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1394، بهار 22فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره : منبع



چکیده

درایتوسعهراننظصاحبازبسیارینزددرماندگیعقبونیافتگیتوسعهیایافتگیتوسعه•
ومفهومیاختالطاین.استگرفتهقراراستفادهموردهمجایبهحدودیتاوهمهمراهایران

سعیمقالهایندر.استشدهایراندرتوسعهجریانمورددرایعمدههایفهمیبدزمینهمعنایی
بهتوسعهشناختجایبهکهایاندیشهجریانظهوربستروهازمینهمعرفیضمینتااستشده

عنوانباپدیدهاینابعادبه.اندکردهتاکیدنیافتگیتوسعهوماندگیعقببرعمل،وفرایندعنوان
آرمانیسوبهرامااولسوالبرتاکیدجایبهمسیرایندر.گردداشارهماندگیعقبپارادایم
عیتواقفهمتاهاآرزووانتظاراتافزایشباهمراهکهدهدمیسوقتوسعهدرجدیدیگرایی

.استشرایطازبهترگیریبهرهدرتواناسازیوپیرامونیهای



چکیده

ومیبوتوسعهنظری،ومفهومیلحاظبهمسیر،ایندر•
اصلدگیمانعقبوبیرونیتوسعهجایبهتوسعهتجربه

محوریتجایبههمعملیلحاظبهوشدخواهد
کتمشاربردولتی،متمرکزهایبرنامهبهبخشیدن

.شدخواهدتاکیدمدارمردمتوسعهومردمی



وسعه ای، توسعه توسعه نیافتگی، عقب ماندگی، تجربه  و برنامه توسعه ، توهم ت: مفاهیم کلیدی•
. مردم مدار



مقدمه

هدف:ارددنظردرراعمدههدفدوتوسعه،ونیافتگیتوسعهبهپرداختندرمولفمقالهایندر•
ماندگیعقبمپارادایمعرفیوتجربیونظریلحاظبهنیافتگیتوسعهماهیتشناختبرایاول

ردشدهایجادهایبدفهمیشرایطوهازمینهدرکمفهومی،نظاماینطریقایناززیرااست
شودمیدنبالایراندرتوسعهوضعیتمورد

یهسادرایراندرتوسعهجریانبرحاکممفهومیهاینظامتوسعهمفهومیشناختاولهدف•
مورددرگرفتهورتصمتعددبدفهمیبهتوجهبا.استیافتگیتوسعهبامعارضنیافتگیتوسعه
بهخشیدنبمحوریتباتالشاین.استتجربیوروشیمفهومی،لحاظبهایراندرتوسعهجریان

الگویبهرسیدنبرایتوسعهتجربهبرتاکیدوهابدفهمیدرکبرایماندگیعقبپارادایم
.شودمیدنبالایراندرتوسعه



مقدمه

درکوبندیصورتدرگامیعنوانبهتجربیلحاظبهتوسعهجریانبرتاکید،دومهدف•
هدفبااستشدهبحثازقسمتایندرکهایعمدهتالش.استتوسعهازواقعیدرست
وسازماناهجایگونقشبرمشتملتوسعهتجربه.استتوسعهاسالمیایرانالگویبهرسیدن

ایراندر(ایراندرتاریخیلحاظبهتوسعهتجربه)بروزوظهورنحوهوایتوسعهکارگزاران
.است



مقدمه

وهدفدوهریایکیبهکهنگویماگرهستیمشاهدایراندرتوسعهمورددرتاکنونکهآنچه•
حوزهاینردامتجربهاساسبرودقیقطوربهتوانیممیاست،شدهاعتناییبیشدهیادپدیده
برمرورازپساتدارمسعینوشتاردراین.استنبودهتوجهموردانهابینارتباطکهکنمتاکید

توسعهفتمانگ»عنوانباکهفضاییوآنهابینارتباطبرتوسعه،حوزهدرساحتدواینوضعیت
امکانییمبرا(شدهاشارههدف)وظیفهدقیقانجام.کنمتاکیداستگرفتهشکلایراندر«ای

ورهایکشدرتوسعهالگویبهدستیابیدرچند،هاییالزاموهازمینهتاساختخواهدفراهم
.دهمقرارتوجهموردراایراناسالمی،



مقدمه

بهوعموضاینشدنچالشی.استایراندرموضوعاتومفاهیمترینچالشپرازیکیتوسعه•
وشدانکهاینازپیشماگرددمیبرایراندرآننظریومفهومیتاایبرنامهحضورتقدم

