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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعیین مﺒانی ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسیر پیشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمی ايران
بايد با مشاركت گسترده و حضور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهی و حوﺯوي
و جوانان اين مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گیرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پیشــرفتی همه جانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒانی اسالمی و اﻗتضاﺋاﺕ ايرانی در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوي اسالمی ايرانی پیشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمی ،تﺨﺼﺼی
و فکري درباره پیشــرفت اســالمی ايرانی ،برگزاري نشســتهاي علمی و تﺨﺼﺼی ،تاســیﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهیه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخی
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ تولید دانﺶ و گســترﺵ و تعمیق ادبیاﺕ موﺿوعی در حوﺯه
الگوي اسالمی ايرانی پیشرفت ،آثاري را به ﺻورﺕ تﻚنگاشتهاي علمی فاخر مﻨتشر نمايد .تﻚ
نگاشت نوشتاري تﺨﺼﺼی و نیمه مﺒسوﻁ است كه توسﻂ يﻚ پژوهشگر خﺒره در يﻚ موﺿوﻉ
خاﺹ نگاشته میشود .تﻚنگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و نويسﻨده
با پرداﺯﺵ و تحلیﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼی پیشین و افزودن يافتههاي پژوهشی جديد خود
و تحلیﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯمیﻨه مورد بررسی میگشايد.
سلســله تﻚنگاشتهاي الگوي اسالمی ايرانی پیشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر میشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعی اﺯ اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهی و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯيابی ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختیار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار میگیرد .در پايان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نويسﻨدگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمی و پژوهشــی كه ما را در تهیه ،تدوين و انتشار اين
سلســله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر میشود .امید است اين محتواي علمی بتواند افقهاي نو و
روشﻨی را در پیﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهی و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃی مسیر تدوين
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و تحقق الگوي اسالمی ايرانی پیشرفت گامهاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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خالصه
نوشتار حاضر برگرفته از رساله دکتری با عنوان «بررسی تطبیقی تاریخی توسعه اقتصادی،
سیاسی و نابرابریهای اجتماعی در ایران و هند (از سال  1945تا  2005در هند و 1320
تا  1384در ایران)» است که توسط نگارنده در سال  1389به رشتة تحریر درآمده است.
در این نوش��تار با اتخاذ رویکرد تطبیقی– کیفی و م��ورد محور و با کاربرد تحلیل فازی،
شرایط علّی نابرابریهای درآمدی و منزلتی در ایران و هند در یک دوره شصتوچهارساله
مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت .رویکرد نظری نگارنده مدلی ترکیبی از دیدگاه نوسازی،
وابستگی ،شیوه تولید و نظریه دولت است که در ذیل آن ماهیت دولت بهعنوان کارگزار
اصلی توس��عه و نوع ارتباط آن با جامعه موردتوجه قرار گرفته اس��ت .این بررسی شامل
مقایس��ه تطبیقی درون و بین موردی است و در جامعه ایران شش و در جامعه هند پنج
دوره تاریخی با یکدیگر مقایسه شدهاند .با استناد به نتایج حاصله در یازده دوره تاریخی
موردنظر ،تلفیقی از توسعهنیافتگی اقتصادی و عدم قدرت دولت و جامعه ،ترکیب عطفی
کافی رخداد نابرابری درآمدی و منزلتی ،بوده و تلفیق تئوری نوسازی و دولت توسعهگرا
در تبیین تحقق برابری درآمد و منزلت دارای قوت بیشتری است .این امر دال بر آن است
که بهبود ظرفیت اقتصادی در بس��تر جامعه مدنی فع��ال و دولت برخوردار از توان الزم،
شرط کافی ایجاد برابری در فرصتها تلقی میشود.
نتایج وارس��ی شروط الزم (منفرد) نابرابری درآمدی در ایران نشان داد ،توسعه اقتصادی،
ش��رط الزم برابری درآمد و قدرت دولت (دولت بزرگ و رانتیر) و وابس��تگی نیز هر یک
ش��رط الزم نابرابری درآمد محس��وب میشوند .اما دموکراسی و قوت جامعه برای برابری
درآمدی بهتنهایی نه الزم و نه کافی هستند .اجتماع دو شرط دموکراسی و قدرت جامعه
ش��رط کافی برابری درآمدی در ایران و قدرت دولت و جامعه ش��رط الزم آن محس��وب 5
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میشوند .بررسی مسیرهای علّی (شرط) کافی برای وقوع نتیجه نشان میدهد دو مسیر
جداگان��ه برای رخ��داد نابرابری درآمدی در ایران وجود دارد که هرکدام از این مس��یرها
ش��رط ترکیبی (عطفی) کافی تلقی میشوند .اولین مس��یر نبود توسعه اقتصادی و نبود
قدرت دولت ،در کنار وابس��تگی و نبود دموکراسی اس��ت و مسیر دوم توسعه اقتصادی،
قدرت دولت ،وابستگی و نبود دموکراسی و قوت جامعه مدنی است .آنچه در جامعه ایران
بهعن��وان مانع مهم برابری فرصتها (اع��م از درآمد ،منزلت و احترام اجتماعی) در طول
شش دوره مورد بررسی حضور داشته وابستگی و اتکا به درآمدهای نفتی است .این عامل
بهصورت بالقوه باعث بینیازی دولت از جامعه و ضعف جامعه مدنی است که عالوه بر آن
عوامل متعدد مسبب ناپایداری احزاب را نیز باید به آن افزود .لذا با عنایت به نتایج ،آنچه
در جامعه ایران ش��انس تحقق برابری فرصته��ا (درآمد و منزلت) را افزایش خواهد داد،
تقویت جامعه مدنی و نهادینه شدن رقابت و مشارکت سیاسی از سویی و کاستن از اتکا
دولت به درآمدهای نفتی از سوی دیگر است .نتایج وارسی شروط الزم (منفرد) نابرابری
درآمدی در هند نش��ان داد توس��عه اقتصادی شرط کافی و دموکراسی شرط الزم برابری
درآمدی و منزلتی اس��ت .قدرت جامعه ش��رط الزم برابری منزلتی و شرط کافی برابری
درآمدی و وابس��تگی و قدرت دولت شرط کافی نابرابری منزلتی و درآمدی است .نتیجه
جدول صدق و کذب فازی در بررس��ی حاضر نشان میدهد در پنج دوره مورد بررسی در
هند ،از بین مسیرهای متفاوت بر اساس مدل نظری ،فقط یک مسیر وجود دارد که شامل
حضور دموکراس��ی و عدم حضور توسعه اقتصادی ،قدرت دولت و قدرت جامعه میباشد.
انتظار میرود مسیری را که هند در جهت ورود به عرصه اقتصاد جهانی و تقویت ظرفیت
اقتصادی خود برگزیده است ،از طریق افزایش نسبت طبقه متوسط به دگرگونی تدریجی
نظام منزلتی پیشین و تقویت عمل دموکراتیک و حکمرانی خوب در این راستا بهتدریج
به سستی باورهای فرهنگی مبنی بر پذیرش نابرابری نسبت به گذشته منجر شود.
مفاهیم کلیدی :توسعه اقتصادی ،توسعه سیاسی ،نابرابریهای درآمدی ،روابط دولت و
جامعه ،تحلیل فازی ،تحلیل تطبیقی–تاریخی.
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