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تررسي و نقد کتاب
«نظریههای اقتصادی توسعه؛ تحلیلي از پارادایمهای رقیة»
س٘دحس٘يه٘زجل٘لٖ*

چكیده
ايه كتاب تٍ تثييه ؾؽ چُازچًب فكسي اقلي رز اتتكلار تًغلؼٍ تلس اغلاظ الازاراي
كًَه م اسراشر .اش شمان اوتؿاز كتاب غاختاز اوقالبَاي ػيمل وًؾلتٍ تلامع كلًَه رز
رٍَ  ، 1960محققان ػيًم يثيؼ ي غپع محققان ػيًم ارتماػ تٍ ييلطٌ اتتكلار ،تلالؼ
كسرود آن زا رز مًنًػات مختيف اش رميٍ تًغؼٍ تٍ كاز تثسود .كتاب َاوت ،احلسي اغلت
كٍ وًيػىدٌ غؼ كسرٌ تحييل اازارايم زا رز اتتكار تًغلؼٍ تلٍ كلاز تثلسر .مدزويصاغليًن،
غللاختازاساي  ،ومًمازكػيػلل  ،ماسًسيػلل  ،وياشَللاي اغاغلل ي ومًكالغللي  ،تللٍ ػىللًان
اازاراي َاي زتية رز ايه احس تؿسيح اسريدٌ اغت .وًيػىدٌ  ،تحييلل ياتػلت زا تًنليح
م رَد يل آن زا اازاراي وم راود .رز ايه مقالٍ ،تسراؾت وًيػىدٌ كتاب اش اازاراي  ،ملًزر
وقد تساز اسفتٍ اغت .وقلد ري لس تلٍ ايله كتلاب ،تيلاظ واالريسي الازاراي َلا اغلت كلٍ
زييكسركتاب زا تؿكيل م رَد .زيؼؾىاغان اتتكار كٍ اش ريدااٌ اوقلالب ػيمل كلًَه
تٍ ػي اتتكار و سيػتٍاود ،تىُا اتتكار كيىلصي زا مكلدات تيييلس الازاراي رز ػيل اتتكلار
م راوىد ي اتتكارراوان تًغؼٍ  ،تىُا تحًل اش مدزويصاغيًن تٍ تحييلل ياتػلت زا مكلدات
تيييس اازاراي رز تًغؼٍ م راوىد .غلساوزام رز ايله كتلاب ،زييكلسر وُلاراساي رز تًغلؼٍ
اتتكاري ،ميفًل ماودٌ ي تحج وؿدٌ اغت.
کلیدواژهها:اتتكار تًغؼٍ ،اازاراي  ،وُاراساي  ،غياغت تًغؼٍ.

* راوؿياز اطيَؿكدٌ اتتكار ،اطيَؿ اٌ ػيًم اوػاو ي مًالؼات فسَى
تازيخ رزيافت ،1395/9/13 :تازيخ اريسؼ1395/12/12 :

h.jalili@yahoo.com ،
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 .1مقدمه
راياوا َاوت ( ) -1942اتتكارران تًغؼٍ ي مًلف چىلد كتلاب رز شميىلٍ تًغلؼٍ اتتكلاري
اغت .كتاب "اػتثاز تلساي تًغلؼٍ كؿلايزشي :مًالؼلٍ ومًولٍ ايااولدا" "، )1975( 1كتلاب
"تحسان تسية الًتًع رز كىيلا :ملًزر اقلالتات ازنل " ، )1984(2كتلاب " وظسيلٍ َلاي
اتتكاري تًغؼٍ :تحييي اش اازاراي َاي زتيلة" )1989( 3ي السر آيزي ي تلدييه كتلاب"
4
خاوًازَاي زيغتاي رز رامؼٍ َلاي وًهُلًز :فىلايزي ي تيييلس رز شيسقلحساي آفسيقلا "
( )1995تٍ َمساٌ مازاازت َاغًل ،اش مُمتسيه كتاب َاي مًلف رز شميىٍ تًغلؼٍ اغلت.رز
ايه مقالٍ تٍ ازشيات غًميه كتاب يي م اسراشي كٍ رز غال 1989مىتؿس ؾدٌ اغت.

خاغت اٌ كتاب "وظسيٍ َاي اتتكاري تًغلؼٍ" ،تثيليه ريلدااٌ َلاي اقلي رز اتتكلار
تًغؼٍ تس اغاظ زييكسر اازارايم رز اوقالب َاي ػيم تامع كًَه اغت .تامع كلًَه،
فيصيكدان ،تازيخ ران ي فييػًف ػي  ،تٍ تسزغ تحًل ػي اسراختٍ اغلت .كتلاب "غلاختاز
اوقالب َاي ػيم " ايل تاز رز غال  1962ي غپع رز غال  1970تا الحلات ال وًؾلت تلٍ
آن ،تزديد چاج ؾد .تاكىًن تيؽ اش ي ميييًن ريد اش ايه كتاب تٍ وًشرٌ شتان رويا مىتؿلس
ؾدٌ اغت(.مقدمتيدزي )12 :1385 ،رغدغٍ اقي كًَه رز كتلاب غلاختاز اوقلالب َلاي
ػيم  ،ايؿسفت ػي اغت .تاكيد يي تس ييطا اوقالت تًرن ايؿسفت ػيم اغلت .اوقلالب
ػيم متهمه يسر ي زر ي غاختاز ػيم ي راي صيى آن تا غاختاز ػيم ري لسي اغلت.
اازاراي  ،غىگ تىاي غاختاز ػيم كًَه اغت .اش وظس كًَه ،الازاراي  ،مزمًػلٍ تايزَلا ي
ايؽ فسل َاي رامؼٍ ػيم اغت كٍ ؾامل مزمًػٍ اي اش تؼُلدات متلافيصيك  ،وظلسي ي
اتصازي م ؾلًر( .تيلدزي ،ـ  ، 40تلٍ وقلل اش كلًَه )1977 ،اطيَؿل سان رزين يل
اازاراي  ،تٍ كازي مؿيًلىد كٍ مثتى تس اازاراي تاك تس رامؼٍ ػيم اغت كلٍ كلًَه آن زا
"ػي متؼازف"( )Normal scienceم واملد(.مقلدمتيلدزي ،1385،قلف  )41-40اوقلالب
ػيم تا كىاز اراؾته اازاراي تلاك ي الريسؼ الازاراي رديلد ،ز مل رَلد(.تيلدزي،
 ،1385ـ  )44غًسيچ اؿتالت رز وظسيٍ تحًل ػيل كلًَه وقلؽ تػلياز مُمل رازر .تلا
تحسان ي ػدم كازاي اازاراي تاك  ،كل يكپازچٍ آن زا كىاز م ارازولد (اوقلالب ػيمل ) ي
كللل يكپازچللٍ ري للسي زا ملل اريسوللد(.مفللاَي  ،تللًاويه ،اتصازَللا ،زيؼ َللا ي )...
(مقدمتيدزي،1385 ،ـ )46
تٍ روثال اوتؿاز كتاب "غاختاز اوقالب َاي ػيم " تًغى تامع كًَه رز غلال  1962ي
اوتؿاز ييسايؽ رديد آن رز غال  ،1977اتتدا محققان ػيًم يثيؼل ي غلپع محققلان ػيلًم
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ارتماػ غؼ كسرود ايه زييكسر زا تٍ كاز تثسود .محققان ػيًم اتتكلاري اش رميلٍ محققلان
اتتكار تًغؼٍ ويص اش ايه مًد فكسي تاحيس اريسفتىد .كتاب َاوت تٍ كازتسر زييكسر كلًَه رز
اتتكار تًغؼٍ م اسراشر .اش ايىسي كتلاب َاولت ،رازاي تملايص ي ولًآيزي رز متلًن اتتكلار
تًغؼٍ م تاؾد.
ػيت اوتخاب ايه كتاب تساي تسزغ ايه اغت كٍ رز مقًغ كازؾىاغ ازؾلد تلٍ ػىلًان
مىثغ رزغ رز راوؿ اٌ َاي كؿًز ،مًزر اغتفارٌ اػتسرٌ تساز م ايسر .رز ايه مقالٍ اتتدا تلٍ
مؼسف احس اسراختٍ م ؾًر .غپع وقد ؾكي احس ي اع اش آن وقد محتًاي احس اش رميلٍ وقلد
زيؼ ؾىاخت ي كاغت مًنًػ آن ،اوزام م ؾًر .غساوزام وتيزٍ ايلسي آخلسيه تخلؽ
مقالٍ زا تؿكيل م رَد.

