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 پيشگفتار 
بحث درباره مفهوم توسعه، با همه دشواري هاي، طي متجاوز از نيم قرن گذشته همواره يكي از 
مهمترين عرصه كوشش هاي نظري در ادبيات توسعه بوده است و از آغاز تاكنون همواره بر اهميت و 

رايي ناشي از ناديده گرفتن اين حوزه مهم تاكيد روز ضرورت آن به دليل مالحظات و تبعات اج
 . افزون شده است

علمي  مشخص شدن تلقي از توسعه از يك سو به معناي مشخص كردن هدف بر مبناي موازين
است و به تبع آن است كه منطق انتخاب ها، مرتبه بندي ها و آنچه كه با مسامحه شناخت روابط 

ر بر فرايند توسعه خوانده مي شود و مشخص گشته و قابل علت و معلولي ميان متغيرهاي موث
را محصول » تعريف«ر سو به واسطه آنكه فيلسوفان علم، گارزيابي عالمانه خواهد بود و از دي

 است يمتدولوژي پژوهشگر دانسته اند مشخص شدن تلقي از توسعه به معناي شفاف سازي فرايند
 .تكه ما را به درك خاصي از مساله رسانده اس

، بر نقش تعيين »سازماندهي براساس هدف«در مباحث مديريت توسعه نيز براساس اصل بنيادي 
 . اجرايي مناسب تاكيد مي شود–كننده اين مساله از ايجاد ترتيبات و هماهنگي هاي سازماني 

با مشخص شدن نقش تعيين كننده مردم به عنوان هدف و مهمترين ابزار توسعه ملي در 
 مهم ضرورت تناسب اهداف، استراتژي ها و سياست هاي اجرايي در كنار ضرورت چارچوب دو اصل

اين مساله همچنين به واسطه نقش تعيين كننده . تناسب اهداف و ابزارها در اين باره بحث مي شود
نحوه بكارگيري ظرفيت هاي سرمايه انساني و مكانيزم هاي برانگيختن احساس عناصر انگيزشي در 
حركت توسعه اي نيز قرار » ايدئولوژي« و بسيج آنها در راه اهداف در چارچوب مشاركت در مردم

براي » شاخص هاي انتخابي«دارد و باالخره ارزيابي عملكردهاي به واسطه ارتباط وثيق ميان 
هرگونه ارزيابي با نوع تلقي و تعريف از توسعه، ناگزير مي بايست به اين مساله بهايي درخور شايسته 

 .ودآن داده ش
در چارچوب رويكردهاي اقتصادي مرسوم، به داليل مشخص روش شناختي، مشخص كردن 
تعريف توسعه و ارايه تلقي خاصي از آن موضوعيت پيدا نمي كند و با مروري بر تجارب پنجاه ساله 
ايران در زمينه برنامه ريزي توسعه نيز مالحظه مي شود كه در هيچيك از برنامه ها بحث مشخصي 

ولي به هر . كه البته داليل آن به همين يك جنبه ختم نمي شود نيامده است باره به مياندر اين 
بنابراين، در . مان بوده استور همواره دامنگير برنامه هاي توسعه كشآنحال همه عوارض ناشي از 

ه عين حال كه در فرايند برنامه ها همواره كوشش هاي گاه طاقت فرسا و بسيار ارزنده صورت پذيرفت
ساسي در است و به يك اعتبار واكاوي دستاوردهاي اين پنجاه سال مي تواند منشا راهگشايي هاي ا

ناديده گرفتن اين حوزه با اهميت نيز به ما همچنين عوارض سوء ناشي از فرايند توسعه ملي باشد ا
 تا همين  در سرتاسر اين دوره به شكل هاي مختلف قابل مشاهده است و بنابراين، از جهاتييتمام

امروز به گونه اي عمل مي شود كه گويي فاقد پشتوانه هاي فكري و اجرايي به اين بزرگي و قدمت 
دشواري هاي پرداختن به اين موضوع به خصوص از اين جهت كه در طي پنجاه سال . هستيم
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گذشته همواره گسست هاي جدي ميان آنچه كه مطرح مي شود با آنچه كه فرايندهاي قانوني 
آيد وجود داشته است دو چندان  ب را مي گذراند و ميان هر دوي آنها با آنچه كه به اجرا در ميتصوي

مي شود اما تالش شده است با مراجعه به منابع نسبتا وسيع در دسترس، ابتدا پارادايم مسلط حاكم 
ي و بر برنامه هاي شناسايي و معرفي گشته و سپس محدوديت هاي ناشي از تلقي هاي قابل واكاو

استخراج از توسعه در برنامه هاي گذشته ايران در عرصه هاي نظري و عملي به بحث گذاشته شد و 
 .باالخره پيشنهادهايي براي خروج از اين مشكل ارايه شود

 
 :مقدمه

ارايه هرگونه ارزيابي و تحليل از تجربه پنجاه سال برنامه ريزي توسعه در كشورمان، در هر 
با دشواري هاي خاص خود روبرو است و به واقع مي بايست چنين اقدامي سطحي و از هر جنبه اي 

 . دانست» ممتنع«و » سهل«را 
سهل است به واسطه آن كه علي الظاهر كليه برنامه ها فرايند تهيه و تدوين، تصويب و اجراي 
 مشخصي داشته اند و كليه اسناد مربوط نيز در دسترس است و ممتنع است به واسطه آن كه حتي

تا امروز در هر يك از فرايندهاي مزبور نكات ابهام بيشمار وجود دارد ضمن اين كه به هر حال در 
 اجتماعي مسايل و پيچيدگي هاي خاصي وجود دارد كه منشا اختالف برداشت –تعامل هاي انساني 

