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   چکیده
 به تاکنون مدرن دولت آغاز از ایران در ریزيبرنامه و گذاريســیاســت

ـــورت غربی متفکران نظري الگوهاي و فکري هايپارادایم از پیروي  ص
 اجتماعی، بستر در توسعه هايبرنامه که است حالی در این است. گرفته

صادي سی و اق سی روش«  و اندیافته تکوین مختلف جوامع سیا  و شنا
 هايبرنامه بنابراین اند.کرده رعایت را »اجتماعی نظام بر حاکم تئوري

 کشــور آن اخالقی و معرفتی فکري، مبانی با کشــوري هر در توســعه
شت و سی اینکه به توجه با دارند. سازگاري  انقالب پیروزي از سال ه

 طراحی به موفق تنهانه ایران در توسـعه متولیان گذرد،می ایران اســالمی
 انتخاب در بلکه اندنشــده کشــور بومی مبانی اســاس بر توســعه الگوي

 توجه با اند.بوده روبرو مشکل با ساختاري تعدیل »بدیلِ توسعه« الگوي
 »افراد انتخاب دامنه گسترش« اصل به توسعه هاينظریه بیشتر اینکه به

 جوامع و افراد براي »خوب زندگی« طراحی به منظر این از و داشته باور
سعه الگوهاي تمامی بنابراین کنند،می اقدام سبت« به ايویژه ابتناي تو  ن

 از گیريبهره با مقاله این دارند. خود هاينظریه در »ســیاســت و اخالق
 توسعه، هاينظریه در مذکور نسبت نظري تبیین ضمن »ترکیبی« روش

فه عه هايبرنامه در نیز را آن هايمؤل ـــ عد توس ـــالمی انقالب از ب  اس
ـــعه هايبرنامه نظري تنگناهاي به و کندمی ارزیابی  با ارتباط در توس

 دلیلبه ســویک از که تنگناهایی پردازد.می ســیاســت و اخالق نســبت
 از »اخالقی خوانش« در توســـعه هايبرنامه گذارانســـیاســـت ناتوانی

 الگوي ناســـازگاري دلیل به دیگر ســـوي از و ســـاختاري تعدیل الگوي
   است. شده ایجاد ایران، تاریخی و معرفتی زمینه با مذکور

سبت واژه:کلید ست،یس و اخالق ن سعه، هايهینظر ا سعه برنامه تو  تو
   .رانیا یاسالم يجمهور
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  مقدمه

ست سالمی انقالب از بعد و قبل در ایرانی ریزانبرنامه و گذارانسیا  اول دهه از غیر به ا

ـــعههاي نظریه از متأثر )1367 -1357( انقالب ـــوع، بومی، غیر توس ـــئله موض  جهت و مس

  .اندکرده تدوین و تعریف را ایران در توسعه هايبرنامه وها سیاست اصلیهاي گیري

ـــت گذاري،هدف ـــیاس ـــاري، نظارت و گذاريس ـــه )،18 -12 :1380 (افش  مهم گام س

 هايسیاست و اهداف در توسعه هايبرنامه فکري بنیاد آنکه طرفه هستند. توسعه ریزيبرنامه

سرا، شودمی نمایان هابرنامه تجویزي سی ضرورت مهم، این ).26 -24 :1364 (می  مبانی برر

 الگویی نظري مبانی دیگر، بیان به ســازد.می مشــخص را توســعه هايبرنامه تحلیل در نظري

سعه عامل را »درآمد« که ساس، این بر و داندمی تو  که الگویی با پردازدمی ریزي برنامه به ا

 توسعه در یکسانی هايسیاست و اهداف داند،می توسعه محوري مؤلفه را »انسانی سرمایه«

 سیاست و اخالق نسبت بنیادین مفاهیم تبیین در یک هر و )130 -100 :2012 (رومر، نداشته

  ).1374 (منوچهري، دهندمی قرار توجه مورد را خود معرفتی بستر

ـــعه هايبرنامه ـــازوکار ینترمهم توس ـــت براي هادولت س  و »اخالق« هايمؤلفه کاربس

 و اخالق نسبت هنجارین و بنیادین مفاهیم یابیساخت رو این از هستند. جامعه در »سیاست«

ـــت ـــیاس ـــرایط با مبتنی نظري الگوهاي به هاییبرنامه چنین اهتمام گرو در س  و تاریخی ش

ــبت« رو این از اســت.اي جامعه هر معرفتی  هاينظریه ابتناء نحوه و »ســیاســت و اخالق نس

سعه سبت به تو شه تأمل محل مذکور، ن سی اندی ست. سیا سعه الگوهاي کهطوري به ا  در تو

 سیاست و اخالق نسبت به ايویژه و خاص ابتناي کنندمی تالش خویش تئوریک تبیین مقام

شته  هستند عجین هم با توسعه الگوهاي در سیاست و اخالق هرچند دیگر بیان به  باشند. دا

   است. متفاوت الگوها این در آن چگونگی و کیفیت اما

سش رو، این از  ضر مقاله پر ست این حا سعه هايبرنامه که ا سالمی جمهوري در تو  از ا

 مالحظاتی چه سیاست و اخالق نسبت تبیین در موجود الگوي و کنندمی پیروي الگویی چه

  دارد؟ همراه به را

  »اســـنادي روش« از اســـتفاده با ابتدا تا شـــد خواهد ســـعی تحقیق این در راســـتا این در

 و شــود ارائه توســعه هاينظریه در ســیاســت و اخالق نســبت نظري تبیین براي را چارچوبی

 اســت، انقالب از بعد توســعه هايبرنامه هايســیاســت و اهداف در که را شــواهدي ، ســپس

 در سـیاسـت و اخالق نسـبت نظري مبانی نهایی، ارزیابی یک در نهایت، در و کرده کشـف

  کند. ارزیابی و تحلیل اسالمی جمهوري دوره توسعه هايبرنامه با را توسعه هاينظریه
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 تحقیق پیشینه.1

ـــعه هايبرنامه پیرامون تحقیقات ـــته چند ایران در توس ـــته اند؛دس  نظري مبانی به ايدس

 در توســعه ریزيبرنامه چارچوب و ســاختار به دیگر ايدســته اند،پرداخته توســعه هايبرنامه

 قرار مطالعه مورد را هابرنامه اجتماعی و اقتصــادي پیامدهاي نیز ايدســته و پردازندمی ایران

سبت نظري بنیادهاي کشف که حاضر تحقیق مسئله به توجه با دهند.می  سیاست و اخالق ن

 نظري مبانی موضوع با مرتبط ايپیشینه به است، اسالمی انقالب از بعد توسعه هايبرنامه در

ـــعه هايبرنامه ـــی در پردازیم.می توس ـــعه هايبرنامه نقدهاي ارزیابی« عنوان با پژوهش  توس

 دوم و اول هايبرنامه بر شــده وارد نقدهاي به میدانی روشــی با نویســنده، ،»ایران اقتصــادي

ــعه ــترك ویژگی وي، زعمبه پردازد.می توس ــت عبارت نقدها همه مش ــمند غیر از: اس  روش

 :1381 (پیروزمند، هابرنامه بر حاکم هايارزش و نظري مبانی از غفلت و نگريجزئی بودن،

123- 136.(  

 مسلط الگوهاي از ایران در توسعه هايسیاست پذیريتأثیر« عنوان با دیگري پژوهش در

ـــنده، ،»غربی ـــعه هايرهیافت نویس  به نیل براي ایران در تجدد گفتمان ورود از پس توس

ـــرفت ـــعه هايبرنامه اینکه اثبات از پس و کندمی تبیین را پیش  متأثر غربی الگوهاي از توس

 الگوهاي از توســـعه الگوهاي پذیريتأثیر را ایران در نیافتگیتوســـعه اصـــلی عامل اند،بوده

  ).200 -190 :1385 اي،(هزاوه کندمی معرفی غربی مسلط

 بررســی نویســنده، نیز »اقتصــادي توســعه هايبرنامه نظري شــناســیآســیب« پژوهش در 

 به اســنادي روش با نویســنده دهد.می قرار توجه مورد را توســعه هايبرنامه نظري تنگناهاي

 نظریات ناســـازگاري و عمل در راهبردها از انحراف نظري، انســـجام فقدان نظیر: تنگناهایی

  ).73 -63 :1385 امیري، نتاج (غالمی کندمی اشاره بومی فرهنگ با انتخابی

ــت« عنوان با دیگري تحقیق ــیاس  گفتمان تحلیل ایران: در مردمی فرهنگ و دینی هايس

سعه هايبرنامه انتقادي سی به ،»تو ست برر  چهارم تا اول هايبرنامه فرهنگی و دینی هايسیا

 اشـارهها برنامه نظر مورد غایی، سـیاسـت و محوري سـیاسـت به نویسـنده پردازد.می توسـعه

 صــورت به برنامه، چند این طی دینی هايســیاســت که یابدمی دســت نتیجه بدین و کندمی

 اســـالمی هايبنیان اول برنامه دو در که معنا بدین اند.شـــده گفتمانی تحول دچار نوســـانی،

ته قرار محور ندگرف ما ا مه در ا نا ـــوم بر یان چهارم و س جاتی دارند محوریت ملی هايبن  (ن

  ).77 -64 :1386 حسینی،

 آستانه در ایران توسعه هايبرنامه و هاسیاست نظري الگوهاي بررسی« مقاله در همچنین
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 به محتوا تحلیل و متاتئوریک رویکرد از اســـتفاده با نویســـنده ،»توســـعه پنجم برنامه تدوین

ــلط الگوهاي و نظریات ــده اجرا هايبرنامه بر مس ــت پرداخته ایران در ش  ینترمهم وي، .اس

 اســـاســـی، نیازهاي ســـاختارگرایی، نوســـازي، را ایران در اخیر دهه شـــش نظري الگوهاي

 داندمی کار، و کسـب فضـاي بهبود و سـازيخصـوصـی نهادگرایی، اقتصـادي، آزادسـازي

  ).190 -184 :1388 سالمی، باي(ابراهیم

ضر، تحقیق در سعه هايبرنامه عملکرد ارزیابی بر عالوه حا سالمی انقالب از بعد تو  از ا