 .2معرفي کتاب
َدف َاوت اش و ازؼ ايه كتابَ ،ماوًًز كٍ رز ايؿ فتاز م اًيلد ازاسلٍ متىل تكمييل رز
شميىٍ اتتكار تًغؼٍ تًرٌ اغت ي وٍ تُيٍ كتات رزغ  .يي تٍروثال تثييه ريدااٌ َلاي اقلي رز
تًغؼٍ اتتكاري ي َمچىيه ازايٍ چُازچًب َاي فكلسي مُل رز تًغلؼٍ اغلت كلٍ تلدييه
زَىمًر َاي تساي ػمل مؼًًف تٍ تًغؼٍ زا ممكه م كىىدَ .اولت فلسل كلسرٌ اغلت كلٍ
خًاوىدٌ تا اتصازَا ي مفاَي اايٍ اي اتتكار تًغؼٍ آؾىاي رازر .تىاتسايه م اًيد كٍ ايله كتلاب
تايد تٍ روثال يا َمصمان تا متًن اايٍ اي ػي اتتكار ي َمچىيه اتتكار تًغؼٍ خًاودٌ ؾًر.
َاوت ؾؽ اازاراي زا ريدااٌ َاي مػيى رز تًغؼٍ اتتكاري م راود .يي ملال َلاي
تساي اوتخاب ريدااٌ مػيى تًرن تٍ كاز تسرٌ اغت كٍ ؾلامل ايله ؾلسو اغلت كلٍ ريلدااٌ
مػيى تؼد اش اغتقساز َػتٍ اؼ ،تايد مثىا ي مىثغ الُام تساي تػلى وظلسي ي فؼاليلت ػميل
تيؽ تس رز ػسقٍ تًغؼٍ اتتكاري زا فساَ كىدَ( .اوت،1386،قف)12-11
َاوت رز مقدمٍ كتاب ،ػىاقس كييدي َس چُازچًب فكسي يا اازاراي زا ذكلس مل كىلد.
رز وظس َاوت ،چُازچًب َاي فكسي مختيف كٍ رز ػيًم يثيؼ ي ارتماػ تحقيق ػيمل
زا َدايت م كىىد ،قسفا مزمًػٍ اي متؿكل اش وظسيٍ ويػتىد ،تيكٍ َس ي مزمًػلٍ اي اش
ازشؼ َا  ،تايزَا ي فسنيٍ َاي ييطٌ رزتازٌ َدف مًالؼٍ زا ويص رز تس م ايسولدَ .مچىليه
َس كدام ،مفاَي اقي متفايت ي زيؼ ؾىاغ متمايصي زا تٍ كاز م ايسود كلٍ رز الازاراي
ػيم تامع كًَه ،تزػ يافتٍ اغتَ .اوت ػىًان فسػل كتلاب زا اش َمليه زي تساصيلدٌ
اغت ،شيسا تٍروثال ؾىاغاي چُازچًب َاي فكسي مػيى ،اش مفًُم الازاراي َل تلٍ مىصللٍ
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اتصاز يثقٍ تىدي ي َ تٍ مىصلٍ مثىاي تساي تؿسيح َس چُازچًب تُلسٌ تلسرٌ اغلتَ .اولت،
اازاراي زا چىيه تؼسيف م كىد :مىظًمٍ اي ازشؼ َا ،تايزَا ي ارزاكات اش ياتؼيت تزستل
َمساٌ تا مزمًػٍ اي متؿكل اش وظسيٍ مثتى تس آن َلا كلٍ اسيَل اش راوؿلمىدان تلا زيؼ
ؾىاغ متمايص ،تساي تفػيس چُسٌ اي اش رُاو كٍ رز آن تٍ غس م تسي  ،مًزر اغلتفارٌ تلساز
م رَىدَ(.اوت، 1386 ،ـ )16
مًلف تٍ روثال تثييه چُازچًب َاي فكسي اقي رز تًغؼٍ ي تًغؼٍ ويافت اغت كلٍ
تساي ريزٌ َاي مختيف شماو ،تاك تًرٌ ،اؿتيثاو اػتسرٌ راؾتٍ ي تٍ ايزار تحلًتت مُل
رز اتتكار تًغؼٍ ي يا تسوامٍ زيصي اتتكاري ي تدييه غياغت كم كلسرٌ ي آن زا َلدايت
كسرٌ اغت .رز مقدمٍ كتابَ ،اوت اقًالح "اازاراي "( )Paradigmزا تلٍ ػىلًان متلسارف تلا
"چازچًب فكسي"( )Intellectual frameworkي اايٍ اي تساي ؾلسح ؾلؽ الازاراي تؼسيلف
م كىد .ػاليٌ تس مقدمٍ ،ري فكل تساي شميىٍ وظسي ي ميساث اوديؿلٍ اتتكلاري ي رز ملًزر
اتتكار تًغؼٍ اش شمان هًُز آن،اختكاـ رارٌ ؾلدٌ اغلت .غلپع ،ؾلؽ الازاراي اقلي
زاتثييه م كىد.تحييل ياتػت زا ويص تًنيح م رَد يلل آن زا الازاراي ومل راولدَ .لس
اازاراي رز ي فكل رداااوٍ تحج ؾدٌ اغت .فكل وتيزٍ ايلسي ،خالقلٍ مقايػلٍ اي اش
اازاراي َا اغت.
فكل آخس كتاب(وتيزٍ ايسي) تٍ اوزام تحييل مقايػٍ اي تيه ؾلؽ الازاراي اختكلاـ
يافتٍ اغت .مقايػٍ َا متمسكص تس غاشاازي ي واغاشاازي تيه َس اازاراي ي ري س اازاراي َلا،
تا تسرػتٍ كسرن ازشؼ َاي مؿتس ي متفايت ،فسيل ،زيؼ َاي تحييي  ،وتيزٍايلسيَلا
ي ايامدَاي غياغت ميان ؾؽ اازاراي متفايت اغتَ .اوت ؾلؽ الازاراي زا تلا تًرلٍ تلٍ
چ ًو تسخًزرتا مػاسل شيس تًنيح رارٌ اغت -1 :ػيل تًغؼٍ ويافت  -2 ،ػًامل اقلي
تساي تًغؼٍ ي وقؽ فه آيزي  -3وقؽ ريلت ،تاشاز ي وُارَاي ري س رز فسايىد تًغؼٍ.
تساي اوتخاب اازاراي َاي تًغؼٍَ ،اوت اش مؼيازَاي شيساغتفارٌ مل كىلد )1 :تايلد تفػليس
متمايصي اش ماَيت اقي تًغؼٍ ي تًغؼٍ ويافت راؾتٍ تاؾد  )2تايد ػىاقلس اغاغل مؿلتس
رزشميىٍ ػيل اقي تًغؼٍ ي تًغؼٍ ويافت راؾتٍ تاؾد)3.يتت ييطا َاي مؿخف ؾلدٌ رز
 1ي ،2تمايت تؼدار تاتل تًرُ اش محققان زا تٍ رغت آيزر ،رزايه قلًزت تلٍ ػىلًان يل
اازاراي  ،يثقٍ تىدي م ؾًر )4 .تيان ايليٍ افكلاز تلٍ اػلتسؼ وظلسي تيؿلتسي مىزلس ؾلدٌ ي
اتدامات ػمي رز تسوامٍ زيصي ي يا تدييه غياغت زا َلدايت كلسرٌ تاؾلدَ(.اولت،1386،ـ
 )17خالقٍ ؾؽ اازاراي تثييه ؾدٌ رز كتاب َاوت تٍ ؾسح شيس اغت:
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6.1پبراداٗنهدرً٘شاسَ٘ى
ايه اازاراي كٍ َاوت آن زا "َػتٍ غلسمايٍ رازي رزتلال اػلتسؼ" واميلدٌ اغلت تًغلى
اتتكارراوان ازيااي غست ي آمسيكاي ؾمال مًسح ؾدكٍ يثق اقًل اتتكلار ومًكالغلي ي
اتتكار كيىصي،تحكيل كسرٌ تًرود  ،اما متًرلٍ كاغلت َلاي آن تلساي كؿلًزَاي رز تلال
تًغؼٍ ؾدود .رز ياتغ اش ميان آحاز ايليٍ اتتكارراوان تًغؼٍ رز رَلٍ َلاي  1940ي  ،1950ري
ريدااٌ ػمدٌ هًُز كسر .يك رز امسيكاي ؾمال ي ازيااي غست (الازاراي مدزويصاغليًن) ي
ري سي (ال ًي غاختازاسا) كٍ رز امسيكاي تتيه ؾكل اسفتَ .اوت ،اازاراي مدزويصاغليًن
زا ػمدتا تس اغاظ كاز لًسيع ( )1954تًنيح م رَد .لًيع مُمتسيه ػيت ػقة ماولدا
زا ػدم اع اوداش تساي غسمايٍارازي م راود .لًيع اتتكارَاي تًغلؼٍ ويافتلٍ زا متؿلكل اش
ري تخؽ اقي م راوػت.ي تخؽ تصزگ اما فقيس ي ػمدتا رز تًليلد رَقاو ،كلٍ ييطال
آن ويسيي تيكاز فسايان اغت ي تخؽ ريم كٍ كًچل اغلت ،املا غلًرآيز ي ايؿلسفتٍ يتلس
اغاظ غسمايٍ ارازي غسمايٍ رازان اغت .تخؽ مدزن ،اػتسؼ م ياتلد ،غلًر زا غلسمايٍ
ارازي مزدر م كىد ي تٍ ررب ويسيي كاز فسايان اش تخؽ رَقاو ارامٍ م رَلد.غلسمايٍ
رازان،محًزفسايىد تًغؼٍ َػتىد چًن هسفيلت تلاتي تلساي الع اولداش ي غلسمايٍ الرازي
مزدر ،رازود.ييطا ايه اازاراي  ،تًزؼ ػييٍ تخؽ كؿايزشي تساي تهميه رسيلان ايًغلتٍ
ويسيي كاز ازشان تٍ تخؽ مدزن اغت كٍ تساي افصايؽ غلسمايٍ الرازي تشم اغلتَ .اولت،
وظسيٍ زيغتً ( )1953رز مًزر مساتل زؾد زا ويص تحج م كىلد ي مستيلٍ"خيلص"ي تخلؽ
ايؿسي زا تًنيح م رَد .غپع وظس زاويع ي ف ( )1961رزمًزر اوتقال تٍ زؾد خًراايلا زا
تحج م كىد.مدزويصاغيًن اازارايم اغت كٍ اوتظلاز رازر مػليس تًغلؼٍ يل ؾلدٌ تًغلى
كؿًزَاي ايؿسفتٍ زا تكساز كىد يرز مساتل ايليٍ زؾلد اتتكلاري ،وقلؽ زَثلسي ريللت زا
تًقيٍ م كىد .ايه اازاراي اتخاذ ايؿسفتٍتسيه فه آيزي زا تًقيٍ م كىد ،شيلسا آن زا ػاملل
اقي غسػت تًغؼٍ م راود ي افصايؽ واتساتسي زاتلٍ خكلًـ رز مساتلل ايليلٍ تًغلؼٍ،
ارتىاب وااريس م راود ،تا شماو كٍ خيص اتتكاري تدغت آيد.
نؼف اقي مدزويصاغيًن ،يثق وظس َاوت ،ياتػت آن تٍ فسل اتتكار تػتٍ اغلت .رز
َيچ كزاي مدل لًسيع ،زيغتً ،يا ري سان،تحخ رز مًزر مكلاويصم اوتقلال فىلايزي تلٍ يل
كؿًزفقيس تًغؼٍ ويافتٍ يرًر ودازر .ايه اازاراي تقاناي اود راخي ي تلاحيس تلالقًٌ آن رز
اللع اوللداشزا واريللدٌ ملل ايللسرَ .مچىلليه يرللًر ػًامللل خللازر محللدير كىىللدٌ
تًغؼٍ،ماوىدمؿكالت كػة ازش تساي تاميه مال يازرات فهآيزي زا واريلدٌ مل ايلسر ي تلٍ
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راي آن تس مًاوغ راخي تًغؼٍ ،تٍ خكًـ غاختاز يوُارَاي ارتماػ ،تاكيد م كىلد .املا
تحييل آن تٍ وقؽ وُار َاي راخي ،ي اوثاؾت اع اوداش محدير اغلت .مدزويصاغليًن ،مًاولغ
راخي تساي تيييس وُاري رز زاٌ َاي ري سي غيلس اش اػلتسؼ َػلتٍ َلاي غلسمايٍ رازي زا
تحج وكسرٌ اغت.

