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Introduction 

The literature on development has a wide range and the term is used to 

introduce vast and fundamental changes in political, economic and human 

areas. This study considers the dimension of political economy of 

development and its function towards fostering qualitative and structural 

change in society. In order to achieve development, the necessary underlying 

principle is to change the terms of the country's political economy. Political 

economy, which deals with the interaction between the two fields of politics 

and economy, is the science of investigating the relationship between politics 

and production at the level of society, which examines the terms of 

production and the relationship between the productive forces of society. In 

fact, political economy concerns examination of how wealth is produced and 

redistributed, and its transformation also changes other dimensions of 

society. 

Formal efforts to imitate developed countries in institutional and technical 

aspects without changing the relations of political economy from monopolies 
to competitive capitalism are classified as pseudo development and are 

different from development. Development in Iran can also be traced back to 

the first half of the 19th century and the country's confrontation with Western 

countries. 

With the emergence of the new order and the European's entrance into the 

modern era, the confrontation between the Middle Eastern countries and their 

Western neighbors entered a new phase, the first consequence of which may 

be considered the change of the trade route between the East and the West, 

through land and across the Middle East to the sea. This region has 

retrogressed for several centuries and encountered the capitalist West along 

the way. This confrontation was first commercial and then affected other 
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aspects of the lives of these communities as well.  

Although Iran was integrated into the global economy later than other 
regions in the Middle East, it was not spared from the regressive course of 

the region and faced deep economic, political and security issues. The first 

serious and disastrous confrontation of Iranians with the modern world took 

place in the 19th century as a reaction to the invasion of Russia and England. 

Defeat in the wars of this period made the state leaders and Qajar nobles face 

the bitter reality of their underdevelopment in comparison with the Western 

governments. The major difference between this confrontation and the 

previous wars was the egregious technological and military differences 

between the two sides, which, in addition to the military failure, led to the 

psychological failure of the government and their sense of inferiority . 

The main goal and question of this research concern evaluation of the 

approaches taken by the then government for the purpose of development 

and the consequences of such policies. The main research question here 

focuses on the relationship between the policies of cultural engineering and 

political economy of development in Iran after the Persian Constitutional 

Revolution. This article tests the hypothesis stating that the government in 

Iran has moved against the path of national development and towards 
realizing the interests of the ruling elite by using cultural engineering policy.  

In other words, this study shows how the ruling elites institutionalized the 

necessity of a totalitarian government in the society by applying the 

paradigm of cultural engineering and with the help of some intellectual 

movements, and used government instruments to secure their interests. The 

period from the Constitutional Revolution to the Islamic Revolution was 

selected in this research as it allowed historical focus and analysis owing to 

publication of more works in this period, and this hypothesis seems 

extendable to the following periods of the government's functioning in the 

country. 

Methodology 

The method used in this descriptive-analytical study involves using post-

event causality and we will seek to describe the various dimensions of the 
status quo, its causality, as well as the impact of the nature of the political 

economy governing the development approach of the government within the 

framework of cause and effect mechanism and interpretation of data and 

events. In fact, we will be looking for both the cause and the mechanism of 

action, and scientific explanation has been used to achieve this. The main 

pillar of scientific explanation is a causal mechanism that connects two 

interrelated phenomena. There are three main concepts about the causal 

relationship, including the causal mechanism that links the cause to the 

effect, the concept of correlation between two or more variables, as well as 

the necessary condition or the sufficient condition of one event for another 

event. 

In other words, according to Little, the cause and effect relationship can be in 

three ways: the first phenomenon is the cause of the second phenomenon 
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through a series of specific events and based on certain rules; the first 

phenomenon is a cause of the second phenomenon, which means there is a 

correlation between the two; and eventually, the first phenomenon is a 

necessary or sufficient condition for the occurrence of the second 
phenomenon. Structural and functional explanations will also be used in the 

following based on the causal relationship. The explained point in the 

functional explanation of each phenomenon is considered in the form of an 

interactive system that is controlled in a dynamic or transformational 

balance, and the presence of each aspect or element should be explained 

according to its usefulness for the whole system. 
Results and Conclusions 

Evaluating the political economy and explaining how social order is re-

established can showcase how different dimensions of development policies 

are formulated by the ruling elites. In this regard, as emphasized in the 

theoretical part of this research, one of the duties of a modern government is 

to create economic transformation in the society, and, amidst this, exploring 

the mechanism of wealth extraction along with how the social order is re-

established and the role cultural engineering plays regarding the established 
interests helps analyze the development status of the countries. 

This study has shown that by creating economic monopolies, the government 

in Iran after the Constitutional Revolution not only exploited the wealth 

produced in the society and used this accumulation along with allocation of 

the monopolies to their relatives in the form of modern feudalism, providing 

for the minimum necessary number of the faithful in order to preserve and 

reproduce the current circumstances, but also geared cultural engineering 

policies towards their own financial interests. 

In other words, even though over one century long experience of endeavor to 

achieve development and compensate the country's underdevelopment 

compared to the developed countries has led to the adoption of a pseudo-

development approach as well as the application of the guidelines of political 

development paradigms in the form of constitutionalism and cultural 

engineering paradigm, none of these adopted patterns pertain to the 

development and developmentalist government in Iran and have only led to 

preventing any changes in the political economy of the country, which can be 

called the political economy of identity-oriented monopolies and modern 
feudalism; as shown in this paper, this trend has served to reproduce unequal 

conditions in the peripheral regions of the country at the same time . During 

the constitutional period, there was no structural transformation in the 

economic area, and even the most liberal representatives demanded very 

limited reforms in economic matters. This further sheds lights on the 

constitutionalists' limited and superficial reading of why the West was 

progressing, the lack of structural transformation in production and the 

underdevelopment of the productive forces, the weakness of the national 

bourgeoisie and also the class origin of the constitutionalists. Economic 

results as shown below were disastrous. 
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 1902 1903 1904 1905 1906 1907 
EXPORT 189020079 254774504 247961340 293143331 353376841 317080682 
IMPORT 273442158 385036158 349914613 386463091 431039773 408434263 

BALANCE 
OF 

TRADE 

-84422079 -
130261654 

-
101953273 

-93319760 -77662932 -91353581 

Amounts are in Qajar Iran 

The deepening of the economic crisis, separatism of the regions (mainly the 

peripheral regions rejected by the constitutional law), which revealed the 

inability of the paradigm of constitutionalism and legal positivism, did not 

lead to the emergence of a developmentalist government and did not pave the 

way for the emergence of the cultural engineering paradigm based on 

ancient-oriented nationalism, which justified specific ethnic policies, 

westernization of the government, and the institutionalization of these 
matters in society. In fact, cultural engineering highlights or constructs a 

narrative of a society's culture and then acts to impose it on the whole 

society.  

Naturally, in order to explain why this occurred, it is necessary to examine 

different dimensions to analyze the political, economic, historical and 

geopolitical causes of the problem. When the modernists sought to reform 

the country's affairs, people like Jalaluddin Mirza, Akhundzadeh and 

Kermani showed a simpler way to compensate for the underdevelopment of 

the country, i.e. those historical narratives and mental shortcuts . In practice, 

the cultural engineering paradigm in Iran, which was adopted to advance the 

project of westernization and cultural-identity assimilation, required an 

authoritative and totalitarian government and in fact justified it by itself; 

centralized and authoritative government along with linguistic and cultural 

homogenization policies became the two main tools for the country's 

progress and so called modernization, through which the modern nation-state 

would be achieved. 

This correlation and justification between the paradigm of cultural 
engineering and the authoritarian, centralized and totalitarian government 

that has the ability to fully control the terms of the country's political 

economy and create all kinds of economic monopolies, in addition to 

creating the necessary ideological foundation to justify and reproduce the 

quasi-colonial relationship with the West (based on Westernization) and the 

unequal conditions of the non-Persian groups of the Iranian Plateau (who 

were subjected to the military power of the British-backed army led by Reza 

Shah) compared to the Persian people, explains to some extent why the 

cultural engineering approach was highlighted by the Pahlavi dynasty.  

Advancement of the cultural engineering project depended on the expansion 

of the bureaucratic and military apparatus, which itself led to the emergence 

of economic opportunities for some people, so that a large part of the 

government budget was always allocated to the military forces and office 

staff. Centralized printing of textbooks and forcing students to wear uniforms 

also represented an exclusive way to earn income for the dominant coalition 

members. The policy of cultural engineering ruined a network of established 

and occasionally independent economic interests by changing the pattern of 



 
  

 

 
157 

Summer 2022, Volume XVII, Number 3, pp.153-194 

Mamand Ghaderi. et.al. Political Economy of Development and Cultural Engineering in... 

Research Letter of Political Science 

consumption in areas such as unveiling, banning traditional clothing and 

replacing them by western style of clothing and within the framework of the 

political economy of monopolies, new opportunities were consequently 

created for the members of the dominant coalition.  
On the other hand, the Pahlavi government adopted this approach due to the 

cultural engineering paradigm's indifference towards political economy's 

circumstances, so that this paradigm ignored in its development agenda 

mostly identity-oriented monopolies created in this period without any 

intervention and desire to transform political economy's circumstances and 

concealed the formed modern fiefdom behind demands unrelated to 

development. 

In a way, it seems that the policy of cultural engineering has helped to 

produce a tool for the upper hand elites in order to exercise economic 

domination and extract rent to build a pyramid of loyalists and establish their 

desired social order. This article has shown that assigning the issue of 

development to the field of culture and establishing new networks of 

economic interests to reproduce the desired social order of the upper class 

has been the result of the cultural engineering policy in the country.  

Based on this, it seems that the cultural engineering project in the country, 

which was the most pursued by the government, has entailed many 

influences on all arenas of the society and, in parallel with helping reproduce 
a totalitarian and authoritarian government that has the ability to fully control 

all the aspects of society and the affairs of the citizens' lives, it has caused the 

creation of new economic opportunities for the ruling elites to extract as 

much wealth as possible through new monopolies in the economy, the 

government bureaucracy and military of Iran.  

Finally, as shown in this article, removing the issue of development from the 

scope of political economy and associating it with identity and cultural issues 

in the form of cultural engineering and relating the structural defects of the 

economy and the benefits arising from it to the corruption of agents and 

emphasizing their elimination by deepening the project of cultural 

engineering and transforming citizens into ideal human beings were the 

operational strategy of the post-constitutional governments in Iran. The result 

of these policies can be observed prior to the revolution at the levels of 

development indicators and the chaotic economic situation of the country in 

a way that it actually seems that the experience of applying cultural 

engineering policies in Iran has been nothing but a huge waste of the existing 

resources and ruining the development potential of several generations of 

inhabitants in the Iranian Plateau. 

Keywords: Development, Political Economy, Cultural Engineering, 

Developmental State, Identity. 
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 iD  iD  iD 

اقتصاد سیاسی توسعه و مهندسی فرهنگی در ایران پس از انقالب 
 مشروطه

شده  گرفته های درپیش گرا و مقایسۀ آن با نوع دولت و سیاست پارادایم دولت توسعه
تواند به توضیی  رراییی  مشروطه و پهلوی می های از سوی حاکمیت ایران در دوره

های  وضعیت کلی حاکم بر اقتصاد سیاسی ایران یاری رسانده و تاحدودی تفاوت
هیا بیا  ای مناطق گوناگون ایران و همپوشیانی اییت تفاوت  دار در سطوح توسعه معنا

های هویتی در اییت دوران را تییییت کنیدد هیدف اپیلی پیاوهش حاضیر   شکاف
های مهندسیی فرهنییی  یت اقتصاد سیاسی توسعه در ایران با سیاسیتارزیابی نس

راسیتا ماهییت دولیت در اییران و کیارکرد  پس از انقیب  مشیروطه اسیتر درایت
های اجتماعی و فرهنیی آن در راررو  اقتصاد سیاسی و با اسیتفاده از  سیاست

وهش یابی پسارویدادی بررسی شده استد ایت پیا تحلیلی و علت ی روش توپیفی
های  اقتصیاد سیاسیی توسیعه در اییران و سیاسیت»در پاسخ به اییت پرسیش کیه 

نشان « اند؟ مهندسی فرهنیی پس از انقب  مشروطه ره نسیتی با یکدییر داشته
های مهندسی فرهنیی و بیا  داده است که دولت در ایران  ریونه با اتخاذ سیاست

ر توسیعۀ ملیی را مشارکت بخشیی از جریانیات روشینفکری و دانشییاهی  مسیی
 سوی تأمیت منافع نخییان حاکم منحرف کرده استد درعمل به
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 مقدمه

 گسیتردهشناساندن تغییرات  برایفراوانی است و از ایت اپطبح  یتوسعه دارای گستردگ اتادبی
بعید   شیودد در اییت پیاوهش اسیتفاده می یانسیان وی  سیاسی  اقتصاد یها حوزه در و بنیادیت

اسیتد  میدنرر یفیی و سیااتاری جامعیهکتغییر  راستایرد آن در کارک توسعه و یاقتصاد سیاس
د اقتصیاد اسیتشیور کتغییر مناسیات اقتصاد سیاسی   دستیابی به توسعه برایاپل تریت  بنیادی

  علیم شیود مربیو  میدییر کیی سیاسیت و اقتصیاد بیر ۀحوز قابل دوتمبه تأثیر ه ک سیاسی نیز
ه مناسییات تولیید و ارتییا  نیروهیای کیارتیا  سیاست و تولید در سط  جامعه اسیت  بررسی

بررسییی   موضیوع اقتصیاد سیاسیی د درواقیع کنیید واکیاوی میر را دییکیجامعیه بیا ی تولییدی
دیییر ابعیاد   دگرگیونی آن هاست کی( 450: 1378س  کتولید ثروت )مار اجتماعیهای  لکش

های  یافته در جنییه تقلید از کشورهای توسعه برای یپورهای  تبشدهدد یجامعه را نیز تغییر م
  داری رقیابتی انحصارات به سرمایه سیاسی از قالبتغییر مناسیات اقتصاد  بدون ی نهادی و فن

