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علوم انسانیّ ،
تحوالت گفتمانی و برنامهریزی توسعه در ایران
1392-1357
2

غالمرضا غفاری ،1محسن جعفریمقدم
دریافت1396/11/22 :؛ پذیرش1398/06/27 :

چکیده

توسعهنیافتگی ،مسئله اصلی جوامع درحالتوسعه ازجملره ایررا اسرت .ایرن مسرئله پرن از انقرال
اسالمی همواره دغدغه اندیشرمندا و سیاسرتگذارا بروده کره در دورههرای متتلر  ،موجرد ر رح
گفتما های چندگانهای شده و نسبتهای متفاوتی را با برنامهریزی توسعه برقرار کرده اسرت .برهمنظور
بررسی موانع برنامهریزی توسعهٔ ،
زمانی بعرد از انقرال اسرالمی ترا سرال  1392براسراس رو
دوره
ِ
تحلیل موقعیتی (منطق موقعیت) ،موردمطالعه قرارگرفته و در قالر پرنم موقعیرت اجتمراعی توصری
شده است .تال شده در هر دوره ،وضعیت برنامهریزی توسعه بهو یژه در نسبت با علوم انسانی انتقادی
مررورد تحلیررل قررار گیرررد .همگنررین کنشررگرا  ،ننادهررا و جریا هررای مرردرر در فراینررد برنامررهریزی و
تصمیمگیری کشور نیز ارزیابی شدهاند .یافتهها نشا میدهند برنامهریزی توسعه و فرایندهای نوسرازی
در ایرا در دو سطح نظری (عقلگرایی انتقادی) و عملی (منندسی اجتماعی) برا چال هرای اساسری
مواجه است .موفقیت در برنامهریزی توسعه از حیث معرفتشناسی مستلزم فنم واقعگرایانره مسرا،ل،
پیشرفت علوم انسانی و نقد اندیشههاست و از بعد اجتماعی نیز منرو بره اصرالحات تردرینی ،نقرد
عملکردها و رشد مشارکت اجتماعی در فرایندهای سیاستگذاری است.
کلیدواژهها :برنامهریزی توسعه ،عقلگرایی انتقادی ،علوم انسانی ،منندسی اجتماعی

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر ر

 .1دانشیار جامعهشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تنرا  ،ایرا


 .2دانشنوی دکترای خطمشیگذاری عمومی دانشگاه عالمه با بایی ،تنرا  ،ایرا (نو یسنده مسئول)


 .1مقدمه

ٔ
جامعه ایررا برری از ی صررد سررال اسررت کرره سررودای رهررایی از عق مانرردگی را در سررر
میپروراند .عنوا شده اسررت اولررین مواجنرره و ننیر زد برره خررود در جریررا جن هررا و
شکستهای تحقیرکننده ایرانیا و همگنین توسط جنانگردا  ،بازرگانا و آشنایا به دیگررر
ممال پیشرفته صورت گرفت و درننایت تراکم این آشناییها مننر به اقرردامات اصررالحی
عصر ناصری و امیرکبیر و سپن جریا مشرو هخواهی شد .ازآ پن تالشرری مررداوم بررای
جبرا عق ماندگیها و نیل برره پیشرررفت و ترقرری در میررا آحرراد روشررنفکرا و نواندیشررا
صورت گرفت که سر برآورد و رح آ ها بیتأریر از شرایط و زمانه خود نبوده است؛ چو
ّ
ایدهها یا نظریهها بهوسیله نیروهای اجتماعی مسلط و مشتصات زمانه خود تولید میشوند
(آلمندیندگر .)54 ،1389 ،1چنانکه در گفتما پسااستعماری تأ کید بر این ایررده اسررت کرره
کشورهای توسعهنیافته نمیتوانند خودشا را جدا و خررارا از غررر و اروپررا تعریر کننررد
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(بامبرا)146 ،2007 ،2؛ و منمتر اینکه به تعبیررر رادکلیر

 3پیشر رفت و ترقرری چیررزی جررز

تعامل اجتماعی بین فرهن  ،سنت و مدرنیته نیست ( )17 ،2006که خود ضرورت تعامررل
بین رو یهها و متن را تأیید میکند.

با روی کار آمد رضاشاه و شکلگیری دولت مدر ّ ،
تحولی در ساختارها آغرراز و جامعر ٔره

ایرا به فرایند نوسازی آمرانرره و ازبرراال ورود پیرردا رک رد .الگو برداریهررای مررداوم در ننادهررای
اجتماعی و فرهنگی ،ساختار دولت و نیروهررای نظررامی برره همرراه ورود ّفنراوری و صررنعت و
کارشناسا غربی به کشررور ،تنرردد آمرانرره را بررای کشررور برره ارماررا آورد .چراکرره توسررعه و
ً
برنامهریزی صرفا امری فنی و عمرانی تلقی میشد .درحالیکه به اعتقرراد فریرردمن،)2005( 4
مفنوم و فرایند برنامهریزی عاری و رها از بسترهای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگرری نیسررت و دو

بعد صوری و محتوایی برنامهریزی توأما باید مدنظر قررار گیرنررد .بررهزعم فررالودی)1987( 5
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر

برنامهریزی عقالنی برآمررده از سررنت اربرراتی ،ترروا همرراه و ترروام سرراختن دو ب رع د صرروری و
محتوایی را ندارد.
رخدادی که در این دورا اهمیت دارد محوریت یررافتن دولررت بررهعنوا بررازیگر اصررلی
توسعه و نوسازی است .حکومت در ایررا از دیربرراز بررهعنوا موتررور اصررلی دگرگونیهررای
اساسی مطرح بوده و تأریرات زیادی بر سررازما سیاسرری و اقتصررادی و همگنررین فرهنر و
اجتماع برجای گذاشته است .اگرچه برخی از این تررأریرات خواسررته و برخرری نیررز همگررو
اعتراضات و انقال ها ناخواسته بوده ،امررا آغررازگر دگرگونیهررای اساسرری را میترروا ننرراد
دولت دانست (آبراهامیررا  .)1389 ،1بررا تکررو ین و ت بیررت دولررت مرردر در ایررا  ،فراینررد
نوسررازی اقتصررادی و اجتمرراعی توسر ط دولررت (حکومررت) در قالر سیاسررتگذاریها و
برنامهریزی مستمر تداوم مییابد .برنامههای عمرانی پرری از انقررال اسررالمی را میترروا
نمونه کامل این اتفاق دانست.
پن از انقال اسررالمی در سررال  ،1357انتقررادات جرردی و مبنررایی متوجرره رونرردهای
ٔ
جامعه اید،ال
نوسازی در دورا پنلوی شد و داعیههای جدیدی برای تمد سازی و ساختن
مطرح گردید .بااینوجود ،در بسیاری از حوزهها بهتدریم شرربیه همررا رونرردهای قبلرری بررر
کشور حاکم شد .2البته در ٔ
حوزه مسا،ل فرهنگی تال های بیشررتری صررورت گرفررت تررا از
ریق سیاستگذاری و حتی برخوردهای آمرانه ،فضای جامعه متناس با احکررام اسررالمی
شود .چراکه انقال اسالمی عالوه بر دگرگو کرد نظم سیاسی کنررن ،برره اتکررای پشررتوانه
دینی و اید،ولوژی خود مدعی حکومت اسالمی و ّ
تحول در نظم فرهنگرری و معرفترری نیررز
بود .وجود و ورود اندیشههای جدید و در رأس آ ها افکار مارکسیستی موج شد در حوزه
فکری و عقیدتی بهو یژه در ابتدای انقال اسالمی ،نظام نو پای ایرا با چال های فرراوا و
کشمک های زیاد رو بهرو شود .بهموازات این چال های فکری و گفتمانی ،جامعه شرراهد
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر

ٔ
توسعه کالبدی و عمرانی ،تنارت و  ...میتوا مشاهده کرد.
 .2این شباهت را بهو یژه در حوزههای ستتافزاری نوسازی،
بهعنوا م ال ،میتوا به سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در ایرا  ،گستر تدرینی روابط اقتصادی با بان جنانی و
صندوق بینالمللی پول ،توسعه واردات کاالهای خارجی ،گستر بازارهای مصرف ،تأسین مدسسات مالی و اعتباری و ...
اشاره نمود.
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بروز تن ها و درگیریهای عملی میررا

رنتی مررذهبی ،روشررنفکرا مررذهبی و
ی هررای سر ِ

غیرمذهبیها بود و مواردی از آ را در ابتدای انقال اسالمی ،در استعفای دولت موقررت و
تستیر سفارت امریکا ،واقعه انقال فرهنگی و تعطیلی دانشررگاهها و رونررد ترردو ین قررانو
اساسی میتوا مشاهده کرد.

در دهههای بعد هرچند با وقوع ّ
تحوالت اجتماعی و سیاسی و فکری در ایرا  ،دانشگاهها و

ننادهای آموزشی و پژوهشی گستر پیدا کردند و ورود علوم جدید به ایررا مسرریر همرروارتری
ٔ
مسئله ما و جنا جدید و معرفت بشری مدر همگنا حلنشده باقی ماند .از سو یی
یافت؛ اما
اندکاندک علوم تنربی و فنی از سوی حاکمیت به رسمیت شناخته شد و از آ ها جنت رشررد
فناوری و پیشرفتهای پزشررکی و منندسرری اسررتفاده گردیررد .از سرروی دیگررر علرروم انسررانی و
اندیشههای جدید همواره با برخورد بت های سنتی حاکمیت مواجه شد و رقبایی چو فقرره و
دیگر معارف دینی را در برابر خود دید .چنین وضررعیتی موجر گردیررد در سیاسررتگذاریها و
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برنامهریزیها نیز ترکیبی از علوم ،معارف و مفاهیم گوناگو بهگونهای نامتعارف نق ایفا کنند و
درننایت درک درستی از برنامهریزی و توسعه شکل نگیرد.
ٔ
برنامه توسعه چیست و هر زما فرصتی بررای ایررن
ما هنوز از نظر مفنومی نمیدانیم که
کار پیداکردهایم به سراغ سرمایهگذاریهای فیزیکی م ل احداث جاده و فرودگاه و کارخانرره
رفتهایم و آ را توسعه پنداشتهایم .چو ما از دیدگاه فکری وارد توسررعه نشرردیم ،برنامررههای
توسعه در ایرا از هما آغاز روی بنیا های مادی و سرمایهگذاری شکل گرفت و توسررعه از
حوزه علم و اندیشه به ٔ
حوزه اداره و تکنوکراسی انتقال یافت .درواقع ما باوجود داشتن سررابقه
زیاد در برنامهریزی هنوز در مراحل اولیرره هسررتیم و نیرراز اصررلیما «مفنومسررازیا اسررت
(عظیمی.)1391 ،

برنامررههای عمرانرری پرری از انقررال اسررالمی و همگنررین برنامررههای پنمسرراله توسر ٔ
رعه

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمنوری اسالمی منمترین برونداد برنامررهریزی بررای تو رس عه
ً
در ایرا هستند؛ اما این برنامهها در عمررل عمرردتا رحهررایی بررای هزینررهکرد بودجر ٔره کشررور

بهشمار میآیند .بهعبارتدیگر ،نگاه راهبردی در ترسیم الگوی توسعه ایرا ّقوت الزم را ندارد.
ّ
جامعیرت و ربررات الزم در آ وجررود
نگاهی به برنامههای توسعه در ایرا نشررا میدهررد کرره

