
  
  
  
  
  
  

   مديريت توسعه در ايرانةارزيابی نحو
  

  ∗يارمحمد قاسمي

  شناسي دانشگاه ايالم استاديار گروه جامعه

  )٢٣/٢/٨٧، تاريخ تصويب ١٥/٢/٨٦تاريخ دريافت (
  

  چكيده
 يعنـي مـديريت   ،در اين مقاله به تحليل نظري يكي از مهمترين مسايل مرتبط با توسعه در ايران         

نجا كه به اعتقاد ما قريب به يك قـرن اسـت كـه پيـشگامان مدرنيتـه در              از آ . ايم  توسعه پرداخته 

كشور عموماً و مديريت توسعه باالخص، مكتب نوسازي را آگاهانه يا غافالنه، در امر توسـعه،                 

شناختي ايـن مكتـب را مطـرح و          اند، از اين رو ابتدا مباني نظري و روش          الگوي خود قرار داده   

ارچوب نظري خود كه مبتني بر رويكرد هابرماس است، مبادرت          سپس با نقد آن، به معرفي چه      

مـديريت  ويژگـي    ايم كه مهمترين    دست يافته  براساس اين تحليل نظري به اين نتيجه         .ايم  نموده

بعـد  (توسـعه   افـزاري    افزاري وارداتي و غفلت از بعد نرم       توسعه در ايران، تكيه بر بخش سخت      

جهـان   اب ايـن رويـه، باعـث گرديـده كـه زيـست            انتخـ  . اسـت  )سياسي و فرهنگي   ـ اجتماعي

اجتماعي تحت تسخير سيستم درآيد و بـه تـدريج آثـار زيانبـار خـود را بـه صـورت افـزايش                   

  . ها و جرايم اجتماعي، نشان دهد آسيب

هاي   جهان، سيستم، مدرنيته، مدرنيزاسيون، بخش     توسعه، مديريت توسعه، زيست   : واژگان كليدي 

  . ساالري  فن،وسعهافزار ت افزار و نرم سخت

                                                            
 Email: ym_ghasemi2004@yahoo.com                                                      ٠٩١٨٣٤١٠٠٨٦:  تلفن. ∗
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١٦٤

  مقدمه
اي پيچيده است و صرفاً شامل مجموعه تحوالت اقتـصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و                 توسعه، پديده 

و درست به همين خاطر اسـت كـه         . تنيدگي اينها مهمتر است    سياسي نيست بلكه نحوه تركيب و درهم      

تـوان از زاويـة ديگـر بـه           مـي . گردد  شود توسعه يك پروسه كيفي است كه در جامعه ايجاد مي            گفته مي 

را چندبعدي انگاشت، ابعادي كه هر يك به بخشي از نيازهاي جامعـه پاسـخ                توسعه نظر انداخت و آن    

بعـد اول شـامل امـور    . توان حداقل توسعه را در دو بعد خالصه كـرد  در يك نگاه اجمالي مي    . دهند  مي

حـساب  ه  ي توسعه ب  افزار سخترا بخش   توان آن   مادي و زيربنايي و تكنيكي است، كه به تعبير ديگر مي          

اين بعد شامل امور عيني و هرگونه امكاناتي است كه به نيازهاي مـادي و اساسـي انـسان پاسـخ                     . آورد

 ،دهند، اما در بعد دوم، نظرها به سوي اموري است كه ديگر صـبغه مـادي ندارنـد، بلكـه غيرمـادي                       مي

افزاري توسعه منـسوب نمـود، بعـدي كـه           ه بعد نرم  توان ب   گونه امور را مي     اين .ذهني و تفسيري هستند   

 با توجه به اين ابعـاد، ديگـر         .مي است كه آن نيازها مادي نيستند      پاسخگوي بخشي ديگر از نيازهاي آد     

توان با ايجـاد توسـعه اقتـصادي و تكنيكـي و              نبايد توسعه را امري صرفاً مادي انگاشت و بنابراين نمي         

بلكـه بـا    . شـود  م دست يافت، زيرا توسعه با كاالهاي مادي آغـاز نمـي           زيربنايي، به توسعه در اين مفهو     

شـود و تربيـت، انـضباط و سـازماندهي منطقـي         آدميان و تربيت آنها، با سازمان و با انضباط آغـاز مـي            

  . باشند مفاهيمي مادي نيستند، بلكه اموري ذهني، فرهنگي و معنوي مي

  كه : دهدها پاسخ  اين مقاله در نظر دارد به اين سؤال

  ؛هاي توسعه چگونه است در برنامهتركيب اين دو بعد  ـ١

  ؛جه مديريت توسعه قرار گرفته استي توسعه عمالً مورد توافزار نرمتا چه حد بعد ذهني يا  ـ٢

  . هايي مواجه بوده است اتخاذ رويكرد غالب توسعه با چه پيامدها و هزينه ـ٣

هاي توسعه در ايـران گرچـه در بردارنـدة       ت كه برنامه   معتقد اس  ه، نگارند التسؤا در پاسخ به اين   

 يا در حاشيه بوده و يا اينكـه         ،ي يا ذهني توسعه   افزار نرماين دو بعد اساسي است، ولي در عمل، بخش          

به عنوان مثال در برنامـة چهـارم توسـعه    . درآمده استآن قرار گرفته و به تسخير   بعد اول   الشعاع   تحت

گذاري، افزايش صادرات غيرنفتي، رشـد         عباراتي از قبيل، افزايش سرمايه     هاي توسعه در   برخي از هدف  

هـا    گذاري، كاهش تورم، كاهش بيكاري، كاهش وابستگي به صـادرات نفـت و ده               صنعتي، رشد سرمايه  

كاهش و افزايش كمي و مادي مطرح گرديده اما اموري از قبيل افـزايش مـشاركت سياسـي، مـشاركت      

ي و فرهنگـي    افـزار  نرمي، سرمايه انساني، اعتماد اجتماعي و مواردي كه جنبه          اجتماعي، سرمايه اجتماع  

ها  دارند يا از قلم افتاده و در حاشيه بوده يا به عنوان زينت سند توسعه مطرح شده بدون اينكه مكانيسم             
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 توجهي به بعد ذهني توسعه بـراي جامعـه          اين بي . بيني شده باشد   و چگونگي ايجاد آنها در جامعه پيش      

  . توان ناديده انگاشت هاي اجتماعي نمي بر بوده و پيامدهاي آن را در افزايش نرخ آسيب ايران هزينه

  

  تعريف مفاهيم 
   ١مدرنيته

 ويژگي شـاخص آن تحـوالت دائمـي    توان عصري توصيف كرد كه   مدرنيته را در بهترين وجه مي     

 و اعتقادات خود را به مثابه        عصري كه اشكال حقوقي خود، آفرينش مادي و معنوي خود، دانش           است،

» اطالعيه بعـدي  «كند، جرياناتي كه صرفاً تا       جرياناتي سيال، گذرا، متغير، غيرثابت و غيرقطعي تلقي مي        

اسـت   توجه مدرنيته به ساختار آگاهي زمان حال تـاريخي           .)۵۹۲: ۱۹۹۶ ،باومن(بايد به آن باور داشت      

صـنعتي شـدن،    شناختي، بدواً بـا مفـاهيمي چـون          عهو به عنوان يك مفهوم جام     ) ۳۴۰: ۱۹۹۷آزبورن،  (

عالوه بر اين سـرمايه داري،      «. ، بوروكراسي، شهر و شهرنشيني همراه است      ٢ شدن دنياگرايي يا غيردينی  

هلد،  (»آيند  مي قدرت اجرايي هماهنگ شده و توجه به قدرت نظامي از ديگر وجوه مدرنيته به حساب              

 به عنوان جرياني بدانيم كـه از برآينـد مدرنيزاسـيون و مدرنيـسم،                اما بهتر است مدرنيته را     .)۳۳: ۱۹۹۳

  . شود ايجاد مي

  ٣مدرنيسم

هـاي زيباشـناختي از      هـا و گسـست     اي از انقطاع   مدرنيسم، بيانگر مجموعه بسيار متنوع و گسترده      

گاهي به عبارت ديگر مدرنيسم، مفهوم يا برداشتي از آ        ). ۳۸۲: ۱۹۹۶پينكني،  (سنت رئاليسم اروپا است     

اي كه از طريق درك خـود بـه عنـوان            اي بدواً و اساساً تاريخي، گفتمان سوژه       و شناخت، به مثابه پروژه    

توان بـه عنـوان جنبـه         مدرنيسم را مي   .)۴۶۰-۸۴ :۱۳۸۰نوذري،  (گردد   راوي تاريخ به استقالل نايل مي     

  .فرهنگي، هنري و ذوقي مدرنيته تعريف نمود

٤مدرنيت
دانند و آن را بـه عنـوان شـكل            مي ، مدرنيت را مترادف با مدرنيته     نظران برخي از صاحب  : 

اي   ايـن اسـاس اوالً آن را مجموعـه         كنند و بر   مختصر شده تعبير جامعه مدرن يا تمدن صنعتي تلقي مي         

جهان، به عنوان جهاني آزاد بـراي تغييـر، بـه           هاي   ها نسبت به جهان و نسبت به ايده        معين از طرز تلقي   

 د صنعتي و اقتصاد مبتني بر بازار      نهادهاي پيچيده، به ويژه تولي    به عنوان   لت انسان، ثانياً،    دست يا با دخا   

