
  
  

  
  

   و توسعه در ایرانماندگی عقب

  *تقی آزاد ارمکی
  31/6/1393: ریخ پذیرشتا              31/2/1393: تاریخ دریافت

  
  چکیده

 نظران صاحب در نزد بسیاري از ماندگی عقب و نیافتگی توسعه با یافتگی توسعه
 قرارگرفته مورداستفاده هم جاي بهراه هم و تا حدودي هم  نااي در ایر توسعه
اي در مورد جریان  هاي عمده و معنایی زمینه بدفهمی  این اختالط مفهومی. است

ها   تا ضمن معرفی زمینهشده استدر این مقاله سعی . توسعه در ایران شده است
 و فرآیند عنوان بهه  شناخت توسعجاي بهاي که  و بستر ظهور جریان اندیشه

 عنوان د، به ابعاد این پدیده باان  تأکید کردهنیافتگی توسعه و ماندگی عقب بر ،عمل
چه باید « سؤال تأکید بر جاي بهدر این مسیر . گردد اشاره ماندگی عقبپارادایم 

 سوي به اول ما را سؤالزیرا .  تأکید خواهد شد»چه نباید کرد؟« سؤال بر »کرد؟
دهد که همراه با افزایش انتظارات و   جدیدي در توسعه سوق میگرایی آرمان

گیري بهتر از شرایط  هاي پیرامونی و تواناسازي در بهره فهم واقعیترزوها تا آ
 تجربه توسعه بومی وو نظري، توسعه   در این مسیر، به لحاظ مفهومی. است

 اصل خواهد شد و به لحاظ عملی هم ماندگی عقب توسعه بیرونی و جاي به

                                                
 tazad@ut.ac.ir             .استاد دانشگاه تهران *
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و   می بر مشارکت مرد،هاي متمرکز دولتی  محوریت بخشیدن به برنامهجاي به
  . توسعه مردم مدار تأکید خواهد شد

تجربه و برنامه توسعه، توهم  ،ماندگی عقب، نیافتگی توسعه: کلیدي مفاهیم
  اي، توسعه مردم مدار هتوسع

  
  مقدمه

 و توسعه، دو هدف عمده را در نظر نیافتگی توسعه در پرداختن به مؤلفدر این مقاله 
 معرفی  و به لحاظ نظري و تجربییافتگین توسعه هدف اول، براي شناخت ماهیت ؛دارد

ها و شرایط  زیرا از طریق این نظام مفهومی، درك زمینه.  استماندگی عقب پارادایم
بدین لحاظ . شود  در مورد وضعیت توسعه در ایران دنبال میایجادشدههاي  بدفهمی

جریان  و میزان کارایی آن در فهم نیافتگی توسعهبخشی از مقاله به معرفی پارادایم 
  هدف اول، شناخت مفهومی.  در ایران اختصاص دارد  به لحاظ مفهومینیافتگی توسعه

 نیافتگی توسعهحاکم بر جریان توسعه در ایران در سایه   هاي مفهومی توسعه، نظام
هاي متعدد صورت گرفته در مورد  با توجه به بدفهمی.   استیافتگی توسعهمعارض با 

هاي گذر از این شرایط و  ش اصلی در مقاله نشان دادن راهجریان توسعه در ایران، تال
این تالش . است روشی و تجربی ،دستیابی به فهم از توسعه در ایران به لحاظ مفهومی

ها و تأکید بر تجربه   براي درك بدفهمیماندگی عقب پارادایمبا محوریت بخشیدن به 
هدف دوم، تأکید بر جریان . ودش توسعه براي رسیدن به الگوي توسعه در ایران دنبال می

اقعی از توسعه و و درك درست بندي صورتدر   گامی عنوان بهتوسعه به لحاظ تجربی 
اي که در این قسمت از بحث شده است با هدف رسیدن به الگوي  تالش عمده. است

تجربه توسعه مشتمل بر نقش و جایگاه سازمان و . توسعه است ایرانی اسالمی 
اي به لحاظ تاریخی در  تجربه توسعه(اي و نحوه ظهور و بروز توسعه  کارگزاران توسعه

  . در ایران است) ایران
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آنچه که تاکنون در مورد توسعه در ایران شاهد هستیم اگر نگویم که به یکی یا 
 دقیق و بر اساس طور بهتوانم  اعتنایی شده است، می بی یادشده و پدیده دو هدفهر 

در این . ستا   نبودهتوجه مورد ها آنکید کنم که ارتباط بین ام در این حوزه تأ تجربه
 از مرور بر وضعیت این دو ساحت در حوزه توسعه، بر ارتباط پسنوشتار سعی دارم تا 

.  است تأکید کنمگرفته شکل در ایران »اي گفتمان توسعه« عنوان  و فضایی که باها آنبین 
ها و  مکانی فراهم خواهد ساخت تا زمینهبرایم ا) شده  اشارههدف  (وظیفهانجام دقیق 

 قرار توجه موردایران را   در دستیابی به الگوي توسعه در کشور اسالمی ،هایی چند الزام
  . دهم

  
    یافتگی توسعه بر نیافتگی توسعهتقدم مفهوم 

چالشی شدن این .  ترین مفاهیم و موضوعات در ایران استپر چالشتوسعه یکی از 
 از  پیشما . گردد برمین در ایران آو نظري  اي تا مفهومی  ور برنامهموضوع به تقدم حض

. اي شدیم هاي توسعه  وارد اجراي برنامه، دانش و آگاهی از توسعه داشته باشیمکه  این
مریکایی در ایران سامان یافت و تا آ کارشناسان با همراهیهاي توسعه  اولین برنامه

 و غیرمستقیم الگوبرداري از توسعه جهان غربی  مستقیماي گونه بهدوران حاضر توسعه 
 جدایی بین کسانی که به لحاظ نظري و منشأهاي توسعه  ساحت تابعی برنامه. است

 که به لحاظ عملی و تجربی با آن زیست باکسانی ، درگیر توسعه هستند مفهومی
به در ایران با دو ساحت معطوف که توان مدعی شد   میدرنتیجه.  شده است،کنند می

اي است و دیگر عمل   یکی مطالعات توسعه، که روبرو هستیم،باهمتوسعه کم ارتباط 
را   کنند و دومی اولی را منتقدان و روشنفکران و معترضان دنبال می. اي توسعه

اي و در بعضی از  هاي توسعه ها مسئول تهیه برنامه بوروکرات. ها و مردم بوروکرات
همین دوگانه .  هستنددرگیر آن به لحاظ عینی همن هستند و مردم آشرایط اجراي 

اي کارگزار  عده. اي در ایران را دچار مشکل بنیادي کرده است ، فضاي توسعهشده ایجاد
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اي هم  توسعه هستند و گوش شنوایی به سخن منتقدان و معترضان توسعه ندارند و عده
عه در ایران توجه ناقد و داور برنامه و عمل توسعه در ایران هستند و به تجربه توس

اي و نیازهاي مردم و  هاي توسعه  بر اساس قوانین و برنامهکارگزاران توسعه. ندارند
هاي  بر اساس نظام هم  آن  و ناقدبرند اقتضائات اجتماعی و سیاسی توسعه را پیش می

 است تا شده  فراهمکمتر شرایط و موقعیتی . پردازند  به داوري میشده  آموخته  مفهومیِ
 در متأسفانه.  موقعیت با یکدیگر مرتبط باشند و عمل همگرایانه انجام دهندو دو نیراین

.  هم موجود نیستمیان این دوزننده  جامعه ایرانی نیروي اجتماعی و فکري پیوند
  .  نیروهاي مدافع توسعه و صاحب ایده در توسعه در ایران کم هستند

ورت گرفته است ولی به  طرفین در پیوستگی صواسطه بههاي متعددي  تالش
 بودجه و  برنامه سازمان دهی شکلتوان از  می. ی نرسیده استجای بهدلیل سوگیري کار 

 و منتقدان توسعه نظران صاحبها و مجریان توسعه در جلب نظر   بوروکراتواسطه به
ی آن مراتب  سلسله و حاکمیت وبودجه برنامهولی ساختار متصلب سازمان . یاد کرد