 داستتوسعه  باتوسعه قرار گرفته و امری متفاوت  شیه ۀدر زمر
 روییاروییقرن نوزدهم میبدی و  نخست ۀبه نیمنیز ایران  توسعه در تاریختوان گفت   می

ن در عصیر میدر درنهیادن  گیا نریم جدیید و  رد با ظهوشود مربو  میغربی  های تبا دولآن 
 یجدیید ۀوارد مرحلی شیان غربی ای و همساییانااورمیانه های سرزمیت رویارویی بیت اروپا 

ی بیا گی ر از کشرق و غر   از اشی تجارت تغییر مسیر یت پیامد آن رانخست شاید بتوان هکشد 
و در ایت مسیر با غر   پیمودسیر نزولی را  قرن رندیتکه  منطقه به دریا دانستد ایت ااورمیانه

اول با شتابی فزاینیده  تا جنگ جهانی  ابتدا تجاری بود رویارویی کهشدد ایت  رو روبهدار سرمایه
اقتصیاد  ااورمیانیه دردیییر دیرتیر از منیاطق   ایران (د هررند۹ :13۶8عیسوی  )یافت  ادامه

بت عمییق اقتصیادی  کنصیب نماند و با مش یمنطقه ب یاز سیر قهقرایی جهانی ادغا  شد  ول
 سیدۀ میانیۀان با جهان میدرن در یایران یرویارویی جد د نخستیتشد رو روبه یو امنیت ی سسیا

وحیدت  ) رخ دادتی روسییه و انیلسیتان سیتهاجم امپریالی در برابر ینشکقالیی وا در نوزدهم و
تی و رجال قاجار را با واقعیتیی کسردمداران ممل  ایت دورههای  جنگ ست درک(د ش18: 13۹5

ه اییت کیای  غربی بودد فیرق عمیده های تماندگی در مقابل دول ه همانا عقبک کردرو  روبهتلخ 
بیر  افزونه کو نرامی دو طرف بود  فناورانه آشکار داشت  تفاوت پیشیتهای  جنگبا  رویارویی

 دآن شدمیت و احساس حقارت کحا یست روانکمنجر به ش ی ست نرامکش
عنیوان  بیات وقیت ییمکحا یهیا رهیافتی ارزییابش حاضر  پاوه یاپلپرسش هدف و 
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های  سیاسیت»ه کیاسیت  اپیلی پیاوهش اییت اسیتد پرسیش ها اییت سیاسیت و پیامد توسعه
اییران پیس از انقیب  مشیروطه ریه نسییتی بیا  سیاسی توسیعه در مهندسی فرهنیی و اقتصاد

دولیت در اییران بیا »ه کی گ اشته استآزمون  بهایت فرضیه را  نوشتار حاضر «اند؟ دییر داشتهکی
میت منیافع أتی یملیی و در راسیتا ۀسیاست مهندسی فرهنیی  برابف مسییر توسیع استفاده از

نخیییان کیه دهید  می پیاوهش نشیان ایت تر  روشت بیان به د«رده استکت کم حرکحا نخییان
  ریکروشینف های جریان یبرا کمک هو ب فرهنیی سیم مهندیپارادا استفاده از باریونه  مکحا

اقیدا  بیه   نهادینه و با استفاده از ابیزار دولیت  جامعه اواه را در امیتدولتی تم وجود ضرورت
  انتخا  مقطع زمانی انقب  مشروطه تا انقیب  اسیبمی اندد علت ردهکمیت منافع اویش أت

نریر  بیشیتر در اییت دوره بیوده اسیت و بیه انتشیار آثیار سییب به و تحلیل تیاریخی زکان تمرکام
 تسری باشدد لشور نیز قابکرد دولت در کارکبعدی  های دوره فرضیه به ایت  رسد می

 پژوهش ۀشینیپ .1

شور کنیافتیی توسعه ۀمسئل ایران به م برکحا نخییانش نکوا زیادی موضوع انراوهشیپ نونکتا
معاپر  ۀایران در دور سیاقتصاد سیادر بیشتر موارد  اندد الیته  ی کردهرا بررس آنمختلف  و ابعاد

و نریم اجتمیاعی بیا   شیورکاقتصیادی  ۀلکم  شاکمنافع نخییان حا اوردن و ریونیی پیوند
نییی دولیت و رراییی فره یها سیاسیت بیرایت  افزوناستد  مغفول مانده نیافتیی توسعه ۀمسئل

آن نشیده اسیتد آثیار های  دور مانده و تیوجهی بیه ابعیاد و پیامید شدن آن نیز از نیاه برجسته
ه تیاریخ سیاسیی  هیایی هسیتند کی ازجملیه پاوهش ی،دکروجارو   وحات   اتابکیی  نژادغنی

 اندد را بررسی کردهم کرد دولت و نخییان حاکارکو اقتصادی معاپر ایران و نقش و   اجتماعی
سیاسیی و  ۀ( توسیع138۹نیااد   )غنیی «تجیددطلیی و توسیعه در اییران معاپیر»کتا  

ده کیرتجددطلیانه را بررسیی  های انقب  مشروطه تا امروز و تحوالت اندیشه ۀدی از دوراقتصا
 کنولوژیکردن به اقتیاس فنی و تکتجددطلیان را بسنده ی امکنادلیل  ۀ ایت کتا  ندیسنو استد

علیت   دانسیته اسیتد همینییت یری و ارزشیی تمیدن غربیکیتوجهی به میانی ف از غر  و بی
ز و انحصیار  کیمرمیود سرمایه  وابستیی به اارج  گرایش سرمایه به تکنه در  نیافتیی را توسعه

جامعیه دانسیته و اپیبحات نهیادی شیامل ت یمیت  یه در سااتار نهادک  بلیاضاف جمعیت
بیه  دسیتیابی تیریت عوامیل مهماز  ئت رامیییت مطکمال حقیوق و  ومت قانونکح  یفرد قحقو

 توسعه دانسته استد
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معیه و جا ۀدربیار هایی همقالی دربردارندۀ( 1385 ی و زورشر ک)اتاب «آمرانه تجدد»  تاک
و زوال   ییه و اییران  اییران نیوکو جمهوریت در تر  رضاشاه  ابفت  روحانیت ۀدولت در دور

برایورد  ۀمسیئل  تیا ک تییدییر اسیتد ا ۀپهلوی اول و رند مقال ۀحزبی در دور های سیاست
 دکرده استتجدد از باال را بررسی های  سنت و مدرنیته و ریشه

فراینید  منریور تحلییل ( بیه13۹5)وحیدت  « یتیهفکری اییران بیا مدرن یرویاروی»کتا  
اجتمیاعی و سیاسیی  هیای نگفتما  فکیری و فرهنییی اییران بیا مدرنیتیه یدیالکتیکی رویاروی

و  مفهیو  یواکیاو پس ازو  را بررسی کردهدو  قرن نوزدهم در ایران  ۀاز نیم شده مطرح گوناگون
رده کیاییران  ۀتطییقیی آن در جامعی ۀمطالعی اقدا  بیه  غربی و جهانی آن در متت تهنیرمد ۀپدید

 استد
( 1387  ی)بروجیرد «یگرایی یایرانی و غر : سرگ شت نافرجا  بوم روشنفکران»تا  ک

 ۀو سیاسی جامع ی اجتماعی  اقتصاد تغییرات فرهنیی  به ران ایرانیکروشنف نشکوای نیریو
ز بیر کیرییونیی تمر  ندهسینوینرر  بیه در کرده استمرو را 1370تا  1330های  سال ایران بیت

ران ایرانیی بیوده اسیتد کتوجیه روشینف محیور  روزهای دور تا امروز ملی از هویت کی ایجاد
های مهندسیی  سیاسیت ماننید  آنه ب ربو ممسائل  ون در ایرا تیهوۀ لسئمۀ نیزمر د  همینیت
ه ازجملیه کیتشیر شیده اسیت نی مسیزبیان انیلی بیه یزشمندرو ا پرشمار ارهایکنیز  فرهنیی

 رد:کاشاره  زیروان به آثار ت می
  5وزییری ر2007  4ییلیدیز ر2007 3اپغرزادهر 201۹  2اکیرزادهر 1۹83 1)آقاجانیان

محمیدپور و  ر2017  8استنسفیلد و شریف ر2014و  200۶  7رومانو ر2011  6ولی ر1۹۹3
در ایییران   ل قییومی و هییویتیئاسییم بییر افییزون  آثییار تیییا ۀهمیید (2020و  201۹  9سییلیمانی

                                                                    

1. Aghajanian 

2. Akbarzadeh 

3. Asgharzadeh 
4. Yildiz 
5. Vaziri 
6. Vali 
7. Romano 
8. Stansfield and Shareef 
9. Mohammadpour and Soleimani 
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نییز را  یمختلیف قیومیت یهیا بیا گروه روییارویی در تاریخ معاپر ایران در دولتی ها تسیاس
 ۀلئه مسیک اند منتشر شدهبه زبان انیلیسی  دییری نیز یآثار علم  حال د درهمیتاند رسی کردهبر

دسیت  کی یمی هی ی ه از منریر هیویتی و قومیکیشورهایی کو مهندسی فرهنیی را در  سیاست
هیای اقلیتیی را  هیای فرادسیت بیر گروه از جانیب گروه ار اعمال سلطهکازوو س بررسی نیستند 

 رد: کاشاره  زیرتوان به موارد  می ها آنازجمله  که اند دهکرتحلیل  و تجزیه
ر سیمیانیس و 1۹۹8  4ر متا 2013و  1۹77  3ر هشتر2004  2ر گوتیرز2011  1)راوز

 .(1۹77  6ر ویت ویلیامز2013  5شایو
 ویچلفا (  13۹5ر 13۹0) واوغلاعجم(  1375) تریشاوپ (  1383) ورویر  همینیت

  سییاقتصیاد سیا زیی( ن13۹5ر 13۹0) ناور ( و 138۶ر 1378) پبرکس ( 138۹ر 1384)
بررسیی ردهای گونیاگون کاستفاده از روی و با مختلف های دوره دررا  گرا توسعه تلو دو  توسعه

 رد:کتوان به موارد زیر اشاره  یحوزه م ایت مرتیط بهدییر آثار  از داند کرده
 ر2003  10پاریس و کاتس ر2012  9ندو و زیرمایی ر1۹۹5  8لیپست ر1۹۹2  7)کستلز

  15تاکیاگی ر201۶  14سیو و وای ر1۹۹1  13کییم ر1۹۹5  12ویچ لفت ر2008  11پرز کلدنتی
 ابی در اییران یمل ۀتوسع یها سیاست ارتیا  بیتایت  تاکنون منابع دانشیاهی  باوجودر (201۹

مقاله نیز در  وری ایتآو نو اند نکرده یمستقیم ارزیاب پورت بهرا فرهنیی  یمهندس یها سیاست
                                                                    

1. Chavez 

2. Gutierrez 

3. Hechter 

4. Mettam 

5. Sambanis and Shayo 

6. Wyn Williams 

7. Castells 

8. Lipset 

9. Naude and Szirmai 

10. Parris and Kates 

11. Perez-Caldentey 

12. Leftwich 

13. S.Kim 

14. Su and Y 

15. Takagi 
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 استد  ایت راررو

 پژوهش ینظر چارچوب .2
ه تشیابه کیپد بود ربیش از رهارد توسعه با نرخ رشد درحال یشورهاکشاهد ظهور   قرن بیستم

بیوده و  کراتیکدولت دموی شورها داراکبرای   میان شودد درایت ها مشاهده نمی بیت آن یرندان
ات رپیاد دارای منابع اا  قابیل شدند  برای اداره می یکراتکغیردموای  گونه به ها ی از آنتعداد

 گسیتردۀمعنای  بهفرهنیی  یها تفاوت  و همینیت  منابعی بودند فاقد رنیت  دییر بوده و برای
داشیتت دولتیی   شیورهاکاییت  ۀهم کاشترا ۀ  نقطایتشودد باوجود می دیده شورهاک ایت بیت  آن

  1ویچ شیود )لفیت یو بررسی که ایت موضوع باید از منریری سیاسیی درکاست  گرا بوده توسعه
نقیش   آن پیرفنرر از مصیادیق  «سیاسیت»  رسید ینریر م بیه  واقعرد د(401-400: 1۹۹5
ی از کیاسیتا یر (د دراییت1۹: 1384 وییچ  )لفیت داشته اسیتشورها ک ۀتوسع در ای نندهک تعییت

معنای مدااله در فرایند انیاشت سیرمایه و  به  اقتصادی تحول مدرن  داالت در دولت وظایف
-43 :1380ت )اوانیز  سسازی برای رشد اقتصادی ا ظرفیت  تیمحیط مناسب و همین ایجاد

نار رییونیی کثروت در دستیابی به  ارکو سازو مکحا نخییان منافع به توجهمیان   تیا (د در37
نیافتیی  ی توسیعهییررا کبیه در رشیمییری کمیکاجتماعی حیول اییت منیافع   ازتولید نرمب

فردریکگرا را در آرای  ایجاد دولت توسعهبه  گرایش بر یت شواهد میننخستی بتوان دیدد شاکن می
اقتصادی آلمان نسیت به بریتانیا و ناتوانی  یماندگ ه با دیدن عقبکرد کمشاهده  یآلمان 2لیس 

در شیرایط بیازار آزاد  اواهیان حماییت دولیت از  بریتانییا یبا تولیدات پنعت رقابتر آلمان د
هیای  توسیط دولت  شیورکشیرایط هیر  پایۀبلوغ یافته و بر  مرور رد بهکپنایع ملی شدد ایت روی

ه کی کنییمتیه توجیه کها باید به اییت ن ماهیت ایت دولت کدر شدد برای درپیش گرفتهدییری نیز 
پیشیرفت  جامعیه بیر کم ییکاواست نخیییان حیا هک و تا هنیامی استاسی امری سی  توسعه