1.1پبراداٗنسبختبرگزا
غاختازاساي اش وقد اتتكار وملً كالغلي خكًقلاوقد تزلازت آشار ي مصيلت وػلث ،آغاش
ؾد.اش غًي ري س ،يسفدازان غاختازاساي ريدااٌ مدزويصاغيًن زا تثًل وكسرود كٍ اعاولداش
ااييه ،ماوغ اقي تساي تًغؼٍ اغت.غاختازاسايان ،ييطال اتتكلار تًغلؼٍ ويافتلٍ زا رزآملد
غساوٍ ااييه َمساٌ تا تى ىاَاي غاختازي مستًو تٍ تًليد ،اؾتيال ،مًرًري غسمايٍ ،وُارَلاي
اتتكاري ي اتتكار كؿايزشي م راوىد .رز وظس غاختازاساي  ،كؿًزَاي رز تلال تًغلؼٍ رز
اتتكار تيه الميي  ،اتتكارَاي "ايسامًن"َػتىد كٍ رز ازتثاو تا"مساكص" قلىؼت تلساز رازولد.
كؿًزَاي تًغؼٍ يافتٍ م تًاوىد تا تاش كسرن تاشازَاي خًر ي ازاسٍ كمل َلاي ملال تلساي
اس كسرن ؾكاف ازش مًزر وياش تساي تيييس غاختازي اتتكار ،تلٍ كؿلًزَاي رز تلال تًغلؼٍ
كم كىىد.
مُ تسيه تحج غاختازاسايان ،اش وظس َاوت ،اوتقاراش وظسيٍ مصيلت وػلث تمايلت ؾلدٌ
تًغى اتتكارراوان ومً كالغي اغت .الستيؽ ( )1949وظسيلٍ مصيلت وػلث زا غلًح ي
ايػتا ميداود كٍ تفايت تاتل تًرٍ رز تُسٌ يزي ويسيي كازميان كؿًزَاي مختيف زا رز وظلس
وم ايسر.غاختازاسايان َمچىيه غياغت َاي اًل اتتكلار وملً كالغلي زا كلٍ ػملدتاتس
اغاظ تهؼيف ازشؼ اًل اغت ،تٍ ؾدت وقلد مل كىىلد .رز وظلس غاختازاسايان،تهلؼيف
ازشؼ اًل رز غٍ تالت مىزس تٍ تًغؼٍ قارزات ومل ؾلًر .ايل ،يتتل كؿلؽ رزآملدي
قارزات ،ااييه اغت .ريم،يتت تخلؽ قلارزات رز اختيازخلازر َلا اغلت يللرا تًليلد
راخي اػتسؼ وم ياتد.غًمَ ،ى ام كٍ تيؿتس يازرات ،كاتَاي غسمايٍ اي اغت كلٍ ايله
اتدام تاحيس مىف تس تخؽ َاي تًليدي تٍ راي م ارازر.
غاختازاسايان ،تًزم زا وتيزٍ ػدم تًاشن م راوىدكٍ رز وخػتيه مساتل زؾلد ،تلا تًرلٍ
تٍ محديريت ػسنٍ رز كًتاٌ مدت ي افصايؽ تقاناايزار م ؾلًر .رز وظلس غلاختازاسايان،
ريلت َا م تًاوىد تا رُت رارن غسمايٍ ارازي تيؿتس تٍ غلمت تخلؽ َلاي اتتكلاري تلا
كؿؽ َاي ػسنٍ تات ي تا اوزام اقالتات وُاري تٍ مىظًز تُثلًر كؿلؽ ػسنلٍ ،تلًزم زا
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مُاز كىىد.غاختازاسايان يسفداز ينغ ماليات تسكاتَلاي للًكع ي يازرات َػلتىد ي تًليلد
راي صيه يازرات زا تؿًيق م كىىدَ .اوت،مًازر واغلاشاازي ميلان الازاراي ومًكالغلي ي
غاختازاسا زا تٍ تستية شيس ذكس م كىد:
.1رز اللازاراي غللاختازاسا وظسيللٍ مصيللت وػللث زر م ل ؾللًر .رز تللال كللٍ اللازاراي
ومًكالغي يسفداز تزازت آشار اغت.
.2رز اازاراي غاختازاسا ،ا ايسي آااَاوٍ اغتساتطي تحًتت غاختازي تًغى ريللت اش
يسيق تًغؼٍ قىايغ متىًع مدزن ،مقدمٍ اي نسيزي تساي تحقق تًغؼٍ اغت.
.3اتصازَاي غياغت ارازي تساي تحقق تىد ريم ؾامل اغتفارٌ اش ماليلات ،غياغلت َلاي
ازشي ي اػتثازي،تمايت اش يسيق تؼسفٍ َا ي غلسمايٍ الرازي شيستىلاي رز تخلؽ ػملًم
اغت .يؼى غياغت َاي كٍ تيمت َاي وػث وُارٌ َا ي غتاودٌ َا ي ميصان وػث غًر الع
اش اخر ماليات زا تيييس م رَىد.چىيه رخاللت اػلتسرٌ اي رز ػميكلسر ويسيَلاي تلاشاز ،رز
تهار تا ال ًي ومًكالغي اغت.
 .4غاختازاسايان يسفداز اقلالتات ازنل َػلتىد.تػليازي اش ومًكالغلي َلا تلا آن
مخالف اود .شيسا آن زا رخالت ريلت رز تقًت مالكيت خكًق تيق م كىىد كلٍ او يلصٌ
ي اػتمار زا كاَؽ م رَد ي ماوغ اش غسمايٍ ارازي تًليدي م ؾًر.
 .5غاختازاسايان ،اش ػيل تًزم ي تحسان تساش اسراخت َا رز كؿًزَاي رز تلال تًغلؼٍ
تثييى ازاسٍ م كىلد كلٍ رز عتؼلازل مػلتقي تلا وظلسات ومًكالغلي َلا ي مكتلة الًل
اغتَ(.اوت ،ـ .)380

9.1پبراداٗنًئَهبرکس٘ستٖ
رز وظسَاوللت ،مازكػيػلل ؾللسايى تشم تللساي اللازاراي تللًرن رز تًغللؼٍ زا وللدازر .امللا
ومًمازكػيػ ،اازارايم اغت كٍ تًغؼٍ ويافت زا واؾ اشرسيان ملدايم ملاشار اتتكلاري اش
كؿًزَاي ايسامًن تٍ مساكص ايؿسفتٍ م راود.ايه ماشار ،تفايت تليه تًليلد ي مكلسف تحقلق
يافتٍ اغت .ومً مازكػيػت َا رسيان ماشار زا وتيزٍ زاتًٍ مثارلٍ واتساتسم راوىد كٍ تلا اش تليه
تسرن تًليد قىؼت سان راخي تًغى كؿًزَاي قىؼت ي اش رغت زفته او يصٌ تلساي تًغلؼٍ
قىؼت تًم ،تحميل م ؾًر .ايه ينؼيت تاػج ريًايسي اش تًغؼٍ رز ايسامًن اغلت .تلس
ايه اغاظ ،تًغؼٍ اي كٍ ز رارٌ اغلت متؿلكل اش تؼلدار كلًچك اشاوحكلازات قلىؼت
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متؼيق تٍ غسمايٍ رازان راخي ي خازر اغت كٍ غلًر خلًر زا تلٍ مساكصازغلال مل كىىلد.
ػاليٌ تس ايه ،يثقات غالة رز مسكص يايسامًنَ،يچ ػالتٍاي تلٍ تًغلؼٍ مػلتقل رز ايساملًن
ودازود.رز وتيزٍ ،اتتكارَاي تًغؼٍ ويافتٍ ومل تًاوىلد مػليس تًغلؼٍ اتتكلارَاي ايؿلسفتٍ زا
تكساز كىىد ،تٍ رليل ايىكٍ ؾسايى تيهالميي تيييس كسرٌ ي تساؿت وااريساغلت .تىلاتسايه ،تىُلا
زاٌ زغيدن تٍ تًغؼٍ،اوقالب غًغياليػت اغت.وقد َاوت تٍ تحييلل ومًمازكػيػلتَلا ايله
اغت كٍ امكان تًغؼٍ قىؼت مًفق ،يرًر رازر ي تسخ تالؼَا تساي تًغؼٍ قلىؼت ،ػمال
مًفق تًرٌ اغت.

2.1پبراداٗنهبئَئ٘ست
ماسًسيػ ،كازتسر مازكػيػ  -لىيىيػت رز غًغياليػ كؿايزشي چيه تًر.ماسًسيػ تلٍ روثلال
رغتيات تٍ تًغؼٍ تا اػتسؼ قىؼت غى يه تًر كٍ تا ماشار تخلؽ كؿلايزشي تلاميه ملال
م ؾدَ .اوت ،اَداف ماسًسيػ زا تحت چُاز ػىًان اقلي خالقلٍ مل كىلد .ايل،افلصايؽ
زفاٌ ماري ي اش تيه تسرن تفلايت رزآملد اش يسيلق تلٍ كلازايسي اؾلتساك اتصازَلاي تًليلد.
ريم،ايلًيت تًغؼٍ قىايغ غى يه .غًم ،تًغلؼٍ كؿلايزشي ي قلىؼت ،ملًاشي تلا قلىايغ
غى يه ،تساي تُثًر رزآمد تًرٌَا ي اوثاؾت غسمايٍ .چُلازم ،ايلًيلت رارن تلٍ رغلتيات تلٍ
تساتسي غياغ ي اتتكاري ميلان مىلايق مختيلف كؿلًز اش يسيلق اػًلاي غلُ تيؿلتس رز
غسمايٍارازي قىؼت تلٍ مىلايق محلسيم ،افلصايؽ خًركفلاي رز غلًح مىًقلٍ ي اػًلاي
اغتقالل تيؿتس تٍ مىايق رز تكمي ايسي .ماسًسيػ  ،قىايغ غى يه زا ؾسو تًغلؼٍ اايلداز ي
نسيزي تساي زغيدن تٍ كؿًزَاي ايؿسفتٍ م راوػت .وقد َاوت تٍ ماسًسيػ ايه اغلت كلٍ
ومًوٍاي اش واكازآمدي ي وقم آشاري فؼاليت اتتكاري اغت.