ها در حد  تالش.  منتقدان و داوران توسعه فراهم نساخته استمؤثري حضور امکانی برا
 ،سیاست حاکم بر این سازمان.  بوده استنظر اختالف نهایت درحضور در جلسه و 

از طرف دیگر، در . کرده است تا ساحت کارشناسی جهت حضور منتقدان را تعیین می
 فضاي پیوند فراهم ، اصحاب توسعهها و مراکز پژوهشی هم با تالش منتقدان و دانشگاه

، نتایج کار ساز تصمیمارتباطی دانشگاه با صنعت و مراکز  ولی به دلیل بی. شده است می
دانشگاهیان دامن زدن به فضاي نقد و اعتراض نسبت به روند توسعه در ایران بوده 

یر در کنار این دو تصمیم و عامل پیوندي، حوزه مطبوعات و روشنفکري هم درگ. است
هاي   عوامل و زمینهترین اصلیآید این فضا یکی از  به نظر می. مباحث توسعه بوده است

ریزان و   حوزه دانشگاه و مراکز پژوهشی با متخصصان و برنامهنظران صاحبجدایی بین 
افرادي که در این فضا به .  بوده استوبودجه برنامهاي در سازمان  ان توسعهنویس برنامه

هاي  زیرا جریان.  تا پیوستگیاند اند بر افتراق تأکید داشته ه پرداختهبحث در مورد توسع
اي به  حاکم بر فضاي روشنفکري و رسانه فکري مارکسی، اثباتی و لیبرالی و اسالمی 
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ها  توسعه در دانشگاه  و نقد علمی بودجه و  برنامهنقد سازمانی توسعه مطرح در سازمان 
 تولیدشدهبیشترین ادبیات . ه شناسایی نقاط پیونديو مراکز تحقیقاتی اقدام کرده تا ب

 در ایران نیافتگی توسعهگیري  اي در مورد توسعه با جهت فضاي روشنفکري و رسانه
  . باشد می

و اجرایی توسعه و ناکارآمدي  با توجه به تجربه طوالنی جدایی فضاي مفهومی 
در مورد توسعه، اي   از فضاي روشنفکري و رسانهمتأثر هاي مفهومی  گیري جهت

این ضرورت عام ما را به بازنگري .  استشده  فراهمضرورت عام در بازنگري شرایط 
هاي اجرایی  و نظري و مدل  هاي مفهومی هاي توسعه و اقدام براي ارائه نظام در برنامه

ایرانی  الگوي اسالمی « عنوان باو  فرهنگ و مردم ،اي که معطوف به سرزمین توسعه
ایم تا به  قرارگرفته ما در شرایط و موقعیتی درنتیجه. فراخوانده است است، »پیشرفت

 اقدامی ،ها درکی از جریان توسعه برسیم و در آن با پیوسته شدن نیروها و سرمایه
این وضعیت امکان و فرصتی براي نیروهاي معتقد به توسعه و . جمعی را شروع کنیم 

 این وضعیت در قالب نتیجه در. ستاي فراهم ساخته ا درگیر برنامه و عمل توسعه
  :  استطرح قابل اساسی زیر سؤالچندین 
 براي رسیدن به الگوي توسعه مناسب در ایران نقطه شروع کجاست؟  -

توان به این بحث وارد    آیا بدون در نظر گرفتن سابقه توسعه در ایران می -
 شد؟ 

م، از چه نظام اگر قرار شد که به واقعیت تجربی توسعه در ایران مراجعه کنی -
  کنیم؟گیري بهره براي فهم و داوري بایستی  مفهومی

 نقادان و ، مردم، جاي کنشگران توسعه اعم از دولت در این فضاي مفهومی -
 معترضان توسعه کجاست؟ 



  
  
  
  
 1394، بهار 22 شماره ، اجتماعیریزي رفاه و توسعه فصلنامه برنامه     56 

حاصل کار با شرایط فرهنگی و سرزمینی و تاریخی در بین چه پیوند و تناسبی  -
 تواند برقرار شود؟  ایران می

 تواند برقرار شود؟  اي جهانی می  بین حاصل کار با شرایط توسعهچه تناسبی -

 و گري مداخله چه مشخصاتی دارد و چگونه امکان فرآیندداور و ناظر در این  -
 نظارت بر جریان کار را خواهد داشت؟ 

  
 و فضاي شده  انجام تاکنونهایی که  ، به تالششده  مطرح هاي سؤالبا توجه به 

مراجعه به ادبیات . کنیم  مراجعه می»ات و اندیشه توسعه در ایرانمطالع« با عنوانکلی 
 سه سنخ از بادر یک نگاه کلی ما .  در مورد توسعه در ایران ضروري استشده تولید

در ادامه به توضیح اجمالی . هاي متفاوت روبرو هستیم ها با اهداف و روش افراد و گروه
  . شود  میپرداختههر یک از سه سنخ 

اي سعی داشته و دارند  عده. باشند نخ مشتمل بر گروه مدافعان توسعه میاولین س
ن آ از وسخت سفتتا هر چه هست را خوب و بعضاً عالی جلوه داده و به دفاع 

. د نامی»گفتمان توسعه مدار« باوجود »مدافعان توسعه« این سنخ را توان یکه م. بپردازند
یران توجه کرده و استمرار توسعه را اصل افراد این گروه کمتر به مشکالت توسعه در ا

 و هم نویس برنامهاي هست و هم   توسعهنظر صاحبدر میان این گروه هم . دانند می
هاي مدافع توسعه در ایران بیشتر همراه با نظام  افراد و گروه. مجري توسعه و مدافع آن

اي از  ت عدهممکن اس. باشند اداري و سیاسی عمل کرده و بخشی از سازمان اداري می
 اعضاي اصحاب رسانه یا منتقدان توسعه هم دیده شوند، ولی به شبکه عنوان به ها آن

 از میان ها آنگروه مرجع . تعلق دارند »مدافعان توسعه« گفتمان شده تشکیلاجتماعی 
به همین دلیل هم .  دارندحشرونشرها  باشند و با افراد این گروه مدافعان توسعه می

هاي   هر یک به شکلی در دولت،و گفتمانی فراد این فضاي مفهومی ر ابیشتهست که 
 حاضر بوده و مسئولیت ؛اي هاي توسعه متعدد و حتی معارض به لحاظ روش
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اي کشور  این افراد در سازمان توسعه. اند اي ایران را به عهده داشته ریزي توسعه برنامه
 اختالفاتی که با همه. اند بوده و اعتدالی حاضر گرایانه چپبا گرایش راست گرایانه و 

هاي  اي دارند، در اجراي برنامه هاي توسعه در مورد روش و نحوه اجراي برنامه
  . اي وحدت نظر دارند توسعه

دومین سنخ از اصحاب توسعه در ایران در مقابل سنخ اول به لحاظ هدف و 
. اند ماعی یافته و حیات اجتیافته سامان ، با محوریت نفی توسعهها آن. باشند روش می

ادعاي اصلی این گروه .  نامید»گفتمان ضد توسعه و پیشرفت« را باید با عنوان ها آن
اند که توسعه در   گفتهعموماً. اي در ایران است هاي توسعه  بودن تالشحاصل بی

ن آاي است و در  کشوري  چون ایران که داراي پیشینه تاریخی استبدادي ضد توسعه
حاکم است و مردم داراي تمایالت دینی هستند هر نوع تالشی به سنت و فرهنگ دینی 

 دور شدن از توسعه و اختالل در نظام سنتی جامعه در پی جز بهاي   نتیجه،نام توسعه
. افراد این گروه کمتر از میان کارشناسان و متخصصان اداري هستند. نخواهد داشت

ضد «مده و گفتمان آهی اي و روشنفکري و دانشگا  از فضاي رسانهها آنبیشتر 
از . افراد داراي یک مبناي فکري و عقیدتی نیستند. اند  را شکل داده»اي توسعه

عقیدتی  افراد با گرایش فکري و. شود  دیده میها آنمارکسیست تا مسلمان در میان 
 ها آن. کنند  اجتماعی مناسب براي توسعه اشاره میهاي زیرساختمارکسیستی به فقدان 

داري با گذر از   نظام سرمایهسازوکارهايراي ورود به جریان توسعه ورود به اند ب مدعی
 به دلیل عدم تحقق این ها آن ازنظر. دوره فئودالی و شبه فئودالی ضروري است