جیایی  راه به یمدیریت ی ل فنیئامی به مساکرده و ارجاع ناکظهور ن گرا شور نیاشد  دولت توسعهک
کبا ت گرا دولت توسعهدیدگاه   د از ایتبرد نخواهد  دکنی وری اقیدا  میی افزایش بهره ز برکید و تمرأ

 یپی یر رقابت عرپیۀایویش در  با بهیود موقعییت ترتیب  ایت بهو  (7: 201۹  3)تاکاگی و آل
یابدد  یاال دست مکارزش و تولید  یجهان ۀدر زنجیر یبه جاییاه بهتر ی در بازار جهان یاقتصاد

                                                                    

1. Leftwich 

2. Friedrich List 
3. Takagi & ALL 
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فقیدان  و در اسیتتوسیعه  روجیود و اسیتمرا ۀنندک تعییت  آن یها دولت و سیاست نوع  درواقع
 :1384ویچ   لفت)خواهد بود ن پ یر امکان ستیابی به توسعه  تحقق آند یویاه برا سیسیا ۀ ادرا

ه الیتیه اییت کیرد کگرا تقسیم  یغماگر و توسعه ۀتوان به دو دست ها را می راستا  دولت ایت (د در137
شورها در ک بیشترو  هستندف یآرمانی دو سر ط ۀنمون  دو پورت طیف بوده و ایتبندی به تقسیم

را ای  م و تیودهجغیرمنسی یا جامعیه  یغمیاگر یهیا گیرنیدد دولت یم قیرارت دو قطیب یب یجای
ل کملیی پینعتی را شی یطیقیات پینعتیر و بیورژواز گرا  هیای توسیعه دولت وجود آورده و به

 (د133: 1380د )اوانز  نده می

 بیاتوان اقتصاد سیاسی ایران و راهیردهای اا شده  می یادشدهاستفاده از مفاهیم نرری  با
  مهندسیی فرهنییی یها متغیر سیاسیت ایران را با درنرر گرفتت دولت در سویتوسعه از عنوان 

میت در بییش از کراهیرد حا ناپ یر جدایی بخش دیدگاه ایت  د ازکرد بییازارای انتقادی   گونه به
ه برآمیده از دییدگاه کیای استد ایت سیاست  توسعه های شیه ییری سیاستیپ نیم اایر  و قرن کی

ز قیدرت  کیری  تمرکو لشی یکراتکبورو گرو اپبحات توسعه بوده و رسیدن به آن را دربه  فنی
 یردکیهای نیویت در قالیب روی اراانیهک و احیدا   هیای جدیید  فنیاوریعلیو  و دستیابی به 

متصور بیرای تولییدات پینعتی  تولید و نیاز بازارهای ۀوستیی زنجیریپ توجه به پنعتی و بی شیه
ها  اییت سیاسیت داسیت نیاتواناجتمیاعی  نترلکو  ها ظرفیتکارگیری  به از حال تیع در  داند می

در آمیار و اعیداد مربیو  بیه  انیدکیتغیییرات  به تنهات است کمم  بهتریت حالت و در سرانجا 
یفیی و کابتیدا امیری   ه توسیعهک یحال درر پورت مقطعی بینجامند و الیته تنها به شورکاقتصاد 

تییع  شیور و بیهکاقتصاد سیاسی و فرهنییی  یید منجر به دگرگونبا  ه درعملکمی است ک سپس
تحیول »مفهو   به  نرر گرفتت سیاسترد بدون  بیترت یتا هنهادی شودد ب یها الیوها و قالب  آن

 آمیدارکومیت مطلیو  و کح کیی موجب ایجاد  و آموزش یاز نهادساز ی  هیچ میزان«یرکف
ویچ   لفیت ۀهای نرریی آموزه پایۀبرحاضر   پاوهش (د در15۹ :1384چ  یو شد )لفت نخواهد

زمانی پس از انقب  مشیروطه تیا  ۀشده از سوی دولت در ایران در باز رهنمونۀ مشی توسع اط
و  شیده یارزییاب ای انتقیادی گونیه به  فرهنییی یاسبمی با اسیتفاده از مفهیو  مهندسی انقب 

ت که بایید بیا مشیارک  «یرکول فتح»مفهو   نقش سیاست به هکشود  داده می اساس نشان ایت بر
 یو در راسیتا سوکمع ای گونه شد  به شور پیییری میک یماندگ از عقب یرهای یبرا رانکروشنف

 رده استدکم عمل کطیقات حا عفمنا
( تحلیل 1381)لیتل   دانیللیتلهای روشی  آموزه پایۀبر  در ایت پاوهش کاررفته به روش
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وضیع  گونیاگون وشید ضیمت توپییف ابعیادک است و مییبر منابع تاریخی  میتنی یپسارویداد
 های م بیر سیاسیتکماهیت اقتصیاد سیاسیی حیا تأثیرو همینیت ریونیی   آن دالیل موجود 

کمهندسی فرهنیی را با ت یت ییتی ۀنیدد در اییت شییوک ای دولیت ارزییابی رد توسیعهکیید بیر رویأ
ییا تحیولی  پوییااود در تعیادلی ه کتعاملی ی   در قالب نرامیتییین پدیده یا امر ردی  هرکارک
ل نریا  کیه بیرای کی ای یسودمند پایۀبر هر جنیه یا عنصر گرفته و ح ور شده است  قرار نترلک

 (د152: 1381شود )لیتل   تیییت می دارد 

 عنوان مسیر توسعه در ایران به یاساس و قانون یخواه وطهشر م .3

به عواملی ها   بودن رژیم کراتیکا غیردموبودن ی کراتیکدمو در رسیدن به توسعه بیش ازپیروزی 
بیا  ایو  المللیی  روابیط در بازارهیای اقتصیادی و سیاسیی بیت داالیی  پی یرش مانند ثیات

ارا و کیجامعه  دسیتیاه اجراییی های  مسلط  استقبل نسیی دولت از نیروها و گروه یاقتصادها
اهیداف رشید و  ۀو منیاطق دربیارهیا  فساد پاییت  حداقل توافق میان گروه زیربنای سالم  یدارا

توزییع  ۀای و اجتمیاعی در زمینی منطقه یبرای دستیابی به آن و افزایش روزافزون برابر قوانیت باز
سیاسیت  یردهیاکارکاز  وارد می ایتۀ رشد اقتصادی بستیی داردد هم و سود حاپل ازها  هزینه

و توزییع در   فاده  تولییداسیت ره بر سیرکم ا و  شکشمکاری  کهم یشمار آمده و از الیوها به
بیه دولیت و ماهییت  توانیایی و  تحقق اییت اهیداف دهستندگرفته و تجلی آن  سررشمهجامعه 

ب دارد  اما ایت نیز به یآن بستی ییندیپا است کیه دولیت را ایجیاد و هایی  سیاستتابع   اود ۀنو
 میپیارادا ابتدا  ادابع فتت ایتگر نرررد بانوشتار حاضر  (د 24: 138۹لفت ویچ  )کند  حفظ می

که با ترا بررسی کرده است ک« اواهی مشروطه» یا توسعه سیاسیی و نهیاد قیانون  ۀبر توسیع یدأ
سیاسیی را  ۀو اجرای قیانون دانسیته و توسیع  تدویت  مریتنناکامی در  را عامل   استیدادیاساس

 نرر د بییهدانیید میو شییر  الز  توسییعه  یمرانییکح ۀثیییات نهییادی در زمینیی عامییل اپییلی
 کبت ممالیکو دییر مشی ی تکدر حقوق ممل مساواتیی  عد أظلم  اودر  اواهان مشروطه
مشروطه شدن دولت و محدود نمودن سلطنت و » آن  درمانناشی از استیداد بوده و   محروسه

  میپیارادا تییا  واقعر(د د13: 13۹8  یریزیت)شورا است  مجلس  آن ۀه پایکبود « استیداد منع
میرد    برگزییدۀآن  تصویب و تنریم ایت قانون توسط نماینیدگان  انون و اجرایاواستار وجود ق

 ۀگانی قیوای سیه کییکاییت قیانون  تف از پیرویمیتی و شخص شاه به کقدرت حا مشرو  شدن
  راسیتا اییت مسیتقل بیودد در یسیس دستیاه ق یایأومت پارلمانی و تکح نرا شوری و ایجاد ک
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و  جایییاهشور با هر کاتیاع  ۀقانون و پیروی هم تا کد وجو  شرفت غر یترقی و پ یعلت اپل
شدد ایت قانون بایید بیه قییول دولیت و ملیت نوشیته می شخص شاه از آن دانسته مقامی و حتی

واض  بوده و نیازی بیه شیرح و تفسییر   معمول باشد  همینیت شده  مشتمل بر قواعد و قوانیت
قیوانیت  همۀ  راستا ایت (د در50-51: 13۹7الدوله  نداشته و تنها به امور دنیوی بپردازد )مستشار

سیرپییی  یتا جایی برا  برسد  باشند ه منتخیان مرد  میکبی ملت کو تصویب مجلس باید به
 (د52: 13۹7مستشارالدوله  )مرد  باقی نمانده و همیان از قوانیت پیروی نمایند 

ت در اییران شیده و مناسییات قیدر تغیییر سیب  تجارت اارجی در قرن نوزدهم گسترش
دربیار ظیاهر شیدندد اییت  جدیید در مقابیل یعنوان نیروی ( بهرمپرادوکبزرگ )بورژوازی  تجار
  دوره اییت (د در10۶: 135۹پرداات )اشیرف   استیداد و استعمار می باجدید به میارزه  ینیرو

ران سینتی کشینفرو هییافول و با همرا به وران و اپناف رو شهیدر اتحاد با پ و وابستیانشان تجار
دن اقیدامات و کیرمحیدود و مشیرو   بیرای ینهیاد سیازوکاریدرپیدد ایجیاد   )روحانیون(

ه توسیط نماینیدگان میرد  کیبودنید  یقیانون هب  آن  شاه قاجار سأردر میت و کحا های تصمیم
م )اعییان قاجیار( را کتوانستند بخشی از نخییان حا  راستا ایت تدویت شده باشد و در انتخا  و

و  یاسیتیداد ومیتکح از وجودناشی  رشوکبت کمش ۀ  همدورهنندد در آن ک با اود همراهنیز 
اییران و اروپیا بیود  یسیطح ۀسییمقا ۀجیینت  ه ایت بیینش نییز ایودکشد ینیود قانون دانسته م

بیود در مقابیل دولیت  یقییام  وطهرمشی انقیب   درواقیع (د43: 137۹اتوزییان  ک همایون)
همیایون )ه افساری باشد بر استیداد شاه کبر قانون  ومتی میتنیکیجاد حا راستایاستیدادی و در 

اواستار   تیریز ۀاستیداد پغیر و محاپر ۀنیز در دور ه ستاراانک (د رنان2۹: 137۹اتوزیان  ک
را تنهیا راه ت یمیت  آنرژیم ظلم و سیتم شیده و  یافتت پایان برای یو قانون اساس  آزادی قانون 

در قیرن   بلندمدت انقیب  مشیروطه دالیل(د 287: 1385است )آفاری  شور دانسته ک یآزاد
دولت  یستیکناشی از ورش یبه بحران اقتصاد  مدت آن وتاهک داشت  ولی دالیل نوزدهم ریشه
(د اوضاع 84: 138۹آبراهامیان  )شد  یمربو  م یشمس 1283-1284های  سالۀ و تور  فزایند

ومت قاجار شده بود و ایت واامیت کانحطا  ح موجب  همدنوز نراواار ق یاقتصاد نابسامان
 یومیت اسیتیدادکنی حشین و عقب یاواه ش مشروطهیجن در قالب  ومتکضعف ح اوضاع و

آن بیوده و اییت  درآمیدهایمخارج دولت همواره بییش از  سو  ایت ناپری به ۀدور از ددشنمایان 
مخیارج   لیس مشیروطهمج نخسیت لسیا در شیدد میت میأاارجی تهای  وا  با بیشتر  سریک

 ۶بیزرگ  ۀسیری بودجیک دهندۀ ه نشانکبوده است  رورک 15 درآمدهارور تومان و ک 21 ی دولت
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دولت ایران   1۹13تا  18۹2های  سال بیت  (د همینیت157: 12۹5اده  ز است )جمال یرورک
 (د تراز تجاری ایران نیز584: 13۶2  یبدهی اارجی داشت )عیسو  لیون لیرهیم از هفت بیش

اسیترلینگ  ۀلیون لیریم کی  18۶8سری شده و ایت رقم در سال کدرار  یمیبد 18۶0از سال 
شماره توان در جدول  یسری تراز را مک(د استمرار ایت 1۹۹: 13۶2است )عیسوی  برآورد شده

 ددکردر رند سال منتهی به انقب  مشروطه نیز مشاهده  (1)

 ر آستانه انقالب مشروطهکسری تراز تجاری ایران د(. 1جدول شماره )
 1902 1903 1904 1905 1906 1907 

 317،080،682 353،376،841 293،143،331 247،961،340 254،774،504 189،020،079 صادرات

 408،434،263 431،039،773 386،463،091 349،914،613 385،036،158 273،442،158 واردات

 -91،353،581 -77،662،932 -93،319،760 -101،953،273 -130،261،654 -84،422،079 ترازتجاری

 استدمقادیر به قران 
 7: 12۹5زاده   منیع: جمال

 رۀدربیا یشیعارهای سرانجا  پیارادایم مشیروطه بیا ی طوالنی از بحران اقتصاد ۀدوریک پس از 
بردار  آزادی  قانون قیدا  در آن  ا یو انجا  تعدیبت کبلای یاز قانون اساس یو برابری و با الیو

سیاسیی پارلمیانی ایجیاد شید  نریا د و کیریه ئو ق یا  مجرییه  مقننیه ۀگان قوای سه کیکتف به
تییوان  بییا بررسیی مییتمم قییانون اساسیی مشییروطه می (د هررنیید۹4-۹5: 138۹آبراهامییان  )

می هیی(   ی  (1)آن )مسیائل قیومی ۀنندکد  و با وجود ابعاد طردکرفراوانی را مشاهده  های ضقتنا
و   شور  مقابله بیا اسیتیدادک ۀمیت و ادارکدر امر حا ایجاد ثیات نهادی برایتبشی   ایت قانون