ــبت منظر ــت، و اخالق نس ــیاس ــعه هايبرنامه بنیادین مفاهیم و مبانی س  کند.می تبیین را توس

 ادامه در و پردازدمی توسعه هاينظریه در مذکور نسبت تبیین به سویک از مقاله این بنابراین

 ناســازگاري یا ســازگاري توســعه، هايبرنامه در نســبت این با مرتبط مفاهیمی کشــف با نیز

  کرد. خواهد تبیین توسعه هاينظریه/نظریه با را هابرنامه

  تحقیق روش.2

 در ســیاســت و اخالق نســبت نظري تبیین منظور به برد؛می بهره »ترکیبی روش« از مقاله

 اطالعات تحلیل و تجزیه منظوربه و است شده استفاده »اسنادي روش« از توسعه هاينظریه

 روش از ایران اســالمی جمهوري توســعه هايبرنامه با توســعه هاينظریه/نظریه ســازگاري و

 هاينظریه تبیین به اصـلی منابع از اسـتفاده با تحقیق این در شـود.می اسـتفاده »محتوا تحلیل«

ــعه ــتر تحلیل مقام در و پرداخته توس ــگانی بس ــبت اندیش ــت و اخالق نس  هاينظریه با ســیاس

 مســـئله به پاســـخ براي گردد.می تحلیل ها،نظریه از یک هر طرازهم اندیشـــمندان توســـعه،

ـــعه هايبرنامه متن به مراجعه تحقیق،  مفهومی هايداللت اینکه دلیلبه اما دارد اهمیت توس

 از مهم این شودنمی دیده برنامه متن در شفاف و صریح صورت به سیاست و اخالق نسبت

ــتنباط هابرنامه کالن هايمشــیخط و هاســیاســت محتواي  هايروش از یکی گردد.می اس

 دارد متعددي انواع روش این است. محتوا تحلیل تحقیق، تجربی ساخت تبیین براي مناسب

ـــتار گفتار، در آنچه مطالعه براي آنها همه اما  دیده اول نگاه در اما -هســـت تصـــویر و نوش

ست، نهفته و تلویحی آنچه دیگر عبارت به و -شودنمی ست مناسب ا  کامپنهود، و (کیوي ا

 مقوالت نظري، و مفهومی چــارچوب دورن« از محتوا تحلیــل روش در ).225 :1373

 از اســتفاده با و اســتخراج، مقوالت براي الزم هايداده متن، از ســپس شــوند.می اســتخراج

سیر شود.می تحلیل هاداده مقاله، نظري چارچوب  جزء از سپس و جزء به کل از حرکت م

ــت کل به ــی به به محتوا تحلیل روش  رواین از ).226 :1373 کامپنهود، و (کیوي »اس  بررس

 چنین مقایســه و مطالعه بر مبتنی و پردازدمی توســعه هايبرنامه در ســیاســت و اخالق مفاهیم
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  خواهد. توسعه هايبرنامه در مفاهیم آن سازوکارهاي به هابرنامه غالب الگوي با مفاهیمی

  نظري مختصات و ماهیت.3

 آنها «رشــد« براي فرصــتی تنها نه جوامع فرهنگی مالحظات گرفتن نظر در بدون توســعه

 و گزینش رواین از اســت؛ جوامع آن پیشــرفت راه ســر بر کالن مانعی بلکه کندنمی  ایجاد

ـــرفت الگوي در مطلوب رویکرد چینش ـــور پیش ـــب در االمکانحتی کش  تمایزات با تناس

شور آن ایدئولوژیک هايآرمان و فرهنگی  هر ،»شدن جهانی« همچنین شود.می تعریف ک

ـــرمایه با تکاملی و  ماهوي تالزم در چند ـــت داريس ـــتلز، اس  دارد تالش )،4 :1380 (کاس

ــــان، از تعریف عه انس ها و جام جار هد. ترویج و تعمیق را هن مانی مهم این د یت ز  اهم

ـــمگیري ـــالمی، جمهوري تجربه با تماس در ايپدیده چنین که یابدمی چش  هاییچالش اس

 داري،سرمایه الگوي که باورند این بر داريسرمایه منتقدان کهطوري به ایجادکرده آن براي

ــالق مرجعیت با ماهوي تعارض در ــتحالۀ به و بوده اخـ ــعنا اسـ  دین تشریعی هايگزاره و مـ

  ).20 :1374 (سندل، انجامید خـواهد

 از بیش و اندرسیده ظهور به یکدیگر نقد در و تاریخی تجربه یک در توسعه، هاينظریه

 هانظریه این اند.شده گرفته کار به ایران در توسعه ریزيبرنامه تجربه در که هستند چیزي آن

ـــتعمارزدایی دنبال به و دوم جهانی جنگ از پس ـــورهاي اس ـــتقالل تازه کش  ظهور یافتهاس

 راهی توســـعه از 1960 و 1950 دهه در عمومی و اولیه درك ).69 :2008 (ریســـت، کردند

 از ناشی چندوجهی راه یک و مدرنیته آن مشخصه و اندرفته یافتهتوسعه کشورهاي که بود

ــرفت ــاديِ پیش ــت حالی در این ).30 :1390 (هینز، بود فنی اقتص   »پارادیمی« تغییرات که اس

سعه هاينظریه سعه »افق« در چه اگر و اندآمده وجود به یکدیگر نقد نتیجه در تو  یافتگی تو

ـــترش« دنبال به ـــتند »افراد انتخاب دامنه گس ـــتی در اما هس  با غایتی چنین چگونگی و چیس

  کرد. خواهیم اشاره آن به ادامه در که دارند افتراقاتی و اشتراکات یکدیگر

سعه الگوهاي و هابرنامه شه تو شه در ری سی اندی سته آنها توفیق و دارند سیا سب به ب  تنا

شه سی اندی ضع با آنها سیا ست؛ بوم آن تاریخی و سعه نظریات در سیر با ا  بهترین شاید تو

سعه تاریخی و هنجارین وجه بتواند که تفکري سعه تفکر یافت آنها نظریات در را تو ساتو  پ

ــد ــت تفکري چراکه باش ــعه بدیهی و متداول مفهوم که اس ــش به را توس  از و گیردمی پرس

 هايفعالیت مثابه به نه را توسعه پساتوسعه، ).136 :1987 (استوا، کندمی سئوال آن بنیادهاي

ـــادي برنامه یا فنی ـــیخط یا اقتص  گفتمان .نگردمی گفتمان مثابهبه بلکه اجتماعی، هايمش

عه ـــ ظامی چونان توس یانی ن نایی، و ب ند ماهیتی مع مانم ند و ز عث که دارد تاریخم یان با  ب
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ــی هايگزاره ــته خاص ــعه گفتمان .کندمی جلوگیري دیگر هايگزاره بیان از و گش  در توس

ــدمی (آنچه ادراکی نظامی ــور و اندیشــید گفت، ش ــوم جهان کرد) تص  از ايبرهه در را س

 پساتوسعه متفکران .کندمی مدیریت و سازدمی تجدد، اوتوپیایی افق در تجدد تاریخ سیطره

 به تجدد تاریخ یعنی خاصــی تاریخی شــرایط در توســعه گفتمان که گویندمی ســخن این از

 :1987(استوا، است زوال به رو گفتمان این و نیست برقرار شرایط آن دیگر که رسیده ظهور

135-136.(  

 فراسوي به رفتن و تاریخ در دیگر امکانی جستجوي در که معتقدند پساتوسعه متفکران

ــع ــرط »خوب زندگی« غایت به کنونی تاریخی وض ــرفت ش ــت. پیش  به توجه با بنابراین، اس

 مطالعات قلمرو در هنجاري اندیشـــه به بازگشـــت و اخالقی چرخش در که تاریخی وقوف

سعه ست، شده ایجاد تو سبت هنجاري و بنیادین هايداللت توانمی ا ست و اخالق ن  را سیا

ـــعه براي نظري مبناي ـــوب توس ـــت داللتی بنیادین، داللت .کرد محس  مفاهیم آن در که اس

 و »حق« ،»جمع و فرد« ،»ســعادت« مانند هســتند ســیاســت و اخالق نســبت قوام که بنیادینی

ـــعیت« حاوي نیز »عدالت« و »آزادي« نظیر هنجاري داللت گردد.می ریزيپی »خیر«  وض

 (منوچهري، شــود برقرار »اســت بهتر« مطلوب زندگی براي که اســت مناســباتی یا ،»مطلوب

   ).45-44 :1 ج ،1395

 آغاز اروپا، در جنگ از بعد هايبازسازي سرد، جنگ ظهور جهانی، دوم جنگ پایان با

ــتعمارزدایی دوم موج ــایش و اس ــازمان گش ــازمان مانند المللی،بین هايس  نهادهاي و ملل س

ندوق ،)Bretton Woods institutions(وودز برتون ـــ نک پول، المللیبین ص  و جهانی با

ستر ،(GATT)تجارت  و گمرك عمومی توافق شه تاریخی ب سعه اندی  باور آمد. وجودبه تو

ــیون به  عالوه پاگرفت. جهانی هايجنگ از بعد ســرعت به آوريشــگفت نحوبه مدرنیزاس

شه براین شورهاي« نظیر مفاهیمی طرح با توسعه اندی سعه حال در ک  خود »سوم جهان« و »تو

  ).184 -182 :2010 پیترسه، (ندروین کرد بازنمائی پیشین استعماري مناطق نسبت در را

ــه ــعه، اندیش ــتی به خویش فکري چارچوب در که گیرددربرمی را هایینظریه توس  چیس

سبت ست و اخالق ن سبتی چنین چگونگی و اندپرداخته سیا شد نظریه اند.کرده تبیین را ن  ر

 نظریه این در اســت. کرده تبیین را مذکور نســبت که اســت اينظریه نخســتین روســتو خطی

 شودمی محقق باال ملی درآمد با باال سرانه درآمد است؛ باال ملی درآمد گرو در رشد تحقق