                                                            
1. Modernity 
2. Scularization  
3. Modernism  
4. Modernity  
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كننـد    مـي اي، تعريف  ملت و دموكراسي تودهـ ، حد معيني از نهادهاي سياسي، از جمله دولت   باالخرهو  

  ).۱۶۵: ۱۳۸۰پيرسون، (

١مدرنيزاسيون
نر باشد، توجهش به بعد سياسـي       مدرنيزاسيون بيش از آنكه تأكيدش بر فرهنگ و ه        : 

 تفكر رايج درباره مدرنيته به دو       ،)۱۱۰: ۱۳۷۹( رو به نظر مارشال برمن     از اين . و اقتصادي مدرنيته است   

مدرنيزاسـيون در اقتـصاد و سياسـت،        . بخش تقسيم شده و سد سكندري ميان آن دو كشيده شده است           

  .مدرنيسم در هنر، فرهنگ و ادبيات

  

  مالحظات نظري 
   مدرنيزاسيون و ابعاد آنـ١

يكي از مكاتبي كه در زمينة توسعه و توسعه نيافتگي، به ويژه در جهان سوم، از اواسط قرن بيستم                   

ي كه موضـوع اساسـي مقالـة حاضـر در           ياز آنجا . ، مكتب نوسازي است   مطرح گرديد در محافل علمي    

شـود و سـپس بـا نقـد آن            مـي ارتباط با اين مكتب است، ابتدا به طور مجمل بـه معرفـي آن مبـادرت                 

  . گردد چهارچوب نظري مقاله ارائه مي

توان محصول تاريخي سه رويداد مهم، بعد از جنگ جهاني دوم بـه شـمار                 مكتب نوسازي را مي   «

  : آورد كه عبارتند از

براي بازسازي اروپاي   ظهور اياالت متحده آمريكا به عنوان يك ابرقدرت و ارائه طرح مارشال             ـ  ١

  ؛جنگ زده

  ؛هايي از آسيا گسترش جهاني كمونيسم و توسعه نفوذ اتحاد شوروي در اروپاي شرقي و بخشـ ٢

هاي استعماري اروپايي در آسيا، افريقا و امريكاي التين كه منجر بـه ظهـور                تجزيه امپراطوري ـ  ٣

  .)٢٩: ١٣٨٠ سو،( »هاي جديد در جهان سوم گرديد شمار بسياري از كشورها و ملت

مينة تاريخي، طبيعـي بـود كـه نخبگـان سياسـي در آمريكـا، انديـشمندان علـوم                   در يك چنين ز   «

اجتماعي را به مطالعه كشورهاي جهان سوم ترغيب نمايند، تا از اين طريق ضمن دسـتيابي بـه توسـعه                    

اقتصادي و ثبات سياسي در اين مناطق از غلتيدن كـشورهاي مزبـور بـه دامـان بلـوك كمونيـستي نيـز                     

  .)٩٣: ١٩٨٣يروت، چ(لوگيري نمايند ج

 در مرحله اول كـه بـه        .گيري دو مرحله را پشت سر گذاشته است        مكتب نوسازي در فرآيند شكل    

هـاي زيـر را      گرايي و كاركردگرايي، ويژگي     با استعانت از نظريه تكامل     ،نوسازي كالسيك مشهور است   

                                                            
1. Modernization  
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حله، تجـانس آفـرين،     بر اين اساس نوسازي يك فرآيند مرحله به مر        . در نظريات خود وارد كرده است     

  . اروپائيزه، غيرقابل بازگشت، رو به پيشرفت و طوالني است

گرايي و كاركردگرايي    هاي تكامل  اعضاي مكتب نوسازي عالوه بر اشتراكاتي كه با فروض ديدگاه         

هـاي خـود را در       اينان بحث . اند  شناختي مشابهي را نيز در تحقيقات خود برگزيده        دارند، رويكرد روش  

نمايند و بنابراين چندان مايل نيـستند كـه خـود را بـا مـوارد                  بسيار كلي و انتزاعي مطرح مي     يك سطح   

واحـد تحليـل از نظـر هـواداران نوسـازي،      . منحصر به فرد و رويدادهاي خاص تاريخي درگير سـازند    

توان گفـت نظريـات نوسـازي اساسـاً نظريـات دگرگـوني              سرزمين ملي است و از اين رو مي         يا دولت

  . روند  ميملي بشمار سرزمين

پـردازان مكتـب نوسـازي بـين جوامـع نوسـازي شـده و                در مقياس فراتر از سرزمين ملي، نظريه      

پـردازان ايـن مكتـب مهمتـرين         بـه عنـوان يكـي از نظريـه        » لوي«هايي قائلند،    غيرنوسازي شده تفاوت  

  . بيند مي گونه اختالفات ميان جوامع نسبتاً نوسازي شده و جوامع نوسازي نشده را اين

  

  نوسازي شده   نوسازي نشده   نوع جامعه 
  زياد  بندي درجه پايين تفكيك  ها گرايي سازمان تخصصي

  زياد  خوداتكايي كم  ها وابستگي متقابل سازمان

  گرايي، امتزاج كاركردها سنت، خاص  محور تأكيد در روابط
گرايي، كاركردهاي  عقالنيت، عام

  اختصاصي
  زياد  كم  درجه تمركزگرايي

  زياد  ناچيز  تمركز در وسايل مبادله و بازار
بوروكراسي و مالحظات 

  خويشاوندي
تقدم قواعد خانوادگي خويشاوندگرايي به 

  عنوان يك فضيلت
جداسازي بوروكراسي از ديگر 

  ارتباطات

  وابستگي متقابل شهر و روستا
طرفه كاال و خدمات از روستا  جريان يك

  به شهر
ت از جريان دوطرفه كاال و خدما

  روستا به شهر
  ) به نقل از سو١٩٦-٢٠٠: ١٩٧٦لوي، : منبع(

  

اسـاس آن يـك      شناختي خود را تعريف كرد و بـر        نوسازي اوليه، اين چنين، مباني نظري و روش       

گرايـي،   تالش اين مكتب بـر پيـشرفت      . يافتگي ترسيم نمود   فرآيند جهانشمول و عام را در مسير توسعه       

 بخـش   ن اساسي اين بـود كـه بـا عمـده سـاخت            ضفر زيرا پيش .  بود زاراف سختتكنوكراسي و تكيه بر     

ي بـه تبعيـت از آن، دگرگـون خواهنـد شـد و راه خـود را بـه سـمت                      افزار نرمهاي   ، بخش افزار سخت

  . پيشرفت باز خواهند كرد

 انـد كـه بـر       قـواره بـوده    پردازان نوسازي اوليه، در واقع ارائه دهنده نوعي توسعه خطي و بي            نظريه

س آن ابتدا بايد در حوزة تكنولوژي و اقتصاد تالش كرد و آن را به جامعه تزريق نمود، آنگاه سـاير                     اسا
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 است كه به طور     ١ها ليپست   از جمله اين   .خود و به تبعيت از آن، دگرگون خواهند شد        ه  ب ها خود  بخش

 كه ادبيـات ايـن   سازد وي خاطر نشان مي . كند  آشكار از اولويت توسعه اقتصادي بر دموكراسي دفاع مي        

تـر باشـد، احتمـال دسـتيابي آن بـه       موضوع از زمان ارسطو تاكنون مدعي است كه هرچه كشوري مرفه      

  .)٣٠٩: ١٩٨٧والرشتاين،  (دموكراسي بيشتر است

 تـابعي از آهنـگ و       ٢جهان اجتمـاعي   در اين استدالل، اولويت با سيستم است و در عوض زيست          

ـ  بـراي    ،به سخن ديگر  .  مادي است  هايحجم تكنولوژي، سرمايه و دستاورد     جهـان متغيـر     ان زيـست  آن

هـا اسـتفاده       گرچه مكتب نوسازي اوليـه از ايـن ادبيـات و واژه            . مستقل است  يوابسته و سيستم متغير   

  .اي رسيد نتيجهشناختي آن، به چنين  توان با توجه به مباني نظري و روش كند، اما مي نمي

ي كه شامل، سرمايه    افزار نرم توسعه و وابسته دانستن امور       نگاه يكسويه و عام اين مكتب به مقوله       

هاي ارتباطي در جامعه بشري و نيز غفلـت    توسعه اجتماعي و خالصه كنش  اجتماعي، اعتماد اجتماعي،  

شناختي اين مكتب، مـورد نقـد و          باعث گرديده تا مباني نظري و روش       ،هاي اجتماعي  از تاريخ و سنت   

هايي كه در مورد اين مكتـب صـورت گرفـت منجـر بـه        و تعديلحعه جر بررسي قرار گيرند، و مجمو    

، تكيه بر سنت نه به عنوان عـاملي هميـشه            نو  در اين رويكرد   .گيري مكتب نوسازي جديد گرديد     شكل

منفي و نيز نقش مطالعات مشخص موردي، و در نهايت توجه بيـشتر بـه عوامـل خـارجي در مباحـث           

قـواره و يـك بعـدي خـارج شـود و             زي از آن جنبة تك خطي، بي      توسعه، باعث گرديد تا مكتب نوسا     

در اين گفتار، ضمن تأييد انتقـاداتي كـه بـر مكتـب             . تر شوند  هاي آن، به واقعيات جامعه نزديك       تحليل

هاي مكتب نوسازي جديد را به واسطه تأكيد اين مكتب روي مبـاني              نوسازي اوليه وارد است، استدالل    

