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 چکیده

 .دارد دارریشته استقالل  جامعته در گرا، سنخ خاصی از دولت استت هتهتوسعه دولت

-توستعه هتا دولت ظهور یعنی ؛سازتاریخ رویداد چند با مرتبط چنین دولقی عمدتاً تحو 

 دولتت مرهتی هستقة  رویت ِ ژاپتن، و آلمتا  در 1781-1111فاصلة  در هلسیک گرا 

 گتراتوسعه دولت مد  انقالا  نهایت،در  و دوم جهانی جنگ از پس آسیا شرق گرا عهتوس

 عده بب 11دهة  از التین، آمریکا  و آفریالا خاورمیانه، در توسعه حا  در هشورها  سایر به

)البقته در ایترا   سترد جنتگ پایتا  و جهتانی اققصاد محیط تغییر چو  بسقرهایی با مرتبط

ا ، در ایتن بتا چنتین زمینته. گ تحمیلی و بازساخت اققصتاد   استتزما  با پایا  جنهم

 هتا ستا  دربته لحتات تتاری ی  ایرا ، توسعة در دولت نال  از ا خلصه پژوه  روند

 ،نهایتتدر  وشتد  ارائته تحمیلتی جنتگ از بعتد هتا سا  طور خاص، به و پهلو  ةدور

 پتژوه  ایتن هتا یافقه .ی  شدآزما ایرا  در گراتوسعه دولتشدة بند ها  طبالهویژگی

 هتارهرد  تنوع و جغرافیایی دامنة جهانی، اجقماعی-اققصاد  محیط تغییر روند دارد، تأهید

گترا ها  توستعهجدید و مقفاوتی از دولت ها سنخ و ب شیده گراتوسعه دولت به بیشقر 

 .استت فتیودها هتاایتن دولتت جرگتة به آسیا شرق از مقفاوت جغرافیاییِ مناطق میا  از را

 جدیتد گترا توستعههتا  دولتت هتا ویژگی تریناصلی فاقد ایرا  چهرگا ،هامطابق یافقه

                                                           
 مالاله برگرفقه از رسالة دهقر  است. .1
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 و گرفقته شتک  مشت   تتاری ی بستقر یتک در ختود قطارا هم سایر مانند به اما است؛

 بتا محتوردولت توسعة یعنی ؛گراتوسعه ها دولت بنیادین خصلت در و است یافقه تکوین

 .دارد اشقراک هاآ 

 آرمتانی، ستنخ هتا،ویژگتی ،گتراناتوسعه /گراتوسعه دولتتوسعه،  دولت،: هاکلیدواژه

 .گرا  جدیددولت توسعه

 مقدمه. 1

 بعتد مفهوم، این. است شده مطرح دوم جهانی جنگ از بعد آ ، امروزین مفهوم به توسعه

 توستعه، داققصتا پتردازا نظریته طتر  از جهتانی، جنتگ مابعتد ها سا  در پرداز ایده از

 و دولت رابطة به هه جاآ  تا. است گرفقه قرار توجه مورد نهادگرایا  و توسعه شناسا جامعه

 شتناخقی،جامعه ها نظریه ردة سه در را توسعه مطرح ها نظریه توا می ،گرددمی بر توسعه

 شناخقیرویکردها  جامعه ترینمهم .هرد بند طباله نهادگرا ها نظریه و اققصاد  ها نظریه

تترین و اصتلی  1877)ستو،  جهتانی نظتام و وابستقیی نوساز ، اصلی نظریة سه توسعه به

دولت حداهثر  و رویکرد مارهسیستقی  دولت حداقلی، ةها  اققصاد  به توسعه، نظریهنظری

 تحلیتت  و تبیتتین در شتتناخقیجامعتته رویکردهتتا  نارستتایی.  1878، )هاپاراستتو انتتدبتتوده

 هشتورها  ویتژهبته و طتر  یتک از نیافقتهتوسعه هشورها  در افقیینیتوسعه ها تواقعی

و نیی هاسقی رویکردهتا  اققصتاد   دییر طر  از آسیا شرقی جنوب در شدهصنعقی جدیداً

ها  لیبرالتی و مارهستی ارچوب نیرههدر تحلی  جه  اققصاد  هشورها  جنوب هه در چ

 نهاد  تحلی  طر  به جوامع جقماعیا-اققصاد  تحوالت تحلی  تا شد گیرند، موجبقرا نی

 ،اوانتی) بنتد  شتدهها  نهادگرا طبالتههه ذی  نظریه «گرادولت توسعه»نظریة . هند پیدا سوق

 شدهبا توجه به هاسقی و انقالادات وارد ، 1871 ،لفت ویچ ؛1171، گلد ؛1111، اودان  ؛1111

اخیر مطترح شتده دهة ه خصوص در سهب هه شناخقی توسعهها  اققصاد  و جامعهبر نظریه

)اوانتس، راسشتمیر و  منتدا  بازگشتت بته دولتت استتاست و بسقر  نظر  بترا  علقته
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شناستی و این نظریه در علتوم سیاستی، جامعته به در شرایط هنونی توجه ، 1171 1اسکوپو 

فتر  اصتلی پتی  . 1877همیلقتو ، و  1871پتوجی، بته نالت  از ) اققصاد نمود عینی دارد

 و ظرفیتت آ ، سیاستتِ هته استت دولقتی گرا،توسعه دولت) گرا  دولت توسعهپردازانظریه

دولتت در ایتن استت هته   دارد ا توسعه آشکار اهدا  هرد دنبا  برا  را هافی مشروعیت

ها  موجود آ  در جهتت توستعه تتا ظرفیت» بسیار مقنوع است و در حا  توسعههشورها  

هتا  ها، میترا دهی درو  آ یافقه و قاب  سازما حد زیاد  پیامد نیروها  اجقماعی سازما 

« یافقته بتوده استتهتا بتا هشتورها  توستعهاسقعمار  و روابط تاری ی و در حا  تغییر آ 

  .  11، ص. 1811صفر ، )

هستی هته در بستط نظتر  و ت ربتی  - 1871و  1871) از آرا  لفت ویچطور هه هما 

فترد هگرا موردِ منحصربدولت توسعه ،آیدبرمی -هگرا بیشقرین سهم را داشقها  توسعهدولت

 مرهی  شرق آستیاهسقة هایی به هشورها  هشورها  شرق آسیا است و اصوالً چنین دولت

  دولتت اامتا بستیار  از محالالت؛ انتداطتلق شتده -جنوبی، تایوا ، ستنیاپور و متالی هرة 

گتو واستی جهتانی بته گفتتسی-تغییر در محیط و جغرافیا  اققصتاد به گرا با اشاره توسعه

گرا به آفریالا، خاورمیانه، آمریکا  التتین امکا  انقالا  یا عدم انقالا  مد  دولت توسعه ةدربار

ها  بعتد سا ) و نالاط دییر پرداخقه و معقالدند هشورهایی هه در عصر طلیی اصلح نهاد 

 انتد  بهقر  شتدهموفق به ای اد نهادها ، 71و  81ها  از جنگ جهانی دوم و منقهی به دهه

تواننتد از متی  ددنتگرا  شرق آستیا را ای تاد هرها  توسعهای اد دولتة نهادهایی هه زمین)

با مراجعه بته آرا    1111) ها را راتلیشد  بیشقرین بهره را ببرند. این دولتفرصت جهانی

گترا  هتا  توستعهدولتت ، 1111)   و هایاشتی1111)  ، واید1111 ، ویلیامی )1117) اوانی

گرا  شرق آسیا هه توسط ها  توسعهها به لحات ماهو  با دولتنامد. این دولتمی «جدید»

تغییر موقعیت  -1دالیلی چو : ه ب ؛ اماتفاوتی ندارند ،شده   فرموله1871و  1871) لفت ویچ

مرهتی  هسقة اققصاد  جها  نسبت به زمانی هه شرق آسیا -ژئوپولیقکی و جغرافیا  سیاسی

                                                           
1. Evans, Rueschemeyer, Skocpol 
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هتا  اخیتر در ساخت نهادها  مناسب معطو  به توسعه در دهه -1گرا بود و وسعهدولت ت

 گرا  دییر در مقن اققصاد جهتانیسایر نالاط جها  هه محملی برا  رقابت هشورها  توسعه

دییر منحصر به شرق آسیا نیسقند و در سایر نالاط جغرافیتایی دییتر نیتی  ،معاصر است دةش

ژئوپتولیقیکی و ستاخقار  جدیتد باعته شتده برختی از ة زمینت یعنی؛ یابندظهور یافقه و می

مانند ترهیه و برزیت  ؛ گرا در شرق آسیاها  توسعهمرهی  دولت ةها در خارج از هسقدولت

 ظهور یابند.و ایرا  

 ألهمس بیان. 2

هراتیتک وشرط رسید  به توستعه را حکومتت دمپی گرا  توسعه در ایرا ، بیشقر تحلی 

هتا بته لتوازم بنتد  آ  ها  ایرانی و عدم پتاها اققدارگرایی حکومتآ  باور دانند هه بهمی

تتداوم ایتن ويتعیت  ،بنتابراین .هنو  مانع تحالق این امر مهم شتده استت سیاسی تاتوسعة 

در  جامعه ایرا  در مالایسه بتا دییتر هشتورها شتده استت.توسعة شد  روند موجب طوالنی

شده است نه عدم  ایرا  ةر توسعه در جامعیچه باعه تأخآ دییر بر این باورند  ب شیمالاب  

بلکته عتدم  ؛هابود  آ هراتیک یا غیردمکراتیکوو دم -یهراسوها به لوازم دمبند  دولتپا 

با ها بوده است. ا  از سو  این دولتها  روشن توسعهبند  به سیاستات اذ موايع و پا 

هتا  ویژگتیمقرتتب بتر توا  مستائ  می ،رمعاصایرا  ة توجه به نال  فعا  دولت در توسع

 بند  هرد:را به صورت زیر طباله گرایانه در دولت ایرا توسعه

از جمله   علمی /صنعقیاجقماعی ووجوه اققصاد ،  ویژه درهب) ایرا جامعة  ةتوسع الف 

 جامعتةها و مطالبتات اخیر است هه تحالق سایر آرما  ةما طی یک سدجامعة مسائ  بنیادین 

 یابی به آ  است.در گرو موفالیت در دست، سیاسیتوسعة هراسی و واز جمله دم، ایرانی

ها  ایتدئولوژیک فاز  میا  اققضائات نوساز  و نیروها  حام  آ  بتا پوشت ناهم ب 

به بعتد عصر پهلو  از و  در توسعه در ایرا ِ ؤبسقر مناسبی برا  عملکرد دولت مس ،مناسب

ملتت و  -ینتد تشتکی  دولتتآهته فرپی  ازآ  نظرا ،خی از صاحببربه اعقالاد بوده است. 
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 .ت میع منابع قدرت ان ام شود یا نیروها  نوساز از انس ام و توا  هتافی برختوردار باشتند

ها  عینتی، اما به دلیت  نبتود زمینته ؛بود مشروطه فضا  فکر  ایرا  را مقحو  هردهة اندیش

در   مقوالی به قصد تشکی  دولت متدر  بتوده و هافراز و نشیب ةصحنعملً تاریخ معاصر 

 دار سترمایه نالت  البقته؛ ندرا برعهده گرفقتوسعه  تاری یِة وظیفها  پهلو  دولت ،نهایت

 و است مهم و تاری ی بحه یک هشور به تکنولوژ  و صنعت ورود در ت ار ةطبال و ت ار 

 ایترا  در ت تار  دار مایهسترحقتی  نوعیبه و گرددبرمی آ  از قب  و مشروطه ها سا  به

هتا  تتاری ی موجتود، با توجه به داده. دارد محوردولت صنعقیِ دار سرمایه از فراتر قدمقی

 یابدتدریج تاللی  میها  پس از مشروطیت بها  ایرا  در سا نال  بازرگانا  در گذارِ توسعه

 بترا  تتل  و وهراسیبر اسقالرار در پهلو  دولت نال  بردهند ترجیح می مقفکرا  بیشقر و

اصتر توا  با احقیاط به دولتتِ معرا می ذهرشدهمطلب  هنند. هیدأت جامعه سریع هرد ِصنعقی

بعتد از جنتگ و  ساخت دولت دارا  اسقالل  نسبی در ایترا با وجودِ  زیرا؛ ایرا  تعمیم داد

قرین چنتین دولقتی بیشت ،با طبالات و نیروها  اجقمتاعی چال در  آ ویژگی هورپوراتیسقی 

 هارهرد را در توسعه دارد.

