و پاک

اسررالمی در  تحررّول ی و لررزوم اینرراد انوم انسشد  علداشت. افزو  بر این، ستاد بر اسالمی
هررای ها و اینرراد درس ها و حذف بتشی از دروس و حتی رشتههای درسی این رشتهبرنامه

کیررد داشررت و بیشررترین هرردف انقررال  فرهنگرری را همررین می دانسررت و جدید اسالمی تأ
 نررهٔ هررر هزی ها و درنتینه معتقد بود که با هر مقدار صرف زمررا  و تمدیررد تعطیلرری دانشررگاه

کرد  دروس و علوم انسانی تحقق بپذیرد. در همررین دیگری هم که شده، باید هدف اسالمی
شناسی، حقوق )و علوم سیاسی(، اقتصاد شناسی، روا جامعه رشتهٔ  5راستا برای هر ی  از 

کرد و هدف ایررن ها نظارت میمرکزی بر کار آ  و تاریم، گروهی گمارده شده که ی  کمیتهٔ 
ها و کت  متناس  تنظیم ها مبانی اسالمی تعیین شود و مطابق آ ، سرفصلنایبرای  بود که

 (. 583، 1388بشود )فراستتواه، 
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در این دورا  نظریه مشتصی در اذها  سیاسررتمدارا  و تصررمیم گیرررا  وجررود نرردارد و 
ه شود. اصول اقتصادی قانو  اساسرری برر اهداف مرتبط با توسعه و پیشرفت نیز کمتر دیده می

هررا توسررط نامزدهررا سررر شود. شعارهایی که در هنگامه انتتاباتاهمگو  نوشته مین شکلی
شود، اغل  بلندپروازانرره و شررامل اهررداف کلرری اسررت. حمایررت از مستضررعفین و داده می

رسیدگی به حال فقرا و کارگرا  و دیگر اقشار که از شعارهای انقال  اسررت باعررث مصررادره 
شود. جریا  مذهبی حرراکم کرره پایگرراه دارا  میزمینک   امالدارا  و تصاحاموال سرمایه

ا  حز  جمنوری اسالمی و  یفرری از روحررانیو  سیاسرری بررود، معتقررد برره تررداوم اصلی
ریزی نظام سیاسی بر مبنای احکام شریعت بررود. برردبینی و التقررا ی دانسررتن انقال  و پایه
بدبینی به ننادهررای و تتصصا ها و جریانات موج  ایناد دعوای »تعند و برخی از گروه 

بودجها گردید. منمی چو  »سازما  برنامه  و
هررای زیررادی بررر سررر  ای علمی و کارشناسرری بررود. در آ  زمررا  درگیری سازما  برنامه اداره 

خواستند. امری که در مواردی شدنی نبود که این  آمد و همه بودجه می تتصیص بودجه پی  می 
یی،  برنامه    سازما   اعتمادی به خود موجد بدبینی و بی  بودجه بود )احمدی امو  1(. 1385و

هررا و های رقابررت و کشررمک  میررا  گروه ترروا  سررالهای ابترردایی انقررال  را میسررال
اند. در  ررول ایررن هایی دانست که هری  سنمی در پیروزی انقال  اسالمی داشررتهجریا 

ه اصررلی دغرر د و دغنفرروذ جریررا  دارها و افررراد ذیدورا  جن  قدرت میا  احزا  و تشکل
ترروا  زمامدارا ، حفظ انقال  و برقراری نظم و امنیت در کشررور اسررت. از ایررن لحررا  می

ریزی در ایررن دورا  کمترررین اهمیررت را دارد و شرررایط سیاسرری اجررازه گفت توسعه و برنامه
یژه انتقادات جدی و تندی که نسبت به نوسازی و رواا فرهن  دهد. بهچنین کاری را نمی و

 شود، مانعی جدی در این مسیر است. پنلوی از سوی انقالبیو  مطرح می ا در دورغربی 
 (1360-68. موقعیت دوم: جنگ تحمیلی )2-3

گررردد و تررا جمنوری آغرراز میموقعیت دوم تاریتی، با برگزاری انتتابات دوره سوم ریاست
 ی را ورجمنریاسررتوزیری منندس موسوی و برگزاری انتتابررات دوره پررننم پایا  نتست

ر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

یی احمدی بنمن که است ییهامصاحبه منموعه کتا  این .1  است. هتگرف  اسالمی  جمنوری اقتصادی مدیرا  برخی از امو
است.  سحابی اللهعزت  منندس  با مصاحبه از برگرفته قسمت  این
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زما  با جن  تحمیلی عررراق علیرره ایرررا  اسررت و بترر  گیرد. این دورا  تقریبًا همربرمید
شررود. وضررعیت فکررری و علمرری در ایررن دوره منمی از دهه نتسررت انقررال  را شررامل می

 همگنا  تحت هژمونی اید،ولوژی انقالبی و غلبه فقه سیاسی است. 

ی های فلسررفی و فکررری در حوزه علوم انسانی جدال های سیاسرری و مرررتبط بررا هکرره سررو
پری انقال  اسالمی نیز داشت، در جریا  بود. جدال هایدگری  ها که ی  سررر آ  در ها و پو

گروه فلسفه دانشگاه تنرا  و سر دیگر آ  در کینا  فرهنگرری و برخرری دیگررر منررالت بررود، 
، رحیمرری های فکری جدی در تاریم پن از انقال  شده بود )خنستهتبدیل به یکی از نزاع

گرا و چررپ مارکسیسررتی و های سیاسی و فکرِی ملیکه جریا (. در این برهه درحالی1389
شده بودند، جریا  مررذهبی ایررد،ولوژی  تدریم از صحنه قدرت کشور حذفروشنفکری به

تمامی ننادهای قدرت را در دست داشته و این بار خود دچررار شررکاف شررده و برره دوشرراخه 
د. هرچند هر دو جریا  مورد اعتماد حکومررت برروده و دیگرمی چپ و راست مذهبی تنزیه

هایی از قدرت را در اختیار داشتند، اما از موقعیت یکسانی برخوردار نبودند. »جریا  بت 
چپ مذهبیا که اغل  ننادهای اجرایی و رسمی کشور را در اختیار داشت و تحت عنرروا  

های فکررری خررود ریشرره سررطرح و بشد، کمتر به مبانی نظررری و  رر جناح چپ شناخته می
ای ایررد،ولوژی  های چپ با مفاهیم دینی تبدیل به منموعهپرداخت؛ اما ترکی  اندیشهمی

دارا  زالوصررفت و کرررد و برره سرررمایهشده بود که از اسالم پابرهنگا  و مستضعفین دفاع می
کرروه  ن غنررا و کرد  مسئله جنرر  فقررر وتازید. تئوریزه مالکین و بازاریا  و رروتمندا  می

ید این نوع تفکر بود و موج  تحری  تودهدرد توسط اماماسالم مرفنین بی ها خمینی نیز مد
شررد. ایررن تفکررر در سررطح جنررانی نیررز ایررده صرردور انقررال  و و  بقات پایین جامعرره می

 ایستادگی در برابر امریکا و اسرا،یل و دیگر مستکبرین را داشت. 
چپ مذهبی ذیل نظریات امام خمینی، از فقه  ا و جری  های فقنی هم در میا  بودجدال

یا دفرراع می مبنررای »احکررام رانویررها و ذیررل بر توانسررتکرررد. بررر ایررن اسرراس دولررت میپو
گذاری بپررردازد. حترری ریزی و سیاستفقیه در امور متتل  ورود پیدا کند و به برنامهوالیت

بات برخالف احکام فقنی و قواناگر این برنامه باشد؛ اما »جریا  راست ی ین جارها و مصو
دید و دخالررت حکومررت تی موجود در حوزه علمیه میهای خود را در فقه سنّ مذهبیا ریشه
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تافت. از نگاه ایشا  حق صدور احکام حکررومتی تننررا در اختیررار شررتص در امور را برنمی
د در بعرر  فقیه بود و دولت و دیگر ننادهای حکومتی از چنین حقی برخوردار نبودنررد. والیت