توسعهایهبرنامهاولین.ایمشدهایتوسعههایبرنامهاجرایواردباشیم،داشتهتوسعهازآگاهی
مستقیمایهگونبهحاضرتوسعهدورانتاویافتسامانایراندرآمریکاییکارشناسانهمراهانبا
جداییمنشاعهتوسهایبرنامهتابعیساخت.استغربیجهانتوسعهازالگوبرداریمتسقیمغیرو

وعملیلحاظبهکهکسانیباهستند،توسعهدرگیرمفهومیونظریلحاظبهکهکسانیبین
.استشدهکنند،میزیستآنباتجربی



مقدمه

روبروهم،ابارتباطکمتوسعهبهمعطوفساختدوباایراندرکهشدمدعیتوانمینتیجهدر•
ومنتقدانرااولیای،توسعهعملدیگرواستایتوسعهمطالعاتازیکیکههستیم،

تهیهئولمسهابوروکرات.مردموهابوروکراترادومیوکنندمیدنبالمعترضانوروشنفکران
عینیاظلحبهآندرگیرهممردموهستندآناجرایشرایطازبعضیدروایتوسعههایبرنامه
.هستند



مقدمه

ایدهع.استکردهبنیادیمشکلدچارراایراندرایتوسعهفضایشده،ایجادگانهدوهمین•
همایعدهودندارنتوسعهمعترضانومنتقدانسخنبهشنواییگوشوهستندتوسعهکارگزار

.دندارنتوجهایراندرتوسعهتجربهبهوهستندایراندرتوسعهعملوبرنامهداوروناقد
اجتماعیاقتضائاتومردمنیازهایوایتوسعههایبرنامهوقوانیناساسبرتوسعهکارگزاران

داوریبهشدهآموختهمفهومیهاینظاماساسبرهمانناقدوبرندمیپیشراتوسعهسیاسیو
.پردازندمی



مقدمه

عملوباشندطمرتبیکدیگرباموقعیتنیرودواینتااستشدهفراهمموقعیتیوشرایطکمتر•
دواینمیانهزنندپیوندفکریواجتماعینیرویایرانیجامعهدرمتاسفانه.دهندانجامهمگرایانه

.هستندکمایرانتوسعهدرایدهصاحبوتوسعهمدافعنیروهاینیستموجودهم



مقدمه

کارگیریسولدلیبهولیاستگرفتهصورتپیوستگیدرطرفینواسطهبهمتعددیهایتالش•
وهااتبوروکرواسطهبهبودجهوبرنامهسازماندهیشکلازتوانمیاستنرسیدهجاییبه

سازمانلبمتصساختارولی.کردیادتوسعهمنتقدانونظرانصاحبنظرجلبدرتوسعهمجریان
توسعهاوراندومنتقدانموثرحضوربرایامکانیآنمراتبیسلسلهحاکمیتوبودجهوبرنامه
.استنساختهفراهم



ازمانفساینبرحاکمسیاست.استبودهنظراختالفنهایتدروجلسهدرحضوردرهاتالش•
وهاانشگاهددردیگر،طرفازکارشناسیساختتااستکردمیتعیینرامنتقدانحضورجهت

بهولی.تاسشدهمیفراهمپیوندفضایتوسعه،اصحابومنتقدانتالشباهمپژوهشیماراکز
فضایبهزدندامندانشگاهیانکارنتایجساز،تصمیممراکزوصنعتبادانشگاهارتباطیبیدلیل
تریناصلیازییکفضااینآیدمینظربه.استبودهایراندرتوسعهروندبهنسبتاعتراضونقد

وانمتخصصباپژوهشیمراکزودانشگاهحوزهنظرانصاحببینجدایهایزمینهوعوامل
.استبودهبودجهوبرنامهسازماندریتوسعهنویسانبرنامهوریزانبرنامه



مقدمه

.پیوستگیتااندهداشتتاکیدافتراقبراندپرداختهتوسعهمورددربحثبهفضاایندرکهافرادی•
ایرسانهوفکریروشنفضایبرحاکماسالمیولیبرالیواثباتیمارکسی،فکریهایجریانزیرا

مراکزوهادانشگاهدرتوسعهعلمینقدوبودجهوبرنامهسازماندرمطرحتوسعهسازمانینقدبه
وروشنفکریفضایدهشتولیدادبیاتبیشترینپیوندی،نقاطشناساییبهتاکردهاقدامتحقیقاتی