 ،»افراد بیشــترین براي فایده بیشــترین« یعنی ،»گراییفایده« مرکزي مفهوم با امکانی چنین و

ـــازگاري ـــبی، چنین دارد. س ـــندي و رفاه معیار عنوان به را درآمد تناس  دهدمی قرار خرس
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 و داشـــت خواهد گرایانهفایده مبنایی ســـیاســـت، و اخالق آن، تبعبه ).10 :1960 (روســـتو،

 موازنه در انســـان بودنعقالنی گرایی،فایده در چراکه اســـت. اخالق امتداد در ســـیاســـت،

شترین سندي بی سته ها،زیان و سودها از خر ست آینده و حال خوا  ).60-59 :1390 (رالز، او

 و الم و اند،مترادف اصــطالحات همانا خیر، و خوشــبختی)( خرســندي و لذت بنتام، نزد در

ــندي ــر و بدبختی)( ناخرس ــان همواره لذا اند،مترادف نیز ش ــر از گریزان و خیر طالب انس  ش

 اگر بنابراین ).24 :8 ج ،1393 (کاپلستون،  است اخالقی عمل اصل تریناساسی این و است

ــود، پرداخته اخالق)( عمل یک فردي عامل به فقط ــورت این در ش ــترین  آن مبناي ص  بیش

 صـورت این در شـود پرداخته سـیاسـت)( جامعه به اگر گونههمین و اسـت »فرد« خرسـندي

     گیرد.می قرار مبنا که است جامعه/افراد اعضاي از ممکن تعداد بیشترین خرسندي بیشترین

ــی نیازهاي الگوي ــاس ــبت تبیین به نیز اس ــت و اخالق نس ــیاس  خویش فکري بنیاد در س

یت در تغییري فقر، کاهش بدون رشــــد الگو این در اســــت. پرداخته جاد زندگی کیف  ای

 برنامه در را اســاســی نیازهايتأمین  و گرداند باز توســعه اندیشــه به را فقر الگو این کند.نمی

شت. خود کاري صرف و ضروري کاالهاي تأمین بر تأکید رو، این از گذا  گیريجهت و م

 هرچند ).217 :1996 (موران، اســـت افراد ترینضـــعیف اســـاســـیِ نیازهايتأمین  ســـمت به

شترین دنبال به گراییفایده شترین براي فایده بی سی نیازهاي نظریه بود، افراد بی سا  کمترین ا

سی نیازهاي الگوي رو،این از کرد. پیگیري را افراد کمترین براي ضرر سا شه ا سی اندی  سیا

 :1385 کند(مالهال،می دنبال را اخالق و ســـیاســـت در غیراجتماعی فردگرایی بر مبتنی رالز

یاســــت و فرد خیر بر اخالق، الگو دراین ).114 ـــ نا خوب زندگی بر س  افراد خیر دارد؛ ابت

 خیر هستند. رالز اندیشه در اولیه خیرهاي و منافع همان که است اساسی نیازهاي به دسترسی

سطویی سیاست تواننمی لذا ندارد وجود هم اجتماعی  رعایت که آنجا از و یافت آن در ار

 اخالق پیرو سیاست بدینسان است؛ پایه حقوق پاسدار سیاست است، ضروري پایه حقوق

  است.

ستریتن که همانگونه اگر بنابراین سان ا صیت عنوان به را ان  کرد لحاظ اخالقی هايشخ

سی نیازهايتأمین  و سا شمول حقی عنوان به را ا  )،305 :1386 (هانت، کنندمی معرفی جهان

 آنگاه اســت، غایات خودمختار و گزینشــگر انســان رالز، اندیشــه در بنیادي صــورت به و

ــازماندهی ايگونهبه باید جامعه ــود س  دیگري ویژگی هر از بیش »فرد« ویژگی این به که ش

  ).40 :1385 گذارد(مالهال، احترام

 الگو این کند.می ارائه سیاست و اخالق نسبت از دیگري تبیین ساختاري، تعدیل الگوي
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سعه فرایند به قبل الگوهاي از متمایز ضع و دارد توجه تو  در دارند؛نمی جدي را آن نهایی و

 احقاق الگو این در ).356 :1386 (هانت، است توجهبی امکانات و منابع توزیع نحوه به نتیجه

 الف: 1391 (سن، شوندمی قلمداد توسعه هدف عنوان به آن اعمال در آزادي و افراد حقوق

یب بدین )،175 عه ترت ـــ عارض افراد حقوق به تعرض با یافتگیتوس  :1386 (هانت، دارد ت

ـــییع که چرا )؛331 ـــروع اخالقا دیگران حقوق تض ـــت نامش  تعدیل الگوي در درواقع، .اس

ضاوت براي مالك ساختاري، سعه درباره ق سعه و تو سترش نیافتگی،تو  هايگزینه دامنه گ

  ).331 :1386 (هانت، است کنندگانمصرف و تولیدکنندگان مقابل در موجود انتخابی

ضع ساختاري تعدیل الگوي در سامان و سعه یا ب ضع به یافتهتو ست نزدیکتر طبیعی و  تا ا

ـــع  بنابه دولت،« کند؛می محدود را افراد آزادي خود مداخله با دولت آن در که مدنی وض

ـــرورت، ـــت »غیراخالقی« ذاتاً دولت رو، این از و »کندمی نقض حتما را فرد حقوق ض  اس

 صدد در داريسرمایه هايدولت سایر و کینز رفاهی دولت رو،این از ).31 :1974 (نوزیک،

ـــتند جامعه افراد آحاد براي توزیعی عدالت تأمین  نادیده را فرد آزادي کهآنجایی از هس

  ).51 -50 :1974 (نوزیک، کنندمی نابسامان را اوضاع گیرندمی

شت ست و اخالق از بردا سته ساختاري تعدیل الگوي به توجه با سیا  جایگاه فهم به واب

شد از افراد منافع و حقوق سعه و ر سعه سو یک از الگو، این در کهآنجایی از دارد. تو  به تو

سطه  نیز اجتماعی تنظیمات و گرددمی محقق اقتصادي کنشگري در افراد فعال مشارکت وا

 همین ضمانتتأمین  براي نیز بازار نظام اولوبت دیگر سوي از و شودمی معنادار افق این در

 گردد،می تعریف فردي منفعت نیز خیر و اســـت فرد حقوق از پاســـداري طریق از هاانگیزه

ـــطه منافع پیگیري و تالش به اخالق بنابراین ـــارکت بواس ـــاد در مش  گردد.می اطالق اقتص

ضعیت درواقع، ست شده تنظیم ايگونهبه و  از کنند. تعقیب را شانمنافع و حقوق افراد که ا

ساسی نیازهاي الگوي رو،این  انگیزه کردن رنگکم و افراد مالکیت حق به تعرض دلیل به ا

 نیز ســـیاســـت بنابراین ).353 :1386 (هانت، شـــودمی طرد اقتصـــادي مشـــارکت براي افراد

  .است افراد آزادي و حقوق از پاسداري

 کند.می تبیین را سیاست و اخالق نسبت که است دیگري الگوي انسانی توسعه الگوي

 جوهري و ذاتی اهمیت به سیاست، و اخالق نسبت و توسعه میان ارتباط درك الگو این در

سن، گرددمی باز آزادي سعه سن آمارتیا نظر در ).110 الف: 1391 (  زندگی متوجه باید تو

  ).125 الف: 1391 باشد(سن، مطلوب یا خوب

 توســعه نظریات همه با نظریه این میان تضــاد از نخســت خویش نظریه معرفی براي ســن
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 به ابزاري نگاه را پیشین هاينگاه توانمی سن، خوانش اساس بر کند.می آغاز خود از پیش

 1391 (ســن، بودند پنداشــته هدف را توســعه ابزار پیشــینهاي نظریه یعنی تعبیرکرد؛ توســعه

 این به گرددمی تأمین اســاســی هايآزادي طریق از خوب زندگی که حالی در ).147 الف:

 را خویش وصـــول قابل هايگزینه ســـازدمی توانمند را فرد اســـاســـی هايآزادي که دلیل

 آنجا از ســن براي انســان آزادي دانســتن غایی هدف ).191 الف: 1391 (ســن، دهد افزایش

شی صلی علت وي که شودمی نا سامانی ا  داند؛می هاییناآزادي در را موجود دنیاي هايناب

 برجاي مردم بودنمختار و آفرینینقش براي ناچیز انتخابی و اندك فرصت که هاییناآزادي

سن، نهدمی شه همان این ).110 الف: 1391 ( ست اياندی  در آزادي با هابرماس نزد در که ا

 از ايعمده هايحوزه سیستم، یا نظام ناآزاد، جامعه در شود.می بنديصورت عمومی حوزه

ست شسته ارتباطی عقالنیت جايبه ابزاري عقالنیت و است کرده تسخیر را جهانزی  است ن

ـــم خود در را ارتباطی و تفاهمی کنش حوزه ابزاري، و معقول کنش و  اســـت. کرده هض

ـــل ـــعیت، این حاص ـــت از وض  و بیگانگی هنجاري،بی جمعی، هویت تزلزل معنا، رفتن دس

 که است شده تحریف هايوضعیت این در ).225 :1376 (بشیریه، است جامعه گونگیشئ

ـــتیالگري بر مبتنی و کاذب اجماعی توانمی  بروز و ظهور و توافقی اجماع جایگزین را اس

  ).47 :1386 ویت، دید(اوث را خودکامه هايقدرت و هاایدئولوژي

ستیابی سن نظر در »خیر« رو،این از سن، خوب زندگی و آزادي به د ست(  الف: 1391 ا

 مسئوالنه ايگونهبه فرد فاعلیت نخست است؛ شده پذیرامکان سطح دو در مهم این و )191

 دوم و گرددمی تلقی توسعه موتور ترینعمده مسئولیت بر متکی پایدار آزادي چراکه است

 (سن، سازد مهیا را انسان هايقابلیت بروز و توانمندسازي شرایط باید که اجتماعی ترتیبات