ندارد .امور دفاعی و اقتصادی اولو یت بیشتری دارند و سیاسررتگذاری مسررتقل در حوزههررای
اجتماعی اندک است .تأریرپذیری آ ها از پارادایمهای نظری و الگوهای جنانی نیز قبل و پن
از انقال یکسا نیست (غفاری و امیدی .)1388 ،کشور ما بررهرغم همرره تال هررا در ررول
زمره کشورهای توسعه ٔ
چند ٔ
دهه گذشته ،نتوانسته در ٔ
یافته جنا قرار گیرد .سنم انرردک ایررا از
تولید رروت جنانی ،فقدا صنایع پیشرفته در خودروسازی ،هواپیماسازی ،فناوری ا العررات
و پتروشیمی ،تنربه نرخهای باالی تورم و نرخهای منفی رشد اقتصررادی در سررالهای اخیررر،
رشد فزاینده آسی های اجتماعی و حاشیهنشینی ،تشرردید شررکافهای بقرراتی و تضررادهای
فرهنگی نشا از همین عارضه تاریتی دارد .بت منمی از این مسئله برره فقرردا درک ابعرراد
فکری و اجتماعی توسعه بازمیگردد که کشور را دچار شکافهای معرفتی و عملکررردی کرررده
و فرایند توسعه را مواجه با کندی و ناپایداری کرده است.
در اقتصادی که دچار مشکالت ساختاری و ننادی باشد و فرایند توسررعه در آ متوقر
شده باشد ،تحرکهای مالی و تزریق سرمایه برای گستر تولید و اشررتاال تررا حررد معینرری
ّ
امکا پذیر است و وضعیت را بدتر میکند .مظاهر توسعه از قبیل راه و جاده و سد و اتومبیل
و تلفن همراه و  ...میتواند وارداتی باشد و از ریق فرو مواد خام بیعی محقررق گررردد؛
اما وجه ننادی و انسانی توسعه (ننادها ،سازما ها ،قوانین ،رویررهها ،روابررط )... ،وارداترری
نیست و محصول ّ
تحول تدرینی در اندیشهها ،باورهررا ،سرراختارها و سررازوکارهای جامعرره
ٔ
توسعه پایدار که میتواند احساس رضایتمندی عمومی و زندگی بنتر ایناد کند ،تننا
است.
در صورت تحقق این وجه از توسعه ایناد میشود؛ بنابراین اگر شر کررافی توسررعه (وجرره
ننادی و هو یتی) نبوده و فرایند توسعه متتل باشررد ،دیگررر سیاسررتهای دولررت تررأریری در
بنبود وضعیت نتواهد داشت (رنانی.)1391 ،
با این وص اگر بپذیریم که توسررعهنیافتگی از مسررا،ل اصررلی کشررور ماسررت و تررال
دولتها و برنامهریزا و سیاسررتگذارا بررهمنظور حررل ایررن معضررل و رسررید برره سررطوح
قابلقبولی از توسعه است ،این پرس مطرح میشود که چرا تاکنو این منم محقق نشده و
در مقایسه با هزینهها و تال های صورت گرفته ،رمرات اندکی حاصلشده است؟ در ایننا
تال داریم علل ناکامی برنامهریزی توسعه در ایرا را بررا کاربسررت نظریررههای عقررلگرایی
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انتقادی و منندسی اجتماعی تبیین نموده و به واکاوی مبانی معرفتی و گفتمانی برنامررهریزی
توسعه و ّ
تحول علوم انسانی انتقادی در ایرا بعد از انقررال اسررالمی بپررردازیم .برره همررین
زمانی از ابتدای انقال اسالمی تا سال  1392در قال پنم موقعیت اجتمرراعی
منظور بازه
ِ
موردمطالعه قرارگرفته است.

ٔ
 .2پیشینه پژوهش

پیرامو ارتبا میا حوزههای معرفترری و توسررعهیافتگی ،کتر و مقرراالت و یادداشررتهای
پراکندهای از سوی اساتید ،صاح نظرا و افراد دیگر نوشتهشده اسررت؛ امررا بررسرری دقیررق
ارتبا میا جریا های معرفترری و گفتما هررای سیاسرری موجررود در جمنرروری اسررالمی از
ی سو و ّ
تحوالت برنامهریزی توسعه از سوی دیگر چندا موردتوجه قرار نگرفته است.
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برخی از نوشتهها با معرفی گفتما های فکری و دینی در ترراریم معاصررر ایررا و نقر
تحوالت سیاسرری ،برره بررسرری رابطرره میررا توسر ٔ
آ ها در ّ
رعه سیاسرری و دموکراسرری بررا ایررن
اید،ولوژیها و جریا ها پرداختهاند .آ ها تال کردهاند گفتما های سنتی ،ایررد،ولوژی و
دموکراتی را از یکدیگر تفکی کننررد (سرررو )1387 ،؛ یررا گفتمررا ترقرری را در اندیشرره
روشنفکرا دینی موردبررسی قرار داده و اید،ولوژیهای تعالی ،تکامررل و توسررعه را معرفرری
کردهاند (حناریا  .)1389 ،برخی دیگر از منظر فلسفه و علوم انسانی به توسعه و مدرنیترره
نظر کرده و تال داشتهاند تا رابطه میا ایررن دو را نشررا داده و چگررونگی تکررو ین آ را در
ایرا شرح دهند .از نگرراه آ هررا علرروم انسررانی و توسررعه در جنررا کنررونی همبسررتهاند و از
یکرردیگر جداناپررذیر هسررتند (داوری اردکررانی 1389؛  .)1390عظیمرری بررهعنوا یکرری از
اقتصاددانا شناختهشده ایرا  ،در آرار و نوشتههای خود همواره بر لزوم درک و فنررم مسر ا،ل
توسعه تأ کید داشته و نیل به توسعهیافتگی را منو به آ میدانررد .وی عرردم درک صررحیح از
توسعه و ننادینه نشررد مفرراهیم آ را از موانررع توسررعهیافتگی میدانررد (عظیمرری.)1391 ،
موسی غنینژاد نیز در پژوه های خود یکی از موانع توسعهنیافتگی ایرا را توجه صرف برره
ابعاد فیزیکرری و مر ّ
رادی توسررعه دانسررته و فنسرراالری را بررهعنوا مررانع معرفرری میکنررد .او
اید،ولوژیهای توسعه و تفکر دولتمدار را مانع توسعه میداند (غنینژاد.)1386 ،

برخررری از محتررروای تولیدشرررده مررررتبط برررا ایرررن حررروزه ،جنرررتدار و مبتنررری برررر
سیاستگذاریهای قبلی است .برای م ال «اولین همر ای نقر علرروم انسررانی در توسررعه
ملیا در سال  88و به همت دانشگاه پیامنور برگرزار شررد .محترروای مقرراالت ایررن همررای

بیشتر معطوف به جنب نرمافزاری ،بومیسازی و منندسرری فرهنگرری اسررت و کمتررر زمینر ٔره
علمی و انتقادی دارد.

دیگر مقاالت و نوشتههایی که به علوم انسانی و تح ّوالت اجتماعی جامعه پرداختهانررد،
ً
اساسا رو یکردهای متفاوتی دارند .در این نوشتهها مرراد از علرروم انسررانی ،علرروم عقالنرری و
انتقادی مدر نیست .ضمن اینکه به ارتبا میا ایررن علرروم و فراینررد توسررعهیافتگی کشررور
توجنی نشده است .درحالیکرره رابطرره میررا فضررای معرفترری و فضررای اجتمرراعی و نحر ٔ
روه

تأریرگذاری گفتما ها بر تصمیمگیریها و برنامهریزیها برای ما اهمیت دارد .پرررداختن برره
معرفتهایی چو فقه و اید،ولوژی و تأریرشا در سیاستگذاریها از مقولههایی است کرره
کمتر بدا پرداختهشده است.
آنگه تحت عنرروا «عقررلگرایی انتقررادیا و «منندسرری اجتمر اعیا شر ناخته میشررود،
بتشی از نظریات کارل پو پر 1است که هررم در حرروزه نظررری و هررم در عمررل مورداسررتفاده
فیلسوفا  ،نظریررهپردازا و سیاسررتمدارا قرارگرفترره اسررت .عقررلگرایی انتقررادی را بررهنوعی
میتوا برگرفته از علمشناسی و رو شناسی پو پر دانست و منندسی اجتماعی را نتررایم آ
در حوزه سیاسی و اجتماعی قلمداد کرد.
به اعتقاد پو پر آنگه «علوم انسانیا را از تکامل گونههای زیستی متمایز میکنررد کرراربرد
آ گاهانه رو انتقادی است .برخالف معارف پیشاعلمی که جزمی هسررتند ،علررم بررا ابررداع
رو غیرجزمی و انتقادی پیشرفت میکند .به این منظور ،فرایند رشد علم را در قال یر
ٔ
مرحله اول با رح ی مسئله یا بررروز یر «موقعیررت
مدل سهمرحلهای میتوا نشا داد.

ٔ
مرحله دوم شامل راهحلهایی است که در پاسررم برره آ مسررئله
مسئلهآفرینا آغاز میشود.
رح میشوند .این راهحلها هما فرضیهها ،حدسها و نظریههایی هستند که بایررد آزمررو
ٔ
مرحله سوم آزمو نظریهها و راهحلهاست که موجر حررذف خطاهررا و نظریررههای
شوند.
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر
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نادرست میشود و راهحلهای موفق یاد گرفته میشود .تفاوت میررا رو یکردهررای علمرری و
غیرعلمی در همین شیوه نقادی و تال برای یادگیری از ریق حررذف خطاهاسررت کرره مررا
فعاالنه در آ حضور داریم .در این فرایند باید حاالت ذهنی و روانی را از محترروای عینرری و
محتوای منطقی و ا العاتی ی اندیشه تفکی کنیم و بدانیم که تننا محتوای منطقی یر
گزاره که در معرض دید عمومی قررار میگیرررد ،قابلبحررث انتقررادی اسررت و نرره رونرردهای
روا شناختی و ذهنی (پو پر.)1390 ،
اما راهبرد عقلگرایی ّنقاد برای ٔ
اداره امور اجتماع چیست؟ پو پر با تکیه بر آرای سیاسرری
خود ،شبیه هما روشی را که برای حل مسا،ل نظری و رشد معرفررت پیشررنناد میکنررد ،در
ٔ
عرصه اجتماعی و برای مواجنه با مشکالت و مسا،ل عینی جامعه نیز بهکار میگیرد.

ٔ
عرصه اجتماعی ابتدا باید مسا،ل موجود تبیین و صورتبندی شود .نباید گما کرررد
در
ً
که مسا،ل از قبل روشن و مشتص هستند یا بدینی مینمایند .معموال میا سیاستمدارا و
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دولتمردا در با مسا،ل اساسی و اولو یتبندی آ هررا اختالفنظررر وجررود دارد؛ ازایررنرو
نتست باید بر سر مسا،ل توافق حاصل کرده و آ ها را صورتبندی کرد .پررنازآ بایررد برره
ار ٔ
ا،ه راهکارهای خالقانه و جسورانه همت گماشت و در ایررن تررال تمررامی متتصصررا و
کارشناسا و حتی شنروندا عادی میتوانند نق داشته باشررند تررا ی هررای متتلفرری از
دیدگاهها مطرح شود .راهحلهای رقی که در قال فرضرریهها و گمانررهها مطرررح میشرروند
باید با معیارها و ضوابط عقالنی مورد داوری و ارزیابی قرار گیرند تا بنترررین آ هررا بررهعنوا
«برنامه عملیا در آ حوزه به اجرا درآید .ازآنناکه برره دلیررل پیگیرردگیها و برخرری شررایط
غیرقابلکنترل ،نتایم و تبعات پی بینینشده در برنامررههای اجتمرراعی همررواره وجررود دارد،
لزوم بررسی انتقادی راهحلهررا بررا مشررارکت شررنروندا در فضررایی برراز و آزاد وجررود دارد.
اهمیت این رو یکرد به این جنررت اسررت کرره موجر افرزای دقررت در انتتررا و اجررای
راهکارها شده و مشارکت مردم موجر همکرراری و تحمررل آنررا در صررورت بررروز نتررایم
1