کرررد. اقتصادی و اجتماعی نیز این جریا  از آزادی اقتصادی و حق مالکیت افررراد دفرراع می
نمایندگا  این جریا  معتقد بودند باید بت  خصوصی حق فعالیت داشته باشررد و تولیررد و 

هررای دولررت و کنترررل آ  بررر شرردت متررال  دخالتها بهتنارت در کشور رونق بگیرد. آ 
 دند. بوتصادی های متتل  اقبت 

وجه تتطرری از هیچهای علمیه بودند بهروحانیو  سنتی که غالبًا از اعضای قدیمی حوزه
دانستند و »اختیررارات فراقررانونی و فرررا شرررعی دولررتا را قبررول احکام اسالمی را جایز نمی

هررای موتلفرره داشررت، »جریررا  نداشتند. این جریا  که نزدیکی خاصی به بازاریررا  و هیئت
 (. 1386ت )شادلو، رف نام گ فقاهتیا

بدبینی نسبت به سازما  برنامه همگنا  ادامه دارد و روغنی زننانی ر،ین وقت سازما  
بودجه در این مورد اظنار میبرنامه  دارد:و

پیروزی انقال  هنوم به نیروهای تکنوکرات، بوروکرات و کارشناسی را در پی داشررت. 
قدامات در سازما  برنامه شدیدتر بررود. در ا د. اینها یا تصفیه شدند و یا ترک پست کردنآ 

های دورا  شاه را این سازما   راحی و اجرا کرده کردند که تمام برنامهآ  زما  همه فکر می
است؛ بنابراین هر چه بدبتتی است زیر سر این سازما  است. برخی مراکز نیز اهمیررت آ  

ها معتقد بودند در این سررازما  آ  د. ن بودنرا درک کرده بودند اما نسبت به نیروهای آ  بدبی
یی، و با این اهمیت، باید آدم یت شوند )احمرردی امررو های وفادار به نظام سیاسی جدید تقو

1385 ،158 .) 
این موقعیت مصادف با وقوع جنرر  تحمیلرری بررود و تمررامی رخرردادها و تصررمیمات و 

یشبرد جنرر  بررود و پ   نظامگرفت. هدف استراتژی عملکردها تحت تأریر این واقعه قرار می
یت داشت. »شرررایط جنگرریا اقتضررا،ات خررا  خررود را تأمین هزینه ها و پشتیبانی آ  اولو

گذاری و افزای  رفاه را ریزی برای توسعه کشور و سرمایهداشت و فقدا  امنیت اجازه برنامه
 داد. وقوع جن  همگنین موج  »تداوم فضای آرمررانی و احساسرری و ملتنرر  ابتررداینمی
 گردید و این با فضای منطقی و عقالنی سازگاری نداشت.   اانقال
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گرفررت، یافتن جن  انتقادات به دولت بیشتر شد و بررا تبلیارراتی کرره صررورت میبا پایا 
شررد؛ امررا بنبررود اوضرراع و بحث بازسازی کشور و بنبود وضعیت اقتصادی دا،م مطرررح می

قت از عنررده آ  برآینررد. و و دولتکاه  نفوذ دولت و آزادسازی چیزی نبود که جناح چپ 
ین قرررار  در این شرایط برنامهٔ  اول توسعه اقتصررادی و اجتمرراعی کشررور موردبررسرری و ترردو

گرفت. در سال آخر دولت موسوی رخدادهای منمی به وقوع پیوسررت کرره مسرریر کشررور را 
 بود و رفتهتاییر داد. پن از پذیر  قطعنامه شرایط متفاوت شد. بسیاری از زیربناها ازدست

دلیل جن  از بسیاری از مطالبات خود گذشررته بودنررد و بررا یاز به بازسازی داشت. مردم بهن
آوردنررد و افررراد انرردک سررر برمیدوام نبررود. نیازهررای خفترره اندکپایا  جن  این وضع قابل

ها نیرراز برره شررال داشررتند. کشررورهای التحصیال  دانشررگاهها به همراه فارغ حاضر در جبنه
پذیر  نبود. ماندگی کشورا قابلی سبقت را از ما ربوده بودند و »عق گومسایه منطقه و ه

 لبیررد کرره هایی را میگذاری نیاز به تعامل بررا جنررا  داشررت و سیاسررتبازسازی و سرمایه
عبارتی هم در دولررت و هررم در های ی  دهه قبل متفاوت بود. بهها و برنامهکاماًل با سیاست

صادی و اجتماعی وجود داشت و نگر  جدید در حررال قتسا،ل امنلن دو نوع نگر  به م
یی،   1(. 1385آماده شد  برای اداره کشور بود )احمدی امو

 (1368-76. موقعیت سوم: سازندگی )3-3

هاشررمی رفسررننانی برره  اللررهو بررا انتتررا  آیت 1368موقعیت سوم ترراریتی، از تابسررتا  
یررافتن ی ایشررا  ادامرره دارد. راهرنوجمتاسری جمنوری آغازشده و تا پایا  دوره دوم ریاست

گذارا  نیررز ذهنی سیاست تحّول مفاهیم رشد و توسعه به ادبیات مدیریتی و اقتصادی ایرا  و 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  سالهٔ گردد و نتستین برنامه پنمها آغاز میاز این سال

تدریم تمامی ننادهررای ست بهرا جناح  شود. در این دورا کشور از ابتدای این دوره اجرا می
 راند. گیرد و جناح چپ را از عرصه بیرو  میقدرت را در اختیار می

سرراالری و ورود فنرراوری و توسررعه و نوسررازی در ایررن دوره نیازمنررد بسررط تفکررر فن
ی و فیزیکرری محصوالت مدر  به کشور بود. ازآنناکه نظام جمنوری اسالمی با وجرروه فنررّ 

نوسازی اقتصادی و اجتماعی برراوجود مصررا،  آ ،  رزید، برنامهٔ ولفت میتوسعه کمتر متا
ر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

زننانی  روغنی  مسعود  دکتر با  مصاحبه در .1
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یتپن پیشرفتپی  رفت و ازآ  های نظام سیاسی های فناورانه و منندسی و تنربی از اولو
ها از وجوه مفید مدرنیته بود که به تحکیم قرردرت نظررام و رفرراه مررردم مننررر شد. ظاهرًا این

 های گفتمانی بود. با استکبار هنوز از مدلفهه مقابل ستیزی وغر   ،وجودشد. بااینمی
ریزی علمی هرچند به شررکل نرراقص اهمیررت یافررت کرره نمررود آ  را در  در این دوره برنامه 

ین و اجرررا شرردند.  توا  دید که بعد از ی  دهه بی های اول و دوم توسعه می برنامه  برنامگی تدو
یه همگنین ضرورت عقل  رِی اید،ولوژی  و مررذهبی در  اال س دولت های  گرایی و بازنگری در رو

ریزی  هایی از حاکمیت به وجود آمد که برونداد آ  گرای  به برنامه دهه اول انقال ، در بت  
یداد می  عنوا  رونررد نسرربی و البترره تردیرردآمیز و محررل  ترروا  برره علمی در کشور بود. از این رو

 (. 1388تواه، اختالف به سر عقل آمد  جمنوری اسالمی، تعبیر کرد )فراست 
ها برره میررزا  بیشررتری گسررتر  ا که میراث امام خمینی بررود در آ  سررال1المصلحه»فقه

شاگردا  امام به ی  مسرریر نرفتنررد، امررا  یافت و وجوه عرفی آ  برجسته گردید. هرچند همهٔ 
کشررور داشررت و  خا ر بیشتری به عقررل سیاسرری و توسررعهٔ قشتص هاشمی رفسننانی تعلّ 

یکرد تأریر  ت اجتماعی و اقتصادی بر جای گذاشت. تحّوالدر ا خود ر همین رو
ت فکررری خررود را تحررّوالدر سوی دیگر میدا ، نتبگا  جریا  چپ مذهبی کرره دورا  

 ور مسررتقیم در پیونررد بررا »علرروم هایی کردند که بهگذراندند، اقدام به  رح افکار و ایدهمی
ها و مفاهیم جدید در نظریه هٔ جمی و ترآرام علوم انسانانسانیا قرار داشت. درواقع رشد آرام

شناسررانه را فررراهم های فکری و  رررح نظریررات معرفتجامعه ایرا ، زمینه گستر  فعالیت
شررده و در اندیشه سیاسی و اقتصادی اننامید. حکومت دینی مررورد نقررد واقع تحّول کرده به 

دبیررات ا م وارد ترردری گرایرری، تحررز  و دموکراسرری بهتکّ رمفاهیمی م ل توسعه، مشررارکت، 
 سیاسی کشور گردید. 