2.1پبراداٗنً٘بسّبٕاسبسٖ
ايه اازاراي تٍ روثال مثازشٌ تا فقس ،تيكازي ي واتساتسي ؾديد رز فسايىد تًغلؼٍ اغلت .تزستلٍ
تًغؼٍ تس اغاظ مدزويصاغيًن،مىزس تٍ افصايؽ فقلس ي ولاتساتسي ؾلدَ،سچىد زؾلد اتتكلاري
يرًر راؾت .مًالؼات متؼدري وؿان راركٍ تت زؾد تات،مىزس تٍ كاَؽ فقس وؿلدٌ اغلت.
َميه امس مىزس تٍ هًُز اازاراي وياشَلاي اغاغل رز تًغلؼٍ ؾلد كلٍ اغلتساتطي"زؾلد تلا
تًشيللغ"ويللص واميللدٌ ؾللد .لفثللس ( )1974يكل اش وظسيللٍ اللسراشان اللازراي وياشَللاي اغاغل
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اغت.مديسػامل غاشمان تيه الميي كاز ويص رز كىفساوع رُلاو اؾلتيال غلال  1976مفُلًم
"وياشَاي اغاغ "زا مًسح كسر .رز آن اصازؼ ،وياشَاي اغاغ تٍ چُاز رغلتٍ ،يثقلٍ تىلدي
ؾدٌ اود -1 :مًار غراي ،غساىاٌ ي لثاظ؛  -2رغتسغ تٍ خلدمات اغاغل ماوىلد آب غلال ،
آمًشؼ ي تُداؾت ي رزمان  -3كاز مىاغة تساي كػاو كٍ تارز ي مايل تلٍ كلاز َػلتىد -4
وياشَاي كيف ماوىد محيى شيػت غال ي مؿلازكت رز تكلمي ايلسي .زاتلست مل واملازا
زييع يتت تاو رُاو اش ايه اازاراي رفاع كسر ي مثلازشٌ تلا فقلس زا َلدف اقلي تاول
رُاو تساز رار كٍ تا كىًن ارامٍ رازر .مُ تسيه ييطا ايه الازاراي  ،اياملدَاي غياغلت آن
اغتَ.س چىد ايه اازاراي غاختازوظسي رديلدي ولدازر،يل اغلتدتل آن ولًآيزي راؾلت،
شيسافسل مستًو تٍ تمايل فقيس ي غى تساي اع اوداش ي غسمايٍ ارازي ي فلسل مستلًو تلٍ
تسكية تقاناي راخي ي ػًامل مًحس تس آن زا شيس غًال تسر .وقد َاوت تٍ اازاراي ايه اغلت
كٍ تساي ارسا ،تا چالؽَاي شياري مًارٍ اغت.

1.1پبراداٗنًئَکالس٘ک
فكل وُ تٍ تًنيح اازاراي ومً كالغي رز اتتكار تًغؼٍ م اسراشر .اتتكلار ومًكالغلي ،
مًيث رز مًزر تًغؼٍ ازاسٍ وم كىد ي تىُا تس غًاتت كًتاٌ ملدت متمسكلص مل ؾلًر ،شيلسا
فسل م كىد كٍ تًغؼٍ رز تيىدمدت ،تهميه ؾدٌ اغت .امارز ياتلغ ،ايله فلسل رز ملًزر
كؿًزَاي تًغؼٍويافتٍ تستساز ويػتَ .اوت وظس تاسس ي يام زا ذكس م كىلد كلٍ ؾلايد ايلليه
كػاو تًرود كٍ رز اتتكار تًغؼٍ رز تازٌ ػيلل تًغلؼٍ اتتكلاري اش ريلدااٌ وملً كالغلي
وًؾتىد .اع اش آن اتتكارراوان ومًكالغي تس مًنًػات خاـ رز تًغؼٍ متمسكلص ؾلدود ي
وظسيٍ َاي تًغؼٍ زا ويص وقد كسرود .اتتكار راوان ومًكالغي ماوىد ريپا لل ،تلٍ يلًز كيل
مىتقد يرًر اتتكار تًغؼٍ َػتىدَ.اوت تٍ وقد الازاراي ومًكالغلي رز شميىلٍ وقلؽ تلاشاز،
آشاري َاي فسري ي فسيل تاشاز آشار ،اتتكلار تؼلارل ي وامىاغلة تلًرن آن تلساي تحييلل
اتتكار ياتؼ  ،م اسراشر .تا مًالؼٍ ايه فكل ،ايه فكس زا رز ما تقًيت م ؾلًر كلٍ اتتكلار
ومًكالغللي اللازارايم رز كىللاز غللايس اللازاراي َللا رز تًغللؼٍ اغللت ي غلليًٍ اتتكللار
ومًكالغي ،واؾ اش واتًاو اازاراي َاي راي صيه اغت.
كتاب َاوت وؿان م رَد كٍ تىُا ال ًي كٍ تؼسيف زيؾى اش فسايىلد تًغلؼٍ ي تًغلؼٍ
ويافت ،ازاسٍ وم كىد،اتتكلار ومًكالغلي اغلت .ايله تلدان مؼىل اغلت كلٍ اتتكلارراوان
ومًكالغي تٍ روثال رز ػيل تًغؼٍ ويافت ويػتىد .اتتكارراوان ومًكالغي تلٍ تًغلؼٍ اش
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ريللدااٌ كللازاي رز تخكلليف مىللاتغ ي تحللًتت تكىًلًضيلل اسراختللٍاوللد .اش ريللدااٌ
ومًكالغيكُا ،تاشاز ي رغت وامسس  ،كازآمدتسيه تخكيفرَىدٌ مىلاتغ اغلت ي للرا رخاللت
ريلت زا تىُا يتت م تًان تًريٍ كسر كٍ ؾكػت تاشاز يرًر رازر .اىذ اازاراي ري س ،غيلس
اش ومًكالغي  ،اوتظاز رازود كٍ ريلت وقؽ مُم رز فسايىد تًغؼٍ  ،تٍ خكًـ رز مساتلل
ايليٍ آن ،ايفا كىد.
ػاليٌ تس ؾؽ اازاراي يارؾدٌَ ،اوت وظسيٍ ياتػت زا ويص تًنيح مل رَلد ،املا آن زا
اازاراي وم راود.اش ريدااٌ تحييلل ياتػلت  ،زياتلى ميلان مسكلص ي ايساملًن ،اش تًغلؼٍ رز
ايسامًن ريًايسي م كىد .ومًمازكػيػلتَلا ي غلاختازاسايان ،تحييلل ياتػلت زا مًلسح
كسرود .رز وظس آوان ،ياتػت متقاتل ويػت ،تيكٍ زاتًٍ ي يسفٍ اغلت ي ملاشار ايساملًن تلٍ
مسكص رسيان م ياتد .ومً مازكػيػتَا ،غٍ ؾكل اش ياتػلت زا تؼسيلف كسرولد :ياتػلت
تزازي،ياتػت مال ي ياتػت فهآيزي.تحييل ومًمازكػيػت اش ياتػت ايه اغلت كلٍ
روياتحت غيًسٌ ي اتتكار غسمايٍرازي رُاو اغت.تًغؼٍ ايسامًن ياتػتٍ تٍ تًغؼٍ مسكلص
اغت ي تىُا زاٌ زغيدن تٍ تًغؼٍ ،رداي اش مسكص اغت .وقد َاوت تٍ تحييلل ياتػلت ايله
اغت كٍ تػيازي اش ييطا َلاي مُل ماوىلد رمؼيلت ،تًم،شتلان  ،مًتؼيلت ريسافيلاي  ،ي
تسكية مىاتغ يثيؼ رز ايسامًن زا واريدٌ اسفتٍ اغت.

 .3نقد شكلي اثر
اش رُت مًلفٍَاي رامؼيت قًزي ،احس رازاي ايؽافتاز ،مقدمٍ كيل  ،تيلان قلسيح َلدف
اقي احس ،فُسغت تفكيي مًالة ،ومًراز ،رديل ،خالقٍ ي وتيزٍ ايسي فكلًل اغلت .اش
رُت كيفيت فى ي هاَسي ،احلس رازاي تلسيف و لازي ،قلفحٍ آزايل  ،كيفيلت چلاج ي
قحاف مىاغة اغت.ومًوٍ خًاو تٍ خًت اوزام ؾدٌ اغت ،اش ايله زي اغلالو چلاا  ،تلٍ
ودزت يرًر رازر .احس رازاي ييساغتاز اغلت ،زػايلت تًاػلد ػملًم و لازؼ ي ييلسايؽ
تخكك  ،مىاغة اغت ي مته زيان ي زغاي ازايٍ ؾدٌ اغت .تىُا وقد ؾكي احس ايه اغلت
كٍ ازتثاو يسح ريد تا ػىًان كتاب ،مؿخف ويػت.