بیا  ززداییی از قیدرتکانش و تمررارگزاکیشیاه و  ۀضیابطیو بی انیهردن دلیخواهکومت کح ۀشیو
 ایالتی و والیتی بوده استدهای  سیس انجمتأت

 خواهی در عمل مشروطه ۀجینت .1-3

تییریت  لییرال یرخ نییداد و حتی ای یدگرگیونی سیااتار ی تصییاداق عرپیۀ در  مشیروطه ۀدر دور
بودنید  یاواستار اپبحات بسیار محیدود ی نیز در موارد مربو  به مسائل اقتصاد نمایندگان

اواهیان از رراییی  ایوانش محیدود و سیطحی مشیروطه شرایط (د ایت 221: 1385  یآفار)
تولییدی  ضیعف  یی نیروهیامانیدگ   عید  دگرگیونی سیااتاری تولیید و عقیب پیشرفت غر

 های نیدد سیالک میی تر اواهان را نماییانو همینیت ااستیاه طیقاتی مشروطه  ملی یبورژواز
ثییاتی و اطیر  بی  ه در ایبل آنکیمشروطه بود  ۀمرج دور و اوج هرج  شمسی 1300-12۹7

  (د همینییت35۶: 137۹اتوزییان  کد )همیایون کیر قاجار را تهدید می مناطق دولت ی جدای
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رد  کیشیور را نیابود کاز جمعییت  یه بخیش بزرگیکی 12۹8تیا  12۹۶های  بزرگ سیالی قحط
هیا  پرداات زتیرا  از انقیب  مشیروطه پیس ۀد در دوراستبار مرد   تکاوضاع فب ۀدهند نشان

شیدد مخیارج بییش از  می فیزودهشیور اک یحجم بیدهی ایارج بوده و بر یسرک رارهمواره د
هیایش به تعهدات میالی و بازپرداایت وا  انی دولت در رسیدگیناتو آن  ۀبود و نتیج درآمدها

بیر  کیه کیردافیت یبنی دری کها وا ایران   هردو تیا در د(112 :13۹2ان  یاتوزک بود )همایون
ه کی ای یبحران اقتصیادواقع  ردد درک بدهکارتررا ر شوکف ینح افزود و اقتصاد آنشیت یپی بده

آن  درمیانومت مشیروطه نیاتوان از کادامه داشت و ح انکماک  بود شدهناپری نمایان  ۀاز دور
 بودد

 ت مهندسی فرهنگی برای توسعهسسیا .2-3

 هیایی از منیاطق )عمیدتا   شیدن بخش ایارج نترلک و از ی اواه تعمیق بحران اقتصادی  جدایی
و  یاواهپارادایم مشروطه یه ناتوانکاساسی مشروطه(  و طردشده توسط قانون یمناطق پیرامون

م یظهیور پیارادا یو عرپیه را بیرا شیدگرا ن توسعه دولتی ظهور سیبد  کرار کگرایی را آش نونقا
قیومی   های ایا  سیاسیت گر ه توجییهکی  گرا م باسیتانسناسیونالی ینایبرم یفرهنی یمهندس

  یییفرهن سییمهندد ردکیردن ایت امور در جامعه بود  فیراهم کو نهادینه  ی ومتکگرایی ح غر 
حفظ و حراسیت از  راستایدستیاه دولتی در  لکدادن به  و سامان ی ده جهت  ی تنریمامعن به

  و سیپس شیده بازشناسیو  یبازاوانباید  جامعه فرهنگ  شور بوده و در جریان آنکفرهنگ آن 
روایتیی از   مهندسیی فرهنییی  درواقع د(12: 1385رضا  رمشخص شود )پو فرهنگ مطلو 

ل اجتمیاع کیتحمییل آن بیه  راستایدر   رده و سپسکاته جامعه را برجسته یا برسا کفرهنگ ی
 دالییلتیا  گونیاگونی اسیتای ییزوا بررسیی منیدنیاز  ایت امرع ررایی وقو تیدد تییکن عمل می
پل ی اقتصادی  تاریخ سیاسی  در پیی   ه متجیددانکی ید هنیامشوداوی کی مسئله واکتییو ژئو

تری  راه سیاده کرپابنیو   آخونتزاده  یرزاپالتینجاللت بودند  افرادی رون کممل اپبح امور
زده و میانیرهیای هیای تیاریخ روایت  ه همیانکیشور نشان دادنید کماندگی  جیران عقب برایرا 

 ۀگرفتیه در اواایر دور لکش« جاساز م بیسناسیونالی» (د144: 13۹۶ضیاابراهیمی  ) ذهنی بود
ه عرمت اییران کشت و معتقد بود ایران را دا ۀسال2500 یوجود و تداو  همیشی ادعای  قاجار
  مسناسیونالی نوع ایت د(۹: 13۹۶  یضیاابراهیم)در دوران طبیی پیش از اسب  جست  را باید

 همیۀعنیوان مسیئول  ردن اسب  و اعرا  بیهکو  کاز اسب  ایران و مح پیش ۀاز گ شت تمجید به
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ی و فقدان توسعه در ایران  ماندگ ه در بیان علت عقبک رنان رپرداات شور میک یها نابسامانی
تصیویر  انحطیا  آن بیه اپطبح برتیر اییران و عامیل رانیران تمدن بهیعنوان و و اسب  به اعرا 

 د(12: 2007  1)اپغرزاده شدند شیده میک
 ۀگ شیت وهمندکجاییاه شبازآفرینی  اواستار  ضاشاهر ۀفرهنیی در دوری مهندس پارادایم

 انراد  بیرنیونکا هکی بیود  هیایی یغرب ازکارها(   تریت در پوری )حتی تقلید  حال عیت و در ایران
ای بیرای میرد   گسیترده پیامدهایهای فراوان و  ییدگییپ  میپارادا شدندد ایت آریایی نامیده می

بنیان  ساله در تاریخ 1300 گسستی با ایجاد  گرفته در ایت دوره لکگرایی شایران داشتد باستان
ادایم رای پییییده  پیا سیه در قالیب رابطیه رد و اییتکیم را فیراهم سینییشوو وی گرای غر  ینرر

بهتیریت ابیزار   خیتیار واقیع در زییرا رل دادنیدکبه توسیعه شی رسیدن را برایفرهنیی  یمهندس
ایا   ۀتولیید میادی ست و بیرااها  دلخواه آن ۀو ترسیم آیندها  ملت ۀتعریف گ شت برای فرهنیی

(د ۶3: 13۹۶ضییاابراهیمی  )شیود  گرا از آن اسیتفاده میو بنییاد ی ملی  قیوم یها ایدئولوژی
ان  احساسیی از سیشنا )واقعی یا ایالی( توسط شرق با برسااته شدن تاریخ شرق ترتیب  ایت هب

گاه  تداو  اپالت  گاهر کظهو ها یدر میان شرق یانکم ی زمانی یو آ در ادمت  یرده و همیت آ
نیوع  همییت لیبقا رد د(3: 2007اپیغرزاده  ) ردکیعمیل  آنیانم در میان سونالیسیش نارپرو

 هیای پاوهشمربو  به ایران نییز در  یپیشااسبم یو زبان    میرا  فرهنیی  ناادیینیار تاریخ
بیودن و  یحس ایرانی ئۀارا براییافته و از آن  ییم بیشترکتح ی شناسان اروپای شرق قرن نوزدهم

 د(۶5: 1۹۹3  2)وزیری  آن در تاریخ استفاده شد وتدا
 ۀه همیکیسیت ا ای یاثر ایران تینخست  قاجار یالدیت میرزا جبل ۀنوشت  «اسروان ۀنام»

تییدیل گسسیت  ملی با تاریخی بدون یهم پیوند زده و ایران را به واحد را به عمر ایران های دوره
خ پیش ینار تارکدر   محور ایران ینیار تاریخ ۀوی(د ایت ش57: 13۹۶)ضیاابراهیمی   ه استردک

شارسیتان »و  «دسیاتیر» یمجهیول و غیرمعتییر هنید هیای  اتکیافته برمینیای  ویتکسب  تاز ا
م یپارادا یظاهر شدند  سنگ بنا یدر قرون شانزدهم و هفدهم میبد باره کی ه بهک «رهاررمت

 تدریج مشخص شدد به  شورک ۀه پیامدهای آن برای مسیر توسعکبود  یمهندسی فرهنی
 

                                                                    

1. Asgharzadeh 

2. Vaziri 
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 فرهنگی یران و مهندسکروشنف .1-2-3

جییا  یاگونیه  ایت  اییرانر معاپی یاسیییتحیوالت س خیدر تیار فکراننروشی سر نقشر ب لجد
 یگی ار از ارزش دور به یبا نیاهدر ایران را  یروشنفکر یها و گفتمان  آمال یاه یجاکه کند  یم
ران کروشینف نسل نخست های هاندیشسیب طرح  ه اود بهکاز انقب  مشروطه  پس کنیمدت یییت

دولت میدرن  در  جادیدر پاسخ به ضرورت ا  روشنفکراندو   ل گرفت  نسلکش یپر ایرانمعا
تیوان  ه میکی ای گونیه به رردنیدک ی  همکاریرانیا ۀجامع ینوساز سیربرآوردند و در روند یرانیا

زاده و  ه اسیت )نجیفت روشینفکران بیودییمحصیول ا  در اییران توسیعه یگ ار سیاست  گفت
   مشییروطه رۀران دوکگروهییی از روشیینف   رییاررو ر در ایییت(۹5-11۶: 13۹3اطییییی  

را  زبانیان ون( غیرفیارسسییبیآسم) یرهنییف یسیاز در اییران و همیون یفرهنی یساز سانکی
توجییه و اجیرای سیاسیت  ردنید و در پییک معرفی میی توسعه به رسیدنراه  تیتر عنوان اپلی به

 فرهنیی از سوی دولت برآمدندد یمهندس
گراییی را  و غیر  یم فارسسنییشوو ۀمهندسی فرهنیی برپای گ ار پارادایم نیانب بتوان شاید

استناد  ه باک دانست آخونتزادهفتحعلی یی ردک ه مییگرفته تغ  لکش یگرای آبشخور باستان ه ازک یی
داد  بیرون به توسعه شده استد برای دستیابی مهندسی فرهنیی   اواهانایران باستانی ۀبه گ شت

اندیش نییاز داشیت )وحیدت   روشیت یه بیه مسیتیدکیاز باال بیود  ریروشنی  وی های اندیشه
ابعیاد  ینترل و مهندسیک ییتوانا ه الیتهک اواه بود تمامیت تیازمند دولین یت کار (د ا84: 13۹5
دادد وی تصیویری  میی را نیز درااتیار اع ای ائتبف مسلط قرار  ازجمله اقتصاد  جامعهدییر 
و  یبدبختل ( و عام1۶-18: 1357رده )آاوندزاده  ک هئاسب  ایران ارا از پیش ۀاز گ شت یایال

ورود اسب  به اییران  اعرا  و ۀنیستی به حملیشوو یدر قالب ادبیات امروز ایران را یماندگ عقب
اییران را در  ۀگ شیت بازگشیت بیه آسیایش آاوندزاده د(23-32: 1357نسیت داد )آاوندزاده  

در   اییران ۀر جامعیداعیرا   یدن آثار فرهنییوو زد  آموزش و سواد ترشبا استیداد  گس میارزه
برداک وی  های اندیشیهی ییگرا  غر  گرایانه و باستان ه الیته ابعادکدانست  از غر  می رینار الیو

های  ت شیارحان اندیشیهیتر برجسیته ه ازک یی بخبنکرپبنیقپیرزاآ توسط شده و تر بعدها برجسته
 گسترش یافتد سط وب ی ی آاوندزاده بود

بردارک ی «مکتو  سه»تا  کدر  یرمانک بات آاوندزاده کاز م یه با الیو و  ی است نوشتهتو
باستانی  ۀگ شت تصویری تخیلی از ۀآاوندزاده و ارائ های اندیشه ۀگرایان با افزودن بر ابعاد باستان

سیتد ضیدیت بیا ا مقابل اعرا  دانسیتهدر ت کسشور را شک ن روزآماندگی  عقب ایران  عامل
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ن انکفرهنگ مشیابه بیا سیا یم هب و تاحدود یه همساییان ببفصل ایران بوده و داراکاعرا  
راه پیشیرفت ایرانییان را   رمیانیکگفتمیان اییت گیروه از افیراد بیودد  کمشیتر ۀطق  نهستندایران 

در اییران مورداسیتفاده  یآن را اپبح و پیرایش زبان فارسی و الفیا ۀتحصیل علم دانسته و الزم
-38۹: 2000رمانی  ک)داد  عنوان راه توسعه و پیشرفت نشان می و اپبح آن را بهکرده عنوان 
رده کی عنوان کی ی را با فرانسو ایرانیان  تیع آنزبان فارسی و به ۀشیر یرمانک  تی(د همین388
مانیدگی  عقیببا اعرا  را عامیل  رویاروییدر ااورمیانه و  یمنجر به قرارگیر یجغرافیای و جیر

مهندسیی فرهنییی  اواهان نوعی رمانی نیزک(د 402: 137۹  یرمانک)دانست  مرد  فارس می
و اپیل باستانی و  کبه اویشتت پا بازگشت منرور بهگرایی  پیرایش زبان فارسی و غر  یبرمینا

  اسیت گفتنیشودد  ایران جیران یماندگعقب  لهیوس ایت تا به بوده ها د از غربییتقل ل حا تیدرع
ه توسییط سیاسییتمداران و کییاجتمییاعی و سیاسییی اسیت  یو پیییرایش آن  فراینید اپیبح زبییان

 (د223-1385:224ی  کشود )اتاب پیییری می ها ایدئولوگ
 ی فراوانیی های هها و مجلیی روزنامییه  آن از پهلییوی و پییس ۀبییه دور تهیییمنل سییا رنییدر د