سررازی از سررر گرفترره شررد و  با پایا  یافتن جن  تحمیلی و فوت امام خمینی پررروژه مدر  
یت دوم قرار گرفت. تررال  روشررنفکرا  دینرری در ایررن دوره تمامررًا در نقررد  دینی  سازی در اولو

ر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

با   شیعه، دستگاه فقه انقال  اسالمیپن از المصلحه توسط امام خمینی در برابر فقه جواهری یا فقه سنتی مطرح گردید. فقه  .1
ی  کر نظریه والیت مطلقه فقیهدستگاه دولت گره خورد و امام خمینی در قال   د.عنصر مصلحت را عمیقًا وارد نظام فقنی خو

حناریا ،  ) کندتواند دستگاه فقه را به نظام حقوق عرفی تبدیل کننده قوی، می ی  کاتالیزور عرفی  عنوا بهمصلحتعنصر 
1389 .)

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%87_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA
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وقرروع ایررن  ا اشررت. برر های جنانی قرار د گرایی بود و تحت تأریر گفتما  شنر اید،ولوژی و آرما  
چرخ  فکری، مدیریت سیاسرری و اقتصررادی کشررور همرره و غررّم خررود را در جنررت توسررعٔه  

های فرهنگرری  ها قرار داد. در حوزٔه فعالیت اقتصادی، آموز  نیروی انسانی و گستر  دانشگاه 
ر رفررت )کرراظمی،   (. البترره در  1387و هنری نیز تحّوالتی رخ داد و از یکدستی به سررمت تک ررّ

ای که بنا را بر مقاومت و برخورد ننرراده  های تازه تحّوالت فکری و سیاسی، گروه ن به ای  واکن  
بودند نیز شکل گرفتند که در نوع خود تأریرگذاری خا  خود را، هرچند با برد محدود داشتند  

 1های بعدی نق  اصلی را در سرکو  فرایندهای اصالحی ایفا کردند. که در دوره 
های پایانی دولت موسرروی در برخرری از مرردیرا  و سال درای که گرایانهچرخ  اصالح 

ها به هاشمی رفسننانی شده بود، باعث شد داده و موج  نزدیکی آ نمایندگا  منلن رخ
یکردهررای تا  یفی از مدیرا  »فن ساالرا )تکنوکرات( در دولت سازندگی شررکل بگیرررد. رو

آمررد و موجرر    نمیخرروکار هها چندا  برره مررذاق راسررت سررنتی و روحررانیو  محافظرر آ 
د راسررت شد؛ اما تشکیل »کارگزارا  سازندگیا برره معنررای تولررّ ها میمتالفت منلن با آ 

گفت و و رقابت می تکّ رمدر  در سیاست ایرا  بود که ستن از متالفت با انحصار و لزوم 
 د. دا مرری هایی چو  روزنامه »ایرا ا و روزنامه »همشنریا بازتررا مواضع خود را در رسانه

های تشکیالتی و فکری خود را از سر گرفت و از سوی دیگر جریا  چپ مذهبی نیز فعالیت
های سیاسی و فرهنگی، در مراکزی چو  »مرکررز تحقیقررات اسررتراتژی  باوجود محدودیت

یا و روزنامه »سالما اقدام به بازسررازی تشررکیالتی و سیاسرری نمررود. ایررن جمنورریاست
  ل  بازسازی کرد. ر قال  جریا  اصالح د خود را های بعد جریا  در سال
ساله اول توسعه با هدف »آزادسازی اقتصادیا آغاز شد. هرردف اصررلی ایررن برنامه پنم

های جنرر  تحمیلرری و بازسازی خسررارت  گذاری دولت درزمینهبرنامه آ  بود که با سرمایه
برره نفررع ا حرراکم رهای موجود، روندهای منفرری اقتصررادی برداری حداک ری از ظرفیتبنره 

ایناد رشد اقتصادی در کشور تاییر دهد و بستر تداوم رشد در آینده را فراهم کند. استراتژی 
اصلی برنامه دوم توسعه ت بیت دستاوردهای برنامه اول، ایناد ربات در روندهای اقتصررادی 
ر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

 هبرر  یاللنرر حز  و ارزشرری یهرراگروه  عنوا برره کرره هفترراد دهرره اول نیمرره در فشررار برره موسرروم  یهاگروه  ی ریگشکل به اشاره .1
 خشررن و فیزیکرری اغلرر  یهرراواکن  بررود، فاسد هاآ  زعمبه که هنری  آرار تولید و منتقد مطبوعات روشنفکرا ، یهایستنران

.دادندیم  نشا 
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ایررن  های پولی و مالی بود. رباتی سیاستهای ارزی و بیکشور و کاه  تبعات تورم، بدهی
سررازی بررود  ورکلی مبتنی بر رشد اقتصادی، آزادسررازی اقتصررادی و خصوصیامه نیز بهرنب

 (. 1392ساله توسعه ملی، های پنم)گام
دولت سازندگی در فضایی که مطالبه بنبود و افزای  سررطح زنرردگی وجررود داشررت، بررا 

ساختاری و بنیررادی کشررور برررای  هایاندک ضع امیدهای زیادی روی کار آمد؛ اما اندک
یافتگی مسیری  والنی، پرهزینه و ای همه عیا  شد که مسیر توسعهر گردید و برتوسعه آشکا

هررای نسرربی در افررزای  تولیررد و ارتقررای دردناک اسررت. هرچنررد دولررت هاشررمی موفقیت
های بانرر  جنررانی و های عمرانی کشور کس  کرد و توانست بر مبنای سیاستزیرساخت

های ی  اقتصاد متفاوت با دورا  جن  را در ایرا  بنا نند، امررا المللی پول، پایهوق بینصند
هررایی سررازی بررا ناکامیتوا  غافل شررد. سیاسررت خصوصیهای این تاییر هم نمیاز هزینه

هررای متتلرر  را برانگیتررت. وجررود های تند و خشن از سوی  ی مواجه شد و متالفت
اعتمادی به دولررت را افررزای  داد و های پرسروصدا بیختالس رانت و قاچاق و بروز برخی ا

 فرسا اعتراضات خیابانی را در پی داشت. تورم جا 
یه تعدیل ساختاری، همه ضرر کردند. جامعه ی  فرصت ترراریتی   در چارچو  اتتاذ رو

یررن  و منابع ارزی و انسانی عظیم و دولتمردا ، اعتبار و اعتماد عمومی خود را از دست دادند. ا 
اند  ایم کرره نتوانسررته در حالی است که ما از انبوهی ننادهای نظارتی رسمی هم برخوردار برروده 

در زما  مناس  به شیوه کارآمد از عنده مسئولیت خود برآیند؛ بنررابراین، مررا برره یرر  جامعرره  
د،  ها اسررتفاده کنرر های هردوی آ  مدنی قدرتمند نیاز داریم که بر فراز دولت و بازار از توانمندی 

 (. 245، 1386ها را نیز به حداقل برساند )مدمنی، های آ  ها و محدودیت اما کاستی 
که تکیه دولت بررر  های منتقد به حاشیه رفتند. درحالی در این دوره، در عمل بتشی از گروه 

توانست اعتماد به دولررت را افررزای  دهررد و  علم و دان  و احترام به دانشگاهیا  و نتبگا  می 
تر نماید. سازما  برنامه در این دوره نیز آماا حمالت بود و  قبول ه را پایدارتر و قابل فرایند توسع 

ای دولررت  شررد. درمنمرروع اقرردامات توسررعه برره نظرررات کارشناسرری آ  چنرردا  ترروجنی نمی 
های اجتماعی در کشور شد و با گستر  مصرف کاالهای لرروکن  سازندگی مننر به دگرگونی 

