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 مقدمه
 یروهاین ی( تنها در کنشععگریشععمسعع 1911-1011چهاردهم ) یسععده رانیا در توسعععه تیروا

 آن و ودهب کار در زین گرید مهم گریباز کی بلکه ؛است نشعده سعرشعته خواهتحول یِاسعیسع-یاجتماع

 یموتور اصعععل و توسععععه گفتمان جادیا در عامل نیتربزرگ دولت کهنیا به توجه با. اسعععت دولت

 بر نهاتنه یقیعم راتیثأت رانیمعاصعععر ا خیتار در گمانیب ؛اسعععت معاصعععر بوده رانیدر ا هایدگرگون

گذاشته  یبرجا یاجتماع یگستره ترمهم همه از و فرهنگ ط،یمح بر بلکه یاقتصاد و یاسیسع سعازمان

 یدوره در مدرن دولت نینخسععت یریگشععکل باد از آن دار تیحکا رانیتوسعععه در ا یتجربه. اسععت

 ینیشععنعقب طیشععرا درالبته -دولت یاقتصععاد نقش کنار در یاسععیسعع قدرت تمرکز ،یپهلو شععاهرضععا

ر شده منج کیتبروکرا یتوسععه از یصعورت یریگشعکل به -یدارهیسعرما محرک یروهاین و طبقات

 ینهیحال زم نیبوده و در ع یو اجتماع یطبقات یتضععادها شیآن، افزا یاصععل یهایژگیاسععت که از و

 لیتبد رانیها در ادولت یاصل یژگیاز توسععه را فراهم آورده است که تا امروز به و یصعورت خاصع

 گو ست؛ین رانیا در توسعه و دولت به گرالیتقل نگرش یمعن به فوق یگزاره شعک بدونشعده اسعت. 

 یاهیژگیوآن  اساس بر و داشته یاجداگانه یهایژگیو ،یرانیا معاصعر یهادولت از کدام هر کهنیا

 یارگرااقتد دولت که ییجا در ژهیوبه زاتیتما نیا. اندداشته توسعه به یخاص نگرش کدام هر خاص،

 و نهادها یسععنت اقتدار تحت) 1911انقلاب  از بعد رانیا مدرن یهادولت با( دوم) یپهلو کیتبروکرا

حاضععر بر چند  یمطالعه الوصع،،مع .افتی خواهد یشععتریب مودن شععود؛ سععهیمقا( مسععتقر ینید نظامات

 :گرندیکدیحال مکمل  نیکه در ع است شده بنا فرضشیپ
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 و) مشععروطه دوران در ران،یا در آن یآشععنا مختصععات با مدرن دولت یخیتار لحاظ به نخسعت،

 کزمتمر لتدو وجود ضععرورت ریرکبیام یدوره اصععلاحات یشععهیاند در چنانچه البته شععامشععروطه،یپ

 ندیفرا از شیپ ،کهنیا حیتوض. گرفت شکل( میکن لحاظ را کشور ونیزاسیمدرن عناصر از یکی عنوانبه

 کرده متحول را یفکر یفضا مشعروطه یشعهیاند ران،یا در قدرت منابع عیتجم و ملّت-دولت لیتشعک

 قصد به یمتوال یهابیزونشعفرا یصعحنه به مشعروطه خیتار عملاً ،ینیع یهانهیزم نبود لیدل به اما بود؛

. شد لیتبد خواهانمشروطه یشهیاند شدنعملیاتی یِاصل یبسترها از یکی مثابهبه مدرن دولت لیتشعک

. دانست رانیا در مدرن دولت اسعتقرار یلحظه توانیم را اول یپهلو در دولت یریگشعکل سعرانجام،

 ،یتضععع مدرن، ارتش سیتاسعع ،ملّی دتوح جادیا قدرت، یابزارها و منابع متمرکزکردن با رضععاشععاه

 ابعمن تمرکز و دیجد یوانسععالارید دسععتگاه جادیا ر،یعشععا یاجبار اسععکان قدرت، یپراکنده مراکز

 .کرد جادیا را مدرن یمطلقه دولت ،یادار

 دولت موانع رفع جهت در و یخواهیآزاد و هاشعهیاند در که ییدسعتاوردها با «تیمشعروط» دوم،

 ولتد ییِدایپ در رانیا معاصععر یاجتماع-یاسععیسعع ،یخیتار عامل نیترمهم مثابههب کرد؛ مطرح مدرن

 و یشگیاند اهداف مختل،، لیدلا به دهدیم نشان رانیا مدرن خیتار کهچنانآن. شعودیم یتلق مدرن

 هدور آن در قوا کیتفک و یاسیسع مشعارکت قانون، تیحاکم ،یخواهیآزاد چون مشعروطه یاسعیسع

 و یاقتصععاد اهداف تحقق یبرا ییمجرا به یپهلو یِسععازدولت شععتابانِ روندِ و افتین یچندان تحقق

 .شد لیتبد عیسر یِنوساز و توسعه جمله از ،یاجتماع

 و ینوساز یاصل یژگیو با اول یجهان جنگ از بعد طیشرا در رانیا در یسعازدولت روند سعوم،

 با سهیمقا در یاجتماع نظام یهایاندگمعقب جبرانِ هدف با و ینظام رهبر کی توسط عیسر یتوسععه

 یخوببه( داشتند یامپراتور ینهیشیپ بعضاً که) ییایآس جوامعِ یخیتار بستر به مراجعه با کشورها، ریسعا

 در هیترک یجمهور اول، یپهلو عصرِ رانیا شعتابان حرکت به توانیم انیم نیا در. اسعت افتیرد قابل

 در نیچ و خاناللهامان یدوره در افغانسععتان دوم، یجهان نگج از بعد پاکسععتانِ آتاتورک، یدوره

 .کرد اشاره بنگلادش مانند ایآس جنوب یکشورها از یتعداد و کشِیکا انگیچ یرهبر یدوره

 مناسععب، کیدتولوژیا یهاپوشععش با آن حامل یروهاین و ینوسععاز اقتضععاتات انیم یفازناهم

 شیپ ،داشت اذعان توانیم یحت است؛ بوده بعد به یهلوپ عصعر رانِیا در دولت عملکرد یبرا یبسعتر

 توان و جامانس از نوساز یروهاین ای شود انجام قدرت منابع عیتجم و ملّت-دولت لیتشک ندیفرا کهآن از

 نبود لیدل به اما بود، کرده متحول را رانیا یفکر یفضععا مشععروطه یشععهیاند ،باشععند برخوردار یکاف

 یهابیفرازونشعع یصعحنه معاصعر خیتار عملاً ،یاشععهیاند نیچن تحقق در لازم ینهاد و ینیع یهانهیزم
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 را وسعهت یخیتار یفهیوظ ،یپهلو یهادولت تاًینها و اسعت بوده مدرن دولت لیتشعک قصعد به یمتوال

 به یرفناو و صععنعت ورود در تجار یطبقه و یتجار یدارهیسععرما نقش نکهیا رغمه]ب گرفتند برعهده

 یتجار یدارهیسععرما که، چنانگرددیبرم مشععروطه از قبل به و اسععت یمهم و یخیتار بحث کشععور

 معاصر تِدول به اطیاحت با توانیم را بالا مطلب[. دارد محوردولت یِصنعت یدارهیسعرما از فراتر یقدمت

 یگژیو و جنگ از بعد رانیا در ینسععب اسععتقلال یدارا دولتِ سععاخت وجودِ با چون داد، میتعم رانیا

 .دارد توسعه در را کارکرد نیشتریب یدولت نیچن آن، یستیکورپورات

 یشععورهاک ریاخ یدهه سععه از شیب تحولات از برگرفته که توسعععه باب در دیجد دگاهید قبول با

 در رانیا یتوسعه یبرا آنچه که است نیا بر فرض آنهاست؛ شرفتیپ در دولت مهم نقش و ایآس شرق

 به لین یبرا آننخبگانِ  عزم و استیسع و دولت نوع بلکه حکومت، شعکل هن دارد تیاهم حاضعر حال

 تواندیم هترب گراتوسعه دولت کی ران،یا یفعل طیشرا در که است آن بر اعتقاد نیبنابرا است؛ توسععه

 . سازد سریم مهم هدف نیا تحقق یبرا را لازم یبسترها

 اب ،یرانیا معاصععر یهادولت بر راگتوسعععه دولت عنوانکه اطلاق  اسععت نیا ما یمحور پرسععش

 و ینظر وجاهت زانیم چه تا ،یجهان نظام چارچوب زین و توسعععه ینهاد-یسععاختار یهینظر به توجه

 ست؟یچ رانیا در دولت از یسنخ نیچن استقرار یهایو دشوار دارد یخیتار

 

  آن یهایژگیو و هاخاستگاه ،یخیتار تحول: گراتوسعه دولت
 سنخ کرد، ،یتعر 1گراتوسععه دولت کی مثابه به را ژاپن ،(1392)جانسعون رزچالم بار نینخسعت

 به لین یبرا ار لازم یاسیس یابزارها که مندتوان یسبروکرا و نخبگان یرهبر بر یمبتن دولت از یخاص

 دولت یهایژگیوانواع و  ها،خاستگاه ،یخیتار یرهایسخط. ردیگیم کار به یاقتصاد یتوسعه هدف

 از الوص،،(. مع1 یبه جدول شماره دیشده است )نگاه کن یبررسعتوسعط متفکران  دقتبه گراتوسععه

 یتصاداق-یاسعیسع یایجغراف یجا یجادر  را خود یتجرب یازامابه که مفهوم نیا تناسعب امکانِ بابت

 یاهمشععخا از دولت یهردکه تا کنون سععه  شععودیم تأکید ،یرانیا معاصععر یهادولت با افتهیجهان 

 . اندافتهی نیتکو گراتوسعه

 بر پروس یروزیپ» یعنی سععاز،خیتار دادیبا دو رو 1911گرا از سععال توسعععه یهادولت یتجربه

 و هاشوگان عصعر انیپا سعرانجام و زولرن هوهن خاندان یسعو از آلمان وحدت تحقق و سعوم ناپلئون

                                                      

1 Developmental State 
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ها دولت نیا اولی هو موجد رد( 211: 1939 ،ی)کاظم «شععودیدر ژاپن شععروع م یجیم یدوره آغاز

عصر  و ژاپن سمارکی. دو کشور آلمان عصر بمینامیم کیکلاس یگراتوسععه دولتاسعت که آنها را 

 نگتونیکه بر یندیفرا یبا اجرا ،یخیتوسعععه در آن مقطع تار یالگو نیا یهاشععاخا عنوانبه  یجیم

(، 9-3: 1912)مور،  است دهینام «بالا از توسعه یالگو»آن را  ،یسیانگل-یفرانسعو یمور در مقابل الگو

-11: 1999را فراهم آوردند )چانگ،  ملّی یتوسعه یهانهیزم و هارساختیز توسعه، موانع زدن کنار با

و  هیسععرما عیانباشععت سععر یفهیوظ گرا،ملّینخبگان  تی( و با محور1939 ،ی، در: کاظم11-19و  11

بر عهده  دیجد یو بازارها یاتوسعععه یهارسععاختیز جادیا یهدفمند آن را در راسععتا یگذارهیسععرما

 یعنی -دو کشور نیا یاسعیسع -یاقتصعاد یگرا با سعاختارهادولت توسععه یاز همخوان یگرفتند. جدا

 اسعععتقرار -ویفدرات کهنِ یهاتاز سعععنّ یو برخوردار یتیقوم یهادوربودن از تنش ،ینظم، قانونمدار

 خیتار به ینگاه 1.«روشنگرانه استبداد» :است یروشعنگر از خامشع قراتت کی بر یمبتن یدولت نیچن

 یتوسعه از یندیفرا ،یدولت اقتدار لیذ دهدیم نشان 1310 تا 1911 یهاسال یفاصله در کشور دو نیا

 مناسبات رد یاصل یگرانیباز به یاهیحاشع ییهاقدرت از کشعورها نیا شعد باعث که افتاد اتفاق عیسعر

 یکشص، هب تینها در که یچالش بکشند؛ چالش به را موجود کیهژمون نظم و شوند لیتبد یالمللنیب

 انیپا و اول یجهان جنگ وقوع ،(سیانگل تیمحور با) نیمتفق و( ژاپن و آلمان تیمحور با) نیمتحد

 .شد منجر گراتوسعه یهادولت اول نسل

 کی مینام یم ایآسعع رقشعع یگراتوسعععه-کیتبروکرا دولت را آنها که هادولت نیا دومی هرد

 شعععرق بلوک یریگشعععکل دوم، یجهان جنگ انیپا چون یموارد ندِآییو پ 2فردهمنحصعععرب دادیرو

 یمنطقه عملاًکه است  سرد جنگ تینهادر  و ،(1912مور،) یستیکمون یِبالا از توسعه یالگو عنوانبه

 فرهنگ ریثأت که ییجا کرد؛ منتقل یشرق جنوب و یشرق یایآس به را گراتوسعه یهادولت ییایجغراف

 مسععاعد طیشععرا یواسععطه به تا شععد باعث فوق، یسععاختار یهالفهؤم کنار در یژاپن ینیماشعع نظم و

 رد گراتوسعه یهادولت از دیجد ایمجموعه شیرو شاهد یداخل مطلوب طیشرا نیهمچن و یالمللنیب

 اختارس مرکز در که ژاپن و انآلم چون یکیکلاس یگراتوسعه یهادولت برخلاف. میباشع ایآسع شعرق

 شکل نظام نیا رامونیپ در ایآس شعرق یگراتوسععه یهادولت گرفتند؛ شعکل یجهان نظام ای یالمللنیب

 ،ییمحتوا و یفرم یهایژگیو لحاظ به ،ایآسع شععرق یگراتوسععه یهادولت کهنیا با علاوه،به. گرفتند

                                                      

1 Enligshtened Absolutism 

 فردمنحصربه دادیرو کی را ایآسشرق  یگرادولت توسعه یمرکز یهسته یریگشکل ،یوبر روش به( 1991)چیو لفت 2

 .کندیم قلمداد یخیتار
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 یعنی ود،خ نیادیبن خصلت در یول ،اندداشته کیکلاس یگراتوسععه یهادولت با یاسعاسع یهاتفاوت

 اختارسعع یعنی یاصععل عامل دو از ثرأمت البته که یاتجربه دارند؛ اشععتراک آنها با محوردولت یتوسعععه

 و یاجتماع ،یفرهنگ ،ییایجغراف بستر زین و یجهان یهاجنگ از پس دوران یشعدهدگرگون یالمللنیب