 .4نقد محتوایي اثر
اع اش مقدمٍ ي ري فكل مستًو تٍ مثاتج وظسي ،فكلل چُلازم تلا رَل تلٍ ازايلٍ ؾلؽ
اازاراي ي َمچىيه وظسيٍ ياتػت م السراشر .فكلل يلاشرَ تلٍ وتيزلٍ ايلسي ي مقايػلٍ
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اازاراي َا اختكاـ رازر .رز ؾؽ فكل ويص تًل ػىًان اازاراي  ،تٍ تثيليه مثاتلج الازاراي
م اسراشر .اش ايه زي ،ايه كتاب رازاي وظ مىًق ي اوػزام مًاللة رز كلل احلس ي رز رزين
َس فكل اغت .مًلف اش مىاتغ مؼتثسي رز تثييه َس اازاراي اغتفارٌ كسرٌ اغلت .مىلاتغ ملًزر
اغتفارٌ رز احس ،تا غال اوتؿاز كتاب يؼى غال  1989زا ؾامل م ؾًر ي مىاتغ  26غلال اخيلس
زا ؾامل وم ؾًر .اش ايه زي اش مىاتغ رديد تلساي تثيليه مًنلًػات تلٍ قلًزت زيشآملد
اغتفارٌ وؿدٌ اغت .تٍ زغ زيشآمد وثًرن ميلساث وظلسي ي الازاراي َلاي تًغلؼٍ ،مثاتلج
مًسح ؾدٌ اش اوػزام  ،رغتٍتىدي ،كيفيت تحييل ي اتقان مىاغة ،تسخلًزراز اغلت .رز وقلد
وظسات َس اازاراي ويص مًالة مػتىد ي وػثتا مػتدل  ،ازايٍ ؾدٌ اغت .مُمتسيه وًآيزي احلس،
كازتسر زييكسر الازارايم كلًَه رز اتتكلار تًغلؼٍ اغلتَ .مچىليه ريلدااٌ ماسًسيػل ي
ومًمازكػيػ رز تًغؼٍ ،تثييه ؾدٌ اغت ،رز تال كٍ رز متًن مسغًم تًغلؼٍ اتتكلاري ،اش
يسح آن ارتىاب م كىىد .تٍ َميه رُت ،اش ؾمًل تيؿتسي وػثت تٍ غايس متًن مسغلًم رز
اتتكار تًغؼٍ ،تسخًزراز اغت.
يك اش مصاياي احس ايه اغت كٍ َس ي اش ريدااٌ َاي اقلي رز تًغلؼٍ زا تلٍ قلًزت
رغتٍ تىدي ؾدٌ ي فُسغت ياز  ،ازايٍ م كىد .مصيت ري لس احلس ايله اغلت كلٍ تلٍ تسزغل
تًثيق ي مقايػٍ ريدااٌَاي اقي رز تًغؼٍ م اسراشر .رز اوتُلاي َلس فكلل ويلص تسزغل
اوتقاري آن اازاراي زا ازايٍ م كىد.
اش رميٍ وقدَاي محتًاي احس ايه اغت كٍ اتتكارراوان تًغلؼٍ رز ملًزر يرلًر ريلدااٌ
مػيً تٍ وام اازاراي وياشَاي اغاغ تًافق ودازود .وياشَاي اغاغل تلٍ ػىلًان يل وظسيلٍ
مًسح رز تًغؼٍ ي تت تٍ ػىًان ي چُازچًب فكسي رز تساش غايس اازاراي َلاي مًلسح
ؾدٌ تًغى مًلف ،تساز ودازر .وقد ري س محتًاي تٍ احس ايه اغت كلٍ مثاتلج تًغلؼٍ رَلٍ
 1990ي رٍَ  2000زا اًؾلؽ ولدارٌ اغلت .ماوىلد :ؾكػلت ارملاع ياؾلى تى ي تؼلديل
اتتكاري ومًكالغي َا ،فسيااؾ غًغياليػ ؾلًزيي ي ماسًسيػل  ،هُلًز وازغلاي َلاي
وياشَاي اغاغ رز ػمل ،هًُز ومًغلاختازاساي ي وُلاراساي رديلد ي رُلتايلسيَلاي
رديد رز اتتكار تًغؼٍ اش تثيل اتتكار تًغؼٍ زفتازي .تىاتسايه تساي اغتفارٌ تلٍ ػىلًان ملته
رزغ رز اتتكار تًغؼٍ رز غال  ،)2016( 1395ايه احس ،رازاي رامؼيت مًنًػ ويػت.

 .5نقد روششناختي اثر
زييكسر كتلاب اش رُلت تسراؾلت غيسرتيلق اش مفُلًم الازاراي ي اوقلالب ػيمل كلًَه،
تياظوااريسي اازاراي َا  ،ي اازاراي مقثًل رز اتتكار ي تًغؼٍ ،مًزر وقد اغت.

 88تررسي و نقد کتاب «نظریههای اقتصادی توسعه؛ تحلیلي از پارادایمهای رقیة»

6.2بزداضتغ٘زدق٘قهَلفاسهفَْمپبراداٗنٍاًقالةعلوٖکَّي
آمًشؼ راوؿ اَ كًَه رز زؾتٍ فيصيل ي تلازيخ ػيل تلًر .مخايلة كلًَه رز كتلاب
غاختاز اوقالبَاي ػيم  ،فيصيل راولان تًرولد ،املا تلٍ غلسػت تًرلٍ راوؿلمىدان ػيلًم
ارتماػ زا ويص تٍ خًر رية كسر .اع اش يلسح ياضٌ الازاراي تًغلى تلامع كلًَه  ،ايله
اقًالح رز ػيًم يثيؼ ي غپع رز ػيًم ارتماػ اش رميٍ متًن اتتكلاري تلٍ كلاز زفلت.
اغتي ييتص ( )2002رز مقالٍ"ايالػات ي تيييس اازاراي رز ػي اتتكار" ،تٍ تحج رز تلازٌ ايله
مًنًع اسراختٍ اغت كٍ اتتكار ايالػات تاػج تيييس تىياريه رز الازاراي تلاك رز اتتكلار
ؾدٌ اغت )Stiglitz,2002:Vol:92,pp: 460-501( .ايچىس ي كسال( )1975رز "مقاللٍاي رزتلازٌ
وظسيٍ اػاكيىصي :ي الازاراي رديلد رز ػيل اتتكلار" ،تلٍ تحلج رز تلازٌ ايله مًنلًع
اسراختٍاود كٍ اتتكار اػاكيىصي ،تيييس اغاغ رز اازاراي تاك رز ػي اتتكلار كلالن ايزلار
كللسرٌ اغللت )Eichner, Alfred and J.A.Kregel,1975:Vol:13,pp: 1293-1314( .اسغللي ي
غػيًوص( )1994رز مقالٍ " اتتكار اغالم  :هًُز ي اازاراي رديد" ،تٍ تحج رز تلازٌ ايله
مًنًع اسراختٍاود كٍ اتتكار اغالم  ،اازاراي رديدي اغت كٍ رز ػي اتتكار هًُز كلسرٌ
اغت )Presley,John and John Sessions,1994:Vol:104,pp: 584-596( .اسيىًالد ي اغلتي ييتص (
) 2002رز كتاب" تٍ غلًي يل الازاراي رديلد تلساي اتتكلار الًل " ،تلٍ ازايلٍ مثلاتخ
م اسراشود كٍ مؼتقدود ي اازاراي رديد رز اتتكار اًل اغلت ي الازاراي تلاك زا تيييلس
خًاَد رار )Greenwald, Bruce and Joseph Stiglitz,2003( .اًز (  )2000رز مقالٍ" هُلًز
ي افًل ارماع ياؾى تى تٍ ػىًان ي اازاراي تساي كؿًزَاي رز تال تًغلؼٍ" ،تلٍ تحلج
رز تازٌ ايه مًنًع م اسراشر كٍ ارماع ياؾى تى تٍ ػىلًان يل الازاراي ومًكالغلي رز
تًغؼٍ هُلًز كلسر يلل تلا ؾكػلت مًارلٍ ؾلد ي افلًل كلسر)  Gore, Charles,2000(.
اتصيًو (  ) 2011رز مقالٍ "اتتكار زفتازي ،تٍ غًي ي اازاراي رديلد" تلٍ تحلج رز تلازٌ
ايه مًنًع اسراختٍ اغت كٍ اتتكار زفتازي تاػج تيييس اغاغ رز الازاراي تلاك رز ػيل
اتتكار ؾدٌ اغت )Etzioni, Amitai,2011:Vol:55,pp: 1099-1119( .رز تمام ملًازر يلار ؾلدٌ،
ارػا ؾدٌ كٍ تا يتًع ي اوقالب ػيم  ،اش ي اازاراي تٍ اازاراي ري س مىتقل ؾدٌ اي .
زييكسر ي ييطا متمايص كتاب َاوت ،كلازتسر فيػلفٍ ػيل كلًَه ي تحييلل الازارايم
ريدااٌ َاي مػيى رز اتتكار تًغؼٍ اغت .تس خالف آوچٍ َاوت اش اازاراي كًَه تسراؾلت
كسرٌ اغت ،الازاراي  ،چُلازچًب فكلسي ويػلت ،تيكلٍ چُلازچًب فكلسي زا َل رز تلس
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رازر.تؼسيف َاوت اش اازاراي  ،ولاتف اغلت .شيلسا الازاراي زا تىُلا رز ازشؼَلا  ،تايزَلا ي
وظسيٍَا مىحكس كسرٌ اغتَ(.اوت ،ـ  )16رز تال كٍ كًَه رز تازٌ اازاراي م اًيد:
َدف اش اصيىؽ ايه ياضٌ ايه اغت كٍ تسخ اش ومًوٍ َاي اريسفتٍ ؾلدٌ كلايؼ َلاي
ياتؼ ػيم  -ومًوٍ َاي كٍ ؾلامل تلاوًن ،وظسيلٍ ،كلازتسر ي اتلصاز اولداشٌ ايلسي ويلص
م ؾًود -ال ًَاي رز اختياز م وُىد كٍ اش آوُلا غلىتَلاي الطيَؽ ػيمل مىػلز
خاق وؿات م ايسود(كًَه.)40 :1391 ،

َاوت م اًيد":كًَه ( )1962ايه چُازچًب فكسي متمايص زا كلٍ آن زا اؿلتالت ويلص
م خًاود ،اازاراي م وامد"(ـ  .)17تايد تًرٍ راؾت كٍ اؿتالت ،5اازاراي يا چُلازچًب
فكسي ويػت ،تيكٍ ييطا وًػ ارزا ي ؾىاخت اغت .وًيػىدٌ ايه ري مًنًع زا تلا َل
خيى كسرٌ اغتَ .مچىيه رز اازااساف ايل قفحٍ َ ، 17اوت،اغاغا ريد غيسرتيقل رز تلازٌ
ػي ػاري ازايٍ م كىد.تؼسيف َاوت رز تازٌ اازاراي (چُاز ييطال ذكلس ؾلدٌ رز ـ 17
كتاب وظسيٍ َاي اتتكاري تًغؼٍ) تىُا مًازري كي اغت كلٍ رلصو ييطال َلاي الازاراي
تساز م ايسر ،اما مؿخف كىىدٌ آن ويػت .مؼىلاي الازاراي كلًَه متفلايت تلا آن مؼىلاي
اغت كٍ َاوت م اًيد .رز ياتغَ ،اوت تسراؾت خًر اش اازاراي كًَه زا مًسح مل كىلد
ي اش اػتثاز ي مقثًليلت مفُلًم الازاراي كلًَه اغلتفارٌ مل كىلد .الازاراي كلًَه ،مفُلًم
تخكك تساي تحًل ػيًم يثيؼ اغت ي تساي ايالت آن تلس تلًشٌ َلاي مؼسفتل غيلس اش
ػيًم يثيؼ تايد تا اتتياو ايؽ زفت.