 داری و تنمل همراه بود. تی و رشد سرمایه و مدر  و افزای  فاصله  بقا 
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 (1376-84. موقعیت چهارم: اصالحات )4-3

موقعیت چنارم تاریتی، مقار  ی  نقطه عط  در تاریم جمنرروری اسررالمی اسررت. ایررن 
ی آغرراز جمنورریاسررتمحمد خرراتمی در انتتابررات و پیروزی سید 1376دورا  از خرداد 

جریا  چپ پن از بازسازی تشررکیالتی و فکررری و  یابد. ادامه می 1384گردد و تا سال می
برررد، پیررروز مطلررق انتتابررات شررد و جریررانی کرره بررا شررعار که خود نیز گما  نمیدرحالی

دست گرفت. گررر چرره عملکرررد اصالحات و نوسازی سیاسی به میدا  آمده بود قدرت را به
های فکررری دگرگونیسیاسی و فرهنگی بود، اما  دولت در این دورا  بیشتر معطوف به توسعهٔ 

دست هم دادند تا مدیریت بهاقتصادی از سوی دیگر دست سو و توسعهٔ و رشد علمی از ی 
ترروا  نوعی میشررود. روی کررار آمررد  دولررت اصررالحات را برره تحررّول ازپرری  مکشور بی 

ت فرهنگرری و اجتمرراعی در نیمرره تحررّوالسو و های فکری و گفتمانی از ی محصول تال  
 1دانست.  1370نتست دهه 

انسانی در ایرررا  دانسررت. رتوا  دورا  اوا رشد و توسعه علوم اجتماعیاین دورا  را می
های جدیررد و تأریرپررذیری از گفتمررا  مسررلط جنررانی، اندیشه رخدادی که همسو با ترجمهٔ 

های علوم انسررانی و علرروم ت فکری و گفتمانی جدیدی به همراه داشت. توسعه رشتهتحّوال
شناسرری و اقتصرراد و های جدید در سیاست و جامعهها و مطالعه نظریهنشگاهاجتماعی در دا 

های فکری زیادی ها را فراهم کرد و چال حقوق، زمینه تضار  دین و حکومت دینی با آ 
را برانگیتت. این روند در دورا  اصالحات شدت یافت و علوم انسانی در کانو  توجنررات 

شررد از علوم انسانی و اجتماعی فروک  کرده و سررعی می قرار گرفت. نگاه بدبینانه نسبت به
علوم انسانی به جامعه جدید نگاه شررود. ایررن سررنت توانسررت بسرریاری از مفرراهیم و  دریگهٔ 
تر آنکه نگاه روشنفکرا  دینرری در نسرربت های علوم انسانی را در جامعه وارد کند. منمنظریه

رو، عامل علم انسانی بود بررا دیررن و ازایررنمیا  دین و علم تاییر کرد. در این برهه ستن از ت
چیز ازجملرره دیگر پای نگاه تدافعی و مقاومتی در میا  نبود بلکه ستن از تأریرپذیری همرره

چرخ  روشنفکرا  دینی به علوم انسانی و  معرفت دینی از دنیای گسترده علوم انسانی بود. 
ر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

 همگنررین و مرراا »عصر فرداا، »ایرا  »کیا ا، چو  نشریاتی در جدید مفاهیم نشر و روشنفکرا  فکری  هایفعالیت به اشاره .1
یا تعداد رشد متوسط.  بقه فزاینده مطالبات و  دانشنو
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در تاییر جامعه به علوم انسررانی  سنم خود را   ها موج  شد تاهای تحلیلی آ تاییر پارادایم
 (. 1389ایفا کنند )کاظمی، 

ها و مدسسات و ننادهای آموزشی در این دوره مشنود گستر  علوم انسانی در دانشگاه
هررا و جررذ  اسرراتید و هررا و دپارتما های علرروم انسررانی و توسررعه گروه است. افزای  رشته

پیشرررفت علرروم انسررانی اسررت. های کشررور از دیگررر نمودهررای روشررنفکرا  برره دانشررگاه
شد. در برنامه سوم توسعه، نظام آمرروز   تحّول های آموز  عالی نیز در این دوره مسیاست

تر »علم و فناوریا ادغام گردید تررا آ  را بررا نظررام اقتصررادی و اجتمرراعی عالی در نظام کلی
و فنرراوری کشور پیوند دهد. تاییر وزارت فرهن  و آموز  عالی به وزارت علوم، تحقیقات 

گذاری نظررام علمرری کشررور های اساسی این برنامه بود تا در امور اجرایرری و سیاسررتاز گام
کیررد  یت نظام علمی کشور بر نظام اقتصادی تأ انسنام ایناد کند. برنامه سوم توسعه بر اولو

هررای توسررعه دارد و خواها  انعکاس آرار م بت محصوالت علمی در جنررت تحکرریم بنیا 
 (. 1382د، را است )قانعی

گیری در  یافتگی، فراینرردهای تصررمیم رشد علوم انسانی و انتقال مفاهیم مرررتبط بررا توسررعه 
های دولررت و دیگررر  که تا پی  از آ  سیاست ننادهای اجرایی را دستتو  تاییر کرد. درحالی 

یه اخذ می های انحصاری و ی  ننادهای اجرایی با رو   شد و تننا عامل اررگررذار، رقبررای  سو
و ننادهای قدرت بودند، در این دورا  صحبت از نظارت شررنروندا  و نقررد عملکرررد   سیاسی 

حاکما  و مسئوال  به میا  آمد. ننادینرره شررد  مفرراهیمی م ررل دموکراسرری، مشررارکت و نقررد  
پذیری  موج  گردید انتظار نتبگا  و مردم از مسئوال  و مدیرا  کشررور برراال رود و مسررئولیت 

ترررین عوامررل عقالنرری شررد   ت و ارزیررابی اجتمرراعی یکرری از منم آنا  نیز افزو  گردد. نظررار 
یت ننادهای علمی و دانشگاهی و اتکررای  تصمیمات و بنبود نتایم آ   هاست. در این دوره تقو

هررا  ها و ابتنررای آ  ریزی تر شد  برنامرره دولت به روشنفکرا ، نتبگا  و دانشگاهیا  در عقالنی 
یک  هررای  ردی همگنین موج  به حاشیه رانررد  رو  بر دان  تأریر چشمگیر داشت. چنین رو

 ضابطه گردید و شفافیت، منطق و قانو  را جایگزین آ  کرد. خودسرانه و بی 
های برراز اقتصررادی دولررت » بقرره متوسررطا کرره از دورا  سررازندگی و در ارررر سیاسررت

گرفته بود در این دورا  بیشررترین اررگررذاری را داشررت. مطالبررات فرهنگرری و سیاسرری شکل
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های ایررد،ولوژی  و انحصرراری و کم در ایررن  بقرره و انتقررادات جرردی برره رویررهمترررا 
کرره خواهانرره حاکمیررت یکرری از عوامررل اصررلی جنررب  اصررالحی بررود. درحالیتمامیت
داری تنرراری و نیروهررای بررازار تکیرره داشررتند، کارا  از ابتدای انقال  بررر سرررمایهمحافظه
دورا  اصالحات هم برره شررکلی تررداوم های توسعه اقتصادی دورا  سازندگی که در سیاست

یافت، موج  ظنور  بقه متوسط و  یفی از نیروهای جدیررد اقتصررادی م ررل صررنعتگرا  و 
 های  بقاتی و اجتماعی توسعه در ایرا  بودند. ها پشتوانهتولیدکنندگا  شده بود. آ 

شررد، در کارا نامیررده میها تحررت نررام »محافظررهجریا  راست مذهبی کرره در آ  سررال
های عملرری دولررت برررای اجرررای فراینرردهای نوسررازی اجنه با مطالبات نوگرایانه و برنامهمو

های فکری و گفتمانی نشا  داد. این جریررا  سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در کشور، واکن 
شررده و  تحررّول که ننادهای انتصابی و سنتی جامعه را در دست داشت در ایررن دورا  دچررار 

یی بازسازی کرررد. پایگرراه اجتمرراعی و اقتصررادی گرا اصول گفتما  تدریم خود را در قال  به
 ورکلی ننادهای سنتی های علمیه و روحانیت، مساجد و بهاین جریا  ریشه در بازار، حوزه