 و سيـستم و سـازوكار روابـط ايـن دو مقولـه،              جهان زيستلت آن از رابطة      نوسازي اوليه و غف     اساسي

تـري از   بينانـه  اين اساس، به معرفي يك چهارچوب نظري كه به اعتقاد ما تبيين واقع       ناكافي دانسته و بر   

زيرا به باور مـا مكتـب نوسـازي در    . نماييم دهد، مبادرت مي    فرآيند توسعه در جامعه ايران به دست مي       

است و بعد مدرنيـسم آن بـه        ) مدرنيزاسيون(يد آن همچنان مبتني بر يك بعد از فرآيند مدرنيته           نوع جد 

  . كنار نهاده شده است

ريـزي    گرچه توسعه، نوعي برنامه  .ما معتقديم كه توسعه بدون توجه به مدرنيته قابل تحليل نيست          

آيند آن مـشاركت انـساني را       شود و در فر     براي دستيابي به وضعيتي مطلوب اطالق مي      ) دولتي(مركزي  

شود كـه آن هـم محـصول مـشاركت مـردم و       اي تلقي مي طلبد، مدرنيته نيز به تعبير هابرماس پروژه   مي

                                                            
1. Lipset 

  . جهان در صفحات بعدي توضيح داده خواهد شد  راجع به مفهوم اين دو اصطالح يعني سيستم و زيست.٢
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١٦٩

اي فراگير و تا حدودي ناخواسته است و توسـعه مجموعـه              دولت است، و باز هم گرچه مدرنيته پروژه       

عد مدرنيزاسيون و مدرنيسم هستند و تحليل       دو، برآيند دو ب    باشد اما هر    هاي از پيش انديشيده مي      پروژه

  . نظري ما بر اين اساس ساماندهي شده است

دهنـد، تفكيـك    در اين مقاله برآنيم كه ابتدا بين دو مفهوم اساسي كه مباني نظري ما را شـكل مـي    

 و جهـان  زيـست  اين دو مفهوم به نظر هابرمـاس، شـامل   .يح نمائيمقايل شده و رابطه آنها را با هم تشر 

  . سيستم است

كه مبتني   (جهان زيستبا  ) كه مبتني بر كنش عقالني، معطوف به هدف است        (هابرماس ميان نظام    

دولـت و مؤسـسات بـزرگ و        (نظام  ). ٧٨: ١٣٧٧اباذري  (شود    تفكيك قايل مي  ) بر كنش ارتباطي است   

ران اجتماعي و   جهان كنشگ  (جهان زيستكند و     از منطق عقالنيت ابزاري و راهبردي تبعيت مي       ) نهادها

  ). همان منبع(از منطق عقالنيت ارتباطي ) سيطرة عمومي

هاي مختلـف زنـدگي مـا بـر           جهان، مدرنيت فرايندي است كه از طريق آن عرصه         از زاوية زيست  

 و از طـرف ديگـر از زاويـه نظـام            .شود و نه بر سنت      توافق عقالني و متقابل و خرد ارتباطي استوار مي        

ندي از ايجاد تمايز و يكپارچگي دوباره به خصوص به واسـطه پـول و قـدرت                 اجتماعي، مدرنيت فراي  

  ) ٣٠٨: ١٣٧٨كرايب (باشد  تكامل در اين بعد به تعبير پارسونز مربوط به خرد كاركردگرا مي. است

هابرماس، منكر هيچكدام از اين دو بعد در مناسبات اقتصادي اجتماعي جهان معاصر نيست بلكه               

گرايانـه و يكجانبـه را مـورد         هاي تقليل   ور يافتن ساختارهاي جامعتر، مدام، تبيين     در تالش است به منظ    

هـا و سـاختارهاي      اي اجتماعي را به مبنا و بـه الزامـات سيـستم           ه  هايي كه پديده    حمله قرار دهد، تبيين   

  .١دهند گراي نافي كنش اجتماعي كاهش مي هاي برون اجتماعي صرف و به ديدگاه

هايي، اين يكجانبگي را اصالح       كوشد تا با ارائة تبيين       همواره مي  ،ها   اين تبيين  او به جاي رد ساده    «

گرايانـة درك   هاي يكجانبـه، از ديـدگاه درون        ها خالف تبيين    زيرا اين تبيين   .)١٤٣: ١٣٧٩پيوزي،   (»كند

   .اند پذير هرمونيكي ارائه شده ازيبازس

ي، موجب بازآفريني تعهدات، روابط ميان  معتقد است كه انسجام اجتماعي به طور موازهابرماس«

هـاي اجتمـاعي      هـا و وابـستگي     شـناختي عـضويت    فردي به نحوي مشروع نظم يافته و نمودهاي روان        

پذيري و در ارتباط با افراد مرجـع ذيـصالح بـه درونـي كـردن                 گردد و كودكان از راه فرآيند جامعه        مي

                                                            
گردد و در برگيرنده مدرنيته متأخر   مرحله اول مدرنيته برمي،داري استفاده از رويكرد هابرماس به مكانيسم و نظام سرمايه. ١

  . نيست
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١٧٠

اي معتبـر و فراگيـر، سـازگاري بـا هنجارهـاي              يوهپردازند كه امكان تفسير معاني به ش        ي مي جهان زيست

  . آورد اجتماعي و تعامل با ديگران را ضمن حفظ متقابل هويت هر طرف فراهم مي

هـاي جامعـه امـروزي گفتـه          سيستم به آن گـستره    «: گويد   در مورد سيستم نيز چنين مي      هابرماس

هاي پول  جاي آن از راه واسطهه  و باند شود كه از تجربه مشترك ارتباطي در زبان معمولي، جدا شده      مي

جهـان   اي از زيـست     هاي گسترده    چگونه حوزه  ، كه دهد   نشان مي  هابرماس. شوند  مي و قدرت هماهنگ  

. انـد   ها، از نـو شـكل گرفتـه         به كمك واسطه  ) حوزه عمومي، آموزش و پرورش، شهروندي و مانند آن        (

  .)١٤: پيوزي(» اند دي، زير سيستم بازسازي شدههاي اقتصا ريخته و سپس از نو به مثابه الزام يعني فرو

: دهـد   جهان، را چنين توضيح مي     در زيست ) قدرت و پول  (هابرماس نحوه وظايف اين دو واسطه       

هـاي   ناپـذير بـه نقـش    انعطـاف اي  هقدرت به عنوان يك واسط به اين اندازه كامل نيست، زيرا بـه شـيو         

اند و با سهولت بيـشتري در         گونه  است كه كمتر طبيعت    هايي گره خورده   ساالرانه و سلسله مراتب    ديوان

هـا، قـدرت هنـوز همچـون واسـطي           گيرند اما به رغم اين تفـاوت        دايرة درك مشترك ارتباطي قرار مي     

گيـرد و بعـد آنهـا را بـه منزلـه              مـي   را زير سيطره   جهان زيستهاي    كند كه حوزه    كننده عمل مي   هدايت

 كـار ملمـوس را بـه كـاالي          ،اما پول در يك اقتصاد بـازار آزاد       . ندك  ابزارهاي كنترل دولتي بازسازي مي    

  . كند مجرد و انتزاعي تبديل مي

سازي و رفتاري كردن كنش از طريق هـدايت آن           براي هابرماس، هر دو واسط به هماهنگ      از نظر   

ردازنـد  پ  را دارند، مي  ) به تعبير دوركيم  (هاي يك واقعيت اجتماعي       به كمك الزاماتي كه تمامي مشخصه     

 و سيـستم تلقـي      جهان زيستمان را نوعي كشمكش ميان       خواهد كه وضعيت كنوني     هابرماس از ما مي   «

يعنـي بـه   . گردد تر منتهي مي  و به مثابة دستاورد عقالنيجهان زيستكنيم زيرا عقالنيت ارتباطي تنها در       

 و  ،ي كه بر منافع همه مبتنـي      ا  كشي و در نتيجه به اصول سازماني تغيير يافته          اقدامات بدون ترس و بهره    

 امـا ايـن     .)١٤٦: پيـوزي (» هاي اجماعي باشـد    از اين رو شايسته برخورداري از مشروعيت اصيل توافق        

اسـتعمار   و   داري، پيوسـته در انقيـاد      ناپذير سازماني جامعه سرمايه     با توجه به اصل انعطاف     جهان زيست

ـ به ترتيب پـول (غيرمستقيم و با واسطه اقتصاد و دولت  اسـت كـه   ) سـاالري   بـازار، قـدرت و ديـوان    

   .شود ميمنجر سرانجام به غلبه و گسترش عقل ابزاري و نگرش تكنوكراتيك 

هابرماس در مورد گسترش عقل ابزاري و نگرش تكنوكراتيـك          «: درست به همين خاطر است كه     

دو عنـصر، ايـن     زيرا به لحاظ اجتماعي، گسترش اين       . استنگران  هاي زندگي اجتماعي      به همة عرصه  

سياسي و فرهنگي جامعه به عنوان مسايل فني ـ خطر را دارد كه هم مسايل علمي يعني مسايل اخالقي  

گيري دموكراتيك به دست متخصـصان و   تعريف و ارزيابي شوند و در نتيجه در خارج از حيطه تصميم           
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ري جهت رفـع بحـران      و بدين ترتيب است كه علم و تكنولوژي به ابزا         . دانشمندان حل و فصل گردند    

  .)٢٥: ١٣٧٧، اباذري(شود  م موجود بدل ميداري متأخر و توجيه ايدئولوژيك نظا مشروعيت در سرمايه