م فارسیی  تیبش بیرای یسنویز  شوکشدت متمر م باستانی  نیاز به دولتی مقتدر و بهسناسیونالی
د کردنید را تیلیی  می اییران ۀمحروس های سرزمیتت در کغیرفارس سا غربی شدن و طرد مردمان

ه از سیاسییون ک ییی زادهتقایتوسیط   ردد ایت نشریهکاشاره  «کاوه»توان به  جراید می ازجمله ایت
ج احساسییات یتهیییدر راسییتای  غییازدر آ کییه شیید می منتشییر یییی آن بود از پییسمشییروطه و  ۀدور

دوسیتی و  بیه تیرویج آلمیان کیرد و اقیدا روسیه  ویاه( )بهناسیونالیستی در ایران علیه بریتانیا و 
اگیر مقصیود » گویید: می بیود  دوآتشیه یگرایی غر که   زاده یتق پردااتد اواهی می مشروطه

میال کبایید بیا   ستان باشیدفرنی یاود به شاهراه تمدن حقیق هدایت قو  تجددپرستان ما واقعا  
تمیدن فرنییی و اسییا  آن را  ی گونه قیود قدیمه را دور اندااته و بیدون هییچ قیید جرئت همه

« المللی و جریان انسیانیت امیروزه شیوند معرفت بیت ۀببشر  و ال بشر  بییرند تا داال جاد
دوستان ایرانی  وطت ۀاری را برای همکت یاولو (د وی سه10  1 ۀدور  33اوه  شماره ک ۀ)روزنام

  و روحیا   جسیما    و باطنیا   ظیاهرا   اییران بایید» :شید ه برمینیای آن توپییه میکیرد ک می مطرح
 ۀاوه  شیمارکی ۀروزنام)حفظ شود  یزبان فارس تنها باید ی از فرهنگ اود و« شود  آم فرنیی

داشیت و در  یستنییبسزایی در ترویج عقاید شوو تأثیر  (د ایت روزنامه2جدید   ۀدور  1سال   1
یتمیدن و تربییت  ۀایران نسیت به غر  را با تفیاوت و فاپیل یتمدن ۀفاپل ی جای رد  عیر   ک 

 ۀدور  2سیال   4 ۀاوه  شیمارکی ۀده اسیت )روزنامیکیربه تهیران مقایسیه  مت نسیتکو تر  بلوچ
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  شورک ۀعنوان راه توسع به  گرایی م فارسی و غر سنیویشوۀ (د در ایت روزنامه نیز دوگان2جدید 
همیانی  استد استفاده از ابزار آموزش شده معرفی ی همیان ینرا  آموزش نیز اپلی آن ابزارو 

را   افیراد بیوده اسیت گونه اواست ایت برپایۀه ک  پهلوی اول ۀردها در دورکسازی  همیون برای
 یبیرا» :دکرمشاهده  7/12/1310تاریخ  درردستان به وزارت دااله ک ومتکح ۀتوان در نام می
ایجیاد میدارس متعیدده در   لم به زبیان فارسیی بشیوندکمجیور به ت ی تما  اهال  ه در آتیهکاین

 بعیدا   ی تربییت اساسی ۀه در نتیجیکیضیروری اسیت  کز و شهر و فرستادن معلم از مر اتکبلو
 (د77۶3/2۹0)سازمان اسناد ملی  سند « اود نیاشند یردکوجه آشنا به زبان  هیچ به

مدت رهیار سیال  به 1۹22از سال که است  «ایرانشهر»  هردو دییر ایت رگ اتأثیر مۀروزنا
 کبیرای هیدایت یی  ایرانشهر نرر شدد به )ایرانشهر( در آلمان منتشر می زادهحسینکبظمتوسط 

 سال رهار    ایرانشهر ۀار و عقاید وی اپبح شود )مجلکباید اف یترق ۀملت به جاد کیا ی فرد
 نریرقو  دانسیته و بیر اییت  کی یاوشیخت بدبختی و أربیت را منشت و تعلیم (د وی77۶: 1324
هیای  های جدیید را در دماغ ار میرد  را تغیییر داده و اندیشیهکباید اف آموزش گ رگاهه از کاست 

ملییت و  سگسیترش حی  مجلیه (د ایت388: 1324سال سو    ایرانشهر ۀ)مجل جوانان پاشید
را در  دددو  ها ه نقش قوانیت  مطیوعات  اطییهکسته آموزشی دان اپلی نرا  ۀآن را وظیف تقویت

ان گ شیته  کیدادن بیه نیااد ایرانیی  نیای عبقیه و برتیر بیرازا ۀوسییل ده و بهکرمیل کایت زمینه ت
: 1323 سیال دو    ایرانشیهر ۀآیید )مجلی مییدسیت  ملی بیه و زبان و شعایر  ایران کاا و آ 

عنیوان  بیاوی بیه اعیرا   ۀتیوان در اشیاریرا میمجلیه  ایت های نوشته یتیسنیشوو ابعاد (د43۹
تیاهی زبان و اط و فرهنیگ  وایران  یویران ه موجبک ردکمشاهده  ی پابرهنه و وحش یها عر 

نیااد  ت زاده  وحیداظمکی(د 342 -343 :1323 سیال اول   ایرانشیهر ۀ)مجل اند شدهایرانیان 
ثرت ایت موارد را موجیب کنسته و شور را موجب ترقی و استقبل آن داک کو زبان در ی  م هب

(د در ادبییات 218: 1323سیال دو     ایرانشیهر ۀت شمرده است )مجلکممل ۀانقراض و تجزی
ایران یاد شده و فارس بیودن و  یعنوان هویت مل به سی و زبان فار  هویت  فرهنگ از ه دور ایت

شیور ک ر نریر ایرانشیه بیه  اییت بر دانسته شده استد افزون ی دییر مقد ها بر زبان ی زبان فارس
و     افتخیار بیه ملییت ایودیو آشنایی با تاریخ باسیتان بپ یردرا  یتمدن غرب  نارار است ایران
 ۀرسییدن بیه تمیدن غربیی برشیمرده اسیت )مجلیهیای  برای حفظ ملییت را از راه تنها یزندگ

 یواستار مهندسیا  اوهک ۀنیز مانند روزنام زاده کاظم د(314-315: 1323سال اول    ایرانشهر
 یها ده و اندیشیهشیآموزشیی  نریا اجتماعی با دگرگونی جامعه و تغییر فرهنگ مرد  از طرییق 



ژپوهشناهم علوم سیاسی   

 

 ...اقتصاد سیاسی توسعه و مهندسی فرهنگی در ایران پس از انقالب مشروطه مامند قادری و همکاران/ 178

 153-194صص ، 67، پیاپی 3، شماره 1401 تابستان

 گرایی استد م قومی و غر سنیویشوی ها رگه دارای  وی
محروسیه شیده  های سیرزمیتزبانیان  سیازی غیرفیارس ه اواهان همسانک یدییر ۀمجل

ریا   1304آن در سال  ۀشمار ه نخستیتکود ب رسردکیریپحمودافشبکه  «آینده» ۀمجل  است
ت را ییترب و تعلییم گسیترشامنییت  ر و اسیتقرا  م قشیون  مالییهیتنری از پس  استد افشارشده 
وحیدت ملیی اییران  ش اذعان اود به  ایت مجله  ولدانستد مط ومت میکح ۀفیت وظیتر مهم
کیید میتیمینو اجتماعی مرد  استد ه ی وحدت سیاسی  اابق دربردارندۀه کبوده  کنید    تأ

زبیان فارسیی   تکیممل در تمیا »ایران بایید  یسیاسی و تمامیت ارض حفظ استقبل برای که
الطیوایفی از  کمحیو شیود  ملو دددو  از حیث لییاس  اایبق عمومیت یابد  ااتبفات محلی

لیاسیی  به کهم فرقی نداشته  هری با دددمت وکو تر کرد و لر و قشقایی و عر  و ترکبرود   میان
 دددو  وحدت ملی از حیث زبان  اابق  لییاس  لم نیاشنددددد تا در ایرانکملیس و به زبانی مت

استقبل سیاسی و تمامیت ارضی ما احتمال اطر هستد اگر میا  یهر لحره برا  حاپل نشود
 نیم  یعنی همیه راکنواات کی  نی دارندکه در ایران سکنواحی و طوایف مختلفی را  ۀهم نتوانیم

 ر(4-5: 1304  1 ۀآینیده  شیمار ۀمجل)« ی در جلو ماستکتاری ۀایرانی نماییم  آیند یتمام به
های بییانه در اییران باشید و  زبان اب یزبان فارس ینییزیجا یراستا در همه بایدش تب  بنابرایت
ن و فیراهم آورد رایییان اجییاری و  یم عمومیتعل مدارس ابتدایی  وضع قانون طریق از ایت امر
وچ داده و کیرا به مناطق غیرفیارس  زبان ایبت فارس باید  شودد همینیت ت میکمم  آن وسایل

مات یمناطق را تغییر داده و تقس نا   کنیمزبان منتقل  ایبت غیرفارس و بییانه را به مناطق فارس
 سیاسیت داالیی ه اسیاسکید باید توجه داشت دهیم ها را مناسب با ایت هدف قرار استان یادار

 ۀمجلی)ج زبیان فارسیی یتیرو ۀوسییل ایران به یمیل وحدت ملکحفظ و ت عیارت است از  ایران
از طرییق  کیار شوند و اییت نزبا ردها باید فارسکدید افشار   (د از۶-8: 1304  1آینده  شماره 

آهیت بییت  شییدن جیاده و راهکتییا  و رو تاریخ ایران در میدارس و ایجیاد ا سیزبان فار آموزش
 شیود انجیا  میی یو اقتصیاد یتیا  اجتمیاعرگسترش ابرای زبان شان و مناطق فارسای مناطق

تیوان در سیفارش  میی آایر را ۀایت دو اواسیت ینیع (د نمود۶2: 1304  1 ۀشمار آینده ۀ مجل)
اثییات  منرور بیه یبسامیو   پاردو   پینورساییتاریخی توسیط  های  اتکنوشتت  برای دولت

سیازمان اسیناد ) مشاهده کرد  ایت امر برایریال  50000یل  یص مصردها و تخک ایرانی بودن
 (د3۹825/2۹7سند  ملی 

بیر  تنیییم یدانشیترتیب   ایت هشیده و بی دارجاع واقیعرمو  منیع عنوان به نیز بعدها ها   اتک ایت
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بیه یاجیرا  توجیه جالیب ۀتیکل گرفیتد نکردهیا شیک تاریخ و هویت ۀنیزم قدرت در  یمیو مو
سیتد ا توسیط رضاشیاه یشدن ظیاهری و بیاطن غربی یلکنار سیاست ک در دستورالعمل افشار

 تسیسیا یراسیتا اعزامیی بیه اروپیا و در ندانشیجویا اطیا  بیه ی ایودسیخنران در ضاشاهر
ه کیاروپیا آن اسیت  اعیزا  شیما بیه ازمیا  هدف اپیلی» :ردکدولت اویش اعب   یگرای غر 

ریون   انید دسیت یافته یه مقا  بلنیدب بیغر یشورهاکنیم یب ه میکررا رآموزش اابقی بیینید
 نیازی به اعیزا  شیما بیه  ای دارندد اگر فقط آموزش علو  بود هیجان امل و همهی کآموزش اابق

: 1377)فیوران  « نییمکتوانستیم معلمان و اسیتادان ایارجی را اسیتخدا   می رمیج نداشتراا
ران و کروشینف نررمیورد یشیدن ظیاهری و بیاطن یبیغر یدر راستا  سخنان (د ایت340-33۹
عنیوان  و بیه دانسیتند میاییران  ۀتوسیع یها از پاییه آن را یکیه کست ام کاز نخییان حای بخش
: 137۹اتوزییان  کهمیایون )اجتماعی توسط رضاشاه پییییری شید  ی مهندسی ۀاز پروژ یبخش
 انیۀییقیو    ه ملیت اییرانکیم رسمی ایت دوره نیز ایت ادعا بود سناسیونالی ینرر (د پیامد3۶3

 آشیکاراه کیداد  یاز تاریخ را نشیر می یجانی به حق ه زبان واحدی دارد و روایتکاست  دستیکی
غیرفارسیی   یهیا ه بیا زبانزمییار م دولتی نییزسناسیونالی لیعم یۀبودد جن کضدعر  و ضدتر

و ییورش نریامی بیه زنیدگی و   زبیان های غیرفیارس علیه اسیتان یاقتصادی و اجتماع تیعیض
بنیدی  ییه  قالبکران نییز ماننید تریدر ا (د433: 137۹اتوزیان  ک  بود )همایون یفرهنگ عشایر

ه تنهیا کیشور ارائه داد ک یقومیت یها گروه همۀتصوری را برای  یومت  هویت ایرانکح فرهنیی
درنریر ملتی مدرن و متحد  ی دولت ایجادعنوان بنیان  فارسی بوده و ایت امر به یها بر نشانه یتنیم

بیرانهکسییر رۀدو گرزآغییا  ضاشییاهر  واقییعرد د(224: 200۶  1رومییانو) گرفتییه شیید از  یا و
توسیط دولیت  یا زگرایانیهکتمر یتسار ناسیونالیک ۀابل آن  برنام ه درکبود  یساز ملت ی دولت

هیای  هویت سیااته شید و فیارس بیودن بیر یبرمینای فهم فارس ی هویت واحد مل و  پیییری
 د(34: 2007  2)ییلدیز و تایسی یافتی رتراولویت و بدییر   یقومی و م هی

و  ی اداری و تجار یها برگرس ها  عمومی  نا  فروشیاه یها در نشانه ی ایدئولوژ ایت همسو با
: 138۹آبراهامییان  ) شید فارسیی اسیتفاده می یهیا بایید از واژه تنها  های ویزیت ارتی کحت

 یردیکیرو بیاو  شداجیاری  ی زشی و ادارعنوان تنها زبان آمو به سیاز زبان فار (د استفاده1۶2
 بیر  و ارتیاطیات ی عرفهای  عمومی  دادگاه سمدار شزمان با گستر هم ی دوگانه به سوادآموز