نامطلو در حین اجرای رحها خواهد شد (پو پر.)1389 ،

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر

 .1برگرفته از مقدمه مترجم

در بازخوانی مفنوم منندسی اجتماعی باید توجرره کرررد کرره پررو پر میررا دو نرروع منندسرری
اجتماعی اتو پیاگرا و کال نگر از ی سو و منندسی اجتماعی جزءبهجزء یا ترردرینی تفرراوت
میگذارد .او در مقایسه این دو میگو ید ...« :کسی کرره منندسرری ترردرینی یررا جزءبررهجزء را
پیشه میسازد ،روشی اختیار میکند بررای جسررتوجو و مبررارزه بررا بزر ترررین و عاجررلترین
بدیهای گریبا گیر جامعه ،نه جستوجو و مبارزه در راه بزر ترین خیر ننایی برای آ  .ایررن
ً
تفاوت به هیچ رو تفاوتی صرفا لفظی نیست ،بلکه حا،ز ننایت اهمیت است .تفاوت بین یر
ً
رو معقول بنسازی وضع آدمی است و رو دیگری که اگررر واقعررا برره آزمررای درآیررد ،برره
آسانی ممکن است به افزای تحملناپذیر رنم و محنت انسانی بیاننامد .تفاوت میا روشی
است که در هرلحظه قابلاعمال است و رو دیگری که رفداری و مدافعرره از آ برره آسررانی
ً
امکا دارد به وسیلهای مبدل گررردد بررای اینکرره اقرردام دا،مررا تررا ترراریم دیگررری در آینررده کرره
اوضاعواحوال مساعدتر شود ،به تعو یق بیفتدا (پو پر.)356 ،1380 ،
ٔ
منظومه پو پر در هر دو حوزه نظر و عمل با وضعیتی ّ
سیال و پویررا مواجرره هسررتیم .در
در
عرصه معرفت با مسا،ل نظری رو بهرو هستیم و هدف رشد معرفت را با اتکا به عقلگرایی و
ٔ
عرصه اجتماع با ّ
تحوالت پیدرپی و پرشررتا مررواجنیم و بایررد بررای
نقد پی میگیریم .در
مسا،ل و معضالت اجتماعی و اقتصادی چارهاندیشی کنیم .ازاینرو بهنوعی در هر دو حوزه
دغدغه اندیشمند یا سیاستگذار ،حل مسررا،ل پی روسررت .ایررن رونررد میتوانررد موجر
سازگاری و انطباق میا دان و معرفت از ی سو و واقعیت اجتماعی از سوی دیگر شررود و
تناس میا علم و جامعه ازایننا شکل میگیرد .معرفتی که موضرروعات واقعرری را مطالعرره
ٔ
جامعه خود است و جامعهای که نظریررهها در آ برره
میکند و بهدنبال حل مسا،ل موجود در
مح آزمو گذاشته و نقد میشوند تا رشد معرفت ممکن گردد.
بنرهگیری از چارچو نظری پو پر در این مقاله به جنت همین پیوند میا حوزه معرفتی
و عملکردی است .جنا توسعهیافته بهنوعی محصول علرروم انسررانی جدیررد اسررت و بررای
برنامهریزی و سیاستگذاری توسعه از اقتصرراد ،جامعهشناسرری و دانر مرردیریت اسررتفاده
میشود .اگر ارتبا میا این دو بهخو بی درک شررود ،آنگرراه پیمررود مسرریر توسررعه آسررا تر
خواهد شد.
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مسا،ل علم جدید در ی تاریم چنارصدسالها همواره ناظر به قوام عررالم و آدم جدیررد
بوده است .با این قیاس اگر وضع علررم در جنررا درحالتوسررعه مرحلررهای از ترراریم علررم در
ّ
ٔ
توسعه علررم و
جنا جدید باشد ،باید مسا،ل علم را عین مسا،ل توسعه بدانیم .مسلم است که
پژوه تناسبی روشن با توسعه فرهنگرری و اجتمرراعی و اقتصررادی دارد و تحقررق همرره اینهررا
وابسته به اراده به علم و توسعه است .ما پی و بی از همه به راحی نقشرره راه و برره آشررنایا
منازل و دانندگا شرایط و دشواریهای راهی که باید بگشاییم و بپیماییم نیاز داریم .راه توسررعه
بیمدد علوم انسانی گشوده و پیموده نمیشود (داوری اردکانی.)100-106 ،1389 ،
برنامهریزی توسعه را بهنوعی میتوا فرایند اصالح و حررل مسررا،ل اجتمرراعی و اقتصررادی
دانست .در این وضعیت ا رگ ر «تو رس عهنیافتگی و عق مانرردگیا را «مسررئله اساسرریا جوامررع
درحالتوسعه دانسته و تال دولتمردا و برنامهریزا بررای حررل مسررا،ل و اصررالح جامعرره را
تالشی درخور و الزم بدانیم ،آنگاه تال برای «صورتبندی دقیررق مسررئله توسررعهنیافتگیا و
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تبیین مطالبات اجتماعی گام اول در آغاز فرایند تدوین برنامه توسعه خواهد بود .پنازآ اتکررا
به «منابع معرفترری مناسر (علرروم انسررانی)ا و تکیررهبر رو عقالنرری و انتقررادی بررای ارا،رره
راهکارها و همگنین نقررد و نظررارت و مشررارکت کارشناسررا و شررنروندا ضرررورت خواهررد
داشررت .پرهیررز از آرما شررنرگرایی و ادعررای سرراختن جامعررهای عر اری از همرره مشررکالت و
کاستیها ،فراهمآورد مشارکت عمومی در فرایند نقد و ارزیابی ،تصحیح خطاها و رو های
نادرست و اصالح گامبهگام جامعه از دیگر مشتصههای جامعه توسعهیافته است.
 .3روش پژوهش

شیوه مورداستفاده جنت تحلیل روند برنامهریزی توسعه شرریوه تحلیررل مرروقعیتی اسررت کرره
مبتنی بر رو شناسی پو پر برای مطالعه علوم اجتماعی است.
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
در ارتبا با دیگر عناصر موجود در موقعیت هستند .محیط فیزیکی ،ننادهررای اجتمرراعی و
کنشگرا دیگر ،همه در درو موقعیت قرار دارند و باید بهوسیله پژوهشگر توصرری شرروند.

هر موقعیت دارای مرز معینی است و به کنشگر یا کنشگرانی که قرار است رفتارشررا تبیررین
شود «اهدافا معین و «معرفت پیشینیا مشتصی نسبت داده میشود .در فرایند بازسازی
موقعیت ،تمامی فعالیتهای پژوهشگر ،از ِاسناد اهداف و معرفتهای پیشررینی تررا تعریر
ً
مرز پیشننادی برای موقعیت باید با استدالل باشد و بعا بررهدلیل فرضرریبود میتوانررد در
معرض نقد و ارزیابی نیز قرار گیرد؛ بنررابراین بررهجای تأ کیررد بررر جنبررههای ذهنرری و روانرری
کنشگرا و یا یکسا اندیشی با آنا  ،بر جنبههای عینی رفتار آنا و ارزیابی نقادانه آ تأ کیررد
میشود (پایا.)1386 ،
میتوا گفت مدل تحلیل منطق موقعیت به ما کمر میکنررد تررا رفتررار کنشررگر(ا ) را
ٔ
مسئله تبیین عملکرد و تصمیمگیریهای آنا بیابیم .ما
موردمطالعه قرار داده و پاستی برای
کنشگر(ا ) را در وضعیتی در نظر میگیریم که هدف یا اهدافی را دنبال میکنند و بر مبنای
منموعهای از دادهها و ا العات ،در راستای نیررل برره اهررداف ،تصررمیم میگیرنررد و عمررل
میکنند .ارزیابی و نقد این فرایند با معیارهای متناس و یافتن جنبههای ضع و قرروت آ ،
در تبیین عمل کنشگر(ا ) به ما کم خواهد کرد.
بر مبنای این رو  ،بازه زمررانی موردمطالعرره یعنرری از ابترردای انقررال اسررالمی در سررال
 1357تا سال  1392به پنم دوره یا موقعیت تقسیمشده است .معیار ایررن تقسرریمبندی ،تاییررر
دولتهاست که اغل مصادف با تحر ّروالت سیاسرری و مرردیریتی و گفت رم انی در کشررور برروده
است .تحلیل ما در هررر موقعیررت بررر پایرره شررواهد ترراریتی و منررابع در دسررترس و توصرری
رخدادهای مرتبط است .همگنین نوعی جریا شناسی و روندپژوهی نیز در کررار وجررود دارد،
بهگونهای که سیر ّ
تحول جریا های سیاسی و فکررری مرردرر در مرردیریت و برنامررهریزی کشررور
مورداشاره قرارگرفته است .در هر موقعیت ،عوامل و متایرهایی چو وضعیت علم و دانشررگاه،
ٔ
جامعه مدنی و منتقدا  ،توسررعهیافتگی کشررور ،برنامررهریزی و تصررمیمگیری ،درک از مسررا،ل
توسعه و نزاعهای منم فکری و سیاسی توصی شده است .تال شررده اسررت تررا تررأریر علرروم
انسانی و فنم از توسعه بر برنامهریزیها نشا داده شود و بررا فنررم برنامررهریزی توسررعه بهم ابرره
فرایند حل مسا،ل اجتماعی ،روند برنامهریزی و عملکرد دولت ارزیابی انتقادی شود.
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 .1-3موقعیت اول :گذار ()1357-60

موقعیت اول تاریتی ،از ابتدای پیروزی انقال اسالمی و سقو رژیررم شاهنشرراهی آغرراز
میگردد و تا پایا نتستوزیری موقت آیتالله مندوی کنی و برگزاری انتتابات ٔ
دوره سوم
ریاستجمنوری ادامه مییابد .این دورا مقار دولتهای کمدوام و بیرباتیهای سیاسرری
و اجتماعی در کشررور اسررت .جریا هررای سیاسرری و نیروهررای تأریرگررذار در ایررن دورا از
ّ
ّ
اسالمی و ملیگرا گرفته تا فدایی و مارکسیستی ،متک ر و اغل در تقابل با یکدیگر هسررتند.
این نیروها دربردارنده گروههایی هستند که پی از انقال اسالمی در مسیر مبارزه با رژیررم
قرار داشتند و وجه اشتراک آ ها سقو سلطنت و کنار رفتن محمدرضا پنلوی بود .پررن از
پیروزی انقال و به قدرت رسید این نیروها ،اندکانرردک اختالفررات خررود را نشررا داد و
مرزبندیها شفافتر گردید تا جررایی کرره کررار برره درگیریهررای مسررلحانه و کشررمک های
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خیابانی کشید و بسیاری از آ ها حذف شدند .از سوی دیگر در سالهای ابترردایی انقررال
بهدلیل تأسین نظام سیاسی جدید و چال در تدو ین قررانو اساسرری ،از فلسر ٔ
رفه سیاسرری و
مبنای حاکمیت و نظام آینده هنوز تصور روشنی وجود نداشت.
انقال اسالمی ایرا ریشه در ایرردههای غر سررتیزانه و گفتمررا مبررارزه بررا اسررتعمار و
امپریالیسم و سرمایهداری داشت .ریشههای آ را در ستنرانیها و نوشررتههای روشررنفکرا
ّ
پی از انقال اسررالمی و شررکلگیری جریا هررای ملیگرایانرره و ضدامپریالیسررتی توسررط
گروههای مبارز میتوا مشاهده کرد .از سوی دیگر ،روحانیت سیاسی مبارز نیز از نیروهای
ّ
تعیینکننده در انقال بود .از ی سو جریا های ملیگرا و مارکسیستی بر علررم و تتصررص
ّ
روحانیت بر فقه اسالمی ،سرروابق
تأ کید داشتند و از سوی دیگر ،نیروهای انقالبی به رهبری
انقالبی و ّ
تعند تکیه میکردند .پیامد این جدالهای فکررری و سیاسرری را در مررواردی چررو
تدو ین قانو اساسی و انقال فرهنگی میتوا مشاهده کرد.
ً
ّ
متضمن افکار متتل است که لزوما همه جز،یررات برراهم سررازگار نیسررت.
قانو اساسی
نو یسندگا قانو اساسی ٔ
ایده برپررایی نظررام اقتصرراد اسررالمی را در سررر داشررتند و آ را نظررامی
میدانستند که نه سرمایهداری است و نه سوسیالیستی .چنین نظامی مبانی نظررری قرروی نرردارد و
ازنظر تنربی نیز ی تاریم گذشته شکل نگرفته است و قرار بود برای اولین بار در ایررا تنربرره