  دهد.می شکل را سیاست دومی، و است اخالق حوزه به معطوف اولی ).111 الف: 1391

 توسعه هاينظریه در سیاست و اخالق نسبت افتراقات و اشتراکات 1 جدول

 مقوالت

 و اخالق

  سیاست

  

 مدل

  توسعه

  سعادت
 و فرد

  جمع
  عدالت  آزادي   حق  خیر

 مدل
 رشد

  خطی

 و رفاه
  خرسندي

 اصالت
  فرد

 فایده
  افراد

 بیشینه
 کردن
  خیر

 خرسندي امکان
  افراد براي بیشتر

 بیشینه(خرسندي)
 فایده بیشترین

 بیشترین براي
  افراد
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  توسعه هايبرنامه در سیاست و اخالق نسبت نظري مبانی تبیین.4

ــاله یازده دوران در ــالمی انقالب پیروزي از بعد اولیه س  فاقد ایران گوناگون دالیلبه اس

 میرحسین دولت در توسعه برنامه طراحی براي تالش هرچند بود. توسعه مصوب برنامه یک

سوي  به هرگز اما شد تهیه 1366 -1362 دوره براي ايساله پنج برنامه و گرفت صورت مو

صویب سالمی شوراي مجلس ت سید ا سبحانی، نر ست ).8 -7 :1387 (  این هايگذاريسیا

  ).115 :1389 (خاندوزي، داشت قرابت وابستگی مکتب و ساختارگرا هاينگرش با دوره

 و ايتوسعه هايبرنامه شکل به اسالمی انقالب از بعد سالهپنج هايبرنامه اجراي و تنظیم

 برنامه اجراي شد. آغاز 1368 سال از اسالمی، انقالب از پیش عمرانی هايبرنامه از متفاوت

سعه، دوم سی فرایند شدن طوالنی علت به تو صویب و برر  ساله یک وقفه با برنامه، الیحه ت

سعه سوم برنامه شد. آغاز1374 سال از  و 1384 سال در چهارم برنامه و ،1379 سال در تو

    شد. اجرایی 1389 سال در پنجم برنامه

 پژوهش محتواي تحلیل چارچوب2 جدول

 مورد کمیت  محتوا تحلیل مورد زمینه  تحلیل مورد متن

  محتوا تحلیل

  توسعه اول برنامه
)1368-1372(  

   کلی هايهدف -
  69  )9 و 7 و 6 و 5 و 3 (بندهاي هامشیخط -

  توسعه دوم برنامه
)1374- 1378(  

ندهاي کیفی کالن هايهدف -  و 8 و 5 و 3 و 2 و 1(ب
13(  

  )13 و 8 و 5 و 3 و 2 و 1هاي اساسی(بند هايمشیخط -
99  

  توسعه سوم برنامه
)1379- 1383(  

  برنامه) سند 14 (فصل کلی هايسیاست -
  36  

 مدل
 نیازهاي
  اساسی

 زندگی
  کامل

 فرد تقدم
  جمع بر

 برطرف
 کردن

 نیازهاي
 اساسی
  افراد

 اولویت
 تأمین

 نیازهاي
  اساسی

 مساوي حق
 براي کس همه

 از برخورداري
 هايآزادي

  اساسی

  براي ضرر کمینه
 افراد کمترین

  جامعه

 مدل
 تعدیل

  ساختاري
-  

 اصالت
  فرد

-  

 حقوق
 آزادي
 خواهانه

  افراد

 به دادن اهمیت
 گیريتصمیم

  افراد

 به نسبت طرفی بی
 نهایی وضعیت

  افراد

 مدل
 توسعه
  انسانی

 زندگی
  خوب

 همنشینی
  فرد/جمع

 به توجه
 حوزه

  عمومی
  توانمندي

 آزادي گسترش
  افراد

 شرایط کردن مهیا
- قابلیت شکوفایی
  فرد هاي
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  توسعه چهارم برنامه
)1384- 1388(  

ـــعه - ـــالمت، توس ـــانی امنیت س  اجتماعی عدالت و انس
  )8 فصل و 3 (بخش

سعه - سالمی فرهنگ و هویت از صیانت و فرهنگی تو  ا
  )12 فصل و 9 فصل و 4 (بخش ایرانی

38  

  توسعه پنجم برنامه
)1390- 1394(  

  )1 (فصل ایرانی اسالمی فرهنگ -
  26  )3 (فصل اجتماعی -

ــعه دوم و اول برنامه ــال در توس ــیک جریان تأثیر تحت 1377 -1368هاي س  و نئوکالس

 1384 -1378 دوره در توسعه چهارم و سومهاي برنامه نیز ادامه در بود. مدرنیزاسیون مکتب

ـــیطره از ـــیک جریان س  رویکرد تأثیر تحت حدودي تا که هرچند نشـــد، خارج نئوکالس

ـــتاوردهاي از و گرفت قرار نهادگرایی ـــیار آن دس ـــتفاده بس  دلیل به حال هر به اما کرد؛ اس

ـــیک جریان دو ناهمگونی ـــجام از نهادگرا و نئوکالس  (خاندوزي، نبود برخوردار کافی انس

1389: 115.(  

 جمهوري توســعه هايبرنامه در ســیاســت و اخالق نســبت نظري الگوي کشــف منظوربه

سالمی سبت هنجارین و بنیادین مفاهیم به ابتنا ضمن تحقیق این در ا  هاينظریه در مذکور ن

ــعه، ــامین توس ــت اهداف، در مطروحه هايگزاره و مض ــیاس ــیخط و هاس  ها،برنامه هايمش

  گردید. استخراج مسئله استنباط بر ناظر کلیدي نکات آن دل از و شد محتوا تحلیل

  سازيعرفی یا سازيشرعی-4-1

ـــخت قدرت منابع افزایش دلیل به علمی تحوالت و فناوري رشــــد  هاينظام نرم و س

 در غیراالهی نظریات مبادي سالمت و صحت به متفکران از ايپاره تا شد منجر سکوالر،

یاتی حوزه ند باور عمل یاور قاد این به و ب یدا گرایش اعت ند پ مه که یاب قاي و بهبود الز  ارت

 بر آن کردنحاکم و »شـــدنعرفی« اصـــل به نهادن گردن الملل،بین نظام در بازیگر جایگاه

 گونه دلیل همین به ).227 -175 :1376 (ســروش، اســت ســیاســی و اجتماعی فردي، حیات

سلمان« اعتقادي حیث از گرچه که شدند پدیدار دینی پردازاننظریه از ايتازه  عمل در و »م

 از تبعیت و دین حضور تحدید به سیاسی، عمل سطح در هستند، دینی احکام مجري فردي

سیس و طراحی براي سکوالر الگوهاي شتند اعتقاد حکومت تأ نمونه تأیید دینی الگوي (دا

  .)1379؛ جعفري هرندي، 1382سکوالر را در این آثار ببینید: عبدالرازق، 

ــخن معناي ــم« تأیید باال س ــکوالریس ــت. »س ــالمی ایدئولوژي ماهیت حال این با اس  اس

صول دیگر، عبارتبه تابد؛نمی بر را تفکري و رویکرد چنین ًاصوال سالم، ماهیت و ا  تنهانه ا

 در فراگیر حضوري بر داللت بلکه شودنمی منجر سیاست عرصه در دین حضور تحدید به
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 ســیاســی حیات« از درســتی درك به تواننمی دین بدون و دارد انســان حیات و شــئون تمام

 ).71 :1385 (افتخاري، یافت دست »سعادتمندانه

 است شده توجه کمتر یا و شودنمی توجه یا گفته پیش مهم اصل به توسعه هاينظریه در

 به ايتلقی چنین نیز اســالمی نظر و عمل حوزه در مســلک ســکوالر رویکرد غلبه با حتی و

 در ســعادت، به نیل هدف با معیشــت مدیریت و کارآمد ســیاســی نظام بناي که آمده وجود

 ،»دین فراگیر حضور« کهحالی در شود.می دانسته آن گسترش و سکوالریسم پذیرش گرو

ــان مختارانه عمل« ــرایط و »انس ــم« روایت ،»متحول مکانی و زمانی ش ــکوالریس  را »دینی س

   ).87 :1385 (افتخاري، کندمی مخدوش

قابلی چنین مه در ت نا عه هايبر ـــ عد توس هده نیز انقالب از ب ـــود؛می مشــــا  در تحول ش

 نه  و شدنمحلی میان گذارانسیاست نوسان دهندهنشان جامعه سازيعرفی یا سازيشرعی

 هم و شــــدنجهانی هم و )1394 - 1390 و 1388 -1384 و 1378 -1368( شــــدنجهانی

ست. )1383 -1379( شدنمحلی ست دیدن جهانی یا محلی انگاره ا  به نهایتاً دینی هايسیا

ست هرگونه که شد منجر این ستی پذیريِانعطاف تواندمی اخالقی سیا  قبال در را پراگماتی

ـــته دیگري یا خودي/ فرهنگ همزمان حذف و حفظ یا پذیرش طرد، ـــد. داش ـــته باش  به بس

صالح سان تواندمی پذیريانعطاف و سوگیري این قدرت م شته نو شد متناقض حتی یا دا  با

جاتی ـــینی، (ن نابراین ).66 : 1386حس مه رویکردي چنین ب نا عه هايبر ـــ بال در را توس  ق

 تایید را ايانگاره چنین که دیگري اينکته است. کرده چالش دچار عمومی سودمندگرایی

ـــازيهویت و یابیهویت منبع در کندمی ـــت؛ س  عموماً پنجم و دوم و اول هايبرنامه در اس

 اياندازه تا چهارم و ســـوم هايبرنامه در اما اند،گرفته قرار هویت مرجع اســـالمی هايبینان

 نوع هر که رساندمی را واقعیت این اينکته چنین است. شده پررنگ نیز ملی هايبنیان نقش

  کند. تأکید خود مرجع و زمینه بر است ناگزیر دینی سیاست

  فردي حقوق و اجتماعی مسئولیت-4-2

ست اعوجاج به بعدي نکته سعه هايبرنامه هايسیا صالت نظر نقطه از تو صالت و فرد ا  ا

سعه ریزيبرنامه دوره کل در اعوجاجی چنین گردد.می باز جمع شهود تو ست؛ م  خوبی به ا

 :Wallace,1997(نهادها یا و افراد یا اســت هاییســیاســت چنین مرجع فرد نیســت مشــخص