بعضی از افراد با گرایش و باور .  است که توسعه امري موهوم در ایران استشرط پیش
چه در (توسعه به هر شکل آن در ایران که  اند  مدعیها آن. به اسالم ضد توسعه هستند

شرایط گذر از نظام سنتی که دینی است را فراهم کرده ) قالب ایده و چه در قالب برنامه
و  ، گذر از سنت و فرهنگ اسالمی یافته توسعه توسعه یا فرآیندو حاصل جامعه در 

سیار نیست ولی  این دو گروه خیلی بواسطه به تولیدشده که ادبیات هرچند. اسالم است
اي باقی است و   در کلیت فضا و  مطالعات توسعهها آن واسطه به شده ایجادهاي  مناقشه
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در ایران شده )  توسعهماندگی عقبمدافعان (دستمایه گروه منتقدان و معترضان توسعه 
  . است

باشند و  ها و شرایط متفاوت می گیژ در بعضی از ویکه این باوجودهر دو گروه 
گی عمده مشترك ژیوداراي چندین صفت اما اند،  ضد هم تعبیر شده مومی در فضاي ع

اولین صفت . دنها خیلی فهمیده نشو تفاوتتا  موجب شده است ها آنمشترکات . هستند
یکی به دلیل دفاع . هاي جاري در ایران است اعتنایی به واقعیت  بیها آنگی مشترك ژیو

 دار ریشههاي اجتماعی و فرهنگی  و بحران دور شده شده ایجاد از مشکالت ،از توسعه
در مقابل گروه مخالفان توسعه نیز از نتایجی که توسعه در . یابند نمی دردر توسعه را 

. کنند  را وارد دوره جدید زندگی کرده است، غفلت میها آنزندگی مردم ایجاد کرده و 
در یک ساحت  هر دو که  حالی درها سنتی،  ها مدرنیست جلوه کرده و دومی اولی

یکی خودش را مدرن مدافع توسعه . کنند با دو تعبیر متفاوت مدرنیت زیست می
 ایده آل گرا، ها آن مشتركسومین صفت .  ضد توسعهگراي سنتخواند و دیگري  می

 و تعبیر شده  خارجاند که از فضاي گفتمانی   شدهایده آل قدر آن. باشد  میبودنشان
 در صفت ها آنبه همین دلیل است که . اند ائه دادهیک از فضا و شرایط ارژایدئولو

هاي   با گروهها آن. است نفی دیگري و عدم نقدپذیري آن رامشترك هستند که  چهارمی 
پنجمین . اند انجماد فکري رسیدهبه اند، از خالقیت دور شده و  بسته عقیدتی که ساخته

 ایجاد و عمق بخشیدن ، کهگردد برمی ها آن به نتیجه کار و تالش ها آنصفت و مشخصه 
 فراگیر قدر آناین فضا . و رفتاري معطوف به توسعه است به فضاي دوگانه مفهومی 

احساس خوشی و هم معترضان به توسعه  از نتایج توسعه بهره گیرانهم شده است که 
 رضایت از جاي بهکنیم که  مان با بسیاري برخورد می ما در زندگی روزمره. از آن ندارند

. پردازند  یا علم و دانش و دیگر نتایج توسعه، به اعتراض میتکنولوژيگیري از  بهره
 به دفاع آمیزي کنایه طور بههاي مدرن هستند نسبت به آن   بیننده رسانهکه اینهمه ضمن 

  . پردازند از شرایط و زمانه بی رسانه می
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ر میان  دها آنوجه مشترك . استهاي متعدد اجتماعی  سنخ سوم مشتمل بر گروه
مدافع (زیرا در ادامه این مسیر دوگانه شدن توسعه .  استشده اشارهراه گرفتن دو سنخ 

 مدافع هستند که قدر آنگیري گروه دیگري هستیم که نه  شاهد شکل) و مخالف
این .  مخالف که واقعیت جاري توسعه را درك نکنندقدر آننه مشکالت را نفهمند و 

 برنامه توسعه یا جاي به ها آنحاصل کار .  نامید»ي تجربیها اي توسعه«توان  گروه را می
به دلیل . سیب شناسانه استآاي با نگاه   ضدتوسعه، مطالعات توسعهایدئولوژي

در این .  استگرفته شکلاي  عمده  بدفهمی »اي هاي توسعه آسیب«محوریت بخشیدن به 
  هاي مفهومی ا نظام ب،ها  است که بیشتر تبدیل و تحویل واقعیتآسیب شناسانهنگاه 
این وضعیت .   دنبال شده است تا شناخت مشکالت توسعه در ایران، محقققبول مورد

هاي فکري  بینان و اندیشه نوسازي در ایران تفصیلی در دو کتاب طور به آن راو ابعاد 
 در این دو اثر این است مؤلفادعاي . ام  تفصیلی بازگو کردهطور به نظریه جامعه ایرانی

هاي مفهومی  اي، توضیح نظام هاي  گروه سوم، اصحاب مطالعات توسعه یشتر تالشکه ب
نتیجه این نگاه . هاي اجتماعی به شکل پراکنده است  با ارجاع به واقعیتقبول مورد 

ر محققان این حوزه بیشت. باشد اعتنایی به واقعیت تجربی و تاریخی ایران می نوعی بی
 نه براي فهم جهان ایرانی ، البتهاند ه و کلی مراجعه کردههاي پراکند مطالعاتی، به واقعیت

 مورداند در اثبات مفاهیم   صورت دادهها آنو روند توسعه و پیشرفت، بلکه تالشی که 
 در توسعه »ماندگی عقبپارادایم « با عنوان مجموع دراین نوع تالش . باشد شان مینظر

 در فهم نحوه  قش این نظام مفهومیبه دلیل اهمیت ن.  استگرفته نامو تفکر اجتماعی 
م یتري هست هاي موجود در جریان توسعه در ایران، نیازمند بحث تفصیلی ظهور بدفهمی

  . کنم که در ادامه به آن اشاره می
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   ماندگی عقبچیستی پارادایم 
 مرکزي چهارعنصر بردارنده دربه تعبیر ریتزر    فضاي کلی مفهومیماندگی عقبپارادایم 

سومین آن . باشد می) ها(دومین آن، مثالواره . ولین آن، وجه نظر و موضوع استا. است
در ادامه به تشریح . هاي اجرایی است ها و سیاست ها و چهارمین عنصر آن روش نظریه

  . خته خواهد شدپردا  این پارادایم شده اشارههر یک از عناصر 
 تا »ماندگی عقب« موضوع ماندگی عقب اولین عنصر مرکزي پارادایم -1

هاي فکري و مفهومی   و نظامپارادایم سیماي این »ماندگی عقب« تمرکز بر .توسعه است
 پارادایم چون ،هاي مطرح در فضاي توسعه متفاوت از پارادایمرا  ، از آنگرفته  شکل 

ها، پارادایم ساختار گرا، پارادایم مارکسی، پارادایم مائوئیستی،  وکالسیکنئها یا  کالسیک
 تمرکز شده اشارههاي  در هر یک از پارادایم. رادایم نیازهاي اساسی ساخته استو پا

 یا »نیافتگی توسعه« است تا »یافتگی توسعه« و »توسعه«اصلی بر مفهوم و معنی 
ها بر مفهوم و معنی   ما کانون توجهموردنظر در پارادایم که درحالی »ماندگی عقب«
  .  است»ماندگی عقب«

 وجود یافتگی توسعه جاي به ماندگی عقب از مفهوم و معنی در ادامه درکی که
 به طرح   فکري در این فضاي پارادایمیمفهومی وهاي  دارد، هر یک از مدعیان نظام

 در شده  مطرح هاي سؤال مجموع در. اند  براي بررسی و تحلیل و تحقیق پرداختهسؤالی
  : عبارتند از  این فضاي پارادایمی

   است؟دهمان  عقبچرا ایران  -
 شود؟   دچار فروپاشی میسرعت به چرا تحوالت اجتماعی در ایران  -