شود .واضعا قانو اساسی عناصری را از مکت اسالم و مکات اقتصادی و سیاسرری رایررم در
دورا مدر به عاریت گرفتهاند؛ اما چهبسا که ساختار اقتصادی و سیاسی اینادشده بررهموج
این قانو  ،خود به بزر ترین مانع در راه توسعه اقتصادی تبدیلشده است (هادی زنوز.)1391 ،
در این دوره دانشگاهها و مراکز علمی و فکررری اوضرراع مناسرربی ندارنررد .آشررفتگیهای
اجتماعی و تن های سیاسی ،فضاهای علمی و دانشگاهی را نیز تحت تررأریر قررار مرریداد.
دانشگاه در ایرا ازجمله ننادهایی است که از دیرباز مأمن گروههای روشررنفکری و بررهو یژه
نیروهای چپ و مارکسیستی بوده است .پن از انقال بهدلیل همررین سررابقه و فضررای برراز
دانشگاه ،گروهها و احزا سیاسی متتل دانشگاه را تبدیل به پایگاه خود نموده و دفرراتری
جنت فعالیت تأسین کرده بودند؛ اما اندکاندک فضای دانشگاه با حضور ایررن گروههررا از
فاز سیاسی وارد فضای تشنم و درگیری شد .حضور اساتید و دانشنو یانی که بهزعم جریررا
مذهبی حاکم ،ضدانقال و منحرف محسو میشدند نیز مزید بر علت بود تررا همررهچیز
آماده ی حرکت انقالبی بررای بررازنگری در علرروم و سرراختار آموزشرری برگرفترره از غررر و
همگنین تصفیه و پاکسازی این نیروها باشد.
ً
انقال فرهنگی موج گردید دانشگاهها عمال از سال  59تا سال  62تعطیررل شرروند و
ستاد انقال فرهنگی تشررکیل شررود .بررازنگری در دروس و سرفصررلهای رشررتههای علرروم
انسانی و پاکسازی اساتید این حوزه ،در رأس برنامههای ستاد و کمیتههای پاکسازی قررار
داشت .افزو بر این ،ستاد بر اسالمیشد علوم انسانی و لررزوم اینرراد تحر ّرول اسررالمی در
برنامههای درسی این رشتهها و حذف بتشی از دروس و حتی رشتهها و اینرراد درسهررای
جدید اسالمی تأ کیررد داشررت و بیشررترین هرردف انقررال فرهنگرری را همررین میدانسررت و
درنتینه معتقد بود که با هر مقدار صرف زمررا و تمدیررد تعطیلرری دانشررگاهها و هررر هزینر ٔره
دیگری هم که شده ،باید هدف اسالمیکرد دروس و علوم انسانی تحقق بپذیرد .در همررین
راستا برای هر ی از ٔ 5
رشته جامعهشناسی ،روا شناسی ،حقوق (و علوم سیاسی) ،اقتصاد

ٔ
کمیته مرکزی بر کار آ ها نظارت میکرد و هدف ایررن
و تاریم ،گروهی گمارده شده که ی
بود که برای اینها مبانی اسالمی تعیین شود و مطابق آ  ،سرفصلها و کت متناس تنظیم
بشود (فراستتواه.)583 ،1388 ،
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در این دورا نظریه مشتصی در اذها سیاسررتمدارا و تصررمیم گیررا وجررود نرردارد و
اهداف مرتبط با توسعه و پیشرفت نیز کمتر دیده میشود .اصول اقتصادی قانو اساسرری بر ه
شکلی ناهمگو نوشته میشود .شعارهایی که در هنگامه انتتاباتهررا توسررط نامزدهررا سررر
داده میشود ،اغل بلندپروازانرره و شررامل اهررداف کلرری اسررت .حمایررت از مستضررعفین و
رسیدگی به حال فقرا و کارگرا و دیگر اقشار که از شعارهای انقال اسررت باعررث مصررادره
اموال سرمایهدارا و تصاح امالک زمیندارا میشود .جریا مذهبی حرراکم کرره پایگرراه
اصلیا حز جمنوری اسالمی و یفرری از روحررانیو سیاسرری بررود ،معتقررد برره تررداوم
انقال و پایهریزی نظام سیاسی بر مبنای احکام شریعت بررود .برردبینی و التقررا ی دانسررتن
برخی از گروهها و جریانات موج ایناد دعوای «تعند و تتصصا و بدبینی به ننادهررای
منمی چو «سازما برنامهو بودجها گردید.
سازما برنامه ادارهای علمی و کارشناسرری بررود .در آ زمررا درگیریهررای زیررادی بررر سررر
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تتصیص بودجه پی میآمد و همه بودجه میخواستند .امری که در مواردی شدنی نبود که این
1

خود موجد بدبینی و بیاعتمادی به سازما برنامهوبودجه بود (احمدی امو یی.)1385 ،

سررالهای ابترردایی انقررال را میترروا سررالهای رقابررت و کشررمک میررا گروههررا و
جریا هایی دانست که هری سنمی در پیروزی انقال اسالمی داشررتهاند .در ررول ایررن
دورا جن قدرت میا احزا و تشکلها و افرراد ذینفرروذ جریررا دارد و دغدغر ه اصررلی
زمامدارا  ،حفظ انقال و برقراری نظم و امنیت در کشررور اسررت .از ایررن لحررا میترروا
گفت توسعه و برنامهریزی در ایررن دورا کمترررین اهمیررت را دارد و شررایط سیاسرری اجررازه
چنین کاری را نمیدهد .بهو یژه انتقادات جدی و تندی که نسبت به نوسازی و رواا فرهن
غربی در دورا پنلوی از سوی انقالبیو مطرح میشود ،مانعی جدی در این مسیر است.
 .2-3موقعیت دوم :جنگ تحمیلی ()1360-68

موقعیت دوم تاریتی ،با برگزاری انتتابات دوره سوم ریاستجمنوری آغرراز میگررردد و تررا
پایا نتستوزیری منندس موسوی و برگزاری انتتابررات دوره پررننم ریاسررتجمنوری را
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر

 .1این کتا منموعه مصاحبههایی است که بنمن احمدی امو یی از برخی مدیرا اقتصادی جمنوری اسالمی گرفته است.
این قسمت برگرفته از مصاحبه با منندس عزتالله سحابی است.

ً
دربرمیگیرد .این دورا تقریبا همزما با جن تحمیلی عرراق علیرره ایررا اسررت و بتر
منمی از دهه نتسررت انقررال را شررامل میشررود .وضررعیت فکررری و علمرری در ایررن دوره
همگنا تحت هژمونی اید،ولوژی انقالبی و غلبه فقه سیاسی است.
در حوزه علوم انسانی جدالهای فلسررفی و فکررری کرره سررو یههای سیاسرری و مرررتبط بررا
انقال اسالمی نیز داشت ،در جریا بود .جدال هایدگریها و پو پریها که ی سررر آ در
گروه فلسفه دانشگاه تنرا و سر دیگر آ در کینا فرهنگرری و برخرری دیگررر منررالت بررود،
تبدیل به یکی از نزاعهای فکری جدی در تاریم پن از انقال شده بود (خنسته رحیمرری،
فکری ملیگرا و چررپ مارکسیسررتی و
 .)1389در این برهه درحالیکه جریا های سیاسی و
ِ
روشنفکری بهتدریم از صحنه قدرت کشور حذفشده بودند ،جریا مررذهبی ایررد،ولوژی

تمامی ننادهای قدرت را در دست داشته و این بار خود دچررار شررکاف شررده و برره دوشرراخه
چپ و راست مذهبی تنزیه میگردید .هرچند هر دو جریا مورد اعتماد حکومررت برروده و
بت هایی از قدرت را در اختیار داشتند ،اما از موقعیت یکسانی برخوردار نبودند« .جریا
چپ مذهبیا که اغل ننادهای اجرایی و رسمی کشور را در اختیار داشت و تحت عنرروا
جناح چپ شناخته میشد ،کمتر به مبانی نظررری و ر رح و بسررط ریشررههای فکررری خررود
میپرداخت؛ اما ترکی اندیشههای چپ با مفاهیم دینی تبدیل به منموعهای ایررد،ولوژی
شده بود که از اسالم پابرهنگا و مستضعفین دفاع میکرررد و برره سرررمایهدارا زالوصررفت و
مالکین و بازاریا و رروتمندا میتازید .تئوریزهکرد مسئله جنر فقررر و غنررا و نکرروه
اسالم مرفنین بیدرد توسط امامخمینی نیز مد ید این نوع تفکر بود و موج تحری تودهها
و بقات پایین جامعرره میشررد .ایررن تفکررر در سررطح جنررانی نیررز ایررده صرردور انقررال و
ایستادگی در برابر امریکا و اسرا،یل و دیگر مستکبرین را داشت.
جدالهای فقنی هم در میا بود و جریا چپ مذهبی ذیل نظریات امام خمینی ،از فقه
پو یا دفرراع میکرررد .بررر ایررن اسرراس دولررت میتوانسررت برمبنررای «احکررام رانویررها و ذیررل
والیتفقیه در امور متتل ورود پیدا کند و به برنامهریزی و سیاستگذاری بپررردازد .حترری
اگر این برنامهها و مصو بات برخالف احکام فقنی و قوانین جاری باشد؛ اما «جریا راست
مذهبیا ریشههای خود را در فقه ّ
سنتی موجود در حوزه علمیه میدید و دخالررت حکومررت
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در امور را برنمیتافت .از نگاه ایشا حق صدور احکام حکررومتی تننررا در اختیررار شررتص
والیتفقیه بود و دولت و دیگر ننادهای حکومتی از چنین حقی برخوردار نبودنررد .در بعر د
اقتصادی و اجتماعی نیز این جریا از آزادی اقتصادی و حق مالکیت افرراد دفرراع میکرررد.
نمایندگا این جریا معتقد بودند باید بت خصوصی حق فعالیت داشته باشررد و تولیررد و
تنارت در کشور رونق بگیرد .آ ها بهشرردت متررال دخالتهررای دولررت و کنترررل آ بررر
بت های متتل اقتصادی بودند.
ً
روحانیو سنتی که غالبا از اعضای قدیمی حوزههای علمیه بودند بههیچوجه تتطرری از
احکام اسالمی را جایز نمیدانستند و «اختیررارات فراقررانونی و فررا شرررعی دولررتا را قبررول
نداشتند .این جریا که نزدیکی خاصی به بازاریررا و هیئتهررای موتلفرره داشررت« ،جریررا
فقاهتیا نام گرفت (شادلو.)1386 ،
بدبینی نسبت به سازما برنامه همگنا ادامه دارد و روغنی زننانی ر،ین وقت سازما
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برنامهو بودجه در این مورد اظنار میدارد:
پیروزی انقال هنوم به نیروهای تکنوکرات ،بوروکرات و کارشناسی را در پی داشررت.
آ ها یا تصفیه شدند و یا ترک پست کردند .این اقدامات در سازما برنامه شدیدتر بررود .در
آ زما همه فکر میکردند که تمام برنامههای دورا شاه را این سازما

راحی و اجرا کرده

است؛ بنابراین هر چه بدبتتی است زیر سر این سازما است .برخی مراکز نیز اهمیررت آ
را درک کرده بودند اما نسبت به نیروهای آ بدبین بودند .آ ها معتقد بودند در این سررازما
و با این اهمیت ،باید آدمهای وفادار به نظام سیاسی جدید تقو یت شوند (احمرردی امررو یی،
.)158 ،1385
این موقعیت مصادف با وقوع جنر تحمیلرری بررود و تمررامی رخرردادها و تصررمیمات و
عملکردها تحت تأریر این واقعه قرار میگرفت .هدف استراتژی نظام پیشبرد جنر بررود و
تأمین هزینهها و پشتیبانی آ اولو یت داشت« .شررایط جنگرریا اقتضررا،ات خررا

خررود را

داشت و فقدا امنیت اجازه برنامهریزی برای توسعه کشور و سرمایهگذاری و افزای رفاه را
نمیداد .وقوع جن همگنین موج «تداوم فضای آرمررانی و احساسرری و ملتنر ابترردای
انقال ا گردید و این با فضای منطقی و عقالنی سازگاری نداشت.