جوامتع،  ةهتا در ادارنالت  دولت رةنظرا  مطترح دربتابا اسقعانت از دیدگاه صتاحب ج 

گتر  ویژه با توجته بته هتن هب، ایرانیجامعة ها  فر  بر این است هه با توجه به ویژگی

اساستی و  دولت در فرآیند توسعه نال ، «شد در بسقر جهانی» اققصاد و ت ارت ایرا  ةحوز

ایرانتی  ةجامعتة هننده در تحو  و توستعترین عام  تعیینمهم ،بنیادین دارد. بر همین اساس

 ها  مقفاوت توسعه، نهاد دولت است.رغم ت ربهبه

با قبو  دیدگاه جدید در باب توسعه هه برگرفقه از تحوالت بتی  از ربتع قتر  اخیتر  د 

فر  بر این استت  ،هاستآ توسعة و  هشورها  شرق آسیا و نال  مهم دولت در پیشرفت

بلکته نتوع ؛ نیستت ایرا  در حا  حاير اهمیت دارد شتک  حکومتت ةچه برا  توسعهه آ 

اعقالتاد بتر آ  استت هته در  ،بنتابرابن .دولت و سیاست و عیم آ  برا  نی  به توسعه استت
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ایتن هتد   تواند بسقرها  الزم برا  تحالقبهقر می گراشرایط فعلی ایرا  یک دولت توسعه

 میسر سازد. را مهم

جامعتة توسعه در شرایط فعلی محرهة عنوا  موتور  گرا بهتأهید بر نال  دولت توسعه ه 

  معناستت هته ه آبلکه این بت؛ ایرا  در این مطالعه، به معنا  نفی سایر اهدا  توسعه نیست

همقتر و هیینة  تواند باگرا در ويعیت هنونی ایرا  میفعالیت بهقر از سو  یک دولت توسعه

 سرعت بیشقر سایر اهدا  مقعدد توسعه را در هشور تیریق و نهادینه هند.

دنبتا  پاستخ بته ایتن ه تطبیالتی بت–به سیاق یک تحالیق تتاری ی با توجه به مسائ  فوق،

هتا  بعتد از جنتگ خصوص در ستا به اخیر ها دهه در دولقی چنین آیا پرس  هسقیم هه

ژئوپولیقیک و تحرهات افالتی و عمتود  هشتورها در  ةنهادین زما  با تحوالتتحمیلی هه هم

 توجه با آ  اصلی1ها  )خصیصه هااست و ویژگی گرفقه شک  هشور اققصاد است، درحوزة 

 از یتک به عبارت دییتر، هتدام است؟ هشورها هدام به شبیه ،گراتوسعه ها دولت ادبیات به

هتا  بعتد از خصوص سا )به هشور در هتوسع روند در فعا  مثالیِ دولتِ چنین ها ویژگی

 است؟ شده ای اد جنگ تحمیلی 

 تحقیقة ادبیات و پیشین. 3

 سیاستی ارادة هرد  تالتدمگرا در گام ن ست مسقلیم لحاتها  توسعهدولتدربارة بحه 

گرا در آرا  ها  مرتبط با دولت توسعهایده و . 1811)میدر ،  است اققصاد  فرآیندها  بر

  ، لیستت1111)   و راتلتی1871و  1871) اد  هلستیکی چتو  لفتت ویتچمورخا  اققصت

 ، ؛ عالما  سیاست چو  تریمبرگر و گرییور1888)   و مارهس1111)  ، گروشنکرو 1711)

و  1871)   و نهادگرایانی چتو  اوانتی1171شناسا  هارهردگرا مانند چالمرز جانسو  )جامعه

  . 8)جدو   شده است  مطرح 1111)   و وید1111)  ، آمسد 1111

 

                                                           
1. Attributes  
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 گراتحقیقات مهم بر روی دولت توسعه ةخالص -1ل جدو
 هانتایج و یافته ةخالص شناسیمطالعه و روشدورة مثال، توصیف،  مطالعه

جانسو ، 

1171 

شد  وزارت یافقیی و نهادینهتاریخ سازما 

-1181المل  در ژاپن صنعت و ت ارت بین

1111 

ست هه از این هقاب از ن سقین آثار  ا

 هند.اصطلح دولت توسعه گرا اسقفاده می

م موعه زیرا  ؛گرا استژاپن یک دولت توسعه

ت ارت را از -خاصی از پیوندها  دولت

 هند.ای اد می MITIطریق 

آمسد ، 

1171 

هرة شد  صنعقییند آفرمورد  مطالعة 

 جنوبی

جنوبی و دییر هشورها  هرة این هقاب 

رزی  و ژاپن  را )هند، ب شد مقرصدِ صنعقی

دولت  ةمداخل ةهه یک الیو  واحد را در زمین

در بازار برا  حمایت از ت ارت را دنبا  می 

-و  پی  ةهند. نقایج مطالعمطالعه می ،هنند

ها  رهیافت مییت نسبی را به چال  فر 

 هشد.می

 1111واید، 

ها  ها  نظریی پیرامو  رشد دولتتبیین

. بر هندمیشرق آسیا را آزمو  ت ربی 

سیاست صنعقی و ت ار  در تایوا  تمرهی 

 هند.می

هند هه مفهوم بازار تحت هقاب اسقنقاج می

ا  از هننده  تبیین قانعGM) هدایت دولت

دهد. ها  شرق اسیا ارائه میرشد سریع دولت

ها  سیاست ،بازار تحت هدایت دولت

 ااققصاد  و صنعقی خاص توسط دولت ر

 ب شد.الیام می

 1111وانی،ا

ویژه در هنال  دولت را در رشد صنعقی ب

هند. ور  اطلعات آزمو  میآصنعت فن

شده مطالعات و  بر هشورها  اخیراً صنعقی

در سا   را مقمرهی است و برزی ، هند و هره

 هند.میلد  مالایسه می 71و  81

هقاب اصلی و  به بحه در این مورد می 

به یک اطلعات موفق آور  فنپردازد هه 

بروهراسی دولقی  مسقال  از منافع ت ار  در 

ساز  نیاز دارد هه بر منافع ملی تصمیم

این  ،همچنین. هید داشقه باشدأتر تبیرگ

بروهراسی در روابط اجقماعی ا  حک شده 

شد  به آ  صنعقیفرأیند است هه مدیریت 

 نیاز دارد.
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 1ادامه جدول 
 هاخالصة نتایج و یافته شناسیوشمثال، توصیف، دورة مطالعه و ر مطالعه

لفت ویچ، 

1871 

-ها  توسعهگیر  هسقة مرهی  دولتشک 

ها  گرا در شرق آسیا در فاصلة بعد از سا 

 میلد  71و 81ها  جنگ جهانی و دهه

گرا ها  توسعهبحه اصلی هقابِ دولت

 1111 ها سا  میا    این است هه در1871)

 حا  در ها هشور از معدود  فالط ،1118 تا

 سرانة رشد ساالنة ها نرخ میانیین به توسعه

 طی در درصد 1 از باالتر ملی ناخال  تولید

 در هشورها این تمرهی. یافقند دست دوره این

آسیا و دارابود  دولت  شرقی جنوب منطالة

 هاست.آ  اشقراک وجه گراتوسعه

هوهلی، 

1111 

تطبیالی از دولت به مثابه یک -تحلی  تاری ی

گر اققصاد  در چهار هشور هرة  هن

جنوبی، برزی ، هند و نی ریه در نیمة دوم 

 قر  بیسقم

هقاب نال  دولت را در تالویت یا تضعیف 

هند؛ اگرچه به شرایط شد  برجسقه میصنعقی

اند و ها با ا  مواجهمقفاوتی هه دولت

-ها  زمینة اققصاد  جهانی اشاره میيرورت

 هند.

 سندبروک 

الی از چهار هشور به مثابه تحلیلی تطبی

ها  اجقماعی در حومة هراتا دموهراسی

-1118)هند ، هاسقاریکا، موریس و شیلی 

1111 

هقاب با این نقی ه همراه است هه شرایط 

گرا  ممکن برا  پدیدار  یک دولت توسعه

اجقماعی، به لحات اققصاد  موفق در مناطق 

ا  از گیر  طبالهپیرامونی جها  به شک 

ها بر توسعة مقواز  بسقیی ها و تأهید آ دولت

ها  سرمایة ها در جریا دارد. همة این دولت

 اند. جهانی ادغام شده

 1111هیی، 

ها  توسعه در مالایسة روندها و سیاست

طیف مقوعی از هشورها از جنوب شرق 

 1111تا  1111آسیا تا آفریالا  زیرصحرا 

 این افراد تأهید دارند هه توسعه در آسیا

جنوب شرقی هنیامی قرین موفالیت شد هه 

روسقایی حامی فالرا -ها  هشاور سیاست

اجرا شد. غیاب این مؤلفه در آفریالا  

دهندة سطوح پایین توسعه و زیرصحرا تويیح

 شد  ناموفق است.صنعقی
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 1ادامه جدول 
 هاخالصة نتایج و یافته شناسیمثال، توصیف، دورة مطالعه و روش مطالعه

 1111هنلی،

ها  توسعه در مالی  و مالایسة اسقراتژ 

اندونی  با نی ریه و هنیا در دورة پس از 

 جنگ

ها در مالی  و مالاله معقالد است این اسقراتژ 

تر بوده است؛ اندونی  از هنیا و نی ریه موفق

پذیر  تعداد بیشقر  از مردم زیرا بر دسقرسی

ها  توسعه مبقنی به فواید حاص  از پروژه

 اند.بوده

  1111راتلی)

 گرا،توسعه دولت ها ریشه دربارة بحه با

 شرایط مساعدبود  اسقعمار ، گذشقة داشقن

 تهدیدها  شرایط در ژئوپولیقیکی، حیات

 از از را اريی اصلحات اعما  و امنیقی

 تغییر و دانسقه گراتوسعه دولت ها ویژگی

 انبساط و جها  اققصاد  جغرافیا  در

 اصلح در تأثیرگذار عوام ِ را ت ار ِ-مالی

 ها سا  از گراتوسعه ها دولت در نهاد 

 . داندمی 11 و 71 دهة

 الذهر،فوق ها زمینه از مقاثر است معقالد و 

 گرا شک توسعه ها دولت از جدید  نس 

 گرا توسعه ها دولت را هاآ  و گرفقه

 دو در را هادولت این نامد. سپسمی «جدید»

-توسعه هند: ردة او ، دولتمی د بنطباله رده

 آشکار پارادایم تغییر اجقماعی هه برآیند گرا 

-جنبه به گرا،دولت توسعه اخیرِ ها اندیشه در

 برابر در دولقی چنین سیاسی و سیاسی ها 

. است مرهی  دا ِ عنوا  به اققصاد  ها جنبه

 برا  عاملی و ابیار به مثابه همچنین دولت این

 به هه جهانی ت ارت و هار بازار در رشد

به ) .هندمی عم  دارد، نیاز انسانی ها مهارت

 چنین با . 81-88 ، ص .1111 نال  از راتلی،

 گرا توسعه دولت رسدمی نظر به انداز چشم

 از بسیار  برا  زیاد  فواید اجقماعی

 گرا توسعه دارد. ردة دوم، دولت هشورها

 از برخی نوعی پاتر  مونیا ، ویژگی

 آید.می به شمار آفریالا  شورها ه

 

 انتد  را مبنتا قترار داده1871) تحالیق لفت ویتچ ،گرا در ایرا پردازا  دولت توسعهنظریه

 ستلمی بتا ابتراهیم ، 1871) زادهشیخ ، 1871) توا  به عباسیهه از آ  میا  می  1)جدو  
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 بتر هته  1871) رنتانی .اشاره هرد  1811) میر  و  1871) طاهر  ، 1871) رنانی ، 1877)

 ایترا  در توسعه شرطاست پی  معقالد دارد، هیدأت گراتوسعه ها دولت در گذار هد  امر

 در نظتام درو  از برآمتده ختواهتحو  و هارآفرین نیروها  و گذارا بنیا  بین  اجماع امروز

 استیعب و  1871) زادهشتیخ  .171 ، ص.1871 رنتانی،) استت ستازما  اصتلی اهدا  مورد

 معاصترِ هتا دولت در حوزه این به توجهیبی و توسعه در ن بیا  نال  اهمیت بر  1871)

 استقالل  بحته ذیت  نیتی  1871) منیؤمت و  1877) سلمی با ابراهیم. هندمی هیدأت ایرانی

 بتا ستلمی بتا ابتراهیم. اندپرداخقه جامعه و دولت مناسبات تحلی  به ایرا  در دولت نسبی

 ، 1877) اشتر  ، 1871) هاتوزیتا  جملته از توستعه نظرا صتاحب از برخی آثار به اسقناد

 در زاویته ایتن از هته معضتلی تترینمهتم است داده نشا   1811) عظیمی و  1871) فورا 

 نهتاد رانقتی ماهیتت ،دارد وجود اجقماعی و اققصاد  تحو  و توسعه در دولت نال  تحلی 

 رقم توسعه فرآیند در را «جامعه و دولت مناسبات» زا ا ویژه تشک  هه است ایرا  در دولت

 بته و  ارز  درآمتد قالب در) خارجی منابع از را خود درآمد عمدة قسمت دولت. است زده

  . 1877 سلمی، با ابراهیم) هندمی دریافت رانت شک 

 81 حتدود در و هاپرداخت تراز منابع از درصد 81 از بی  است مدعی نیی  1871) نیلی

 بته نیتاز احستاس دولقی چنین. است وابسقه نفقی درآمدها  به دولت عمومی ةبودج صددر

 و حتامی نهادهتا . هنتدمی استقالل  احستاس آ  بته نستبت و هنتدنمتی خصوصتی ب  

 رانقیتر ملتت هتلم یتک در و دهدمی تشکی  خود  ةسلیال و می  طبق را خود تشدیدهنندة

 شتدهذهر پردازا نظریه هنار در  .1871 مؤمنی،  از به نال 1877 سلمی، با ابراهیم) سازدمی