، كنش ارتباطي طبيعي    )با قبضه قدرت و پول    (گويد كه مديريت سياسي جامعه        هابرماس به ما مي   

از ايـن پـس نيـز       . آورد  را به اسـتعمار خـود در مـي         نمايد و آن    جهان را مخدوش مي    موجود در زيست  

هاي اجتماعي يكي پـس       شوند و به دنبال آن آسيب       هاي عقالنيت، مشروعيت و انگيزه، ايجاد مي       بحران

 بـه تمـامي فراينـد عقالنـي شـدن ضـربه             جهان زيستكنند، زيرا استعمار      از ديگري خود را وانمود مي     

. كنـد  شـناختي پيـدا مـي      زد، جنبة آسيب  اندا  زند و هنگامي كه بازآفريني نمادين جامعه را به خطر مي            مي

گسـست نـسلي را ايجـاد       . كند  پاشد، روابط مرد و زن را دچار آسيب مي          مثالً ساختار خانواده از هم مي     

هـا آسـيب     سـاختاري شـدة نمـادين و عـضويت        هـاي    نموده و به استقالل، سالمت روانـي، وابـستگي        

شوند، اعتماد اجتمـاعي      دچار فروپاشي مي  ها   افتد و سنت    همچنين هويت جمعي به خطر مي     . رساند  مي

پذيري اجتماعي زير سـؤال      وليتؤيابد و اساس مس     كاهش مي ) ويژه در جوامع سانترال بوروكراتيك    ه  ب(

  . يافتگي منافات دارند  كه به اعتقاد ما تمامي اين پيامدها با روند توسعه،رود مي

 ، بر ساختار اقتصادي اجتمـاعي ايـران       استفادة محوري ما از رويكرد هابرماس به منظور تطبيق آن         

در خـالل كمتـر از يكـصد سـال،     ) دولت، مؤسسات بزرگ و نهادها(گردد كه سيستم      به اين نكته برمي   

توانسته خود را بر تمامي ابعاد جامعه مسلط نمايد و بـا ايجـاد يـك نظـام مركـزي بوروكراتيـك شـبه                        

 به تعبير ديگر، اين انقياد بـه معنـاي          .د خود بگيرد   را مخدوش و آنرا در انقيا      جهان زيستدارانه،   سرمايه

) تكنولوژيك، اقتصاد و زيربناهاي مادي    (ي  افزار سختتقليل تمامي عناصر و ابعاد زندگي مردم در بعد          

استعمار د، فرآيند اين سلطه و      آي  سيستم بشمار مي  ه شدة   ه سازوكارهاي از پيش انديشيد    توسعه ك . است

گيري مدرنيته   اتخاذ اين رويه در چهارچوب سيستم، به موضوع شكل        . تسا   را متحقق و مضاعف كرده    

هاي خاص ايران در دستور كار مديران         اي كه در ابتدا بدون توجه به وضعيت         گردد، مدرنيته   ايراني برمي 

توسعه قرار گرفت و باعث گرديد كه وجهي از مدرنيته مورد توجه واقع شود كه مربـوط بـه دورة اول                     

  .  در ادامة بحث الزم است روي اين مسأله بحث كوتاهي صورت گيرد.ي بود دار سرمايهپيدايش نظام 

  و ابعاد آنمدرنيته ـ ٢

 مـا از زنـدگي مـدرن واجـد گرايـشي بـه تجزيـه و                  خيال و بينش  «مارشال برمن معتقد است كه      

د كـه   كننـ    مي ١برخي همه چيز را وقف مدرنيسم     . مادي و معنوي است   ) دو بعد (گسست به دو ساحت     

در چشم ايشان گونه يا موجودي از جنس روح ناب است كه بر طبق اصول فكـري و هنـري خـويش                      

                                                            
1. Modernism 
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اي از    يعني در مدار مجموعة پيچيـده     . كنند   عمل مي  ١گروهي ديگر در مدار مدرنيزاسيون    . يابد  تكامل مي 

 افتـد،   اقتصادي، اجتمـاعي كـه بنـا بـه فـرض، هرگـاه بـه راه       ـ ساختارهاي مادي و فرايندهاي سياسي 

هاي ذهن يا جان ابناي بـشر        ها و كمك    ه  نياز از داد   تواند به اتكاي نيروي حركت خويش و تقريباً بي          مي

  .)١٥٥: ١٣٧٩ (»به كار خويش ادامه دهد

اين دو بـه تنهـايي نيـست،         با نقد اين دوگانگي بر اين باور است كه مدرنيته هيچكدام از              »برمن«

در . شـود   مي وب اين دو يا به تعبيري از ديالكتيك اين دو بعد حاصل           تالقي منطقي و مطل    از   بلكه عمالً 

، شـود   تكنولوژيك و اقتـصادي مـي  ـرا كه شامل امكانات مادي  ) مدرنيزاسيون(واقع بعد مادي مدرنيته 

ي و بعد معنوي مدرنيسم آن را كه شـامل هنـر و انديـشه و فرهنـگ اسـت،                    افزار سختتوان بخش     مي

توانـد در دو دورة متمـايز، يعنـي مدرنيتـة متقـدم يـا                  اين معني از مدرنيته، مـي      .ي ناميد افزار نرمبخش  

در مدرنيتة متقدم، تأكيد مديريت توسعه در       . كالسيك و مدرنيتة متأخر يا نوين، مورد بررسي قرار گيرد         

گيرد   ي گرچه چندان مورد غفلت قرار نمي      افزار نرمي است اما بعد دوم يا       افزار سختغرب روي بخش    

پشتوانه نظري اين رويكرد، مكتب نوسازي اسـت كـه تمـامي تـالش              . الشعاع بعد مادي است    ا تحت ام

سازي شرايط جامعه كه آن هم با اسـتعانت از امكانـات    دارد كه با مدرن خود را به اين نكته معطوف مي  

 شـده   ها برچيده   سنت ،كند  مي  شرايط معنوي جامعه هم تغيير     ،گيرد  اقتصادي و تكنولوژيك صورت مي    

  . شود  ميو جامعه پويا و دگرگون

اين برداشت از مدرنيته و توسعه به عنوان يك برداشت مسلط و گفتمان غالب، تا نيمـة دوم قـرن           

ه ي در پشت صحن   يداري و بورژوازي كه بطور نامر        در طول اين مدت، نظام سرمايه      .يابد  بيستم ادامه مي  

سـازي، شـرايط     د را بكار گرفـت تـا ضـمن پنهـان           تمامي تالش خو   ،كرد  مديريت توسعه را رهبري مي    

 جامعه را نيز در قبـضة       يافزار نرمتكنولوژيك جامعه را نو به نو كند و از اين طريق، مدرنيسم يا بخش               

 كه گويي تا دنيا دنيا بـوده، اوضـاع          كندها، گرايشات و ذائقة مردم را چنان هدايت            تا سليقه  خود بگيرد 

، يا  افزار سختدرست اينجاست كه بخش     .  روال خود را طي كرده است      گونه بوده و بطور طبيعي     همين

اما اين خدشه   . نمايد  كند و كنش ارتباطي موجود در آن را مخدوش مي            را فتح مي   جهان زيستسيستم،  

شناسان  و صرفاً روشنفكران، نويسندگان و جامعه      شود  از سوي توده مردم احساس نمي      جهان زيستدر  

 از سـوي اصـحاب مكتـب    وضـعيت هـاي ايـن    نخـستين نـشانه  . برنـد   پـي مـي  هستند كه به وجود آن   

 شناساني از قبيـل وبـر، زيمـل و         هابرماس، و نيز جامعه   ماركوزه،  فرانكفورت بويژه، هوركهايمر، آدرنو،     

 منتقدان مدرنيته با    .يار و ديگر روشنفكران پست مدرن، مطرح گرديد       ودراي چون دريدا، ب     اخيراً فالسفه 

                                                            
1. Modernization 
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، و سازوكارهاي آن، اين ايده را پيش كشيدند كه مدرنيته با ناديده گرفتن بخش مدرنيسم و                 نقد مدرنيته 

ـ      حي، جامعه را تك بعدي و تك سا       افزار نرم عنـوان يـك صـنعت در خـدمت     ه تي نموده و فرهنگ را ب

ي قرار داده است و با تعميم اين رويكرد به تمامي جوامع، خصلتي عام و جامع به آن        افزار سختبخش  

  . اده استد

به چالش خواندن اين قرائت از مدرنيته و توسعه از سوي روشنفكران، نويـسندگان، فالسـفه و                 با  

هاي  ها و اعتراضات بخش   جامعه غرب عرصة ناخرسندي    ، به بعد  ١٩٦٠هاي دهة    شناسان، از سال   جامعه

ه متقدم در پيش    هاي دانشجويي و سوق دادن آنها به مسيري است كه مدرنيت            ويژه جنبش ه  روشنفكري ب 

ناخشنودي از مدرنيتة كالسيك، مديريت توسعه در جوامع غربي را به اين فكر واداشت كـه                . گرفته بود 

و گرچـه  . به تدريج در اين رويكرد تجديدنظر نموده و ابعاد دوگانة مدرنيته را مورد عنايت قـرار دهـد               

سعه بعنوان يك رويكرد عام پذيرفتـه       تاكنون در اين زمينه همچنان غلبه بر بعد تكنولوژيكي و مادي تو           

گرايي در توسعه مطرح گرديـده و هـم          هاي اخير، هم جنبه محلي     شده است، اما از سوي ديگر در سال       