                                                                    

1. Romano 

2. Yildiz & Taysi 
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متعلیق  های هو نشری دن مدارسشل یتعط با  حال یتعدر افزوده شد و زبانان باسواد رسفا تعداد
(د 177: 1384اهامیییان  اهش یافییت )آبرکیی آنییان هایباسییواد رشییماس  جمعیییت غیرفییار بییه

 انتخیا  رشیوک یعنوان زبان رسیم اساسی مشروطه به ه طیق قانونک ی فارس زبان ترتیب  ایت هب
مدرنیتیه برای  یدسترسی به دانش و ابزار ۀو قدرت  وسیل  میت  سیاستکاحشده بود  به زبان 

 یفرهنیی وقهرگونه حقی ارکبر ان یرژیم پهلو استیس .(4: 2011)ولی   و پیشرفت تیدیل شد
و     حقیوقییعنیوان تنهیا زبیان آموزشی بیه یبوده و زبان فارسی غیرفارس میتن یها برای ملیت

کیدفرهنگ فارس یبرتر رب نیز سمدار های ا تکت شنااته شدد در یرسم به  ایران دولتی در  ی تأ
 ییی دبیر آن بنیا شیده بو یه دولت پهلوک ییها  و  ملیتکسر نرا به تقویت  ادمت یو از آن برا

پیشیرفت نییز از طرییق حیل شیدن در فرهنیگ  یانان برابز ت غیرفارسخب شدد تنها استفاده می
را  یه فارسیکیش رفیت یپ جایی رویه تا تیا (د205-20۶: 1358هالیدی  )ت بود کغالب مم

ه حتیی کیزبیان هنیر ایرانیی دانسیتند  را ییانه رده و آنکمعرفی  یعلم و اد  ایران عنوان زبانبه
شادمان  )همه باید به فارسی باشد   اریکایال و  ر وکف و هر ی ساز قاشی  مجسمهموسیقی  ن

 سازی زبانی مرد  و تحمییل زبیان سانکی برایوششی رسمی ک  در ایران  (د درواقع۶0: 138۹
ای  شیده ت تاریخی تحرییفی( و روا14 :1358وجود داشته است )هالیدی   فارسی به همیان

  آن رد اجتمیاعیکار  کیاراکه آشیکیشید  ه میئو جراید ارا ها   اتکنیز توسط دستیاه آموزشی  
 م  حسیرتسینییاییران بیودد شوو ۀدر توسیع تکاز مشار ی دییر زبان یها حاشیه راندن گروه به

شیوا  ابعیاد یپ و وجیود  شیدید یناسیونالیسیت یپرافتخیار گ شیته  اییدئولوژ ریتجدید امپراتو
  هیا آن روییاروییتولیید و  یرشید نیروهیا ایت اوجودبی داد  می تی رژیم پهلوی را نشانسفاشی

(د شیاید 51: 1358ستی نامیید )هالییدی  یومت را فاشکه بتوان نوع حاست کای نیوده  اندازه به
تقلیید از  رضاشاه بیه  راستا ومت پهلوی داشته باشدد درهمیتکتناسب بیشتری با ح  مسفاشی شیه

رد کییار را ایجییاد کیی  سییازمان پییرورش افیزفاشیسییت و آلمییان نییا یماشیییت تیلیغییاتی ایتالیییا
 (د178: 1384)آبراهامیان  

ت شیئون یتر داالیت در شخصیی ی ومت پهلیوکح یفرهنی یاز ابعاد مهندسیکی دییر 
 یا در قالیب الیحیه شیکل س یکبوده استد لیا ها آن پوشش و لیاس ۀویازجمله ش  زندگی افراد

از دستور  یتحمیل شده و سرپیی  روحانیون یاتثنسا به  مرد  ۀلیکبه   1307ماه  در رهار  دی
ی و ییان کنقیدی و حییس داشیت )اتیاب ۀریون جریمی پیامیدهایی  شده انتخا  سپوشیدن لیا

دن رنشیان و آویاز سرزم اییبت غیرفیارس دیتیعطرح   تی(د همین1۹۶-1۹7: 1385زورشر  
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 ویاه بیهزبان و  سطق غیرفارمنا یتغییر دموگراف راستایو در  شداجرا   آنانمناطق  زبانان به فارس
  بسییاری آنیان یانسانی و اقتصاد های ظرفیتتحلیل  مرد  ایت منطقه و ردنکهمسان  زاگرس 

و  کیردهتغییر  ها  مکان یغیرفارسنا  ایت   بر اود تیعید شدندد افزون لرها از سرزمیت ردها وکاز 
اسامی  ها و بع ا   انکتغییر نا  منار کقومیتی در  ۀتحمیل و هر نوع نشان آنان بر یجدید یها نا 

و استانی نیز در راسیتای  ییمات ادارستق (د50: 13۹1پور   جبل)نیز تغییر داده شدند   ایبت
 برپاییۀ  قیدرت و ثیروت بمراتی لهسیبرقیراری سل فرهنییی و یمهندسی یها به سیاست ادمت
قیومی و  یهیا گیها و ویا تعیییت حیدود اسیتان ۀه نمیود آن را در شییوکیشدند  یطراح  هویت

 توان دیدد نان میکم هیی سا

 توسعه یفرهنگی برا یمهندس یپیامدها .2-2-3

  یرکیف لمفهیو  تحیو بیه  گرفتت سیاستر بدون درنر  اشاره شد ینررش بخر د هک گونه همان
شید  ارا نخواهیدکیو   ومت مطلیوکح کی موجب ایجاد  از نهادسازی و آموزش یهیچ میزان

 برنامیۀشییرد یپ منرور بیهه کیم مهندسی فرهنیی در ایران نیز یپارادا (د15۹ :1384ویچ   )لفت
اود به دولتی مقتدر   درعمل  شد  میش گرفته یهویتی درپ ی یسازی فرهنی سانکو ی یگرای غر 

نییار کز و مقتییدر در کییدولییت متمر دگر آن بییود توجیییه رواقییع اییواه نیییاز داشییت و د تییو تمام
سیازی آن  شور و میدرنکپیشرفت  یابزار اپل به دو ی هنیساز زبانی و فر همیون یها سیاست

: 1385ی و یان زورشر  کاتاب) آمد وجود می بهملت مدرن  ی ها دولت ه از طریق آنکتیدیل شدند 
و   زکیبیت پارادایم مهندسی فرهنیی و دولیت اقتیدارگرا  متمر یگر   و توجیهزتب (د ایت14-13

شیور و ایجیاد انیواع ک یسیاسی بیر مناسییات اقتصیادل میاکنتیرل ک یتوانایاز ه ک  اواه تمامیت
توجییه و  بیرایالز   کاییدئولوژی نیار ایجیاد بنییانکباشد  در  ی براورداراقتصاد رهایانحصا

زبانیان  س( و شیرایط نیابرابر غیرفیاریگرای غر  ی)برمینا مستعمراتی با غر هیش ۀرابط بازتولید
ردگی رضاشاه شیده کسر حمایت انیلیس و بهت نرامی ارتش تحت رقد ره مقهوکایران ) فبت

فرهنیی توسیط  یرد مهندسکبرجسته شدن روی یاز ررایی زبانان  بخش مقابل فارس بودند( در
 دکند ومت پهلوی را تیییت میکح

  ه اودکو نرامی بود  کراتیکووردستیاه ب شگستر ی مهندسی فرهنیطرح شیرد یپۀ الزم
 ۀاز بودجی یه بخیش بزرگیکی یا گونیه بیه رای شد عدهبرای   یاقتصاد یها پیدایش فرپت سیب

درسی  های  ات  کیافتد را میاداری ااتصا   نانکارکنرامی و  نیروهایهمواره به   دولت
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 برایانحصاری  گریزگاهینیز  شکل یکپوشیدن لیاس  به آموزان دانش و اجیار رکزمتم ای گونه به
بیا تغیییر الییوی  ی فرهنیی یندسیبیودد سیاسیت مه اع ای ائتبف مسلط یدرآمد برا کسب

غربیی در  ۀشییو یو جیاییزین ی پوشیش سینت شف حجا   منعکرون  یهای در زمینه مصرف
ریاررو   رد و درکمستقل را نابود  گاهیمستقر و  یاز منافع اقتصاد یا هکشی ل درعم پوشش 
ردد وجیود آو مسلط بیه اع ای ائتبف یبرا ی راهای جدید فرپت  انحصارات یسیاس اقتصاد

م مهندسیی یپیارادا یتیوجه بیه بی ی ومت پهلیوکح توسط ردکررایی اتخاذ ایت روی ربعد دیی
ار کم در دسیتوریه اییت پیاراداکی یا گونیه به شودر مربو  میسیاسی  اقتصاد به مناسیاتی فرهنی

  یسیاسیی مناسیییات اقتصییاد یدگرگییون بییرایاییویش  بییدون داالییت و اواسییتی  یا توسییعه
ن رمید یدار لوییه را نادییده گرفتیه و تراییت دو آمده دروجودبهر محو تهوی عمدتا   هایانحصار

نریر  بیهاسیاس   برایت دردکی پنهیان  امیر توسیعه های نامربو  به پشت اواست در گرفته رالکش
منریور اعمیال  برای نخیییان فرادسیت بیه یتولید ابزار به ی فرهنی یمهندس سیاست  رسد می

رپا داشتت هر  وفاداران و استقرار نریم اجتمیاعی مطلیو  ب یبرا رانت کسباقتصادی و  ۀسلط
 یاری رسانده استد  ایشان

 (2)داری مدرن محور و تیول هویت هایانحصار  یاقتصاد سیاس .3-2-3

ری از کادمات دولتی و لش یازا بهیت آن که مالکشود  گفته می یزمیت یا آباد ای  قطعه به  تیول
 ویاگیی ییت در اییران وکثییات مال یوضیعیت بی لیتیها دشیود شخصی واگ ار می جانب شاه به

قیانون  برپاییۀهررنید  دفیبت اییران داشیت یو جغرافییای یوضعیت آب ریشه در  آن یاستیداد
شیور کنترل اقتصاد که توانایی کدولت مدرن    ولی ظهورشدداری ملغی  اساسی مشروطه  تیول

ومت میدرن در کجدید شدد با ظهور ح داری در قالیی تیول ۀپدید دوبارۀمنجر به ظهور  را دارد 
ز قدرت در دستان دولت شیده و توانیایی که منجر به تمرک و نرامی کراتیکو نوسازی بورو ایران

 کداری ظاهر شدر رضاشاه یی داد  نوع جدیدی از تیول شور را به آنکبیشتر اقتصاد  نترل هررهک
انحصیارات دولتیی  نریا   ت مقطعوجود آورده و در ای نترل دولت را بهکتحت  ز وکاقتصاد متمر

 (د38: 138۹نااد   ل گرفت )غنیکش
اارجی و برای از  تما  تجارت 1311 و 1310 های مصو  سال انحصار تجارت قوانیت

ی و ییان زورشیر  کاتاب)انحصار دولت درآورد  را به  مانند گند  ی تریت اقب  تجارت داال مهم
  1304ر و ریای کشی وعیه قیوانیت انحصیار  مجمهااییت انحصیار نارک(د در 50-4۹: 1385
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  انحصیار 1311و نوغیان    انحصیار ابریشیم1308داانیات  راص  انح1307ک انحصار تریا
دسیتان    بیه ابیزاری درهاانحصیار گونیه و بسیاری دیییر از ایت  1313ای  نخی و پنیه االهایک

 یدار تییول سییاتبازتولیید منا بیرای  اع ای ائتبف مسیلط بیر جامعیه  عیارتی ومت و بهکح
تیریت بخیش اییت  تییدیل شیدد مهیم هامدرن و در راررو  اقتصاد سیاسی انحصیار ای گونه به

آن گنجانیده  ۀو اپیبحی یرضاشاه  در قالب قانون انحصار تجارت ایارج ۀدر دور هاانحصار
ردن محصیوالت کی مجاز است حق وارد  دولت»  سو  ایت قانون ۀماد «الف»شدد برمینای بند 

بیه شیرایط معینیه و تحیت مقیررات   دار شیود عهیده اواهید مسیتقیما   ه اود نمیکرا اارجی 
و   اشیخادرواقیع   «دتجیارتی واگی ار نماییدۀ سسیات مختلفیؤبه اشخا  یا م  مخصو 

دسیت  پهلیوی  ثیروت هنیفتیی بیه ۀه در دورکیبودنید  یداران میدرن تیول یادشده  های هسسؤم
ه با دولت کبازرگانی بزرگی بود های  تکسود شر به  رزو ا بازرگانی اارجی هایآوردندد انحصار
انحصییار   دوره بازرگانییان  دارنییدگان  (د در ایییت23-24: 138۶آبراهامیییان  )رابطییه داشییتند 

 ۀفراوانیی بیرده و درزمینی سیود  هیارمپرادوکنیار کسیاسیی در  یها یرشمرو نو  انراک مقاطعه
بزرگ و انحصیاری  با استفاده از بازار 1310-131۶های  سال بیت  پاحیان پنایع پنعت نیز 

نخیییان   واقیعر(د د35۶: 1377فیوران  )دسیت یافتنید  یدرپید22به سود ساالنه  ی داال
نتیرل کو   ملیی  حماییت از تولیید داالیی عنوان اقتصاد بهانه و با به  ادارانشانف  وره و مکحا

اقتصیاد سیاسیی   اپیلی نفعیان و ذی هنیفتیی دسیت یافتیه بیه سیودهای ی بازرگانی ایارج
  توسیط اییت گیروه ایجادشده ه درعمل  انیاشتک کنیمتوجه  باید میان  درایت بودندد هاانحصار

اریید  بیرایهای جهیانی  بیشتر از قیمتهای  شور و تحمیل نرخکاقتصاد  انحصار در برآمده از
شور کاز مرد  عادی و مناطقی   تیبودد بازندگان واقعی ایت وضع جامعه لکبه  اال و ادماتک