 و ارزشی داشت. 
، حسررا  ذخیررره ارزیتوا  به تشررکیل ترین اقدامات اقتصادی دولت خاتمی میاز منم

ی  و اجرای قررانو  سرررمایه گذاری خررارجی، اصالح سامانه مالیاتی، ت بیت نرخ ارز و تصو
انی اشاره های استهای خصوصی و گستر  بورس کاه  تسنیالت تکلیفی، تأسین بان 

کرررد. برنامرره سرروم توسررعه کرره برره »برنامرره اصررالح سرراختاریا معررروف شررد دارای 
گذاری، وکار، مقررات زدایی از فرآیند سرمایههایی از قبیل اصالح محیط کس گیری جنت

یت قدرت رقابت هررا و تعیررین پذیری از  ریق حرکت برره سررمت آزادسررازی نظررام قیمتتقو
سررازی نرررخ ارز، عنوا  ابزار تتصیص بنینرره منررابع، یکسا به قیمت بر مبنای سازوکار بازار

ای، تتصیص رقابتی منابع بانکی، تأسین بانك آزادسازی تنارت و حذف موانع غیر تعرفه
توسط بت  غیردولتی، تشکیل حسا  ذخیره ارزی و حذف یارانه انرژی بود. برنامه چنارم 

گیری کلرری رشررد مسررتمر و بررا جنررت 1404انداز کشور در افق توسعه در قال  سند چشم
ین شد و به »برنامهٔ  یکرد جنانیا نیز مشنور است.  اقتصادی تدو  توسعه پایدار با رو

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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سازی، فقدا  انضبا  مالی و تورم، عدم توفیررق در ضع  در اجرای سیاست خصوصی
های دولت اصررالحات نیز از ناکامی ها و شکست  رح ضربتی اشتاالهدفمند کرد  یارانه

های پن از انقال  مشرراهده از دیگر نقا  ضع  این دولت که تقریبًا در تمام دولتاست. 
مشی معین در حوزه مسا،ل اقتصادی است. اختالفات فکررری شود، نداشتن تفکر و خطمی

شرردند و در دولررت حضررور داشررتند  ل  محسررو  مینوعی اصررالح در میا  افرادی که به
های منسررنم و انررع اصررلی نیررل برره سیاسررتخاصه در دولت اول اصررالحات، یکرری از مو

نس  و بنزاد نبوی و نمازی و ستاری فر بودند که سو افرادی چو  عالیهماهن  بود. از ی 
تمایل به حضور پررن  دولت داشتند و از سوی دیگر ننفرری و نیلرری و دیگرررا  کرره مرردافع 

توسعه را با نگرراهی نررو و اقتصاد بازار بودند؛ اما درننایت سازما  برنامه توانست برنامه سوم 
یی، متفاوت از برنامه ین کند )احمدی امو  (. 1385های قبل تدو

بودجه در دولت دوم اصالحات با ادغام سازما  امور اداری گفتنی است سازما  برنامه و
ریزیا تاییررر نررام داد. جابنررایی مرردیرا  و استتدامی در آ  به »سازما  مدیریت و برنامرره

 نیز زیاد بود که نشا  از ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت داشت.  اقتصادی در دولت دوم 
 (1384-92گرایی ). موقعیت پنجم: اصول5-3

گررردد و تررا سررال  نژاد آغاز می ی محمود احمدی جمنور ریاست دورا  پننم تاریتی از ابتدای 
کم بررر  توا  دورا  احیای گفتمررا  حررا یابد. این دورا  را می و پایا  دولت دهم تداوم می   1392

های نتستین انقال  اسالمی و بازتولید اید،ولوژی اقتدارگرا و غیررر دموکراتیرر  دانسررت.  سال 
درآمررد و  بقررات محررروم در اولویررت  های برراز ترروزیعی و حمایررت از اقشررار کم سیاسررت 

ها  گذاری ها و سیاسررت ریزی گردد ابتنای برنامرره های این دوره قرار دارد و تال  می ریزی برنامه 
پیاگرایانه باشررد. درواقررع های مذهبی و ایده بر ارز   یا  از دوره اصررالحات  گرا اصررول های اتو

های اسالف خود، مدافع عرردالت و رسرریدگی برره  تدریم با چرخشی آشکار نسبت به نگر  به 
گرا بود که بررا جررذ   حال محرما  و مداخله دولت در توزیع رروت شدند. همین گفتما  توده 

 ی باشد. جمنور ریاست عه توانست پیروز انتتابات دوره ننم  اقشار و  بقات پا،ین جام 
اصالحات فعررال بودنررد، در ایررن  که از دورهٔ  گرا اصول رهبرا  فکری و ایده پردازا  دولت 

های بعد جریانی را تحت عنرروا  دورا  اقدام به عملیاتی نمود  افکار خود نمودند و در سال
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نژاد نفرروذ توأمررا  . در دولررت دوم احمرردی»جبنه پایداری انقال  اسالمیا تأسین کردنررد
گرایانرره از سرروی دیگررر هررای مرردر  و ملیسو و انگارههای بنیادگرایانه و اسالمی از ی ایده

ی جمنورریاستدولت را دچار تناقض در نظر و عمل نمود. رخدادهای مرتبط با انتتابات 
 معه را دوقطبی کرد. ازپی  پیگیده و بحرانی و جانیز وضعیت کشور را بی  1388سال 

نظری سیاستمدارانی در این دوره دانشگاه و علوم انسانی منددًا دچار محدودیت و تن 
جمنور وقت باآنکه استاد دانشگاه بود، ای به دانشگاهیا  نداشتند. ر،ینشد که ظاهرًا عالقه

جتمرراعی ترین روابط را با دانشگاهیا ، روشنفکرا  و نتبگررا  داشررت. او پایگرراه انامناس 
دید و اعتنایی به  بقه متوسط و نتبگا  جامعه نداشررت. های مردم عادی میخود را در توده

تننا در علمی اداره کرد  کشور مرردرر نیفترراد ای نداشت و نهنقدهای مکرر دانشگاهیا  رمره 
که خود دانشگاهیا  را نیز به خطر انداخت. برخوردهای حذفی و مرردیریت غیردانشررگاهی 

هایی چو  »دانشگاه عالمه  با باییا کرره تننررا دانشررگاه علرروم انسررانی کشررور اهدر دانشگ
یا  و حتی نمایندگا  منلن را در پی داشت.   است، بارها اعتراض اساتید و دانشنو

هررای در رابطه با وضعیت کررال  اقتصررادی کشررور در ایررن دوره، گررزار  مرکررز پژوه 
ت اقتصاد کال  کشور با منابع صرف ( اذعا  دارد که وضعی1392منلن شورای اسالمی )

در قیرراس  8413-9213شده متناس  نیست. درواقع عملکرد اقتصاد کال  کشررور در دوره 
یژه منابع ارزی( شکاف قابلاند )بهشده با منابعی که استفاده توجنی با وضررعیت مطلررو  و

هر ی  درصررد   ور متوسط به ازایبه 8413-9213دهند که در دوره ها نشا  میدارد. داده
که ایررن رقررم برررای میلیارد دالر هزینه شده است، درحالی 22/8رشد اقتصادی در هرسال، 

 میلیارد دالر بوده است.  4/5معادل 1376-1384 دوره
ین شررده بررود در ایررن دوره و در  برنامه چنارم توسعه کشور که در دولت اصالحات ترردو

تحقیررق و تفحررص منلررن شررورای    منری مواجه شد و بر اساس گررزارمرحله اجرا با بی
( میزا  تحقق اهداف ایررن 1390اسالمی از عملکرد دولت در اجرای برنامه چنارم توسعه )

درصد نبوده و کشور همگنا  بررا بیکرراری، تررورم، کرراه  تولیررد نفررت و  50برنامه بی  از 
های عمرانی مواجه است )گزار  تحقیررق و تفحررص منلررن شررورای کاه  تکمیل پروژه

ین برنامرره پررننم 1390چنارم توسعه،  از عملکرد دولت در اجرای برنامهٔ  اسالمی (. در تدو
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برراوری و ای پیشرفت و عدالت، توجه به دینی تحقق دو شاخص پایهگانهتوسعه اهداف سه
ایرانی مقدمه ورود به هرردف اصررلی قرررار –خودباوری و ترسیم الگوی بومی و نقشه اسالمی