 نیترموفق از یکی مناطق نیا و استیآس شرق یگراتوسععه یهادولت یمرکز یهسعته ظهور یِخیتار

 .دادند شکل 31 و 91 یدههدو  در را یاتوسعه یهاموج

 اطانبسعع و سععمیبرالینول-یپول ضععدانقلاب از پس یِجهان یروندها از ثرأمت 1331 یدهه از تاً،ینها

 حال در یورهاکش ریسا به گراتوسععه دولت مدلشعاهد انتقال  ،یرونیب یپهنهبه یجهان سعتمیسع شعترِیب

 1«یرامونیپمهین یتوسعه» یبندصورت نیرتریبه عنوان اخ نیلات یکایآمر و قایآفر انه،یخاورم در توسعه

 شععرق یمال بحران از پس که یدرحال .میهسععت 2دیجد یگراتوسعععه دولتسععوم باعنوان  یهرد جادیا و

 اگرتوسعه یهادولت یبحران دوران دیرسعیم نظر به منطقه یاقتصعادها سعقوط و 1331 سعال در ایآسع

 به شارف و سرد جنگ انیپا ،یجهان اقتصاد طیمح رییتغ و شدنیجهان چون ییبسترها اسعت؛ شعده آغاز

 یرخب که چنان آن. است دهیانجام گراتوسعه دولت از یدیجد نسعل ظهور به ونیزاسعیدموکرات سعمت

- یرامونیپ یکشورها ریسا به هادولت نیا یریپذقالانت امکان از صراحت به گراتوسعه دولت محققان

 ،)اوانز اندگفته سععخن -کشععورها و مناطق یالمللنیب یهایبندقطب و یسععاختار یهاشیپو به توجه با

 فوق، طیشععرا با دیجد یگراتوسعععه یهادولت داشععت اذعان توانیم .(2112 ،یراتل؛ 2111و  2119

 تنها. ندندار یقبل یهانسعععل با نیادیبن ییهاتفاوت ییمحتوا ظلحا به و متفاوت یاتوسععععه یهانقش

 / اقتدارگرا) حکومت شععکلدر  ا،یآسعع شععرق سععنخ با سععنخ دو نیا انیم یشععکل و یصععور یهاتفاوت

 یهاارزش هب نسبت یشتریب تعهد دیجد یگراتوسعه یهادولت و است یسبروکرا نوع و( کیدموکرات

 . دارند فاصله یوبر یهافتی نظم یهایسبروکرا از یکم و داشته کیدموکرات

 گراتوسعه دولت یهایژگیو و انواع ها،خاستگاه ،یخیتار یرهایسعخط، 1 جدول در و ادامه در

 پرتو درکه  اسععت بوده نیموارد فوق ا حیتوضعع زیجدول و ن یاراته از هدف. اسععت شععده یبندطبقه

 که میبرس هانجدر  گراتوسعه دولت نیتکو ریس از یمناسب ریتصو به میبتوان شعده مطرح یشعناسعسعنخ

 :است ریز موارد بر یمبتن

 اددیرو کی عنوان به ایآسعع شععرقدر  گراتوسعععه یهادولت یریگشععکل یهشععیکل از عبور -1

 ها؛قاره و مناطق ریسا در گراتوسعه یهادولت از ییهاکانون جادیا امکانِ و فردهمنحصرب

                                                      
1 “semi-peripheral development” 

2 New Developmental State 
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 ساخت در رگذاریتاث یساختار تیوضع کی مثابه به یجهان صاداقت ریمتغ طیمح نظرگرفتن در -2

 ؛گراتوسعه یهادولت کارکرد و

 ؛توسعه حال در یایدن یهابخش ریسا به گراتوسعه یهادولت یِریپذانتقال -9

 در یفرهنگ-یاجتماع یرهایمتغ تیاهم و دیجد یگراتوسععععه دولت یاجتماع یهاشعععهیر -0

 .آنها نیتکو

 

 ،ها، خاستگاهیخیتار یرهایو خط س گرادولت توسعه رامونیعات پ: مطال1جدول 

 آن یهایژگیانواع و و

 مطالعات-الف

 حاتیتوض   یبندطبقه فرد

 گرادولت توسعه 1392جانسون، 

-زیردولعت برنعامه

 کیدتولوژیا

 یعقلان یزیربر برنامه ی)ژاپن( مبتن گراتوسعععه دولت یریگجهت

 نیا. است یسبروکرا تداوم و رتقد در آن یاصل یژگیو و است

 در که اسعععت کیدتولوژیا-زیر برنامه دولت از متفاوت دولت

کوبا  ای]سابق[ یشورو ریجماه اتحاد کنترل تحت یاقتصعاد مراکز

 شوند.یم افتی

 گرادولت توسعه 1331اوانز، 

 انهیدولت م

 دولت غارتگر

 یره)ک ایشععرق آسعع یمرکز یهسععته یگرا با تجربهدولت توسعععه

و  لیاوانز )برز یانهیم دولت گر،ید یاز سو منطبق اسعت. (یجنوب

 یهععادولععت یریپعذقیبر تطب یمبن یو میبر پعارادا یدییعأهنعد( تعع

 یهاتیقابل یدهندهگسعععترش یهادولت») 21قرن  یگراتوسععععه

شوند( با الزامات ینوظهور م یکه عمدتاً شعامل اقتصعادها «توسععه

-یجهان یبه بازارها یمحل یهیشععدن سععرماوصععل-شععدنیجهان

 است.

 گرادولت توسعه 2111 چ،یلفت و

 راگدولت ناتوسعه

 یهادولت و اسععتیشععرق آسعع یبر کشععورها یو یتمرکز اصععل

زب ح یدارا یگراتوسعه کیدموکرات یهاگرا را به دولتتوسعه

 کیععدموکرات یهععا)بوتسععععاوانععا، سعععنگععاپور( و دولععت مسعععلط

د. کنععیم یبنععدطبقععه( یلزمعا و سی)موری اتتلععاف یگراتوسعععععه

 یهادولت یخیتار یتجربه انگریب زیگرا ننعاتوسععععه یهعادولعت

 هستند. یجنگ جهاناز ناموفق بعد 

دولععععععععععععععععت   2110 ،یکوهل

   الیمونینئوپاتر

افتععاده و ازشعععکععل یهععایسعععبروکرا ینوع اول دارا یهععادولععت

-دارهیسععرما یهاکه دولتی حال در(، هیجری)ن سععتنده تیفیکیب
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-دارهیدولت سرما 

 متحد

 ایشده جزء دولتِ 

 یاچندطبقه

 داریدپ یملّ تیو امن یهمراه با رشد اقتصاد یخیمتحد به لحاظ تار

 (.یوب)کره جن بهرمندند تیباکفا یسبروکرا کیشعوند و و از یم

 یدارا مدرن، دولت کیشعععده، همزمان یبندبخش یهعادولعت

ند و ) ه است شدههیو تجز یبندبخش یسعاختار و ،یضعع اقتدار

 (.لیبرز

 یگرادولت توسعه   2112 ،یراتل

 یاجتماع

 یگرادولت توسعه

 یموروث

 یراگتوسعه یهادولت از یفیط یاجتماع یگراتوسععه یهادولت

 یگراتوسعه یهادولت تا( یناویاسکاند ی)کشورها یرفاه اجتماع

. ردیگیبرم در را( یجنوب یقععای)آفریاجعتعمععاع کیععدمعوکعراتع

 وجوه( عاج سعععاحل و ای)کنی موروث یگراوسععععهت یهعادولعت

گرا مانند توسععععه یهادولت ریبا سعععا ییهایکینزد و اشعععتراک

 نیب یفسععاد و تبان ،یپروریدارند؛ اما حام ایشععرق آسعع یهانمونه

 کند.یم زیمتما همتجار و دولت آنها را از 

سععععنععدبععروک و 

 2111گران،ید

دولععععت رفععععاه 

 گراتوسعه

بر  یاژهیو تعأکیدمعاننعد سعععوتعد،  ینعاویاسعععکعانعد یکشعععورهعا

مجعدد منعافع در کنار رقابت در  عیو توز یاجتمعاع یگرحمعایعت

 دارند. یجهان یبازارها

، 2111گعععومِعععده،

 2111،یکل

 2110ک،یرودر

 یگرادولت توسعه

 کیععدمععوکععراتعع

 یاجتماع

 یتجربه معرف یاجتماع کیدموکرات یگراتوسععععه یهادولعت

 ،ینوبج یقایاز جمله آفر ییاقیآفر یاز کشورها یتوسععه در برخ

 انهیاً خاورمو بعض لیمانند برز نیلات یکایآمر ،یتانیبوتسعاوانا، مور

 انیمدعاسعععت که در م نیا دؤیتجربه م نیاسعععت. ا هیعمعاننعد ترک

عمدتاً متفاوت از  یهاخاسععتگاه با دیجد یگراتوسعععه یهادولت

 اهشو ک یبا رشد اقتصاد یدموکراس ا،یشرق آس یمرکز یهسته

 دارد. یشتریفقر ملازمت ب

 دولععععععععععععععععت  2111چانگ، 

 یگععراتععوسععععععععه

 اقتدارگرا 

 دولععععععععععععععععت 

 یگععراتععوسععععععععه

 یرفاه

دولعععععععععععععععت -

 یگععراتععوسععععععععه

 یاشبکه

 یو رده وانینخسعت کره، سنگاپور و تا یرده یهادولت ینمونه

نها آ یهامانند سوتد است که دولت یناویاسکاند یدوم کشعورها

 یاشعععبکه یگراتوسعععه یهاند. دولتاگرا بودهگرا و رفاهتوسعععه

 دوم است. یبعد از جنگ جهان یدوره در کایمانند آمر
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 یگرادولت توسعه 2112بولِتسا، 

 یتسیالیپساسوس

ساز هنیزم ،یسعتیالیسعوسع یهامیرژ یفروپاشع و سعرد جنگ انیپا

 کیگرا معدرن اسعععت. مدل دولت توسععععه نیدر چ یدولت نیچن

از  یبرخ یبرا سععععاجنععگ سعععردپ یموفق در دوره یاسعععتراتژ

 سابق است. یستیالیسوس یکشورها

 یگرادولت توسعه 2110وونگ،

 سازگار

...که در مواجهه با سه فشار و  نیچ ،یجنوب یکره یکشعورها یو

شعععدن جنگ سعععرد، هجوم جهانی انیپا یعنی ،یرونیب یاقتصعععاد

؛ اندموفق بوده یمثبت به سعععمت دموکراسععع یاقتصعععاد و روندها

 نامد.یسازگار م یهادولت

دولععععععععععععععععت  2111 م،یک

 یگراپسعععاتوسععععه

 معطوف به بازار

در  وانیو تعا یجنوب یچون کره ییهعادولععت کعهنیبعا توجعه بععه ا

 ،یاقتصعععاد یشعععدن و آزادسعععازجهانی یمواجهعه بعا فشعععارهعا

 و ییاجرا نخبگان نیب توازن قیمنعط، بوده و از طر ییهادولت

لاق اط بر آنها را عنوان نیا توانیاند؛ مکرده یسازتیظرف یتجار

 کرد.

 یگرادولت توسعه 2111بلاک، 

 منطع،

 یگراموردِ معرف دولععت توسععععععه 1331 یدهععه از پس رلنععدیا

 را ینوآور و دیتول یسععتیپسععافورد یهامنطع، اسععت که شععبکه

 کند ویرا جذب م یالمللنیب یگذارهیعدهعد، سعععرمعایم پرورش

 یمحل یوکار و تکنولوژکسب یهاشبکه وندیپ قیتوسععه را از طر

 کند.یم تیتقو یو جهان

 انواع-ب

 و رانسععهف مانند یصععنعت یکشععورها با تقابل و عیسععر شععدنیصععنعت تی: اولوکیکلاسعع گرایتوسعععهدولت -1

 یجهان نظام مرکزِ در س،یانگل

 لیتبد و سرد جنگ از بعد یالمللنیب کار میتقسع یریگشعکل: ایآسع شعرق گرایتوسععه کیتبروکرادولت -2

 گراتوسعه هایدولت مدل به ایآس شرق یکشورها

 به شععارف سععرد، جنگ انیپا ،یجهان اقتصععاد طیمح رییتغ و برالینول یِسععازی: جهاندیجد گرایتوسعععهدولت -9

 نیلات یکایآمر و قایانه،آفریمبه خاور  گراتوسعه دولت مدل انتقال ون،یزاسیدموکرات سمت

 یخیتار یرهایس خط-ج

 توسعه ریمس و کشور کی در اسعتعمار یتجربه انیم وندیپ شعمندانیاند از یاری: بسعشعدنمسعتعمره ینهیشعیپ-1

 نیچن با(. 11: 2111،یراتل: در ،1399 انگ،ی) اندداده ایتشعععخ را کشعععور آن در ییاسعععتعمارزدا از پس

 ژاپن اسععتعمار تحت ار وانیتا و یجنوب یکره یتوسعععه یتجربه( 919: 1331) گرانید و هاگارد ،یدورنگاه

 و مدآکار یسععبروکرا اسععتقرار ،ینهاد تیمشععروع معتقدند( 2111) گرانید و اوقلو عاصععم و اندکرده یبررسعع

 کشور ود نیا یبرا اسعتعمار راثیم که بودند یاصعل عناصعر ،یتجار بخش -دولت روابط یالگو یریگشعکل

 .  گذاشت یبرجا
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در  موضوع نیا ولح یادیز. بحث است یخیتار عنصعرِ کی زین یکیتیژتوپول ینهی: زمیکیتیژتوپول ینهیزم -2

 و ردس جنگ تیماه درک بدونرا  ایآس شرق یگراتوسعه یهادولت یمرکز یهسعته ظهور که گرفته اسعت

 معتقد( 01 :2111) یاشی(. ها1331)اوانز،  دکر درک یدرسعتبه توانینم کایآمر با کشعورها نیا خاص ارتباط

 یبرا سرد پساجنگ یدوره در موفق یاستراتژ کی گراتوسعه دولت مدل سعرد، جنگ انیپا وجود با: »اسعت

 .«ست[توسعه حال در ی]کشورها ریسا و ایآس شرق یکشورها

. گراسععتتوسعععه یهادولت ظهور در یگرید یکنندهعیتسععر ؛یملّ تیامن یدهایتهد: یتیامن یدهایتهد -9