 گتراتوسعه دولت نیی هسانی دارند، تأهید این بر گراتوسعه دولت عناصر نالصا ِ بر عموماً هه

 متوثالی، و 1871 هتاظمی،) لمللتیابتین محتیط بتا تعام  در و و ؤمس گر هن  همثاب به را

 سیاستت در گراتوسعه دولت انداز،چشم این مطابق. اندگرفقه نظر در  11-11 ، ص .1871

 . است نیازمند گراییواقع سو  به احساساتی ها دیدگاه از گذر به خود، خارجی
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گترا بتا ها  دولت توسعهگیر  ویژگیمنحصراً به شک   1818)   و دلفروز1811) میر 

یچ در بررستی ساز  الیو  لفت و  به پیاده1811) نبو  اند.تطبیالی پرداخقه-دیدگاه تاری ی

  1شتک  ) طور هتههما . ستاپرداخقه  ها  قب  از اناللب اسلمیدولت) ها  ایرانیدولت

ها  عصر قاجار، پهلو  او  و پهلو  دوم دولتة گرایانها  توسعهو  تل  ،دهدنشا  می

بنتد  و در قالب یتک نمتودار بته مالولته هرده   مطالعه1871) لفت ویچ ةرا با توجه به نظری

 تاریخ در عطفی ةنالط مشروطیت اناللب هه هندمی خاطرنشا   1811) نبو  پردازد.ها می آ

 از پتی  تتا استت. هشتور این سیاست نوع در تدری ی تغییر  ت لی و ایرا  اخیر قر  یک

 پیییتر  بترا  الزم ظرفیتت و توانتایی دادنمی اجازه  اعشیره-ایلی بافت مشروطه، اناللب

 و سیاست نوع گوناگونی، عوام  ثیرأت تحت اما ؛آید پدید دموهراتیک یا هگرایانتوسعه اهدا 

 هته گونه، آ آمد وجوده ب گراییتوسعه برا  الزم ظرفیت و شد دگرگونی خو دست دولت

 بته ستپس. هترد ايتافه شتاه ريتا عصتر در ایترا  دولت بر را دموهراتیک صفت توا نمی

-1881 هتا ستا  در است معقالد و پرداخقه زمانی بر  سه در دوم پهلو  عصر ها دولت

 جامعته زیترا ؛نشتد مهیتا گرابود توسعه برا  ویچ لفت نظر مورد شرایط از هدام هیچ 1811

 استقالل  هتم دولتت و نبودند امور صدردر  گراتوسعه ن بیا  داشت، دولت از بی  قدرتی

 تتداوم هتم بتو ن دیتدگاه از نیتی 1881-1811 هتا ستا . نداشتت سنقی طبالات از چندانی

 دادنمتی اجتازه سیاستی بافتت چتو  ؛بتود تتداوم آ  از گسستت هتم و بود قبلی ها سا 

 دگرگتونی با زیرا ؛بود گسست دییر، سو  از. شود محالق هام  طور به گانهپنج ها ویژگی

 اققدار يعیف، مدنی ةجامع ةلفؤم سه تحکیم با گراییتوسعه شرایط جامعه،-دولت روابط در

 تتوا متی را هتاسا  این محالق، دیدگاه از. شد ای اد گراتوسعه ن بیا  گیر رتقد و دولت

 بته گتذار حالتت اريتی، اصلحات داردامنه و مهم بسیار تحو  با زیرا ؛نامید گذار ها سا 

 هشاورز  از توسعه ها برنامه ها اولویت و یابدمی ظهور گراتوسعه دولت و رسدمی پایا 

 منتافع توانستمی هه بود بازییر  دولت بعد به زما  این از. شودمی منقال  صنعت ب   به

 اجقماعی طبالات و هاگروه دییر منافع با تضاد در بود ممکن هه منافعی ؛دهد توسعه را خود



 چهاردهممجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                سال                           611

 

 و بروهراتیتک دستقیاه گستقر  و رشتد دولتت ایتن اصلی محدودیت حالت، هر در. باشد

 .بود ن بیا  گر هن  محدودیت
 

 های عصر قاجار، پهلوی اول و پهلوی دومدولت ةگرایانهای توسعهیژگیو -2جدول 
 117، ص. 1811نبو ،  مأخذ:

 زمان

 قاجاریه

)ناتوسعه 

 گرا(

 رضاشاه

عه س)تو

 گرا(

 محمدرضاشاه

-1332 شرایط

1321 

 گراناتوسعه

1331-1332 

دورة ) ناتوسعه گرا

 گذار(

1331-

1331 

 توسعه گرا

 + + - + - گرابیا  توسعهدولت توسط ن ادارة 

 + _ - + - اسقالل  نسبی دولت

 _ _ - + - مند و هارآمدبروهراسی قدرت
 + + - + - مدنی ةيعف جامع

تحکیم اققدار دولت پی  از اهمیت 

 هاافیای  سرمایه
- + - + + 

مدت یک حیب در حاهمیت طوالنی

 هشور
- _ - _ _ 

ها  ها  دموهراسیحضور ویژگی

 سیاسی
- _ + _ _ 

 

 گفقمانی درپیپی ها چرخ » معنا  به ایرا  در ن بیا  اجماع   نیی عدم1818) دلفروز

گیر  وفاق بر ستر مفهتوم را مانع شک   81دهة ) بعد از جنگ تحمیلی ایرا  ها دولت در»

 استقالل » ،«گتراتوستعه ن بیتا » ویژگیِ پنج داند وگرا میگر  دولت توسعهتوسعه و هن 

 المللتیبتین بستقر» و «يتعیف متدنی ةجامع» ،«دولت ساالر دیوا  قدرت» ،«هادولت نسبی

جنتوبی، تتایوا ، ة )هتر گرا در شرق آسیاها  توسعهمرهی  دولت ةبین ایرا  و هسق «مساعد

 گتراتوستعه هشتورها   . و  معقالد است در8جدو  ) هندمالایسه می را سنیاپور و مالی  
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 وجتود ستاخقار  چنتین ایترا  در اما ؛داشت وجود اققدارگرا و مقمرهی سیاسی ساخت یک

 دومتین. است مشروعیت ةدوگان منابع وجود ایرا  در سیاسی ساخقار ویژگی ن سقین. ندارد

 استت انق ابتاتی دموهراسی ویژگی سومین. است ایرا  در قدرت مقکثر مراهی وجود ویژگی

 پیامتدها  عوامت  ایتن هست هر. هندیم هیدأت دموهراسی دییر وجوه از بی  انق ابات بر هه

 شترق هشتورها  در. دارد ایرا  در اققصاد  ةتوسع بحه و سیاسی ها پوی  برا  عمیالی

 یتک فالتط اما ؛بود انق ابات سنیاپور و مالی  در بود، صور  هاملً یا نبود یا انق ابات آسیا

 رانتیحکتم خلتق ماقتدا حتیب اال  تتا اسقالل  ابقدا  از سنیاپور در. بود قدرت در حیب

 در تتداومی و تمرهی هه شدمی باعه هشورها این در اققدارگرایانه ساخت این وجود. هندمی

 هته ایتن بتدو  هردنتد، حکومتت ستا  11 نظامیتا  جنوبی هرة در. شود تضمین هاسیاست

 حتیب تتایوا  در. بتود فرمایشتی هتاملً هشتور ایتن م لتس. باشتد انق اباتی و جاییجابه

 اگتر حیب این هه است آشکار. بود قدرت در سا  11نیدیک یعنی ؛1111 سا  تا هومینقانگ

 ها برنامه باشد، قدرت جاییجابه نیرا  هه این بدو  باشد، داشقه گراتوسعه ایدئولوژ  یک

 دییر حیب دو و ماالیایی اصلی حیب از ائقلفی مالی  در. هندمی پیاده را ثباتی با اققصاد 

هته دلفترور  نهایتت ایتندر  .دارد برتر  هاماالیایی حیب آ  در هه تاس قدرت در همواره

نبتود  بستقر ستاالر  يتعیف و فتراهمن بیی، قدرت دیتوا معقالد است عدم اجماع درو 

گترا در ایترا  در مالایسته بتا ترین دالی  هاسقیِ دولت توستعهاصلی ،المللی برا  توسعهبین

 هشورها  شرق آسیاست. 
 

 آسیا شرق در گراتوسعه هایدولت مرکزی ةایران و هست ةمقایس -3جدول 
 نخبگان هاویژگی

 گراتوسعه

 نسبی استقالل

 ها دولت

 ساالریندیوا قدرت

 دولت

 مدنی جامعة

 ضعیف

- بین بستر

 کشورها مساعد لمللی

 _ + _ - _ ایرا 
 ها دولت مرهی  ةهسق

هره، )آسیا  شرق در گراتوسعه

  مالی  و سنیاپور تایوا ،

+ + + + + 



 چهاردهممجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                سال                           611

 

-گرا، تحت عنتاوینی چتو  دولتت شتبهپردازانی نیی در ذی ِ دیدگاه دولت ناتوسعهنظریه

دولت و توسعه ة رابط ةبه مطالعو غیره  مدر ، دولت رانقیر، دولت مقیلی ، دولت پاتریمونیا 

به شترح  یرا  رادولت و توسعه در ا ةپردازا ِ رابطدیدگاه نظریهتوا  می .اندپرداخقه  در ایرا

 زیر خلصه هرد:

 در پاتریمونیتا  و بتورژوا بروهراتیتکِ جامعته، از تریافقهتوسعه مقیلی ، ها دولت  الف

 و آستیا جنتوب ها دولت ویژگی تاری ی لحات به و دارند قرار گراناتوسعه ها دولت ةزمر

 گترا ه پتژو برختی هرچنتد . 1871 ویتچ، لفتت) آینتدمتی حساب به آفریالا زیرصحرا 

 و 1877 اشتر ، و عییتی ) بتورژوا بروهراتیتک ها نظام ردة در را پهلو  عصر ها دولت

 تحلیت   1811 غیاثونتد،) ستلطانی و  1871 توفیتق،) پاتریمونیتا  ، التف 1871 آبراهامیا ،

 .اندهرده

 ماهیتت در ،بنابراین. هسقند[ انقالالی و] مدر  هاییدولت اساساً گراتوسعه ها دولت  ب

 تفاوت دارند.  1878 و 1871 هاتوزیا ،) مدر شبه ها دولت با خود

 هتا پتروژه رو  بتر گذار سرمایه قابلیت و جامعه از اسقالل  وجود با رانقیر دولت  ج

 هته ایتن همتا ؛باشد گراتوسعه ها دولت به شبیه هاویژگی از برخی در تنها تواندمی توسعه،

 . 1881، استکاهپو  و 1871، هاتوزیا  ،1887، یوسفی جیجا ؛1181 ،مهدو ) بسیار  افراد

 استلمی اناللب از پس ایرا  دولت حداق . اندهرده اطلق ایرا  ها دولت بر را ویژگی این

 هتا دولتت با زیاد  ها تفاوت خود مردمی و قشر  ها ویژگی و ایدئولوژیک ها الیه با

 هرچنتد، دارد -اجقمتاعی نظام منیلقی ها وهگر و طبالات از جدایی اساسی ویژگی با -رانقیر

 پتردازا نظریته بترا  محملی ایرا  در اخیر ةده 1 حداق  طو  در نفقی درآمدها  به اتکا 

 .است بوده رانقیر دولت

 و اهتدا  بتا ا توستعه اهتدا  برآمی قیتی ایترا  در گراتوسعه دولت پردازا نظریه  د

 هیتدأت  1811 زاده، شتیخ و 1878 طتاهر ، ،1871 عباستی،) ایتدئولوژیک-سیاستی اغرا 

 بتر ایتدئولویک بستقر  از اساستاً گراتوسعه ها دولت هه است الزم نکقه این ذهر. اندهرده
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 اندشده تحلی  پیوسقار یک رو  بر گراتوسعه-ایدئولوژیک ها دولت بعضی حقی ،خییندمی

 .نوع حسب بر نه است درجه حسب بر بیشقر هاآ  تفاوت و

 هته جهانی شرایط و المللینبی محیط از ایرا ، در گراتوسعه دولت پردازا نظریه یشقرب  ه

 اوانتی چتو  افتراد . نتداهرده غفلت هند؛می گر هن  فعا  طور به آ  در گراتوسعه دولتِ

 منظتور بته توستعه مقتولیِ هتا دولت شد فعا  در مقغیر ثیرگذارترینأت را شد جهانی حقی

 جغرافیتا  تحتو  شترایط در هتافرصتت از استقفاده و ورانتهآفن ها نوآور  هارانداخقنهب

 دولتت  ا توستعه و اققصاد  خصوصبه) گر ِهن  ،شک بدو . انددانسقه جها  اققصاد 

 .پرداخت خواهیم هاآ  از برخی به ادامه در. نیست شرایط و محیط این از ثیرأتبی ایرا 

 شناسی روش. 3

محتور هته تمرهتی دولتت ةنوع خاصی از نظریت همثاب گرا، بهتوسعهها  در بررسی دولت

عنتوا  یتک بتازییر در  ا  بتهزیاد  بر مقماییبود  دولتت، استقالل  نهتاد  آ  و توانتایی