دلییل تحمییل  شاورزی و دامیی اشیتغال داشیتند و بیهکاز محصوالت  یبرا ه به تولیدک نددبو
 دزیان دیده بودند  اود تر به تولیدات پاییت یها نرخ

 پیامیدهای  شورک گوناگون مناطق نابرابر بیت ۀگیری نوعی میادل لکروند ش  در ایت مقطع
و ک راتییکگسیترش دسیتیاه بورو بیا  بیرایت ونزفیه همینان تیداو  یافیتد اکای داشت   گسترده

وجیود  های مهندسی فرهنیی بیه رد سیاستیشیفراوان برای پ وجهۀنرامی  مشاغل پردرآمد و با 
شیغل  300 ۀادار  هرها را در دست داشتد در ایت دو گماردن افراد در آن رانحصا  ه دولتکآمد 

از   همینییت (د4: 1382است )دادگیر  بوده  نفر 80به  کدرااتیار نزدی ی تکممل یسط  باال
 بیراینیز  تر ارزش مکنسیت  مجوزهای بهواگ اری تر و  تیهای پای رده یدولت و شیه یدولت لمشاغ
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م و دسیتیاه دولتیی تحیت کحا هر  وابستیان نخییان ۀوفاداران در قاعد یپایین های  ایجاد الیه
  های بعیدی و در برهیه هوییت قیومینقیش بایید بیه   بییت شدد درایت استفاده می  نترل ایشانک

توان  ه میک ای گونهبهداشتر توجه  ایت هر  نیز ۀدر بدن گیریافت تیول و جایم هیی افراد در در
نخسیتیت و   بییترت تای هدد بیرمییان آو سیخت بیه رمحیو هوییت هایانحصیار یاقتصاد سیاس از

نسییت دور  و بیه گرا توسیعه شور توسط نخییانک ۀه ادارک  گرا های توسعه دولتی تریت ویاگ مهم
نیز با ایجاد  دو  یپهلو ۀدور در (د38۹: 138۹ویچ   لفت)در ایران ظهور نیافت   از فساد است

گ ربز یها ر بخشب ریگ اتأثیر برای و از منابع آن داشت رشمییریرشد  ر  دربا«یبنیاد پهلو»
 207 ۀدار عمید سیها   ییادبن شدد ایت اقتصادی و پرداات پاداش به طرفداران رژیم استفاده می

امیور سییااتمانی  ذو  فلیزات  بیمییه   های اسییتخراج معیادن  زمینیه در ت بیزرگ فعییالکشیر
 هایانحصیار  (د درواقیع25-2۶: 138۶آبراهامییان  )بیود  یو هتلدار  شاورزیکداری  کبان

آن  ه ازکبود  شده ینا  بنیاد پهلو به یگیری دستیاه سودآور لکش سیب  توسط دولت ایجادشده
 شیدد فرمانیدهان ان بیه رژییم اسیتفاده میردادن تیول به وفادابرای  یجدید دربار منیععنوان  هب

اود ااتصا  داده های پرسود را به اریک عهطمقا ۀنیز قسمتی از هم ومتیکارتش و نخییان ح
  میلییارد دالرک یی ی ت حالت  مقامات دولتییتر نانهیب در اوش 1352-1355 های سال بیتو 
  طلنخیییان مسی اقتصادی و تخصییص آن بیه مازاد عزیتو ۀشیو ردندد ایتکیون دریافت سیمک

بیه  اشیخا  و بستیانشیان داده و وفیاداری اییت یلکمادی قدرت شاه را تشی ۀاز شالود بخشی
 (د4۶4: 1377فوران  )د کر دولت و شخص شاه را تقویت می

توزیع غیرمستقیم آن از  ینیریو نفتی به اقتصاد ایران و یدرآمدها   وارد شدنعدرمجمو
تیوان در اییت  را می طرفدارانشیان یها هکم و شییکمیان اع ای ائتبف حا   درهاانحصار طریق

های  کمکبر  افزون  موجود یو ادمات ی شاورزک  یپنعتهای انحصار ددکر لتحلی  راررو
ت  جلوگیری قیم مانند دسترسی به انرژی ارزان  غیرمستقیم های دولت و حمایتی مال میمستق

شیاورزی و ک) میت میواد ایا یو  قکتوسط دولت  سر یاحتمالی داال هر نوع رقیب از ظهور
ثیروت تولیدشیده  ۀبخش عمدی دستیابی به   تواناییداال ربازا ندکر یانحصار دامی( وددد  با

آن  طرفداران( توسط دولت را در بیت یربنکدرویه ی)از محل درآمدها شده یا توزیع توسط مرد 
 راسیتایدر  گوناگون های دورهه در کم بر ایران کحا یها اقدامات دولت  تیبنابرا رردک اهم میفر

شیمار  به یا تیوان توسیعه نمی ردنید راکعمل  رمحو هویت هایسیاسی انحصار اقتصاد بازتولید
 اییران از ۀتوسع عنوان راه به یرهنیی فم مهندسیانتخا  پارادا یررای توان می اساس  برایتد آورد
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فرهنییی  توسیعه را  یرد مهندسیکرو  ردد درواقعک و تیییت کدر ایران را مسلط بر نخییان سوی
اسییتد  زکیگر وجیود دولیت متمر توجیییه  زمیان رده و هیمکی اییارج سییسیا اقتصیاد یطیۀاز ح

ه کییاییت پییارادایم بییود  پیشیییرد یابزارهییا از نییز یتیسییفاش شیه یها و سیاسییت یاواه تمامییت
سیازی  مهندسی فرهنییی و سیاسیت همیون طرحه هدف کا برای مناطقی ر یفراوان پیامدهای

های  ردی اجتمیاعی و ضیعفکارکیاک  ای زمینیه داشته اسیتد در رنییت  ودند)آسمیبسیون( ب
ری ییپیی  آن یمنطقی ۀجییه نتکیموجود به میحث هویت ملی ربط داده شیده اسیت  یسااتار

 بیاتحمیل هیویتی ایا   و آل ایده هرظا به یهای سااتت انسان برایفرهنیی  یسیاست مهندس
بت و کهیویتی  مشی یسیاز سیانکیبا  راه ازایت است تا جامعه یل اجزاکبر  ملی عنوان هویت

پادرات نفت و در  گ رگاهاز  یاقتصاد جهان ادغا  ایران در با برطرف شونددجود وم یها ضعف
تیر شید و اقیدامات  غرنجبت سااتاری اقتصاد ایران بکها و مش ضعف گرا  دولتی توسعه فقدان

ای دلیخواه و مستقل از جامعه  گونه نفتی به درآمدهایعریم  سیل ه باکپهلوی دو   یا توسعه شیه
بحیران   عقیردد درواکیپرتییاه هیدایت  یسو شور بود  شرایط جامعه را بهکردن کپنعتی  در پی
های  سیاسی سیال ناآرامی ترپو ه بهک 1330 ۀاواار ده ها در پرداات تراز کسریو  یاقتصاد
 یانیر نیاتوانیی(  ب470 :1377شد )فوران   انینما 1342ارداد  رادادهایو  1342-133۹

 رد بودد کناشی از ایت روی یها ناهنجاری به توسعه و ظهور فرهنیی در رسیدن یپارادایم مهندس
 ۀبودجیی یسییرکاییود را در   دولییت یانیسییاط یها ناشییی از سیاسییت یتییورم یفشییارها

 1355های  رقیم در سیال (د اییت27۹: 13۹5نیااد   یداد )غنی نشان 135۶و  1355های  سال
(د یزکییمر کاسییت )بانیی ارد ریییال بییودهیییلیم ۹/۶08و   458  8/1۶۹  ترتیییب بییه 1357تییا 

هییا و تنیناهییای برآمیییده از  لعیید  تعاد رفیییع بییرایاتخاذشییده  یها سیاسییت  تیهمینیی
 یتنیناهیا  شیورک یرفییت اقتصیادو ظ ان جی  کیام ان و مصرف بیش ازوگ اری فرا سرمایه
بیودد  یدییجد های یگی ار هیسیرما   نیازمنیدهیا دن آنکر برطرف کهداشت در پی ای را  زنجیره

ل گرفیت کهیا شی نید شیدن اجیرای طرحکمیود اعتییار و ک بازاورد مثیت  ۀایت ررا ۀجینت در
 1351تغ یییه در ایییران سییال  درپییدی سییو 44 (د شییاید اگییر آمییار281: 13۹5نییااد   ی)غنیی

)بانییک  135۶در سییال  50/0بیییش از  ی(  ضییریب جینیی317: 13۹2اتوزیییان  ک )همییایون
 نسییت  جامعیه از اقتصیادان ثروتمنیداز درپید  10سیهم  ۀدر زمین 30 یو عدد باالجهانی( 

 ییمایسی  دهییم  شیور قیرارک ۀبودج یسرکنار تور  و ک رزی( را دکمر ک)بان کت دهیرتریفق به
نفتیی  در  سرشیار یدرآمیدها بیاوجود  دست آیدد در اییت مقطیع لی از وضعیت اقتصادی بهک
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بیرق  ۀزمینی دسترسیی داشیته و در کشی رد  ایران به آ  لولهمدرپد از  7/45تنها  1355سال 
 ها ییو روسیتا ینوپیرامی منیاطق وضیعیتمییان   درایتبیوده اسیتد  درپید 4/38نیز ایت آمار 

 یدرپید 41 یو نیرخ باسیواد سیال 4/51نیدگی د امید به زبودشوری کبدتر از میانییت  بسیار
 یهیا تعادل امان اییران بیوده اسیت )عید سیسیال نییز بییانیر شیرایط ناب 10بیاالی  برای افراد

نیاتوانی پیارادایم مهندسیی فرهنییی در  ه بییانیرکی یادشده(د شرایط 13۶0در ایران   یا منطقه
 میددومت پهلوی انجاکشدن ح شور به توسعه بود  به برریدهکرساندن 

قاجیار  ۀاواسیط دور ه ازرا کیشیور ک بنکیاقتصیاد  یدکرارکااواهان  ک   مشروطهواقعرد
سیری کد اییت امیر در ایجیاد کننید یادینییو نتوانسیتند تغیییر بن کردندنح ده بود  اپبشنمایان 

بودد رضاشیاه نییز بیا  شدهار کهای اارجی آش و انیاشته شدن بدهی ی تجاری منف بودجه  تراز
در  هااقتصاد سیاسیی انحصیار شیوۀ گسترشاقدا  به   نهادهای نویت ۀلیوس امر و بهحفظ باطت 

ب ائیتبف  طرفیداران افیزایش سییب کیار  ردد اییتکن رمد یدار ولیقالب ت جدید و در یراررو
ار  کیآغیاز  در کم دست  تولید رشمییر یشافزا بدون واقع ل جامعه شده و درک ۀهزین م بهکحا

تعیدیل  ییافتیه و نیاترازی اقتصیادی تاحیدود گسترش  ه نخییان مسلطان برهر  وفادا یاع ا
  ت دورهییا ل شیده و درییتحم یرامیونیمناطق پ بر زیها ن از هزینه بخش بزرگی  تیا بر افزون دشد
توجه به درآمدهای نفتی رضاشیاه پیس از  میان  ایت در نهاده شددبنا ایران  در پیرامون ی زکمرۀ رابط

جهیانی  ۀننیدکیت تولیدمیپنج  1310ایران در سال   د درواقعداردیز اهمیت قدرت ن ۀاولی تثییت
های اارجی یاری رساند  اهش نیاز به وا کتراز بازرگانی و  ریسکجیران  بوده و ایت امر به نفت

هیزار پونید 4۶۹برابر شده و از 10  نفتی ایران درآمد  اهشرضا رۀدور د (د372: 1378)فوران  
وی رسیید )فیوران   یزمامیدار هزار پوند در اواار271میلیون و 4 به 12۹۹سال  نگ دریاسترل

پییش بیرده و  ومت را بهکموردنرر حهای  طرح  آمدراستفاده از ایت د رضاشاه با (د335: 1378
هرریه بیشیتر  د گسیترش(127: 2000  1)غفارید کرویاه اقدا  به ارید هنیفت تسلیحات  به

در  ی مهندسیی فرهنیی طرحو نرامی و پیشیرد  یکراتکرووب وفاداران از طریق بسط دستیاه هر 
روند افزایش درآمیدهای نفتیی دولیت در  (2شماره )داشتد جدول ر اهداف رضاشاه قرا رپد

 دهدد شان میعصر پهلوی اول را ن
 

                                                                    

1. Ghaffari 
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 دولت در عصر پهلوی اول روند افزایش درآمدهای نفتی (.2شماره ) لجدو 
 لیره استرلینگ سال

 1325552 1920تا  1913از 
1921 468718 
1922 585289 
1923 624000 
1924 466744 
1925 327523 
1926 728778 
1927 1412000 
1928 1012000 
1929 1341000 
1930 1288000 
1931 307000 
1932 1530000 
1933 1785000 
1934 2159000 
1935 2192000 
1936 2829198 
1937 3445000 
1938 3307000 
1939 3315000 

 1358منیع: فات   

های سلطنت پهلوی دو  گسترش بیشتری پییدا کیرد  موجیب شید تیا  افزایش درآمد یادشده  که در سال
ای بیا اکثرییت میرد   های مهندسیی فرهنییی در اییران  پشیتوانۀ میالی پییدا کنید و در جامعیه سیاست

در دورۀ جنیگ جهیانی دو  بیر اثیر  نیازمند  با قدرت بیشتری به حیات اود ادامه دهیدر اییت رونید کیه
کم در منیاطق  هیا  دسیت ای از بحران دلیل انیاشته شیدن مجموعیه به 1357داالت اارجی و در سال 

 های آتی را برای کشور فراهم کردد های تداو  بحران پیرامونی  درار الل شد  زمینه

 یگیر نتیجه

توانیید ریییونیی  مییاعی میریییونیی بازتولییید نرییم اجت و تیییییت سیاسییی  اقتصییاد یارزیییاب
یی اردد بنمایش  م را بهکنخییان حا سویای از  های توسعه سیاست گوناگونبندی ابعاد  پورت