با پایا یافتن جن انتقادات به دولت بیشتر شد و بررا تبلیارراتی کرره صررورت میگرفررت،
بحث بازسازی کشور و بنبود وضعیت اقتصادی دا،م مطرررح میشررد؛ امررا بنبررود اوضرراع و
کاه نفوذ دولت و آزادسازی چیزی نبود که جناح چپ و دولت وقت از عنررده آ برآینررد.
ٔ
برنامه اول توسعه اقتصررادی و اجتمرراعی کشررور موردبررسرری و ترردو ین قررار
در این شرایط
گرفت .در سال آخر دولت موسوی رخدادهای منمی به وقوع پیوسررت کرره مسرریر کشررور را
تاییر داد .پن از پذیر قطعنامه شرایط متفاوت شد .بسیاری از زیربناها ازدسترفته بود و
نیاز به بازسازی داشت .مردم بهدلیل جن از بسیاری از مطالبات خود گذشررته بودنررد و بررا
پایا جن این وضع قابلدوام نبررود .نیازهررای خفترره اندکانرردک سررر برمیآوردنررد و افرراد
حاضر در جبنهها به همراه فارغالتحصیال دانشررگاهها نیرراز برره شررال داشررتند .کشررورهای
منطقه و همسایه گوی سبقت را از ما ربوده بودند و «عق ماندگی کشورا قابلپذیر نبود.
بازسازی و سرمایهگذاری نیاز به تعامل بررا جنررا داشررت و سیاسررتهایی را می لبیررد کرره
ً
کامال با سیاستها و برنامههای ی دهه قبل متفاوت بود .بهعبارتی هم در دولررت و هررم در
منلن دو نوع نگر به مسا،ل اقتصادی و اجتماعی وجود داشت و نگر جدید در حررال
1

آماده شد برای اداره کشور بود (احمدی امو یی.)1385 ،
 .3-3موقعیت سوم :سازندگی ()1368-76

موقعیت سوم ترراریتی ،از تابسررتا  1368و بررا انتتررا آیتاللرره هاشررمی رفسررننانی برره
ریاستجمنوری آغازشده و تا پایا دوره دوم ریاستجمنوری ایشررا ادامرره دارد .راهیررافتن
مفاهیم رشد و توسعه به ادبیات مدیریتی و اقتصادی ایرا و ّ
تحول ذهنی سیاستگذارا نیررز
از این سالها آغاز میگردد و نتستین برنامه پنم ٔ
ساله توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
کشور از ابتدای این دوره اجرا میشود .در این دورا جناح راست بهتدریم تمامی ننادهررای
قدرت را در اختیار میگیرد و جناح چپ را از عرصه بیرو میراند.
توسررعه و نوسررازی در ایررن دوره نیازمنررد بسررط تفکررر فنسرراالری و ورود فنرراوری و
محصوالت مدر به کشور بود .ازآنناکه نظام جمنوری اسالمی با وجرروه ّفنری و فیزیکرری
ٔ
برنامه نوسازی اقتصادی و اجتماعی برراوجود مصررا ،آ ،
توسعه کمتر متالفت میورزید،
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر

 .1در مصاحبه با دکتر مسعود روغنی زننانی
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پی رفت و ازآ پن پیشرفتهای فناورانه و منندسی و تنربی از اولو یتهای نظام سیاسی
ً
شد .ظاهرا اینها از وجوه مفید مدرنیته بود که به تحکیم قرردرت نظررام و رفرراه مررردم مننررر
میشد .بااینوجود ،غر ستیزی و مقابله با استکبار هنوز از مدلفههای گفتمانی بود.
در این دوره برنامهریزی علمی هرچند به شررکل نرراقص اهمیررت یافررت کرره نمررود آ را در
برنامههای اول و دوم توسعه میتوا دید که بعد از ی دهه بیبرنامگی تدوین و اجررا شرردند.
ری اید،ولوژی و مررذهبی در
همگنین ضرورت عقلگرایی و بازنگری در رویههای دولتساال ِ
دهه اول انقال  ،در بت هایی از حاکمیت به وجود آمد که برونداد آ گرای به برنامهریزی
علمی در کشور بود .از این رویداد میترروا بررهعنوا رونررد نسرربی و البترره تردیرردآمیز و محررل
اختالف به سر عقل آمد جمنوری اسالمی ،تعبیر کرد (فراستتواه.)1388 ،
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«فقهالمصلحه1ا که میراث امام خمینی بررود در آ سررالها برره میرزا بیشررتری گسررتر
یافت و وجوه عرفی آ برجسته گردید .هرچند ٔ
همه شاگردا امام به ی مسرریر نرفتنررد ،امررا
ّ
تعلقخا ر بیشتری به عقررل سیاسرری و توسر ٔ
رعه کشررور داشررت و
شتص هاشمی رفسننانی
همین رو یکرد تأریر خود را در ّ
تحوالت اجتماعی و اقتصادی بر جای گذاشت.

در سوی دیگر میدا  ،نتبگا جریا چپ مذهبی کرره دورا تحر ّروالت فکررری خررود را

میگذراندند ،اقدام به رح افکار و ایدههایی کردند که به ور مسررتقیم در پیونررد بررا «علرروم
انسانیا قرار داشت .درواقع رشد آرامآرام علوم انسانی و ترجم ٔه نظریهها و مفاهیم جدید در
جامعه ایرا  ،زمینه گستر فعالیتهای فکری و رررح نظریررات معرفتشناسررانه را فرراهم
کرده به ّ
تحول در اندیشه سیاسی و اقتصادی اننامید .حکومت دینی مررورد نقررد واقعشررده و
ّ
مفاهیمی م ل توسعه ،مشررارکت ،تک رگرایرری ،تحررز و دموکراسرری بهترردریم وارد ادبیررات
سیاسی کشور گردید.
با پایا یافتن جن تحمیلی و فوت امام خمینی پررروژه مدر سررازی از سررر گرفترره شررد و
ً
دینیسازی در اولو یت دوم قرار گرفت .تررال روشررنفکرا دینرری در ایررن دوره تمامررا در نقررد
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر

 .1فقهالمصلحه توسط امام خمینی در برابر فقه جواهری یا فقه سنتی مطرح گردید .پن از انقال اسالمی ،دستگاه فقه شیعه با
ً
دستگاه دولت گره خورد و امام خمینی در قال نظریه والیت مطلقه فقیه عنصر مصلحت را عمیقا وارد نظام فقنی خو ی کرد.
عنصر مصلحت بهعنوا ی کاتالیزور عرفیکننده قوی ،میتواند دستگاه فقه را به نظام حقوق عرفی تبدیل کند (حناریا ،
.)1389

اید،ولوژی و آرما شنرگرایی بود و تحت تأریر گفتما های جنانی قرار داشررت .رب ا وقرروع ایررن
چرخ فکری ،مدیریت سیاسرری و اقتصررادی کشررور همرره و غر ّرم خررود را در جنررت توسر ٔ
رعه
اقتصادی ،آموز نیروی انسانی و گستر دانشگاهها قرار داد .در ٔ
حوزه فعالیتهای فرهنگرری
ّ
و هنری نیز ّ
تحوالتی رخ داد و از یکدستی به سررمت تک رر رفررت (کرراظمی .)1387 ،البترره در
واکن به این ّ
تحوالت فکری و سیاسی ،گروههای تازهای که بنا را بر مقاومت و برخورد ننرراده
بودند نیز شکل گرفتند که در نوع خود تأریرگذاری خا

خود را ،هرچند با برد محدود داشتند
1

که در دورههای بعدی نق اصلی را در سرکو فرایندهای اصالحی ایفا کردند.

چرخ اصالحگرایانهای که در سالهای پایانی دولت موسرروی در برخرری از مرردیرا و
نمایندگا منلن رخداده و موج نزدیکی آ ها به هاشمی رفسننانی شده بود ،باعث شد
تا یفی از مدیرا «فنساالرا (تکنوکرات) در دولت سازندگی شررکل بگیرررد .رو یکردهررای
آ ها چندا برره مررذاق راسررت سررنتی و روحررانیو محافظر هکار خررو نمیآمررد و موجر
ّ
متالفت منلن با آ ها میشد؛ اما تشکیل «کارگزارا سازندگیا برره معنررای تولرد راسررت
ّ
مدر در سیاست ایرا بود که ستن از متالفت با انحصار و لزوم تک ر و رقابت میگفت و
مواضع خود را در رسانههایی چو روزنامه «ایرا ا و روزنامه «همشنریا بازتررا مرریداد.
از سوی دیگر جریا چپ مذهبی نیز فعالیتهای تشکیالتی و فکری خود را از سر گرفت و
باوجود محدودیتهای سیاسی و فرهنگی ،در مراکزی چو «مرکررز تحقیقررات اسررتراتژی
ریاستجمنوریا و روزنامه «سالما اقدام به بازسررازی تشررکیالتی و سیاسرری نمررود .ایررن
جریا در سالهای بعد خود را در قال جریا اصالح ل بازسازی کرد.
برنامه پنمساله اول توسعه با هدف «آزادسازی اقتصادیا آغاز شد .هرردف اصررلی ایررن
برنامه آ بود که با سرمایهگذاری دولت درزمینه بازسازی خسررارتهای جنر تحمیلرری و
بنرهبرداری حداک ری از ظرفیتهای موجود ،روندهای منفرری اقتصررادی حرراکم را برره نفررع
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
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر

 .1اشاره به شکلگیری گروههای موسرروم برره فشررار در نیمرره اول دهرره هفترراد کرره بررهعنوا گروههررای ارزشرری و حز اللنر ی بر ه
ستنرانیهای روشنفکرا  ،مطبوعات منتقد و تولید آرار هنری که بهزعم آ ها فاسد بررود ،واکن هررای اغلر فیزیکرری و خشررن
نشا میدادند.
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کشور و کاه تبعات تورم ،بدهیهای ارزی و بیرباتی سیاستهای پولی و مالی بود .ایررن
برنامه نیز به ورکلی مبتنی بر رشد اقتصادی ،آزادسررازی اقتصررادی و خصوصیسررازی بررود
(گامهای پنمساله توسعه ملی.)1392 ،
دولت سازندگی در فضایی که مطالبه بنبود و افزای سررطح زنرردگی وجررود داشررت ،بررا
امیدهای زیادی روی کار آمد؛ اما اندکاندک ضع های ساختاری و بنیررادی کشررور بررای
توسعه آشکار گردید و برای همه عیا شد که مسیر توسعهیافتگی مسیری والنی ،پرهزینه و
دردناک اسررت .هرچنررد دولررت هاشررمی موفقیتهررای نسرربی در افرزای تولیررد و ارتقررای
زیرساختهای عمرانی کشور کس کرد و توانست بر مبنای سیاستهای بانر جنررانی و
صندوق بینالمللی پول ،پایههای ی اقتصاد متفاوت با دورا جن را در ایرا بنا نند ،امررا
از هزینههای این تاییر هم نمیتوا غافل شررد .سیاسررت خصوصیسررازی بررا ناکامیهررایی
مواجه شد و متالفتهای تند و خشن از سوی ی هررای متتلر را برانگیتررت .وجررود
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رانت و قاچاق و بروز برخی اختالسهای پرسروصدا بیاعتمادی به دولررت را افرزای داد و
تورم جا فرسا اعتراضات خیابانی را در پی داشت.
در چارچو اتتاذ رویه تعدیل ساختاری ،همه ضرر کردند .جامعه ی فرصت ترراریتی
و منابع ارزی و انسانی عظیم و دولتمردا  ،اعتبار و اعتماد عمومی خود را از دست دادند .ایررن
در حالی است که ما از انبوهی ننادهای نظارتی رسمی هم برخوردار بررودهایم کرره نتوانسررتهاند
در زما مناس به شیوه کارآمد از عنده مسئولیت خود برآیند؛ بنررابراین ،مررا برره یر جامعرره
مدنی قدرتمند نیاز داریم که بر فراز دولت و بازار از توانمندیهای هردوی آ ها اسررتفاده کرن د،
اما کاستیها و محدودیتهای آ ها را نیز به حداقل برساند (مدمنی.)245 ،1386 ،
در این دوره ،در عمل بتشی از گروههای منتقد به حاشیه رفتند .درحالیکه تکیه دولت بررر
علم و دان و احترام به دانشگاهیا و نتبگا میتوانست اعتماد به دولررت را افرزای دهررد و
فرایند توسعه را پایدارتر و قابلقبولتر نماید .سازما برنامه در این دوره نیز آماا حمالت بود و
برره نظررات کارشناسرری آ چنرردا ترروجنی نمیشررد .درمنمرروع اقرردامات توسررعهای دولررت
سازندگی مننر به دگرگونیهای اجتماعی در کشور شد و با گستر مصرف کاالهای لرروکن
و مدر و افزای فاصله بقاتی و رشد سرمایهداری و تنمل همراه بود.