.باشدمیایراندرنیافتگیتوسعهگیریجهتباتوسعهمورددرایرسانه



مقدمه

وسعهتواجزاییومفهومیفضایجداییطوالنیتجربهبهتوجهبا•
ویروشنفکرفضایازمتاثرمفهومیهایگیریجهتناکارآمدی

مییرانادرنیافتگیتوسعهگیریجهتباتوسعهمورددرایرسانه
.باشد

وعهتوساجرایومفهومیفضایجداییطوالنیتجارببهتوجهبا•
ویروشنفکرفضایازمتاثرمفهومیهایگیریجهتناکارآمدی

دهشفراهمشرایطبازنگریدرعامضرورتتوسعه،مورددرایرسانه
.است



مقدمه 

ویمفهومهاینظامارائهبرایاقداموتوسعههایبرنامهدربازنگریبهراماعامضرورتاین•
گویال»عنوانباومردموفرهنگسرزمین،بهمعطوفکهایتوسعهاجراییهایمدلونظری

تاایمگرفتهارقرموقعیتیوشرایطدرمانتیجهدر.استفراخواندهاست«پیشرفتایرانیاسالمی
رامعیجاقدامیها،سرمایهونیروهاشدنپیوستهباآندروبرسیمتوسعهجریانازدرکیبه

.کنیمشروع



مقدمه

فراهمایوسعهتعملوبرنامهدرگیروتوسعهبهمعتقدنیروهایبرایفرصتیوامکانوضعیتاین•
:استطرحقابلزیراساسیسوالچندینقالبدروضعیتایننتیجهدر.استساخته

کجاست؟شروعنقطهایراندرمناسبتوسعهالگویبهرسیدنبرای-•
شد؟واردبحثاینبهتوانایرانمیدرتوسعهسابقهگرفتننظردربدونآیا-•
وفهمبرایمفهومینظامچهازکنیم،مراجعهایراندرتوسعهتجربیواقعیتبهکهشدقراراگر-•

کنیم؟گیریبهرهبایستیداوری
سعهتومعترضانونقادانمردم،دولت،ازاعمتوسعهکنشگرانجایمفهومیفضایایندر-•

کجاست؟



مقدمه

ر ایران می تواند چه پیوند وتناسبی بین حاصل کار و با شرایط فرهنگی و سرزمینی و تاریخی د-•
برقرار شود؟

چه تناسبی بین حاصل کار با شرایط توسعه ای جهانی می تواند برقرار شود؟ -•
ر جریان داور و ناظر در این فرآیند چه مشخصاتی دارد و چگونه  امکان مداخله گری و نظارت ب-•

کار را خواهد داشت؟ 
عنوانابکلیوفضایشدهانجامتاکنونکههاییتالشبهشده،مطرحهایسوالبهتوجهبا•

توسعهمورددرشدهتولیدادبیاتبهمراجعه.کنیممیمراجعه«ایراندرتوسعهاندیشهومطالعات»
ایهروشواهدافهاباگروهوافرادازسنخسهباماکلینگاهیکدر.استضروریایراندر

.شودمیپرداختهسنخسهازیکهراجمالیتوضیحبهادامهدر.هستیمروبرومتفاوت



مقدمه

رهستچهرهتادارندوداشتهسعیایعدهباشندمیتوسعهمدافعانگروهبرمتشملسنخاولین•
راسنخیناتوانمیکه.بپردازدآنازتریسختوسفتدفاعبهودادهجلوهعالیبعضاوخوب

درتوسعهالتمشکبهکمترگروهاینافراد.نامید«مدارتوسعهگفتمان»وجودبا«توسعهمدافعان»
ایسعهتونظرصاحبهمگروهاینمیاندر.دانندمیاصلراتوسعهاستمراروکردهتوجهایران

یرانادرتوسعهمدافعهایگروهوافرادآنمدافعوتوسعهمجریهمونویسبرنامههموهست
استنممک.باشدمیاداریسازمانازبخشیوکردهعملسیاسیوادارینظامباهمراهبیشتر
بکهشبهولیشوند،دیدههمتوسعهمنتقدانیارسانهاصحاباعضایعنوانبهآنهاازایعده

توسعهمدافعانمیانازآنهامرجعگروه.دارندتعلق«توسعهمدافعان»گفتمانشدهتشکیلاجتماعی
فضایاینرادافبیشترکههستهمدلیلهمینبه.دارندنشروحشرگروهاینافرادباوباشندمی

توسعههایروشلحاظبهمعارضحتیومتعدددولتهایدرشکلیبهیکهرگفتمانیومفهومی
.اندداشتهعهدهبهراایرانایتوسعهریزیبرنامهمسئولیتوای؛