 شود؟  شوب تبدیل میآچرا هر جنبشی در ایران به  -

 چرا نخبه کشی در ایران جاري است؟  -

  است؟ شده تبدیل  کانونی ضد توسعهبه چرا و چگونه سنت در ایران  -
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 داري سرمایهادم، هاي دوگانه بسیاري چون  روشنفکران خائن و خ چرا ساحت -
 در ایران جاري است؟ ... ابسته، زنان مدرن و سنتی، و وملی 

 ...و اند؟   دو جنس مغایر شدهها آل ایدهها و  چرا در ایران واقعیت -

باشند، اما همه در یک  با یکدیگر متفاوت می یادشده هاي سؤال که این وجود با
 بینادي برفرض تأکید شده  ارهاش هاي سؤال وجه مشترك همه ،امر واحد مشترك هستند

 تناسبی بی برجسته کردن ها آنتالش اصلی . ساختار نامناسب با توسعه در ایران است
 است که هر نوع اقدام تناسبی بیاین . شرایط اجتماعی ایران با جریان توسعه است

 ، فرض بینادي همهدیگر  عبارت  به. کند اي در ایران را به ضد توسعه تبدیل می توسعه
محققان جامعه ایرانی این است که ایران به دالیل بسیاري استعداد توسعه و پیشرفت را 

 مانع توسعه تأکید کرده است و دیگري بر عنوان بهیکی بر حضور سنت و دین . ندارد
 مانع و دیگري به نقش نفت و موقعیت عنوان بهنقش سابقه تاریخی و تمدنی 

 است غیرعقالنی ایرانی که خوي و  خلقري هم بر  ایران تأکید کرده و بسیاالجیشی سوق
 به مستندات تاریخی شان داعیهاین محققان براي نشان دادن اعتبار نظر و . اند تأکید کرده
  .اند  مراجعه کردهبرهم و  درهمپراکنده و 
  
در این فضاي فکري شخصیت . ماندگی عقب مثالواره عنصر دوم پارادایم -2

 این مثالواره اشاره هاي توان به بخش ر یک نگاه کلی میولی د. محوري وجود ندارد
بخش دوم، دوره تاریخ مورد مراجعه است و . بخش اول، منابع ارجاعی هستند. کرد

  . بخش سوم انسان ایرانی است
 به ماندگی عقب عنوان  باهایشان داعیه همه محققان این حوزه براي اثبات -الف

هایی است   منابع مورد ارجاع همانترین اصلی.  ندکن منابع تاریخی انتخابی مراجعه می
 رجل حال شرحهاي خارجیان در ایران و  سفرنامه.  استشده تهیه شده  اشارهکه با فرض 
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 از قدرت و سیاست دو منبع عمده براي محققان شده  خارج و خورده  شکستسیاسی 
  . بوده است
 مثالواره ها آن. باشد می تأکید بر دوره قاجاریه ها آن دومین بخش مثالواره -ب
 زیرا در این دوره تاریخی ،دانند  در ایران را عصر قاجاریه میماندگی عقبتاریخی 

 ها آنهاي طوالنی و شکست ایرانیان در  بخش اعظم سرزمین ایران در اثر جنگ
 منشأاز طرف دیگر، ساختار استبدادي نظام قاجاري . درامد کشورهاي همسایه ضمیمه به

 بازتولید نظام شاهی در قالب نظام پهلوي بر درنهایت مشروطه شد که بانقالظهور 
اي و مدنی   خیلی تفاوتی در وضعیت توسعه مدعیان این فضاي مفهومی. ایران حاکم شد

اند  اي هم مدعی عده. شناسند  از عصر پهلوي با ایران عصر قاجاریه نمیپسایران 
ل رژیم پهلوي انجامید به لحاظ سیاسی  مشروطه که به تشکیانقالبپس از شرایط ایران 
  . تر هم شد  نامناسب، در ظهور تفکر و جریان توسعه،و ساختاري

 شده ارائهدر این پارادایم فکري تصویري نارسا از انسان ایرانی .  انسان ایرانی-ج
  : شود  ویژه به بعضی از ابعاد انسان ایرانی اشاره میطور به. است

 که بوده و هستیم از خودمان ارائه ازآنچه بیشتر یشه تصوريهم  ناما ایرانی -
ایم سخن   بیش از میزانی که خوب بوده،ایم وقتی در مورد خودمان خوب گفته. ایم داده
ها   است هنر نزد ایرانیان است و بس یکی از همین کلیشهشده  گفته که  این. ایم گفته
 یا ،دمان بسیار باهوش هستندایم که مردم ایران مر در بسیاري از شرایط گفته. باشد می
 مردم ایران به دلیل هوش بسیارشان اهل ریاضی و کارها و رفتارهاي منطقی و که  این

 .عقالنی هستند

از طرف ...  تمدن ایرانی بهترین تمدن در طول تاریخ بوده است و که  این یا  -
 ، دین،گایم بدترین تعابیر را در مورد فرهن دیگر وقتی شروع به نقد خودمان کرده

 .ایم سیاست و دولت ایرانی بکار برده،  مردم،اخالق
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 و ریاکار و تابع باز حقهایم که ایرانیان مردمان  ایم و بارها هم تکرار کرده  گفته -
. ایم در این زمینه مستندات بسیاري ارائه داده. قدرت و استبدادزده  و احساسی هستند

 . و مخرباند شتاز شده در این زمینه پیهم آنهایی از مردم ایر گروه

هاي   متشکل از نظامماندگی عقبپارادایم . و نظري پارادایم  عناصر مفهومی. 3
هاي   مناسبات اجتماعی و نظاموهاي تحقیقاتی و متون و نیر و نظري و شیوه مفهومی 

 در این حوزه عبارتند مورداستفادههاي  ن نظریهیتر اصلی. اخالقی و ارزشی بسیار است
 استبداد آسیایی و شرقی و ایرانی، نظریه شیوه تولید آسیایی ایرانی، مفهوم  نظریه:از

فئودالیسم شرقی، آسیایی و ایرانی، نظریه جامعه و سیاست و فرهنگ و اقتصاد دوگانه، 
محققان و مدعیان هر . ابستهونظریه جامعه سنتی ضد توسعه، و مفهوم تجدد وارونه 

 با شان دهندگی توضیح تا بر دامنه اثر و اند اشته و نظري سعی د یک از فضاهاي مفهومی
   با ارجاع به یک واقعیت انضمامیها آن. هاي متنوع و پراکنده بیفزایند ارجاع به واقعیت

در .  دارندشان ادعایی منفک شده از شرایط تاریخی ایران سعی در اثبات داعیه مفهومی 
ادي در مورد جریان توسعه در ین بهاي سؤالدر طرح  مقابل کمتر تالش جدي و علمی 

 ها آن که این باوجود درنتیجه. اند  صورت دادهها آنایران و تالش در پاسخ دادن به 
  . باشند نگاه و روش در ضعف میجهت انگارند ولی از  کارشان را تاریخی می

  
ها و  ها و روش گیري ، جهتماندگی عقبعنصر چهارم پارادایم . 4
هاي افراد و  ها و تحلیل ها در قالب داوري گیري ن جهت ای.هاي اجرایی است سیاست

م از منابع متعدد یا  قرار دادهماندگی عقب پارادایم را در قالب ها آنهاي متعددي که  گروه
  :   شوند  به شرح زیر بازگو میطورکلی به

 و جستجو در سؤالدر طرح  تقدم سوگیري سیاسی بر سوگیري علمی  -الف
شکل اساسی همه تحقیقات صورت گرفته در مورد جریان این م. سؤالپاسخ به 

 ایران را فرض نیافتگی توسعهوقتی محققان ایرانی و خارجی . اي در ایران است توسعه
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 نخواهند نیافتگی توسعه جز به چیزي ،منابع حتی معتبر تاریخیبه اند در مراجعه  گرفته
 ایران به نیافتگی توسعهننده  کتابیدکه کرد  مستنداتی را برجسته خواهند ها آن. یافت

 . دنلحاظ تاریخی و تجربی باش

هاي  گیژ به تجربه زیسته ایرانیان به لحاظ تاریخی یکی دیگر از ویاعتنایی بی -ب
 اند رنگ و بوي ملی و بومیِ ما در تحقیقاتی که این افراد انجام داده. باشد محققان می