د يك ها و اختالف نظرها مي شود و باالخره به واسطه آن كه نفس برنامه ريزي توسعه به خودي خو
در اين مقاله علي رغم . اقدام سياسي است مسائل خاص اين حوزه نيز به آن افزوده مي شود

دشواري هاي فوق، با ذكر چند مقدمه ضروري تالش مي شود با استناد به مجموعه اسناد و مدارك 
به در دسترس و نيز گزارش ها و تحليل هايي كه در خارج از سازمان ها و نهادهاي مستقيما مربوط 

امر برنامه ريزي توسعه قابل دسترسي بوده گزارشي از تلقي هاي مسلط از توسعه در تجربه پنجاه 
ساله كشورمان ارايه گردد و سپس براساس يافته هاي پژوهشي، پيشنهادهايي نيز به منظور استفاده 

لبه بر از اين تجارب در كوشش هاي آتي تقديم مي شود به اميد آن كه سال هاي آتي، سال هاي غ
 .مشكالت و موانع توسعه و حركت به سمت تعالي باشد

 
 :اما تذكرات

 بايد توجه داشت كه برنامه هاي ما چه قبل و چه بعد از پيروزي انقالب اسالمي و به طريق -١
ه كه در هر يك از آنها به تصريح يا تلويح مورد اشاره قرار گرفته است به عاولي انديشه و تلقي از توس

يندي از همه ظرفيت هاي انساني موجود در كشور است كه قابليت و امكان فعليت آ بريك اعتبار
بنابراين، چه در ارزيابي ها و چه در ارزيابي ارزيابي ها نمي بايست آن را به . يافتن را داشته است

همچنين بايد توجه داشت كه فعليت يافتن . سطح افراد يا دستگاه هاي خاصي متنزل ساخت
بنابراين، .  يافتن آنها به نوبه خود پديده اي چندوجهي استتا عدم امكان تحقق و عينيظرفيت ها ي

هاي بنگاه ها مي بايست به موانع موجود در عرصه تمامي زيرسيستم هاي  در عدم تحقق اين ظرفيت
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 حتي اگر حجم آن از –نظام اجتماعي معطوف شود و بدانيم كه فعليت نيافتن ظرفيت هاي بالقوه 
است و به طيفي از عوامل  يك پديده چندوجهي –فيت هاي بالفعل هم بيشتر بوده باشد كل ظر

تاريخي، نهادي، سياسي، اجتماعي و حتي بين المللي وابسته است كه بايد همه را مورد توجه قرار 
البته در آن . داد و به دنبال آن براي هر يك از آنها ضريب اهميتي درخور و شايسته در نظر گرفت

ت اگر با پشتوانه منطق و استدالل روشن گرديد كه بنا به گستره اختيارات و مسئوليت ها، صور
اقتدار و ميزان تاثيرگذاري اشخاص يا دستگاه هايي بيشتر در معرض توجه يا انتقاد قرار مي گيرند 

خود و مي بايست آنها نيز واقعيت را همانگونه كه هست بپذيرند و از نقدها و نظرها در جهت اصالح 
پيشگيري از تكرار وقايع نامطلوب استفاده كنند و ارزيابي ها را به سطح برخورد سياسي يا محاكمه 

 .افراد يا دستگاه هاي خاص متنزل نسازند
 با توجه به موارد مزبور داوري هايي كه صورت مي پذيرد ناظر بر روندهاي غالب است و اين -٢

يا سياه و سفيد ديدن » همه يا هيچ« كه با رويكردهاي نكته را بايد به گونه اي در نظر بگيريم
در آن صورت است كه فرايند برنامه ريزي را نيز به صورت . مسايل مرزبندي مشخصي پيدا كند

عرصه اي از رقابت و مبارزه فكري خواهيم ديد كه كليه نيروهاي اجتماعي به قدر توانايي خود تالش 
ه عنوان نظر غالب مطرح سازند و به اين ترتيب است كه ما از كرده اند تا ديدگاه هاي خويشتن را ب

به عبارت . افتادن در دام ناديده گرفتن تمامي واقعيت با همه پيچيدگي هايش مصون خواهيم ماند
ديگر، اگر در چارچوب پژوهش حاضر، به ايده مسلط در هر برنامه يا هر دوره اي اشاره مي شود، اين 

 –قد و نظر مطرح شده يا فقدان رويكردهاي مخالف در آن دوره نيست به معناي فقدان هرگونه ن
 و خواه در هر ييخواه در سطح سازمان متولي برنامه ريزي، خواه در سطح ساير دستگاه هاي اجرا

 اين مساله به خصوص با توجه به اين –يك از عرصه هاي خارج از آنها اعم از دانشگاه ها و رسانه ها 
وز در كتابخانه سازمان برنامه، انبوه كتاب ها و مقاالت و حتي اسناد رسمي واقعيت كه حتي امر

بيشماري وجود دارد كه صاحب نظران و مسئوالن سطوح گوناگون آن سازمان از طريق آن تذكرات 
مشفقانه و پيش بيني ها و انتقادات خود را به برنامه هاي مصوب اعالم كرده اند، روشني و وضوح 

 . ن مي دهدكامل خود را نشا
طوف به عبه اعتبار پرداختن به اهميت بحث در باب مفهوم توسعه، رويكردهاي نظري م -٣

در اين زمينه نيز مي بايست به . توسعه به طور اجتناب ناپذيري در مركز توجه قرار خواهد گرفت
توافق امروزه نوعي . دستاوردهاي سترگ تاريخ شناسان و فيلسوفان علم، اهميتي درخور داده شود