مقدمه

آنها.دباشنمیروشوهدفلحاظبهاولسنخمقابلدرایراندرتوسعهاصحابازسنخدومین•
ضدگفتمان»وانعنبابایدراهاآن.اندیافتهاجتماعیحباتویافتهسامانتوسعهنفیمحوریتبا

ایراندرایتوسعههایتالشبودنحاصلبیوگروهایناصلیادعای.نامید«پیشرفتوتوسعه
ضدستبداداتاریخیپیشینهدارایکهایرانچونکشوریبرتوسعهکهاندگفتهعموما.است

هرتندهسدینیتمایالتدارایمردمواستحاکمدینیفرهنگوسنتآندرواستایتوسعه
پیدرجامعهسنتینظامدراختاللوتوسعهازشدندورجزبهاینتیجهتوسعهنامبهتالشینوع

مههبا.هستنداداریمتخصصانوکارشناسانمیانازکمترگروهاینافراد.داشتنخواهد
هایبرنامهاجرایدردارندایتوسعههایبرنامهاجراینحوهوروشمورددرکهاختالفاتی

دارندنظروحدتایتوسعه



مقدمه

شکلراایعهتوسضدگفتمانوآمدهدانشگاهیوروشنفکریوایرسانهفضایازهاآنبیشتر•
اجتماعیهایساختزیرفقدانبهمارکسیستیعقیدتیوفکریمبناییکدارایافراد.اندداده

وازسبهورودتوسعهجریانبهورودبرایاندمدعیآنها.کنندمیاشارهتوسعهبرایمناسب
بهآنهانظراز.استضروریفئودالیشبهوفئودالیدورهازگذرباداریسرمایهنظامکارهای

بارادافازبعضی.استایراندرموهومامریتوسعهکهاستشرطپیشاینتحققعدمدلیل
.هستندتوسعهضداسالمبهباوروگرایش

رایطش(برنامهقالبدرچهوایدهقالبدرچه)ایراندرآنشکلهربهتوسعهکهاندمدعیهاآن•
یافته،وسعهتیاتوسعهفراینددرجامعهحاصلوکردهفراهمرااستدینیکهسنتینظامازگذر
.استاسالمواسالمیفرهنگوسنتازگذر



مقدمه

دوتنگرفراهمیاندرهاآنمشترکوجهاستاجتماعیمتعددهایگروهبرمشتملسومسنخ•
کلششاهد(مخالفومدافع)توسعهشدنگانهدومسیراینادامهدرزیرااستشدهاشارهسنخ

مخالفقدرآننهونفهمندرامشکالتکههستندمدافعقدرآننهکههستیمدیگریگروهگیری
.نکننددرکراتوسعهجاریواقعیتکه



چیستی پارادایم عقب ماندگی

اولین.استیمرکزعنصرچهاربردارندهدرریتزرتعبیربهمفهومیکلیفضایماندگیعقبپارادایم•
انرعنصچهارمینوهانظریهآنسومین.باشدمی(ها)مثالوارهآن،دومین.استموضوعونظروجهآن،

.استاجراییهایسیاستوهاروش
عقب»برزتمرک.استتوسعهتا«ماندگیعقب»موضوعماندگیعقبپارادایممرکزیعنصراولین-1•

ها،سیککالنئووهاکالسیکپارادایمچونتوسعه،فضایدرمطرحهایپارادایماینسمای«ماندگی
.استتهساخاساسینیازهایپارادایمومائوئیستیپارادایممارکسی،پاردایمگرا،ساختارپارادایم

:ازعبارتندپاردایمیفضایایندرشدهمطرحهایسوالمجموعدر•
است؟ماندهعقبایرانچرا-•
شود؟میفروپاشیدچارسرعتبهایراندراجتماعیتحوالتچرا-•
...و•



جودومحوریشخصیتفکریفضایایندر:ماندگیعقبپارادایمدومعنصروارهمثال-2•
نابعماولبخش.کرداشارهمثالوارهاینهایبخشبهتوانمیکلینگاهیکدرولی.ندارد

.استایرانیانسانیسومبخشواستمراجعهموردتاریخدورهدومبخش،هستندارجاعی
اریخیتمنابعبهماندگیعقبعنوانباهایشانداعیهاثباتبرایحوزهاینمحققانهمه-الف•