 هاســیاســتگذاري در دین حضــور به توجه با که دارد اهمیت رو آن از شــفافیتی چنین .)28

هاي آموزه و دین الخطابفصل که آنجا از اما شودمی تعریف آن پرتو در نیز افراد مرجعیت
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 استفاده افراد مرجعیت از نیز دینی هايسیاست هستند؛ افراد آن، سنتی معناي در دین سیاسی

ست. ناپذیرانکار واقعیتی اي،سردرگمی چنین اما کنند.می شینی اگر ا  در را جمع و فرد همن

یاســــت ـــ ماعی س کت یک عنوانبه اجت بال به که بگیریم مفروض ترکیبی حر خاذ دن  ات

 از آنگاه اســت، فردگرایانه و گرایانهجماعت شــعارهاي بهینه ترکیب از اعتدالی رویکردي

 هاينگرش اولویت و اجتماعی ساختارهاي فکري(پاسداشت نحله دو هر افراطی هايسویه

   شود.می فروکاسته  فردگرایانه)

 به حاکم مناســبات اجتماعی و اخالقی نقد فضــاي بســتن شــناختی،آســیب رویکردي در

 حق بدون رســمی روایت بر تأکید .شــد خواهد منجر آن همگانی پذیرش کاهش و تصــلب

ــــاختن تهی افراد، بازنگري نهپیش از هاارزش س ماعی زمی ها تداوم اجت هد آن  .بود خوا

 افراد آزاد گزینشـــگري و انتخاب با آشـــکاري پیوند نیز ثابت و بنیادین اصـــول جاودانگی

ـــاختارهاي انگاريمطلق و عمومی اجبار جاي به اخالقی تعالی و فرهیختگی .دارد جامعه  س

 چه و موروثی هايارزش از حمایت چه که طلبدمی را هاییانســـان اخالقی رشـــد تاریخی،

 گذرا و مدارانههوس هايانتخاب از دور به و تکاملی مسیري در را هاارزش آن در بازنگري

  ).18 -17 :1379 (مؤمنی، دهدمی قرار مدنظر

ـــتدالل و نظري مباحثات شـــدندوقطبی از گریز  یا حمایت در نقیض و ضـــدهاي اس

 استعاره با که است پذیرامکان صورتی در تنها توسعه،هاي برنامه در فرد و جامعه با مخالفت

ــر دو ناپذیر اجتناب پیوند و تنیدگی درهم به »ما« و »من« مفهوم دو از ــی عنص ــاس  وجود اس

 فرهنگی، نیروهاي به »ما« و است جامعه اعضاي نمایشگر »من« باشند؛ داشته اعتقاد اجتماعی

 هاخالقیت از ارزشمند ايمجموعه  »فرد« دارد. داللت سازمانی و سیاسی اجتماعی، تاریخی،

یازهاي به رســــانیخدمت با اجتماعی فرد و نهدمی جامعه فراروي را نو هايآفرینش و  ن

شترك ضیلت از جامعه م سداري اجتماعی هايف  -157 :1996 (اتزیونی، آوردمی عمل به پا

  ).106 :1393 پور،براتعلی از نقل به 158

 اسالمی جمهوري توسعه هايبرنامه در فردي حقوق با اجتماعی هايمسئولیت همنشینی

ــاهده ایران ــود.نمی مش ــیخط و اهداف در اگرچه پنجم و دوم اول، هايبرنامه در ش  ها،مش

سئولیت ست شدهتعیین شهروندان براي اجتماعی هايم سئولیت چنین برابر در اما ا  هایی،م

 برنامه در ویژهبه و ســوم هايبرنامه در همچنین شــود.می دیده شــهروندان حقوق خالی جاي

 را مذکور خالی جاي کندمی تالش گذارسیاست نیز ایران اسالمی جمهوري توسعه چهارم
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 بر ابتنا دلیل به توسعه هايبرنامه رواین از شود.نمی دیده مسئولیتی »شهروند« براي اما پرکند

  ).26 :1386 (مؤمنی، هستند سردرگم تکلیف حق/ دوگانه به نسبت ساختاري تعدیل الگوي

  جمعی خیر و سعادت-4-3

 اســـت، آلایده وضـــعیت یافتگی،توســـعه وضـــعیت کهآنجایی از توســـعه، نظریات در

 وضعیت یافتگی، توسعه وضعیت است؛ یافتگیتوسعه وضعیت همان سعادت یا خوشبختی

 حاصل نتیجه ،خطا از صواب تشخیص منظوربه گراغایت رویکرد در  است. »گرایانهغایت«

ـــورت این به گیردیم قرار لحاظ مورد اختیاري کار از ـــان عملی اگر که ص  نتیجه به را انس

 اگر اما ،خوب بود مطلوب غایت و نتیجه به وصول خدمت در کمدست یا و رساند مطلوب

   ).25 :1384 یزدي، (مصباح شودمی دانسته بد کرد دور نتیجه از را انسان

ضوع« بر مبتنی گرایانغایت سود، »غایت مو  متعلق« و معرفت) سعادت، قدرت، لذت، (

 )؛حال46 -45 :1376 (فرانکنا، شوندمی شامل را مختلفی هاينظریه دیگري) (خود، »غایت

  است. غایت توسعه خود توسعه، هاينظریه در آنکه

 توسعه غایت عنوانبه »یافتگیتوسعه وضعیت« نیز ایران.ا.ج توسعه هايبرنامه اهداف در

 انقالب از بعد توسعه هايبرنامه نظري خاستگاه با سو،یک از رویکردي چنین است. ملحوظ

 ندارد؛ سازگاري هاسیاست غایات با برنامه مصوبات دیگر سوي از و است تضاد در اسالمی

 دنبال به ســوم برنامه کرد،می پیگیري را مردم »توانمندســازي« خویش اهداف در اول برنامه

ـــالمی« ـــیدن پنجم برنامه در بود، »جامعه کردناس  از یکی عنوانبه »خودباور جامعه« به رس

ـــعه اهداف ـــانی حقوق ارتقاي به اهداف در نیز پنجم برنامه و گیردمی قرار مدنظر توس  انس

 که اســت رویکردي کند، دنبال را اهدافی چنین بتواند که رویکردي رو،این از اندیشــید.می

 با باشــد. داشــته نظر در روش مثابه به را توســعه و باشــد داشــته توجه یافتگیتوســعه غایت به

 وضــعیت با ســاختاري تعدیل نظریه »تاریخی ربطیبی« دلیلبه توســعه هايبرنامه این، وجود

   ).109 :1386 (مؤمنی نبودند موفق توسعه مطلوب غایت ترسیم در ایران فکري و تاریخی

شتند مدنظر غایتی توسعه براي ایران در توسعه گذارانسیاست  به اهداف در آنچه و ندا

هاي برنامه نظري خاستگاه دارد. »لفاظانه و بیانی« کیفیت صرفا اندآورده توسعه غایت عنوان

 نظریه در که چرا است کرده معنیبی گذارانسیاست براي را غایت ترسیم ایران، در توسعه

ـــاختاري تعدیل ـــعه فرایند س ـــعه غایت عنوان به توس ـــودمی قلمداد توس ـــع و ش  نهایی وض

  »حقوق احقاق« خالل از آنچه ساختاري، تعدیل الگوي در .نیست تأکید مورد یافتگیتوسعه
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 در لذا است؛ توجهبی امکانات و منابع توزیع نحوه به نسبت و ندارد اصالتی گردد،می محقق

ـــی اجتماعی، نابرابري الگو، این  براي زاییانگیزه جهت از حتی و ندارد عدالت با تعارض

 سازوکاریست دارد، اصالت که آنچه نتیجه، در است. اهمیت حائز نیز افراد اقتصادي کنش

ـــر حقوق احقاق آن در که ـــود میس  اهمیت و دولت مداخله عدم بر تأکید به منجر که ش

ست؛ آزاد بازار سازوکار سان، ا صه نه و دارد را جامعه گريتنظیم نقش بازار بدین  و داد عر

  ).356 :1386 (هانت، ستد

  پذیريرقابت یا اجتماعی عدالت-4-4

ــتماعی، عدالت مبحث و درآمد مجدد توزیع با رابطه در ــرنامه اعتقاد اجـ  برنامه و اول بـ

ـــر دوم ـــوزیع بر اقتصادي رشد اولویت بـ ـــد تـ ـــوده درآمـ  ریزانبرنامه نظر به زیرا .است بـ

 در نسبی رفاه که است ممکن مدتکوتاه در درآمد توزیع اصالح هايسیاست که هرچند«

ـلندمدت در ولی کند ایجاد محروم قشر ـا ب ـد ت  اجتماعی رفاه سطح نیابد افزایش ملی درآم

ــافت نـــخواهد افزایش  آن عادالنه توزیع و ملی رشد گرو در اجتماعی رفاه رشد بنابراین یـ

ست صادي،هاي پژوهش (معاونت »ا  اجتماعی عدالت تأمین جهت در تالش ).74 :1385 اقت

 یک که داشت تأکید خاص هايگروه حمایت بر بیشتر کـه بـود اول بـرنامه کلی اهداف از

یه هدف ـــ نار ايحاش مه درک نا یه زیرا اســــت. بوده بر مه توج نا ید که بوده این ریزانبر  با

 مدتکوتاه و محدود بسیار حد در نمایدمی پذیرآســـیب اقـــشار بـــه دولت که هاییکمک

  ).3 : 1370 شعاع، (انجم نگردد ایجاد سستی و رخوت جامعه در تا باشد

 از استفاده بــــا توانمــــی ملی درآمد رشد درصورت که تفکر این اول برنامه اجراي با

 رشــــد توزیع کردنمنطقی به مالیاتی هايسیاست ازجمله درآمد مجدد توزیع هايسیاست

 ناشی ایجادشده تورم طـرفی از .نـپوشید عـمل جامه کرد، اقدام اجتماعی مختلف اقشار بـین