 سعععکیر در که داندیم ییکشعععورها از یانمونه را بوتسعععوانا (19: 2112 ،یراتل: در ، 39: 2111)چیولفت

 یتوسعه سمت به مهم جنگ کی از پس زین ژاپن. داشعت قرار یجنوب یقایآفر ترِبزرگ کشعور با یگیهمسعا

 یرهک چون ییکشععورها در زین یداخل یهایناآرام ،یخارج یدهایتهد بر علاوه نیهمچن کرد؛ حرکت شععتریب

 .است بوده توسعه سازنهیزم وانیتا و یجنوب

: 2113) گرانید و دونگ. گراستتوسعه یهادولت یداریپد ینهیزم یارض: اصعلاحات یارضعاصعلاحات -0

 اصععلاحات تیاهم بر ا،یآسعع شععرق و صععحرا ریز یقایآفر یکشععورها یرو بر دیجد یاسععهیمقا یمطالعه با( 1

 از .اندکرده تأکید یعموم فقر کاهش و یصععنعت یگراتوسعععه یهادولت برآمدن در را یکشععاورز و یارضعع

 را یکشاورز نخبگان ها،جنبه از یاریبس در یارض اصعلاحات ،(21: 2119 ،یراتل: در ،01: 2111) اوانز دگاهید

 .دارد همراه به خود با یاتوسعه یدادهابرون و امدهای... و پکندیم حذف ای ،یتضع

 لیلو د دوم یجهان جنگ از پس را یکنون یشرفتهیپ یکشورها رشعد یاصعل: اغلب عامل ینهاداصعلاحات -1

 ینهادها خلق و ینهاد اصلاحات به رابه بعد  1311 یاز دهه گراتوسعه هایدولت یکنندهرهیخ شرفتیپ غلبا

 قرراتم متشعععکل، کاملاً رفاه یهادولت ،ینزیک فعالِ یزیربودجه لیقب از یینهادها دهند؛یم نسعععبت بهتر

 با نهادها نیا. یگذارهیسرما یکنندههماهنگ ینهادها دسعتمزد، یزنچانه ینهادها ،یمال ارباز تررانهیگسعخت

 تیموفق ،وکارکسعععب یو بهبود فضعععا ،یاجتماع آرامش و منابع بهتر ایتخصععع کلان، اقتصعععاد ثبات نیمأت

 (111-119: 1999 نژاد،ثمیم و ی. )قاسمزدند رقم را دیجد و ایآسشرق  گرایتوسعه هایدولت

 هایژگیو-د

 .دارد مصداق دیجد گرایتوسعهنوعِ دولت  خصوصانواع به یبر همه ریز یگانههفت یهایژگیو

 از یزمتمرک و کوچک یهسععته وجود و توسعععه یسععو به افتهیجهت یاسععیسعع یرهبر: گراتوسعععهنخبگان -1

 (  1939 چانگ، ،1392 جانسون، ،1991 چ،یو لفت) نخبگان

 اهداف یهیابرپ یملّ تیمشروع/ ی رسعازیتصعو و گراتوسععه سعمیونالیناسعبه توسععه:  معطوف سعمیونالیناسع-2

 (  2110 ،هاگارد،1991 چ،یو لفت)یاتوسعه

 ،یکوهل ،2111 آلوز، ،1311،یلیت) توسعه در انینظام نقش یفایا و ینظام قدرت و توان: گراتوسعه انینظام-9

 (1333 والِندر، و 2110

 و 2111 چانگ، ،2111 و 2119 ،1991 اوانز،) مسعععتقل توانمند، یسعععبروکرا: گراتوسععععه یسعععبروکرا-0

 از یبرخ انیم متقابل منفعت یدارا و کیعنزد نِینمعاد ونعدیپ و ارتبعاط( و 1991 چ،یو لفعت ،2112،یراتل

 (1991 چ،یو لفت و 1392 جانسون،) یدیکل یصنعت دارانهیسرما و گرتیهدا- یدولت یهاسازمان
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 جانسعععون، و 1331 اوانز،) خاص منافع از دولت دارشعععهیر اسعععتقلال: یدولت لاتیتشعععک ینسعععباسعععتقلال -1

 (2111 چانگ، ،1392،1391

 (2111 چانگ، ،1991 چ،یو لفت) ساختهدولت عموماً و پراکنده یمدن یجامعه: ،یضع یمدن یجامعه-1

 و یصععنعت یگذاراسععتیسعع ،یدولت زیآمتیموفق یگرمداخله: دولت توسععط یاقتصععاد منابع کنترل تیظرف -1

 گران،ید و سندبروک؛ 2110 سون،یب ؛1331 اوانز، ؛1331 د،یوا)یجهان یبازارها با رقابت تحت عِیصنا تیهدا

2111) 

 قیتحق یهاافتهی: منبع

 

 با دولت افتراق و انطباق در چهاردهم یسععده رانیتوسعععه در ا یهتجرب

  گراتوسعه
 خط نواع،ا با افتراق و انطباق در ریاخ قرن رانِیا در توسععه یهتجرب به مربوط مطالعه از بخش نیا

است. از  1 یشماره جدولدر ب، ج، د  یبندها یعنی ،گراتوسعهدولت  یهایژگیو و یخیتار یرهایس

ان و آلم یتوسعععه در دو قدرت صععنعت یتجربه با کیکلاسعع گرایتوسعععه دولت ،1بابت بند ب جدول 

آن روزگار  یجهان یهژمون با هماورد نوظهورِ یهابه عنوان قدرت 1911-1310 یزمان یژاپن در دوره

 ایگرتوسعععه کیتبروکرا دولت. رانیا در مدرن دولت یریگقبل از شععکل یدادیدارد؛ رو یهمخوان

 شرق یورهاکش لیتبد و سرد جنگ از بعد یالمللنیب کار میتقسع یریگشعکل حاصعل زین ایآسع شعرق

 مانند همنطق همان یکشورها یبرا فردهمنحصرب دادیرو کیعنوان به گراعهتوس هایدولت مدل به ایآس

 است. وانیسنگاپور و تا ،یجنوب یکره

 گراتوسععععه کیتبروکرا دولت مدل با ریاخ قرن رانِیا در توسععععه یهتجربافتراق  ،الوصععع،مع

 تطور عیسر یبررسدارد با اکتفا کرد، و ضرورت  ایدر شرق آس دادیرو نیا بودنگانهیصرفاً به  توانینم

 کارنیا یبرا. میکن انیب کینزد میمفاه با را تجربه نیا ،چهاردهم یسده در رانیا یاتوسعه-یاقتصعاد

 از یانبوه و سععونیمد یهانیتخم( را که با اسععتفاده از 1932)یاصععفهان یپسععران و صععالح یمطالعه

 مبنا است، کرده اراته ساله 12 یقیتطب دازانچشم کی در را رانیا یاقتصاد رشد میرمستقیغ یهاشاخا

  :میکنیم انیب کی به کی را هاگزاره و داده قرار

 وجود به رانیا در را یاعمده ینهاد راتییتغ رضاشاه میرژ ،1301 تا 1321 یهالسعا خلالدر -1

 بود مدآارک یسبروکرا سیسأت ران،یا مدرن ارتش به یدهشکل از ریغ رات،ییتغ نیا عط، نقطه. آورد

 یرسععاختیز یاتوسععه یهاپروژه تا شععد موجب و رسعاند یاری یآموزشعع سعطح یارتقا به امور نیا که
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 یانکب لاتیتسه و تیحما از و شود سیسأت یدولت یهابنگاه تا شد موجب امور نیا. شود شروع یمهم

 پسران: در 1319 ،یساور و 1311 ،یبنان) شود استفاده یخصوص بخش یهایگذارهیسرما قیتشو یبرا

 شد سبب ینهادساز جهت در آن یفشارها و شاهیرضا دولت یریگشکل(. 1932،یاصفهان یصالح و

 «کیتروکراب دولت با الیمونیپاتر تیحاکم شععدننیگزیجا» یِژگیو با را دوره نیا پردازانهینظر یبرخ

 .سازند مشخا( 20: 1،1993انیآبراهام)

 یهاگروه تا کرد جادیا یدیجد یفضا ،1301 سال در رانیا ینظام اشغال و دوم یجهانجنگ -2

 تا شد موجب امر نیا(. 2،1993 انیآبراهام) کنند دایپ یاسیس ندیفرا در مشعارکت یبرا یفرصعت یادیز

 جامعه متفرق یهابخش بتواند دیرسیم نظر به که یزیچ تنها و شود جادیا یاسیس یآشفته یفضا کی

 از. ودب آن درآمد از یقبول قابل سععهم به یابیدسععت و نفت بر لکنتر یآرزو سععازد؛ متحد آن حول را

-1913 یهاسال یژگیو استبداد یهیسا در یاقتصاد رشد ،(1932) یاصفهان یصالح و پسعران دگاهید

را با مفهوم دولت  1901-1911 یدهه عیسععر یتوسعععه گرانپژوهشعع ی. اما برخ اسععت رانیا در 1919

 (.1919 ،یوسفی یاجحو  1311،ی)مهدو اندکرده انیب ریرانت

 ،1399و1390 کوتاه مقطع جز به. شد عیسر افول از یادوره وارد اقتصعاد 1313 انقلاب ازپس -9

 جه،ینت در. نهاد شیافزا به رو تورم و افتی کاهش سععرعتبه یداخل ناخالا دیتول و یگذارهیسععرما

 از افول نیا یبرا یچند لیدلا. فتای کاهش دلار 0911 حدود به 1399 سععال در رانیا یسععرانه درآمد

 خشب یگسترده مهاجرت جنگ، از پس یهاسال در گذارانهیسرما یبرا یاسیس دیشد سکیر جمله

 انیپا. اسععت شععده ذکر جنگ از یناشعع یهابیتخر و نفت متیق کاهش ماهر، کار یروین از یبزرگ

 نوانِع با را آن یبرخ که بود رانیا یاقتصاد یتوسعه در دیجد یادوره شروع سعازنهیزم عراق با جنگ

 با گرید یبرخ و( 1932،یاصفهان یصالح و پسران) «سالهجنگ هشت از بعد یدوره رفرم / بازساخت»

 . اندبرده نام( 1991ش،یبهک) «شدنیجهان بستر در رانیا اقتصاد» تِملّیعا عنوان
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 ر سده چهاردهمد  قیتطب اندازچشم کی در رانیا یاقتصاد: رشد 1 نمودار

 
 1932،یاصفهان یصالح و پسران: منبع

 ه،یبا ترک رانیا یسععهیمقا شععامل هانمودارو  2111 سععال دلار دیخر قدرت یبرابر شععاخا یمبنا بر ارقام: نمودار حیتوضعع

 است. ییاروپا یکشورها نیانگیدرحال توسعه و م یکشورها نیانگیم

 

اسعععت، اما با  ریاخ یسعععده رانِیا یتوسععععه رد دولت یگرکنش دؤیم چند هر فوق یهاگزاره

 ان،ی)کاتوز مدرنشععبه دولت ،(1919 ،یوسععفی یحاجو  1311، ی)مهدو ریچون دولت رانت یمیمفاه

 راچ ؛گراتوسعه دولتتا با مفهوم  اسعت وجورجفت شعتری( ب1991 ق،ی)توف الیمونیپاتر( و دولت 1990

در شععرق  یزمان یآن دوره موفقِ هایدولت یهایژگیو نیتریاصععل دوم یپهلو یدوره در ژهیوهب که

 یسروکراب دولت، ینسب اسعتقلالعبارت بودند از:  سعنگاپور یحت و یجنوبی کره ،از جمله ژاپن ایآسع

 ؛یاسیس یدموکراس یبرقرار و کشور در مسلط حزب کی مدتیطولان تیحاکم کارآمد، و قدرتمند

 یدرباره اما(. 219: 1931 ،ینبو: به دیکننگاه)بود بیغا ومد یپهلو رانیا در هایژگیو نیا یهمه که

 یهده انیکه همزمان با پا سالهجنگ هشعتبعد از  یزمان یدوره با دیجد گرایتوسععهتناسعب دولت 
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چه  اسععت، رانیدر ا یبا بازسععاخت اقتصععاد مانأتو ودر جهان  هادولتمدل از  نیو گسععترش ا 1331

    گفت؟ توانیم

 چون ییهارانه تحت نیلات یکایآمر و قایآفر انه،یخاورم به گراتوسعععععه دولعت معدل انتقعال

 ونیزاسیدموکرات سمت به فشارو  سرد؛ جنگ انیپا ؛یجهان اقتصاد طیمح رییتغ و برالینول یِسعازیجهان

 از دیجد گراییتوسععععهدولت  جادیگمانه و امکان ا تواندیم نیلات یکایآمر و قایانه،آفریخعاورم در

 گرایتوسععععهموفق دولت  یهابا مدل رانیرو در ادامه ا نیبر کند که از اتعم رانیرا در ا 1331 یهدهع

 یهسیمقا یالمللنیب یساختار طی. به عبارت بهتر، شرااسعتشعده  سعهیمقا هیو ترک یمالز ل،یبرز دِیجد

 یگراتوسعه یهادولت ظهور بستر دوم یجهان جنگ از پس که یطیشرا است؛ سعه نیا با رانیا یاسعم

 نظام سطب و یالمللنیب اقتصاد یهاشیپو به توجه با سعرد جنگ انیپا از پس و اسعت بوده ایآسع شعرق

فوق را با  یگمانه 1.انددهیبخشعع نیّتع را دیجد یگراتوسعععه یهادولتخود،  یرونیب یپهنه به یجهان

 . میکنیم یداور 1ج و دِ جدول  یتوجه به بندها

 یخیتار یرهایسعععخطعموماً  گراتوسععععهانواع دولت  ی، همه1 یشعععماره جدول ج بند مطابق

 ،یارضعع اصععلاحات ،یتیامن یدهایتهد ،یکیتیژتوپول ینهیزم شععدن،مسععتعمره ینهیشععیپ چون مشععخا

با  رانیا یسهیکه شامل مقا 2 یشعماره جدول در چنانچه. اندکرده یط شیب و کم را ینهاد اصعلاحات

 از دهدیم نشاناست  -یو مالز هیترک ل،یبرز -مطالعه نیا در دیجد گرایسعهتوسه کشورِ مدل دولت 

 هیو ترک رانیوجود دارد. دو کشور ا ایآس شعرق با و گریکدی با کشعورها نیا انیم ییهاتفاوت نظر نیا

 در( دوم بخش ،1911) العطاس: به دیکن)نگاه  رمستعمرهیغ یوابسته یهاونیاز فرماس یحاصل دگرسان

 ینهیمستعمره شدن ندارند. زم ینهیشیهسعتند و پ سعتمیب یی سعدهدهشعنوزدهم به دولت مدرن یسعده

بوده، اما  لیبرز و هیترک یاقتصعععاد تیفعال یبرا یپسعععاجنگ سعععرد اگرچه بسعععتر مناسعععب یکیتیژتوپول

ار قر رانیا اریرا در اخت یمناسععب طیغرب شععرا-رانیا یتیهو یهاتقابل و یاهسععته یهاخصععوص تنشبه

 یدهایتهد یلفهؤم دو شععودیم ملاحظه آن حاتیتوضعع و 2 جدول در چنانکه نیهمچننداده اسععت. 