شدهارهاشفرضباکهاستهاییهمانارجاعموردمنابعتریناصل.کنندمیمراجعهانتخابی
خارجوخوردهشکستسیاسیرجلحالشرحوایراندرخارجیانهایسفرنامه.استشدهتهیه
.استبودهمحققانبرایعمدهمنبعدوسیاستوقدرتازشده



قبعتاریخیمثالوارهآنها.باشدمیقاجاریهدورهبرتاکیدهاآنمثالوارهبخشدومین-ب•
اثردرایرانسرزمنیاعظمبخشتاریخیایندرزیرادانند،میقاجاریهعصرراایراندرماندگی

دیگر،طرفاز.درامدهمسایهکشورهایضمیمهبهآنهادرایرانیانشکستوطوالنیهایجنگ
شاهینظامدبازتولینهایتدرکهشدمشروطهانقالبظهورمنشاءقاجارینظاماستبدادیساختار

ضعیتودرتفاوتیخیلیمفهومیفضایاینمدعیان.شدحاکمایراندرپهلوینظامقالبدر
مدعیهمایعده.شناسندنمیقاجاریهعصرایرانباپهلویعصرازپسایرانمدنیوتوسعهای

وسیاسیلحاظبهانجامیدپهلویرژیمتشکیلبهکهمشروطهانقالبازپسایرانشرایطغند
.شدهمترنامناسبتوسعه،جریانوتفکرظهوردرساختاری



سانانازنارساتصویریفکریپارادایمایندرایرانیانسان-ج•
ایرانیانسانابعادازبعضیبهویژهطوربهاستشدهارائهایرانی
:شودمیاشاره

ازتیم،هسوبودهکهآنچهازبیشتزتصوریهمیشهایرانیانما-•
یشبایمگفتهخوبخودمانمورددروقتی.ایمدادهارائهخودمان

شدهتهگفکهاین.ایمگفتهسخنایمبودهخوبکهمیزانیاز
.باشدیمهاکلیشههمینازیکیبسواستایرانیاننزدهنراست

هوشبابسیارمردمایرانمردمکهایمگفتهشرایطازبسیاریدر
واضیریاهلبسیارشانهوشدلیلبهایرانمردمکهاینیاهستند
.هستندعقالنیومنطقیرفتارهایوکارها



بهشروعتیوقدیگرطرفاز...واستبودهتاریخطولدرتمدنبهترینایرانیتمدنکهاینبا-•
ولتدوسیاستمردم،اخالق،دین،فرهنگ،مورددرراتعابیربدترینایمکردهخودماننقد

.ایمبردهکاربهایرانی
استبدادوتقدرتابعوکارریاوبازحقهمردمانایرانیانکهایمکردهتکراربارهاوایمگفته-•

همیرانامردمازهاییگروهایمدادهارائهبسیاریمستنداتزمینهایندر.هستنداحساسیوزده
.مخربواندشدهپیشتاززمینهایندر



ونظریمفهومیوهاینظامازمتشکلماندگیعقبپارادایم.پارادایمنظریومفهومیعناصر-3•
.استیاربسارزشیواخالقیهاینظامواجتماعیمنساباتنیروومتونوتحقیقاتیهایشیوه

وشرقیویآسیایاستبدادنظریه:ازاندعبارتحوزهایندراستفادهموردهاینظریهتریناصلی
وجامعهنظریهرانی،ایوآسیاییشرقی،فئدودالیسممفهومایرانی،آسیاییتولیدشیوهنظریهایرانی،

وابستهارونهوتجددمفهوموتوسعهضدسنتیجامعهنظریهگانه،دواقتصادوفرهنگوسیاست
وضیحتواثردامنهبرتااندداشتهسعینظریومفهومیفضاهایازیکهرمدعیانومحققان

درعیسایران،تاریخیشرایطازشدهمنفکانضمامیواقعیتیکبهارجاعباشاندهندگی
.دارندشانادعاییمفهومیداعیهاثبات

ورانایدرتوسعهجریانمورددربنیادیهایسوالطرحدرعلمیوجدیتالشکمترمقابلدر•
اریخیتراکارشانهاآنکهاینوجودبانتیجهدر.انددادهصورتآنهابهدادنپاسخدرتالش

.باشندمیضعفدرروشونگاهجهتازولیانگارندمی



.استاجراییهایسیاستوهاروشوهاگیریجهتماندگی،عقبپاردایمچهارمعنصر.4•
بقالدرآنهاکهمتعددیهایگروهوافرادهایتحلیلوهاداوریقالبدرهاگیریجهتاین