ــرنامه راستاي در بازارها آزادسازي از ــعدیل بـ  ارز، نرخ شناورسازي مخصوصاً ساختاري تـ

شدید را درآمد و ثروت نابرابر توزیع شار و نمود ت صادي ف ــــر شدیدي اقت ــــروه بـ  هايگـ

 نسبت جـامعه در ايگـسترده نـارضایتی که کـرد وارد جـامعه متوسط درآمد با و درآمدکم

 دوم برنامه در دولت شد سبب مسایل ایــــن و داشــــت بدنبال را دولت اقتصادي عملکرد به

ـــاشد داشته اجتماعی عدالت مسئله به تريجدي نگاه ـــالحظات کهطوري به بـ  به مربوط مـ

هاي پژوهش (معاونت اســـت بوده دوم برنامه تأکیدمـــــــورد محورهاي از اجتماعی عدالت

ـــوجه که است حالی در این ).75  :1385 اقتصادي، ـــه تـ ـــدالت مبحث بـ ـــتماعی عـ  و اجـ
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 ریزانبرنامه و گذارانسیاست فکري و نظري دیدگاه از بـــرخاسته آن به مربوط مـــالحظات

 از ناشی اجتماعی و اقتصادي فشارهاي توانمی را آن عمده دلیل بلکه نبود توسعههاي برنامه

ـرنامه اجراي ـعدیل ب ـرنامه پایان در حاکم اقتصادي روندهاي و اقتصادي ت  رهـنمودهاي و ب

  دانست. برنامه کـالن هايگیريجـهت با رابطه در رهـبري مـعظم مـقام

ـــار، رفع بر مبتنی برنامه تمامی بر حاکم روح ـــط انحص ـــتقرار و رقابت بس  حاکمیت اس

 عدالت توانمندسازي، براي ریزيبرنامه بدون و شرایطی چنین تحت .باشدمی بازار مکانیسم

ـــود.نمی محقق اجتماعی ـــرایط ایجاد در هرچند ش ـــعه هايبرنامه نیز رقابتی ش  رغمبه توس

 واقعی عدالت نشـــدند. فضـــایی چنین ایجاد به موفق اجرا، عرصـــه در ریزانبرنامه اتتأکید

ـــت از افراد که یابدمی تحقق زمانی« ـــان هايفرص ـــب براي یکس  مختلف هايموقعیت کس

ــادي ــند برخوردار اجتماعی و اقتص ــتفاده [قابلیت] توانایی برآن عالوه و باش  نیز را آن از اس

 وضــعیت به نســبت ســاختاري تعدیل الگوي اینکه طرفه ).18 :1390 (ســن، »باشــند داشــته

 از پاســـداري در بلکه برابري در نه عدالت )؛366 :1386 (هانت، اســـت »طرف بی« عادالنه

ـــت افراد حقوق ـــرایط تأمین عدالت حقیقت در دارد؛ تقدم آزادي بر و اس  حقوق احقاق ش

  .است

 ،»اندغایت هاانســـان« کانتی اصـــل بنابر ســـاختاري تعدیل الگوي توزیعی عدالت رد در

ضاي را جمع یا دیگر فرد نفع به افراد آزادي و حقوق به تعرض هرگونه سان شدنابزار اقت  ان

 داندمی افراد حقوق به اندازيدســت نوعی را توزیعی عدالت براي دولت دخالت و داندمی

  ).203 -198 :1974 (نوزیک،

  توانمندي و آزادي-4-5

شاره که طورهمان سعه هاينظریه شد ا سترش« دنبالبه تو ستند؛ »افراد انتخاب دامنه گ  ه

 میان توسعه اندیشه در شود.می تعقیب »انسانی توسعه الگوي« در تنها صراحت به هدف این

ستی سعه چگونگی و چی شت. وجود شکافی ابتدا در تو سی چگونگی رواین از دا ستر  به د

سعه غایت شد، الگوي در تو ساس بر ر شد، میزان ا سی نیازهاي الگوي در ر سا ساس بر ا  ا

 الگوي در مهم این شـــد. دیده افراد حق اســـاس بر تعدیل، الگوي در و ضـــروري نیازهاي

 آزادي، یعنی رسد؛می توسعه (وسیله) چگونگی و (غایت) چیستی وحدت به انسانی، توسعه

  ).1391 (سن، افراد انتخاب گسترش یا توانمندي

سان ذاتی آزادي مانع توسعه برنامه چنانچه  چالش دچار پیشرفت تاریخی امکان شود، ان
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 کندمی تحصیل »عمل بر اقدام« براي جامعه، از انسان که است قدرتی ذاتی آزادي شود.می

صدر، ست آن قدرت این از منظور )؛48 -14 تا: بی ( سعه، هايبرنامه که ا سائل همه تو  و و

ـــرایطی ـــازند. فراهم دارد، الزم عمل انجام براي فرد که را ش  ايبرنامه اگر مثال عنوان به س

 فرد هر به و دهد افزایش بازار در را کاال این و کرد ضــمانت را معینی کاالي ارزش تملک

 آن خریدن در افراد ترتیبی چنین با طبیعتاً باشــد، داشــته احتکار حق که ندهد اجازه دیگري

 وابسـته بدان کاال آن خرید که شـرایطی همه از اجتماعی نظر از زیرا بود، خواهند آزاد کاال

 فراهم شما براي را کاال آن ارزش تملک زمینه توسعه برنامه اگر اما هستند. برخوردار است

 بدهد را آن خریدن شـما از غیر نفر، یک به تنها یا نچیند، را آن عرضـه سـازوکار یا نسـازد،

ـــت طبیعی  این از ندارند؛ را کاال خریدن حقیقی قدرت یا ذاتی آزادي واقع در افراد که اس

  شود.می حاصل افراد توانمندسازي گرو در آزادي رو

سعه، هايبرنامه در شیخط و اهداف در که چهارم برنامه و اول برنامه در جز تو  صرفا م

 اساسی مؤلفه دو این همزمان که نیست بندي یا ماده هیچ دارند، اشاره توانمندي و آزادي به

ـــش را  با نیز مذکور هايبرنامه ندارد. وجود بندي و ماده نیز آن خالف هرچند دهد. پوش

ـــاختاري تعدیل مدل از که تئوریکی اقتباس به توجه  توانمندي و آزادي تبیین در دارند س

 بواسطه که است شرایطی ترسیم درصدد ساختاري تعدیل الگوي دیگر بیان به دارند. چالش

 لذا شــود. تشــویق تولید و گذاريســرمایه براي فردي هايانگیزه مداخله، عدم و آزادســازي

 این وجود با اســت. آن از پاســداري و  حقوق به معطوف که اســت اخالق از نوعی مســتلزم

ـــازوکاري ـــان آزادي و افراد حقوق اعطاي براي س ـــت ملحوظ مذکور الگوي در ایش  نیس

 توسعههاي برنامه اساسی ايدغدغه فردي هايانگیزه ترغیب رو،این از ).366 :1386 (هانت،

ـــت. ـــمیم اهمیت و فردي هايانگیزه به توجهی چنین اس  به که بازار نظام در افراد گیريتص

 اعتقاد با و فرد اقتصادي رفتار به مربوط مفروضات با کند،می عمل غیرشخصی و آزاد طور

یادین  چند هر )328 :1386 (هانت، دارد تنگاتنگی پیوند فردي آزادي ارزش اولویت به بن

  دهد.نمی قرار توجه مورد را جامعه افراد براي سازيظرفیت و توانمندسازي
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 توسعه هايبرنامه هايسیاست و اهداف در سیاست و اخالق به مربوط مقوالت 3 جدول

  توسعه اول برنامه

)1368-1372(  

  توسعه دوم برنامه

)1374- 1378(  

  توسعه سوم برنامه

)1379- 1383(  

  توسعه چهارم برنامه

)1384- 1388(  

  توسعه پنجم برنامه

)1390- 1394(  

ــأمین  -  ــازهــايت  نی

  اساسی

  توانمندسازي -

ــأمـیـن -  عــدالــت ت

  اسالمی اجتماعی

 و مــادي تکــامــل -

  معنوي

 و کرامــت حفظ -

  انسان آزادگی

 در عمومی تساوي -

  قانون برابر

ـــت - ـــای  از حـــم

 مشـــروعهاي آزادي

  اجتماعی و فردي

گوي اصــــالح - ل  ا

  مصرف

ــه ارتــقــاي -  روحــی

  پذیريمسئولیت

ــه ارتــقــاي -  روحــی

  پذیرينظم

 مشــارکت تقویت -

 و ســـیاســـی امور در

  اجتماعی

ــه از پرهیز -  روحی

  طلبیرفاه

هت در تالش -  ج

 عــدالــت تــحــقــق

  اجتماعی

ـــائل ارتقاي -  فض

  اخالقی

 مشارکت تقویت -

  عمومی

 انضـــباط تقویت -

  اجتماعی

 متعــالی الگوي -

  اخالقی فرهنگی

ـــترش -  به امر گس

 از نهی و معروف

  منکر

ــه تـقـویــت -  بـنـی

  اعتقادي

 روحیه گســترش -

  بسیجی

قویــت - کر ت ف  ت

  ناب اسالمی

یت - نگ تقو  فره

  اسالمی مصرف

  اجتماعی عدالت -

ــع - ــاي رف ــازه ــی  ن

   اساسی

  توانمندسازي -

ــــالمــی -  کــردناس

  جامعه

 فضاي سازيسالم -

  عمومی

قویــت - ــه ت حی  رو

 مشـــارکت و تعاون

  عمومی

قویــت - نون ت ــا - ق

- مســئولیت و گرایی

  پذیري

 اداري نظام اصالح -

  کارآمدي جهت در

  ملی هویت تحکیم -

نگ به احترام -  فره

  محلی

ـــتقرار -  و عدالت اس

 اجتماعی ثبات

منــدســـــازي - ن  توا

 الــگــوي بــراســـــاس

ـــینیــازهــاي ــــاس  اس

 توسعه

 هــايارزش تعمیق -

 هنجــارهــاي و دینی

 اجتماعی

قاي - مایـه ارت ـــر  س

 اجتماعی

ــــــاي - ــــــق  ارت

  عمومی رضایتمندي

 نهادهاي گســـترش -

  مدنی

 نظارت و مشارکت -

  مردم

ــقــاي -  حــقــوق ارت

  انسانی

می پرورش - مو  ع

  مداريقانون

 و آزادي تــأمــیــن -

 مردم آراي از صیانت

  آزادي تضمین و

 تـــــقـــــویـــــت -

  مردم پذیريرقابت

ـــط -  و هاآگاهی بس

  اخالقی فضائل

 و مؤثر حــاکمیــت -

ــرار ــق ــت اســـــت  دول

  شایسته

  اجتماعی عدالت -

 و حقوق از دفاع -

  انسانی کرامت

ستردهی جلب -  گ

  مردم مشارکت

ها تعمیق -  و باور

  هاارزش

یج - یوه ترو  شــــ

  اسالمی زندگی

 هویــت تقویــت -

  ایرانی اسالمی

جاد - عه ای  ايجام

  خودباور

 سیاست و اخالق نسبت تبیین در توسعه هايبرنامه نظري تنگناي-5

عه درك ـــ بهبه توس ثا کانی« م که»تاریخی ام نه هم ، ندزمی جارین هم و م  اســــت، هن
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ـــورها همه براي که انتزاعی و کلی رویکردهاي ـــت معتبر تاریخی هايموقعیت و کش  را اس