1.2آٗباًقالةعلوٍٖپبراداٗندراقتصبدٍ،جَددارد؟
اسغؿ كٍ ػاليٌ تس مفًُم اازاراي مًسح م ؾًر ايه اغت كٍ آيا اغاغا اوقالب ػيمل رز
اتتكار اتفات افتارٌ اغت؟ يتًع اوقالب ػيمل رز اتتكلار  ،محلل تحلج اتتكلارراوان تلًرٌ
اغت .كًتص ( )2007ايه اسغؽ زا مًسح كسرٌ اغت كٍ آيا اوقالب ػيم رز اتتكلار يرلًر
راؾتٍ اغت؟رز ااغخ م اًيد كٍ تٍ اغتخىاي اوقالب كيىلصي رَلٍ َ ، 1930ليچ مساتيل اش
تيييس اازاراي رز اتتكار ،ماوىد ػيًم يثيؼ يرًر وداؾتٍ اغت .كًَه تسريد راؾلت كلٍ آيلا
َيچ اازارايم رز ػيًم ارتماػ يرًر رازر يا وٍ؟(كًَه،1391،ـ  )15رز وظلس كلًتص ،رز
ػيًم ارتماػ  ،اازاراي زا م تًان" وظسيٍ اايٍ"( ) basic theoryتؼسيف كسر .اش ايه ريلدااٌ،
ػي اتتكار م تًاود متحدالؿكل غاشتس ( )uniformitarianاش ػيًم يثيؼ تٍ تػلاب آيلد .اش
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ايه زي رز وظس كًتص ،تازيخ ػي اتتكار تحت غيًسٌ تىُا ي الازاراي تلًرٌ اغلت ":وظسيلٍ
تؼارل ػمًم " رز مكاويصم تاشاز( .كًتص ،2007،ـ  )292رز مقايػٍ تا ػيلًم يثيؼ ،الازاراي
كًَه كمتسػيى ي تاتل رز رز ػي اتتكار اغت.اوقالب كيىصي رَلٍ  1930رازاي تػليازي
اش ييطا َاي اوقالب ػيم كًَه اغت(.كًتص ،2007،ـ  )293وظلسات كيىلص تل تسريلد
تساي اتتكارراوان وٍ تىُا ي وقؿٍ رديد تيكٍ َمچىليه رُلت ايلسي َلاي اغاغل تلساي
ايزار وقؿٍ،ازايٍ كسر.) Coats,2007:294 ( .

پبراداٗنٍاًقالةعلوٖدرًظزِّٗبٕتَسعٍِجَددارد؟

9.2آٗب
اسغؽ ري سي كٍ مًسح م ؾًر ايه اغت كٍ آيا اوقالب ػيم رز اتتكلار تًغلؼٍ ،اتفلات
افتارٌ اغت؟ اغية تحييل َا رز اتتكار تًغؼٍ تس اغاظ كاز كًَه،تس اوتقال اش مدزويصاغليًن
تٍ وظسيٍ ياتػت  ،متمسكص ؾدٌاود( .ماوىد مقالٍ فاغلتس-كلازتس)1976 ،املا وتيزلٍ ايله اًولٍ
تالؼ َا تساي كازتسر ال ًي كًَه تساي تحًل ػيم  ،زنايت تخؽ وثلًرٌ اغلت(.ال لًا،
 ،1985ـ )216رليل آن ايه اغت كٍ تحييل اسان،مفاَي ي ايدٌ َاي احسكلًَه زا وارزغلت
تٍ كاز تسرٌاود .كازتسر وارزغت غاختاز اوقلالب َلاي ػيمل رز تًغلؼٍ تلس ري ولًع اغلت:
()Elguea,1985:213-233
ايل ،مفاَي رز احس كًَه تٍ زاٌ َاي تٍ كاز تسرٌ ؾدٌ اغت كلٍ كلًَه َليچالاٌ ملًزر
وظسؼ وثًرٌ اغت ي مؼىاي آن اقًالتات تٍ فساتس اش تدير آن تػى رارٌ ؾدٌ اغت.
ريم ،تحييلاسان ،اقًالتات كًَه زا تدين آالاَ كاملل اش آن ،يلا رغلتكل تلدين
ردي اسفته ايامدَاي ال ًي كًَه،تٍ كاز تسرود(.ال ًا ،1985،ـ  )217ينلؼيت "ماتثلل
اازاراي "( ) Pre-Paradigmتاػج م ؾلًر ػيلًم ارتملاػ تلا ػيلًم يثيؼل تفلايت راؾلتٍ
تاؾد.اقًالح اازاراي ،تثل اش كتاب َاوت ،رز تًغؼٍ اتتكاري تٍكاز زفتلٍ ي مًلفلاو غلؼ
كسرٌ اود اازاراي زا رز تًغؼٍ تٍ كاز تثسود .رز غال  ،1969تًرن َايمس افلت كلٍ تًغلؼٍ رز
تحسان كًَى اغت ي ارماع تًل وظسيٍ مدزويصاغيًن متصلصل ؾدٌ اغت ي الازاراي ري لسي
رز تال هًُز اغت .يي اازاراي رز تال هًُز زا "وظسيٍ ياتػت " م راود .فاغتس-كلازتس
(  ) 1976ري وًع اازاراي رز تًغؼٍ ايدا م كىد :ي اازاراي تا اوتؿاز كتاب":مساتلل زؾلد
اتتكاري" زيغتً( )1960ؾسيع م ؾًر كلٍ َملان الازاراي مدزويصاغليًن اغلت .الازاراي
ري س هًُز ااز اراي ومًمازكػيػلت اغلت كلٍ تلٍ ػىلًان وظسيلٍ ياتػلت مؼلسيف ؾلدٌ
اغت(.ال ًا،1985 ،ـ  )220تايلد تًرلٍ راؾلت كلٍ يثلق وظلس كلًَه ،الازاراي َلا ذاتلا
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تياظوااريس َػتىد( .ال ًا .)220 ،1985،كًَه ػييٍ چىليه زييلٍاي مًنلغ اسفتلٍ اغلت ي
م اًيد :تسخ راوؿمىدان ػيًم ارتماػ ايه ريدااٌ زا اش مه اسفتٍ اود كٍ آوُلا مل تًاوىلد
تا مؿسيػيت تخؿيدن تٍ تًافق رز مًزر مثاو ي غلپع چسخيلدن تلٍ تلل مػالٍ،ينلؼيت
زؾتٍؾان زا تُثًر تثخؿىد ،آوُا وكتٍ مسا وارزغت تفػيس م كىىد(.كًَه،1970،ـ )245
يثق وظس كًَه ،ػالمت مستيٍ "ماتثلل الازاراي " رز ػيلًم ارتملاػ (ي تًغلؼٍ) ايله
اغت كٍ َيچ اازارايم َىًش مػيى وؿدٌ اغت.اازاراي َا َميؿلٍ مػليى َػلتىد ،رز غيلس
ايه قًزت آوُا اازاراي ويػتىد(.ال ًا،1985،ـ ) 221
رز وظس ال ًا ،ااس وظسيٍ َاي تًغؼٍ زا اازاراي تىلامي  ،وتيزلٍاؼ آن اغلت كلٍ تًغلؼٍ،
زؾتٍاي چىد اازارايم م ؾًر كٍ خالف وظس كلًَه اغلت كلٍ الازاراي مػليى زا مًلسح
م كىد .ايه كازتسر وارزغت ملدل كلًَه اغلت( .ال لًا ،1985،ـ  )222اش وظلس فاغلتس-
كازتس( ،)1976كًَه ػال ػيًم يثيؼ اغلت ي الازاراي  ،تساسفتلٍ اش ػيلًم يثيؼل اغلت.
تىاتسايه َلس كلازتسري اش الازاراي رز ػيلًم ارتملاػ رز اقلل ،مػلالٍراز اغلت (.فاغلتس-
كازتس ،1976،ـ  )168اش رميٍ مؿكالت كازتسر وظسيٍ كًَه رز ػيًم ارتماػ ايه اغلت
كٍ كًَه ،ػيًم ارتماػ زا تٍ ػىًان ينؼيت "ماتثل اازاراي " رز وظس مل ايلسر كلٍ َليچ
اازاراي ياتدي َىًش تستسي كػة وكسرٌ اغت تا تتلًان افلت كلٍ چسخلٍ وسملال تلًرن ي
اوقالب تت ؾسيع ؾدٌ اغت.رز ينؼيت "ماتثل اازاراي " ػيلًم ارتملاػ "،مكتلةَلاي"
زتية ،يرًر رازر .كًَه ،ييطا َاي مستيٍ "ماتثلل الازاراي " زا مؿلخف وكلسرٌ اغلت.
(فاغتس-كازتس،1976،ـ )170رز تًغؼٍ ،ي مكتة  ،راي صيه مكتة ري س م ؾلًر( .ـ
)171اش ايه زي تلٍ وظلس مل زغلد كلٍ وظسيلٍ تًغلؼٍ " ،ماتثلل الازاراي " اغلتFaster-( .
.)Carter,1976,Vol.4,pp.167-180