 جامعه و حیات داريربی با فرض ر محققان غبیشت که درحالی. بینیم کمتري را می 
. باشند  تحقیق را شروع کرده و جستجوگر ابعاد گوناگون عمل اجتماعی میفرهنگشان

گویند سنتی بودن  افرادي چون وبر و دورکیم وقتی از دوگانه سنتی و مدرن سخن می
شان و هم به سرنوشت فعلی جهان غیر غربی   هم متعلق به گذشته دور تاریخی،را

کنند نشان از   براي غرب معرفی میشان پیرامونیکنند و آنچه که در جهان  معطوف می
این نگاه به شکل معکوس در میان محققان توسعه ایرانی جاري . مدرن شدن است

دانند و سنتی بودن و  همه مدرن شدن و مدرنیت را متعلق به جهان غربی می. است
به همین دلیل است که .  ایرانی جبر فرهنگی متعلق به جهانعنوان بهسنتی ماندن را 

ر این محققان بر اساس دوگانه سنت و بیشت. شناسند بین سنت و مدرنیته تعارض می
 قبول ها آننتیجه سخن . دهند  جهان و توسعه و پیشرفت ایرانی را توضیح می،مدرنیته

تر  برچسب سنتی بودن و سنتی ماندن به شکل بد آن در ایران و مدرن بودن و مدرن
این زمینه تأکید شده است که جهان ایرانی هر نوع   درقدر آن. جهان غربی استشدن 

 . شناسند  میحاصل بیاش صورت داده است را  تالشی که براي گذر از ساحت قدیمی

هاي  ها و مطالعات، تکرار و ارجاع گی مشترك این نوع تحقیقژ سومین وی-ج
ي که در تاریخ ایران از سر عموم محققان شکست واحد. بسیار به شواهد ویژه است

ها یا حضور نامناسب سنت و فرهنگ و اخالق ایرانی صورت گرفته  ریاکاري دولت
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هاي دیگر حیات ایرانی  مورد تأکید قرار داده و در جهت جستجوي ساحتا راست، 
اي از تاریخ معاصر ایرانی دعواي روشنفکري و   ویژه در دورهطور به. اند برنیامده

 بر این امر تأکید شده است که گویی همه حوادث قدر آن. کرده استروحانیت ظهور 
حول این دوگانه رقم خورده ) در طول دویست سال گذشته(جامعه ایرانی معاصر 

ملی شدن نفت ظهور کرده پس از دعوایی که بین مصدق و کاشانی در مرحله . است
اده و همه را به  مراودات و مناسبات روحانیت و روشنفکري سرایت دکل بهاست را 

 شواهد تاریخی ایران که درحالی. کنند  این دوگانه دعوت میقطب یکحضور در 
 که این نزاع در هرچندحکایت از استمرار دعواي روشنفکري و روحانیت نیست 

 شده عنوان داغ و جنجالی ،شده اشاره از گرایش و نگاه محققان متأثرحوزه مطبوعات 
ر جنگ با روسیه و نقشی که عباس میرزا داشته شاهد دیگر شکست ایران د. است

... شاهد دیگر ماجراي دارالفنون است و. شود تأکید بسیار میباشد که بر آن  میاست 
 کالبدشکافی این وقایع و تنظیم رابطه بین این حوادث با کل جاي بهمحققان ایرانی 

 حیات نظام اجتماعی و فرهنگی، سیاست زده عمل کرده و حوادث منفرد را کل
 بر طبل قدر آن. اند انداخته   سیاسی و عقیدتی راهجاروجنجالایرانی قلمداد کرده و 

آن ي از حیات ایرانی که ا  تا صداي ظهور نوع ویژهاند دوگانه سنت و مدرنیته کوبیده

اي که مدرن است اما غربی نیست؛  مدرنیته. ام فراهم نشود  نامیده» ایرانیمدرنیته« را

به .  دین و اقتضائات ایرانی است، اخالق، سیاست،عطوف به فرهنگایرانی است و م
این . همان اندازه که مدرن است از منابع سنتی و فرهنگی ایرانی بهره گرفته است

از آن نیامده است .  نیستهم آن که شبیه طور همان غربی نیست مدرنیتهمدرنیته ضد 
.  بازتولید فضاي کهن باشداز سنت هم کپی نشده است که صرفاً. که تابع آن باشد

) سنت و مدرنیته(گویم متفاوت از هر دو   می،باشد گویم که ترکیبی از این دو می نمی
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ایجاد  مبهمی تواند فضاي   میها آن به اعتنایی بیي دارد که ا هاي ویژه است و داعیه
 . کند

را یک ضعف عمده در مطالعات تاریخی توسعه در   دیگري که من آنویژگی  - د
اگر فهم تاریخی .  فقدان حضور قدرتمند تاریخ و فهم تاریخی است،شناسم ن میایرا

اگر دانش تاریخی وجود که  طور همان ؛گرفت وجود داشت، دانش تاریخی شکل می
 شده است؟ علت اصلی این گونه اینچرا . داشت فهم تاریخی ظهور کرده بود

 مستند طور بهما ایرانیان . گردد برمیوضعیت به فقدان تهیه منابع تاریخ اجتماعی 
دانیم که از ما  همین را می. اند کرده  چگونه زیست میگذشتگانماندانیم که  نمی

اما منابعی براي نشان دادن نحوه زندگی .  هستیمها آن ما شبیه که ایناند یا  متفاوت بوده
ه و  اهل خانوادگذشته درحتماً ما ایرانیان .  استنشده شناخته درگذشتهمردم ایران 

اي وارد  تا این حدش شبهه. ایم کرده ایم و در این سرزمین زیست می اهل دین بوده
 در گذشته درمعلوم نیست که ما .  و کیف این زندگی معلوم نیست اما کم،نیست

 شده  گفتهدر یک معناي کلی . ایم یا خانواده گسترده کرده اي زیست می خانواده هسته
 واسطه به شده  تعریف  سنتِم و در جهانِیسنت هستاست که چون ما متعلق به جهان 

 خانواده ایرانی نتیجه در شکل گسترده داشته است، خانوادهاندیشمندان غربی،  
این سخنی کلی و . شود اي می  گسترده بوده و در حال حاضر دارد هستهدرگذشته

یرانیان از کجا معلوم که ا. مبهم است و بر اساس مستندات تاریخی بدست نیامده است
 مرتبط بوده باهم هر دو نوع خانواده را داشته و هر دو نوع خانواده در ایران گذشته در

 ، مناسک اجتماعی،هاي دینی یینآدر مورد زبان و . و هزاران سخن و مطلب دیگر
.  بسیاري هستهاي گویی کلی.  تولید و مصرف هم این وضعیت جاري است،اقتصاد
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تهیه منابع مستقل تاریخی جهت کمتر تالشی در  کهتوان مدعی شد   مینتیجه در
  .  اصل شده است، هاي مبهم صورت گرفته است و تکرار گفته

اي با  ادامه مطالعات توسعهکه توان مدعی شد   میشده اشارهبا توجه به نکات 
 در مورد توسعه و نوسازي در ایران، فضاي بحث و ماندگی عقبمحوریت پارادایم 
هایی  بایستی گام براي نجات از این وضعیت می. شتر خواهد کشاندعمل را به ابهام بی

 را شده ایجاددر ادامه نحوه گذر از وضعیت .  گشوديهاي جدید دیگر برداشت و راه
 در بحث، به گرایی آرمان قرار داده و براي اجتناب از سیاسی شدن و بررسی مورد

  . میکن  مهم در تغییر مسیر توجه میحداقل
  

    هاآل ایدهها و بین واقعیتعدم تقارن 
هاي  شاید یکی از مللی هستیم که توان کافی در ایجاد پیوستگی و ارتباط بین واقعیت

در فضاي را من اساس این ناتوانی . نداریمرا  هایمان ایده آل با مان تاریخیجاري و 
از انسان و در این پارادایم تصویري که . دانم  میماندگی عقبمتأثر از پارادایم  مفهومی 

این . شود نابهنجار است جامعه و فرهنگ و سنت و تاریخ و زندگی ایرانی ارائه می
جامعه ایرانی درگیر .  استپرداز خیالانسان ایرانی .  پیوسته نیستندباهمعناصر 
فرهنگ ایرانی در چرخه سنت و دین، تحجر و .  استمحدودشدههاي متعدد و  واقعیت