 .4-3موقعیت چهارم :اصالحات ()1376-84

موقعیت چنارم تاریتی ،مقار ی نقطه عط در تاریم جمنرروری اسررالمی اسررت .ایررن
دورا از خرداد  1376و پیروزی سیدمحمد خرراتمی در انتتابررات ریاسررتجمنوری آغرراز
میگردد و تا سال  1384ادامه مییابد .جریا چپ پن از بازسازی تشررکیالتی و فکررری و
درحالیکه خود نیز گما نمیبرررد ،پیررروز مطلررق انتتابررات شررد و جریررانی کرره بررا شررعار
اصالحات و نوسازی سیاسی به میدا آمده بود قدرت را بهدست گرفت .گررر چرره عملکرررد
ٔ
توسعه سیاسی و فرهنگی بود ،اما دگرگونیهای فکررری
دولت در این دورا بیشتر معطوف به
ٔ
توسعه اقتصادی از سوی دیگر دستبهدست هم دادند تا مدیریت
و رشد علمی از ی سو و
کشور بی ازپرری متحر ّرول شررود .روی کررار آمررد دولررت اصررالحات را بررهنوعی میترروا
محصول تال های فکری و گفتمانی از ی سو و تحر ّروالت فرهنگرری و اجتمرراعی در نیمرره
1

نتست دهه  1370دانست.

این دورا را میتوا دورا اوا رشد و توسعه علوم اجتماعیرانسانی در ایررا دانسررت.
ٔ
ترجمه اندیشههای جدیررد و تأریرپررذیری از گفتمررا مسررلط جنررانی،
رخدادی که همسو با
ّ
تحوالت فکری و گفتمانی جدیدی به همراه داشت .توسعه رشتههای علوم انسررانی و علرروم
اجتماعی در دانشگاهها و مطالعه نظریههای جدید در سیاست و جامعهشناسرری و اقتصرراد و
حقوق ،زمینه تضار دین و حکومت دینی با آ ها را فراهم کرد و چال های فکری زیادی
را برانگیتت .این روند در دورا اصالحات شدت یافت و علوم انسانی در کانو توجنررات
قرار گرفت .نگاه بدبینانه نسبت به علوم انسانی و اجتماعی فروک کرده و سررعی میشررد از
ٔ
دریگه علوم انسانی به جامعه جدید نگاه شررود .ایررن سررنت توانسررت بسرریاری از مفرراهیم و
نظریههای علوم انسانی را در جامعه وارد کند .منمتر آنکه نگاه روشنفکرا دینرری در نسرربت
میا دین و علم تاییر کرد .در این برهه ستن از تعامل علم انسانی بود بررا دیررن و ازایررنرو،
دیگر پای نگاه تدافعی و مقاومتی در میا نبود بلکه ستن از تأریرپذیری همررهچیز ازجملرره
معرفت دینی از دنیای گسترده علوم انسانی بود .چرخ روشنفکرا دینی به علوم انسانی و
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر

 .1اشاره به فعالیتهای فکری روشنفکرا و نشر مفاهیم جدید در نشریاتی چو «کیا ا« ،ایرا فرداا« ،عصر مرراا و همگنررین
رشد تعداد دانشنو یا و مطالبات فزاینده بقه متوسط.
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تاییر پارادایمهای تحلیلی آ ها موج شد تا سنم خود را در تاییر جامعه به علوم انسررانی
ایفا کنند (کاظمی.)1389 ،
گستر علوم انسانی در دانشگاهها و مدسسات و ننادهای آموزشی در این دوره مشنود
است .افزای رشتههای علرروم انسررانی و توسررعه گروههررا و دپارتما هررا و جررذ اسرراتید و
روشررنفکرا برره دانشررگاههای کشررور از دیگررر نمودهررای پیشرررفت علرروم انسررانی اسررت.
سیاستهای آموز عالی نیز در این دوره م ّ
تحول شد .در برنامه سوم توسعه ،نظام آمرروز
عالی در نظام کلیتر «علم و فناوریا ادغام گردید تررا آ را بررا نظررام اقتصررادی و اجتمرراعی
کشور پیوند دهد .تاییر وزارت فرهن و آموز عالی به وزارت علوم ،تحقیقات و فنرراوری
از گامهای اساسی این برنامه بود تا در امور اجرایرری و سیاسررتگذاری نظررام علمرری کشررور
انسنام ایناد کند .برنامه سوم توسعه بر اولو یت نظام علمی کشور بر نظام اقتصادی تأ کیررد
دارد و خواها انعکاس آرار م بت محصوالت علمی در جنررت تحکرریم بنیا هررای توسررعه
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است (قانعیراد.)1382 ،
رشد علوم انسانی و انتقال مفاهیم مرررتبط بررا توسررعهیافتگی ،فراینرردهای تصررمیمگیری در
ننادهای اجرایی را دستتو تاییر کرد .درحالیکه تا پی از آ سیاستهای دولررت و دیگررر
ننادهای اجرایی با رو های انحصاری و ی سو یه اخذ میشد و تننا عامل اررگررذار ،رقبررای
سیاسی و ننادهای قدرت بودند ،در این دورا صحبت از نظارت شررنروندا و نقررد عملکرررد
حاکما و مسئوال به میا آمد .ننادینرره شررد مفرراهیمی م ررل دموکراسرری ،مشررارکت و نقررد
موج گردید انتظار نتبگا و مردم از مسئوال و مدیرا کشررور برراال رود و مسررئولیتپذیری
آنا نیز افزو گردد .نظررارت و ارزیررابی اجتمرراعی یکرری از منمترررین عوامررل عقالنرری شررد
تصمیمات و بنبود نتایم آ هاست .در این دوره تقو یت ننادهای علمی و دانشگاهی و اتکررای
دولت به روشنفکرا  ،نتبگا و دانشگاهیا در عقالنیتر شد برنامررهریزیها و ابتنررای آ هررا
بر دان تأریر چشمگیر داشت .چنین رویکردی همگنین موج به حاشیه رانررد رو هررای
خودسرانه و بیضابطه گردید و شفافیت ،منطق و قانو را جایگزین آ کرد.
« بقرره متوسررطا کرره از دورا سررازندگی و در ارررر سیاسررتهای برراز اقتصررادی دولررت
شکلگرفته بود در این دورا بیشررترین اررگررذاری را داشررت .مطالبررات فرهنگرری و سیاسرری

متررراکم در ایررن بقرره و انتقررادات جرردی برره رویررههای ایررد،ولوژی و انحصرراری و
تمامیتخواهانرره حاکمیررت یکرری از عوامررل اصررلی جنررب اصررالحی بررود .درحالیکرره
محافظهکارا از ابتدای انقال بررر سرررمایهداری تنرراری و نیروهررای بررازار تکیرره داشررتند،
سیاستهای توسعه اقتصادی دورا سازندگی که در دورا اصالحات هم برره شررکلی تررداوم
یافت ،موج ظنور بقه متوسط و یفی از نیروهای جدیررد اقتصررادی م ررل صررنعتگرا و
تولیدکنندگا شده بود .آ ها پشتوانههای بقاتی و اجتماعی توسعه در ایرا بودند.
جریا راست مذهبی کرره در آ سررالها تحررت نررام «محافظررهکارا نامیررده میشررد ،در
مواجنه با مطالبات نوگرایانه و برنامههای عملرری دولررت بررای اجررای فراینرردهای نوسررازی
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی در کشور ،واکن های فکری و گفتمانی نشا داد .این جریررا
که ننادهای انتصابی و سنتی جامعه را در دست داشت در ایررن دورا دچررار تحر ّرول شررده و
بهتدریم خود را در قال گفتما اصولگرایی بازسازی کرررد .پایگرراه اجتمرراعی و اقتصررادی
این جریا ریشه در بازار ،حوزههای علمیه و روحانیت ،مساجد و به ورکلی ننادهای سنتی
و ارزشی داشت.
از منمترین اقدامات اقتصادی دولت خاتمی میتوا به تشررکیل حسررا ذخیررره ارزی،
اصالح سامانه مالیاتی ،ت بیت نرخ ارز و تصو ی و اجرای قررانو سرررمایهگذاری خررارجی،
کاه

تسنیالت تکلیفی ،تأسین بان های خصوصی و گستر بورسهای استانی اشاره

کرررد .برنامرره سرروم توسررعه کرره برره «برنامرره اصررالح سرراختاریا معررروف شررد دارای
جنتگیریهایی از قبیل اصالح محیط کس وکار ،مقررات زدایی از فرآیند سرمایهگذاری،
تقو یت قدرت رقابتپذیری از ریق حرکت برره سررمت آزادسررازی نظررام قیمتهررا و تعیررین
قیمت بر مبنای سازوکار بازار بهعنوا ابزار تتصیص بنینرره منررابع ،یکسا سررازی نرررخ ارز،
آزادسازی تنارت و حذف موانع غیر تعرفهای ،تتصیص رقابتی منابع بانکی ،تأسین بانك
توسط بت غیردولتی ،تشکیل حسا ذخیره ارزی و حذف یارانه انرژی بود .برنامه چنارم
توسعه در قال سند چشمانداز کشور در افق  1404و بررا جنررتگیری کلرری رشررد مسررتمر
ٔ
«برنامه توسعه پایدار با رو یکرد جنانیا نیز مشنور است.
اقتصادی تدو ین شد و به
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ضع در اجرای سیاست خصوصیسازی ،فقدا انضبا مالی و تورم ،عدم توفیررق در
هدفمند کرد یارانهها و شکست رح ضربتی اشتاال نیز از ناکامیهای دولت اصررالحات
ً
است .از دیگر نقا ضع این دولت که تقریبا در تمام دولتهای پن از انقال مشرراهده
میشود ،نداشتن تفکر و خطمشی معین در حوزه مسا،ل اقتصادی است .اختالفات فکررری
در میا افرادی که بهنوعی اصررالح ل محسررو میشرردند و در دولررت حضررور داشررتند
خاصه در دولت اول اصررالحات ،یکرری از موانررع اصررلی نیررل برره سیاسررتهای منسررنم و
هماهن بود .از ی سو افرادی چو عالینس و بنزاد نبوی و نمازی و ستاری فر بودند که
تمایل به حضور پررن دولت داشتند و از سوی دیگر ننفرری و نیلرری و دیگررا کرره مرردافع
اقتصاد بازار بودند؛ اما درننایت سازما برنامه توانست برنامه سوم توسعه را با نگرراهی نررو و
متفاوت از برنامههای قبل تدو ین کند (احمدی امو یی.)1385 ،
گفتنی است سازما برنامهو بودجه در دولت دوم اصالحات با ادغام سازما امور اداری
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و استتدامی در آ به «سازما مدیریت و برنامررهریزیا تاییررر نررام داد .جابنررایی مرردیرا
اقتصادی در دولت دوم نیز زیاد بود که نشا از ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت داشت.
 .5-3موقعیت پنجم :اصولگرایی ()1384-92