بارت بود از: حرکت شتابنده برره سررمت تحقررق جامعرره اسررالمی شده بود که آ  هدف عداده
یکرد عدالت محوری و مشارکت مردمی در همه عرصه ها )مستندسازی اسوه و شاهد، با رو

 (. 1391برنامه پننم توسعه از الیحه تا قانو ،  تحّول سیر 
های های اقتصادی دولت نیز صورتی آشررفته و متنرراقض پیررداکرده و نامررهدیگر سیاست

های زودبازده،  رح مسکن منررر،  رح بنگاه تراضی اقتصاددانا  کشور را به دنبال داشت. اع
ترررین ها از منماقتصادی و نقرردی کرررد  یارانرره تحّول تأسین صندوق منر رضا)ع( و  رح 

هایی کرره ها بررود. سیاسررتهای دولت برای بنبود وضررعیت کشررور و تحقررق وعرردهسیاست
ه  بقررات محررروم و ضررعی  جامعرره و اجرررای موجرر  شررد دولررت در ارا،رره خرردمات برر 

های پایررانی بررا هررای نسرربی حاصررل کنررد؛ گرچرره در سررالهای حمررایتی موفقیتسیاسررت
ترروجنی برره رباتی مدیریتی و جابنایی اعضای کابینه و بیمشکالت عدیده موجه گردید. بی

و  نظرات کارشناسا  و نتبگا  موج  شد تا اقررداماتی از قبیررل انحررالل سررازما  مرردیریت
ریزی، گستر  واردات کاال در ارر افزای  درآمدهای نفتی، افزای  نقدینگی و تورم و برنامه

قررانو   44های اصررل اعتنایی به قانو  برنامه چنارم توسعه و ناکارایی در اجرای سیاستبی
 آرام فساد و رانت به وقوع بپیوندد. اساسی و در مواردی ازدیاد آرام

 
 گیری . نتیجه4

ای اول و دوم، دورا  سلطه گفتما  اید،ولوژی  و انقالبی بود و رخدادهایی چو  هموقعیت
یژه در موقعیررت دوم( سررتن گفررتن از انقال  فرهنگی را در پرری داشررت. در آ  دورا  )برره و

داد. پن های جدید دشوار بود و شرایط جن  کمتر اجازه تفکر به کسی میمفاهیم و اندیشه
سرراالری کرره گزینشرری از علررم جدیررد بررود، سوم، تفکررر فن از جن  تحمیلی و در موقعیت

های دقیررق در ها( در کشور قدری رشد یافت. هرچند هنوز نظریرره)علیرغم برخی متالفت
ها وجررود نداشررت. های شفاف جنت  راحی برنامهمشیکار نبود و توافقی برای اتتاذ خط
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هررای ایررد،ولوژیکی را ریا های سوم و خاصه چنارم، جفرایند توسعه و نوسازی در موقعیت
باره احیا کرد. که از ابتدای انقال  در بطن نظام و الیه  های معرفتی آ  وجود داشت، دو

 
 گانههای پنجای موقعیت (. مقایسه ابعاد معرفتی و توسعه1جدول شماره )

 ایابعاد اجرایی و توسعه ابعاد معرفتی و گفتمانی موقعیت
مبرررارزه برررا  سرررتیزی، استعمارسرررتیزی،غر  اول

 هاداری، انقال  فرهنگی در دانشگاهسرمایه
های ریزی توسعه به دلیررل شرررایط سررالفقدا  برنامه

 ابتدایی انقال  اسالمی
هرررای دینررری، استکبارسرررتیزی، ای رررار و ارز   دوم 

 المصلحهشنادت، فقه
دولررت تمرکزگرررا، مرردیریت شرررایط جنرر ، فقرردا  

 ریزی توسعهبرنامه
رایی، سررازندگی، رشررد علرروم گرفرراه و مصرررف  سوم 

 تنربی و فنی
ریزی توسرررعه بررره معنرررای فنررری، آغررراز برنامررره

 سازی و تعدیل اقتصادیخصوصی
ساالری، جامعه مدنی، رشررد علرروم آزادی، مردم چنارم 

 انسانی
جانبرره، مشررارکت نتبگررا  و توسررعه پایرردار و همه

 شنروندا 
سرررتیزی، بنیرررادگرایی، عررردالت گرایررری، غر  پننم

 ازی علوم و دانشگاهاسالمی س
های برراز ترروزیعی، جای توسررعه، سیاسررتتعالی برره

 ادعای مدیریت جنا 

 
یکرد به علم جدید در ایرا  از ابتدا بر اساس نگاه تنربه گرا شکل یافته و علوم سررنتی رو

یکردهای تنربه گرا هررر دو مننررر برره گرا و عقررلنیز ریشه در شنود، منطق و قیاس دارند. رو
تواند مبنای ی  علم رشررد یابنررده و گرایی انتقادی میشوند و در مقابل، عقلمیاقتدارگرایی 

یکرد تنربهدموکراتی  باشد. تفکر فن گراست که نوسازی از باال را ساالر بتشی از هما  رو
های اول و دوم و مصادیق آ  در موقعیت سرروم، در قالرر  برنامرره دهددر دستور کار قرار می

 شود. سازی دیده میستوری خصوصیهای دتوسعه و سیاست
های عمررومی اسررت. ناپذیر تحلیررل اقتصررادی و سیاسررتفروض ارزشی عنصر تفکی 

هررای کمرری و کیفرری قرررار دارد که بررر پایرره تحلیلهای مربو  به آ اهداف توسعه و سیاست
 ور خررا  در میررا  هررای ذهنرری در میررا  مررردم و بررهتواند تحقق یابد که ارز  زمانی می

گیرا  کشور موردتوافق باشد. در غیر ایررن صررورت رسررید  برره توافررق چرره درزمینرره تصمیم 
ها ممکن نتواهد بررود؛ بنررابراین فررروض ارزشرری در اقتصرراد اهداف و چه درزمینه سیاست

 (. 1393، 1توسعه باید روشن و شفاف باشد )تودارو و اسمیت
ر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ریزی توسررعه و نامررهها راهنمررای عمررل هسررتند و در فراینررد برها و نظریهمفاهیم، ارز  
یافتگی وضررعیتی اسررت کنند. از سوی دیگر توسعهمنندسی تاییرات اجتماعی نق  ایفا می

های ها و نظریررهکه به لحا  مفنومی و ذهنی همبستگی تام با مفاهیم جنا  جدید و فرضیه
گانه در جمنوری اسررالمی نشررا  های پنمعلوم انسانی دارد. بر این اساس، مطالعه موقعیت

گذارا  توسررعه در کشررور، در اغلرر  مرروارد فنررم دقیررق و ریزا  و سیاسررتدهد که برنامهیم
ها همگنین نظریه معینرری برررای توسررعه اند. آ منسنمی از اقتصاد و جامعه مطلو  نداشته

ریزی جنت ساختن آینده در ذهن نداشته و صرررفًا بررر اسرراس نفرری الگوهررا و کشور و برنامه
انررد. برخی مفاهیم و احکام اسررالمی برره مرردیریت کشررور پرداخته برهای غربی و تکیهمدل

یکرررد حمایررت از چنانکه در یافته ها مشرراهده شررد، در دهرره نتسررت انقررال  اسررالمی رو
مستضررعفا ، عرردالت اجتمرراعی و توزیررع یارانرره در دسررتور کررار بررود. در موقعیررت سرروم 

های زای  شررکافسازی و تعدیل اقتصادی که مننررر برره تررورم و افرر های خصوصیسیاست
هررای اجتمرراعی کرره  بقاتی گردید و در موقعیت چنارم توسعه سیاسی و حمایررت از آزادی

اندازی جدید برد. موقعیت پننم نیز نوعی بازگشت به گفتما  جامعه را به سمت ی  پوست
مشرری منسررنم دهنده اوا آشررفتگی و فقرردا  خطگرا بود. این فرایند نشا انقالبی و عدالت