.شوندمیبازگوزیرشرحبهکلیطوربهمتعددمنابعازایمدادهقرارماندگیعقبپارادایم
.سوالبهخپاسخدرجووجستوسوالطرحدرعلمیسوگیریبرسیاسیسوگیریتقدم-الف•

وقتی.استایراندرایتوسعهجریانمورددرگرفتهصورتتحقیقاتهمهاساسیمشکلاین
اندگرفتهفرضراایرانینافتگیتوسعهخارجیوایرانیمحققان



هاان.افتینخواهدنیافتگیتوسعهجزبهچیزیتاریخی،معتبرحتیمنابعبهمراجعهدر•
وتاریخیلحاظهبایراننیافتگیتوسعهکنندهتاییدکهکردخواهندبرجستهرامستنداتی

.باشندتجربی
میمحققانهاییویژگازدیگریکیتاریخیلحاظبهایرانیانزیستهتجربهبهاعتناییبی-ب•

.بینیممیراکمتریوبمیوملیبویورنگانددادهانجامافراداینکهتحقیقاتیدرما.باشد
ردهکظهورروحانیتوروشنفکریدعوایایرانیمعاصرتاریخازایدورهدرویژهطوربه•

طولدر)معاصرایرانیجامعهحوادثهمهگوییکهساتشدهتاکیدامراینبرقدراین.است
دراشانیکومصدقبینکهدعوایی.استخوردهرقمگانهدوانیحول(گذشتهسالدویست

وروحانیتمناسباتومراوداتکلبهرااستکردهظهورنفتشدنملیازپسمرحله
.دکننمیدعوتگتانهدواینقطبیکدرحضوربهراهمهودادهسرایتروشنفکری



ناسم،شمیایراندرتوسعهتاریخیمطالعاتدرعمدهضعفیکراآنمنکهدیگریویژگی•
اریخیتدانشداشت،وجودتاریخیفهماگر.استتاریخیفهموتاریخقدرتمدحضورفقدان
.بودکردهظهورتاریخیفهمداشتوجودتاریخیدانشاگرکهطورهمانگرفت،میشکل

گرددمیبریاجتماعتاریخمنابعتهیهفقدانبهوضعیتایناصلیعلتاست؟شدهگونهاینچرا
.اندکردهمیزیستچگونهگذشتگانمانکهدانیمنمیمستندطوربهایرانیانما



عدم تقارن بین واقعیت ها و ایده آل ها

وجاریهایعیتواقبینارتباطوپیوستگیایجاددرکافیتوانکههستیممللیازیکیشاید•
ازرمتاثمفهومیفضایددرراناتوانیایناساسمن.نداریمراهایمانآلایدهبامانتاریخی
سنتوفرهنگوجامعهوانسانازکهتصویریپارادایمایندر.دانممیماندگیعقبپاردایم

ایرانیانسان.تندنیسپیوستههمباعناصراین.استنابهنجارشودمیارائهایرانیزندگیوتاریخو
.استشدهمحدودومتعددهایواقعیتدرگیرایرانیجامعه.استپردازخیال



عدم تقارن بین واقعیت ها و ایده آل ها

دارایعادیمردموروشنفکرانوسیاستمدارانحوزهازاعمایرانیجهاندرکهشاهدیمما•
یم؟اکردهعملگونهاینچرا.هستیمهاآلایدهبهمیلوهاواقعیتبهتوجهیکمساتعداد

بیشترراننظصاحبمیاندرهاآلایدهبهبسیارتاکیدوهاواقعیتبهتوجهیبیگیریجهت•
آرمانعوضدرودارندایرانیتاریخیوجاریهایواقعیتباآشتیکمترهاآن.استشدهدیده

.انددادهقراراصلراگرایی



عدم تقارن بین واقعیت ها و ایده آل ها

آسیبنضمبلکهنیست،جدیدالیایدهتصویریارائهدرحلراهفضاایندادنسامانوسردر•
معنیاینمناستحداقلیمسلمهایواقعیتبهارجاعفکر،وجامعهآلیایدهوضعیتازشناسی

.امکردهتعبیرآرمانیغیرهایالزاموآرمانیهایالزامبرتاکیدگانهدودررا



صورت بندی رفتار و ساختار توسعه در ایران

عدمیرانادرتوسعهبهیابیدستهایزمینهوموانعتریناصلیازیکیشداشارهکهطورهمان•
آغازردایراندرتوسعهتجربهبهارجاعدر.استایراندرایتوسعهجاریهایتجربهبهتوجه