که  یاصععلاحات نهاد یلفهؤچهار کشععور فوق حاضععر اسععت؛ اما م یهمه در یارضعع اصععلاحات ،یتیامن

                                                      

گاه )ن ( اسععتونیو ت ی)پرزرسععک هانظام نیترطرح متفاوت ای( لی)م پژوهش روش توافق نیدر ا یاسععم یسععهیمقا یمبنا 1

 دادیرو ای امدیپ ( معدود مشعععترک، آنیژگیچند عامل )و ای کیوجود  شعععودی( و در آن فرض م1999طالبان،  به: دیعکن

 انیه در مکند ک ییرا شناسا ییهایژگی. روش توافق، درصعدد است آن وکندیم نیی[ را تبدیجد یگرادولت توسععه جادی]ا

 .تاس [دی]جد یگرادولت توسعه یهالفهؤهمان م کسان،ی یهایژگیو نیهستند. ا کسانیبعضاً متفاوت،  یکشورها
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 ذارگ نظر نیا از و بوده بیغا رانیا در است دیجد گرایتوسعه هایدولت یخیتار ریخط س نیترمهم

  .ستیهمخوان ن دیجد گرایتوسعهبا مفهوم دولت  رانیا ریاخ یدهه سه

 

 هیترک ،لیبرز - دیجد یگراتوسعه دولت مدل کشورِ سه با رانیا یسهیمقا: 2 جدول

 یخیتار یرهایس خط در-یمالز و
 کشور

 یرهععایععسععع خععط یمالز لیبرز هیترک رانیا

 یخیتار

 ینععععهیعععشعععععیپععع

 شدنمستعمره

- 

 یسععتهواب ونیفرماسعع

 رمستعمرهیغ

- 

 یوابسععته ونیفرماسعع

 رمستعمرهیغ

+ 

 یمسععتعمره: با تجربه

متفاوت  یاسعععتعمار

 اینسعبت به شعرق آس

 یظ دورهاهم بعه لح

و هم به لحاظ  یزمان

 ینهادساز

+ 

 دولت در :مسعععتعمره

 جنوب یگراتوسععععه

 مسعععیپارلمانتار ایآسععع

 نظم با همگام یسیانگل

 ودهب رگذاریثأت یژاپن

 .است

 ینعععععهیعععععزمععععع

 یکیتیژتوپول

- 

 پعععردازان،هیعععنعععظعععر

را  اکیبعه آمر یکینزد

 یدر جهش اقتصععععاد

-1911 یهععاسعععععال

. داننعدیم ثرؤم 1901

بعد از  یهعادر سعععال

جنععگ سعععرد  انیععپععا

 با زی( ن1331 ی)دهعه

 اسعععتیسععع به توجعه

 تدول یِسعععتیپراگمات

 طیاشر ابتداجنگ پسا

 هب اما نبود، یانقباضععع

 دو در خصعععععوص

بععا وجود  ریاخ یدهععه

 لتقاب و یاهسته شتن

+ 

 به یکینزد با هیعترک

 نععخسعععععت غععرب،

 خود یارضعع تیتمام

 جععنععگ از پععس را

 حفظ دوم یجععهععانعع

 بععا سععععپععس و کععرد

 اسعععتیسععع یبرقرار

 از بععازار بععه معطوف

 کیاسععتراتژ یکینزد

  .برد بهره غرب با

+ 

 یتععجععار کیععشعععر

 در کععایآمر یاصعععل

 و نیلععات یمعنعطعقععه

 بععه شععععدن لیععتبععد

 بععا یامنطقععه هژمون

 کععنععش بععه تععوجععه

 .دارانههیسرما

+ 

 یجبهه در یریقرارگ

 و جنوب یکشعععورها

 طول در ایآسعع شععرق

 از پس و سععرد جنگ

 جهان با راسععتاهم آن،

 .کایآمر-غرب
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 غرب-رانیا یتعیعهعو

 نععامناسعععب طیشعععرا

 .است

 + یتیامن یدهایتهد

 یدهععه یتععجععربععه

 تیععتععثععبعع جععنععگ،

 از یبرخ و یسبروکرا

 در یاتوسعه ینهادها

 و منابع کمبود طیشرا

 یدهایتهد وجود زین

 از یکععیعع ،یخععارجعع

 یجد یهافرضشیپ

 دولععت ظععهععور در

 رانیا در گراتوسععععه

 نگپساج و یپساانقلاب

 .است

+ 

 از یبارز مثال هیترک

 دولععت کیعع تیععتثب

 مواجهه در گراتوسعه

 یخععارج دیععتهععد بععا

 یشعععمال یهیهمسعععا

 در هیععروسععع یعععنععیع

 جنگ از بعد طیشععرا

 یهععاینععاآرام و دوم

 امعهج کی در یداخل

 در یِتععیععچععنععدقععومعع

 از معععععععععععععرض

 .است یختگیگسهم

+ 

 لیععدلعع بععه لیععبععرز

 تیتثب و ینهادسعععاز

 یسعععععاخعععتعععارهعععا

 در کیععتععبععروکععرا

 یابیععکععمعع طیعشعععرا

 یهاسععال یاقتصععاد

 و اسعععتقلععال جنععگِ

 در مشعععارکت بعدها

 بعضععاً ،یجهان جنگ

 دولت تیتثب به موفق

 .شد گراتوسعه

+ 

 وجععود بععا یمععالععز

 یحوزه در یریقرارگ

 ا،کععیععآمععر یتععیععامععنعع

 یهاسال در مشعخصعاً

 و سعععرد جنگ از بعد

 یهععایععیمععاجععراجععو

 وتکاپ به ن،یچ ینظام

 .است افتاده

 + یارض اصلاحات

با  یارضعع اصععلاحات

به  مستیسع رییهدف تغ

و  یدارهیاقتصاد سرما

 قعععدرت تیععثععبععتعع

 دولت کیتبروکرا

+ 

 با یارضعع اصععلاحات

 در ادغعععام هعععدف

 بععا یجهععان اقتصععععاد

 تیععحمععا تیععمحور

 یکشاورز

+ 

 با یارضعع احاتاصععل

 در ادغعععام هعععدف

 بععا یجهععان اقتصععععاد

 تیععحمععا تیععمحور

 یکشاورز

+ 

 با یارضعع اصععلاحات

 دولت اسععتقلال هدف

 شععععدنیصعععنعت یبرا

 کشور

 - ینهاد اصلاحات

 برنامه سععازمان کنشِ

 عنوانهب نعه بودجعه و

 سععععععازمعععان کیععع

 یمشععارکت گرِتیهدا

 کهبل رتمرکزگرایغ و

 نعععهعععاد ععععنعععوانهبععع

 فقععدان تعمعرکعزگرا؛

 ینععهععادهععا ریععسععععا

 لیععقب از کیععتبروکرا

+ 

 دولععت اصعععلعاحعات

و  1399 در اوزال

 سعععععازمععان جععادیععا

 یاسعععتان یزیربرنامه

 رفرم ؛ییاجرا نهاد در

در  شیععکععمععال درو

 رییو تغ 2111سععععال 

 صاداقت کیسعتماتیسع

+ 

 یملّ  بانک اتاقعدام

 یاقتصععاد یتوسعععه

 1311 یدهعععه در

 سازمان کی ینمونه

 ر؛تگیهدا-زیربرنعامه

 یاقتصععاد اصععلاحات

[ توسعععط رتال طرح]

در سعععال  کاردوسععو

و جعععهعععش  1339

+ 

 ییاجرا واحععد جععادیا

 1311 سال در توسععه

 نینععخسعععت عععنععوانهبعع

 -زیربرنامه سعععازمععان

 تاصعلاحا گر؛تیهدا

 در نپ برنامه ییاجرا

 استقرار و ؛ 1311 دهه

 یمعععلّععع سعععععازمعععان

 در متحد یهاییمعالعا
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 ،یاتیعملّ یزیربودجه

 کنندههمعاهنگ نهعاد

  .یگذارهیسرما

 یرانت اقتصععاد کی از

 یرقابت اقتصاد به

 یاو توسعه یاقتصاد

  لیبرز

 تععوسععععط 1391 دهععه

   محمد ریماهات

 یگراتوسعه دولت

 دیجد
- + + + 

 قیتحق یهاافتهی:منبع

 است بیغا انریا در ینهاد اصلاحات و یکیتیژتوپول ینهیزم یعنی یخیتار یرهایس خط از نمود نتریاصلیجدول:  حیتوضع

  .ستین همخوان زین دیجد یگراتوسعه دولت مفهوم با رانیا ریاخ یدهه سه یِاتوسعه گذار نظر نیا از و

 

 عموماً آنها دیجد نسععل جمله از گراتوسعععه دولت انواع یهمه ،1 یشععماره جدول د بند مطابق

 ،گراتوسعه انینظام توسعه، به معطوف سمیونالیناس ،گراتوسعه نخبگان چون یمشخص یهایژگیو واجد

 منابع کنترل تیظرف و ،،یضع یمدن یجامعه ،یدولت لاتیتشک ینسعب اسعتقلال ،گراتوسععه یسعبروکرا

 مدل کشورِ سه با رانیا یسهیمقا شامل که 9 یشماره جدول در چنانچه. هستند دولت توسط یاقتصاد

 نظر نیا از دهدیم نشععان تاسعع -یمالز و هیترک ل،یبرز -مطالعه نیا در دیجد گرایتوسعععه دولت

 با] گراسعهتو نخبگان و نخبگان یرهبر ،یعنی د،یجد گرایتوسععهدولت  کی یهایژگیو نیتریاصعل

 و یاقتصاد منافع کنترل تیظرف و گراتوسعه انینظام توانمند، یسبروکرا ،[توسعه سر بر انشقاق به توجه

را با  فوق یژگیکه هر کدام از هر هفت و تندهسعع بیغا ریاخ یسعه دهه رانیا در ینهاد یافتگیتوسععه

  .میدهیم حیاختصار توض تینها

 گراوسعهت هایدولتاست. همه  گراتوسعهدولت  یِژگیو نیترو مهم نینخست گراتوسععه نخبگان

روند  بردشیمصععمم به پ ی(؛ نخبگان219:1991 چ،ی)لفت و اندشععده تیمصععمم هدا ینخبگان یاز سععو

دولت و جامعه  یرابطه یبازساز و یاقتصاد یتوسععه یبرا انهیگراملّی یقو یهازهیانگ یتوسععه، دارا

 191 یتجربه کی و یطلب اصععلاح انیجر دو از سععاله 111 یتجربه کی رانی. ااقتدارگرا یهامیدر رژ

 یشیراگ عمدتاً توسعه، تحقق یبرا خود یفکر یهاتلاش نینخسعت در انیرانیا و دارد ینوسعاز یسعاله

 جادیا یبرا آن ییتوانا و دولت در را توسعععه موتور که معنا نیا به داشععته، محوردولت و انهیگراخبهن

 تأکید( 112-119: 1993) یاسکندر و اینشعهرام دگاهید(. از 1:1992 نژاد، یغن) جسعتندیم یدگرگون

 در که اسععت لیدل نیا به رانیا جمله از انهیخاورم شععدنیصععنعت حال در یهانظام در نخبگان نقش بر

 قدرت لیدلهب زین و یمدن یجامعه ضعععع، و اقتدارگرا یهانظام تیحاکم لحاظ به معاصعععر، خیتار

 از پس زین انریا در. اندبوده استیس و اقتصاد یعرصه یاصل گرانیباز نخبگان حکومت، نهاد یاقتصاد
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 لیدل به یپهلو یدوره رد یفرهنگ و یاجتماع ،یاسععیسعع یدگرگون در نقش یفایا در نخبگان یناتوان

 اجماع عدم و یاسععیسعع یچندپارگ زین و(، 12-19: 1991،ی)رهبر تیحاکم یانهیاقتدارگرا سععاختار

 یحت شده باعث ،1(229: 1939)دلفروز،  توسعه یمقوله سر بر جنگ از بعد یهاسعال در ینخبگدرون

 لیکمت را گراتوسعععه دولت کی یریگشععکل یرهیزنج نتواند یجهان یبازارها به معطوف هایشیگرا

 یجمهور گفتمان یمرکز یهانشععانه از یکی عنوان به شععدنیصععنعت یمحور تیاهم رغمیعل و کند

عنوان  توانیم حداکثر و ستندین انسجام یدارا کشور در یتجار-یصنعت نخبگان جنگ، از بعد یاسلام

 اطلاق کرد. رانی(را در ا1311)تاکاتو،  گذار حال در نخبگان

 نیترلیاصو است توسععه به معطوف سعمیونالی، ناسعما مطالعهگرا در دولت توسععه یبعد یِژگیو

نظام  عیسر شدن یقلمدادکردن و صنعت یی اقتصادی به واسطهتوسعه یبرا زهیانگ جادیآن، ا یمشخصه

سم یونالیگمان ناسی(. ب03: 2111 ل،یمانداو) دولت است یِاصعل یفهیبه عنوان وظ یاقتصعاد-یاجتماع

( و 119: 1999 ،یو طرفدار زادهی)عل بوده ملّت –ن دولت یتکو یدتولوژیه ایترک مانند به زیران نیدر ا

....شکل رانیا-جنگ عراق ،1911انقلاب ، 1311ملّی شدن نفت در سال  ،یعنی یخیتار دادیچند رو یط

ن گفته و در مت شیوارد پبا توجه به م رانیدر ا سمیونالی(. ناسع2111،ی)فرهام اسعت افتهیخود را  یکنون

و عناصر  یجامعه پساانقلاب کیدر  یو فرهنگ یمذهب ،یاز عناصر قوم یبیمعاصر، ترک یبازنمود فرهنگ

 پسععاجنگ یجامعه کیی اقتصععادی در فعال دولت در توسعععه یرا با توجه به مداخله گر یاقتصععاد