ها دارد، بی  از هر چیی درصدد فهتم مستقحکم و شتفافی از یابی به اهدا  و سیاستدست

 طور هتههمتا باشتیم و متی ،استت هتا قابت  مشتاهدهی هته در تتاریخ دولتتها  عل تنظم

تترین رو  در ، مناستبانتدهترده بیا   1877) اسکاهپو  محور از جملهپردازا  دولتنظریه

تطبیالتی -اهثر تحالیالاتی هه با رو  تاری یاست. 1تطبیالی-هایی رو  تاری یچنین پژوه 

)تحلی  یا فرآیند  اسمی را با ردیابی ةتطبیالی مالایس-معموالً تحالیالات تاری ی ،شوندان ام می

 تترینارچوب نظر  تحالیق حاير معطو  به بررسی مهمهچ هنند.روایقی  تلفیق می ةمالایس

 است.در ایرا   گراتوسعه دولت  ها ویژگی) هاخصیصه

 

 

 

 

                                                           
1. Historical-Comparative Research   
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 شناسی تحقیقروش -3جدول 

 یافقه ها  تحالیق مأخذ:

های های( دولت)ویژگی هاخصیصه

 گراتوسعه

 شناسی تحقیقروش

 روایتی(مقایسة )فرآیند ردیابی  اسمیایسة مق

 گران بیا  توسعه-1

 معطو  به توسعه ناسیونالیسم-1

 گراتوسعه نظامیا ِ-8

 گراتوسعه بروهراسیِ -1

 دولقی تشکیلت نسبی اسقالل -1

 يعیف مدنی ةجامع-1

 اققصاد  منابع هنقر  ظرفیت-8

 دولت توسط[ جهانی و محلی]

ن اسمی در ای ةمبنا  مالایس

، پیوه  رو  توافق )می 

  یا طرح 1718/1181

ترین نظام ها مقفاوت

  1181)پرزورسکی و تیو ، 

است. در این رو  فر  

شود هه وجود یک یا می

)ویژگی  معدود  چند عام 

مشقرک، یک پیامد یا 

)در این تحالیق  رویداد

گرا  را ای اد دولت توسعه

 هند.تبیین می

رد  مومطالعة ، در فرآیندردیابی 

پایه در علوم اجقماعی و هل 

فر  مبقنی بر این پی  سیاسی غالباً

 ةتبیینی یک پدید ةاست هه مطالع

)مانند اناللب،  خاص و منفرد

شد  هشاورز  یا ظهور ت ار 

گرا  مسقلیم فهم ها  توسعهدولت

وقوع یا ردیابی توالی علی فرآیند 

حوادثی است. از این رو، برا  تبیین 

را در یک  اص باید آ خ ةیک واقع

ی قرار داد و در مراح  پیوسقار عل 

م قلف وقوع آ  پدیده را روشن 

 ساخت. 

 

گترا، استقالل  نستبی گرا، بروهراسی توستعهن بیا  توسعهمانند  ؛هابرخی از این ویژگی

متدنی يتعیف  ةگرا، جامعتتشکیلت دولقی، اسقالل  نسبی تشکیلت دولقی، نظامیا ِ توسعه

 هوهلی، ؛1111 چانگ، ؛1871)لفت ویچ،  گراها  توسعهها  نوعیِ تالریباً اهثر دولتیویژگ

ها  ناسیونالیسم معطتو  بته اما نیاهی به ویژگی؛ استها   و معر  تداوم هارهرد آ 1111

 هاگارد، ؛1111 )اوانی، توسط دولت  محلی و جهانی)توسعه و ظرفیت هنقر  منابع اققصاد  

ها  مدنی گرا  جدید، ناسیونالیسم سویهها  توسعههند هه در میا  دولت  آشکار می1111

 ةهترد  سترمایشد ، هتارهرد دولتت در وصت ثر از جهانیأو اققصاد  آشکارتر  دارد و مق

 جهانی دگرگونی و تنوع بسیار بیشقر  یافقه است. ةمحلی و سرمای
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 در ایران گرالت توسعهدوهای و تبیین ویژگی روند پژوهی :ها و نتایجیافته. 3

 تاریخی روند یک ایران؛ در گراتوسعه دولت گریِکنش .1 3

 یعنتی ؛بیستقم قتر  شتروع در. است هرده زیاد  تغییرات اخیر قر  یک در ایرا  اققصاد

 نفتر، میلیتو  7.1 برابتر تالریبتاً جمعیقتی دارا  ایرا  مشروطه، جنب  آغاز از قب  سا  چند

 مبنتا  بتر) دالر 1111 حتدود سرانة تولید درصد، 1زیر باسواد  نرخ درصد، 18 شهرنشینی

 11 از بتی ) هشتاورز  بر مبنتا  اققصاد  و  1111 سا  ثابت دالر با خرید قدرت برابر 

 درآمتد  ويتع مقوستط از ایرانیتا  درآمتد  ويتع نستبی، فالتر این وجود با. بود  درصد

 بعتد قتر  یتک از بود. بتی  بهقر همساییان  اهثر ويع از نیی و توسعه حا  در هشورها 

 ختدماتی اققصتاد  درصتد، 11 از بتی  شهرنشتینی نترخ میلیو ، 81 از بی  جمعیقی ایرا 

 در ا سترانه تولیتد و درصد 71 حدود باسواد  نرخ ، هشاورز  تولید درصد 11 با) صنعقی

 ایتن. اردد قترار بتاال به مقوسط درآمد با هشورها  میا  در ایرا . است دالر هیار 11 حدود

 از داخلتی منتابع ويتعیت. استت پذیرفقته ثیرأتت مقعتدد  عوام  از رهود و رونق ها دوره

 در هتم جهتا  هشتورها  ستایر با ایرا  مناسبات مییا ، هما  به. است بوده هاآ  ترینمهم

 توانتایی هننتدةتعیتین مناستبات این. است بوده مؤثر ایرا  سیاسی-اققصاد  روندها  تعیین

 نیدیکی بوده و تولید برا  ا واسطه و ا سرمایه هاالها  و تکنولوژ  دان ، هسب در ایرا 

 هتارایی افتیای  باعته هشتورها ستایر بتا مبادالت افیای  و جهانی اققصاد به ایرا  اققصاد

  .1811، پسرا  و صالحی اصفهانی و 1871بهکی ،  ؛1811، )ترهمنانی است شده اققصاد

ستا   ةاتکاترین ت مین از اققصاد ایترا  در فاصتل  قاب 1811) پسرا  و صالحی اصفهانی

اطلعتات هتل  در متورد اققصتاد ایترا  در  هااند. از دیدگاه آ ارائه هردهرا  1111تا  1111

 1111بانک مرهتی  ایترا  از ستا  تنها پراهنده و غیرقاب  اتکا است.  1111ها  قب  از سا 

هایی تالریبی از ت مین وهرده ها  ملی ار از حسابشروع به تولید اطلعات تفصیلی و سازگ

  1118توستط ختاور  نتژاد ) 1117تا  1181ها  اطلعات مربوط به اققصاد ایرا  طی سا 

و بته  هشده محاسبه هتردنرخ رشد اققصاد  را از اطلعات مرجع گفقه هاآ ارائه شده است. 
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  هته 1118شده توسط مدیستو  )حاصله را با اطلعات عريه ةمنظور تکمی  اطلعات نقی 

 ةانتد. مالایستهردهقر  ارائه هرده، مالایسه  ةها  اولیهایی در مورد ارقام مربوط به سا ت مین

  .1811، )پسرا  و صالحی اصفهانی ها به نقایج زیر منقج شده استآ 

آ  است هه در ابقدا  ید ؤمها  غیرمسقالیم ها  مدیسو  و انبوهی از شاخ ت مین -1

، چیتی  1111ایرا  بر حسب شاخ  قدرت خرید بر مبنا  ستا   ة  بیسقم، درآمد سرانقر

 ةستوم میتانیین درآمتد ستراناین رقم همقتر از یتک .دالر بوده است 1111تا  111در حدود 

مردم آمریکا  شمالی در هما  مالطع زمانی بتوده  ةچهارم درآمد سراناروپاییا  و همقر از یک

بتافی، رآمد ناشی از زمین بوده و سهم هتم صتنعت از محت  فتر ا  از داست. ب   عمده

 . 1181بتاریر، ، 1811پسرا  و صتالحی اصتفهانی، است )ده شنساجی و صنایع دسقی ای اد 

به رغتم  در هر صورت در ابقدا  قر  بیسقم، تالدیر بسیار  از هشورها در چنین چیی  بود.

 11انیین هشتورها  در حتا  توستعه و تنهتا ایرانیا  باالتر از میت ةدرآمد اندک، درآمد سران

اققصتاد و   1118مردم آمریکا  التین و ژاپن بود )مدیستو ،  ةتر از درآمد سراندرصد پایین

اققصاد بیرگ جهتا  بته شتمار  81 ءجیایرا  بر حسب جمعیت و ه  تولید ناخال  داخلی 

 .1رفتمی

 ایترا  در را ا عمده نهاد  تغییرات رياشاه رژیم ،1111 تا 1111 ها سا  خل  در -1

 ستیسأت ایترا ، متدر  ارتت  بته دهتیشک  از غیر تغییرات این عطف ةنالط. آورد وجود به

 تتا شتد موجتب و رساند یار  آموزشی سطح ارتالا  به امور این هه بود هارآمد بوروهراسی

 لقتیدو هتا بنیاه تا شد موجب امور این. شود شروع مهمی زیرساخقی ا توسعه ها پروژه

                                                           
 و انیلیس. رفت بین از تدریج به او  جهانی جنگ و 1111 سا  به ایرا  مشروطة اناللب از بعد نسبی موقعیت این .1

 زما  جنگ جهانی او ، ها  سیاسی و اققصاد  آ [ و درپس از اناللب مشروطه ]و آشفقیی امپریالیسقی قدرت دو روسیه،

. ساخقند مغشو  پی  از بی  را شرایط و ب شیدند شدت را ایرا  در خود مداخلت و هرده بردار  بهره ويعیت این از

 1811اصفهانی،  صالحی و پسرا )هرد  ای اد بیشقر  اققصاد  ری قییهمبه و سیاسی آشفقیی نیی او  جهانی جنگ وقوع

  .888، ص. 1181 به نال  از عیساو ،
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 ب ت  هتا گتذار سترمایه تشتویق بترا  بتانکی تستهیلت و حمایتت از و شتود سیسأت

 ستاور ، و 1111 بنانی، به نال  از 1811اصفهانی،  صالحی و پسرا ) شود اسقفاده خصوصی

 شتد ستبب نهادستاز  جهت در آ  فشارها  و رياخانی مرهی  دولت گیر شک   .1187

 دولقتی بتا پاتریمونیتا  حاهمیتت شد گیینجا » ویژگیِ با را دوره این پردازا نظریه برخی

 .سازند مش    11، ص. الف 1871 آبراهامیا ،) «بروهراتیک

 
 انداز تطبیقیرشد اقتصادی ایران در یک چشم -1شکل 

 1811مأخذ: پسرا  و صالحی اصفهانی،
 

تتا فضا  جدید  ای تاد هترد  1111جهانی دوم و اشغا  نظامی ایرا  در سا  جنگ  -8

.  ب 1871 ها  زیاد  فرصقی برا  مشارهت در فرآیند سیاسی پیدا هننتد )آبراهامیتا ،گروه

فاقتد  ایترا  زیترا در آ  زمتا  ؛سیاسی ای تاد شتود ةاین امر موجب شد تا یک فضا  آشفق

ی بود هه بقواند تالايا  مقعار  سیاسی را بتا هتم یگذارسیاسی و سیاستة نهادها  جاافقاد



 چهاردهممجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                سال                           691

 

ها  مقفرق جامعه را حو  آ  رسید تا بقواند ب  تنها چیی  هه به نظر میو هماهنگ سازد 

به سهم قاب  قبولی از درآمد آ  بتود. ابی یدستمقحد سازد، آرزو  هنقر  بر صنعت نفت و 

ها  ویژگی سا اسقبداد  ةرشد اققصاد  در سای  1811) از دیدگاه پسرا  و صالحی اصفهانی

 . 1در ایرا  است 1881-1818

  از افو  سریع شتد. بته جتی مالطتع هوتتاه ا، اققصاد وارد دوره1181پس از اناللب  -3

گذار  و تولید ناخال  داخلی به سرعت هاه  یافت و تورم رو بته ، سرمایه1178و  1171

و  دالر هاه  یافت 1811به حدود  1177ایرا  در سا   ةافیای  نهاد. در نقی ه، درآمد سران

هشورها  در حا  توسعه مشابه عالب ماند. دالی  چند  برا  ایتن افتو  ایرا  از بسیار  از 

مهتاجرت  ،هتا  پتس از جنتگگتذارا  در ستا ریسک شدید سیاسی برا  سرمایه از جمله

ها  ناشی از جنگ بتا هاه  قیمت نفت و ت ریب ،ب   بیرگی از نیرو  هار ماهر ةگسقرد

  .1811، پسرا  و صالحی اصفهانی) ذهر شده است عراق

هته  اققصاد  ایرا  بتود ةتوسعا  جدید در ساز شروع دورهزمینهپایا  جنگ با عراق  -1

در جمهتور   رفترم بازستاخت/خیی  م دد اققصاد و » برخی از نویسندگا  از آ  با عنوا ِ