 : عمومي در بيان اين گروه از انديشمندان وجود دارد كه
فرايندهاي توليد و عرضه تئوري ها در عرصه دانش تجربي به گونه اي است كه براي هيچ نظريه 

ه همه آنچه را كه الزم پردازي امكان ندارد كه بتواند يك تئوري جامع و مانع ارايه كند به طوري ك
ه هيچ كوشش نظري در يك عرصه معين نمي توان يافت كه ناظر بر گيرد همانطور كاست در بر

بنابراين، در نقد و ارزيابي . هيچ بخشي از واقعيت نباشد و گوشه هايي از آن را منعكس نساخته باشد
رويكردهاي مسلط در باب مفهوم توسعه نيز بايد توجه داشته باشيم كه دستاوردها و محدوديت ها 

 –ده شود و شايد بتوان با تاكيد بر ابعاد اهميت اين جنبه از مساله مي بايست در حد خود دي
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 راه را بر توهم تاريخي موجود در كشورمان كه مشكالت و –اهميت پرداختن به مفهوم توسعه 
نارسايي ها را مطلقا به اشخاص نسبت مي دهند و گمان بر آن دارند كه صرف تغيير افراد مي توانند 

د كننده همه مشكالت باشد تنگ تر كرد و نشان داد كه گرچه حساسيت به بر طرف كننده يا ايجا
اشخاص و عملكرد آنها براي پيشبرد اهداف توسعه ملي الزم است اما به هيچ وجه كافي نيست و 

 اجتماعي –شرط كفايت ناظر بر پرداختن به همه عوامل و عناصر ديگر موثر بر اقدامات سياسي 
 .است
ه ميان نتايج هرگونه ارزيابي با موضع و مبنا و هدف ارزيابي ها رابطه اي  بايد توجه داشت ك-٤

وثيق وجود دارد و به همين خاطر هم هست كه مي توان يك عملكرد معين را از جنبه هاي 
گوناگون مورد ارزيابي قرار داد و به نتايج متفاوت و يا حتي متضاد هم رسيد و مساله ارزيابي دوباره 

گروهي با اين منطق كه در كشور . توسعه كشورمان نيز از اين مساله مستثني نيستامر برنامه هاي 
ما منابع حاصل از نفت براي مصرف شدن و تلف شدن رقباي بسيار زيادي داشته اند و گرايش هاي 
مصرفي جامعه ما هميشه در حد بااليي بوده است استدالل مي كنند كه در جامعه فقرزده ما 

اي انباشته وجود داشته كه درآمد اضافي دولت صرف كاالهاي مصرفي يا هميشه حدي از تقاض
تجهيزات نظامي و اصوال نظامي گري شود، نفس جايگزين شدن بخش هايي از درآمد نفت با 
اقداماتي از قبيل ساختن سد و جاده و دانشگاه و مدرسه و بيمارستان و كارخانه را دليل موفقيت 

بديهي است كه در چارچوب اين  ١.  اند فيق دستگاه متولي آن دانستهنسبي برنامه ريزي توسعه و تو
ديگر موضوعيت نداشته و برنامه ها در بهترين » برنامه توسعه«ه اي و عرويكرد اساسا تحوالت توس

حالت برنامه هاي تنظيم خرج و مخارج دولت خواهد بود همانطور كه خود ايشان هم اذعان مي 
ه منابع انساني و مادي در اختيار كشور و به ويژه نهاد برنامه ريزي آن، از كنند گروهي ديگر با مقايس

يك سو و تحوالتي كه در طي اين مدت در كشورهاي ديگري كه شرايط اوليه به مراتب بدتري از ما 
داشته اند و نتايج برنامه هاي توسعه آنها از ديگر سو نشان مي دهند كه درواقع، ما به اعتباري ديگر 

صت هاي طاليي داشته ايم كه بخش هايي از آنها از طريق همين رويكردهاي سطحي و ناقص چه فر
و البته ميان اين دو طيف نيز ديدگاه هاي بيشمار ديگري   ٢به برنامه توسعه از دست رفته است

وجود دارد كه از زواياي خاص ديگري به مساله نگاه كرده و نتيجه گيري هاي متفاوتي نيز ارايه 
 . اندنموده

به نظر مي رسد كه توجه به اين نكته ظريف از يك سو راه را بر هرگونه سوء تفاهم و جوسازي و 
اختالف بي مورد مي بندد و از سوي ديگر، امكان برخوردهاي عالمانه را در يك چارچوب مشخص و 

 به نوعي راهگشا فراهم مي سازد به طوري كه با تمركز بر هر مساله در موضع اصلي آن مي توان هم
وفاق اجتماعي دست يافت و هم از ظرفيت هاي كارشناسي موجود به صورت سازمان يافته تري در 

 .جهت حل مشكالتي كه عالمانه واكاوي و شناسايي شده اند بهره جست
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 اهميت پرداختن به مفهوم و تلقي از توسعه 
 و جايگاه اساسا متفاوت يكي از مهمترين صفات مميزه ميان علوم طبيعي و علوم اجتماعي، نقش

در علوم طبيعي، مفاهيم يك چيز هستند و واقعيت خارجي چيز . مفاهيم در اين دو عرصه است
ديگر و در بسياري از موارد، امور واقعي مستقل از مفاهيم و پيش از آنها موضوعيت دارند در حالي 