 جانبه کشور است. ه همهبرای توسع
داند و به این نکته منررم ساالرانه علت توسعه اقتصادی را امور فنی و مادی میاندیشه فن

ت فکری و ارزشرری تحّوالتوجه ندارد که پیشرفت جوامع صنعتی در چند قر  اخیر ریشه در 
قال فناوری و دگرگونی روابط اجتماعی و اقتصادی دارد. تا زمانی که این تاییر رخ ندهد، انت

 (. 1386نژاد، گشاید )غنیو سرمایه و تربیت کادر فنی و ... گرهی از توسعه نمی

عنوا  فاعل شناخت مطرح اسررت و فراینررد شررناخت از  ریررق در دورا  جدید انسا  به
شود و در انحصار هیچ  بقه و گروهی کوش  ذهنی و مشارکت فعال فرِد انسانی ممکن می

جنت شأ  و منزلررت ی حقیقت باشند و ازاینوجوجستتوانند در ها مینیست. همه انسا 
های مرتبط با فرِد انسانی ازجمله آزادی فردی، حررق مفاهیم و ارز   ،یکسا  دارند؛ بنابراین

شود، از های منم جامعه جدید تلقی میحیات، حق مالکیت و انتتا  سرنوشت که ارز  
 . شناسی و علوم انسانی جدید استالزامات معرفت
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توانند در فنررم و کنیم که علم و هرمنوتی  و نظریه انتقادی می»ما در جنانی زندگی می
 .(ا1387:280اصالح آ  به کم  کنند )اباذری، 

ها و  ای از تفکررر و تعقررل اسررت کرره در آ  فرضرریه »علوم انسانی انتقادیا محصررول شرریوه 
های  ای در برابر نقادی ه نظریه ز خورد. هراندا شود و مح  می ها با معیار نقد سننیده می نظریه 

های رقیرر  خواهررد بررود؛  نظری و تنربی مقاومت بیشتری داشته باشد، موقتررًا بنتررر از نظریرره 
شررود و  های علرروم انسررانی واقررع می بنابراین عقل و تنربرره معیارهررای نقررد و ارزیررابی نظریرره 

های  ارد ارا،رره فرضرریه د های علوم انسانی تمامًا موقتی هستند. در این شیوه آنگه اصالت فرضیه 
 توا  علمی دانست. آید را می هاست و آنگه از این رهگذر به دست می نو و »نقد مداوما آ  

علوم انسانی به هما  میزا  که نق  اینابی در ساختن دارد، به دلیل بنیادهای انتقادی کرره  
ه انتقاد مررداوم  ک شده است، در درو  خود نوعی دیالکتی  دارد ها ساخته این علوم بر مبنای آ  

کنررد و  های بازاندیشی شرردها را فررراهم می برای عبور از وضعیت کنونی و رسید  به »موقعیت 
 (. 1389و   1388دهد )بوردیو حتی موقعیت خود علم را هم موردانتقاد و بازاندیشی قرار می 

هررای  توا  آ  را عامل بسررط مفرراهیم توسررعه و اتترراذ رو  »علوم انسانی انتقادیا که می 
هررای  قالنی و تدرینی دانست، کمتر در کشور ما منررال بررروز و ظنررور یافترره اسررت. تال  ع 

رسد تا زمانی کرره نگرراه  دستوری برای تولید »علم بومی و دینیا، راه به جایی نبرده و به نظر می 
ها و دیگررر محافررل  به علم و اندیشه در جامعه ما متحّول نشود و نقد و پرسشگری در دانشررگاه 

ریزی برررای توسررعه نیازمنررد  ادینه نگررردد، از توسررعه خبررری نتواهررد بررود. برنامرره ن علمی ما ن 
گیری از اندیشمندا  و نتبگررا  کشررور برررای تولیررد مفرراهیم و  های فکری مداوم و بنره فعالیت 

ها،  پیشرفت در علوم اجتماعی و انسانی است. این پیشرفت برردو  شررناخت و ارزیررابی سررنت 
 ها ممکن نیست. بدیع و تازه و درننایت نقد علمی و آزادانه آ   های اراده برای تولید نظریه 

خواهیم، ناگزیر باید به علوم انسانی رجوع کنیم. ما باید اداره و مدرسرره و اگر توسعه می
دانشگاه و بازار و بیمارستا  و دادگرراه و ورز  خررود را اصررالح و برررای جلرروگیری از شرریوع 

توا  م. این کارها را بدو  رجوع به علوم اجتماعی نمییاندیشی کناعتیاد و مفاسد دیگر چاره
ین و اجرای برنامه توسعه در جنا  متنددمآ  موقوف برره پیشرررفت در  اننام داد؛ یعنی تدو

 (. 4، 1389علوم اجتماعی است )داوری اردکانی، 
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ترروا  گفررت در کمتررر مرروقعیتی عملکردی و از منظر منندسی اجتماعی، می ٔٔ در حوزه
ایم. در جمنوری ریزی بودهگیری و برنامهبینانه برای تصمیمای عقالنی و واقعهشاهد فرایند

یکرد به برنامه هررا را توا  از یکدیگر تفکیرر  کرررد و آ ریزی توسعه را میاسالمی دو نوع رو
 های مربو  به منندسی اجتماعی مورد واکاوی و تحلیل قرار داد. ذیل نظریه

یکرررد متررأرر از نگرراه بنیاد رایانرره و ایررد،ولوژی  برروده کرره شررکل نررا  آ  را در گیرر  رو
ها در این دورا  نزدی  برره ریزیها و برنامهگذاریبینیم. سیاستهای اول و دوم میموقعیت

پیاگرایانررها اسررت و ایررده شررنر هایی چررو  »سرراختن آرما رو  »منندسرری اجتمرراعی اتو
جامعها و »تضمین  یسازسازی انقال  اسالمیا، »یکدستحکومت اسالمیا، »جنانی

یت است. صورت  بندی صحیح و موردتوافقی از مسا،لی که کشور سعادت مدمنا ا در اولو
بهبا آ    ورجرردی صررورت ها بهها و سیاستاست وجود ندارد. نقد راهکارها و برنامه رورو
یکردهای کارشناسی، شاهد تصمیمات عنوالنه هستیم. راهگیرد و بهنمی ها در حلجای رو
شود، چه رسد برره افکررار عمررومی و شررنروندا  نقد تمامی نتبگا  نیز گذاشته نمی ض معر

عادی. بدین گونه است که نظارت عمومی وجود ندارد و مشارکت نتبگا  و مردم در فرایند 
 شود. ها دیده نمیریزیبرنامه

حتی در موقعیت سوم که بحث رشد و توسعه اقتصادی در اولویررت اسررت، بسرریاری از 
های سیاسی و اجتماعی در  رح مسئله و رو  اجرررای آ  نقرردهای جرردی و گروه  ها ی 

شررود. اوا ایررن هررا برخررورد میشده و حتی بررا آ دارند، اما این نقدها کمتر مورد اعتنا واقع
وضعیت در موقعیت پننم است که رو  منندسی اجتماعی کل گرا و انقالبی احیا شررده و 

پیاگرایی تبدیل به گفتما  مس های موعودگرایانررها، »ادعررای مرردیریت شود. »ایرردهط میلاتو
گرایی و جنا ا و »رادیکالیسم و افرا ا از تبعات ایررن نگررر  اسررت. ایررن رو  بررا قررانو 

ترین شاهد م ال آ  مننررور بررود  و  رررد سررازما  برنامرره در نظارت سازگاری ندارد و منم
ی و مدیریت کشور، در بنترین زری گانه است. ماحصل این رو  در برنامههای پنمموقعیت

 حالت نوسازی آمرانه همراه با رانت، فساد، نابرابری، تبعیض و انحصار است. 
گرایانه به مسررا،ل  رو  دوم که مبتنی بر »منندسی اجتماعی تدرینیا است، نگاه اصالح 

ر  د و موضوعات دارد و مطلقًا به دنبال تاییرات انقالبرری و رادیکررال نیسررت. ایررن رو  را تننررا 
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توا  مشرراهده کرررد. مباحررث توسررعه اجتمرراعی و  موقعیت چنارم )البته با ضع  و نقص( می 
کید بررر  گیری سیاسی ازجمله لزوم »دموکراتی  شد  تصمیم  هاا و »مشارکت آحاد مردما و تأ