اققصاد ایرا  »گر  عنوا  هن  و برخی دییر با( 1811، پسرا  و صالحی اصفهانی) «اسلمی

، دولتت شتروع بته 1171با شتروع ستا  اند. برده   نام1871، )بهکی  «د شدر بسقر جهانی

ها  پس از انالتلب و دورا  جنتگ بتر بتازار اعمتا  ها  وسیعی هه در سا برچید  هنقر 

گتذار  را در همین اثنا، قیمت نفت بهبتود یافتت و افتیای  ستریع در سترمایه هرد.شد، می

میا  رشتد  ةرابط  1811) و صالحی اصفهانیپسرا   .شدهاه  تورم باعه  وممکن ساخت 

نیدیک میتا  قیمتت  ةرابط هاآ اند. از دیدگاه اثبات هردهروشنی را بهاققصاد  و قیمت نفت 

هایی بترا  حصتو  اطمینتا  از رونتد باثبتات نفت و رشد اققصاد  گرییناپذیر نیست و راه

                                                           
 این در. یافت رشد سا  در درصد 7 میانیین با ا سابالهبی شک  به هسران درآمد ،1181 تا 1118 ها سا  فاصلة در. 1

 هشورها  با را خود فاصلة و گرفت قرار توسعه درحا  هشورها  از باالتر محسوسی طور به ایرا  سرانة درآمد فرآیند،

 .رسید یاروپای هشور 11 درآمد سطح درصد 11 به خود اوج نالطة در ایرا  سرانة درآمد. داد هاه  اروپایی



 699                            ... ایران در «گراتوسعه دولت» ظهورِ تاریخي روند                          اولشمارة 

 

دو راه حت  در اققصاد جهتانی ادغام بیشقر  و ارز ذخیرة اققصاد وجود دارد. ای اد صندوق 

و ایتن  ها  اخیر نشا  داد دولت بیشقر راه ح  ن ست را انق اب هتردهدهه ةاست؛ اما ت رب

هتا  ایرانتی را در ويتعیت وخیمتی قترار داده و ستطح مبتادالت تکنولتوژیکی و بنیاهامر 

  ها را پایین آورده است.یافقیی آ توسعه ،همچنین

 دولقتی و عمومی ب   مسلط نال  هشور، اققصاد در مهم یاربس  ئمسا از هه یکی با این

عمتومی و  ب ت  ستهم نشتا  از آمارها  قبلتی ةهم است و هشور صنعقی فرآیند تولید در

 و خصوصی دارد ب   از بیشقر بسیار هشور، تولیدات صنعقی ساخقار در دار  دولقیسرمایه

 از یکتی اققصتاد  هتا فعالیتت عمومی در ب   این مويوع مهم هه ناهارآمد  به توجه با

 در دولقی ب   توجه قاب  هشور ارزیابی شده است؛ اما سهم صنعت ب   عمدة ها چال 

ستیس أبته ت گتاهها  بعد از جنگ و بازساخت اققصاد  هشتور خصوص در سا اققصاد، به

ها  بیرگ صنعقی در ب   عمومی و از این طریق به تنوع نسبی در اققصاد همک هرده بنیاه

 دولتت ةگرایانتوسعه حرهت از آمار  گواه مسقندترین . 18-11، ص . 1871نیلی ، ) است

 درصتد 1.1ستاالنه  مقوستط اققصتاد  رشتد  1817-1877) جنگ از بعد ها سا  در ایرا 

 شتدید ةهته تکیت با ایتن . 1و 1 جدو )   نیدیکی دارد1871) ها  لفت ویچهه با داده است

 ایتن بود  قداومم در مورد تردید از  اهاله نفقی باال  درآمدها  هب محور ایرا اققصادِ دولت

 هشتورها  از بسیار  هه گرفقه صورت زمانی در باال رشدها  این فرآیند افکنده و همچنین

 تر از آ  اینمهم و 1اندهرده شروع باالتر  رشد نرخ با را خود اققصاد  رشد توسعه حا  در

                                                           
 دولت هما  )یعنی هشورهایی دییر یافقن اما است؛ هند و چین باال  رشد اققصاد  مسأله این معرو  و وايح نمونة .1

شرقی )هرة جنوبی، تایوا  و  جنوب آسیا  هشورها  در اند،داشقه ایرا  از تر سریع رشد نرخ گاه هه گرا توسع ها 

نیست.  دشوار  هار خاورمیانه )ترهیه  و آفریالا )بوتساوانا  شما  حقی و شرقی اروپا  التین )برزی  ، آمریکا  مالی  ،

ها، بی  از همه برآیند  از ها  مقکثر در این دولتها  اققصاد  مقنوع و بازارگیر  نظاماین رشد پایدار و شک 

  .است« خودگردا ِ مقکی به جامعه»ها  نهاددساز  و اصلحات نهاد  از طریق دولت
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، 1ها  موفق شرق آسیا هنتوز باالستترها  اروپایی و نمونهدرآمد  ایرا  با هشو ةهه فاصل

را ]در مالایسته بتا  ایترا  اققصتاد تواندمی هه گرفقه صورت ا توسعه گذشقه ها دهه ظر 

 رشتد مستیر در را آ  و هرده جدا نفقی درآمد از پهلو  دوم[ ةها  جنگ یا دوراققصاد سا 

 .دارد نیه پایدار 
 

 (1333-1331) های آنیافته و روند درازمدت کل اقتصاد و بخشتحقق ةنرشد ساالمقایسة  -3جدول 

 1871ریی  و نظارت راهبرد ، ریی  اققصاد هل  و ارزیابی برنامه، معاونت برنامهمأخذ: امور برنامه

 
 

 رو تشتدبه ایرا  در جدید ها تکنولوژ  از اسقفاده و بهداشت آموز ، هه ن ست این

 غیرنفقتی ب ت  و هه اققصتاد دوم این . 1811، و صالحی اصفهانی پسرا ) است گسقر  به

 تولیتداتی چنتین برا  تالايا مدت، همین طی است و شده ترپیچیده و ترمقنوع روزبهروز آ 

-بنیتاه هته آورده وجود به را انیییه این و یافقه افیای  تشدبه ایرا  ةهمسای هشورها  در

                                                           
ها  تولید  و صنایع نفت و پقروشیمی ایرا  سایه افکنده ها  اققصاد ، بر ب  هه موج جدید تحریم 1111از سا  . 1

است؛ این فاصله بسیار بیشقر شده و رهود تورمی بر اققصاد حاهم است. در این تحالیق این فاصلة زمانی هوتاه ]هه داده 

 ها  آ  قاب  اسقناد نیست[ مد نظر نیست.
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 جتاآ  در را ایترا  در تولیدشتده هاالهتا  تتا شتوند ص مق بازارها این به ایرا  ت ار  ها 

 دلیت  بته و شتده هترده تحصتی  روزافیونی طور به ایرا  هار نیرو  هه، سوم این .بفروشند

 نیترو  از آینتده دهتة چند طی هشور ،71 دهة اواسط از ایرا  در بارور  نرخ شدید هاه 

 ختوبی نهادهتا  و هازیرساخت شوره حا ، عین در. بود خواهد برخوردار ا غیرمنقظره هار

)پسترا  و  باشتد اجقماعی خدمات و بازار برا  هارآمد  پشقیبا  تواندمی هه هرده فراهم را

الزم بترا   ةشتد  زمینتهه ارتباطات جهتانی و جهتانی چهارم این.  1811، صالحی اصفهانی

ا  ارها  حداق  منطالتهها  تولید  و تا حد  ادغام اققصاد ایرا  را در بازشد  بنیاهرقابقی

پذیر  اندک ها  بانکی، رقابتاصلحات اندک در زیرساخت ،در این میا  ای اد هرده است.

گتذار  هتا  جتذب سترمایهدر ب   صنعت جیء تهدیدها  موجتود و در هنتار آ  زمینته

ها  موجود برا  دولت در مسیر توسعه با توجه بته ور  جیء فرصتخارجی و هیفیت بهره

  . 1871)بهکی ،  ا  ادغام و ارتباط با بازارها  جهانی استهچال 

ارتباط با ]معطو  به  ها  مبقنی بر بازارریی  توسعه در ایرا  گرای در روند هلی برنامه

گرا حاهم ها  چپبا نظرداشتِ نال  فعا  دولت در توسعه[ بی  از نیرهبازارها  جهانی و 

 گهیتاه ولی مؤثر حضور  پهلو  او  همیشهدورة در  محورنیر  دولت هه اند. با اینبوده

با پایا  جنتگ جهتانی دوم و بتا حرهتت آمریکتا و پهلو  دوم دورة اما در ؛ 1داشت رنگهم

هتا  هترده در غترب، ستازما اروپا به سو  آزادساز  اققصاد ، اققصاددانا  ایرانی تحصی 

بته وجتود آوردنتد و مکتانییم را  و بودجته مدر  اققصاد  چو  بانک ملی و سازما  برنامه

تتا 1. 1811)ستامی، هردند فرما اققصاد بازار را بی  از گذشقه بر روابط اققصاد  هشور حکم

                                                           
ها  سهامی و ت ویی اققصاد  هینی  توسط سیس شرهتاوا  به تأتمحور در دورة پهلو  او  میدامات دولتاز اق. 1

  .1871 ،محمد علی داور وزیر مالیة رياشاه اشاره هرد )بارسالیا 

قصاد  شمسی و در دورة پهلو  دوم همک هرد رشد اق 11-11در دهة  هنندهنظارت ترهیبیِ  دولت با همراه نئولیبرالیسم .1

درصد نیی رسید؛ اما این رشد به لحات دورة زمانی پایدار نبود و در همقر از یک دهه روند آ  هاه  یافت. در  7ایرا  به 

 زا . در عین حا ، با توجه به 1811اصفهانی،  صالحی و ن امید )پسرا ندانی در ساخقار اققصاد  هشور نیيمن به تنوع چ
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، صت . 1118، ستنیس و يتیاء) ةهننتدنظارت ترهیبیِ دولت با همراه نئولیبرالیسمهه  جایی

 11 بته ایترا  اققصتاد  رشتد هرد همک سا  7به مدت  1811 ةده پهلو  دوم، در  11-11

 رونتد دهته یک از همقر در و نبود پایدار زمانیدورة  لحات به رشد این اما ؛رسید نیی درصد

 و پسترا ) نین امیتد هشتور اققصتاد  ساخقار در چندانی تنوع به . همچنین،یافت هاه  آ 

 آ  قیمت هاه  و نفت به اققصاد اتکا  به توجه با حا ، عین در . 1811، اصفهانی صالحی

 رونتد  حقی اسلمی اناللب وقوع با و یافت هاه  11 ةده ها میانه از ققصاد ا رشد این

 .گرفت منفی

 ةشتد  در هستقاققصتاد و صتنعقیرسد ها  بعد از اناللب اسلمی نیی به نظر میدر سا 

گتذارا  و متردا ، سیاستتقتدرت دولتت ةهمبسق همثاب مرهی  گفقما  جمهور  اسلمی به

 برعکس هه اسقدال  شده با اسقالرار جمهور  اسلمی است. با این مقولیا  توسعه عم  هرده

 در انالتلب از پتس ]دورا  شتد حتاهم هشتور اققصاد  روابط بر چپ گذشقه، نیر  روا 

 آ  در اققصتاد  آزادساز  هه -1111 تا 1171 از -ترهیه در دوره دو تحوالت با تالریباً ایرا 

  معقالدنتد 1871) منیؤ ؛ افراد  چو  م1811، )سامی زما  است[یافت، هم محوریت هشور

تتاری ی  مکقتب قالتبِ و مستلط گیر سمت مش   و پارادایم محصو  دورا  آ  عملکرد

 طتور بته هتم مکقتب ایتن ها دیتدگاه هام  و دقیق بند صورت است هه ]آلما [ اققصاد 

هه  ینوجود دارد. تويیح ا لیست فردریک ةنوشق نظام سیاسی اققصاد در هقاب ملی مش  

 جتد  نالتدها  هلستیکی مقعتار  اققصتاد به نسبت اندیشیی نظر از آلما  تاری ی مکقب

 مارهسیستقی، اققصتاد شتناخقیرو  و اخقینشتمعرفتت آبش ور زیرا ؛داشقه شناخقی رو 

 مقتدولوژیکی نالدها  تاری ی مکقب است و نیوتونی پارادایم نئوهلسیک و هلسیک اققصاد

، و  بنتابراین .دانتدمی وارد گیاندیشته هتا بنیا  نظتر از ویکردر دو هر به یکسا  طور به

                                                                                                                                                    
هاه  یافت و با وقوع اناللب اسلمی  11ها  دهة آ  این رشد اققصاد  از میانه اتکا  اققصاد به نفت و هاه  قیمت

 حقی روند  منفی گرفت. 
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مارهسیستقی در  ها گرای  داشقن معنا  به- گراچپ  1811دهة اعقبار اققصاد معقالد است 

 .1نبود -دولت

 دولتت ابقتدا  ]از ها  بعد از جنتگ تحمیلتی نیتیمعقالد است در دولت  1871) عادلی

آزاد و  اققصاد تفکر تدریجبه  [1881-1871خاتمی ) دولت انقها  تا  1817-1881) هاشمی

 زیتاد  بستیار مالاومت با این تفکر. گرفت و در عم  پیاده شد شک  پارادایم مبقنی بر بازار،