هاي  سنت ایرانی پر از خاطره.  استگرفته قرار... ، و، احساس و هیجانماندگی عقب
تاریخ ایرانی پر است از جنگ و . ینده استآزیباي متعلق به گذشته و تهی از نگاه به 

کشت و کشتار همراه با شکست و از دست دادن سرزمین و سلطه شاهان استبدادي که 
اند اال به همت  نداشتهرا هاي کهن بوده و توان برپایی تمدنی جدید  در پی ویرانی تمدن
و رزوها آها و  ها و ناکامی اي از چالش زندگی ایرانی مجموعه. پیوستگی با بیگانه

 زمان درگذر سخت شدن زندگی براي ایرانیان تر مهمهمه  از. هاست  و آرمانتمایالت
 را به فراز از ها آن ،سختی زندگی و فقدان نظام معنایی توضیح دهندگی شرایط. باشد می
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 تبلورها در قالب مباحث و مفاهیم آرمانی  فرار از موقعیت. ها سوق داده است موقعیت
 ایران و ایرانی را به تعارض بین واقعیت و ،شده  اشارهاین وضعیت .  استیافته
جهان ایرانی اعم از حوزه که در  ما شاهدیم نتیجه در.  کشانده استها آل ایده

ها و میل  توجهی به واقعیت استعداد کمداراي دي سیاستمداران و روشنفکران و مردم عا
ایم؟ اشاره کردم به دلیل سخت تعبیر کردن   عمل کردهگونه اینچرا .  هستیمها آل ایدهبه 

 را محور قرار ها آل ایدهبراي گذر از شرایط سخت و طاقت فرسا، . شرایط زندگی است
 دچار سرخوردگی ،است برایمان وجود نداشته ها آل ایدهداده و چون امکان تحقق 

هاي تلخ تن داده و با سرخوردگی مضاعف   نزار به واقعیتباحالتایم و دوباره  شده
نچه که در آ ناسزا گفته و مان گذشتهدر این شرایط هزاران بار به . کنیم زیست کرده و می

مان از  در بد جلوه دادن موقعیت. ایم ایم را زشت معرفی کرده دانسته غاز خوب میآ
 دشمنانماناین پیشی گرفتن در نقد و نفی خودي حتی . ایم  پیشی گرفتهانمان همدشمن

مان وادار ساخته   را به تمجید از گذشته تاریخیها آنرا به شک واداشته و بعضی از 
نچه که انجام آیون و رزمندگان در انقالب اعتراضی بعضی از شکوائیهما شاهد . است

 نکنند و  خواهند که خامی افراطی از نسل جدید می به شکل بسیار ها آن. دادند هستیم
 ،نسل جدید صورت دیگر دعوت این نسل از.  انجام دادند را دنبال نکنندها آنکاري که 

صورت دیگر، ارائه تصویري . هویتی و سوگیري اعتراضی نسبت به گذشته است بی
 از ایران در نزد شده  خارج بیشتر افراد ایرانی واسطه بهزشت و نامناسب از شرایط ایران 

  . است) ها خارجی(دیگران 
 در میان ها ایده آلها و تأکید بسیار به   به واقعیتتوجهی بیگیري  جهت

هاي جاري و تاریخی  شتی با واقعیتآ کمتر ها آن.  استشده دیده بیشتر نظران صاحب
م هست که به همین دلیل ه. اند  را اصل قرار دادهگرایی آرمان در عوض  وایرانی دارند

 در جهان ایرانی باره یک و فکري که در جهان جاري است  همه فضاهاي مفهومی
 فکري از یکدیگر مفهومی و حضور فضاهاي تناسب بهاصحاب دانش . حضور دارند
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 جاري   همه را متهم به نادانی کرده و جنگی توهمی، همه؛کنند  و زندگی میشده جدا
  .  استشده 

 ، جدید نیستایده آلی در ارائه تصویري حل راها  دادن این فضسروساماندر 
هاي   جامعه و فکر، ارجاع به واقعیتایده آلیشناسی از وضعیت  سیبآبلکه ضمن 

هاي  رمانی و الزامآهاي  من این معنی را در دوگانه تأکید بر الزام. است حداقلی مسلم و 
ما .  جاري استجا همهکه در  است هایی رمانی همانآهاي  الزام. ام  تعبیر کردهغیر آرمانی

. کنیم کنیم که خودمان عمل می  مفاهیم و مضامینی نقد میبا همانمردمان ایرانی همه را 
 خودمان در فضاي که درحالی شده است بداخالق یا اخالق بیگوییم که فالنی  می
گوییم که دولت و اصحاب سیاست  می. کنیم ی عمل میبداخالقاخالقی و  بی

 خودمان مسئول کاري و شغلی و عملی در جامعه حال درعیننیستند  پذیر مسئولیت
هاي همسایه چنین و  گوییم که خانواده می. دهیم مسئولیتی کار را ادامه می هستیم و با بی

براي گذر کردن . رویم  خانواده همان راه و روش را میعنوان بهچنان هستند و خودمان 
روري زندگی و فرهنگ و سیاست تأکید هاي ض  حداقلاز این وضعیت بهتر است به 

بگذاریم حداکثرها در کتاب و قانون و سند باقی بمانند . ها گذر کنیم حداکثراز کنیم و 
  . ها را محور قرار داده و در این زمینه توافق عملی کنیم  حداقلو 

  
   رفتار و ساختار توسعه در ایرانبندي صورت

هاي دستیابی به توسعه در   موانع و زمینهترین اصلی که اشاره شد، یکی از طور همان
در ارجاع به تجربه . اي در ایران است هاي جاري توسعه ایران عدم توجه به تجربه
 کشور که این فرض اول ؛بایستی چندین فرض را قائل باشیم توسعه در ایران در آغاز می

 برخوردار تري در جریان توسعه ایران در مقایسه با دیگر کشورها از تجربه طوالنی
 متعددي داشته وخیزهاي افتاین فرض ما را به فرض دومی که توسعه در ایران . است

 عبارت  به. کند راهنمایی می   به جامعه جدید شده استدهی شکل اساس نهایت درو 
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 معنی دهی ،سومین اصل.  استگرفته  شکل توسعه فرآیند جامعه ایران معاصر در دیگر 
  . در ایران استاي  هاي توسعه به تجربه

 جدیدي از بندي صورتتجربه توسعه اگر محور داوري و قضاوت ما قرار گیرد، 
 و محقق شده شده  انجام آنچه که بندي صورت. توسعه در ایران شکل خواهد گرفت

 عمل سازي شبیهها شود،  اگر توجه به خواسته. ها و انتظارات  ایدهبندي صورتاست تا 
 با لیبرالیسم در قالب سازي شبیه با مارکسیسم و سازي یهشب. دیگران پیش خواهد آمد

اي در  هاي توسعه  جریانتحلیل و  تجزیه. اي  گوناگون توسعه هاي مفهومی الگوها و نظام
سازي  شبیه«ن را من آاولین . هاي متعددي شده است ایران تاکنون دچار بدفهمی

... نامم و  و نظارت دولت میرا تحلیل در سایه قدرت   دومین آن،کنم  یاد می»مفهومی
ما در .  تأکید بر تجربه توسعه به لحاظ تاریخی قاعده دیگري خواهد داشتکه درحالی

)  اسالمیانقالبپس از پیش و (ایم تا یک الگوي واحدي به لحاظ زمانی  ایران آموخته
 و جنگ، انقالبپس از هاي متعدد از قبیل دولت عصر  یا توضیح توسعه در سایه دولت

 در که درحالی ،صر سازندگی، دوره اصالحات، دوره اصولگرایی، و دوره اعتدالع
جریان . کند ها ظهور نمی اي در طول دهه ماهیت توسعه در ایران خیلی تفاوت عمده

گویم که فعل و   نمی،ها نیست گیري سیاسی دولت توسعه در ایران مانند عمل و جهت
 و سادگی بهند، اما جریان توسعه در ایران  نیستمؤثرها در جریان توسعه  گرایش دولت

اي در ایران دچار تغییر  ها هم در جریان توسعه دولت. ها نیستند قطعی تابع فعل دولت
هاي توسعه در دوره  به همین دلیل هم هست که هنوز سایه قدرتمند برنامه. شوند می