                                                      

داشتند و  یمتنوع و متضاد اریشد که افکار بس میتقس ییهاگروه انیمبارزه قدرت م به عرصه رانیانقلاب، ا یروزیبا پ 1

 یاسیس-یاقتصاد یهاشیکشور، درواقع مختصات پو یاقتصاد یریجهت گ یبر رو ونیو عدم اجماع انقلاب یزیهمست

از اختلاف  یسودمند تِیوار ی( با اراته201-291: 1939قرار داد. دلفروز) تأثیرپس از جنگ تحت  یرا در دوره رانیا

بحث عدم اجماع نخبگان -یو لشگر یکشور یروهایاعم از مجلس، دولت، ن-رانیمراکز قدرت در ا نیب یداخل ینظرها

رگ بز «یگفتمان یهاچرخش»گذارد و آن را  یگسترده و به بحث م یلیچارچوب تحل کیپس از جنگ را در  رانیدر ا

کند نه اختلاف در  یم زیگرا متماتوسعه یهارا از دولت رانیآنچه ا ،یو دگاهیدداند. از  یپس از جنگ م یهادر دولت

خاذ منختل، و ات یهاکلان کشور در دولت یاجتماع-یاسیس یهااولویت یبلکه عدم اجماع بر رو ،یاقتصاد یهااستیس

 یاهمیسنگاپور، رژ و یچون کره جنوب ایشرق آس یگراتوسعه یهادولت در کهیدر حال متفاوت است. یهااستیس

 تحولات داد، ینم را کلان یهااستیس از یانحراف گونهچیه یی اقتصادی، اجازهدادن به توسعه تیاقتدارگرابا اولو

 یمانگفت یهاچرخش یرا به عرصه رانیا استیس یدر انتخابات ، عرصه یروزیکسب پ یبرا هاو تلاش رانیا یاجتماع

پنج ساله و سند  یهابرنامه رینظ یاقتصاد یاسناد بالادست یطیشرا نینمود.در چن لیتبد یاسیس یهامداوم جناح زیکلان و ست

 شدند. لیتبد یاسیس یهاانیجر زیمتفاوت و ست ریتفاس ی، خود به عرصه1010انداز چشم



 چهاردهم یهگرا در ایران سدبست دولت توسعهبن/  19

  

 
 

 |
ی

اس
سی

د 
صا

اقت
د 

نق
 |

 

طوف به مع سمیونالیناس ینوع یژگیو یاقتصاد سمیونالی( و احتمالاً ناس2110،یو مرعش یی)آقا داراسعت

 است.  رانیتوسعه در ا

 و ینظام قدرت توسعه، انیم مستحکم نیآغاز وندیگرا است که از پتوسععه انیسعوم نظام یِژگیو

است  یخارج دیتهد و یامنطقه رقابت به پاسخ به ازین امدیپ یادیز حد تا وندیپ نیا و دیآیبرم استقلال

دت مگرا هستنند و در درازشان، توسعهییان به رغم اقتدارگرایاز نظام یاره(. پا200: 1991 چ،یو)لفت 

 اندهخود هموار کرد یکشورها یورود دموکراس حتی یو تا حدود یشتابانِ صنعت یتوسعه یراه را برا

 مصععر، جمله از قایآفر شععمال و انهیخاورم یکشععورها اکثر مانند به زین رانیا در(. 1932 ش،یدور اند

 ،ییتنها و یهی)فق شععودیم مشععاهده انینظام یردپا مدرن دولت اسععتقرار زماندر  .....،هیسععور ،هیترک

 یروهاین یتوجه خود را به گسترش و نوساز محمدرضعاشعاه ، مرداد 29 یکودتا از پس(. 110: 1931

 ریدر سعععا ینظام یهاینوآور یبه اشعععاعه گاهچیدوره ه نیدر ا یگریمسعععلح معطوف کرد امعا نظام

 ان،ینظام ینینقش آفر زین 1911انقلاب (. بعد از 11-11: 1993)چمن کار،  دینجامین یاقتصاد یهاخشب

شته شد. ی اقتصادی کشور برداسپاه در توسعه ینیآفرنقش یبرا نهیزم ،سالهجنگ هشت درپینخست، 

مشععکل  یاقتصععاد یهاجنگ در بخش یدوره  ینظام یهاینوآور یاز اشععاعه یبرآورد زین نجایدر ا

سععپاه  یاتوسعععه-یاقتصععاد یهاتیگردد، فعالیگرا بر متوسعععه انیاسععت و تاآنجا که به کارکرد نظام

(، نه با 1991 ان،ی)حجار است اریعتمام هیکنعان اورن و جمال گورسل در ترک میپاسعداران نه مانند رژ

اسععت.  سععهیمقاقابل رات،صععاد یتوسعععه یاسععتراتژ ی( در راسععتالی)برز نیلات یکایآمر انینظام تیفعال

 یعیفعال در اقتصععاد ، روندِ طب یهااز گروه یکی[ به عنوان انینظام ری]و سععا کارکرد سععپاه پاسععداران

گرا نخواهد هتوسع یبر نفت است که کارکرد یمبتن یبرآمده از ساختار اقتصاد بعد از جنگ و طیشرا

 بود.

 أکیدتمختل، مورد  نیگرا به عناوتوسععععه یسعععبروکرا یعنیگرا، چهارم دولت توسععععه یِژگیو

 یتوسععععه یدوگانه یهاآن تحقق هدف یِژگیو نیترحوزه بوده و اصعععلی نیا یپردازان اصعععلهینظر

 یسبروکرا(. 9: 1931 ،ییو تنها یهی)فق دولت در توسعه است یمداخله قیاز طر یو ملّت ساز یاسیس

دولت مطلوب و »ا و عناصععر مربوط به ه شععهیاز دولت اسععت و اند یبرداشععت وبر یگرا مبتنتوسعععه

که  ایشرق آس یها یسعبروکرا(. بر خلاف 1991 چ،یرا با خود به همراه دارد )لفت و «خوب یحکمران

 یخوباند بهانستهتو یفن تیاستقلال و صلاح ،ییکارا ،ینظم و انضباط ادار ،یسالارسعتهیبر شعا تأکیدبا 

رن و مد کیتبروکرااز سععاختار  رانیا یسععبروکراد، کنن یو راهبر نیرا تدو یاتوسعععه یهااسععتیسعع

دون استقلال ندارد که بتواند ب یاسیس یاز دولت و حوزه  یسبروکرا نیدارد. ا یادیز یفاصعله یعقلان
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خاذ ی اقتصععادی اتبه توسعععه لین یرا برا یعقلان یاقتصععاد ماتیتصععم ،یاسععیسعع یتوجه به فشععارها

 کی ،ریزی جامع در کشععوربرنامه یعنوان متولن برنامه بهسععازما گر،ید ی(.از سععو1939کند)دلفروز، 

 ینعتص یدارنبوده اسعت؛ که قادر باشعد به سرمایه رتمرکزگرایمحور و غگرِ مشعارکتتیسعازمان هدا

(، عط، به 1390) هپتر یبندکمک کند. با توجه به طبقه یمدن یِسبروکراکردن  نهیمحور و نهاددولت

 یروکراسبه ب رانیدر ا یسبروکرا ،یسبروکرادولت و  یِو همپوش یاسلام ینظام جمهور یدتیعق یمبنا

 -ایق آسعععشعععر یکشعععورها یگراتوسععععه کِیبا نظام بروکرات یادیاسعععت و تفاوت بن کینزد یناپلئون

 1.دارد لیبرز و هیترک در یحزب یبروکراس ای یعقلان یسابروکر

 یرااز اسعععتقلال لازم ب یسعععطح ارز باهم یدولت لاتیتشعععک ینسعععب اسعععتقلال یعنی پنجم یِژگیو

 یدر شبکه یاستقلال نیز طرف دولت اسعت و چنمتعدد در درون طبقه حاکم ا یهابخش یسعازمانده

ن، ییگر به تعیکدیشعععه دارد که همراه ی( ریا خعارجیع یگران )داخلیبعاز ریونعد بعا سعععایاز پ یمتراکم

، با وجود  رانی(. در ا1991 ،یسععلام یبا می)ابراه کنندیهدف توسعععه کمک م یمجدد و اجرا،یتعر

 میرژ یِاشقرن نوزدهم به فروپ یشکل گرفته در انتها یِو نظام یمدن یکه توسط بروکراس انقلاب از بالا

 دشوجود طبقات پراکنده از استقلال برخوردار  سبببه نیگزیجا میرژ یعنیاول  یپهلو د،یقاجار انجام

، 1911اس،)العط کرد تیخود را تثب یاسععتقلال نسععب آن یاقتصععاد یو کارکردها یدلیل بروکراسععو به

دوم به  یچون گذار پهلو یلیبه دلا 1911و 1901 هایدر دهه یاستقلال نسب نی(. ا111-119بخش دوم: 

(. انقلاب 2110ان،یمیو حک زادهی)عل برقرار بود یاجتماع نفعذی یهااز گروه یازین یو ب ریدولعت رانت

 جادیال ااز استقل یمنبع نیگزیجا یهاحکومت یها که براخود انقلاب تیماه لینخست به دل زین 1911

                                                      

-یاسیس یهاشیوبر پ یقاطع اتتأثیرداند که یم یاصل یژگیسه و یرا دار رانیا یاسی( نظام س221-223: 1939دلفروز) 1

قدرت که از تمرکز قدرت  یتکثر و پراکندگ ؛دوم،یو مردم یاله تیمشروع یدارند. اول، منابع دوگانه یاقتصاد

را  رانیا یاسیر سکه بست یدتولوژیا کیکه به مثابه  ییکند؛ و سوم، انتخاب گرایم یریبخش جلوگ کیدر  یریگمیتصم

و  لی)برز دیجد ای ایشرق آس یگراتوسعه یهادولت ریخلاف سابر نینابرااست. ب کرده لیتبد یراجماعیبستر غ کیبه 

 عیاص توزخ یکند؛ پراکندگ یم لیاوامر آنها تبد ینهادها را به مجر گریعملاً د هیمجر ی(، که تمرکز قدرت در قوههیترک

 کیروکراتب-ییساختار اجرا نینابراکند. بیم لینهادها تبد ریدر کنار سا ییرویرا تنها به ن هیمجر یقوه ران،یا قدرت در

ط سازمان تحت تسل یو هند ینیچ ،ییاتتلاف متشکل از احزاب مالا کی ی)در مالزیاتتلاف یگراتوسعه یهابا دولت رانیا

حزب  یدارا یگراتوسعه یهادولت ایکند( یکشور حکومت م نیست در اهاسال UMNO ایمتحد  یهاییمالا یملّ

 نه رانیا در. دارد یادی[( ؛ تفاوت بنتوسعه و عدالت حزب تحت هی،] ترکPAP ایب عمل مردم )سنگاپور تحت حز مسلط

 انیگرا)اصول مختل، یهاجناح نیب زین یاگسترده اتتلاف چیه بلکه نداشته(وجود مسلط جناح ای) مسلط حزب یالگو تنها

 .است شده افزوده ینخبگ درون یهاشکاف زانیم بر زمان مرور به برعکس، و نگرفتهصورت  (طلبان اصلاح و
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 دیانبود. در کنار موارد فوق، ب یاجتماع یهادولت از طبقات و گروه یدر اسعتقلال نسب یکنند، خللیم

 یهاشععارکت گروهبه م یدولت سععتمیسعع یازینیاز ب یگریمنبع د یمثابهبه نییپا-ریزی بالابه نظام برنامه

 به جهتو با رانیا در دولت ینسب استقلال ،همهبااین. کرد اشاره گذشته یدهه شش در توسعه در نفعذی

 .است بوده کشور یاتوسعه انیجر به دادن شکل یاصل عوامل از اآشکار شده ذکر موارد

ب، یاغ یده ایگرا اغلب پداست که در متن دولت توسعه ،یی مدنی ضعجامعه یژگیو نیششم

محرز اسععت که در آنها  شععتریاقتدارگرا ب یامر به خصععوص در نظام ها نینظم اسععت. ا ی، و بیضععع

ارآمد و نکه ناکیا ایا وجود ندارند و یرا به چالش بکشععند  یکه بتوانند قدرت دولت یاجتماع یهاگروه

ی مدنی جامعه یهاپردازان قبض و بسطهی(. عموم نظر121 -121: 1990 ،یاری)هوش باشند ی، میضع

 یسععلاما یجمهور تحولات معتقدند و داند یم مرتبط ریرانت یهابا ویژگی رانیدولت ا یها شیبا پو را

ط دولت مرتب یی مدنی( با بحران مالتوجه دولت به جامعه یمعناان جنعگ )عمدتاً بهیعران بععد از پعایا

 یاجحکند) یمرا به خود وابسععته  یمدن یامعه جاسععاسععاً دولت  ،یرانت یدر اقتصععادها کهنیا اسععت و

دولت و  یرابطه ،یدورنگاه نیبا چن زی( ن900-901: 1939(. دلفروز)1991 ،یو سمت 91: 1991،یوسفی

ت به اساساً دول ،یرانت یدر اقتصادها نکهیداند و آن ایم یاصل کل کی رویپ رانیی مدنی را در اجامعه

سعععان،  نیکند. بدیابسعععته مچون درآمد نفت، آن را به خود و ییاز رانت ها یبرخوردار یواسعععطعه

حت ت ایسععاخته دولت شععتریگرا ندارد و بتوسعععه یهادولت ریسععا یتفاوت چندان رانیا یمدن یجامعه

ت فراهم کند که دول یبرا یبعضاً توانسته ثبات و آرامش یضع، نسب نیکند. ایم تیکنترل دولت فعال

 خود را اجرا کنند. یهااستیس

[ توسعععط یو جهان ی]محل یکنترل منابع اقتصععاد تیظرف یعنی گرادولت توسعععه یژگیو نیآخر

درازمدت  یصاداقت یاز بازار به مثابه ابزار دگرگون مندنظام یبه استفاده  یدولت نیچن تیدولت، از قابل

(. 213: 1991 ،چیولفت) گرددیمبر یصنعت یهاستمیس یگستردن رشد و برقرار یبرا یطیجاد شرایو ا

ی محلی[ ]و سععرمایه یخارج یهیو اقتدار دولت، عموماً سععرما تیگرا بعد از تثبتوسعععه یهادر دولت

فعال،  یصععاداقت یپلماسععیدر کنار د یکنترل منابع اقتصععاد تیکند و ظرف یم افتنی تیشععروع به اهم