ًبپذٗزٕپبراداٗنّبٕعلوٖ

 2.2
ق٘بس
اازاراي ايؽاش اوقالب ػيم ي اازاراي َاي اعاش اوقالب ػيم  ،تايكلدي س تيلاظوااريسولد.
((. )Incommensurableتيدزي،1385،ـ  )13يتت اوقالب ػيم ز م رَد ي الازارايم
وًيه راي صيه اازراي ايؿيه م ؾًر ،تا رُاو متفايت مًارٍ م ؾًي  .كًَه ايه رُلان
َاي متفايت زا تحت ػىًان تياظوااريسي اازاراي َاي ايؽ ي اع اش اوقالب تيلان مل كىلد.
(تيدزي ،1385 ،ـ )48
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اازاراي َا اسچٍ كلَاي يكپازچٍاود ،اما رازاي ارصاي َمچًن وظسيلٍ ،تلًاويه ،مفلاَي ،
زيؼ َاي اطيَؽ ،اتصازَا ي مزمًػٍ اي اش اصازٌ َاي مؿاَدٌ اي َػتىد .تىلاتسايه تحلًل
اازاراي َا غثة تحًل ارصاي آوُا ويص م ؾًر .اش ايه زي غلٍ رىثلٍ مُل تيلاظ واالريسي
اازاراي َا ،يرًر رازر:
 .1تياظواالريسي مفلاَي ( :تلٍ رليلل تيييلس مؼىلاي )؛ االس چلٍ ياضالان تلٍ كلاز زفتلٍ رز
اازاراي َاي ايؽ ي اع اش اوقالب ،يكػاوىد ،اما اش آوزا كٍ رز ري ؾثكٍ شتاو متفلايت تلٍ كلاز
زفتٍ اود ،رازاي مؼاو متفايت َػتىد ي تىاتسايه تياظ وااريسود(.تيدزي ،1385 ،ـ )51
 .2تياظوااريسي زيؼ ؾىاخت َ :ى لام كلٍ اوقلالب ػيمل ز مل رَلد ي الازاراي
رديدي راي صيه اازاراي ايؿيه م ؾًر ،مؼياز اوتخاب مػلايل مًلسح تلساي اطيَؿل سان
ويص راساًن م ؾًر ،تٍ يًزي كٍ تػيازي اش مػايل اازاراي تدي كٍ اش وظس مػلايل ػيمل
تساي راوؿمىدان اَميلت محلًزي راؾلتىد ،رز الازاراي رديلد ،اَميلت خلًر زا اش رغلت
م رَىد ي يا اغاغا اش وظس يسفدازان اازاراي رديد ،كامال غيسػيم تيمدار م ؾلًود .تتل
تؼه ايتات مػالٍ تٍ يًز كي اش تيه م زير ي اش مػالٍ تًرن م افتد .تسػكع ،تػليازي
اش مػايل كٍ رز اازاراي تدي  ،ايؽ اا افتارٌ تٍ وظس مل زغليدود ،ممكله اغلت رز الازاراي
رديد ،تىياريتسيه مػايل رز اطيَؽ ػيمل ؾلىاختٍ ؾلًود .تلا چىليه تيييلسي رز تلًشٌ
مػايل ،غالثا زيؼَاي اطيَؽ ويص تيييس م كىد ي تيييس مػايل ي زيؼَاي اطيَؽ ،تيييلس
زاٌتلللَللاي اريسفتللٍ ؾللدٌ تللٍ مخاتللٍ ال ًَللاي تللل مػللالٍ زا رز ا ل خًاَللد راؾللت.
(تيدزي ،1385،قف )65-64
 .3تياظ وااريسي مؿاَدات :راوؿمىدان ،ايؽ ي اع اش اوقالب ػيمل  ،اسچلٍ تلٍ يل
چيص م و سود ،اما ي چيص زا وم تيىىد(.تيدزي ،1385،ـ )72
تىاتسايه ،الازاراي َلا اش غلٍ رىثلٍ مؼىلاي  ،زيؼ ؾلىاخت ي مؿلاَدت  ،تيلاظ واالريس
َػتىد(.تيدزي ،1385،ـ  )75رز غيس تازيخ ػي  ،تٍ رليل يتًع اوقالب َاي ػيمل  ،تلا
هًُز ي غقًو اازاراي َاي ػيم  ،مًارُي (.تيدزي ،1385،ـ )129
رز وظس ال ًا ،تياظ وااريسي آو ًوٍ كٍ تًغى كًَه تيان ؾدٌ اغت ،ري محديريت مُل
تس فؼاليت ػيم م ارازر:
ايل :اازاراي َا راي صيه يكدي س م ؾًود ،يلل غيلسممكه اغلت آوُلا زا تلا يكلدي س
مقايػٍ كىي يا اش لحاٌ ػقالو مصيت وػث ي ػدم مصيت وػلث آوُلا زا ازشيلات كىلي  .رز
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وظس كلًَه ،زتاتلت تلٍ مؼىلاي ولصاع ػقالول تلساي تًنليح تُتلس ويػلت ،تيكلٍ مًنلًع
مقايػٍوااريسي اغت(.ال ًا،1985،ـ )223
ريم :ريميه محديريت مُ  ،مستًو تٍ ماَيت ايؿسفت رز ػي اغلت .تلٍ رليلل مقايػلٍ
وااريسي ،اازاراي َا وم تًاوىد رغتايزرَاي اازاراي َلاي ماتثلل زا رلرب كىىلد .رز اغيلة
مًازر ،رغتايزرَا ي مػايل تدي  ،فسامًؼؾدٌ يا تىُا تساي حثت رز تازيخ اغلت ،ػملدتا تلٍ
خايس آوكٍ تا اازاراي رديد ،اَميت مػايل ي مؼماَا تيييس م كىد( .ال ًا،1985،ـ )224
اغتفارٌ وارزغت اش كتاب غاختاز اوقالب ػيم  ،تٍ قًزت واريدٌاسفته اَميلت مفُلًم
مقايػٍ وااريسي اغت .اازاراي َا ،زتية يكدي س ويػتىد .زييكسر تحييل اازارايم رز تًغلؼٍ
كٍ رز غالَاي اخيس متلدايل ؾلدٌ اغلت ،تلا رز وظلس السفته ؾلًاَد تزستل ي اػًرلاد
َا،تدزت تًنيح ؾان زا مقايػٍ م كىد ،رز تال كٍ واريدٌ اسفتٍاود كٍ يثق مدل كلًَه،
مقايػٍ اازاراي َا ممكله ويػلت يلا مؿلسيػيت ولدازر .شيلسا رز مقايػلٍ مؼىلاي تًغلؼٍ ي
تًغؼٍويافت  ،يثق وظس كًَه ،مؼىاي آن رز ري اازاراي  ،متفايت اغت .تت ااس اازاراي َلا
اش ي كيمٍ اغتفارٌ كىىد  ،ايه اقًالتات مؼلاو متفلايت رازولد( .ال لًا،1985 ،ـ )225
َميه اؾتثاٌ تًغى چىد مًلف ري س اوزام ؾدٌ اغت .زاكع تلسي ( )1976ي كاَلل()1976
اش اازاراي َاي زتيلة( )competing paradigmsي مصايلاي وػلث يكل تلس ري لسي قلحثت
م كىىد .م اًان ي اغميت ( )1978ريدااٌ َاي اازارايم رز چىد كؿلًز زا مقايػلٍ مل
كىىدَ .يچكدام اش ايه زييٍَا  ،يثق مدل كًَه ،مؿسيػيت ودازر ،چًن آوُا َم مقايػلٍ
اازاراي َا زافسل م كىىد( .ال ًا،1985 ،ـ )225
اازاراي َا ،تاتل مقايػٍ ويػتىد ي رز وتيزٍ يثق وظس كًَه وم تلًاوي آوُلا زا تايكلدي س
مقايػٍ كىي  .اش آوزا كٍ اازاراي َا مقايػٍ وااريس َػتىد ،يتت راوؿمىدان اش ي الازاراي تلٍ
اازاراي ري س م زيود  ،آوُا يل تيييلس وااُلاو رز ارزا (تسراؾلت) زا تزستلٍ مل كىىلد.
(ال ًا ،1985 ،ـ  )227رز َميه زاغلتا ،كلًَه تًيلا امكلان مقايػلٍ ي تهلايت رز تلازٌ
اوتخاب اازاراي َازا اوكاز م كىد(.ـ َ )227مانيًز كٍ كًَه م اًيد يتت راوؿلمىدان
اازاراي تدي زا زر م كىىد ي ػهً الازاراي رديلد ،مل ؾلًود ،آوُلا رغلتخًؼ تزستلٍاي
مؿللاتٍ تيييللس مللرَة مل ؾللًود( .ال للًا ،1985 ،ـ  ،227تللٍ وقللل اش كللًَه :1962 ،ـ
)119تىاتسايه تسخالف زييكسر كتاب َاوت ،اازاراي َا مقايػٍ وااريسود.
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داسدٗدگبُرٍشضٌبسبىاقتصبدٕ