د و به اين اعتبار گفته مي شود كه در علوم اجتماعي در اغلب موارد، مفاهيم، عين روابط اجتماعي ان
كه در يك جامعه مشخص جاري اند نيست و » مجموعه اي از مفاهيم«كه اساسا فرهنگ چيزي جز 

  ٣.نهادهاي اجتماعي هم بازتابي از همان مجموعه مفاهيم و بلكه عين آنها هستند
محقق ساخته و بنابراين، در علوم انساني گفته مي شود كه ما هر چيزي را در حدي مي توانيم 

به آن عينيت بخشيم كه از آن مي فهميم و حد تحقق و عينيت يافتن مسائل و اهداف را حد ادراك 
به عبارت ديگر، در عرصه علوم اجتماعي ما با مفاهيم اقدام . ما از هر مساله و هدف معين مي سازد

كه به پيشرفت هاي به خلق روابط اجتماعي مي كنيم و مهمترين دستاوردهاي علمي در اين عرصه 
عظيم منجر شده اند از كشف مفاهيم آغاز مي شود و به همين خاطر است كه دستاورد عمده 

پس كاركردهاي دانشگاه هاي ما  ٤.دانشمندان بزرگ را مفاهيمي دانسته اند كه ايشان خلق كرده اند
رنامه هاي ما و نيز در همان حدي خواهد بود كه سطح ادراك ما از مفهوم علم اجازه مي دهد و ب

فرايند توسعه ملي ما هم به همين ترتيب با سطح درك و تلقي ما از مفهوم توسعه رابطه برقرار مي 
 . سازد

از اين زاويه است كه مشخص مي شود چرا ما نياز داريم كه بسيار فراتر از حدودي كه تاكنون 
و سازنده در سطح ملي بدل عمل شده است به مفهوم توسعه بپردازيم و آن را به يك بحث بنيادي 

اگر مالحظه مي شود كه حتي تا . ساخته و محور گفت و شنودها و كوشش هاي نظري قرار دهيم
امروز هر كتاب محوري توسعه را كه باز مي كنيم بدون استثنا بحث را از مفهوم توسعه آغاز كرده 

حث همچنان در قالب يك است ناشي از همين اهميت خارق العاده مفهوم مزبور دارد و اگر اين ب
بحث زنده در عرصه هاي آكادميك و اجرايي موضوعيت خود را حفظ كرده نيز ناشي از اين واقعيت 
است كه درك ما از توسعه نيز مانند فرايندهاي اجرايي و محقق سازي آن جنبه فرايندي دارد و در 

 .  هاي عملي مي شوداثر استمرار اين كوشش هاست كه بالندگي مي يابد و بسترساز بالندگي
به عبارت ديگر، مشخص شدن تلقي مسلط از توسعه در هر دوره به معناي امكان پذيري شفاف 
سازي اهداف توسعه ملي براساس موازين علمي است و به دنبال آن است كه از يكسو منطق انتخاب 

ي شود و از طرف استراتژي ها و سياست هاي اجرايي در عرصه هر يك از برنامه هاي توسعه فراهم م
از هر امري، به خودي خود، نمايانگر » تعريف«ديگر به واسطه آن كه به تعبير فيلسوفان علم، 

متدولوژي به كار رفته به منظور شناخت آن پديده است مشخص شدن تلقي از توسعه و تعريف 
 كل نظام در سطح. برنامه هاي ما از آن به معناي شفاف سازي فرايندي است كه ما طي كرده ايم

 تا به يك تلقي معين برسيم، ارزيابي هاي متدولوژيك از نوع مواجهه ما با اين مساله –برنامه ريزي 
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به نوبه خود راه را براي اعتالي ذهني، حداكثرسازي استفاده از ظرفيت هاي علمي كشور و تصحيح 
 .و تكميل مستمر تلقي هاي رايج هموار خواهد ساخت

ديريت توسعه و نيز در اغلب متون اصلي دانش مديريت تصريح شده از طرف ديگر در مباحث م
معني دار مي شود و بنابراين، نوع ترتيبات سازماني » هدف«بر محور » سازماندهي«است كه هرگونه 

و نهادي انتخاب شده براي پيشبرد اهداف توسعه ملي نيز به شكل خاص خود تحت تاثير تلقي ما از 
ناشي » هدف« نهادي مستقل از –ين، تا زماني كه ما درباره ترتيبات سازماني بنابرا. توسعه قرار دارد

فكر كنيم يا مبادرت به كاري نماييم، استمرار آزمون و خطاي بي سرانجام و بي نتيجه و از ايجاد 
 .تحميل هزينه هاي مادي و انساني فراوان به كشور اجتناب ناپذير خواهد بود

 در عرصه نظري و چه در عرصه اجراي برنامه هاي توسعه، همچنين در شرايط كنوني كه چه
وجود دارد، همه مردم را مهمترين هدف و » انسان ها«نوعي اتفاق نظر درباره نقش محوري 

كارآمدترين و تعيين كننده ترين ابزار جهت تحقق اهداف توسعه مي دانند، ارايه تعريف مشخصي از 
تلقي از توسعه با عناصر اداركي انسان اجتناب ناپذير و توسعه از اين جنبه نيز به اعتبار نسبت 

در اين زمينه برنامه هاي توسعه و نوع جايگاهي كه براي انسان ها در فرايند . ضروري خواهد بود
 :توسعه ملي در نظر مي گيرند به دو اعتبار قابل ارزيابي خواهد بود

اي اجرايي و دوم به اعتبار اول به اعتبار ضرورت تناسب اهداف و خط مشي ها و سياست ه
اين دو جنبه شايد در زمره حياتي . ضرورت تناسب اهداف و ابزارهاي مورد استفاده براي تحقق آنها