است در    اسالمیانقالبپس از  یافته مانساز توسعه شروع نوعی بهسازندگی که 
 که دولت اصولگراي هرچند. شود  از دولت سازندگی دیده میپسهاي  دولت

 ویژه از دولت طور به و نهاي پیشی ادي سعی کرد تا خودش را از دولتژن احمدي
 همان راهی بازهم ، اماها معارض جلوه دهد سازندگی متمایز و در بسیاري از موقعیت

به همین دلیل است که باید از . کردند ن حکم میاي در ایرا هاي توسعه را رفت که جریان
 در فهم جریان توسعه در ایران گذر کرد و جریان توسعه را به گرفته شکلتابوهاي 



   
  
  
  

 71   عقب ماندگی و توسعه در ایران  

بایستی جریان توسعه   میدرنتیجه.  نکردپاره پارهرا  حوادث ویژه سیاسی تقلیل نداد و آن
 به نقاط ،وت و اوجدر ایران را امري یکپارچه قلمداد کرد و ضمن شناسایی نقاط ق

بایستی از  توجه به نقاط اوج و افول جریان توسعه ما را نمی.  توجه کردهم آنضعف 
اساس فهم و معنی دهی و توان  میاین نوع الزام را . ن غافل کندآفهم جریان کلی 

  .  جریان توسعه در ایران قلمداد کردبندي صورت
  

  عناصر اصلی توسعه در ایران 
ر طول سه دهه گذشته با چندین صفت و مشخصه عمده دایران مشخصات توسعه در 

دوم محوریت دادن . اول تأکید بر پرپایی بوروکراسی در ایران است:  استتعریف قابل
عمومی  اهمیت دادن به نیازهاي ،به توسعه شهرها و نظام مدرن شهري است و سومین

ایران در طول سه دهه اي در  هاي توسعه این سه مشخصه عمده در همه برنامه. جامعه
بایستی جریان   میوقت  آنخوب اگر این داعیه را پذیرا باشیم، . شود گذشته دیده می

اي که با کانونیت دولت و نظام  جریان توسعه.  جدید تعریف کنیماي گونه بهتوسعه را 
 یابد و شهرها را اصل قرار داده و نیازهاي عمومی  میسروسامان) بوروکراتیک(اداري 

  . کند  را دنبال میشده یفتعر 
 به بررسی این سه طورکلی بهدر ادامه . دناما این سه مشخصه اشکاالتی هم دار

نقد و بررسی . شود ن اشاره میآمشخصه عمده توسعه ایرانی با توجه به نتایج و ابعاد 
. در ایران است این سه مشخصه راهی در دستیابی به الگوي توسعه ایرانی اسالمی 

، با بازشناسی سه مفهوم و قاعده مرکزي توسعه در ایران است که امکان دیگر  عبارت به
  .فراهم خواهد شد  ،اي که ایرانی است و اسالمی ارائه الگوي جدید توسعه

 براي ادامه توسعه نظام اداري 1بایستی حد یقفی اي می  جریان توسعهکه ایناول 
بایستی  می. اي است هاي توسعه برنامهقل ث مرکز همنظام اداري ایران هنوز . شد قائل می

                                                
-حد توقفی  
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 که دیگر از کوچک یا بزرگ کردن دولت به لحاظ اداري رسید می فرازمانی و موقعیتی 
کنند تا نظام اداري کارآ به معنی دولت کوچک   همه تالش میکه درحالی. شدیم افل میغ

  بازنگري . کردن نظام اداري استتر بزرگ کردن و ناکاراتربسازند ولی حاصل کارشان 
 دراول تعیین جایگاه نظام اداري و : رساند این مشخصه ما را به چندین امر جدید می

 دیگر در جریان توسعه از مؤثردوم، به رسمیت شناختن نیروهاي .  دولت در ایراننتیجه
اي و صاحبان مشاغل و حرف، و  هاي فنی و حرفه ، گروهداران سرمایهقبیل تجار و 

  . دانشمندان
شهرهاي متعدد در طول سی . باشد  مرکزیت شهرها میشده  اشارهگی ژویدومین 

در حاشیه این اقدام . اند  شدهتر بزرگ هم ن و شهرهاي بزرگ پیشیشده ایجادسال اخیر 
حاصل کارها فروپاشی روستاها )  و تولید شهرهاي جدیدنبزرگ کردن شهرهاي پیشی(

 درجریان پایان یافتن حیات روستایی و هاي اخیر   در سالمتأسفانه. در ایران بوده است
قرار بود جریان توسعه در ایران با .  اقتصاد کشاورزي در ایران شدت گرفته استنتیجه

 همه ایران تبدیل به شهر شود که اینمرکزیت شهرها سامان فنی و ملی و جهانی یابد نه 
 راهی در تعیین بازشناسی این مشخصه. دن میرایی را بیابروند  همو روستاهاي ایرانی 

... رابطه بین شهر و روستا، اقتصاد کشاورزي و صنعتی، زندگی شهري و روستایی، و 
ساختار ) ینده هر یکآرابطه، کارکرد و (با محوریت یافتن این سه موضوع . است

  .جدیدي در جریان توسعه ایران فراهم خواهد شد
یکسانی معنی از موجب شده است تا ) توجه به نیازهاي عمومی(گی ژسومین وی

مد آ یکسان در پی کسب درطور به ایرانی آدمیانهمه . فقر و ثروت در جامعه فراهم شود
نتیجه تأکید بر نیازهاي . باشند گیري از امکانات دنیاي مدرن می و تحصیل و بهره

. ها و رفتارها را فراهم ساخته است  نیازها و عالئق و گرایشسازي یکسان زمینه  ،عمومی
 جامعه براي دستیابی به نیازهاي سازي فعالراهی بود در    نیازهاي عمومیتوجه به

 که  حالی در ،هاي اجتماعی ها و شرایط تاریخی و طبقاتی افراد و گروه مرتبط با موقعیت
 است و همه مردم را منتظر شده  تبدیلبه ضد خود  اهمیت دادن به نیازهاي عمومی 
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 به توسعه رسیدن درشناسی این مشخصه راهی باز. دریافت امکانات قرار داده است
ضعیت جریان توسعه وتنظیم رابطه بین این د. مردم مدار و توسعه غیر مردم مدار است

را از ابهام منافع ملی و نیازهاي اساسی دور خواهد کرد و دستیابی به مدلی که هر دو 
  .  پاسخگو باشد، فراهم خواهد ساختتوأماننیاز را 

  
  هاي دستیابی به توسعه بومی امها و الز زمینه

هاي متعددي وجود دارد که در  اي در ایران الزام توسعه در ارائه الگوي ایرانی اسالمی 
ها اجتناب از طرح   الزامترین اصلییکی از .  استشده پرداخته ها آنمتن مقاله به 

 تأکید بر جاي بهدر این مسیر . هاست  و در مقابل تأکید و تمرکز بر داشتهگرایی آرمان
 اول ما را سؤالزیرا .  تأکید خواهد شد»چه نباید کرد؟« سؤال بر »چه باید کرد؟« سؤال

دهد که همراه با افزایش انتظارات و   جدیدي در توسعه سوق میگرایی آرمان سوي به
در .  بهتر از شرایط استگیري بهرههاي پیرامونی و تواناسازي در  رزوها تا فهم واقعیتآ

 توسعه جاي بهو تجربه توسعه   و نظري، توسعه بومی  به لحاظ مفهومیاین مسیر، 
 محوریت بخشیدن جاي به اصل خواهد شد و به لحاظ عملی هم ماندگی عقببیرونی و 
  . و توسعه مردم مدار تأکید خواهد شد  هاي متمرکز دولتی بر مشارکت مردمی به برنامه

ی عملی در توسعه و پیشرفت  که اشاره شد براي دستیابی به الگویطور همان
 چه سؤالمن با .  بگوییم که چه باید بکنیم باید بگوییم که چه باید نکنیمکه  اینبیش از 

 که به کسانی  همهچون . دارم  مشکلباید بکنیم در این سطح از بحث و زندگی ایرانی 
رایمان رمانی کرده و زندگی کردن را بآ ما را وارد فضاي جدید اند شده وارداین بحث 