کشورهادیگرابمقایسهدرایرانکشورکهایناولفرض.باشیمقایلرافرضچندینبایستیمی
توسعههکدومیفرضبهرامافرضاین.استبرخوردارتوسعهجریاندرتریطوالنیتجربهاز

تاسشدهجدیدجامعهبهدهیشکلاساسنهایتدروداشتهمتعددیخیزهایوافتایراندر
.کندمیراهنمایی



صورت بندی رفتار و ساختار توسعه در ایران

ازدیجدیبندیصورتگیرد،قرارماقضاوتوداوریمحوراگرتوسعهتجربه•
ققمحوشدهانجامکهچهآنبندیصورت.گرفتخواهدشکلایراندرتوسعه

سازیشبیهومارکسیسمباسازیشبیه.انتظاراتوهاایدهبندیصورتتااستشده
وجزیهتای،توسعهگوناگونمفهومیهاینظاموالگوهاقالبدرلیبرالیسمبا

دهشمتعددیهایبدفهمیدچارتاکنونایراندرایتوسعههایجریانتحلیل
.سات

ضمنوردکقلمدادیکپارچهامریراایراندرتوسعهجریانبایستیمینتیجهدر•
وقوتنقاطبهتوجه.کردتوجههمآنضعفنقاطبهاوجوقوتنقاطشناسایی

راماعهتوسجریانافولواوجنقاطبهتوجه.کردتوجههمآنضعفنقاطبهاوج
وفهماساستوانمیراالزامنوعاین.کندغافلآنکلیجریانفهمازبایستینمی

.کردقلمدادایراندرتوسعهجریانبندیصورتودهیمعنی



عناصر اصلی توسعه در ایران

تعریفلقابعمدهمشخصهوصفتچندینباگذشتهدههسهطولدرایراندرتوسعهمشخصات•
نظاموهاهرشتوسعهبهدادنمحوریتدوم.استایراندربوروکراسیپویاییبرتاکیداول:است
.جامعهعمومینیازهایبهدادنناهمیتسومینواستشهریمدرن

حد)قفییحدبایستیمیایتوسعهجریانکهایناول.دارندهماشکاالتیمشخصهسهایناما•
می.استایتوسعههایبرنامهثقلمرکزهمهنوزایرانادارینظامتوسعهادامهبرای(توقفی
اداریلحاظهبدولتکردنبزرگیاکوچکازدیگرکهرسیدمیفراموقعیتیوزمانیبایستی

ککوچدولتمعنیبهکاراادارینظامتاکنندمیتالشهمهکهحالیدر.شدیممیغافل
.استادارینظامکردنبزرگتروکردنترناکاراکارشانحاصلولیبسازند

•



عناصر اصلی توسعه در ایران 

ایجاداخیرسالسیطولدرمتعددشهرهای.باشدمیشهرهامرکزیتشدهاشارهویژگیدومین•
ایشهرهکردنبزرگ)اقداماینحاشیهدر.اندشدهبزرگهمیپشینبزرگشهرهایوشده

.استبودهایراندرروستاهافروپاشیکارهاحاصل(جدیدشهرهایتولیدوپیشین
درروتثوفقرازمعنییکسانیتااستشدهموجب(عمومینیازهایبهتوجه)ویژگیسومین•

ازیگیربهرهوتحصیلودرآمدکسبپیدریکسانطوربهآدمیانهمه.شودفراهمجامعه
عالیقونیازهاسازییکسانزمینهعمومی،نیازهایبرتاکیدنتیجه.باشدمیمدرندنیایاممکانات

.استساختهفراهمرارفتارهاوهاگرایشو



زمینه ها و الزام های دستیابی  به توسعه بومی

بهقالهممتندرکهداردوجودمتعددیهایالزامایراندرایتوسعهاسالمیایرانیالگویارائهدر•
مقابلدروگراییآرمکانطرحازاجتنابهاالزامتریناصلیازیکی.استشدهپرداختههاان

«کردنبایدچه«السوبر«کرد؟بایدچه»سوالبرتاکیدجایبهمسیرایندر.هاستداشتهبرتاکید
کهددهمیسوقتوسعهدرجدیدیگراییآرمانسویبهرامااولسوالزیرا.شدخواهدتاکید
ازبهتریریگبهرهدرسازیتواناوپیرامونیواتقعیتفهمتاآرزوهاوانتظاراتافزایشباهمراه