ترين مسائل توضيح دهنده كاميابي و ناكامي ها در تجربه هاي توسعه در طي نيم قرن اخير و در 
شدن نقش انسان ها در فرايند  ياز طرف ديگر با محور ٥.سطح كل كشورهاي توسعه نيافته است

توسعه ملي، به طور طبيعي، عناصر انگيزشي، نقش تعيين كننده اي در ميزان موفقيت مديريت 
توسعه از نظر نحوه بكارگيري ظرفيت هاي سرمايه هاي انساني و سازوكارهاي بسيج انسان ها در راه 

 اين زمينه تا آنجا پيش رفته اند برخي از نظريه پردازان توسعه در. اهداف توسعه ملي خواهد داشت
كه اساسا تنها رابطه تعيين كننده در سرنوشت توسعه ملي را رابطه ميان ظرفيت و توان انگيزش 

با تكيه بر يك درك روشن و شفاف از توسعه و  و اين نيز تنها ٦مردم و سطح دستاوردها دانسته اند
ارچوب است كه برخي از نظريه پردازان نتايج انتظاري از آن قابل حصول است و نيز در همين چ

توسعه، تصريح مي كنند كه مي بايست به اعتبار مالحظات انگيزشي، توسعه را في نفسه يك مسلك 
شاخص هاي ارزيابي عملكرد در هر عرصه اي، رابطه  و باالخره ٧.يا ايدئولوژي به حساب آورد

دون ارايه يك درك مشخص از توسعه، تنگاتنگي با اهداف در نظر گرفته شده دارد و بنابراين، ب
اساسا ارزيابي عملكردها امكان پذير نخواهد بود و به واسطه اهميت تعيين كننده ارزيابي هاي 
عالمانه در سرنوشت نهايي جامعه، به اين اعتبار نيز بر اهميت پرداختن به تلقي ها مسلط از توسعه 

 .تاكيد مي شود
 

 بل از انقالب اسالمي برنامه ق٥تلقي مسلط از توسعه در 
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بنابراين، يكي از مهمترين اقداماتي كه براي شفاف سازي . انديشه توسعه در خال شكل نمي گيرد
 سال گذشته ضرورت پيدا مي كند، مشخص كردن بستر تاريخي ٥٠تلقي هاي توسعه در طي 
 در بدون شك براي مشخص كردن خاستگاه تاريخي انديشه توسعه. مناسب براي آغاز بحث است

براي مثال . ايران، برحسب منطق هاي متفاوت، نقطه عزيمت هاي مختلفي مي توان پيدا كرد
نويسنده كتاب ايرانيان و انديشه تجدد، شكست هاي مكرر سپاه ايران در دوران قاجاريه و به ويژه در 

ر  د٨.جنگ هاي ايران و بيداري را سرآغاز پيدايش و حساسيت نسبت به مساله توسعه مي داند
 . را نيز مطرح ساخته اند... حاليكه برخي ديگر، كوشش هاي اميركبير، تاسيس دارالفنون و 

بحث را دنبال كنيم، ناگزير بايستي از » توسعه برنامه ريزي شده«اما اگر بخواهيم در چارچوب 
ظري در اين زمينه نيز براساس مجموعه منابع قابل دسترسي، اتفاق ن. نظر زماني كمي جلوتر بياييم

برخي به .  اي را مورد توجه قرار داده است وجود ندارد و هر كس به اعتباري، نقطه عزيمت ويژه
مان، زمان آغازين را حول راعتبار زمان تدوين اولين كتاب درباره يك برنامه توسعه و عمران در كشو

 : در حالي كه ابتهاج در اين زمينه مي نويسد٩ مي دانند١٣١٠و حوش سال 
دن من در امور برنامه ريزي عمراني در ايران مساله جديدي نبود و من از سال ها درگير ش«

در ... پيش يعني درست از همان زماني كه دوران سلطنت رضاشاه بود با اين امر سروكار داشتم
زماني كه من در شركت هاي دولتي با حسين عالء كار مي كردم، عقايدم را در مورد مشكالت 

او در ميان مي گذاشتم و تاكيد مي كردم كه تا زماني كه براي كارهايمان اقتصادي ايران با 
. وضع مملكت درست نخواهد شد) كلمه برنامه هنوز در آن زمان مصطلح نبود(اي نداريم »نقشه«

اصوال از زماني كه در بانك شاهي بودم تا روزي كه در سازمان برنامه شروع به كار كردم بيش از سي 
چون معتقد .  اجتماعي ايران تاكيد مي كردم–مه ريزي براي اصالح وضع اقتصادي سال بر فكر برنا

بودم كه كشوري مانند ايران با امكانات مالي و نيروي انساني محدود و احتياجات نامحدود بايد 
 ١٠.»داراي برنامه باشد

يب هيات  مي داند كه در آن زمان با تصو١٣١٦فيروزه خلعت بري، نقطه آغاز را فروردين سال 
 :وي مي نويسد. دولت، شوراي اقتصاد تشكيل شد

اولين تجربه كشور در راه سروسامان دادن به فعاليت هاي اقتصادي كشور در قالب شوراي «
 ١١»اقتصاد جلوه گر شد

اين اختالف نظرها كه مي تواند بسيار گسترده تر مطرح شود و در اينجا صرفا به ذكر سه نمونه 
براي مثال، همانگونه كه مالحظه گرديد ابتهاج . ر مورد افراد نيز موضوعيت دارداز آنها پرداختيم، د