 بلکه ؛اققصاد  منافع داد ازدست نیرانی لحات به یا سیاسی دالی  به تنها شد هه نه رو به رو

 ب ت  اققصتاد  اب شتی از م الفت البقته در عمت ؛ بود نیی اناللبی و دینی تفکرات از ناشی

ها  او  و دوم بعد از جنگ دولت ،نهایتدر شدند.  تبدی  آ   اتدریج به موافالبه خصوصی

 با اققصاد موتور باعه شدند1ها  معطو  به توسعه  با اعما  سیاست1817-1881) تحمیلی

 و زیربناهتا بازستاز  و ییتردب رونتق اققصتاد  ها ب شی از فعالیت .بچرخد تند  سرعت

 تردیتدها   1881-1871) ِِختاتمی دولتت هه در اولتین با این ،همچنین. بیفقد اتفاق صنایع

دولتت بعتد   ولتی در؛ داشتت وجتود اققصتاد  مناستب الیو  یک انق اب برا  بسیار 

 و آزاد اققصتاد مستیر در دولتت و شتودمی روشتن و آشتکار هاملً راه این  ،1871-1871)

-1811) ها  نهم و دهمدولت .داردبرمی گام آ  شدةبومی شک  به البقه ؛مردم مندهرد  توا

هتا  سیاستی مقفتاوت بتا استل  ختود، در عتین حتا  ارچوبهترغتم چ  نیی علتی1871
                                                           

دولت در اققصاد دارند.  ةشود هه اصرار بر افیای  مداخلهایی اطلق میچپ به دولت ،گذار  عمومیدر عر  سیاست. 1

  1817-1881اسلمی) ایرا  بعد از اناللب ةو  توسعاة گیار  پیوست سند قانو  برنام   با ارجاع به1871مومنی)

یعنی سا  ؛ 1881در سا   ،درصد بود 18معاد  توسط دولت واحدها  تولید  تملک  1811در حالی هه در سا  گوید می

رغم شرایط هبیعنی ؛ درصد رسید 11به  این رقم ،اققصاد جنیی ةسال 7 ةپایا  جنگ تحمیلی و عبور هشور از یک دور

بیرگ  توسط دولت، باید دولتها  بیرگی از واحدها  تولید  درآمد  ب  تملکبه [يرورتِاققصاد ایرا  ]و  جنیی

 .[ چنین اتفاقی صورت نیرفتاما]شد می

دورة  دوره، این هنیم، بررسی را  1817-1881رفسن انی )هاشمی  دولت دو مش صاً معقالد است اگر  1871) عادلی. 1

 ساز مندتوا  و بازار به مقمای  الیوها  ن سقین زیرا است؛ اناللب ]و جنگ تحمیلی[ از پس صاد اقق نوین نیر  آغاز

 یا اققصاد  مناسبات در انحرا  تصحیح بحه بار اولین برا . شد آغاز هشور در 1817 سا  از خصوصی ب   و مردم

 ا  بعد از جنگ بود.توسعه ها سیاست بر  امطرح شد هه مالدمه بازار ها مکانییم اساس بر اققصاد  اخقلالت هما 
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 اققصتاد از مهمتی ب ت  عنتوا  بته را خصوصتینیمته-دولقتیدار  نیمهها  سرمایهگرای 

ها  قبلی، بته ها  بارز سیاسی و عالیدتی با دولتم تفاوترغ ها نیی بهپذیرند. این دولتمی

شده و تفاوت چنتدانی بتا بند ارچوب پارادایم لیبرا ِ طبالههدر چ ،نهایتدر لحات اققصاد  

 ند.اگفقه نداشقهموارد پی 

 عمومی ب   مسلط نال  ها  بعد از جنگ تحمیلی، پیداست ههم قصر دولت ةبا مالایس

 در دولقتی دار سترمایه و عمتومی ب ت  ستهم و هشتور صتنعقی لیدتو فرآیند در دولقی و

 هتا ستا  ن ستقین روند  هته از -هشور اققصاد  روند بر هشور، صنعقی تولیدات ساخقار

 بتا امتا ؛استت تتداوم داشتقه -قب  نیی وجود داشقهة ده 1 از محوردولت ةتوسع ریی برنامه

 نظتر بته گونتهنایت 1881دهتة پایتا  از  نمودار فتوق) اققصاد  بازساخت ها برنامه اعما 

 تتاری ی، رویته یک عنوا  به دولقی نهادها  به ایرا  اققصاد وابسقیی خل  بر هه رسدمی

 شتده وابستقه اققصاد  بیرگ ها گروه مدیرا  و سرمایه دارندگا  به خود ةنوب به نیی دولت

 م قلتف نهادهتا  و وست یک از خصوصی نهادها  و دارا سرمایه بین ترتیب، این به. است

 ها وابستقیی. گرفقته استت شتک  مقالابلی ها وابسقیی ،ردیی سو  از دولقیشبه و دولقی

 هتا گروه و یابنتدمی تبلور گوناگونی اجقماعی و سیاسی اققصاد ، ها شبکه در هه مقالابلی

 در .هستقند مشغو  رقابت به دییریک با هاشبکه این درو  در ت ار  و مالی صنعقی، بیرگ

 استت اققصاد  -نظامی بلکه ر؛بازارمحو نه است دولقی نه امروز ایرا ِ دار سرمایه م موع،

 دهنتدمی تشتکی  را ناپتذیرتفکیتک زن یترة یتک از هاییحلالته آ  م قلتف هتا ب   هه

 دولتت اخقیتار در عمتومی ها دارایی درصد 81 از بی  هم هنوز هرچند . 1811، غفاریا )

 .است باالدست شریک اعقبار این به و دارد قرار

 توا  گفت هتربه لحات نظر  می  1 :میا  سه دولت بعد از جنگ تحمیلی ةمالایس رةدربا

 بتتی  و هتتم دو هتر و بودنتتد گتتراتوستعه هتتاییاصتلحات، دولتتت و ستتازندگی دولتت دو

شتده در ستایر ا  ت ربتهمطابق مسیرها  توسعه- ارچوب ت ربیهدر یک چ را گراییتوسعه

 اولویتت دییتر  در و بتود استاس اققصتاد  یکتی اولویتت در هردند هه تعریف -هشورها
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دو دولت هاشمی و ختاتمی در  توا  گفت دربه عبارت دییر، می ؛مويوعیت داشت سیاسی

 ألةبتا مستهتم و بتی  گرایی و سایر مالوالت، اولویتت و تترجیح صورت تیاحم بین توسعه

هترد  گفقمتا  عتدالت در م و دهم، با برجستقهها  نههه دولت نین، با اینچهم .بودتوسعه 

هترد  و بتا نمتادین ستا  بعتد از جنتگ 11هتا  دولتبرابر گفقما  اصلحات و سازندگی 

 هتا )بتهها و تکنتوهراتبوروهرات در برابر اققدارِ گراییطلبی و تودهخواهی، اسقالل عدالت

 زتوزیعی و تتل  بترا هتا  بتابه قدرت رستیدند؛ امتا بتا اعمتا  سیاستت عنوا  ن بیا  

هتا  رغم چتال  هب – گراها  اققصاد  برو و سیاست هاه  ح م دولت ،ساز خصوصی

قرار دادند. مالدم ارز سایر مفاهیم هم گرایی را برتوسعه -ها  قبلیسیاسی و عالیدتی با دولت

-ر دولتتها بهایی دارند هه تنها برخی از آ گرا ویژگیها  توسعه  به لحات ت ربی دولت1

 )پساجنگ  قاب  اطلق است. ها  ایرانی معاصر

 هاها یا خصیصهتبیین ویژگی. 2. 3

 ةهمتگترا استت. تترین ویژگتیِ دولتت توستعهگرا ن سقین و شتاید مهتمن بیا  توسعه

 . 181، ص. 1871)لفت ویچ،  اندگرا از سو  ن بیانی مصمم هدایت شدهها  توسعهدولت

ة گرایانته بترا  توستعهتا  قتو  ملیوند توسعه، دارا  انیییهبرد رن بیانی مصمم به پی 

 ایترا   .1111)هاستکی،  هتا  اققتدارگرادولت و جامعه در رژیم ةبازساز  رابطاققصاد  و 

 بتا هته دارد نوستاز  ةسال 171 ةت رب یک و طلبیاصلح جریا  دو از ساله 111 ةت رب یک

 دولتت ختاطر همین به ،شد آغاز باال از ارگرااققد صورت به نوساز  روند. شد آغاز امیرهبیر

 قتدرت تحکتیم بتر چیتی هتر از بتی  و هرد ایفا روند این مدیریت و آغاز در را برتر نالشی

 ن ستقین در ایرانیا  ،همچنین . 181-111 ، ص .1871 حافظیا ،) شد هیدأت موجود دولت

-داشتقه محوردولت و هگرایانن به گرایشی عمدتاً توسعه، تحالق برا  خود فکر  ها تل 

 جستقندمتی دگرگونی ای اد برا  آ  توانایی و دولت در را توسعه موتور هه معنا این به اند؛

گرا توسط محالالتا  زیتاد  در ایترا  ها  توسعهاین ویژگی دولت . 8، ص. 1871، نژادغنی)

 در ن بیتا  نالت  بتر هیتدأت  1871) استکندر  و نیتاشتهرام دیتدگاه ازبررسی شده است. 
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 تتاریخ در هته استت دلیت  ایتن بته ایترا  جمله از خاورمیانه شد صنعقی حا  در ها نظام

 قتدرت دلیت ه بت نیتی و متدنی عةجام يعف و اققدارگرا ها نظام حاهمیت لحات به معاصر،

در ایترا  . انتدبتوده سیاست و اققصاد ةعرص اصلی بازییرا  ن بیا  حکومت، نهاد اققصاد 

 دورة در فرهنیتی و اجقماعی سیاسی، دگرگونی در نال  ایفا  در ن بیا  نیی پس از ناتوانی

و نیتی   ،11-18 ، صت .1871 رهبتر ،) حاهمیتت ةپهلو  بته دلیت  ستاخقار اققدارگرایانت

 توستعه ةمالول سر بر جنگ از بعد ها سا  در ن بییدرو  اجماع عدم و سیاسی چندپارگی

 بازارهتا  به معطو  حورِمتوسعه ها ی گرا حقی شده باعه ،1 117 ، ص.1818)دلفروز، 

 اهمیتت رغتمهنتد و علتی تکمیت  را گراتوسعه دولت یک گیر شک  ةزن یر نقواند جهانی

 یکی عنوا  به. [است شد صنعقی بر گراتوسعه ها دولت گذار هد ] شد صنعقی محور 

 ن بیتا  یلتی،تحم جنتگ از بعد ها سا  در اسلمی جمهور  گفقما  مرهی  ها نشانه از

تتوا  عنتوا  ن بیتا  در و حداهثر متی نیسقند الزم انس ام دارا  هشور در ت ار  -صنعقی

 را در ایرا  اطلق هرد.  1181حا  گذار )تاهائو، 

                                                           
هایی تالسیم شد هه افکار بسیار مقنوع و مقضاد  داشقند و با پیروز  اناللب، ایرا  به عرصة مبارزه قدرت میا  گروه. 1

-ها  اققصاد گیر  اققصاد  هشور، در واقع م قصات پوی سقیی  و عدم اجماع اناللبیو  بر رو  اصو  و جهتهم

  با ارائة روایتِ سودمند  از اخقل  نظرها  1818ایرا  را در دورة پس از جنگ تحت تاثیر قرار داد. دلفروز )سیاسی 

داخلی بین مراهی قدرت در ایرا ؛ اعم از م لس، دولت، نیروها  هشور  و لشیر  و غیره، بحه عدم اجماع ن بیا  در 

بیرگ « ها  گفقمانیچرخ »گذارد و آ  را هند و به بحه میایرا  پس از جنگ را در یک چهارچوب تحلیلی گسقرده می

گرا مقمایی می هند نه اخقل  در ها  توسعهچه ایرا  را از دولتداند. از دیدگاه و ، آ ها  پس از جنگ میدر دولت

اعی هل  اجقم -ها  سیاسیها  اققصاد  هه ا  نیی به نوبة خود مهم است؛ بلکه عدم اجماع بر رو  اولویتسیاست

گرا  شرق آسیا چو  ها  توسعهها  مقفاوت است، در حالی هه در دولتها  من قلف و ات اذ سیاستهشور در دولت

ها  هل  گونه انحرافی از سیاستداد  به توسعة اققصاد ، اجازة هیچها  اققدارگرا با اولویتهرة جنوبی و سنیاپور، رژیم

با سوارشد  بر « دموهراسی انق اباتی»ها برا  هسب پیروز  در چهارچوب ا  و تل دادند، تحوالت اجقماعی ایررا نمی

ها  ها  گفقمانی هل  و سقیی مداوم جناحها  مقغیر اجقماعی، عرصة سیاست ایرا  را به عرصة چرخ موج خواسقه

، خود به 1111نداز و سند چشم  سالهها  پنجسیاسی تبدی  هرد. در چنین شرایطی اسناد باالدسقی اققصاد  نظیر برنامه