.استشرایط



زمینه ها و الزام های دستیابی  به توسعه بومی

بگوییمکهاینازبیشپیشرفتوتوسعهدرعملیالگوییبهدستیابیبرایشداشارهکهطورهمان•
بحثازسطحایندریمبکنبایدچهسوالبامن.بکنیمبایدچهکهبگوییمبایدبکنیمبایدچهکه

ایفضواردرامااندشدهواردبحثاینبهکهکسانیهمهچون.دارممشکلایرانیزندگیو
بهمتعارفحدازبیشتاکیداصال.اندکردهسختبرایمانراکردنزندگیوکردهآرمانیجدید
ازنگریزایاواقعیتضدفردنهایتدروساختهفراهمراهاواقعیتازشدندورزمینهآرمان

.کندمیتولیدواقعیت



هاگذاریاستسیخیلی.کردطرحنبایدراهاایدهخیلی.کردنبایدراکارهاخیلیکرد؟نبایدچه•
ازگرا.داشتخواهدبازهستیازراجامعهبایدبراصراربهورودهرچونچرا؟.دادانجامنبایدرا

شدهدخواجاریتجربهوعملشرایطوقتایندهیم،تنجاریهییالزامبهوشویمدورهاباید
بدست...وخیالوزندگیدینداری،توهمودینداریجهلفوعقالنیتبینتمییزینهایتدرو

.آمدخواهد
تواناییتابردمخواهیپیهاتواناییوهاداشتهوهاواقعیتبهماکردنبایدچهکهاینبرتاکیدبا•

.اندکردهرسفخارجبهایرانمردمازنفرمیلیونهشتگذشتهسالدرکهخواندمدیروز.دیگران
افزایش.رنددابسیاریاقتصادیمشکالتمردمکهاستشرایطیدرهامسافرتنوعاینافزایش

وورکشازخارجبهرفتنازمردمولیاست،جاریدیگردردسرهزارانوبیکاریوتورمنرخ
ابتاکنندمیزیستبسیارهایبایدوهاآرمانباهمهنوزچونچرا؟.اندنشدهدورمصرف
.هانداشتنوهاواقعیت





نتیجه گیری

وهومیمفلحاظبهایراندرتوسعهجریانماندگی،عقبوتوسعهدیدنگانهدوبامقالهایندر•
پارادایمسلطهابتوسعهاندیشهمسیردرکهمشکالتیازدرکباتاگرفتقرارواکاویموردنظری
ماسبایطشرتبهدستیابیووضعیتاینازگذرشرایطوزمینهاستشدهدچارماندگیعقب
عقبایمپارادغلبهبرمقالهایندرمولفاصلیمدعای.شودفراهمایراندرتوسعهالگویارائه

انسانوردمدرهابدفهمیازایمجموعهگیریشکلآنحاصلکهبودتوسعهفضایبرماندگی
نهایتدروایراندرایتوسعهکارگزارانودولتایراندرسنتوفرهنگایرانی،جامعهایرانی،

پرداختنبهایرانردتوسعهماندگیعقبپارادایمسلطهازناشیفضایقبول.باشدمیتوسعهنتایج
.انجامیدخواهدایراندرتوسعهباضدیتوتوسعههایهزیه



نتیجه گیری

ماندگیبعقپارادایمازگذرضمنتوسعهازواقعیفهمبرایکهبودایناصلیمدعاینتیجهدر•
نتیجهدر.دانجامیخواهدایراندرتوسعهباضدیتوتوسعههایهزینهپرداختنبهایراندرتوسع

می،ماندگیعقبپارادایمازگذرضمنتوسعهازواقعیفهمبرایکهبودایناصلیمدعای
ازایجموعهماعمالازوگرفتهصورتهاآلایدهوواقعیتبینرابطهدرمجددبازنگریبایستی

.دشواجتنابشد،خواهدتوسعهجریانواقعیبرآلیایدهفضایغلبهبرکههاییالزام



نتیجه گیری

ذیرپامکانایراندرایتوسعهحرکتموجود،هایسرمایهبرجدیتاکیدباموقعیتایندر•
یگر،دعبارتبه.انجامیدخواهدفکریفضاهایونیروهاهمسوییبههم،آنحاصلوشدخواهد

وهاسرمایهبهوردکاجتنابگراییآلایدهازبایستیایراندرایتوسعهالگویبهدستیابیبرای
ایدهازاجتناب)وجهیدوحرکتاین.داشتتاکیدایرانیزیستهایشیوهوموجودهایداشته

.سازدمیراهمفراایراندرتوسعهتجربهبهورودساززمینه(ایرانیزیستبرتاکیدوگراییآل