خود را آغازگر انديشه برنامه ريزي مي داند در حالي كه عظيمي يك كارشناس اقتصادي كه احتماال 
 .در زمره گروه هاي اوليه دانشجويان اعزامي به خارج از كشور با بورس دولت است را معرفي مي كند

زيان معتقد است كه اين همت و اصرار رزم آرا بود كه زمينه ساز برنامه ريزي در كشورمان كاتو
 اما به نظر ١٣. در حالي كه در زمينه نقش قوام السلطنه اتفاق نظر بالنسبه بيشتري وجود دارد١٢.شد

د كه مي رسد كه تحليل هاي واقع بينانه تر را مي بايست در ميان آن دسته از نظرياتي جستجو كر
نقطه عزيمت خود را در زماني قرار داده اند كه با توافق گسترده تري در ميان طيف صاحبنظران با 
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اگر بيشترين فراواني را به عنوان يك ضابطه، در كنار ساير ضوابط از . ديدگاه هاي گوناگون روبروست
 در آن صورت مي بايست قبيل سازگاري، استمرار، تداوم و نيز انسجام اقدامات انجام شده قرار دهيم،

نقطه عزيمت خود را براي آغاز بحث هاي مربوط به توسعه، تا آنجا كه به برنامه هاي عمراني قبل از 
اين مساله اي است كه از . پيروزي انقالب اسالمي مربوط مي شود، سرآغاز سلسله پهلوي قرار دهيم
ه هاي فكري دارد و از سوي يك سو طرفداران بيشتري در ميان طيف هاي وسيع و متنوع ديدگا

براي . ديگر با موازين منطقي و شواهد تاريخي نيز به سادگي و سهولت بيشتري قابل دفاع است
به نگارش )  هجري شمسي١٣٣٦( ميالدي ١٩٥٧مثال، جهانگير آموزگار در مقاله اي كه در سال 

وكو با يك چارچوب درآمده دقيقا مطلبي را به رشته تحرير درآورده كه چند دهه بعد ميشل ف
 :  آموزگار مي نويسد١٣.تحليلي اساسا متفاوت دقيقا همان را تكرار كرده است

 دولت ايران درگير يك برنامه در سطح ملي براي صنعتي شدن و عمران ١٩٢٠از اوايل دهه «
 ١٤».اقتصادي بوده است

ه گرفتن بخش در ادبيات توسعه، برنامه اي كه با خصلت هاي صنعت گرايي به معناي ناديد
كشاورزي، شهرگرايي به بهاي ناديده گرفتن روستاهاست با عنوان برنامه هاي مدرنيزاسيون خطاب 
مي شود و در چارچوب دستاوردهاي نظري بعد از جنگ جهاني دوم، اين دو محور، با يك محور 

جديد سوم كه بعارت از اصالت دادن به رشد اقتصادي است تكميل شده و ناظر بر ديدگاه هاي 
به )  شمسي١٣٥٣( ميالدي ١٩٧٤جهانگير آموزگار در مقاله ديگري كه در سال . نوسازي است

رشته تحرير درآورده بر اين نكته تصريح دارد كه الگوي مسلط توسعه در دوره بعد از جنگ، البته در 
چارچوب شرايط جنگ سرد كه نرخ رشد اقتصادي عالوه بر مالحظات اقتصادي در چارچوب 

ات ايدئولوژيك حاكم بر رقابت سياسي تبليغاتي بين ايدئولوژي هاي رقيب در آن زمان محور مالحظ
بوده است كل برنامه هاي ايران را نيز تحت تاثير قرار داده و برنامه هاي عمراني ايران اساسا بر محور 

 ١٥.انباشت پس انداز تشكيل سرمايه و دستيابي به رشد اقتصادي سازماندهي شده است
ته بايد تذكر داد كه به همان نسبت كه درباره خاستگاه تاريخي و نقطه عزيمت فعاليت هاي الب

معطوف به توسعه اختالف نظر وجود دارد درباره داليل جدي تر شدن اين مساله به ويژه پس از 
 . نيز اتفاق نظر چنداني وجود ندارد١٣٢٠سال هاي اوليه دهه 

ود منابع مالي فوق العاده زيادي كه به واسطه برخي از صاحب نظران و تحليل گران وج
بازپرداخت بخش هايي از غرامت هايي كه در دوران جنگ جهاني نصيب كشور شده بود را يك 

 ١٦.عامل مهم در جهت حساسيت بيشتر نسبت به اين مساله ذكر مي كنند
ي آن و نظام تصميم گيري كشور و ساخت ملوك الطوايف گروهي ديگر ناهنجاري هاي شديد در

آثار بسيار سوء ناشي از چنين ساختاري از نظر اتالف ها، اسراف ها و چند باره كاري ها تاكيد كرده 
 ١٧.اند

 خلعتبري حساسيت ويژه اي نسبت به وعده هاي بيشمار دولتمردان در خالل جنگ جهاني مخان
سختي هاي تصريح مي كند كه دولت هاي زمان جنگ مرتب وعده مي دادند كه  نشان مي دهد و

آن دوره با رفاه پس از جنگ جبران خواهد شد و طبيعي بود كه ناگزير در دوره بعد از جنگ 
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به همين خاطر وي معتقد است محور قرار دادن سياست حفظ . تمهيداتي در اين زمينه بينديشند
ار قدرت خريد پول ملي را مي بايست يكي از مهمترين انگيزه هاي برنامه ريزي در ايران به شم

 گزارش سنجش پيشرفت و عملكرد برنامه هفت ساله كشور نيز از يك سو به اجتناب ناپذير ١٨.آورد
بودن ترميم خرابي هاي ناشي از جنگ و از سوي ديگر اجتناب ناپذير بودن تهيه برنامه به واسطه 