 دیگري روش نه و شودمی داده توضیح تاریخی موقعیت با توسعه اندیشه درواقع تابد.برنمی

  ).8 :2010 (هتنه،

ست؛ هاارزش از جداي و است هنجارین مفهومی توسعه سعه نی  جامعه پی در همواره تو

ضیائی، است بوده خوب  خنثاي مفهوم از توسعه بودنارزشی سبب همین به ).207 :2007 (

 تحلیل تواندمی نیز »باور نظام« عنوانبه حتی توســعه اندیشــه شــود.می متمایز اجتماعی تغییر

شرفت کیش میان ارتباط گردد. سیکال غربی مذهب و پی ست. دارمعنی اما پارادوک  امر این ا

ـــبب به مال، غایت آن در که اســــت اخالقی درامی عنوان به تاریخ تلقی از گذار« س  اع

  ).13 :2010 (هتنه، »است رستگاري

ـــعه هايبرنامه طراحی در ـــده توجه »تاریخی امکان« چنین به ایران در توس ـــت نش  و اس

سعه هايبرنامه تمامی ساس تو  ؛1386 (مؤمنی، گردیدند تدوین ساختاري تعدیل الگوي برا

ست جالب ).1387 سبحانی، سعه، هايبرنامه از کدام هیچ که ا ساس تو سعه« الگوي برا  تو

   است. نگرفته قرار نیز تأثیر تحت حتی و نشد تدوین »انسانی

ــبت نظري تبیین ــت و اخالق نس ــیاس ــان س ــعه هاينظریه که داد نش  اخالق« از متاثر توس

شتر این وجود با هستند؛ »گراوظیفه اخالق« و »گرانتیجه  سامان تبیین در توسعه هاينظریه بی

سفه« به مطلوب، اجتماعی صل و »کانت فل سان منديغایت ا سل ان  غایت با که اندشده متو

  است. هماهنگ انسان، هايانتخاب گسترش یعنی توسعه نهایی و اولیه

 اسـالمی انقالب از بعد توسـعه هايبرنامه غالب الگوي عنوانبه سـاختاري تعدیل الگوي

سفه از متاثر نیز  دولت که هرچند ساختاري تعدیل نظریه در رواین از است. کانت اخالق فل

 دفاعی وضــعیتی، چنین از دفاع اما اســت دیگري ســامان و ســاختار هر از کارآمدتر حداقلی

شیدنپیش با الگو این است. اخالقی صول ک  هدف افراد« اینکه و »خیر بر حق تقدم« کانتیِ ا

ستند سیله نه و ه ستگاه یک ،»و ساس که سازدبرمی را نظري د  هر هدفی، هر تعقیب آن برا

 مشخصی اخالقی قیدهاي تابع باید اجتماعی یا فردي شدید آرزوي با توأم و مطلوب چقدر

 کانت از  را قیدهایی چنین نوزیک نامد؛می »اخالق جانبی قیدهاي« را آنها نوزیک که باشد

  ).31 :1974 (نوزیک، است گرفته عاریت به

 اما متاثرند ســـاختاري تعدیل الگوي از خویش نظري بنیان در اگرچه توســـعه هايبرنامه

 هايبرنامه ضـعف این اند.بهرهبی یا و ضـعیف مذکور نظریه از »اخالقی خوانش« در اسـاسـاً
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 و دهدمی قرار ســـیاســـت و اخالق نســـبت هنجارین و بنیادین مفاهیم تنگناي در را توســـعه

 و اخالق نســـبت توضـــیح در که ســـاخته متباینی مفاهیم از »شـــعارگونه« ايملغمه هابرنامه

  ناکارآمداند. سیاست

ـــعه هايبرنامه در غالب نظریه روائی  نظر به دیگر بیان به اســـت؛ تردید محل نیز توس

ـــدنمی ـــت رس ـــاختاري تعدیل الگوي کاربس ـــالمی جمهوري بافت و زمینه با س  ایران اس

-اقتصــادي نظام ســازماندهی ســاختاري، تعدیل الگوي در باشــد. داشــته را الزم ســازگاري

صالت« بر اجتماعی سازي و »فرد ا ستوار »فردي سود« حداکثر ست، ا  این چارچوب در و ا

ـــالتی گونه هیچ »جامعه« یا »کل« نگرش،  به »افراد« تکتک مجموع جز چیزي و ندارد اص

   ).5 :1379 ، (مؤمنی آیدنمی حساب

 افراد آزادي حق از پاســداري متضــمن ســاختاري تعدیل الگوي هايمشــیخط مجموع

ـــت ـــادي فعالیت تحریک باعث نکته همین و اس ـــود؛می آنها اقتص  کمترین که نحويبه ش

لت بدبرنمی را دولت دخا ندمی افراد حقوق به تعرض را آن و تا  ).31 :1974 (نوزیک، دا

ساوي و برابري به اعتقادي ساختاري تعدیل الگوي درواقع صادي ت  همه اجتماعی و اقت

 لذا کند؛می تکیه آنها فردي هايتوانایی به افراد فردي رشد و پیشرفت براي و ندارد هاانسان

 عدالت تأمین درصـــدد که داريســـرمایه هايدولت ســـایر و رفاهی دولت نوزیک نظر از

ـــتند، جامعه افراد تکتک براي توزیعی  به حقیقت در و گیرندمی نادیده را فرد آزادي هس

 دیگر، افراد حقوق از باید چراکه کنند؛می وارد خدشــه لیبرالیســم مفاهیم و اصــول از یکی

  ).51 -50 :1974 (نوزیک، کنند تأمین را دیگر بعضی

 توسعه از روشنی تلقی یکهیچ که است آن از حاکی توسعه هايبرنامه سابقه رو،این از

 با تدوین و طراحی دوران در برنامه هايایده گســســت باعث مســئله همین و دهندنمی ارائه

 در و شده اجرا آنچه با دو این گسست آن از ترمهم و شده تصویب مورد سند عنوانبه آنچه

 توســعه برنامه داراي کشــورهاي اولین جزء که ایران بدینســان، باشــد.می یافته،تحقق عینیت

ــت ــورهایی با همزمان و اس ــعه ریزيبرنامه ژاپن چون کش ــت؛ کرده آغاز را توس  رغمبه اس

 از شود.نمی محسوب یافتهتوسعه کشورهاي جزء آن، شروع از سال شصت از بیش گذشت

 کندنمی ایجاب را یافتگیتوسعه ضرورت توسعه، هايبرنامه توفیق که هرچند دیگر، سوي

 محسوب ایران نیافتگیتوسعه بر داللتی ها،برنامه این توفیق عدم اما  )130 :1389 (مردوخی،

  شود.می
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  گیرينتیجه

ـــبت تبیین مقاله این از هدف ـــت و اخالق نس ـــیاس ـــعه هاينظریه در س ـــی و توس  بررس

ــازگاري ــعه هايبرنامه با آن س ــالمی انقالب از بعد توس  تئوریک مبانی منظور بدین بود. اس

ست و اخالق سعه الگوهاي که سیا ضیح را ایران در تو سی دهدمی تو  سازوکار و شد برر

سبت ست و اخالق ن سعه الگوهاي در سیا شاره شد. تبیین مطالعه مورد تو  هاينظریه شد، ا

سعه، صی اجتماعی و تاریخی شرایط به معطوف و تاریخی -معرفتی تو  و شوندمی طرح خا

شخص کنند.می تبیین را ايویژه زمانه و زمینه شتر شد، م سبت تبیین به هانظریه بی  و اخالق ن

ـــت ـــیاس ـــت و اندپرداخته س ـــیاس ـــت در رواین از اند.کرده عنوان اخالق پیرو را س  کاربس

 در موجود هنجارین و بنیادینهاي داللت کاربســـت به موظف هادولت توســـعه، هاينظریه

   هستند. توسعه هاينظریه

ـــاختاري تعدیل الگوي ـــلط الگوي عنوانبه س ـــعه هايبرنامه در مس  انقالب از بعد توس

سالمی ست و اخالق از تلقی شود.می قلمداد ا سته ساختاري تعدیل الگوي به بنا سیا  به واب

 این در کهآنجا از اســت. اقتصــادي توســعه و رشــد در افراد منفعت و حقوق جایگاه درك

 تنظیمات و گرددمی محقق اقتصــادي کنش در افراد فعال مشــارکت بواســطه توســعه الگو،

 ضمانتتأمین  براي نیز بازار نظام اولویت همچنین و شودمی معنادار افق این در نیز اجتماعی