2.2کبربزدپبراداٗندراقتصب
تالگ م اًيد كٍ رز ايليه ييسايؽ كتاب غاختاز اوقالبَاي ػيم  ،كًَه غالثلا اقلًالح
"اازاراي " زا رز مؼىاي فسَىگ ليت ،تٍ مؼىاي ومًوٍَاي مؼيه رغتايزر ػيم رز ارؾتٍ تلٍ
كاز م تسر .اما كًَه رز ييسايؽ تؼدي كتلاب ،اقلًالح الازاراي زا تلساي وؿلان رارن َل
اوتخاب مػايل ي َ مزمًػٍاي اش تكىي َا تساي تحييل آوُا ،ايه مؼىا اش اازاراي اغلت كلٍ
اغية خًاوىداان اش كتاب كًَه اسفتٍ اود .رز ريميه ييسايؽ كتلاب غلاختاز اوقلالبَلاي
ػيم ،كًَه تٍ" ػدم رتت" رز اقًالح رز زيايت ايل اازاراي اذػان كلسر ي ايؿلىُار كلسر
كٍ اقًالح اازاراي  ،تا "ماتسيع زؾتٍ ػيم "( ) Disciplinary matrixراي صيه ؾلًر .زؾلتٍ
ػيم اغت ،چًن تٍ رازاي مؿتس كازيزشان ي زؾلتٍ خاـ،اؾلازٌ مل كىلد .ملاتسيع
اغت چًن تسكيث اش ػىاقس مىظ اش اوًاع مختيف اغت.تالگ م اًيد كلٍ ييطال متملايص
زيؼ ؾىاغ كًَه،مفًُم اازاراي ويػت كٍ َمٍ فكس م كىىد ،تيكٍ اوقلالب َلاي ػيمل
اغت .تالگ م اسغد :اازاراي َاي تاك رز تازيخ اوديؿٍ اتتكاري كدامىد؟ ااغلخ تلالگ
ايه اغلت كلٍ ػيل اتتكلار َيچ لاٌ يل اوقلالب ػملدٌ وداؾلتٍ اغلت .ال لًي اغاغل
تداكخسغاشي رز اتتكارَ ،يچ اٌ راي صيه وؿدٌ يرُان تيى اتتكلارراوان اش تلسن َيزلدَ
تيييسي وكسرٌ اغت(.اًزرن ،1965 ،قف 123ي)124
كًتص ويص تاكيد م كىد كٍ ػيل اتتكلار ،رز غستاغلس تلازيخ آن ،تحلت غليًسٌ تىُلا يل
اازاراي تًرٌ اغت.يؼى "وظسيٍ تؼلارل ػملًم اش يسيلق مكلاويصم تلاشاز"  ،يلل تلس خلالف
اللًزرن ،كللًتص تىُللا اوقللالب كيىللصي زا تللٍ ػىللًان تيييللس اللازاراي  ،ي ل "اوقللالب ػيم ل "
كًَى ،م راود ي متؼاتثا يي َميه زا رز مًزر تٍ اقًالح "اوقالب مازريىال" رَلٍ 1870ارػلا
م كىد( .كًتص ،1961 ،قف  292ي  293ي تي  ،كًتص ي اًرييه ،1973 ،ـ )38
تىزاميه يازر كٍ مؼتقد اسيااتسـ زيؼؾىاغ كًَه اغت ويلص تسريلد رازر كلٍ اوقلالب
كيىصي ،ي اوقالب كًَى اغت .ػاليٌ تس آن ،يي ارػا م كىد كٍ ريزٌ اع اش رىگ رُلاو
ريم ؾاَد "اوقالب فسماليصم" تًرٌ اغت كٍ اسغتيط اتتكلار زيانل ي اتتكلار غلىز زا شيلار
كسر يل ايه تيييس شيار وتًاوػت ماَيت اتتكار زا تيييس رَد(.يازر ،1972 ،قف ) 48-34

تسين فه تسيوس ،اع اش تؼسيف "اازاراي " تٍ ػىًان "ي ؾيًٌ يلا چُلازچًب فكلسي ي
شتاو  ،غٍ اوقالب رز تازيخ اوديؿٍ اتتكاري ؾىاغلاي مل كىلد" -1 :اوقلالب لػلٍ فلس" اش
اوتؿاز كتاب افتمان غياغ َيًم رز غال  -2 . 1752اوقالب مازريىال رٍَ  1870تٍ ػىلًان
اوقالب ريم -3 .اوقالب كيىصي غال ( 1936تسين فه تسيوس ،1971 ،قف )138-137
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رز وظس تالگ ااس رز ػي اتتكار تخًاَي ومًوٍاي اش اوقالب ػيم كلًَى ولام تثلسي ،
مخال مىاغة ،اوقالب كيىصي اغت كٍ ياتؼا ي تيييس اازاراي تًر .وظس وُاي تلالگ ايله
اغللت كللٍ اقللًالح "اللازراي " تايللد اش وًؾللتاز اتتكللاري كىازاراؾللتٍ ؾللًر.
()Blaug,1975,399

 .6فقدان جامعیت :مغفولماندن رویكرد نهاادگرایي در توساعه اقتصاادی در
کتاب هانت
كتاب َاوت رز غال  1989مىتؿسؾدٌ اغت .تا ايىكٍ رز شمان اوتؿاز ايله كتلاب  ،وُلاراساي
تٍ ػىًان ي زييكسر رز اتتكار تًغؼٍ مًلسح تلًر،يل َاولت اش آن غفيلت كلسرٌ ي تلدان
وپسراختٍ اغت.
وُاراساي وقؽ وُارَا زا رز تًغؼٍ اتتكاري مًزر تاكيد تساز مل رَلد.تحلًل وُارَلاي
اتتكاري تايد شميىٍ اقي تحًتت اتتكاري زا تؿكيل رَد .رز وُلاراساي  ،وُلار تلٍ ػىلًان
ياتد تحييل تساصيدٌ م ؾًر ،وُاراسايان رز آن چازچًب تٍ َملٍ املًزي كلٍ تلٍ اقلالح
وُاري مستًو م ؾًر تٍ ػىًان ػامل ي يا ماوغ تًغؼٍ و اٌ م كىىد .تديه تستيلة وُاراسايلان
رز غارٌتسيه ػثازت فسايىد تًغؼٍ زا "فسايىلد راسالًو وُلاري" مؼسفل مل كىىلد.وُارَلا
مًرة َدايت ايالػات رزتازٌ ؾسايى تاشاز ،كاتَا ي مؿازكت كىىداان رز تاشاز م ؾلًود.
رسيان مىاغة ايالػات تٍ تى اٌ َا رز ؾىاغاي ال ًَا ي فؼاليت َاي استاشرٌ ي ويص ازشيلات
اػتثاز آن َا كم م كىد .وُارَلا تقلًت مالكيلت ي تسازرارَلا زا تؼسيلف كلسرٌ ي تؼيليه
م كىىد كٍ چٍ كػ تايد چٍ چيصي زا ي چٍ شماو كػة كىد .وُارَلا مًرلة افلصايؽ يلا
كاَؽ زتاتت رز تاشازَا م ؾًود.اش ريدااٌ وُاراساي  ،اتتكار تايد تلٍ ػىلًان يل غلاشمان
تا مزمًػٍ كامل ي ياتد تؿكيالت كلٍ تملام ارلصاي آن تلا يكلدي س ازتثلاو رازر ،ملًزر
تسزغ تساز ايسر( .وًزث)1379 ،
وُارَا تًاػد تاشي رز رامؼٍ اود. .تٍ ػثازت غىزيدٌ تس ،تيًري ينغ ؾدٌ اشراوة ولًع
تؿسودكٍ زياتى متقاتل اوػاوُا تايكدي سزاؾكل م رَىد ي مًرة وظاممىد ؾدن او يصٌَلاي
وُفتٍ رز مثارتت تؿس م اسرود .وًزث َ ،وًع زغم يَل ولًع غيسزغلم وُارَلازا تلٍ
زغميت م ؾىاغد؛يؼى َ تًاويى كٍ يانغ آوُا تؿس اغت يَل آراب يزغلًم زفتلازي .
اشايه ريدااٌ ،وُارَا َ،ممكه اغت خيق ؾًود)ماوىدتاوًن اغاغل ( يَل ايىكلٍ تلٍ ملسيز
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شملان ؾلكل ايسولد ي مقثللًل ياتلغ ؾلًود (ماوىلدتقًت فسػل ) .مُل تلسيه تفلايتَللاي
زيؼؾىاخت ميان ومًكالغي َا ي وُاراسايان ػثازتىد اش:
 .1وُاراسايللان رز ا ل غللاخته مللدل َللاي ال للً (وظسيللٍ َللا) َػللتىد ،رز تللال كللٍ
ومًكالغي َا م كًؾىد ال ًَاي ايؽتيى كىىدٌ (فسنيٍَا) زا ايزار كىىد.
 .2وُاراسايان ال ًَاي خًر زا تٍ كم وُار ايزار م كىىد ،رز تال كٍ ومًكالغي
تساي ايؿ ًي  ،اش مكسف كىىدٌ يا تى اٌ تٍ ػىًان ياتد تحييل اغتفارٌ م كىىد.

َلا

 .3وُاراسايللان اش زييكللسر زيان ؾللىاخت زفتللازي اغللتفارٌ ملل كىىللد ،رز تللال كللٍ
ومًكالغي َا اش زييكسر فسراساي زيؼ ؾىاخت تُسٌ م رًيىد.
 .4وُاراسايان تٍ ؾًاَد غاختازي اغتىار م كىىد ،رز تال كٍ ومًكالغي
ايؿ ًياوٍ تمػ م رًيىد( .رااس)19-7 :1383 ،

َا تلٍ ؾلًاَد

تٍ زغ تاحيس ريدااٌ وُاراساي رز تًغلؼٍَ ،اولت اش تحييلل آن رز كتلاب خلًر غفيلت
كسرٌ اغت.

 .7نتیجهگیری
تا يرًر ارؾت كمتس اش غٍ رٍَ اش اوتؿلاز ،محتلًاي كتلاب ،تلساي راولؽ رًيلان اتتكلار
تًغؼٍَ ،ىًش َ تاتل اغتفارٌ اغت .ايه كتاب تٍ محققان تساي رز تُتس كاغت َلاي وظسيلٍ
ومً كالغي غالة ،كم م كىد .افصين تس آن ،ايه كتاب تساي تحييي لسان ي تسواملٍ زيلصان
كؿًزَاي رز تال تًغؼٍ مىاغة اغت .رز ايه احلس وقلؽ وُارَلا ي تلٍ ييلطٌ ريلدااٌَلاي
وُاراساي رديد رز تًغؼٍ اتتكاري ،ميفًل ماودٌ اغتَ .س چىد كازتسر الازاراي كلًَه رز
اتتكار تًغؼٍ ،اتتكاز مًلف رز متًن تًغؼٍ اغت ،يل تؼسيف وًيػلىدٌ اش الازاراي  ،محلل
وقد اغتَ .مچىيه تٍرليل تياظوااريسي اازاراي َاي ػيم ي تحًل الازاراي َلا تلا اوقلالب
ػيم  ،زييكسر اقي كتاب رز تسزغ تًثيق اازاراي َاي زتية ،مًزر اوتقار اغت .رز ػليه
تال ايه احس تٍ ػىًان ي مته فسػ تساي رزظ اتتكار تًغلؼٍ رز مقًلغ كازؾىاغل ازؾلد،
تاتل تًقيٍ اغت ،اما تشم اغت تا تحًتت اتتكلار تًغلؼٍ يل رَلٍ  1990ي رَلٍ 2000
تكميل ؾًر ي وًاتف زييكسر تحييي كتاب مدوظس تاؾد.
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