يز تصريح مي  و خانم نيكي كدي ن١٩نياز به وام خارجي و الزام آنها به ارايه يك برنامه اشاره دارد
كند كه مي بايست طيفي متنوع از مسائل و مشكالت پيچيده اي را در اين زمينه موثر دانست كه 
آنها درباره شان نوعي اتفاق نظر وجود داشت مبني بر اينكه ابعاد آنها به حدي رسيده است كه ديگر 

 ٢٠.اشخاص يا اقدامات پراكنده دولت قادر به حل آنها نيست
 نسبت به اين مساله اتفاق نظر بيشتري وجود دارد كه آنچه كه از نخستين سال ولي در هر حال،

هاي آغازين سلسله پهلوي تا پايان عمر سلسله مزبور جريان داشته، در يك كادر مشخص و براساس 
قالب هاي سنتي اين برنامه ها را . قالب هاي سنتي برنامه هاي مدرنيزاسيون قابل توضيح است

ندي مي داند كه با محور قرار دادن رشد شهرنشيني، رشد اقتصادي، صنعتي شدن و هانتينگتون فراي
 بر اين اساس وقتي به كارنامه اقتصادي رضاشاه و جهت هاي اصلي برنامه ٢١.قابل تشخيص است... 

 :مي شود كه او توجه كنيم مالحظه
به ... زرگ را راه هاي ساخته شده فقط مراكز شهري، خاصه شهرهاي ب١٣٢٠-١٣٠٠در دوره «

راه هاي بين شهري عالوه بر رونق دادن به مبادالت و تجارت داخلي ... يكديگر مربوط مي ساختند
باعث تسهيل واردات كاالهاي صنعتي شده و نقش تجاري شهردارها را در جهت رونق تجارت 

ند و شايد روستاها در اين دوره تقريبا از اين تحوالت بركنار ماند... خارجي برجسته مي ساختند
ليكن از حيث . بتوان گفت يگانه تاثير تحوالت اين دوره بر زندگي روستايي سربازگيري اجباري بود

 ٢٢».شيوه هاي توليد، روستاها تقريبا دست نخورده باقي ماندند
 درصد از كل سرمايه ٥/٥٨ حدود ١٩٤٠برهمين اساس بنا به روايت خانم نيكي كدي در سال 

 از نظر الگوي مسلط سرمايه گذاري ٢٣.ط شهر تهران به خود اختصاص دادگذاري هاي كشور را فق
 ٧/٣٤ حدود ١٣٢٠ تا ١٣٠٥ها نيز محاسبات خانم خلعتبري نشان مي دهد كه در فاصله سال هاي 
 ٢٤.درصد از كل سرمايه گذاري ها به صنعت و معدن اختصاص داده شده بود

 نيز ١٣٣٢لوي دوم و به ويژه پس از كودتاي  و روي كار آمدن په١٣٢٠در دوره بعد از شهريور 
. شواهد بيشماري وجود دارد كه حكايت از استمرار همان جهت گيري هاي سه محوري بوده است

 ميليون نفر افزايش ١٥حدود ) ١٣٥٥ تا ١٣٣٥از (براي مثال، جمعيت ايران در طول بيست سال 
 ميليون نفر به ٨/٣جمعيت شهر تهران،  ميليون نفر به ٣نشان مي دهد كه از كل اين تعداد حدود 

 ميليون نفر به جمعيت شهرهاي ديگر و ٧/٤ هزار نفر جمعيت، ١٠٠جمعيت شهرهاي با بيش از 
 ٢٥. ميليون نفر به جمعيت روستاها اضافه شده است٣/٣تنها 

 به خصوص با – و بسط ارتباط خارجي ايران ١٣٣٢ مرداد ٢٨همچنين، به ويژه پس از كودتاي 
از جمله اقدامات دولت، وارد كردن موارد .  دولت، سياست دروازه هاي باز را اتخاذ كرد–ا آمريك

 برنج و ميوه از آمريكا و ساير كشورها بود كه موجب شد فعاليت ،كشاورزي ارزان قيمت مانند گندم
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هاي بخش كشاورزي به ويژه واحدهاي مالكاني كه به كشت مكانيزه مايل بودند، مقرون به صرفه 
و كاهش نسبي سهم ) در مقايسه با رشد جمعيت(نباشد و در نتيجه موجب افت بازده اين بخش 

 ساله ٧ خانم نيكي كدي تصريح مي كند كه احياي صنعتي تنها قسمتي از برنامه ٢٦.كشاورزي شد
اول كشور بود كه نتايج مهمي به دست داد و البته رويكردهاي كليدي مديريت توسعه كشور در آن 

 :بر مبناي يك سلسله پيش فرض ها بوده است كه مهمترين آنها عبارتند اززمان 
  امكان پذيري دستيابي به توسعه صنعتي بدون ايجاد تغيير اساسي در ساختار اجتماعي -
 امكان پذيري دستيابي به توسعه صنعتي از طريق تكيه بر آن گروه از افرادي كه منافعشان در -

 ٢٧.جود استگرو حفظ ساختار اجتماعي مو
 ساله كشور نيز بر محور بودن انباشت پس انداز و تكيه بر ٧در گزارش تاريخچه تنظيم برنامه 

 ٢٨.رشد القايي ناشي از سرمايه گذاري هاي خارجي تاكيد شده است
از طريق » اصالحات اجتماعي«در گزارش گروه مهندسين مشاور دانشگاه هاروارد نيز از تعبير 