دورا پننم تاریتی از ابتدای ریاستجمنوری محمود احمدینژاد آغاز میگررردد و تررا سررال
 1392و پایا دولت دهم تداوم مییابد .این دورا را میتوا دورا احیای گفتمررا حرراکم بررر
سالهای نتستین انقال اسالمی و بازتولید اید،ولوژی اقتدارگرا و غیررر دموکراتیر دانسررت.
سیاسررتهای برراز ترروزیعی و حمایررت از اقشررار کمدرآمررد و بقررات محررروم در اولویررت
برنامهریزیهای این دوره قرار دارد و تال میگردد ابتنای برنامررهریزیها و سیاسررتگذاریها
بر ارز های مذهبی و ایدههای اتو پیاگرایانه باشررد .درواقررع اصررولگرایا از دوره اصررالحات
بهتدریم با چرخشی آشکار نسبت به نگر های اسالف خود ،مدافع عرردالت و رسرریدگی برره
حال محرما و مداخله دولت در توزیع رروت شدند .همین گفتما تودهگرا بود که بررا جررذ
اقشار و بقات پا،ین جامعه توانست پیروز انتتابات دوره ننم ریاستجمنوری باشد.
رهبرا فکری و ایده پردازا دولت اصولگرا که از ٔ
دوره اصالحات فعررال بودنررد ،در ایررن
دورا اقدام به عملیاتی نمود افکار خود نمودند و در سالهای بعد جریانی را تحت عنرروا

«جبنه پایداری انقال اسالمیا تأسین کردنررد .در دولررت دوم احمرردینژاد نفرروذ توأمررا
ایدههای بنیادگرایانه و اسالمی از ی سو و انگارههررای مرردر و ملیگرایانرره از سرروی دیگررر
دولت را دچار تناقض در نظر و عمل نمود .رخدادهای مرتبط با انتتابات ریاستجمنوری
سال  1388نیز وضعیت کشور را بی ازپی پیگیده و بحرانی و جامعه را دوقطبی کرد.
ً
در این دوره دانشگاه و علوم انسانی منددا دچار محدودیت و تن نظری سیاستمدارانی
ً
شد که ظاهرا عالقهای به دانشگاهیا نداشتند .ر،ینجمنور وقت باآنکه استاد دانشگاه بود،
نامناس ترین روابط را با دانشگاهیا  ،روشنفکرا و نتبگررا داشررت .او پایگرراه اجتمرراعی
خود را در تودههای مردم عادی میدید و اعتنایی به بقه متوسط و نتبگا جامعه نداشررت.
نقدهای مکرر دانشگاهیا رمرهای نداشت و نهتننا در علمی اداره کرد کشور مرردرر نیفترراد
که خود دانشگاهیا را نیز به خطر انداخت .برخوردهای حذفی و مرردیریت غیردانشررگاهی
در دانشگاههایی چو «دانشگاه عالمه با باییا کرره تننررا دانشررگاه علرروم انسررانی کشررور
است ،بارها اعتراض اساتید و دانشنو یا و حتی نمایندگا منلن را در پی داشت.
در رابطه با وضعیت کررال اقتصررادی کشررور در ایررن دوره ،گرزار مرکررز پژوه هررای
منلن شورای اسالمی ( )1392اذعا دارد که وضعیت اقتصاد کال کشور با منابع صرف
شده متناس نیست .درواقع عملکرد اقتصاد کال کشررور در دوره  1384-1392در قیرراس
با منابعی که استفاده شدهاند (بهو یژه منابع ارزی) شکاف قابلتوجنی با وضررعیت مطلررو
دارد .دادهها نشا میدهند که در دوره  1384-1392به ور متوسط به ازای هر ی درصررد
رشد اقتصادی در هرسال 8/22 ،میلیارد دالر هزینه شده است ،درحالیکه ایررن رقررم بررای
دوره 1376-1384معادل  5/4میلیارد دالر بوده است.
برنامه چنارم توسعه کشور که در دولت اصالحات ترردو ین شررده بررود در ایررن دوره و در
مرحله اجرا با بیمنری مواجه شد و بر اساس گرزار تحقیررق و تفحررص منلررن شررورای
اسالمی از عملکرد دولت در اجرای برنامه چنارم توسعه ( )1390میزا تحقق اهداف ایررن
برنامه بی از  50درصد نبوده و کشور همگنا بررا بیکرراری ،تررورم ،کرراه تولیررد نفررت و
کاه تکمیل پروژههای عمرانی مواجه است (گزار تحقیررق و تفحررص منلررن شررورای
ٔ
برنامه چنارم توسعه .)1390 ،در تدو ین برنامرره پررننم
اسالمی از عملکرد دولت در اجرای
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توسعه اهداف سهگانهی تحقق دو شاخص پایهای پیشرفت و عدالت ،توجه به دینبرراوری و
خودباوری و ترسیم الگوی بومی و نقشه اسالمی–ایرانی مقدمه ورود به هرردف اصررلی قررار
دادهشده بود که آ هدف عبارت بود از :حرکت شتابنده برره سررمت تحقررق جامعرره اسررالمی
اسوه و شاهد ،با رو یکرد عدالت محوری و مشارکت مردمی در همه عرصهها (مستندسازی
سیر ّ
تحول برنامه پننم توسعه از الیحه تا قانو .)1391 ،
دیگر سیاستهای اقتصادی دولت نیز صورتی آشررفته و متنرراقض پیررداکرده و نامررههای
اعتراضی اقتصاددانا کشور را به دنبال داشت .رح بنگاههای زودبازده ،رح مسکن منررر،
تأسین صندوق منر رضا(ع) و رح ّ
تحول اقتصادی و نقرردی کرررد یارانررهها از منمترررین
سیاستهای دولت برای بنبود وضررعیت کشررور و تحقررق وعرردهها بررود .سیاسررتهایی کرره
موج ر شررد دولررت در ارا،رره خرردمات بر ه بقررات محررروم و ضررعی جامعرره و اج ررای
سیاسررتهای حمررایتی موفقیتهررای نسرربی حاصررل کنررد؛ گرچرره در سررالهای پایررانی بررا
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مشکالت عدیده موجه گردید .بیرباتی مدیریتی و جابنایی اعضای کابینه و بیترروجنی برره
نظرات کارشناسا و نتبگا موج شد تا اقررداماتی از قبیررل انحررالل سررازما مرردیریت و
برنامهریزی ،گستر واردات کاال در ارر افزای درآمدهای نفتی ،افزای نقدینگی و تورم و
بیاعتنایی به قانو برنامه چنارم توسعه و ناکارایی در اجرای سیاستهای اصررل  44قررانو
اساسی و در مواردی ازدیاد آرامآرام فساد و رانت به وقوع بپیوندد.
 .4نتیجهگیری

موقعیتهای اول و دوم ،دورا سلطه گفتما اید،ولوژی و انقالبی بود و رخدادهایی چو
انقال فرهنگی را در پرری داشررت .در آ دورا (بررهو یژه در موقعیررت دوم) سررتن گفررتن از
مفاهیم و اندیشههای جدید دشوار بود و شرایط جن کمتر اجازه تفکر به کسی میداد .پن
از جن تحمیلی و در موقعیت سوم ،تفکررر فنسرراالری کرره گزینشرری از علررم جدیررد بررود،
(علیرغم برخی متالفتها) در کشور قدری رشد یافت .هرچند هنوز نظریررههای دقیررق در
کار نبود و توافقی برای اتتاذ خطمشیهای شفاف جنت راحی برنامهها وجررود نداشررت.

فرایند توسعه و نوسازی در موقعیتهای سوم و خاصه چنارم ،جریا هررای ایررد،ولوژیکی را
که از ابتدای انقال در بطن نظام و الیههای معرفتی آ وجود داشت ،دو باره احیا کرد.
جدول شماره ( .)1مقایسه ابعاد معرفتی و توسعهای موقعیتهای پنجگانه
موقعیت
اول
دوم
سوم
چنارم
پننم

ابعاد معرفتی و گفتمانی
غر سرررتیزی ،استعمارسرررتیزی ،مبرررارزه برررا
سرمایهداری ،انقال فرهنگی در دانشگاهها
ارز هرررای دینررری ،استکبارسرررتیزی ،ای رررار و
شنادت ،فقهالمصلحه
رفرراه و مصرررفگرایی ،سررازندگی ،رشررد علرروم
تنربی و فنی
آزادی ،مردمساالری ،جامعه مدنی ،رشررد علرروم
انسانی
غر سرررتیزی ،بنیرررادگرایی ،عررردالت گرایررری،
اسالمی سازی علوم و دانشگاه

ابعاد اجرایی و توسعهای
فقدا برنامهریزی توسعه به دلیررل شررایط سررالهای
ابتدایی انقال اسالمی
دولررت تمرکزگ ررا ،مرردیریت ش ررایط جن ر  ،فقرردا
برنامهریزی توسعه
آغررراز برنامرررهریزی توسرررعه بررره معنرررای فنررری،
خصوصیسازی و تعدیل اقتصادی
توسررعه پایرردار و همهجانبرره ،مشررارکت نتبگررا و
شنروندا
تعالی بررهجای توسررعه ،سیاسررتهای برراز ترروزیعی،
ادعای مدیریت جنا
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

رو یکرد به علم جدید در ایرا از ابتدا بر اساس نگاه تنربهگرا شکل یافته و علوم سررنتی
نیز ریشه در شنود ،منطق و قیاس دارند .رو یکردهای تنربهگرا و عقررلگرا هررر دو مننررر برره
اقتدارگرایی میشوند و در مقابل ،عقلگرایی انتقادی میتواند مبنای ی علم رشررد یابنررده و
دموکراتی باشد .تفکر فنساالر بتشی از هما رو یکرد تنربهگراست که نوسازی از باال را
در دستور کار قرار میدهد و مصادیق آ در موقعیت سرروم ،در قالر برنامررههای اول و دوم
توسعه و سیاستهای دستوری خصوصیسازی دیده میشود.
فروض ارزشی عنصر تفکی ناپذیر تحلیررل اقتصررادی و سیاسررتهای عمررومی اسررت.
اهداف توسعه و سیاستهای مربو به آ که بررر پایرره تحلیلهررای کمرری و کیفرری قررار دارد
زمانی میتواند تحقق یابد که ارز هررای ذهنرری در میررا مررردم و برره ور خررا