  . هاي توسعه در غرب باز نموده است  برنامهي آن جاي خود را در افزار نرمبعد مدرنيستي يا 

  

  روايت توسعه در ايران
  قبل از انقالب اسالميهاي توسعه  گيري برنامه ـ جهت١

چـه آگاهانـه و چـه       (توسعه از آغاز در ايـران       هاي    سياست ،طوري که پيش از اين گفته شد       همان

محـسوس  هـاي     فعاليـت  مبتني بر نوسازي بوده است و عصر پهلوي نقطه آغازين          اروپامدار و ) غافالنه

کـه اکنـون همـه ابعـاد        و به حدي بعدها اسـتمرار يافـت         ) ١٣: ١٣٨٢ ،وحدت(نوسازی در ايران است     

 يکي از پيامـدهاي عمـده نوسـازي تفکيـک           ).١٣٨٢ ،کاظمي و فرجي  (جامعه ما را متحول کرده است       

 از نظام منفک جهان زيستبا پيدايش اين فرآيند در جامعه، . ساختي نهادها و تفکيک کارکردي آنهاست

بـدين  . روايـت ديگـري دارد     وضعيت در جامعه مـا    اما اين   . گرديد و به تدريج تحت سيطره آن درآمد       

ايـن  .  چنـدان خويـشاوند نبـود     جهـان  زيستمعني که در ايران سيستم از بيرون به درون راه يافت و با              

 در  ).همـان ( ما را مشوش ساخت و جامعه ما را به بحران مضاعف دچار ساخت               جهان زيستبيگانگي  

طلبانـه کـرده اسـت       ي و منفعـت   حالي که در جوامع غربي خرده سيستم اقتصاد روابط اجتماعي را پـول            

 نقـش نداشـته     جهـان  زيست، اما در جامعه ما خرده سيستم اقتصاد چندان در استعمار            )١٩٩٦ ،بورينگ(

در جامعه مـا منجـر بـه        سياسي  در واقع نوعی استعمار     . است و همواره تابع سيستم سياسي بوده است       

  .  شده استجهان زيستتسخير 
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 جايي که بايد پيراسته از قـدرت باشـد بازتوليـد را در ايـن                ،جهان زيستوجود واسطه قدرت در     

روابط مبتني بر قدرت همواره، چـه در حـوزه عمـومی و چـه در                . جهان با اختالل مواجه ساخته است     

 ما چندان در تکامل و عقالني شدن توفيـق  جهان زيستاز اين رو    . حوزه خصوصي حضور داشته است    

گيری دولت    از آغاز شکل   جهان زيستاين سيطره نهاد سياسي بر      بنابر). ١٣٨٢ ،کاظمی و فرجی  (نيافت  

هـاي   ريـزي  مل بـوده و اثـرات آن در تمـامي برنامـه    أ، واقعيتي است که در ايران قابل ت       )رضاشاه(مدرن  

  .موسوم به عمران و توسعه مشهود است

اساس پشتوانه نظري فوق، اکنون سعي خواهد شد روايت توسعه در ايران مـورد تحليـل قـرار              بر  

عمراني همراه است، ابتدا به طـور       هاي   توسعه در ايران با برنامه    گيرد و از آنجا که نقطه آغازين گفتمان         

  .گيرد ي ممحوريت مشترک آنها طرح و مورد نقد قرارگردد و سپس   مياشارهها  مجمل به آن برنامه

 ساله عمراني کشور به تصويب مجلـس        هفتهاي    اليحه قانوني اجراي برنامه    ١٣٢٧ بهمن   ٢٦در  

هـاي   اين نهاد با مساعدت مستقيم نهادهاي اقتصادي امريکا تاسـيس شـد و برنامـه              . شوراي ملي رسيد  

تصادي امريکا کردگان امريکايي و بر مبناي توسعه اق  با مشاوره و همکاري تحصيلتدوين شده آن کامالً

در طالب و   ؛  ١٣٨٢ ،مجيدي؛  ١٣٨١ ،کمالي؛  ٥٩: ١٣٨٠ ،امجد ؛١٩٠: ١٣٨١ ،فرمانفرمائيان(انجام گرفت   

  ).١٣٨٥ ،عنبري

ـ تقـدم مچنان متأثر از رويكرد مدرنيتـه م هاي توسعه ه اين در حالي است كه در ايران، برنامه  كـه   

هاي عمراني در رژيـم سـابق و          امي برنامه  در تم  . است ـ رود  مي اكنون يك رويكرد منسوخ شده بشمار     

: هاي توسعه در جمهوري اسالمي صرفاً بحث از چندين شاخص مـادي و بهبـودي در آنهاسـت                   برنامه

گذاري، نرخ بيكاري، نـرخ     هاي رشد، توليد ناخالص داخلي، نرخ رشد سرمايه        كاهش يا افزايش در نرخ    

هـا، بـه     ات غيرنفتي، و بهبود در ايـن شـاخص        گذاري خارجي، صادر    تورم، نرخ رشد نقدينگي، سرمايه    

ها چيزي جز رشد اقتـصادي نيـست         معناي توسعه تلقي شده در حالي كه مطلوب ساختن اين شاخص          

اما ) ١٣٨٥طالب و عنبری،    (اقتصادي بود    معطوف به توسعه     ريزي کامالً   اين نوع برنامه   ،به عبارت ديگر  

  .  به بوتة فراموشي سپرده شدو فرهنگي عمالًهاي انساني، اجتماعي  بحث از بهبودي در شاخص

 سـعي   )اي بيش از نيم قـرن دارد        ه سابقه ك(هاي عمراني و توسعه در ايران         برنامهخالل  در  

اين استراتژي، . ي در اولويت قرار گيرد افزار سختشده است كه رشد اقتصادي و توسعه بخش         

ريـزي   ساز يك برنامه    عنوان زمينه  گيري نخستين دولت مركزي و اقتدارگراي رضاشاه به        با شكل 

 انتخاب گرديد و امكان عملي سـاختن آن در دوره پهلـوي دوم فـراهم                 مركزي و بوروكراتيك،  
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هـاي    برنامه عمراني تدوين و بـه اجـرا درآمـد كـه از سـال               پنج) پهلوي دوم ( در اين دوره     .شد

   .يابند  پايان مي١٣٥٦از و در سال  آغ١٣٢٧

برنامه هفت ساله اول بـا هـدف افـزايش          عمران كشور تحت عنوان     و  اولين برنامة توسعه    

و توليد و تكثير صادرات و تهيه مايحتاج مردم در داخل كـشور و ترقـي كـشاورزي و صـنايع                     

هاي زيرزمينـي مخـصوصاً نفـت و اصـالح و تكميـل              برداري از معادن و ثروت     و بهره اكتشاف  

ر نوع عملياتي براي عمران كشور و باال بردن         امور بهداشتي و انجام ه    وسايل ارتباطي و اصالح     

 يانزنـدگ هاي   وضع معيشت عمومي و تنزل دادن هزينه      و زندگي افراد و بهبود      سطح معلومات   

  . تنظيم شد١٣٢٧ در سال ،)١٣٤٧سازمان برنامه و بودجه، (

ر و به رغم آنكه تأكيد اصلي آن ب       رغم اينكه فقط دو سال امكان اجرا يافت          برنامة اول علي  

و ترقـي   هـا     اما تنها توانست تا حدودي در زمينه بهبـود وضـع كارخانـه             ،توسعه كشاورزي بود  

  . وري موفقيت محدودي به دست آورد بهره

 بـه   ١٣٤١ تنظيم و اجراي آن تـا سـال          ١٣٣٤ عمراني كشور كه در سال       برنامه دوم توسعة  

حمـل و   )٢رزي و آبيـاري     كـشاو ) ١:  بخش اساسي بود كه عبارتند از      ٤ مبتني بر    ،طول انجاميد 

 درصـد   ٤/١٨سهم بخش اجتماعي فقط     . امور اجتماعي ) ٤صنعت و معدن    ) ٣نقل و ارتباطات    

هـا   گذاري  درصد كل سرمايه   ٤/٧٠در حدود   و  گذاري پيش بيني شده بود       سرمايههاي    كل هزينه 

 طـوري كـه در     همـان . كشاورزي و آبياري حمل و نقل و ارتباطات هزينه شـد          هاي   براي بخش 

ـ هـاي اقتـصادي   شود، هدف دولت گسترش زيرسـاخت    مي ها مالحظه  بيني بخش   پيش ويـژه  ه  ب

ي در  افـزار  سـخت حمل و نقل و ارتباطات، صنعت، معدن و كشاورزي بوده است، يعني امـور               

ي افـزار  نـرم هاي    درصد در بخش اجتماعي كه در زمرة بخش        ٤/١٨اولويت قرار گرفته و صرفاً      

  .گيرد  مياست قرار

 .يابـد   مـي   خاتمـه  ١٣٤٦سـال   در  و   آغاز   ١٣٤١م كشور از سال     سوه عمران و توسعه     برنام

 از جملـه كـاهش مـدت        ،پيشين وجود دارد  هاي   هايي در برنامه سوم در مقايسه با برنامه        تفاوت

آن، همزماني اين برنامـه      بخش و تفاوت ديگر      ١٠ به   ٤هاي آن از      سال و تغيير بخش    ٥اجرا به   

  . رضي در ايران استبا اجراي اصالحات ا

  :گانه آن عبارتند از دههاي  بخش
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آموزش )٥ ،ارتباطات و مخابرات  ) ٤ ،انرژي) ٣ ،صنايع و معادن  ) ٢ ،كشاورزي و آبياري  )١