 ها  سیاسی تبدی  شدند.عرصة تفاسیر مقفاوت و سقیی جریا 
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 توستعه استت و بته معطتو  ناسیونالیسم گرا در این جُسقار،ویژگیِ بعد  دولت توسعه

قلمتدادهرد  و  ة اققصتاد  بته واستط ةآ ، ای تاد انییتیه بترا  توستع ةترین مش صاصلی

، 1)مانتداوی  اصلیِ دولتت استتوظیفة عنوا   اققصاد  به-شد  سریع نظام اجقماعیصنعقی

 – دولت تکوین ایدئولوژ  ترهیه مانند نیی به ایرا  در ناسیونالیسم گما بی  .11، ص. 1118

یعنتی  ؛تتاری ی درویتدا چند طی و  117 ، ص.1877 طرفدار ، و )علییادهاست  بوده ملت

 ختود هنتونی شک و غیره  ایرا  -عراق جنگ اسلمی، اناللب ،1111 سا  در نفت شد ملی

 متقن در و گفقتهپتی  موارد به توجه با ایرا  در ناسیونالیسم.  1111، )فرهامی است یافقه را

 بیپساانالل ةجامع یک در فرهنیی و مذهبی قومی، عناصر از ترهیبی معاصر، فرهنیی بازنمود

 یتک در اققصتاد  ةتوستع در دولت فعا  گر مداخله به توجه با را اققصاد  عناصر واست 

 ویژگتی اققصتاد  ناسیونالیسم احقماالً   و1111، مرعشی و )آقایی داراست پساجنگ جامعه

  است. ایرا  در توسعه به معطو  ناسیونالیسم نوعی

پیوند آغازین مسقحکم میا  از هه گرا است ویژگیِ سوم دولت توسعه گرا، نظامیا  توسعه

داد  آید و این پیوند تا حد زیاد  پیامد نیاز بته پاستختوسعه، قدرت نظامی و اسقالل  بر می

ا  از نظامیا  به پاره  .111 ، ص.1871)لفت ویچ، است ا  و تهدید خارجی به رقابت منطاله

و  شقابا ِ صنعقی ةتوسعرا برا  گرا هسقنند و در درازمدت راه ، توسعهخود رغم اققدارگرایی

در ایرا  نیی   .1811 دوراندی ،) اندهرده ها  خود هموارورود دموهراسی هشورتا حدود  

 درو غیتره  ستوریه ترهیته، مصتر، جمله از آفریالا شما  و خاورمیانه هشورها  اهثر به مانند

، ص. 1811ایی،تنهت و )فالیهتی شتودمتی مشتاهده نظامیتا  ردپا  مدر  دولت اسقالرار زما 

 نیروها  نوساز  و گسقر  به را خود توجه محمدرياشاه مرداد، 17 هودتا  از پس.  111

 سایر در نظامی ها نوآور  ةاشاع به گاههیچ دوره این در گر نظامی اما ؛هرد معطو  مسلح

 نیتی استلمی انالتلب از بعد.  11-81 ، ص .1871 هار،)چمن نین امید اققصاد  ها ب  

                                                           
1  . Mandaville 
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 در  ارتت  و ستپاه)هشتور نظامی نیروها  موفالیت با ن ست نظامیا ، آفرینینال  ها نهزمی

 سپاه آفرینینال  برا  زمینه ای اد با سپس و تحمیلی جنگ دورا  در اريی تمامیت از دفاع

 ةاشتاع از بترآورد  نیتی جتااین در.  1811)تیمور ،  شد برداشقه هشور اققصاد  ةتوسع در

 هتارهرد به هه جاآ  تا و است مشک  اققصاد  ها ب   در جنگ ةدور نظامی ها نوآور 

 رژیتم ماننتد نته پاسدارا  سپاه ا توسعه اققصاد  ها فعالیت گردد،برمی گراتوسعه نظامیا 

 فعالیتت بتا نته  1878 )ح اریتا ، استت عیتار تمتام ترهیه در گورس  جما  و اور  هنعا 

. استت مالایسته قابت  صتادرات، ةتوسع اسقراتژ  اسقا ر در  برزی ) التین آمریکا  نظامیا 

 رونتدِ ،اققصتاد در فعتا  هتا گروه از یکی عنوا  به[ نظامیا  سایر و] پاسدارا  سپاه هارهرد

 هتارهرد  هته استت نفت بر مبقنی اققصاد  ساخقار از برآمده و جنگ از بعد شرایط طبیعی

 .بود ن واهد گراتوسعه

هید أگرا به عناوین م قلف مورد تیعنی بروهراسی توسعه؛ راگویژگیِ چهارم دولت توسعه

توستعه  ةها  دوگانترین ویژگیِ آ  تحالق هد نظریه پردازا  اصلی این حوزه بوده و اصلی

 ، ص.1811 تنهتایی، و )فالیهتی دولت در توسعه است ةساز  از طریق مداخلسیاسی و ملت

ها و عناصر مربوط بته دولت است و اندیشهگرا مبقنی برداشت وبر  از بروهراسی توسعه  .8

 ختل   . بتر1871)لفت ویتچ، را با خود به همراه دارد  «رانی خوبدولت مطلوب و حکم»

 یی،آهتار ادار ، انضتباط و نظتم ستاالر ،شایستقه بتر هیدأت با هه آسیا شرق ها بروهراسی

 هنند، راهبر  و تدوین ار ا توسعه ها سیاست خوبیبه اندتوانسقه فنی صلحیت و اسقالل 

 از بروهراستی این. دارد زیاد  ةفاصل عاللنی و مدر  بروهراتیک ساخقار از ایرا  بروهراسی

 تصتمیمات سیاستی، فشارها  به توجه بدو  بقواند هه ندارد اسقالل  سیاسی ةحوز و دولت

ستو  دییتر، از . 1818)دلفروز،  هند ات اذ اققصاد  ةتوسع به نی  برا  را عاللنی اققصاد 

 یتک  1871) به زبتا  لفتت ویتچ هشور در جامع ریی برنامه مقولی عنوا  به برنامه سازما 

 صتنعقی دار سرمایه به هه قادر است نبوده غیرتمرهیگرا و محورمشارهت گرِهدایت سازما 

 هپقتر بنتد طبالته به توجه با. همک هند مدنی بروهراسیِ هرد نهادینه به و باشد محوردولت
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 بروهراستی، و دولتت پوشتیِهتم و اسلمی جمهور  نظام عالیدتی مبنا  به عطف ، 1171)

 بروهراتیتکِ نظتام با بنیاد  تفاوت و است نیدیک ناپلئونی بروهراسی به ایرا  در بروهراسی

 بروهراسی حیبی در ترهیه و برزیت  یا عاللنی بروهرسی -آسیا شرق هشورها  گرا توسعه

 .1دارد

 از ستطحیارز با هم یعنی اسقالل  نسبی تشکیلت دولقی؛ گرالت توسعهویژگیِ پن م دو

و  از طر  دولت است حاهم ةطبال درو  در مقعدد ها ب   دهیسازما  برا  الزم اسقالل 

مقراهمی از پیوند با سایر بازییرا  )داخلی یا ختارجی  ریشته دارد  ةاسقالللی در شبکچنین 

 با )ابراهیم هنندم دد و اجرا  هد  توسعه همک می یفدییر به تعیین، تعرهه همراه یک

 شتک  نظتامیِ و متدنی بروهراسی توسط هه باال از اناللب وجود در ایرا  با . 1871 سلمی،

 رژیتم یعنتی ؛او  پهلتو  ان امیتد، قاجتار رژیتم فروپاشتیِ به نوزدهم قر  انقها  در گرفقه

 و بروهراستی دلیت ه بت و شتد رختوردارب استقالل  از پراهنتده طبالتات وجتود با گیینجا 

-117 صت . ،1888، )العطتاس هترد تثبیت را خود نسبی اسقالل  ،آ  اققصاد  هارهردها 

 دولتت بته دوم پهلتو  گذار چو  دالیلی به 1811و 1811ة ده در نسبی اسقالل  این.  118

.  1111، یتا حکیم و )علیتیاده بتود برقترار اجقمتاعی نفتعذ  ها گروه از نیاز بی و رانقیر

                                                           
اققصاد  -ها  سیاسیداند هه تأثیرات قاطعی بر پوی   نظام سیاسی ایرا  را دار  سه ویژگی اصلی می1818دلفروز ) .1

گیر  در یک تکثر و پراهندگی قدرت هه از تمرهی قدرت تصمیم دارند. او ، منابع دوگانة مشروعیت الهی و مردمی؛ دوم،

گرایی هه به مثابه یک ایدئولوژ  است هه بسقر سیاسی ایرا  را به یک بسقر هند و سوم، انق ابب   جلوگیر  می

ه  هه گرا  شرق آسیا یا جدید )برزی  و ترهیها  توسعهغیراجماعی تبدی  هرده است. بنابراین، برخل  سایر دولت

هند؛ پراهندگی خاص توزیع قدرت در ها تبدی  میتمرهی قدرت در قوة م ریه عملً دییر نهادها را به م ر  اوامر آ 

بروهراتیک ایرا  با -هند. بنابراین، ساخقار اجراییایرا ، قوة م ریه را تنها به نیرویی در هنار سایر نهادها تبدی  می

مالی  یک ائقل  مقشک  از احیاب ماالیی، چینی و هند  تحت تسلط سازما  ملی گرا  ائقلفی )در ها  توسعهدولت

گرا  دارا  حیب مسلط ها  توسعههند . یا دولتهاست در این هشور حکومت میسا  UMNOها  مقحد یا ماالیی

ایرا  نه تنها  ،] ترهیه تحت حیب عدالت و توسعه[ ؛ تفاوت بنیاد  دارد. درPAP )سنیاپور تحت حیب عم  مردم یا

گرایا  و ها  م قلف )اصو ا  نیی بین جناحالیو  حیب مسلط )یا جناح مسلط  وجود نداشقه؛ بلکه هیچ ائقل  گسقرده

 ن بیی افیوده شده است.ها  درو طلبا   صورت نیرفقه و برعکس، به مرور زما  بر مییا  شکا اصلح
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 هتا  حکومتت بترا  هته هتاانالتلب خود ماهیت دلی  به ن ست نیی ایرا  اسلمی اناللب

 و طبالتات از دولتت نستبی استقالل  در خللتی هننتد،متی ای اد اسقالل  از منبعی جایییین

 عمنب همثاب به پایین -باال ریی ِبرنامه نظام به باید فوق، موارد هنار در. نبود اجقماعی ها گروه

 گذشتقهدهتة  1 در توسعه در نفعذ  ها گروه مشارهت به دولقی سیسقم نیاز بی از دییر 

 صتورته بت ذهرشتده متوارد بته توجته با ایرا  در دولت نسبی اسقالل  بنابراین،. هرد اشاره

 .است بوده هشور  اتوسعه جریا  به اد دشک  اصلی عوام  از آشکار

طبق دیدگاه  مدنی يعیف است هه ةن رساله جامعگرا در ایششمین ویژگی دولت توسعه

استت.  نظتمبتی و يعیف غایب، ا گراِ اغلب پدیده  در مقن دولت توسعه1871) لفت ویچ

 هتا  اجقمتاعیها گروهدر آ  هه ها  اققدارگرا بیشقر محرز استخصوص در نظاماین امر به

 يتعیف ناهارآمتد و هتهاین یا و ندارند وجود یا بکشند چال  به را دولقی قدرت بقوانند هه

 ةجامع ها بسط و قبض پردازا نظریه عموم . 111-118 ، ص .1871 )هوشیار ، باشندمی

 تحتوالت معقالدنتد و دنتدانمی مرتبط رانقیر ها ویژگی با ایرا  دولت ها پوی  با را مدنی

 بتا  متدنی ةامعتج به دولت توجه معنا به عمدتاً) جنگ پایا  از بعد ایرا  اسلمی جمهور 

 به را مدنی ةحامع دولت اساساً رانقی، اققصادها  در هه این است و مرتبط دولت مالی بحرا 

 بتا نیی  1818) دلفروز  .1878 و سمقی، 71 ، ص.1878یوسفی، )جاجی هندمی وابسقه خود

 آ  و دانتدمتی هلتی اص  یک پیرو ایرا  در را مدنی ةجامع و دولت ةرابط دورنیاهی، چنین

 درآمتد چتو  هتاییرانت از برخوردار  ةواسط به دولت اساساً رانقی، اققصادها  در هه این

 ستایربتا  چنتدانی تفتاوت ایرا  مدنی ةجامع سا ،ینه اهند. بمی وابسقه خود به را آ  نفت،

 ایتن. نتدهمی فعالیت دولت هنقر  تحت یا ساخقه دولت بیشقر و ندارد گراتوسعه ها دولت

 اجرا را خود ها سیاست هه هند فراهم دولت برا  آرامشی و ثبات توانسقه هگا نسبی يعف

 .هنند

[ جهتانی و محلتی] اققصتاد  منتابع هنقر  یعنی ظرفیت ؛گراآخرین ویژگی دولت توسعه

ابتیار دگرگتونی  همثابت مند، از بتازار بتهنظام ةدولت، از قابلیت چنین دولقی به اسقفاد توسط
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ها  صتنعقی د شرایطی بترا  گستقرد  رشتد و برقترار  سیستقماققصاد  درازمدت و ای ا