 اخالق گردد،می تعریف فردي منفعت نیز خیر و است حقوق از پاسداري طریق از هاانگیزه

 واقع، در گردد؛می تعریف اقتصاد در مشارکت بواسطه افراد منافع پیگیري و تالش عنوان به

ست شده تنظیم ايگونهبه اجتماعی نظام شان و حقوق افراد که ا  چنین کنند. تعقیب را منافع

 تحقق براي ســیاســتی پی در ســاختاري تعدیل الگوي در ســیاســت و اخالق نســبت از تلقی

 اســت. امنیت پاســبان تنها دولت رو این از اســت؛ آن اســاس بر اجتماع تنظیم و افراد حقوق

ـــبت مذکور الگوي ـــبت حتی و عمومی خیر و جامعه غایت به نس ـــعیت به نس  عادالنه وض

ست. »طرفبی« ضی عدالت الگو، این در ا  افراد آزادي حق احقاق براي شرایطی تنظیم مقت

   گردد.می مطلوب بلکه توجیه تنهانه نابرابري که ايگونهبه است؛

ـــازي« تئوریکی زمینه چنین ـــود و مطلوبیت حداکثرس  در را »کامل رقابت« و »س

 گفتمان بر حاکم هايارزش با رســدمی نظر به که ســازدمی مســتتر توســعه هايبرنامه

 ساختاري تعدیل الگوي سلطه رغمبه اینکه بر مضاف است. تضاد در اسالمی انقالب

ـــعه، هايبرنامه در ـــت اما توس ـــیاس  و »اخالقی خوانش« در ریزان، برنامه و گذارانس
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کارگیري مه در آن ب نا ند. ناتوان هابر یل الگوي پیگیري بود عد تاري ت  در ســــاخ

 امر همین و نیست سازگار ایران تاریخی وضع با اسالمی جمهوري توسعه هايبرنامه

 کرده سلب نیز را توفیق امکان بلکه گرددمی توسعه هايبرنامه توفیق عدم سبب تنهانه

   .است
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  مآخذ: و منابع

 معرفتی چارچوبی سیاست: سازيشرعی« )1385( اصغر افتخاري، -

ست ایده تحقق براي سالمی سیا صلنامه ،»ا سی دانش دوف  ،سیا

  .4 شماره

  نشرنی. تهران: .اقتصادي ریزيبرنامه ).1380( زهرا افشاري، -

 در اول سالهپنج برنامه اهداف )1370( مسـعود شـعاع،انجم -

ــازمان تهران: .اقتصــادي تعدیل ســوي به حرکت جهت  س

  بودجه. و برنامه

یام ویت، اوث -  ترجمه هابرماس انتقادي معرفی )1386( ویل

 اختران. نشر تهران: چاوشیان. حسن و جوافشانی لیال

ـــارکت اخالق« )1393( مهدي پور،براتعلی - ـــازمان در مش  هايس

 اســـالمی)، انقالب مســـتضـــعفان بســـیج موردي؛ (مطالعه نهادمردم

  .6 شماره هفدهم، سال ،بسیج راهبردي مطالعات فصلنامه

شیریه، - سین ب شه تاریخ )1376( ح سی هاياندی  قرن در سیا

  نی. نشر تهران: .مارکسیستی هاياندیشه بیستم؛

 توســـعه هايبرنامه نقدهاي ارزیابی« )1381( علیرضـــا ، پیروزمند -

  .7 شماره ، اسالمی اقتصاد مجله ،»ایران اقتصادي

 پژوهشــی حکومت: و فقها )1379( محمد هرندي، جعفري -

  روزنه. تهران: .شیعه سیاسی فقه در

 در توسعه نویسیبرنامه شیوه ارزیابی « )1389( احسان خاندوزي، -

له ،)»1388 -1368( ایران مه مج نا جه و ریزيبر  تهران، ،بود

  .110 شماره ، 1389 تابستان و بهار

ـــی ترجمه عدالت، نظریه ).1390(  جان رالز، -  و بحرانی مرتض

 راهبردي. مطالعات پژوهشکده  تهران: سروریان. کمال سید

ــازمان - ــور بودجه و برنامه س ــعۀ اول برنامۀ قانون )1368( کش  توس

ـــادي، ـــالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتص -1368 ایران: اس

  بودجه. و برنامه سازمان تهران: .1372

ــازمان - ــور بودجه و برنامه س ــعۀ دوم برنامۀ قانون )1374( کش  توس

ـــادي، ـــالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتص -1374 ایران: اس

  بودجه. و برنامه سازمان تهران: .1378

 توســعۀ ســوم برنامۀ ســند )1378( کشــور بودجه و برنامه ســازمان -

ـــادي، ـــالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتص -1379 ایران: اس

  بودجه. و برنامه سازمان تهران: .1383

 توســعۀ ســوم برنامۀ قانون )1379( کشــور بودجه و برنامه ســازمان -

ـــادي، ـــالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتص -1379 ایران: اس

  بودجه. و برنامه سازمان تهران: .1383

شور بودجه و برنامه سازمان - سعۀ چهارم برنامۀ قانون )1383( ک  تو

ـــادي، ـــالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتص -1384 ایران: اس

  بودجه. و برنامه سازمان تهران: .1388

 توســعۀ پنجم برنامۀ قانون )1389( کشــور بودجه و برنامه ســازمان -

ـــادي، ـــالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتص -1390 ایران: اس

  بودجه. و برنامه سازمان تهران: .1394

 هايبرنامه بررسی و تحلیل علمی نشست « )1387( حسن سبحانی، -

ـــعه ـــالمی انقالب از بعد توس ـــماره ،امنیت آفاق ،»اس  ،5 و 4 ش

  .1387 تابستان و بهار تهران،

کریم ســــروش، - ل ــدا ئولوژي« )1376( عب ــد ین و ای یوي د ن  ،»د

  صراط. تهران: .مدارا و مدیریت

ـــن، -  عزیزي. احمد ترجمه ،عدالت اندیشــه )1390( آمارتیا س

  نی. نشر تهران:

ـــن، -  ترجمه ،آزادي مثابهبه توســعه الف). 1391( آمارتیا س

  نی. نشر تهران: نائینی. نوري سعید محمد

ـــندل، -  ترجمه ،آن منتقدان و لیبرالیســم ).1374( مایکل س

  فرهنگی. و علمی انتشارات تهران: تدین. احمد

 هادي ترجمه ،قرآن در آزادي تا)(بی ســـیدمحمدباقر صـــدر، -

  روزبه. تهران: انصاري

بدالرازق، - بانی و اســالم )1382( علی ع مه ،حکومت م  ترج

  سرایی. تهران: محمدي. محمدتقی و رحمانی محترم

سیب )1385( سعید امیري،نتاج غالمی - سیآ  هايبرنامه نظري شنا

  .3 شماره ،اقتصاد نامهپژوهش مجله ،»اقتصادي توسعه

 قم: صادقی. هادي ترجمه ،اخالق فلسفه )1376( ویلیام فرانکنا، -

  طه. انتشارات

ـامعه اطالعات: عصر ).1380( مانوئل کاستلز، - ـبکه ج  ،ايش

  نو. طرح نشر تهران، پایا. علی ترجمه

 در تحقیق روش )1373( کامپنهود وان لوك ریمون، کیوي، -

 انتشــارات تهران: گهر.نیک عبدالحســین ترجمه ،اجتماعی علوم

  معاصر. فرهنگ

 گرایانجامعه )1385( سوئیفت ادم و دایانا هانت استیون، مالهال -

سم: نقد و شه گزیده لیبرالی  اینتایر، مک سندل، هاياندی

ــگاه قم: مترجمان. از جمعی والزر، تیلور،  فرهنگ و علوم پژوهش

  اسالمی.

ـــمند مقاله بر نقدي « ).1389( بایزید مردوخی، -  ارزیابی " ارزش

ـــیوه ـــیبرنامه ش ـــعه نویس  مجله ،»")1388 -1368( ایران در توس

  .110 شماره ،1389 تابستان و بهار ،بودجه و ریزيبرنامه

 شرکت تهران: .اخالق فلسفه )1386( تقی محمد یزدي، مصباح -

  .المللبین نشر و چاپ

 نظري شـــناســـیآســـیب )1385( اقتصـــادي هايپژوهش معاونت -

  .3 شماره ،اقتصاد پژوهشنامه اقتصادي، توسعه هايبرنامه

باس منوچهري، - بل« )1374( ع قا نت ت ـــ ـــم: و س  مروري مدرنیس

 شماره  ،میانه خاور مطالعات فصلنامه ،»توسعه متون بر تحلیلی

4.  

یا: و رنج فراســوي )1395( عبـاس منوچهري، -  روایتی رو

 تاریخ پژوهشکده .تهران:سیاسی تفکر از پارادایمی -داللتی

  اسالم.

ــــاد مؤمنی، - نابع« )1379( فرش ند در "جمعی" و "فردي" م  فرای

  .23 شماره ، پاییز ،مفید نامه مجله ،»ساختار تعدیل

 تعدیل دوران در ایران اقتصـــاد )1386( فرشــــاد مؤمنی، -

  نگار. نقش تهران: .ساختاري

سرا، - سعه: مفهوم« )1364( پی آر. می سعه براي ریزيبرنامه تو  ،»تو

  .78 شماره ،جهاد مجله
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 فرهنگ و دینی هايســیاســت« )1386( محمود حســینی، نجاتی - 

 -1368( »توسعه هايبرنامه انتقادي گفتمان تحلیل ایران: در مردمی

  چهاردهم. شماره دوم، سال ،صادق نامه ،)»1388

 از (تحلیلی توسعه اقتصادي هاينظریه ).1386( دایانا هانت، - 

  نی. نشر تهران: ارمکی. آزاد غالمرضا ترجمه رقیب)، هايپارادایم

ضیسید اي،هزاوه -  ست پذیريتأثیر« )1385( مرت سعه هايسیا  تو

سلط الگوهاي از ایران در سی دانش مجله ،»غربی م  دوره ،سیا

  .4 شماره ،2

 و شیرزادي رضا ترجمه ،توسعه مطالعات )1390( جفري هینز، - 

 آگه. تهران: قبادي. جواد
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