 رانین دولت در ااپردازهی(. اکثر نظر11: 1991 ،یگرا است)واعظتوسععه یهادولت ریزناپذیگر یِژگیو

 لیبه دل رانیدر دولت ا کارفرمایی یهاو گروه یخصععوصععم با بخشیمسععتق وندیپ یبرقرار یاز کاسععت

، 113: 1999، یسلام یمبای)ابراه اندگفته سخن رانیدر اقتصعاد ا یدولت یدارسعرمایه تیمالک یطرهیسع

 یمهم راتییغت رانیا یدامنهپهن دولتِ دل در نکهیا با(. 11: 1912 ،یرزاق و 22: 1999درخشعععان، 

اه توسط ن دستگیا یهاتیدرصد فعال یش از سیب مثال عنوان به و شده برقرار یبازار روابط به معطوف
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 نیا اما ؛( 1932 پور، ییجلا و 1991 ارنژاد،یشود)بختیانجام م یمانکاریپ یهاو بخش یبخش خصوص

 تراییدر برابر تغ یبخش خصعععوصععع فرمایاناز کار تیحما یعنیدولت،  یگرشپرور نقش یمعنا به

ی محلی و وصل کردن سرمایه رانیبازار از طرف دولت ا یکنندگلیمفقوده تسه ی. حلقهستین یجهان

شد ر یمانع اصل مثابهبه یو انسان یبر منابع ماد یدرآمد نفت یدولت دارا یطرهیی جهانی، سعبه سعرمایه

 (. 1999 ،یسلام یمبای)ابراه است فرماییکار یهاگروه

 جهتو با]گراتوسعه نخبگان و نخبگان یرهبراز جمله،  فوق یهایژگیو یبرخ فقدان ،ص،الومع

 دهدمی حیتوض یاقتصاد منافع کنترل تیظرف و مستقل، و مندتوان یبروکراس ،[توسعه سر بر انشقاق به

 نقر یوابسععته ونیفرماسعع کی از یسععاز دولت چون ییروندها نکهیا با چرا ،(9 جدول: به دیکن نگاه)

و  خاص یگرکنش جنگ، از بعد یها سعععال در یسعععاز دولت تداوم ،ی پهلویدوره در ینوزدهم

 زا یخاص صعورت سعرشعار، یعیطب منابع از برخوردار دولت یاقتصعاد ییِگراعمل و ان،ینظامجزءنگرِ 

  .است بیغا رانیا در دیجد گرایتوسعه دولت اما کرده، جادیا کشور در را ییاقتدارگرا و یبروکراس

 

 

و  هیرکت ل،یبرز - دیجد یگرابا سه کشورِ مدل دولت توسعه رانیا ۀسی: مقا3جدول 

 هایژگیودر -یمالز

 هاویژگی کشور
 ابیحضعععور/غ

 یژگیو

 ابیععحضعععور/غعع

دولعععععععععععععععت 

 یگععراتععوسعععععععه

 دیجد

 لیبرز

نعععخعععبعععگعععان 

 گراتوسعه

اقتصععععاد، تجععارت  اسععععت،یععنقش نخبگععان در سععع-1

(DiCaprio and Vehmaan-Kreula, 
2009) 

 297:) لینخبگان )کاردوسو و لولا( در برز یرهبر -2

Garcia,2009) 

 ی جهانیو اتصعععال بعه سعععرمعایه ینخبگعان صعععنعت -9

(Amsden and et.al, 2009) 

+ 

نعععخعععبعععگعععان 

 -یصعععععنعععععتعع

 یتجار

+ 
 

 سعععمیونالیناسععع

 بععه معععععطععوف

 توسعه

 2002:110) قرن نوزدهم یگرایبوم سمیونالیناسع-1

Cleary , Freyre and) 

 Sachesگرا )طلب و هدفتوسعععه سععمیالونیناسعع -2

and et.al,2009: 110) 

+ 

 سعععمیونالیناسععع

 یاقتصاد
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 2012,) گراتیحما یاقتصعععاد سعععمیونعالینعاسععع -9

Valores) 

 انیعععنعععظعععامععع

 گراتوسعه

اردوسو، )کلیوابسته در برز یتوسعه یالگو و انینظام-1

1313) 

 بعععا افعععتعععهیعععونعععدیعععپععع دولعععت و انیعععنعععظعععامععع -2

 (131-132: 2110ی)کوهلیدارهیسرما

 Hagopianو اصعععلعاحات از بالا) یرهبران نظعام-9

and Mainwaring, 1987:2-4.) 

+ 

 یبععروکععراسعععع

 گراتوسعه

 2014توانمند و منسعععجم) یاقتصعععاد یبروکراسععع -1

Dasandi,) 

 یانمونه BNDE ایی اقتصععادی بانک ملّی توسعععه -2

-113: 1991)اوانز،  لیگر در برزتیعاز سعععازمعان هعدا

122) 

 (2111 ،ی)کوهللیدر برز یدولت یاز بروکراس یمدل -9

+ 

 یبععروکععراسععع

 یحزب

 یاسععتقلال نسععب

 یلتدو لاتیتشک

 ینسب استقلال یبرا ییمبنا یمعدن و اسعتخراج عیصعنا -1

 (1991)اوانز، دولت

ساز نهیزم یو نخبگان اجتماع یاقتصعادِ مدن یهمکار -2

 یرسععععاختیز یصعععنعت یهععاحضعععور دولععت در پروژه

(Burton and Stevens, 2010:212 ) 

ساز استقلال دولت در کنش نهیزم «یمحل یهادولت» -9

 (11: 2119،یو مورف نزی)مول یجهان یمال یبا بازارها

+ 

 یمدن یجعامععه

 ،یضع

دولت، جامعه و  انیم وندیدر پ لیبرز یمدن یجعامعه -1

 (1: 2113تزر،یبازار ) آور

عملکرد  یواسعععطههب یمدن یتسعععلط بازار بر جامعه-2

در اقعععتصعععععاد  لیعععبعععرز یشعععععدهدولعععت ادغعععام

 (REOS,2013:3-4)یجهان

+ 

 لکنتر تیععظرف

 یاقتصعععاد منابع

 دولت توسط

 یخارج اسعععتیفععال و سععع یاقتصعععاد یپلمعاسعععید-1

 (110: 1932 ،یمیو عظ ی)فاخر گراتوسعه

 وکارکسعععب یشعععبکه جعادیو ا یمحل ینیکعارآفر -2

 (1-3: 2111،ورتیاوز و وملی)دا

 یو محل یجهان یهیسعععرما نیب لیشِ دولعت برزکن -9

 (2111ن،یو مارت کسی)آرب

+ 
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 یمالز

نعععخعععبعععگعععان 

 گراتوسعه

 انیععگراملّی انیععتوازن م جععادینخبگععان بععا ا یرهبر-1

-Case, 1996 :174ها)ینیو اجتماع چ ییایمعالا

175) 

 ییایآس یهاارزش تیو اهم شعرق به نگاه اسعتیسع -2

 یمالز نخبگان نزذ

 بخش و یبروکراسععع درون در نخبگان نیاتحعاد ب -9

: 1939)دلفروز،  محمد ریماهات یدوره از یخصعععوصععع

113-111) 

+ 

نعععخعععبعععگعععان 

 -یصعععععنعععععتعع

 یتجار

+ 
 

 سعععمیونالیناسععع

 بععه معععععطععوف

 توسعه

تو در پر یملّت مدرن پسااستعمار کی یرسعازیتصعو-1

-Sryadinata,2003:132) یفرهنگ ،یتکثر قوم

133) 

 یدتولوژیا کی وانعن به ،یدولت یسعععازیاسعععلعام -2

 (39: 1931 ،یدانشمند و یلیساز )خلملّت

 و یاقتصعععاد سعععمیونععالیبخش نعاسعععکعارکردِ توازن -9

 (201:  1331)شمسول، یمدن

+ 

 سعععمیونالیناسععع

 و یاقععتصعععععاد

 یمدن

 انیعععنعععظعععامععع

 گراتوسعه

 یحضعععورشعععدن بدون همیبه صعععنعت یگذار مالز -1

 (011: 1991)اوانز، انینظام

 یاسعععیععسععع یالگو و قتععدرم دولععت یریگشعععکععل-2

در  یمدن یهاارزش به دیمق و خاص یسعععیپعارلمعانتار

 (111: 1993 ،یرزادی)ش یمالز

- 

 یبععروکععراسعععع

 گراتوسعه

 یماعاجت رییبعه مثابه عامل توسععععه و تغ یبروکراسععع-1

 (1991ن،ی)آص، حس

)لفععت یگر در مععالزتیععهععدا یهععاوجود سعععازمععان -2

 (11: 1991چ،یو

 از تر نییپا یسطح خودمختار اما با یوبر یبروکراس -9

( وانیو تا یجنوب ی) ژاپن، کره« بزرگ[ یسعععه ]الگو»

 (11: 2112،ی)راتل ایدر شرق آس

+ 

 یبععروکععراسععع

 یقانون-یعقلان

 یاسععتقلال نسععب

 یلتدو لاتیتشک

گرا ]و مداخله دولت کی یمقتدرانه یهعاتیعحمعا-1

 نیا هتوسععع مراحل نیمسععتقل از منافع طبقات[ در نخسععت

 ( 91: 1932 ،یدانشمند و یلی)خل 11 یدهه در کشور

و  دارنیاز طبقات کارگر، زم یاسعععتقلال دولت مالز -2

 (1939دار )دلفروزهیسرما

+ 
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( یو پرورشعععگر گریه)قعابل یاتوسعععععه یهعانقش-9

 (111-111: 1991دولت)

 یمدن یجعامععه

 ،یضع

 1931ن محمد،یزالدی)عز ااقتدارگر یامعدل رسعععانه -1

:212) 

 یجععامعععه کیععدر  یمععدن یجععامعععه یداریععپععد -2

کاملاً به دولت وابسعععته  یتیو چندقوم یپسعععااسعععتعمعار

 (Ahmad Farouk , 2011: 92است)

+ 

 لکنتر تیععظرف

 یاقتصعععاد منابع

 دولت توسط

 یراب طیشعععرا یکنندهتیبه عنوان دولت تثب یمعالز -1

 (1991ل،ی)اونبازار تیفعال

ی عهو توسعع یاسععیقدرت سعع یو وابسععتگ ییگرامنطقه-2

 (1991 ،یضی)ف اقتصادی

 یهابنگاه یتوسعععه به یمالز نِیتعهد دولت کارآفر -9

 (1911 ،یقانی)م کوچک

+ 

 هیترک

نعععخعععبعععگعععان 

 گراتوسعه

و ظهور نخبگان  یقو دولت ه،یترک ونیزاسعععیمعدرن -1

 (0: 2113)درِهر،ینظام

ن و ها )عدنابا بروکرات سعععتینخبگعان کمعال ونعدیپ -2

 (11: 2119ن،یکارول

 وندیپهم( یآناتول ی)ببرها یتجار-ینخبگان صعععنعت -9

 در اوزال یاقتصععاد اصععلاحات و دیجد ییگرااسععلام با

 (19: 1931،ینژاد و اکبر ی، مصل1999)فولر، 1391

+ 

نعععخعععبعععگعععان 

 -یصعععععنعععععتعع

 یتجار

+ 
 

 سعععمیونالیناسععع

 بععه معععععطععوف

 توسعه

 یخیتار طیشرا ریزناپذیگر امدیپ هیترک سعمیونالیناسع-1

 –یو قوم یضععداسععتعمار یبا سعرشععت یالمللنیب خاص و

 (Azarian,2001:82)یزبان

کار در اسعععلعام و عناصعععر محافظه ینعدهیادغعام فزا -2

 دیو تشد انینظام یدولت در دوره یرسعم سعمیونالیناسع

: 1991،یی)طاها حزب عدالت و توسععععه یآن در دوره

112) 

 هیرکت سمیونالیبه ناس یو اقتصعاد یورود عناصعر مدن -9

 )همان( اوزال یدوره در

+ 

 سعععمیونالیناسععع

 و یاقععتصعععععاد

 یمدن

 انیعععنعععظعععامععع

 گراتوسعه

فراتر  انینظام تیو اهم هینقش ارتش در استقلال ترک -1

پس از اسعععتقلععال  یهععانهععادهععا در سععععال ریاز سععععا

+ 
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(Capezza, 2009:18-20 and Karpat, 

1970) 

 ،ی)اطهر بازار اقتصعععاد به دنینقش ارتش در رسععع -2

توسعععه به  یهاطرح یبرا تیحما جادیا قیطر از( 1991

 (1991،یی)طاها اسلام یاتوده تیکمکِ جذاب

 یبععروکععراسعععع

 گراتوسعه

در  یبععه مثععابععه کععارگزار نوسععععاز یبعروکعراسععع -1

 (1911)العطاس، بخش دوم،هیترک

 سعععازمان عنوان بعه یالتیعا یزیرسعععازمعان برنعامعه -2

( و 1991ء، معاصر)برادران شرکا یهیگر در ترکتیهدا

 یبنگاه یهاشبکه یکنندهتیتقو

+ 

 یبععروکععراسععع

 یحزب

 یاسععتقلال نسععب

 یلتدو لاتیتشک

 یرامونیپ کشععور کیدر  یدارهیسععرما یریگشععکل -1

 رابرب در هیبه مثابه عامل اسععتقلال ترک ینوزدهم یسععده

 (111-119بخش دوم:-1911)العطاس، طبقات

 31و  91 یدهه یگرادولت توسعععه یاسععتقلال نسععب -2

 Adnan) یت بخش خصعععوصعععیتقو لیدلهب هیعترک

and Caroline, 2013:20-21) 

ا ) وکارهکسععب از تیحما در هیاسععتقلال دولت ترک -9

 (19-21: 1330بوگرا،

+ 

ی مدنی جعامععه

 ،یضع

دولعت سعععاختععه و سعععنعتِ دولععت  یمعدن یجعامععه -1

 (91-39: 2111)توپراک،یقو

 یهار تشعععکلدر براب هیعترک 1«یحعذف-ینگرش منف»-2

 (2111سو،ی)کالایمدن

 یعموم یگرا در برابر حوزهدولعت توسععععه میتحک -9

 هیترک یکییموزا یدر جامعه

+ 

 لکنتر تیععظرف

 یاقتصعععاد منابع

 دولت توسط

 دولتِ جادیسععاز انهیاوزال زم یاصععلاحات اقتصععاد -1

و  یخارج یهیبازار و معطوف به سعععرما یکنندهتیعتثب

 (2111ت، )پولا یاقتصاد جهان

 فعال یاقتصععاد یپلماسععیو د یاقتصععاد ییگرامنطقه -2

 (119-192: 1331ار،ی)با

+ 

                                                      