ها را  رمان زمینه دور شدن از واقعیتآ متعارف به ازحد بیشاصال تأکید . اند سخت کرده
کند؛ فرهنگ و   فرد ضد واقعیت یا گریزان از واقعیت تولید میدرنهایتفراهم ساخته و 

ساخته   سازد و دولت و نظام سیاسی توهمی جامعه ضد واقعیت و گریزان از واقعیت می
اظ است که بهتر است یا شاید بهتر باشد بگویم باید از چه باید کرد بدین لح. شود می
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 براي ما چه ارمغانی »چه باید کرد؟«شعار . دور شد و چه نباید کرد را اصل قرار داد
اتفاقاً وقتی در .  براي ما ارمغانی نداشته استسؤالگویم که این  داشته است؟ نمی

 سؤالاین . رسد  به دادمان رسیده و میسؤال ایم این قرارگرفتهمقایسه با دیگري معترض 
 حاضر جا همه لیبرالیستی کمونیستی و ماتریالیستی و ایدئولوژيوقتی اهمیت داشت که 

در آن زمان بود که روشنفکران و . بود و اسالم را متهم به ضعف و سستی کرده بود
سلمان ایرانی  انسان مپذیري مسئولیت به سؤالسیاستمداران ایرانی با ارجاع به این 

.  و تشکیل نظام شد» اسالمیانقالب« بزرگ با عنوان   اقدامیهم  آنرسیدند و حاصل 
اما ما در شرایطی .  دارد»چه باید کرد؟« سؤالها ریشه در توجه و تأکید بر  این اقدام

هایی بزرگ و ساختار شکنانه انجام دهیم که ضرورتی در  نیستیم که بخواهیم اقدام
من اصرار دارم که شرایط جامعه ایرانی .  داشته باشیمسؤاله این بازگشت مجدد ب

 چه سؤالبایستی دوباره به   بود میگرا تحولاگر .  نیست تغییر خواه استخواه تحول
در تغییر و . شواهد نشان از میل و اراده جامعه به تغییر و بهبود است. برگردیمباید کرد 

  .  چه باید کردسؤالد برسیم تا  چه نباید کرسؤالبهبود است که باید به 
خیلی . ها را نباید طرح کرد خیلی ایده.  خیلی کارها را نباید کردچه نباید کرد؟

چرا؟ چون هر ورود و اصرار بر بایدي جامعه را از . ها را نباید انجام داد گذاري سیاست
م، هایی جاري تن دهی اگر از بایدها دور شویم و به الزام. هستی بازخواهد داشت

 تمیزي بین عقالنیت و نهایت در شرایط عمل و تجربه جاري خواهد شد و وقت آن
این نبایدها . بدست خواهد آمد... جهل، دینداري و توهم دینداري، زندگی و خیال، و 

ها  ها و نداشته ها و آرمان ها ما را به خواسته  بایدکه  حالی درد نکشان ها می ما را به داشته
هاي جدید و  ها و خواسته  و فرهنگ ایرانی توان توجه به آرمانجامعه. ندنکشا می

هایش توجه کند دچار یاس و  اگر به نداشته. هاي بسیاري را ندارد  نداشتهدرنهایت
در این شرایط خواهد بود که با افزایش جمعیت نابسامان به . خواهد شد سردرگمی 

ها روبرو خواهیم  رخ نابسامانیلحاظ روانی و اجتماعی روبرو خواهیم شد و با افزایش ن
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 از  هاي متعدد در خانواده ایرانی را به فهم توهمی شاید بتوان افزایش نرخ نابسامانی. شد
  . ها توضیح داد  داشتهجاي بهها  نداشته

 خواهیم پیها  ها و توانایی ها و داشته  چه نباید کرد ما به واقعیتکه اینبا تأکید بر 
در سال گذشته هشت میلیون نفر از مردم که دیروز خواندم . انهاي دیگر برد تا توانایی

ها در شرایطی است که مردم  افزایش این نوع مسافرت. اند سفرکردهایران به خارج 
افزایش نرخ تورم و بیکاري و هزاران دردسر دیگر . مشکالت اقتصادي بسیاري دارند

چرا؟ چون . اند ر نشده ولی مردم از رفتن به خارج از کشور و مصرف دو،جاري است
اگر . ها ها و نداشتن کنند تا با واقعیت ها و بایدهاي بسیار زیست می هنوز هم با آرمان

بی یا آنکارا به شهرهاي ایران شد قطعاً مردم به جاري رفتن به د ها اصل می واقعیت
گرفت و هزاران ماجرا و قصه شکل   درون کشور رونق میوآمد رفترفتند و  می
هاي استراحتی را اصل قرار   ها و مکان توانستیم بهبود جاده در این مسیر می. گرفت می

هجوم حجم انبوه نیروي انسانی . شد داده و زندگی و توسعه اقتصادي در ایران اصل می
 با ارتباط بیهاي کم یا  و سرمایه اقتصادي به خارج از کشور ریشه در القائات آرمان

هایی که معطوف به زندگی روزمره مردم ایرانی  آرمان برتأکید . هاي جاري دارد واقعیت
شرایط . تواند به ویرانی ساختارهاي اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی بینجامد باشد، نمی

رزوهاي مردم در ایران قابل جستجوگري آها و   شده است که آرماناي گونه بهموجود 
که من اصل را بر بیان این است . نیست و براي بسیاري راه در خروج از کشور است

هاي از  پردازي هاي ریشه در خیال دانم تا نداشتن  میها در واقعیتهاي ریشه  نداشتن
  . مدهآبیرون 

هاي مهم   حداقلتأکید بر چه نباید کرد تا چه باید کرد ما را با جهانی واقعی که 
تا هایی که اساس زندگی مردم است  حداقل. کند عملی در آن جاري است روبرو می

  . و توهم را در پی داردپردازي خیالحداکثري که 
  



  
  
  
  
 1394، بهار 22 شماره ، اجتماعیریزي رفاه و توسعه فصلنامه برنامه     76 

  گیري نتیجه
، جریان توسعه در ایران به لحاظ ماندگی عقبدر این مقاله با دوگانه دیدن توسعه و 

 تا با درك از مشکالتی که در مسیر اندیشه فت و نظري مورد واکاوي قرار گر مفهومی
است زمینه و شرایط گذر از این  دچار شده ماندگی عقبتوسعه با سلطه پارادایم 

مدعاي . وضعیت و دستیابی به شرایط مناسب ارائه الگوي توسعه در ایران فراهم شود
 بر فضاي توسعه بود که حاصل ماندگی عقب در این مقاله بر غلبه پارادایم مؤلفاصلی 

گ و ها در مورد انسان ایرانی، جامعه ایرانی، فرهن بدفهمیاز اي  گیري مجموعه آن شکل
. باشد  نتایج توسعه مینهایت دراي در ایران و  سنت در ایران، دولت و کارگزاران توسعه

هاي   توسعه در ایران به پرداختن هزینهماندگی عقبقبول فضاي ناشی از سلطه پارادایم 
ي اصلی این بود که ا مدعدرنتیجه. توسعه و ضدیت با توسعه در ایران خواهد انجامید

بایستی بازنگري   می،ماندگی عقبز توسعه ضمن گذر از پارادایم براي فهم واقعی ا
اي از   صورت گرفته و از اعمال مجموعهها ایده آلمجدد در رابطه بین واقعیت و 

.  بر واقعی جریان توسعه خواهد شد، اجتناب شودایده آلیهایی که بر غلبه فضاي  الزام
اي در ایران   حرکت توسعه،هاي موجود در این موقعیت با تأکید جدي بر سرمایه

 به همسویی نیروها و فضاهاي فکري خواهد ،هم آن خواهد شد و حاصل پذیر امکان
ایده آل اي در ایران بایستی از  ، براي دستیابی به الگوي توسعهدیگر عبارت به. انجامید
 هاي زیست ایرانی تأکید هاي موجود و شیوه ها و داشته  اجتناب کرد و به سرمایهگرایی
)  و تأکید بر زیست ایرانیایده آل گراییاجتناب از (جهی واین حرکت د. داشت
  . سازد در ایران را فراهم میتوسعه  ورود به تجربه ساز زمینه
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