در میررا

تصمیم گیرا کشور موردتوافق باشد .در غیر ایررن صررورت رسررید برره توافررق چرره درزمینرره
اهداف و چه درزمینه سیاستها ممکن نتواهد بررود؛ بنررابراین فررروض ارزشرری در اقتصرراد
توسعه باید روشن و شفاف باشد (تودارو و اسمیت.)1393 ،1
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مفاهیم ،ارز ها و نظریهها راهنمررای عمررل هسررتند و در فراینررد برنامررهریزی توسررعه و
منندسی تاییرات اجتماعی نق ایفا میکنند .از سوی دیگر توسعهیافتگی وضررعیتی اسررت
که به لحا مفنومی و ذهنی همبستگی تام با مفاهیم جنا جدید و فرضیهها و نظریررههای
علوم انسانی دارد .بر این اساس ،مطالعه موقعیتهای پنمگانه در جمنوری اسررالمی نشررا
میدهد که برنامهریزا و سیاسررتگذارا توسررعه در کشررور ،در اغلر مرروارد فنررم دقیررق و
منسنمی از اقتصاد و جامعه مطلو نداشتهاند .آ ها همگنین نظریه معینرری بررای توسررعه
ً
کشور و برنامهریزی جنت ساختن آینده در ذهن نداشته و صرررفا بررر اسرراس نفرری الگوهررا و
مدلهای غربی و تکیهبر برخی مفاهیم و احکام اسررالمی برره مرردیریت کشررور پرداختهانررد.
چنانکه در یافتهها مشرراهده شررد ،در دهرره نتسررت انقررال اسررالمی رو یکرررد حمایررت از
مستضررعفا  ،عرردالت اجتمرراعی و توزیررع یارانرره در دسررتور کررار بررود .در موقعیررت سرروم
سیاستهای خصوصیسازی و تعدیل اقتصادی که مننررر برره تررورم و افر زای شررکافهای
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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بقاتی گردید و در موقعیت چنارم توسعه سیاسی و حمایررت از آزادیهررای اجتمرراعی کرره
جامعه را به سمت ی پوستاندازی جدید برد .موقعیت پننم نیز نوعی بازگشت به گفتما
انقالبی و عدالتگرا بود .این فرایند نشا دهنده اوا آشررفتگی و فقرردا خطمشرری منسررنم
برای توسعه همهجانبه کشور است.
اندیشه فنساالرانه علت توسعه اقتصادی را امور فنی و مادی میداند و به این نکته منررم
توجه ندارد که پیشرفت جوامع صنعتی در چند قر اخیر ریشه در ّ
تحوالت فکری و ارزشرری
و دگرگونی روابط اجتماعی و اقتصادی دارد .تا زمانی که این تاییر رخ ندهد ،انتقال فناوری
و سرمایه و تربیت کادر فنی و  ...گرهی از توسعه نمیگشاید (غنینژاد.)1386 ،
در دورا جدید انسا بهعنوا فاعل شناخت مطرح اسررت و فراینررد شررناخت از ریررق
فرد انسانی ممکن میشود و در انحصار هیچ بقه و گروهی
کوش ذهنی و مشارکت فعال ِ

نیست .همه انسا ها میتوانند در جستوجوی حقیقت باشند و ازاینجنت شأ و منزلررت
فرد انسانی ازجمله آزادی فردی ،حررق
یکسا دارند؛ بنابراین ،مفاهیم و ارز های مرتبط با ِ

حیات ،حق مالکیت و انتتا سرنوشت که ارز های منم جامعه جدید تلقی میشود ،از

الزامات معرفتشناسی و علوم انسانی جدید است.

«ما در جنانی زندگی میکنیم که علم و هرمنوتی و نظریه انتقادی میتوانند در فنررم و
اصالح آ به کم

کنند (اباذری)1387:280 ،ا.

«علوم انسانی انتقادیا محصررول شرریوهای از تفکررر و تعقررل اسررت کرره در آ فرضرریهها و
نظریهها با معیار نقد سننیده میشود و مح میخورد .هراندازه نظریهای در برابر نقادیهای
ً
نظری و تنربی مقاومت بیشتری داشته باشد ،موقتررا بنتررر از نظریررههای رقیر خواهررد بررود؛
بنابراین عقل و تنربرره معیارهررای نقررد و ارزیررابی نظریررههای علرروم انسررانی واقررع میشررود و
ً
فرضیههای علوم انسانی تماما موقتی هستند .در این شیوه آنگه اصالت دارد ارا،رره فرضرریههای
نو و «نقد مداوما آ هاست و آنگه از این رهگذر به دست میآید را میتوا علمی دانست.
علوم انسانی به هما میزا که نق اینابی در ساختن دارد ،به دلیل بنیادهای انتقادی کرره
این علوم بر مبنای آ ها ساختهشده است ،در درو خود نوعی دیالکتی دارد که انتقاد مررداوم
برای عبور از وضعیت کنونی و رسید به «موقعیتهای بازاندیشی شرردها را فرراهم میکنررد و
حتی موقعیت خود علم را هم موردانتقاد و بازاندیشی قرار میدهد (بوردیو  1388و .)1389
«علوم انسانی انتقادیا که میتوا آ را عامل بسررط مفرراهیم توسررعه و اتترراذ رو هررای
عقالنی و تدرینی دانست ،کمتر در کشور ما منررال بررروز و ظنررور یافترره اسررت .تال هررای
دستوری برای تولید «علم بومی و دینیا ،راه به جایی نبرده و به نظر میرسد تا زمانی کرره نگرراه
به علم و اندیشه در جامعه ما ّ
متحول نشود و نقد و پرسشگری در دانشررگاهها و دیگررر محافررل
علمی ما ننادینه نگررردد ،از توسررعه خبررری نتواهررد بررود .برنامررهریزی بررای توسررعه نیازمنررد
فعالیتهای فکری مداوم و بنرهگیری از اندیشمندا و نتبگررا کشررور بررای تولیررد مفرراهیم و
پیشرفت در علوم اجتماعی و انسانی است .این پیشرفت برردو شررناخت و ارزیررابی سررنتها،
اراده برای تولید نظریههای بدیع و تازه و درننایت نقد علمی و آزادانه آ ها ممکن نیست.
اگر توسعه میخواهیم ،ناگزیر باید به علوم انسانی رجوع کنیم .ما باید اداره و مدرسرره و
دانشگاه و بازار و بیمارستا و دادگرراه و ورز خررود را اصررالح و بررای جلرروگیری از شرریوع
اعتیاد و مفاسد دیگر چارهاندیشی کنیم .این کارها را بدو رجوع به علوم اجتماعی نمیتوا
اننام داد؛ یعنی تدو ین و اجرای برنامه توسعه در جنا متنددمآ موقوف برره پیشرررفت در
علوم اجتماعی است (داوری اردکانی.)4 ،1389 ،
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در حوزه ٔٔ عملکردی و از منظر منندسی اجتماعی ،میترروا گفررت در کمتررر مرروقعیتی
شاهد فرایندهای عقالنی و واقعبینانه برای تصمیمگیری و برنامهریزی بودهایم .در جمنوری
اسالمی دو نوع رو یکرد به برنامهریزی توسعه را میتوا از یکدیگر تفکیر کرررد و آ هررا را
ذیل نظریههای مربو به منندسی اجتماعی مورد واکاوی و تحلیل قرار داد.
یر رو یکرررد متررأرر از نگرراه بنیادگرایانرره و ایررد،ولوژی برروده کرره شررکل نررا آ را در
موقعیتهای اول و دوم میبینیم .سیاستگذاریها و برنامهریزیها در این دورا نزدی برره
رو «منندسرری اجتمرراعی اتو پیاگرایانررها اسررت و ایرردههایی چررو «سرراختن آرما شررنر
حکومت اسالمیا« ،جنانیسازی انقال اسالمیا« ،یکدستسازی جامعها و «تضمین
سعادت مدمنا ا در اولو یت است .صورتبندی صحیح و موردتوافقی از مسا،لی که کشور
با آ رو بهرو است وجود ندارد .نقد راهکارها و برنامهها و سیاستها به ورجرردی صررورت
نمیگیرد و بهجای رو یکردهای کارشناسی ،شاهد تصمیمات عنوالنه هستیم .راهحلها در
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معرض نقد تمامی نتبگا نیز گذاشته نمیشود ،چه رسد برره افکررار عمررومی و شررنروندا
عادی .بدین گونه است که نظارت عمومی وجود ندارد و مشارکت نتبگا و مردم در فرایند
برنامهریزیها دیده نمیشود.
حتی در موقعیت سوم که بحث رشد و توسعه اقتصادی در اولویررت اسررت ،بسرریاری از
ی ها و گروههای سیاسی و اجتماعی در رح مسئله و رو اجررای آ نقرردهای جرردی
دارند ،اما این نقدها کمتر مورد اعتنا واقعشده و حتی بررا آ هررا برخررورد میشررود .اوا ایررن
وضعیت در موقعیت پننم است که رو منندسی اجتماعی کل گرا و انقالبی احیا شررده و
اتو پیاگرایی تبدیل به گفتما مسلط میشود« .ایرردههای موعودگرایانررها« ،ادعررای مرردیریت
جنا ا و «رادیکالیسم و افرا ا از تبعات ایررن نگررر اسررت .ایررن رو بررا قررانو گرایی و
نظارت سازگاری ندارد و منمترین شاهد م ال آ مننررور بررود و رررد سررازما برنامرره در
موقعیتهای پنمگانه است .ماحصل این رو در برنامهریزی و مدیریت کشور ،در بنترین
حالت نوسازی آمرانه همراه با رانت ،فساد ،نابرابری ،تبعیض و انحصار است.
رو دوم که مبتنی بر «منندسی اجتماعی تدرینیا است ،نگاه اصالحگرایانه به مسررا،ل
ً
و موضوعات دارد و مطلقا به دنبال تاییرات انقالبرری و رادیکررال نیسررت .ایررن رو را تننررا در

موقعیت چنارم (البته با ضع و نقص) میتوا مشرراهده کرررد .مباحررث توسررعه اجتمرراعی و
سیاسی ازجمله لزوم «دموکراتی شد تصمیمگیریهاا و «مشارکت آحاد مردما و تأ کید بررر
«حق انتقاد و نظارت اجتماعیا ،در ننادینه شد این رو بسیار منم است.
در این موقعیت رح مسا،ل موجود در جامعه بهجای سرررپو گررذاری و پننررا کرررد
آ ها به همراه کم گرفتن از علوم انسانی و پژوهشگرا برای شناخت وضعیت کشررور ،برره
صورتبندی هرچه بنتر از مسا،ل موجود کم کرد .برخی از پژوه هررایی کرره زیررر نظررر
اساتید و کارشناسا صورت میگرفت به دلیل نتایم غیرقابلانتظررار متوقر گردیررد ( رررح
سنن ارز ها و نگر های ایرانیا  ،نظرسننی در مورد رابطه ایرا و امریکا .)...وجررود
رسانههای متعدد و آزادی بیا نظرات موج گردید تا گروههای متتل راهبردهای خود را
برای حل مسا،ل ارا،ه کنند .اتکا به دانشگاهیا و کم گرفتن از اهالی علم موج شررد تر ا
راحرری برنامررهها و سیاسررتها حتیاالمکررا «واقعبینانررها« ،اصررالحی و گامبررهگاما و
«معطوف به حل مسا،لا باشد .فرایند نقد و نظارت در ول اجرای برنامهها همگنا وجود
ً
داشت و بعضا با فشار افکار عمومی یا دیگر گروههای اجتماعی و سیاسی تاییر میکرد.
هرچند چنین نگاهی در کشورما کمتر محوریت داشته ،اما نشررا داده اسررت کرره ایررن
رو میتواند به ربات ،توسررعه و پیشرررفت کمر کنررد .روشرری کرره محصررول عقررلگرایی
انتقررادی اسررت و بررا تاییرررات ترردرینی و آرام ،برره حررل مسررا،ل اجتمرراعی (ازجملرره
توسعهنیافتگی) میپردازد .روشی که به همه نظرات اجازه رح شد میدهررد و همررواره در
ّ
تحول یابنررده و پرسرررعت کنررونی
معرض ارزیابی است .چراکه برنامهریزی توسعه در جنا
نیازمند رو های منعط  ،سازگار و تدرینی است .آگرراهی سیاسررتمدارا و برنامررهریرزا
ّ
جمنوری اسالمی به این منم که «دانشگاها مولد اندیشرره و معنررا و کررانو نقررد اجتمرراعی
است ،گامی در جنت قرار گرفتن در مسیر توسعه همهجانبه خواهد بود .باید درک کرررد کرره
علوم انسانی میتواند موضوعات و مسا،ل جامعه ایرا را موردپژوه قرار داده و با ارزیابی
توأما سنتهای فرهنگی ایرا و نظریههای جدیررد توسررعه ،مسرریری را بررای آینررده کشررور
ترسیم نماید که توسعهیافتگی را از رهگذر نقد ،مشارکت ،اخالق و عدالت محقق نماید.
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