1Passive-Exclusive Attitude  
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 عیدر غالب صعععنا ییکارفرما یهاتیگسعععترش فعال -9

 متوسط و کوچک

 رانیا

نعععخعععبعععگعععان 

 گراتوسعه

 لیدلهب یدگرگون جعادیدر ا ینخبگعان پهلو ینعاتوان -1

 دلعانامت یگرا و اقتصععاد دولتتیتمام یاسععیسعع سععاختار

 (112-119: 1993یاسکندر و ای)شهرام ن

نخبگان  تیبا محور یاسعععلام یرونعد تحول جمهور -2

 (2111،یشی)قم یحکومت

 یبر رو ینخبگدرون اجماع کی یریگعدم شععکل -9

ز مراک یو تعدد و پراکندگ یاقتصعععاد یهدف توسععععه

 (1939)دلفروز،  رانیقدرت در ا

- 

نخبگان در 

 حال گذار

- 
 

 سعععمیونالیناسععع

 بععه معععععطععوف

 توسعه

 نوزدهم به مثابه واکنش یران سدهیسم در ایونالیناسع -1

 ییاروپا یهاطلبانه قدرتتوسعععععه یهعااسعععتیعبعه سععع

 (919: 1931،یسازع ملّتدولت یدتولوژی)ا

 رانیدر ا سععمیونالیمنبع مهم ناسعع سععالههشععتجنگ  -2

 (21-21: 2111 ،ی)فرهام

 ینگفره و یمذهب ،یقوم عناصر مرکب سمِیونالیناسع -9

 (2110 ،یو مرعش یی)آقا یپساانقلاب یجامعه در

 1911 یاز دهه انهیگراخاص یاقتصاد سعمیونالیناسع -0

 پساجنگ یهادر دولت

+ 

 سمیونالیناس

 یاقتصاد

 انیعععنعععظعععامععع

 گراتوسعه

 قیی اقتصعععادی از طرتوسععععه ؛یپهلو یگرینظعام -1

 (1993)چمن کار،  یکنشِ نظام

 کِیتبروکرا ینهادها با وندیپ رد انینظام ییعملگرا -2

 پساجنگ  رانیا

قعدرت در  یهععاگروه کیععتنهععا بععه عنوان  انیععنظعام -9

 (1331 ه،ی)هاکو رانیاقتصاد ا

- 

 یبععروکععراسعععع

 گراتوسعه

و  ی پهلوی اولجعایی قعدرت از بعالا در دورهبعهجعا -1

 )العطععاس، بخش دوم، گراتحول یبرروکراسععع جععادیا

1911 :113-119) 

ریزی جامع در کشور و برنامه ین برنامه، متولسعازما -2

محور و گرِ مشععععارکععتتیععسععععازمععان هععدا کیععنععه 

 (1313)واترستون،  رتمرکزگرایغ

- 

 یبروکراس

 یزبرحیغ
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از نوعِ مدرن و  رانیا یسععاختار بروکراسعع یفاصععله -9

دولت و  ی( و همپوشععع909: 1939)دلفروز،  آن یعقلان

 یاسلام یجمهور یدتیدر نظام عق یبروکراس

 یاسععتقلال نسععب

 یلتدو لاتیتشک

و  ی پهلوی اولدر دوره جعایی قعدرت از بعالابعهجعا -1

 مسعععتقل از طبقات پراکنده )العطاس، یبروکراسعع جادیا

 (119-113: 1911بخش دوم، 

، 1311،یدوم )مهدو یپهلو ِ ریاسعععتقلعال دولعت رانت -2

 (2110ان،یمیحک و زادهیعل

 یماعرابر طبقات اجتدولت در ب یتداوم اسعتقلال نسب -9

دار( پس از انقلاب )دلفروز،  نیدار و زم)کارگر، سرمایه

از قبل  یدولت یدارروابطِ سرمایه دیدلیل بازتول( به1939

 موجود

+ 

ی مدنی جعامععه

 ،یضع

 ی مدنیانقلاب مشروطه و گسترش جامعه -1

 ندویی پهلوی در پی مدنی دورهقبض و بسعععط جامعه-2

 (1919 و 1911 ،یوسفی ی)حاج دولت یرانت تیا ماهب

بعد از  یی مدنی تحت تسعععلط دولت در دورهجامعه-9

 جنگ 

+ 

 لکنتر تیععظرف

 یاقتصعععاد منابع

 دولت توسط

دولت در فراهم کردن  یهااسعععتیسععع ینعاکارآمد -1

و  یت و کنترل بخش خصعوصیهدا یلات لازم برایتسعه

 (22: 1999)درخشان،  بازار

 ،ی)رزاق یخصعععوصععع بخش اب وندیدر پ یناکارآمد-2

1912 :11 ) 

 کردنبازار و وصعععل یکنندگلیدر تسعععه یکعاسعععت -9

 ی جهانیبه سرمایه یمحل یهیسرما

- 

 قیتحق یهاافتهی: منبع

 

 

 

 گرید «یِنرایبست ابن» کیگرا و : روند تحولِ دولت توسعهبحث و جینتا
 میکنیم یاست سع گراتوسعه دولت یبرا یتحولچارچوب  یکه نوع 2 یشماره نمودار پرتو در

از  سععنخ نیا یقافله از رانیا جاماندنو هم  میکن کپارچهیرا  یقبل هایبخشدر  شععدههم مطالب مطرح
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نشان  2 نمودار. اندکردهبه پا  یاکه از قضا در جهان در حال توسعه هنگامه میمجدد کن انِیرا ب هادولت

 - دیجد یگراتوسعععه یهاو دولت ایدر شععرق آسععگرا ی مرکزی دولت توسعععهدهد ظهور هسععتهمی

با گسترش  دونیپهم -گرفتند شکل یجهان نظام مرکزِ در که کیکلاس یگراتوسعه یهاخلاف دولتبر

 وسعععه،ت یسععاختار افتیره طبق چنانکهآن. اسععت رامونیبه پ یدارسععرمایه یاقتصععاد جهان یوقفهبی

 یدهه یهاسال از ایآس شرق در خصوصبه آنها از یخبر که مستعمره یِرامونیپ یهادولت یریگشکل

 با یدارهیرماس یجهان اقتصاد یوقفهیب گسترش با وندیپهم اند،شده دهینام گراتوسعه یهادولت ،1391

 شدنجهانی نیادیبن یهاشیپو به توجه با یوندیپهم نیا طیشعرا رسعدیم نظر به اسعت؛ ینادولتیب نظام

 انهیاورمخ در -مستعمره نه یول -وابسته یاجتماع ونیفرماس چارچوب در مدرن یهادولت و یافتهتعمیم

 نیلات یکایآمر نوظهور یاقتصععادها و ،یجنوب یقایآفر مانند قایآفر در سععابق مسععتعمرات ه،یترک مانند

 .ندهست یجهان نظام کار میتقس به توجه با دیجد یگراتوسعه یهادولت یهانهیگز ل،یبرز مانند

 دو از ثرأمت خود یقبل یها نسععل مانند به که -دیجد گرایتوسعععه دولت نیتکو به که جاآن تا

 خاص یِخیتار و یاجتماع ،یفرهنگ ،ییایجغراف بسععتر و شععدهدگرگون المللیبین سععاختار یِاصععل عامل

 :کند یم بازگو را یاصل روند پنج 2 نمودار گردد،یم بر -است خود

 یهتجرب ،ی جهانیسعععرمایه نظام با وندیپ در دیجد گرایتوسععععه هایدولت روند نینخسعععت-1

 ایآس رقش در گراتوسعه هایدولت گیریشکل: است ایآس شعرقبع  نسعبت اسعتعمار از آنها ترمتفاوت

 یوقفهبی رشگست با -یجهان مراکز با منطقه نیا یوندیپهم به که است استعمار یتجربه از ثرأمت قاًیعم

 یوندیپهم نیا طیشرا رسدیم نظر به سوم یههزار آغاز در. کرد کمک- داریسعرمایه یجهان اقتصعاد

 در مارشععدنراسععتعیغ ینهیشععیپ با هایدولت و یافتهتعمیم شععدنجهانی نیادیبن یها شیپو به توجه با

 سععابقاً یهانویفرماسعع البته. هسععتند دیجد یگراتوسععه دولت یهانهیگز ران،یا و هیترک مانند انهیخاورم

 که ندهسععت دیجد گرایتوسعععه هایدولت یهانهیگز گرید زین قایآفر و نیلات یکایآمر در سععتعمرهم

 ک،یوکراتدم یساختارها گیریشکل تر،متنوع ینهادها جادیا به توجه با – زین آنها یاستعمار یتجربه

 شرق از تمتفاو قاًیعم- شدنیصعنعت به نسعبت توسععه در یفرهنگ-یاجتماع یهاارزش افتنی تیاولو

 .استیآس

: استیشععرق آس ی مرکزیهسععتهعمدتاً متفاوت از  زیکشعورها ن نیا کیبروکرات یسعاختارها-2

 یهاارزش و یشععرق نظم به توجه با که ایآسعع شععرق یکشععورها یوبر یعقلان یهایخلافِ بروکراسععبر

مانند  نیاتل یکایآمر یدر کشععورها گراتوسعععه یهایبروکراسعع افته،ی قوام منطقه نیا یفرهنگ-یاخلاق
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 عمدتاً ،یوپهل عصر یسازدولت فرایند از مدهآبر یِرانیا یو بروکراسع ه،یمانند ترک انهیو خاورم ل،یبرز

 .اندبرآمده ینظام سنت کی از

موجدِ ظهور دولت  توسعه، یاجتماع یهاشعاخا تیو اولو ونیزاسعیفشعار به سعمت دموکرات-9

و  لیانند برزم نیلات امریکای یکشورها یبرخ ،یجنوب یقایدر آفر یاجتماع کیدموکرات یگراتوسعه

 فقر، کاهش کیدموکرات یهاسنت قایآفر یِاجتماع -کیدموکرات هایدولت دراسعت:  هیترک یحدتا

سبت به ن یاجتماع-یاقتصاد خدمات عیبازتوزو  یگرتیتوسعه و حما یفرهنگ-یاجتماع یهاتیاولو

ز ا یدر برخ ونیزاسعععیبه روند دموکرات دیحال با نیع ردقرار دارد.  تیعدر اولو یاقتصعععاد یهعاجنبعه

 یهاسععنت با اسیق در چند هر کرد؛ اشععاره رانیا و هیترک مانند انهیخاورم گرایتوسعععه یکشععورها

 ونیزاسیدموکرات روند یرو شیپ یجد موانع ،یجنوب یقایآفر مانند ییکشورها در تریقو کیدموکرات

 . دارد قرار انهیخاورم در

اسععت؛  دیجد گرایتوسعععه هایدولتدر  گریروند مهم د یاجتماع اسععتیسعع افتنی تیاولو-0

فشعار به سمت اهداف  که،نیا حی: توضعهسعتند یاجتماع رفاه مسعاتل مشعغولدل عمدتاً که هاییدولت

در  یاجتماع گریحمایت ،یتوسعععه در نظام اجتماع یهاپروژه یشععدگو حک تیمشععروع ،یاجتماع

 یتوسعه و آموزش ،هازیرساخت ،یدر منابع انسان گذاریسرمایهو  ه،یسرما عیتوزو  دیانباشت و بازتول

 و یجنوب یقایآفر هند، ل،یبرز مانند 21 قرن گرایتوسعععه هایدولت یاصععل هایاولویتبازار، جزء 

 ( است. رانیو ا هی)ترک انهیخاورم یکشورها از یبرخ

 ینیکوچک و کارآفر یهاوکارکسبو تقدم  یجهان-ی محلیسعرمایه نیدولت ب یکنشعگر -1

د دارد: نمو -رهیهند و غ ل،یبرز ه،یترک-دیجد گرایتوسعه هایدولتاسعت که در اکثر  یروند یدولت

 یکیزدن وندیپ ،ملّیفرا یهیدر سرما یاقتصاد محل یندهیو ادغام فزا ی جهانیسرمایهرشد درحال قدرت

 تیتقو و ،یدولت ینیکارآفر و کوچک یرهاکاوکسعععب از تیدارد و حما یاهیسعععرما مخاطرات با

 هایدولت ریناپذ زیضعععرورت گر وکار،کسعععب یهاشعععبکه جادیجامعه به منظور ا-دولت یهمدسعععت

 .است دیجد گرایتوسعه
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 گراتوسعه دولت یبرا یتحول چارچوب: 2 نمودار

 
 قیتحق یهاافتهی: منبع

 

 که اسعععت تیواقع نیا دؤیم یخش قبلموارد مطرح در ب گرددیبرم رانیا بعه کعه آنجعا تعا امعا

 تدول چون یمیمفاهقبل از انقلاب با  یمهین در ریاخ یسععده در رانیا یتوسعععه در دولت یگرکنش

 در ژهیوهب که چرا ؛گراتوسعععه دولت مفهوم با تا اسععت وجورجفت شععتریب ریرانت دولت و الیمونیپاتر

 جمله از ایآسع شععرق در یزمان یدوره آن موفقِ هایدولت یهایژگیو نیتریاصعل دوم ی پهلویدوره
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 و درتمندق یبروکراسعع دولت، ینسععب اسععتقلال: از بودند عبارت سععنگاپور یحت و یجنوبی کره ژاپن،

 یمهه که ؛یاسیس یدموکراس یبرقرار و کشور، در مسلط حزب کی مدت یطولان تیحاکم کارآمد،

 یدوره با دیجد گرایتوسعععه دولت تناسععب یارهدرب. بود بیغا دوم یپهلو رانیا در هاویژگی نیا

 در هادولت از مدل نیا گسععترش و 1391 یدهه انیپا با زمانهم که سععالههشععت جنگ از بعد یزمان

 هاییویژگ نتریاصععلی میکرد انیب چنانچه زین اسععت، رانیا در یاقتصععاد بازسععاخت با مانأتو و جهان

 سر بر قاقانش به توجه با]گرا توسعه نخبگان و نخبگان یرهبر جمله، از دیجد گرایتوسععهدولت  کی

 با نیبنابر. تاس بیغا رانیا در یاقتصاد منافع کنترل تیظرف و مستقل، و مندتوان یبروکراسع ،[توسععه