) ١٠ ريزي و آمـار    برنامه) ٩ ،عمران شهري )٨ ،تربيت نيروي انساني  ) ٧،  بهداشت) ٦ ،و پرورش 

 تحول و بازسـازي صـنعت و کـشاورزي بـا            هدف از برنامه سوم ايجاد    ). ساختمان(سازي   خانه

در کشاورزي هدف، تغيير توزيع مجدد درآمـد        . آب، ارتباطات و انرژي بود    هاي   تاکيد بر حوزه  

، و در بخش صنعت، ايجاد بيشتر صنايع براي افزايش درآمد ملـي،             ) از قبيل اصالحات ارضي   (

ارز و حمايـت از     يي در   جـو  مديريتي، صرفه هاي   شغلي، ارتقا سطح مهارت   هاي   افزايش فرصت 

 در طالـب و     ؛٨١: ١٣٦٦صـنيعي و شـريفي،      (گذاري بخش خـصوصي و خـارجي بـود           سرمايه

  ).١٣٨٥عنبري، 

هـا   بخشبقيه  ،  ) درصد ٣/٢١(نيروي انساني   آموزش و پرورش و تربيت      های   بخشغير از   

  .ي دارندافزار سختجنبه 

هـدف،  )  ادامـه يافـت    ١٣٥١ل   آغاز شد و تا سا     ١٣٤٧كه از سال    (كشور  در برنامه چهارم    

ملي از راه افزايش قدرت توليد با اتكاي بيشتر بـه توسـعه    رشد اقتصادي و تكثير درآمد      تسريع  

كـاهش  ... هـا و   هاي ترقي در كليـه فعاليـت       بازده سرمايه و استفاده از روش     صنعتي و باال بردن     

سازمان برنامـه و    ( ه است ها به خارج و تنوع بخشيدن به كاالهاي صادراتي كشور، بود           نيازمندي

  ). ٩٣: ١٣٤٧بودجه، 

 ١٧بـه   بخش در برنامه سوم ١٠از (اند  هاي توسعه از نظر كمي در حال افزايش بوده    بخش

بخـش تربيـت نيـروي انـساني از آن          اوالً  با برنامـه سـوم      در مقايسه   و   )بخش در برنامه چهارم   

 هنر، توريسم، رفاه اجتمـاعي      هاي عمران روستايي، فرهنگ و     بخش مقابلو در   گردد    حذف مي 

  . شود  ميبدان افزودهاي  ناحيهو عمران 

در ايـن برنامـه      ادامـه يافـت،      ١٣٥٦ آغـاز و تـا       ١٣٥٢در برنامه پنجم كشور كـه از سـال          

ـ            اي   جاه طلبانه هاي   هدف خـصوص  ه  دنبال شد در واقع تأكيد بر صنعتي كردن سريع كشور و ب

 درصد رشـد سـاالنه درآمـد    ٩/٢٥ن هدف كمي نيل به     بر و تعيي   و سرمايه سنگين  توسعه صنايع   

تـر، اهـدافي نظيـر افـزايش         عبـارت دقيـق   بـه   ). ٧: ١٣٦٢بهـروز قاسـمي،     ( ناخالص ملي، بـود   

هـا    گـذاري    باال بردن ميزان سرمايه    ي،نظامهاي   افزايش هزينه  دولتي و خصوصي،     يگذار سرمايه

هيـابي برخـي از محـصوالت       در خارج به شكل خريـد سـهام كارخانجـات و اعطـاي وام و را               
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ايران به بازار كشورهاي خاورميانه و همچنين افزايش مـصرف بخـش خـصوصي و     اي   كارخانه

  .دولتي و باال بردن سطح زندگي مردم دنبال شد

 بـر افـزايش توليـد، افـزايش         تكيهكه دنبال شد،    اي    هدف عمده  ،طول پنج برنامه فوق   در  پ

د معيشت عمـومي، رشـد اقتـصادي، افـزايش درآمـد،            زندگي، بهبو هاي   هزينهصادرات، كاهش   

فـوق در واقـع بـه معنـي     هاي  تأكيد بر جنبه. گذاري بود افزايش قدرت توليد، و افزايش سرمايه    

به عنوان مثـال،    . ي توسعه بود  افزار نرمهاي   و غفلت از جنبه   ي  افزار سختاولويت دادن به ابعاد     

كه اين ميـزان    حاليدرصد كل اعتبارات بود در ٤/١٨ي در برنامة دوم فقط    افزار نرمسهم بخش   

 درصد رسيد و در برنامـه چهـارم سـهم           ٣/٢١يعني       كرد و به    ناچيزی   رشد   در برنامه سوم،  

  .  كل نيز كاهش يافت    از اًمربوطه مجدد

هـايي كـه بعـدها اسـاس توسـعه كـشور را تـشكيل                ها در بخش   اين توزيع نابرابر فرصت   

هـاي   سازي و نگـرش    نوعي استراتژي است كه كشور را به سمت مدرن        ب  انتخادهد، بيانگر     مي

ايـن رونـد در     . ي آن توجـه شـود     افـزار  نـرم برد، بدون اينكه به پيامدهاي        تكنوكراتيك پيش مي  

سـازي جامعـه     گردد و با افزايش قيمت نفـت، پروسـة مـدرن             به بعد تشديد مي    ١٣٥٠هاي   سال

تـوان آن را توسـعه        دهد كه مي    سوق مي از توسعه   ي  گردد و جامعة ايران را به سمت        مضاعف مي 

گيرد و تمامي ابعـاد ديگـر، در بخـش صـنعت              اي كه يكجانبه صورت مي      توسعه. قواره ناميد  بي

 .شـود   تقليل يافته يا به فراموشـي سـپرده مـي          ...  و سازي شهرسازي، ساختمان ) صنعت وابسته (

 واكنـشي بـه     ١٣٥٧شوند كه انقـالب     ادامه اين وضعيت باعث گرديد كه برخي منتقدين مدعي          

معني آن اين است، كه توجه بـيش از حـد دولـت وقـت بـه                 . قوارگي توسعه بوده است    اين بي 

 را  مـردم  شد و    هي، منجر به ايجاد خأل فرهنگي، اجتماعي و انساني در جامع          افزار سختشرايط  

» بـرمن «عبيـر   يعني مدرنيزاسـيون افراطـي و يـك بعـدي بـه ت      ـ  به واكنش در مقابل اين وضع

  . واداشت

در بعـد   صـرفاً   پـنج برنامـة عمرانـي دوره پهلـوي          در هر حال، مدرنيتـة ايرانـي در طـول           

رشـد  اصـلي   ، هـدف    در ايـن دوره   نوسازي دولتـي و آمرانـه       و با   مدرنيزاسيون خالصه گرديد    

و بـه همـين خـاطر آن را نوسـازي و مدرنيزاسـيون اقتـصادي و فنـي خواندنـد                     شد  اقتصادي  

گرايانه و ابـزاري تمـدن       جوانب اثبات  در اين دوره     ،به تعبير ديگر   .)٢٥٨: ١٣٨١مائيان،  فرمانفر(

۱  

۵ 
۱  

۵ 
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بر اين بـاور اسـت      ) ٢١: ١٣٨٠(جهانبگلو  ). ١٣: ١٣٨٢ ،وحدت(کيد قرار گرفت    أبزرگ مورد ت  

رو ايـدئولوژي رايـج نوسـازي     از ايـن  . که ماهيت نوسازي در ايران تکنولوژيک و ابـزاري بـود          

عمـران و توسـعه در ايـن فـضا نيـز            هاي   سي يا مهندسي اجتماعي بود و برنامه       تکنوکرا ،پهلوي

هـاي   يعني همان چيزي که نام    . )٢٥٨: ١٣٨١فرمانفرمائيان،  ( علمي و فني بودند      موضوعي صرفاً 

چنـين قرائتـي از      ).٢٢: ١٣٨٠جهانبگلو،  (تکنولوژيک بر آن قابل اطالق است        مدرنيته ابزاري و  

سـي و توجـه بـه ابعـاد فرهنگـي همـراه نبـود و در آن غربزدگـي و                     نوسازي بـا نوسـازي سيا     

گرايـي   شـاهد يـک تقليـل     در واقـع، در ايـن دوره        ). ٦٦: ١٣٥٧بهنـام،   (گرايي رشد يافت     غرب

مفهـوم عمـران تقليـل يافـت و        بـه   هستيم بدين معني کـه توسـعه        در رويكرد توسعه    سيستمي  

 به مسائل اجتماعي و فرهنگي، به ويـژه   موسوم به عمران، توسط نخبگان غيرحساس     هاي   برنامه

کـرد کـه ابعـاد      مـي شد و بيشتر به تحـوالتي از جامعـه تاکيـد           مي ريزان طرح  مهندسين و برنامه  

بنـابراين عمـران    . آمدنـد  مـي  و اکولوژي داشتند و به آساني در قالب برنامه و طـرح در             يفيزيک

ها  نکه به خواستهآ شد، بي مي  که در شرايط رشد و گسترش عوامل فني طرحمفهومي بوده است  

مختلف، هاي   هدف توسعه شتابان با برنامه    . های فرهنگي و اجتماعي جامعه توجه کند       قابليتو  

هـا فرهنـگ و      لـذا تـا مـدت     . گذاشـت  فرهنگـي نمـي   هاي   و ارزش ها   جايي براي حضور سنت   