گترا بعتد از تثبیتت و اققتدار ها  توستعه. در دولت 111 ، ص.1871 ویچ، لفت) گرددبرمی

 هنتد و ظرفیتتیتافقن متیمحلی[ شروع به اهمیتت ةدولت، عموماً سرمایه خارجی ]و سرمای

هتا  ، ویژگتیِ گرییناپتذیر دولتتدر هنتار دیپلماستی اققصتاد  فعتا  اققصاد  منابع هنقر 

 هاستقی از در ایترا  دولتت پترداز نظریته . اهثتر 11، ص. 1871 واعظتی،) گرا استتوسعه

 ةسیطر دلی  به ایرا  دولت در هارآفرین ها گروه و خصوصیب   با مسقالیم پیوند برقرار 

 ، ص.1877 لمی،ست بتا )ابراهیم اندگفقه س ن ایرا  اققصاد در دولقی دار سرمایه مالکیت

 ةدامنتپهن دولتِ د  در هه این با.  88 ، ص.1881 رزاقی، و 11 ، ص.1878 درخشا ، ؛181

 درصد 81 از بی  ،مثا  عنوا  به و شده برقرار بازار  روابط به معطو  مهمی تغییرات ایرا 

 شتودمی ان تام پیمانکتار  هتا ب   و خصوصتی ب ت  توستط دسقیاه این ها فعالیت

 یعنتی ؛دولتت پروشتیر  نالت  معنتا  بته این اما؛  1811 پور،جلیی و 1871 نژاد،)ب قیار

 مفالتودة ةحلالت. نیستت جهتانی تغییترات برابتر در خصوصتی ب ت  هارآفرینتا  از حمایت

 جهتانی، ةسترمای بته محلتی ةسترمای هرد وص  و ایرا  دولت طر  از بازار هنندگیتسهی 

 هتا گتروه رشتد اصلی مانع همثاب به انسانی و ماد  منابع بر نفقی درآمد دارا  دولتسیطرة 

هرچنتد  ، 8)جتدو   بته متوارد فتوق توجهبا .  1877 سلمی، با )ابراهیم 1است هارآفرین

متدنی  ةآفرینی ناسیونالیسم معطو  به توسعه، استقالل  نستبی دولتت و يتعف جامعتنال 

تترین ر دارند؛ امتا اصتلیگرا در دولت هنونی حضوها  توسعهسه عنصر اصلی دولت ةمثاببه

ن بیتی بتر ستر ]با توجه به انشتالاق درو  گرایعنی ن بیا  توسعه ؛ها  چنین دولقیویژگی

مند و ظرفیت هنقر  منافع اققصتاد  در ایتن دولتت غایتب  توسعه در ایرا [، بروهراسی توا

 ق نیست. ایرا ، قاب  اطل برگرا دولت توسعه ،رنیی دارند. بنابراینهسقند یا حضور هم
 

                                                           
 جنگ از بعد ها سا  در خصوصبه اققصاد، در دولقی ب   توجهقاب     معقالد است با وجود سهم1871نیلی ). 1

 عمومی ]و خصوصی[ ب   در صنعقی بیرگ ها بنیاه در بعضی موارد هشور، دولت اققصاد  بازساخت و تحمیلی

 است. هرده همک اققصاد در نسبی تنوع به طریق این از تأسیس هرده و
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 «گراهای توسعهدولت» همثاب شناسی ایران بهسنخ -6جدول 
 «گرادولت توسعه»غیاب  حضور/ غیاب ویژگی ها حضور/ «گرادولت توسعه»های ویژگی کشور

 ایرا 

 گران بیا  توسعه
- 

 )ن بیا  در حا  گذار 

- 

-دولت توسعه ها ویژگی تریناصلی

 وجهت با] گراتوسعه ن بیا  یعنی؛ گرا

 بروهراسی ،[توسعه سر بر انشالاق به

 منافع هنقر  ظرفیت و مندتوا 

. هسقند غایب ایرا  در اققصاد 

 ایرا  در گراتوسعه دولت ،بنابراین

 چندا  قاب  اطلق نیست.

 ناسیونالیسم معطو  به توسعه
+ 

 )ناسیونالیسم اققصاد  

 - گرانظامیا  توسعه

 گرابروهراسی توسعه
- 

 هراسی ناپلئونی )برو

اسقالل  نسبی تشکیلت 

 دولقی
+ 

 + مدنی يعیف ةجامع

ظرفیت هنقر  منابع اققصاد  

 توسط دولت
- 

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه. 6

هتایی از نمونته هبته مثابتو غیتره  چو  برزی ، ترهیه، آفریالا  جنوبی، ایترا  یهشورهای

گرا، شرایط ساخقار  ها  توسعهپذیر  دولتالا گرا  جدید با واقعیتِ انقها  توسعهدولت

گترا قابت  تبیتین هتا  توستعهها و روند تاری ی گذار دولتتساز این دولتالمللیِ زمینهبین

گرا  جدیتد استت؛ ها  یک دولت توسعهترین ویژگیایرا  فاقد اصلی ،هسقند. در این میا 

هایی، تفاوت چندانی   رو  چنین دولتالمللی پیبردار  از شرایط ساخقار  بیناما در بهره

گرا  جدید را تعتین ها  توسعهشرایط ساخقار  هه دولت برده ندارد.از سایر هشورها  نام

 ب شند.می

هتا  گرا در شرق آسیا و دولتمرهی  دولت توسعه ةدهد ظهور هسقنشا  می  1) شک 

در مرهتیِ نظتام جهتانی  گرا  هلسیک هتهها  توسعهبر خل  دولت -گرا  جدید توسعه

دار  بته پیرامتو  استت. اققصاد جهتانی سترمایه ةوقفپیوند با گسقر  بیهم -شک  گرفقند
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-1111دو هشور آلما  و ژاپن )ت ربة توسعة گرا  هلسیک، با مطابق نمودار، دولت توسعه

هتایی هته بتا ختوانی دارد. دولتتشتقابا  هتمتوستعة ها  الیتو    به عنوا  شاخ 1781

گذار  انباشت سریع سرمایه و سرمایهوظیفة گرا، شدت ملیگرا و بهوریت ن بیا  توسعهمح

ا  را بر عهده گرفقند. با اتمام جنگ جهانی ها  توسعهمند در راسقا  ای اد زیرساختهد 

جغرافیتایی  ةگیر  جنتگ سترد عمتلً منطالتشک  ،نهایتدر گیر  بلوک شرق و دوم، شک 

به شرق و جنوب شرق آسیا منقال  شد. هشورها  شرق آستیا از جملته گرا ها  توسعهدولت

)عصتر  استقعمار، اصتلحات اريتی، اصتلحات نهتاد ت ربة  جنوبی همییهرة تایوا  و 

ا ر گتراها  نوعی یک دولتت توستعهژگی  را طی هرده و تمام وی81-71دهة اصلح نهاد  

 اند. دارا بوده

 ت ربتة جهتانی، سترمایة نظتام بتا پیونتد در دیدج گرا توسعه ها دولت روند ن سقین

 شرق در گراتوسعه ها دولت گیر شک . است آسیا شرق نسبت اسقعمار از هاآ  تر مقفاوت

 بتا-جهتانی مراهتی بتا منطالته ایتن پیونتد هم به هه است اسقعمار ت ربة از مقأثر عمیالاً آسیا

 رستدمی نظر به هیارة سوم آغاز در. هرد همک -دار سرمایه جهانی اققصاد وقفةبی گسقر 

 بتا ها دولت و یافقه تعمیم شد جهانی بنیادین ها پوی  به توجه با پیوند هم این شرایط

 گترا توستعه دولتت هتا گیینته ایترا ، و ترهیه مانند خاورمیانه در غیراسقعمارشد  پیشینة

 دییتر نیتی آفریالتا و نالتتی آمریکتا  در مستقعمره ستابالاً ها فرماسیو  البقه هسقند؛ جدید

 ای تاد به توجه با –هاآ  اسقعمار  ت ربة هه هسقند جدید گرا توسعه ها دولت ها گیینه

 هتا ارز  یتافقناولویتت دموهراتیتک، ستاخقارها  گیتر شتک  تتر،مقنتوع نهاد نهادها 

 این بروهراتیک ساخقارها . آسیاست شرق از مقفاوت -و غیره توسعه در فرهنیی-اجقماعی

 عاللنتی ها بروهراسی خل ِ بر. آسیاست شرق مرهی  هسقة از مقفاوت عمدتاً نیی هشورها

 ایتن فرهنیتی-اخلقتی هتا ارز  و شترقی نظم به توجه با هه آسیا شرق هشورها  وبر 

 و برزیت ، ماننتد التتین آمریکتا  هشتورها  در گتراتوسعه ها بروهراسی یافقه، قوام منطاله
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 عمتدتاً پهلو ، عصر ساز دولت پروسة از برامده ایرانیِ بروهراسی و ،ترهیه مانند خاورمیانه

 .اندبرآمده نظامی سنت یک از
 

 
چارچوب تحولی دولت توسعه گرا -2شکل 
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 ظهتور موجتدِ توستعه، اجقمتاعی ها شاخ  اولویت و دموهراتییاسیو  سمت به فشار

 ماننتد التین هشورها  از خیبر جنوبی، آفریالا  در اجقماعی دموهراتیک گرا توسعه دولت

 هتا ستنت آفریالتا اجقمتاعی دموهراتیتک هتا دولتت در. استت ترهیه حدود  تا و برزی 

 بتازتوزیع و گتر حمایتت و توسعه فرهنیی -اجقماعی ها اولویت فالر، هاه  دموهراتیک

 ،حتا  عین در. دارد قرار اولویت در اققصاد  ها جنبه به نسبت اجقماعی-اققصاد  خدمات

 و ترهیته ماننتد خاورمیانته گترا توسعه هشورها  از برخی در دموهراتییاسیو  روند به ایدب

 ماننتد هشتورهایی در تترقتو  دموهراتیتک هتا ستنت با قیاس در هرچند ،هرد اشاره ایرا 

 .دارد قرار خاورمیانه در دموهراتییاسیو  روند رو  پی  جد  موانع جنوبی، آفریالا 

گرا  جدیتد استت؛ ها  توسعهقماعی روند مهم دییر در دولتیافقن سیاست اجاولویت

هته فشتار بته ستمت  تويتیح ایتن؛ ها  رفاهی هسقندمشغو  جنبههایی هه عمدتاً د دولت

گر  ها  توسعه در نظام اجقماعی، حمایتشدگی پروژهاهدا  اجقماعی، مشروعیت و حک

گتتذار  در منتتابع انستتانی، هاجقمتتاعی در انباشتتت و بازتولیتتد و توزیتتع ستترمایه و ستترمای

 11گرا  قر  ها  توسعهها  اصلی دولتبازار، جیء اولویت ةها، آموز  و توسعزیرساخت

 )ترهیه و ایرا   است.  برزی ، هند، آفریالا  جنوبی و برخی از هشورها  خاورمیانه :مانند

ک و جهانی و تالدم هسب و هارها  هوچ-محلی ةگر  دولت بین سرماینهایت، هن در 

 ترهیه، برزی ، هنتد- گرا  جدیدها  توسعههارآفرینی دولقی روند  است هه در اهثر دولت

اققصتاد محلتی در فیاینتدة جهانی و ادغتام  ةحا  رشد سرمای قدرت درنمود دارد.  -و غیره

حمایتت از هستب و هارهتا  ا  دارد و فراملی، پیوند نیدیکی با م تاطرات سترمایه ةسرمای

هتا  ای تاد شتبکه بته منظتور جامعه -دسقی دولتو تالویت هم نی دولقیهوچک و هارآفری

 گرا  جدید است.ها  توسعههسب و هار، يرورت گرییناپذیر دولت

گترا در مستیر جغرافیایی و تنوع هارهرد  بیشقر  به دولت توستعه ةروندها  فوق، دامن

هتا  جدیتد و خرستد گتاهی ستنهه به نظر متیطور هما تحو  تاری ی آ  ب شیده است. 

هتا  گرا، حقی به لحات ساخقار  نیتی انتدک شتباهقی بتا دولتتها  توسعهگو  دولتاگون
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ة شتدفضا  جهانیبه عبارت دییر، این  ؛ها  شرق آسیا دارندگرا  هلسیک و دولتتوسعه

هترد  سترمایه، تمرهیزدایتی از ستاخقار، منتابع و عناصتر قتدرت و معاصر است هه با سیا 

گرا ها  اجقماعی از هر سو  بر دولت توسعه  از شبکهادی  جامعه به زن یرهحاهمیت و تب

افیایتد و اخیتراً هتا و هارهردهتا  آ  متیفشار وارد هترده و بتر تنتوع جغرافیتایی، ویژگتی

گترا ايتافه هترده استت. دولت توسعه ةبه جرگو غیره   ترهیه، برزی ) هشورها  دییر  را

ماننتد ستایر  ،گترا  جدیتد استتها  دولت توستعهین ویژگیترایرا  نیی اگرچه فاقد اصلی

و در خصلت  شک  گرفقه و تکوین یافقه استدر یک بسقر تاری ی مش   قطارا  خود هم

 ها اشقراک دارد.محور با آ دولت ةیعنی توسع؛ گراها  توسعهبنیادین دولت

 نامهکتاب
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