 ومتدا ،ی پهلویدوره در ینوزدهم قرن یوابسته ونیفرماس کی از یسازدولت چون ییروندها کهنیا

]که بیش از آنکه  انینظام خاص یگرکنش ،سعععالههشعععت جنگ از بعد یهاسعععال در یسعععازدولت

 رخوردارب های دولت یاقتصاد ییِگراعمل و ،گرایانه است[گرایانه باشعد جزء نگرانانه و بخشیتوسععه

 جادیار در کشو ریاخ یسده در را ییاقتدارگرا و یبروکراس از یخاص صورت سعرشار، یعیطب منابع از

 در یزمان ۀدور آن موفقِ هایدولتبا  اسیق دردوم  ی پهلویدورهدر  گراتوسعععه دولت هم اما؛ کرده

 اسیدر ق سالههشت جنگی بعد از دوره رانِیا در دیجد گرایتوسعهو هم دولت  بود بیغا ایآس شرق

 گر،ید «یرانیا بستبن» کی: است بیغاجهان  یایجغراف یهمه در بار نیا دوره نیا موفقِ هایدولت با

 .گراتوسعه دولت نیساخت و تکو در بستبن بار نیا

و  ییایجغراف یهم دامنه خود یخیتار تحول ریمسعع در گراتوسعععه دولتفوق نشععان داد  یروندها

گون ونهگ و دیجد یهارسععد گاه سععنخیکه به نظر منچنا. آناسععت افتهی یشععتریب یتنوع کارکرد هم

و  کیلاسک یگراتوسعه یهابا دولت یاندک شباهت زین یبه لحاظ ساختار یگرا، حتتوسعه یهادولت

کردن الیمعاصر بوده که با س یشعدهیجهان یفضعا نیا گر،یدارند. به عبارت د ایشعرق آسع یهادولت

از  یارهیزنج به جامعه لیتبد و ت،یاز سععاختار، منابع و عناصععر قدرت و حاکم ییزداتمرکز ه،یسععرما

ها و ژگیوی ،ییایگرا فشععار وارد کرده و بر تنوع جغرافدولت توسعععهاز هر سععو بر  یاجتماع یهاشععبکه

دولت  یبه جرگه -رهیغ و یمالز ل،یبرز ه،یترک -را یگرید یکشورها راًیو اخ ودهزافآن  یکارکردها

 یانقباضعع طیشععرا شععاملکه اعم آن  یلیدلاهب شععد مشععاهده چنانچه اما ؛گرا اضععافه کرده اسععتتوسعععه

 فقدان و -غربو  رانیا یتیهو تقابل و یاهسته تنش لِیذ ی اخیردهه دو در وصخص به -یکیتیژتوپول

 انریاگرچه ا ،یجا مانده است. بار دیجد یِخیتار ریخط س نیاز ا رانیهستند، ا جامع ینهاد اصعلاحات

و در  سععتا افتهی نیگرفته و تکومشععخا شععکل یخیبسععتر تار کیقطاران خود در هم ریبه مانند سععا

اما کماکان  ؛محور، با آنها اشتراک دارددولت یتوسععه ،یعنیگرا، توسععه یهادولت نیادیخصعلت بن
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 یجهان یو پسرفت توسعه المللیبیناقتصاد  یِبحران طیچرخد. فعلاً با وجود شرایهمان پاشنه م یدر رو

ا ر یوظهورن گرانیچه موقع باز شععود و چه باز یبعد یپنجره سععتیمعلوم ن 13-دیکوو یدر متن پاندم

  د؟یفرا خواهد رس رانیآن زمان فرصت ا ایکند. آ یمعرف
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 فهرست منابع

 یفارس(منابع الف

 مرکز نشر ،یفتاح میبراها، ترجمه مدرن رانیا خی(، تار1( )1993) رواندی ان،یآبراهام-

 نشر مرکز ،یگل محمد انقلاب، ترجمه احمد دو نیب رانی(، ا2( )1993)رواندی ان،یآبراهام -

 یدانشگاه صنعت یگرا، مرکز مطالعات تکنولوژ(، دولت توسعه1999قاسم نژاد) ثمیآرش و م ،یاسلام -

 ،یشر

، نامة علوم «یشعناسدگاه جامعهیمناسعبات دولت و جامعه از د»(،1991در)ی، غلامحیسعلام یمبایابراه -

   91، شماره یاجتماع

 ،انتشاراتیاحمد موثق دی، ترجمه سمختل، یاسیس یز منظرها(، جهان اسلام ا1991)نیآصع،، حس -

 سازان نور  شهیموسسه مطالعات اند

، ترجمه عباس زندباف و عباس یا چپاول: نقش دولت در تحول صعععنعتی(، توسععععه 1991تر )یاوانز، پ-

 مخبر، چاپ دوّم، تهران، طرح نو

 و انریو ظهور دولت مدرن در ا یدارهیسرما ینظام جهان ،ییایآسع دیتول وهیشع»د،یفر دیالعطاس، سع -

 191-199 شماره دوم، بخش ،یاقتصاد و یاسیس اطلاعات ،یاحمد دی، ترجمه حم«هیترک

 مجله ،یمولود ریعبدالعز ترجمه ،«مدن یجامعه یاسعععیسععع منش» ،(1991)اکوسعععلاوی گن،یوتیب -

 0 شماره چهارم، دوره ران،یا یشناسجامعه

 ین نشر شدن،یجهان بستر در رانیا اقتصاد ،(1992)یمهد ش،یبهک-

 هیصمد نشر ران،یا در هاNGO یساختار درون موانع ،(1991)نیپرو ارنژاد،یبخت -

ز مرک یاقتصاد یها، گروه پژوهش«هیترک کیچشم انداز استراتژ» (،1991)درضایبرادران شرکاء حم -

 نظام مصلحت ایتشخ مجمع کیاستراتژ قاتیتحق

 اورِنسل ی هینشعر ،یتراب دیسع ، ترجمه«گولن جماعت و یدارهیسعرما ن،ید» (،2111پولات، فاتح) -

  299 شماره کُولتور،

 ،«یجهان اندازچشععم سععتم؛یب قرن در رانیا اقتصععاد»،(1932)یاصععفهان یصععالح یهاد و هاشعم پسعران،-

  نیآنلا اقتصاد تیسا

 هینشر ،«(یپهلو عصر در لتدو از یلیتحل) سعمیالیمونیپاتر شعبه و سعمیمدرن» ،(1991)میابراه ق،یتوف -

 21 شماره ران،یا یشناس جامعه

 ین نشر ران،یا یشناس جامعه ،(1932) درضایحم پور، ییجلا -
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 اسععتیسعع بر آن راتیتاث و دوم یپهلو دولت یگر ینظام تیمامور»( 1993)محمدجعفر چمنکار، -

  0 ه،شمار(دیجد دوره) 01 دوره ،یخیتار یها پژوهش یفصلنامه ،«رانیا یخارج

 ،یقودجان ، اتاق بازرگان صنعت ، مترجم: اصلان استیسع اسع یسع اقتصعاد (،1939چانگ، هاجون) -

 یرضو خراسان یکشاورز و معادن ع،یصنا

اسعععت یرات آن بر سعععیثأدوم و ت یدولت پهلو یگر یت نظامیمامور»( 1993چمنکار، محمدجعفر) -

  0د(،شماره ی)دوره جد 01 ، دورهیخیتار یپژوهش ها ی، فصلنامه«رانیا یخارج

 ، اطلاعات«یمفهوم یک بررسیسم: یریر و رانتیرانت، دولت رانت»(، 1911رمحمد )ی، امیوسعفی یحاج-

 .121-121، شماره یاقتصاد-یاسیس

، انتشععارات مرکز اسععناد رانی(، دولت، نفت و توسعععه اقتصععاد  در ا1919)رمحمدیام ،یوسععفی یحاج-

 یانقلاب اسلام

 یاسععلام یدر جمهور یمدن یجامعه ایدولت  یاسععتقلال نسععب»(، 1911رمحمد)یام ،یوسععفی یحاج -

 2شماره  -شماره زمستان ی، مجله مطالعات راهبرد«رانیا

 رد ،«مصر و هیترک ران،یا ،تجربهیخارج استیسع و گراتوسععه دولت»(1991)نیان،محمدحسعیحافظ -

 یاهبردر مطالعات پژوهشکده انتشارات گرا،توسعه یخارج استیس: کتاب

: انهیخاورم یافتگی توسعه در نخبگان تیماه و دولت سعاختار نقش» ،(1999)نیمحمدحسع ان،یحافظ -

 تهران دانشگاه یدکتر نامه انیپا ،«مصر و هیترک ران،یا یا سهیمقا یبررس

 و تاسیس در هاینظام حضور ریثأت یدرباره انیحجار دیسع با گو و گفت» ،(1991)دیسعع ان،یحجار-

 فرارو ،«اقتصاد

، مطالعات «یدر مالز یسععازبه مدل دولت/ ملّت ینگاه» (،1932)یدانشععمند رضععا و محسععن ،یلیخل -

 جهان اسلام، دوره اول، شماره اول

آن )مجموعه  یران و راهکارهایبه مساتل اقتصاد ا ی(، نگاه1999درخشان مسعود و مهرآرا، محسن )-

 .یماسلا یمجلس شورا یهاها(، مرکز پژوهشیسخنران

 یاهو دولت رانیتوسعه در ا یاسی، اقتصاد سیاقتصاد ی(، دولت و توسععه1939)یدلفروز، محمدتق -

 گرا، انتشارات آگاه توسعه

، اطلاعات «پس از جنعگ رانیا یاقتصعععاد ینقش دولعت در توسعععععه»(، 1912)میدکتر ابراه ،یرزاق-

 11 و 13 شماره ،یاقتصاد-یاسیس
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است، ی، پژوهش حقوق و س«رانیگفتمان توسعه در ا یریگان و شعکلنخبگ»(، 1991)ی، مهدیرهبر -

 22سال نهم شماره 

 تیزاد، وب سایمرشد ی، مترجم عل«رانیدر ا یمدن یتحول و تداوم جامعه»(، 1991)ی، هادیسعمت -

 و جامعه  استیس

 م،سو الس ،یاسی، فصلنامه مطالعات س«یمالز در یاسیس یدولت و توسععه» (،1993)یعل ،یرزادیشع -

 3 شماره

 رانیا یتوسعه روند در یاسینخبگان س یناکارآمد» (،1993)یاسکندر دیو مج رمسعودیام ا،یشهرام ن -

 اول دفتر ستم،یب سال اسناد، نهی، فصلنامه گنج«یعصر پهلو

 21، مجله راهبرد، شماره «هیو دولت مدرن در ترک ییگرااسلام» (،1991)،جوادییطاها -

ه ، موسعسرانیا یاسعلام انقلاب بر تأکیدمطالعات انقلاب با  یشعناسع(، روش1999)طالبان، محمدرضعا-

 چاپ و نشر عروج

ها و : فرصععتتیامن یشععورا سععاختار اصععلاح و لیبرز» (،1932)یمیو شععمس الله عظ ی، مهدیفاخر -

 ، سال پنجم، شماره دوم ی، فصلنامه روابط خارج«هاچالش

 – یقیتطب ی) نگاهرانیو توسعععه در ا یسععبروکرا(، 1931)نحسعع فرد، ییدانا و ابوالحسععن ،یهیفق -

 (، انتشارات دانشگاه امام صادقیخیتار

 یخارج استی، در: کتاب، سع«یمالز یگرا، الگوتوسععه یخارج اسعتیسع»( 1991)روسیسع ،یضعیف-

 یراهبرد قاتیگرا، انتشارات پژوهشکده تحقتوسعه

 یهمشععهر ،یدری، مترجم: داود ح«تیواقع و فسععانها ه؛یترک یراهبرد یالگو» (،1999فولر، گراهام) -

 29شماره  ک،یپلماتید

 1992ران معاصر، نشر مرکز،یو توسعه در ا یتجددطلب (،1992)ینژاد، موسیغن -

 نقش تداوم و رییتغ یها هیگرا؛ سععوتوسعععه یهاو دولت شععدنیجهان»(، 1939حجت الله) ،یکاظم-

 133-211: 1 شماره، 00 دوره است،ی، فصلنامه س«توسعه ندیفرا در دولت

 .1990. نشر مرکز، رانیا یاسی. اقتصاد سونیهما ان،یکاتوز-

ن خاکباز، چاپ سوم، یان و افشیقلیو توسععه، ترجمه احمد عل ی(، دمکراسع1992ان)یچ، آدریلفت و -

 تهران، انتشارات طرح نو

 نگار یز، نیچاپ اول، مرندگرا، ترجمه جواد افشارکهن، توسعهیها(، دولت1991ان)یچ، آدریلفت و-
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 یگراتیک نسععبیر محمد به عنوان یشععه ماهاتیبر اند ینگاه یتجربه مالز»(،1931ن)یزالدیمحمد، عز -

 10ن، مهرنامه،شماره یدمحمد آذیس ی، ترجمه «یفرهنگ

 ماه بهشتیارد، 11 شماره ک،یانفورمات هی، نشر«یاطلاعات در مالز یآورفن»( 1911بهزاد) ،یقانیم-

 یدر سه دهه هیترک یاقتصاد ینقش دولت در توسععه»(، 1931)ینژاد، عباس و سعمانه اکبر یلمصع -

 دوم چهارم،شماره سال ران،یا ی، مجله مطالعات توسعه اجتماع«ریاخ

: هرانت ه،یریبش نیحس ترجمه ،یدموکراسع و یکتاتورید یاجتماع یها شعهیر(، 1912)نگتونیمور، بر-

 یدانشگاه نشر مرکز

 ،یاسععی، پژوهشععنامه علوم سعع«(1921-1911)گراتوسعععه دولت و رانیا»(، 1931)ریعبدالام دیسعع ،ینبو -

  9دوره ششم، شماره 

 11شماره  (، مهرنامه،1931)«یوگو با نادر انتخاب: گفتیسازملّت -دولت یدتولوژیسم: ایونالیناس» -

 رانی،عصر ا«یدموکراس به گذار در انینقش مثبت نظام یبازخوان»(، 1993، هومان )شیدوراند -

-11 شماره نهم، سال بار،ی، فصلنامه زر«انهیدر خاورم یمدن یو جامعه یدموکراس»رحمان، ،یاریهوش-

11 (1990) 

 (1991) 01، فصلنامه راهبرد ، شماره «هاه؛ تقابل گفتمانیرکد در تیجد یتجربه» ، محمود،یواعظ - 
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