: ١٣٨٥ري،  طالب و عنبـ   ( ماعي بودند  تابع تصميمات مهندسان اجت    اجتماعي، عميقاً هاي   نگرش

١٩٤.(   

 اقتـدارگرا و اسـتبدادي     ،حاكميـت رژيـم مركـزي     چنين رويکردي به توسعه بـا       عالوه،  ه  ب

ييـد ايـن    أدر جهـت ت    . همراه گرديد و نوعي توسعه اقتدارگرا و دولت مدار را رقـم زد             پهلوي،

 به. گردد  مي هايي که در اين خصوص صورت گرفته اشاره        مدعا به برخي از اظهارات و ارزيابي      

نظران، ماهيت نوسازي حکومت پهلوي، اجباري و از باال        گفته بسياري از انديشمندان و صاحب     

 رو ماهيت توسعه مبتني بر نوسـازي، خودکامـه و ديکتـاتور            از اين ). ٢٢: ١٣٨٠ ،جهانبگلو(بود  

: ١٣٧٧ ، کاتوزيـان  ؛٦٨: ١٣٨٠بشيريه،  (گرايانه   ، تمرکز طلب و ملي    )٣٣٥: ١٣٧٨فوران،  (منشانه  

   ).٧: ١٣٧٧نژاد،  غني(مدار بود  ، اقتدارگرايانه و دولت)٢٣٤
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  اسالمیتوسعه پس از انقالب هاي  گيري برنامه جهت
پس از انقالب اسالمي، سه برنامه تدوين و به اجرا درآمده و برنامه چهـارم هـم در حـال                    

 مـادي و    هاي توسـعه، نـه تنهـا در برگيرنـدة دو بعـد              محتواي برنامه در اين دوره نيز     . اجراست

 نيست بلكه مسير نهايي آنها به سمتي است كه در آن بعد مدرنيزاسيون بر بعـد            متوازنغيرمادي  

هـاي غالـب     گيري گفتمـان   راي اثبات اين مدعا ابتدا به شكل      ب. مدرنيستي در حال چيرگي است    

پس از انقالب سه گفتمان عمده شكل گرفت كه عبارتنـد از            . پردازيم  توسعه پس از انقالب مي    

  . طلبي ي، سازندگي و اصالحيگرا گفتمان ايدئولوژي

در گفتمان اول، توسعه به سبك و سياق غربي زير سؤال است اما از سوي ديگر بـراي آن                   

از قبيـل، جنـگ و      ( كـه در ايـن دوره،        وقـايعي مجموعه  . تعريف و مفهوم روشني وجود ندارد     

دهـد تـا در وادي        ه دولتمردان مـي   افتد، نه مجال آن را ب       اتفاق مي ) درگيرهاي گروهي و سياسي   

از . وجود دارد كه وارد اين بحث شود      اي   ي و نه استراتژي و ارادة سياسي جد       ديشندانتوسعه بي 

شـود و چنـدان       سالة اين گفتمان، توسعه، موضوعي محوري تلقي نمي        اين رو در طول غلبة ده     

اين دوره، در مورد مسير آتـي       گيرد، با اين حال انتظار بر اين است كه در             مورد عنايت قرار نمي   

  .  تجديدنظري صورت گيرد، در مقايسه با رژيم سابق،توسعه جامعه

رفـت در دسـتور كـار قـرار           در گفتمان دوم، موضوع توسعه، بيش از آنچه كه انتظـار مـي            

واسطه كم تجربگي مديريت ه   اما ب  .گيرد، زيرا سازندگي هدف اساسي دولتمردان وقت است         مي

ك درست آن از تحـوالت جديـد جهـاني، بـا محـور قـرار گـرفتن امكانـات                    توسعه و عدم در   

آوري به بعد مدرنيزاسيون مدرنيته، بار ديگر، بخش         زيربنايي، تكنولوژي مدرن و در نتيجه روي      

ي توسعه به حاشيه رفت و به جاي باز كردن فضاي بيشتر فرهنگي و سياسـي در كنـار                   افزار نرم

در حالي كـه    . گرايانه اجرا شد   طور يكجانبه و تقليل   ه  ي توسعه ب  ها  بعد مادي و اقتصادي، برنامه    

كه مانند بيماري بـود كـه دورة نقاهـت          (رفت به دردهاي روحي جامعه پس از جنگ           انتظار مي 

اسـاس اولويـت دادن بـه     بـر ) كرد و نياز بـه مراقبـت روحـي بيـشتري داشـت             خود را طي مي   

شد، دولت وقت با محور قـرار         شتري بخشيده مي  هاي فرهنگي و اجتماعي توسعه، التيام بي        جنبه

دادن بعد مدرنيزاسيون توسعه مجال هرگونه مشاركت فرهنگي و اجتماعي را در فرآيند توسـعه       

هـاي    مسدود كرد و با ايجاد رقابت مادي و مسابقه اقتصادي شتابان بـين افـراد جامعـه، انگيـزه                  
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كاروان شتابان جويندگان   روي  آن را به     و راه ورود     از بين برد  مشاركت فرهنگي و اجتماعي را      

 دولت وقت با كمترين توجه به ابعاد سياسي و فرهنگـي توسـعه،              .امكانات مادي فراهم ساخت   

 از سوي سيستم    جهان زيستآن را در مسيري هدايت كرد كه به تعبير هابرماس، همان استعمار             

  . شود ناميده مي

 و ايجاد قطب بندي جديـد جهـاني، در         اما تأثير تحوالت جهاني پس از فروپاشي شوروي       

. جوامعي مانند ايران، در كوتاه مـدت بـه جريـان توسـعة موجـود در كـشور پاسـخ منفـي داد                      

هاي توسعه در گفتمان سازندگي، چيزي جز انتخـاب پـروژه منـسوخ               استراتژي حاكم بر برنامه   

م انطباق آن با جامعة     واسطة عد ه  شده مربوط به دوران اول مدرنيته در غرب نبود و از اين رو ب             

 بـا روي كـار      ١٣٧٦هايي را در جامعة ايجاد كرد و بنابراين در سـال              ايران، واكنش  ٧٠ـ٨٠دهه  

  . طلب وقت، ناكارايي آن، به اثبات رسيد آمدن دولت اصالح

هاي بـاز شـدن فـضاي         ، و وعده  ١٣٧٦طلب خاتمي در سال      روي كار آمدن دولت اصالح    

ها قوت بخشيد      توده  حتي ايده را در ميان نخبگان، روشنفكران و      سياسي و فرهنگي جامعه، اين      

هاي توسعه تجديدنظر صورت خواهد گرفت و سهم ابعاد فرهنگـي و سياسـي                كه در استراتژي  

اين سياست در چهار سـال      . ها بيشتر لحاظ خواهد شد      ي، در اين برنامه   افزار نرمبه عنوان بخش    

كـه همچنـان   (هاي بخشي از حاكميـت     و كارشكني  ها  طلب با وجود مخالفت    اول دولت اصالح  

تا حد مطلوبي دنبـال شـد، امـا در چهـار     ) اد فضاي سياسي و فرهنگي كشور بود خواستار انسد 

نتيجه مانـد،    وسيله نهادهاي اقتدارگرا بي   ه  هايش ب  طلب كه اغلب تالش    سال دوم، دولت اصالح   

ي آن بـه    افـزار  نـرم دهد كـه بخـش      هاي توسعه خود را به سمتي جهت          ناگزير شد مسير برنامه   

 به عنوان   .تدريج به حاشيه رفت و در مقابل بعد مادي و مدرنيزاسيون آن مجدداً گسترش يافت              

ــايي، توســعه اقتــصادي،    نمونــه در برنامــه چهــارم توســعه، از توســعة قــضايي، مــديريت دان

تـرين    كه محوري ( اما ذكري از توسعه سياسي       ،١پذيري اقتصادي و فرهنگي نام برده شده       رقابت

در نتيجه چنانچه اين برنامه بـه اجـرا         . به ميان نيامده است   )  بود ١٣٧٦طلب   شعار دولت اصالح  

ي توسـعه بـود و در كنـار آن نيـز            افزار سختدرآيد، بايد مجدداً منتظر اولويت بخشيدن بخش        

                                                            
 رجوع شود به كتابچة فرآيند تدوين، تصويب و مراحل عملياتي برنامه چهارم توسعه كشور، سازمان مديريت و .١

  .١٣٨٢ريزي مرداد  برنامه
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ه وضعيت ب و چنانچه اين    . رنگي بعد ديگر يعني ابعاد انساني، فرهنگي و اجتماعي بود          شاهد كم 

  .١قواره مواجه خواهيم شد وقوع بپيوندد، ما بار ديگر با نوعي توسعة بي

بنـدي    ابعاد توسعه را در سه زمينـة اقتـصادي، انـساني و اجتمـاعي دسـته      ،در دنياي امروز  

كنند كه در اين ميان بعد اقتصادي حداقل در اولويت اول قرار ندارد زيرا توسعه با كاالهـاي                    مي

شـوماخر،  (شـود   شود، بلكه با آدميان و تربيت آنها، با سازمان و انضباط آغاز مي  مادي آغاز نمي  

شـرايط ايجـاد يـك بـازي     : توان اين ادعا را اثبـات كـرد         با ذكر يك مثال بهتر مي      .)١٣١: ١٣٦٥

  . طرف، ثانياً، مجرب باشد، ثالثاً زمين چمن مهيا گردد فوتبال وقتي است كه اوالً، داور بي