 »حق انتقاد و نظارت اجتماعیا، در ننادینه شد  این رو  بسیار منم است. 
جای سرررپو  گررذاری و پننررا  کرررد  ر جامعه بهددر این موقعیت  رح مسا،ل موجود 

 ها به همراه کم  گرفتن از علوم انسانی و پژوهشگرا  برای شناخت وضعیت کشررور، بررهآ 
هررایی کرره زیررر نظررر بندی هرچه بنتر از مسا،ل موجود کم  کرد. برخی از پژوه صورت 

وقرر  گردیررد ) رررح تانتظررار مگرفت به دلیل نتایم غیرقابلاساتید و کارشناسا  صورت می
های ایرانیا ، نظرسننی در مورد رابطه ایرا  و امریکا...(. وجررود ها و نگر  سنن  ارز  

های متتل  راهبردهای خود را های متعدد و آزادی بیا  نظرات موج  گردید تا گروه رسانه
ا ترر برای حل مسا،ل ارا،ه کنند. اتکا به دانشگاهیا  و کم  گرفتن از اهالی علم موج  شررد 

گاما و بررهبینانررها، »اصررالحی و گاماالمکررا  »واقعها حتیها و سیاسررت راحرری برنامرره
ها همگنا  وجود »معطوف به حل مسا،لا باشد. فرایند نقد و نظارت در  ول اجرای برنامه

 کرد. های اجتماعی و سیاسی تاییر میداشت و بعضًا با فشار افکار عمومی یا دیگر گروه 
در کشورما  کمتر محوریت داشته، اما نشررا  داده اسررت کرره ایررن  یهرچند چنین نگاه

گرایی تواند به ربات، توسررعه و پیشرررفت کمرر  کنررد. روشرری کرره محصررول عقررلرو  می
انتقررادی اسررت و بررا تاییرررات ترردرینی و آرام، برره حررل مسررا،ل اجتمرراعی )ازجملرره 

دهررد و همررواره در یمپردازد. روشی که به همه نظرات اجازه  رح شد  نیافتگی( میتوسعه
یابنررده و پرسرررعت کنررونی  تحّول ریزی توسعه در جنا  معرض ارزیابی است. چراکه برنامه

گرراهی سیاسررتمدارا  و برنامررهنیازمند رو   ریررزا  های منعط ، سازگار و تدرینی است. آ
اندیشرره و معنررا و کررانو  نقررد اجتمرراعی  موّلدجمنوری اسالمی به این منم که »دانشگاها 

جانبه خواهد بود. باید درک کرررد کرره گامی در جنت قرار گرفتن در مسیر توسعه همه است،
تواند موضوعات و مسا،ل جامعه ایرا  را موردپژوه  قرار داده و با ارزیابی علوم انسانی می

های جدیررد توسررعه، مسرریری را برررای آینررده کشررور های فرهنگی ایرا  و نظریهتوأما  سنت
 یافتگی را از رهگذر نقد، مشارکت، اخالق و عدالت محقق نماید. هترسیم نماید که توسع
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)مترجم: النام بنمن تیموری(. تنررا : نشرر آذرخر . )تراریم  زیی رنظریه برنامه(. 1389آلمندیندگر، فلیپ )
(2009اصل ارر 

)مترجم: محمدابراهیم فتاحی(. تنرا : نشر نی. )تاریم اصل ارر تاریخ ایران مدرن (. 1389واند )رآبراهامیا ، ی
2008) 

. تنرا : انتشارات  رح نو.شناسیخرد جامعه(. 1387اباذری، یوس  )

یی،  . تنرا : نشر گام نو.اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی(. 1385بنمن ) احمدی امو

ر نی.ش)مترجم: ناصر فکوهی(. تنرا : ن درسی درباره درس(. 1388بوردیو، پیر )

شناسرری دانرر  (. عقالنیررت نقادانرره و منطررق موقعیررت: رهیررافتی کارآمررد برررای رو 1386پایررا، علرری )
پرور . آموز  .11 -48، 21. های آموزشیفصلنامه نوآوریو

پر، کارل ) الله فوالدوند(. تنرا : انتشارات خوارزمی. )تاریم )مترجم: عزت  جامعه باز و دشمنان آن(. 1380پو
(1945اصل ارر 

پر، کارل ) . )متررجم: علری درس این قرن، همراه با دو گفتار دربااره آزادی و کووماد دمواراتیا (. 1389پو
(1992ا(. تنرا : انتشارات  رح نو. )تاریم اصل ارر یپا

پر، کارل ) )مترجم: شنریار خواجیا (. تنرا : نشرر مرکرز. )تراریم  ئله اسدسزندگی سراسر کل م(. 1390پو
(1994اصل ارر 

)مترجم: وحید محمودی(. تنرا : انتشارات نگاه  توسعه اقتصادی(. 1393ل؛ و اسمیت، استیفن )کتودارو، مای
(2011دان . )تاریم اصل ارر 

. تنرا : انتشارات از شاهد قدسی تا شاهد بازاری عرفی شدن دین در سپهر سیاسد(. 1389حناریا ، سعید )
 رح نو.

 .10-11، 3 مهرنامه،(. هایدگر ایرانی در جاده سیراکیوز. 1389خنسته رحیمی، رضا )

 فردایی دیگر. . تنرا : نشر در انتظارریزی توسعهعلوم انسانی و برنامه(. 1389داوری اردکانی، رضا )

. تنرا : نشر هرمن.درباره علم(. 1390داوری اردکانی، رضا )

.23-32، 74، دو ماهنامه چشم انداز ایران. اقتصاد ایران در محدوده سیاسد(. 1391رنانی، محسن )

 . تنرا : انتشارات صرا .داریآئین شهریاری و دین(. 1387سرو ، عبدالکریم )

. تنرا : نشر وزراء.توّثرگرایی در جریان اسالمی(. 1386شادلو، عباس )
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http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1038758&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
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علوم انسانی، تحّوالت  

 و ...   گفتمانی 

به کوش  خسرو نورمحمدی.  ریزی، سیاسد و فرهنگ،، برنامه(. اقتصاد ایرا : توسعه1391عظیمی، حسین )
تنرا : نشر نی.

. تنرا : نشر شیرازه.ایفید زندگی شاخص توسعه اجتماعی(. 1388غفاری، غالمرضا؛ و امیدی، رضا )

 . تنرا : نشر مرکز.تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر(. 1386نژاد، موسی )غنی

. تنرا : نشر رسا.سرگذشد و سوانح دانشگاه در ایران(. 1388فراستتواه، مقصود )

. تنررا : های اجتماعی اقتصادی در ایارانناهمزمانی دانش، روابط علم و نظام(. 1382راد، محمدامین )قانعی
 انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.

. تنرا : انتشارات  رح نو.شناسی روشنفوری دینی در ایرانجامعه(. 1387کاظمی، عباس )

 . برگرفتره از974، وزناماه شار ر(. روشنفکرا  دینی و چرخ  به علوم انسرانی. 7/3/1389کاظمی، عباس )

 .15-19، 1، فصلنامه اجتماع و توسعه(. 1392های پننساله توسعه ملی )گام

برگرفتره ، (1390نرارم توسرعه )چگزار  تحقیق و تفحص منلن شورای اسالمی از عملکرد دولت در برنامه 
 از:

(. بررسری وضرعیت متایرهرای اقتصراد کرال  ایررا  13/5/1392ی منلن شورای اسالمی )هاپژوه مرکز 
یرای  دوم(. برگرفته ازهاحوزه)   ی فرابتشی؛ و

(. مستندسازی سیر تحّول برنامه پننم توسعه از الیحه 27/6/1391های منلن شورای اسالمی )مرکز پژوه 
  . برگرفته ازتا قانو 

. تنرا : انتشارات نق  و نگار.اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری(. 1386مدمنی، فرشاد )

. 2721. روزنامره دنیرای اقتصراد، مهندسان اقتصاد ایاران را منحارک اردناد (.2/6/1391هادی زنور، بنروز )
  برگرفته از
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