کدر بخش نریری اییت پیاوهش ت هکگونه  همان  راستا ایت در از وظیایف دولیت  یکیی شید یید أ
وت ثیر کسیبار کسیازو   واکاویبیت ایت ه درکجامعه است  در« یتحول اقتصاد» ایجاد مدرن 

 کمیک  مسیتقر فرهنیی حول منیافع یمهندسنقش  اجتماعی و نرم ریونیی بازتولید نارکدر 
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کیه نشیان داد حاضیر  پیاوهشنتایج  ددکن شورها میک ییافتی توسعهبررسی وضعیت  به فراوانی
ثیروت تولیدشیده  کسیبضمت  اقتصادی  رهایبا ایجاد انحصا از مشروطه در ایران پس دولت

به وابستیان اویش در قالیب  هاانحصار ینار واگ ارکده از ایت انیاشت در جامعه و با استفا در
موجیود فیراهم آورده  حفظ و بازتولیید شیرایط را برای حداقل الز  از وفاداران مدرن  یدار تیول

بیا اسییتفاده از مشیارکت بخشییی از مهندسیی فرهنیییی را  یها سیاسییت  حیال اسیت و درعیییت
اود قیرار داده اسیتد  یمال میت منافعأدر ادمت تنشیاهی های وابستۀ روشنفکری و دا جریان

رسییدن بیه توسیعه و جییران  بیرای قیرن تیبش کبییش از یی ۀتجربیاینکیه  بیا تر  روشتبیان  به
ای و  توسییعه شیه یردکیروی اتخیاذ سیییب   شیرفتهیپ کشیورهای شیور در مقابییلک یمانیدگ عقب

م یو پیارادا یاواه در قالیب مشیروطهسیاسی  ۀتوسع یها پارادایم یها رهنمون لاعما  همینیت
بیا توسیعه  یارتیاط  شده گرفتهشیالیوهای درپ از ایت یک چیاما ه  مهندسی فرهنیی شده است

از هرگونیه تغیییر در مناسییات اقتصیاد  یجلوگیر سیبایران نداشته و تنها  گرا در توسعه و دولت
 یدار محور و تیول تیهوهای انحصار یتوان آن را اقتصاد سیاس ه میکشور شده است ک یسیاس

ایدمت  در  حیال تعییدر (شید نشیان داده مقالیه  ایت درگونه که  انهم) روند تیا  دن نامیدرمد
ارجیاع که نشان داد  نتایج مقالۀ حاضرشور بوده استد ک یپیرامون شرایط نابرابر مناطق بازتولید

د نریم ییبازتول بیرای یاداز منیافع اقتصی یدییهای جد هکنهیادن شییا بن میدان فرهنگ و به امر
اسیتد  شیور بیودهکسیاست مهندسی فرهنیی در و کارویاۀ برایند  فرادستان   مطلو یاجتماع

از هیر  بییشحاکمییت   هکیشیور ک در فرهنییی سییمهندکه طرح  رسد یمر نر اساس  به برایت
بیه  کمیکمیوازات  و بیه داشیتجامعیه  یها عرپیه ۀر همب یفراوانتأثیر  آن بود  ریپیی طرحی

 های عرپهابعاد جامعه و  همۀ املکنترل که توانایی کاواه و اقتدارگرا  تمامیت یومتکح بازتولید
نخیییان  یبیرا یجدیید یهای اقتصیاد موجب ایجاد فرپت  را داشته باشد زندگی شهروندان

 و در اقتصییاد جدییید هایانحصییار قیییشییتر ثییروت از طریهررییه بدر راسییتای کسییب م کحییا
در اییت مقالیه نشیان داده شید   گونه کیه همان سرانجا   دشدایران  یرکلش و یدولت یراسکبورو

اقتصاد سیاسی و ارجیاع آن بیه میاحیث هیویتی و فرهنییی در  ۀردن امر توسعه از حیطکاارج 
سااتاری اقتصاد و منافع برآمده از آن به فسیاد  های کاستیقالب مهندسی فرهنیی و ربط دادن 

کان و ترگزاراک  های به انسان شهروندان مهندسی فرهنیی و تیدیل طرح با تعمیقها  ید بر رفع آنأ
را  ۀ آنجیینت هکیامشروطه در ایران بیوده اسیت سپ یها ار عملیاتی دولتکراه دنرر ورم ل  آایده
 ر  پیش از انقب شوکای و وضعیت نابسامان اقتصادی  توسعه یها سطوح شااص توان در می
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مهندسیی فرهنییی در  یها اعمیال سیاسیت ۀتجربی  رسد نرر می به ای که گونه به رردکمشاهده 
نان کرنیدیت نسیل از سیا یا منابع موجود و از بیت بردن توان توسعه هدر دادنجز  یریز  ایران

   نیوده استدزمیت فبت ایران
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 ها یادداشت

 پیورت های انسانی به   تمایز و تفاوت ناادی و زبانی گروهقومیتد در ایت پاوهش  منرور از 1
ای که جمعیت  قائل به تفاوت اویش با گونه زمان یا تنها در یک مورد )زبان/ نااد( استر به هم

 های قومی دییر باشدد گروه
کار گرفتیه شیده  بیه 7/4/13۹5د ایت اپطبح در روزنامۀ دنیای اقتصاد  نسخۀ منتشرشده در 2

 استد
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 منابع
 دنشر نیما :آلمان دفرهاد مهدوی ۀترجم دهتینایرانیپجبابلیاسالمرادی د(138۶آبراهامیان  یرواند )
محمیدابراهیم فتیاحی  پحماتی،احماتلالۀترجما.ایرانکیندوانقالب(د 1384آبراهامیان  یرواند )

 دتهران: نشر نی دولیبیی
 دتهران: نشر نی یدمحمدابراهیم فتاحی ولیبی ۀترجم دتبریخایرانپترن(د138۹آبراهامیان  یرواند )

 ۀترجمی دتجتدآپرانه:جبپعهودولا درعراررشبشابه(د 1385)ک یان زورشر  اریر ی  تورجکباتا
 دتهران: ققنوس داواه مهدی حقیقت

 دتیریز: نشر احیا دتوکب یپ(د 1357) زاده  فتحعلیدآاون
 دروزنه تهران: دقبجبریهۀایران:دوردریدارتبریخیرشتسرپبیهپوانع(د 135۹اشرف  احمد )

 دتهران: بیستون دترجمه رضا رضایی دایرانۀپشروطانقالب(د 1385ژانت )  آفاری
عییاس  و عییاس زنیدباف ۀد ترجمیتوسعهیبچ بول:نقشدول درتحولصنعتی(د 1380) اوانز  پیتر

 دطرح نو: تهران مخیرد
   دردسترس در:زی جمهوری اسبمی ایرانکمر کبان

www.tsd.cbi.ir/display/content.aspx  

جمشید  ۀترجم دییلرارانایرانیوغرب:سرلذش نبفرجبمکوپییروشنف(د 1387) بروجردی  مهرزاد
 روزد نشر و پاوهش فرزان :تهران دشیرازی

 دنشر ریحانه تهران:.تقبکلفرهنگیغربوشرق(د 1385معصومه ) پوررضا 
نسیخه  دپیور کوشیش محمیدعلی جهیانی به.الالنۀرسابل(د 13۹8) االسیب (ةمیرزاعلیی )ثق  یتیریز

 داینترنتی

(د تحلیل تغییر اسامی شهرهای ایران در دوره پهلیوی اول و نقیش فرهنیسیتان 13۹1پور  شهره ) جبل
 د44-۶3  88  شماره فرلنبپهلنجینهاسنبدایران  
 داوهکبرلیت:  دنلنجشبیگب(د 12۹5زاده  محمدعلی ) جمال
 د۹  شماره زپبنه د(د فساد مالی در تاریخ معاپر ایران1382حست ) دادگر 

محمیود  ۀد ترجمیییامونبکبرآپاتقارنکیسا یافسبنۀتوسعۀاقترابدهب(د 1383) ریورو  اسوالدود د
 دااتران: تهران زادهد عیدالله

  823 بایییانیمحیل در  د77۶3/1/12شیماره بازییابی  د77۶3/2۹0شناسه سند  دسازمان اسناد ملی
 دآ 

 د1آ   1و  424 باییانیمحل در  د3۹825/2۹7شماره سند  دسازمان اسناد ملی
 دتهران: گا  نو دتسخیرتمتنفرنگی(د 138۹شادمان  سیدفخرالدیت )

نشیر  :تهیراند منصیور حسیت ۀترجم دراسیکدمو و  سمیسم سوسیالیاپیتالد ک(1375) شومپیتر جوزف
 دزکمر

حسیت  ۀترجمی .جبسابزیمایرانی:نژادوسیبس کایسپیتایشنبسیونبلی(د 13۹۶می  رضا )ضیاابراهی
 دزکتهران: نشر مر دافشار

http://www.tsd.cbi.ir/display/content.aspx
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 ۀترجمی دوکراسایپدویدییتابتوریاقترابدیهبریشه (د13۹0) جیمز رابینسون ر دارون اوغلو  عجم
 دویر: کتهراند سرزعیم علیو  ایراواهان جعفر
 پویییا ۀترجمیی دخورنااتیپااشیساا کشااورهبچاارا (د13۹5) جیمییز رابینسییون  ردارون اوغلییو  عجییم

 داقتصاد دنیای: تهران دپور یفرهاد محمدرضاو  عاملی جیل
 درییزی و ارزشییابی معاونت برنامیه دبودجه و سازمان برنامه د(13۶0ای در ایران ) منطقههای  عد  تعادل
 دای منطقه یریزدفتر برنامه

 دتهران: گستره دیعقو  آژند ۀترجم دربدیایرانتبریخاقت(د 13۶2) عیساوی  رارلز
تهیران:  دوثریکیعیداللیه  ۀترجمی دخبورپیبنهوشمبلآفریقبیتبریخاقتربد(د 13۶8) عیساوی  رارلز

 دپاپیروس
 دشاورزیکاتاق بازرگانی  پنایع  معادن و تهران:  داقتربدودول درایران(د 13۹5نااد  موسی ) یغن

 دزکتهران: نشر مر دتجتدطلبیوتوسعهدرایرانپعبصرد (138۹نااد  موسی ) غنی
 دتهران: پیا  دپنجبهسبلنف ایران(د 1358) یفات   مصطف

پیالدیپطبکقکب1500ننته:تبریختحوال اجتمبعیایرانازسبلیپقبوپ ش(د 1377) جان فوران 
 دتهران: ادمات فرهنیی رسا داحمد تدیت ۀترجم .شمسیتبانقالب879

 دآلمان: نیما دوشش بهرا  روبینهک به .توبیسهپ(د 137۹) ااانقرمانی  آک
 د ترجمۀ احمد علیقلیان و افشیت ااکیازد تهران: طرح نوددپوکراسیوتوسعه(د 138۹ویچ  آدریان ) لفت
مهیدی و  علیرضیا اسیروی ۀترجمی سیاسیت و توسیعه در جهیان سیو د (د1384) انییآدر وییچ  لفت

 دتهران ابرار معاپر: تهران میرمحمدید
ریم کعییدال ۀاالجتمیاع(د ترجمی علیم ۀفلسف ر)درآمدی ب (د تیییت در علو  اجتماعی1381) لیتل  دانیل

 پرا د: سروشد تهران
 دفردوس: تهراند ندریکاس ایرج ۀترجمد سرپبیه (د138۶) ارلک س کمار
 احمیدو  پرهیا  باقر ۀجمتر (ددو  جلد) سیبسیاقتربدنقتپببنی:لرونتریسه (د1378) ارلکس کمار

گاه دتدیت  دتهران: آ
 داقیال :تهران (د1323-1324ایرانشهر ) ۀمجل
 دتهران د(1304آینده ) ۀمجل
 دنشر ویس :تهران د(13۶1) اوهک ۀمجل

 دلندن: مهری دمنیؤوشش باقر مک به دلمهککیۀرسبل(د 13۹7اان ) مستشارالدوله  میرزا یوسف
ز مهندسیی اجتمیاعی تیدریجی تیا مهندسیی اجتمیاعی ا د(13۹3)   محمداطییی رزاده مهدی نجف

  دوفرلنبپۀپسبئلاجتمبعیایاراند ران نسل اول و دو  پهلویکرد روشنفکتطییقی روی ۀآرمانی: مقایس
 شماره دو د

تفسایرکارایپفهاوپیچابرچوب؛یاجتمابعهابینظموخشون (د 13۹۶) دییران و داگبس نور  
 دروزنه: تهراند مجیدزاده رضا و ایراواهان جعفر ۀترجم دکشرۀشتثب تبریخ

محست  ۀترجم دسیبس ،اقتربدوپسبئلتوسعهدرسبیهخشون  د(13۹4نور   داگبس و دییران )
 دروزنه :تهران پورد محمدحسیت نعیمیو  میردامادی

 اواه  تهران: ققنوسد د ترجمۀ مهدی حقیقتویبروییفیریایرانکبپترنی ر(د 13۹5وحدت  فرزیت )
 دعلم تهران: دطلوع و محست یلفانیی عل ۀترجم دتبتوریوتوسعهیدیایران:(د 1358) فرد هالیدی 

https://jspi.khu.ac.ir/article-1-2128-fa.pdf
https://jspi.khu.ac.ir/article-1-2128-fa.pdf
https://jspi.khu.ac.ir/article-1-2128-fa.pdf
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 دپهلاویۀسلسالپبیابنتابپشروطی از:ایرانسیبسیاقتربد(د 13۹2) محمدعلی اتوزیان ک همایون
 دزکمر نشر تهران: دعزیزی یزمیاک و فیسین محمدرضا ۀترجم

 ددول وجبپعاهدرایاران:انقارااقبجابرواساتقرارپهلاوی(د137۹محمدعلی ) اتوزیان کهمایون 
 دزکحست افشار  تهران: نشر مر ۀترجم
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