بعـد اجتمـاعي آن     . م شرايط ايجاد يك توسعه شبيه يك بازي فوتبال است         طور ه  و همين 

. اســت) زمــين چمــن(و بعــد اقتــصادي آن ) داور مجــرب(و بعــد انــساني آن ) داور بيطــرف(

بـه شـرط دارا بـودن دو شـرط          (توان بازي فوتبـال را        طوري كه بدون زمين چمن هم مي       همان

طرف است و آنگاه      اولويت با مديريت مجرب و بي     ايجاد كرد و ادامه داد، در توسعه هم         ) ديگر

در اجراي موفق يك برنامـة توسـعه،   . توان به بهتر ساختن فضاي مادي توسعه مبادرت نمود          مي

ترين امور  براي انجام غيراخالقي«زيرا، . رفتار اخالقي منطقي، قانوني و مورد اعتماد ضروريست

تـرين امـور، رفتـار        غيرقـانوني  ار منطقي و بـراي    ترين امور، رفت    رفتار اخالقي و براي غيرمنطقي    

  ). ١٣: ١٣٨١رناني، (» ترين گروه، اعتماد الزم است قانوني و براي توفيق غيرقابل اعتماد

رفتارهاي منطقي، اخالقي، قانوني و مورد اعتماد، ديگر بعد اقتصادي ندارند بلكه در حوزه       

 در  ،ابعاد كه در توسعه نقـش اساسـي دارنـد         اين  . گيرند  هاي انساني و اجتماعي قرار مي       سرمايه

هـاي پـس از      اند، زيـرا در سـال       توجهي قرار گرفته    هاي توسعه، مورد بي     تدوين و اجراي برنامه   

هـا، سـرمايه    جنگ، تمام تالش حكومت صرف افزايش سرمايه اقتصادي شده اما طي اين سـال           

زنـدگي عـادي مـردم را       پايين آمدن سـرمايه اجتمـاعي،       . اجتماعي به شدت سقوط كرده است     

هاي سابق ادامه دارد اما همه امور پرهزينه و كند           كند زندگي جريان داشته و فعاليت       متوقف نمي 

وقتي براي مردم ديگر هيچ مقامي و نص هيچ قانوني اعتمـادآور نباشـد، وقتـي رفتـار                  . شود  مي

تــرين مــردم بــا هــم ماننــد مــسافراني مــوقتي اســت، وقتــي حافظــان و مجريــان، خــود بزرگ 

 وقتي مردم با چندگانگي در قدرت مواجهنـد، وقتـي منـابع تخـصيص               ،)همان(اند،   شكن قانون

                                                            
  . توان ارزيابي دقيق به عمل آورد  فعالً نمي،آمد روي كار ١٣٨٤ تير ٣راجع به مديريت توسعه دولت جديدي كه پس از . ١



 
  

  

  
 ١٣٨٧بهار ، ٣٣نامة علوم اجتماعي، شماره 

  

١٨٢

گـذاران اصـلي     نتيجه و كم ارزش است و سياست         وقتي رأي مردم بي    ،آميز است  قدرت تبعيض 

  توان از توسعة موفق حرف زد؟  آيا مي... ها وقتي ديگر توسعه نماينده مستقيم مردم نيستند، و ده

، وقتي جامعه با بحران عقالنيت، بحران مشروعيت و بحران انگيزه مواجه اسـت              هابرماسول  قبه  

ي كـه توسـط او و بـه كمـك او شـكل      جهـان  زيـست .  مستقل حرف زد   جهان زيستتوان از يك      آيا مي 

اي را در نظر بگيريد كه پدر و مادر در آن براي فرزندان خود تمامي شرايط مـادي را                     گيرد؟ خانواده   مي

برند، خير، كـافي    ميتوان انتظار داشت كه اين فرزندان در خوشبختي كامل بسر  اند، آيا مي    اهم ساخته فر

يا معتقد باشند كه بايد در امور منـزل، بـا   . است كه بعضي از آنان از رفتار والدين احساس تبعيض كنند 

  .گيرد جامعه نيز چنين است آنان مشورت شود اما اين كار صورت نمي

  ليمدل تحلي
  آغاز مدرنيتة ايراني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  افزايش جرايم اجتماعي 

  

  گرايي اروپا محور طرح گفتمان پيشرفت

  هاحاكميت تكنوكرات

  ساالري عمده شدن فن

  رح توسعه مبتني بر مدرنيزاسيون ط

  افزاري توسعه اقتصادي محض و گسترش بخش سخت

  افزاري ورود سريع تكنولوژي و غفلت از مدرنيسم و بخش نرم

  جهان در اثر غلبة سيستم مخدوش شدن زيست

  آشفتگي اجتماعي، اقتصادي و سياسي 
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ي، چيـزي جـز     افـزار  سـخت قواره و يك بعدي، با تأكيد بـر بخـش            فرجام توسعة بي  به اعتقاد ما    

 توسط سيستم نخواهد بود، در      جهان زيستسقوط سرمايه اجتماعي، انساني يا به عبارت ديگر استعمار          

قاعـدگي در    نص هيچ قاعده و قانوني قابل اعتماد نبوده، سردرگمي و بـي اي صورت وقوع چنين پديده  

سيستم هنجاري و ارزشي جامعه ايجاد و آشفتگي اجتماعي بـه سـهولت فـضاي جامعـه را در خواهـد        

  . نورديد

اجتماعي نيز  هاي   روي ها و كج    در صورت شيوع آشفتگي اجتماعي، بايد منتظر افزايش نرخ آسيب         

از مطالعات تجربي در ايران در خصوص افزايش جرم آشكار و پنهان از جمله قتـل،                 نتايج حاصل    .بود

روانه از حـداقل پـنج دهـة         هاي كج    اين پديده   كه اعتياد، طالق، فساد مالي و جنسي، مؤيد اين ادعاست        

در مـورد  » نوربرت اليـاس « بر طبق نظريه ،از سوي ديگر  . اند  پيش در جامعه ايران روندي فزاينده داشته      

، در ايـران،    )به عنوان جرايم پنهان   (رابطه تكنولوژي و جرايم اجتماعي، افزايش نرخ تصادفات رانندگي          

محور و توسعة مبتني بر مدرنيزاسيون صرف باشـد،          تواند ناشي از اتخاذ استراتژي توسعة تكنولوژي        مي

  . كه در ايران عصر جديد همواره دغدغه مديريت توسعه بوده است

  

  گيري  نتيجه
نچه كه پيش از اين آمد، نگاهي جديد به توسعه و ابعاد آن بود، مجموعـه بحثهـايي كـه در ايـن              آ

  : گردد كه بندي منتج مي راستا صورت گرفت، به اين جمع

ب از آنجا نـشأت  اين آسي. مديريت توسعه در ايران به اشكال و انحاء گوناگون دچار آسيب است       

ه، سمت و سوي آن را براساس نگاه تكنوكراسي ترسيم كـرده            هاي توسع   گران برنامه  گيرد كه هدايت    مي

 در نتيجه، عقالنيت حاكم بر فرآيند توسعه به .اند ي و انساني آن نداشتهافزار نرمو التفات چنداني به بعد 

البتـه نـه بـا      ( فراهم كرده و نوعي عقالنيت ابزاري را         جهان زيستهاي سلطة سيستم را بر        تدريج زمينه 

كـه دولتمـردان بـا     رغـم ايـن   ايجـاد نمـوده و علـي      ) كه در جوامع صنعتي اتفاق افتـاد      شدت و آهنگي    

گرايانه و ديني مدعي اداره كشورند، اما در عمل اين تكنوكراسي است كه حرف اول را                 شعارهاي انسان 

دولتهاي حاكم يكي پس از ديگري در طول سدة گذشته،          . زند  هاي توسعه مي    در تدوين و اجراي برنامه    

اند و آنچه كه ايـن مـسابقه را پررونـق سـاخته سـهم بـاالي تعـداد                     د يك مسابقة تكنوكراتيك شده    وار

تـوان حاكميـت ايـران را در          به نحوي كه مي   . هاي اين دولتهاست    مهندسين و پزشكان در تركيب كابينه     

سـت  چند دهة اخير به ويژه پس از انقالب را حاكميت مهندسين و پزشكان دانست و به همين خاطر ا                  

گيري و استراتژي توسـعه    جهت،هاي كالن كشوري توسط اين گروه     ها و مديريت   وليتؤكه تصدي مس  
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ي توسعه است، تحت تأثير خود افزار سخترا نيز در راستاي تخصص آنان كه همانا عمده كردن بخش         

  . قرار داده است

ه مبـادرت   ي توسـع  افـزار  سـخت هاي توسعه به عمـده سـاختن بخـش            هنگامي كه مجريان برنامه   

ها و نظام اعتقـادي و گرايـشات    نمايند و از بعد ديگر آن يعني نظام مناسبات اجتماعي، نيازها، كنش            مي

ايـن  . قواره و نامتناسـب اسـت      كنند هيواليي از توسعه شكل خواهد گرفت كه يك بعدي، بي            غفلت مي 

  آن افزار سختمعه از بخش    ي جا افزار نرمروي بخش    گرايي يعني دنباله   عدم تناسب، با خود نوعي تعين     

بـه  .  و سيستم را از بين خواهـد بـرد  جهان زيسترا به همراه خواهد داشت و به تبع آن نيز تناسب بين  

  . نظر ما چنين وضعيتي در جامعه ايران از مدتها پيش اتفاق افتاده است
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