 ساله ٧ي كشور براي توضيح جهت گيري هاي كليدي اولين برنامه عمراني بهبود وضعيت اقتصاد
جلد پنجم، صفحه (كت مهندسين مشاور ماوراء بحار ركشور با استناد به گزارش منتشره توسط ش

 كه دقيقا در راستاي همان مفروضات سنتي تئوري هاي مدرنيزاسيون ٢٩استفاده شده است) ١١
ي شده است ستم هاي نظام اجتماعي قرار دارد و براساس آن فرض مدرباره نحوه تعامل ميان زيرسي

هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي نيز به   در زيرسيستم اقتصادي، حوزهكه از طريق ايجاد تحرك
 همچنين است ٣٠.صورت خود به خودي ناگزير به انطباق خود با تحوالت جديد خواهند شد

 هاي برنامه دوم عمراني كشور انطباق كامل با الگوي مصرحات كاتوزيان مبني بر اينكه جهت گيري
 و به همين خاطر، وي اظهار مي دارد كه به ٣١والت ويتمن روستو دارد» مراحل رشد اقتصادي«

تنها راه . صنعت گرايي ويژه اي كه در اين چارچوب مطرح بوده است-واسطه رويكرد شهرگرايي
خروج از روستا و پيوستن به خيل شهرنشينان بوده و دولت هاي وقت از تمتع از امتيازات نفتي، 

كاهش محصوالت كشاورزي نيز كوچكترين نگراني نداشته اند به واسطه آنكه رويه جاري، عبارت از 
  ٣٢.جبران تنزل توليدات كشاورزي از طريق واردات بوده است

كه علي الظاهر اعتبار ( درصدي ٦ رشد در برنامه سوم نيز ضمن تاكيد فراوان بر رقم جادويي نرخ
خود را همچنان تا زمان انتشار گزارش هاي اوليه سومين برنامه توسعه پس از انقالب اسالمي حفظ 

توزيع «به عنوان غايت همه كوشش ها و نيز فرعي بودن و جانبي دار به دوم دانستن ) نموده است
 ٣٣.نسبت به اين هدف تاكيد شده است» اشتغال«و » درآمد

در سند برنامه چهارم عمراني كشور نيز مكرر تصريح شده است كه همه چيز مي بايست در 
خدمت دستيابي به رشد سريع و پايدار باشد و در رويكردي كامال همراه با نظريه هاي سنتي و 
مدرنيزاسيون تصريح شده است به واسطه نرخ بازگشت باالتر بخش صنعت نسبت به ساير بخش ها، 

يري كمتر بخش صنعت نسبت به بخش كشاورزي در برابر شرايط طبيعي و آب و هوا، آسيب پذ
توانايي بيشتر صنعت براي تطبيق خود و ماهيت محصوالت آن بخش با نيازها و الزامات اقتصاد 
ايران و همچنين به واسطه آنكه رشد صنعتي منشا گسترش فنون پيشرفته توليد و مديريت بهتر در 
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عاليت اقتصادي خواهد شد، ناگزير بايد محور را صنعت قرار داد و بر سرمايه ساير عرصه هاي ف
 و صراحتا اظهار شده است كه تقاضاي عمومي براي زندگي در شهر و ٣٥گذاري صنعتي تاكيد كرد

 درباره برنامه پنجم ٣٦.رشد اقتصادي و صنعتي ماست» نتيجه طبيعي«افزايش سريع جمعيت شهري 
 صنعت گرايي و رشد محوري نيز –ت افراطي آن در باب افزايش شهرگرايي در رويكردهاي به غاي

اساسا نيازي به بحث نيست اما دو نكته در باب اين برنامه هست كه تاكنون كمتر مورد توجه قرار 
 :گرفته است

 آن در اسناد ١اين برنامه شايد تنها موردي است كه در باب چارچوب نظري و بنيان تئوريك: اول
 .تشره از سوي سازمان برنامه و بودجه سخني صريح به ميان آمده استرسمي من
تر در سند مزبور آن است كه در جهت ارزيابي ابعاد بحران ساز  نكته برجسته تر و قابل تأمل: دوم

برنامه پنجم و ظهور مسائلي كه درنهايت به فروپاشي دودمان پهلوي منجر گرديد، يكي از مهمترين 
نداشتن تعريف « برابر بحران و بي دفاع ماندن در مقابل امواج مشكل ساز آن را عوامل غافلگيري در
 ٣٧.ذكر كرده است» مشخصي از توسعه

 
 تلقي مسلط از توسعه در دو برنامه دوران جمهوري اسالمي 

با پيروزي انقالب اسالمي، موج عظيمي از انرژي انساني آزاد گشت و تا آنجا كه به هدف گذاري 
ملي مربوط مي شود، با تصويب قانون اساسي، خطوط كلي آن مشخص شد كه از جنبه براي توسعه 

اين سه محور در عين . ترسيم مي كنند اقتصادي چارچوبي مردمگرا، عدالت خواه و استقالل طلب را
به طوري كه امكان . تمايزهايي كه با يكديگر دارند از تعامل هاي بسيار وسيع برخوردار باشند

همچنين جهت گيري . ون اقدامات هماهنگ در دو عرصه ديگر امكان پذير نيستيكي بدگزينش 
 – روستاگرايي، صنعت محوري –هاي مزبور نوعي تركيب خردمندانه در عرصه هاي شهرگرايي 

بازتاب . كشاورزي محوري و رشدگرايي همراه با توزيع عادالنه درآمدها و ثروت ها را تداعي مي كرد
ه عملكرد مديريت جديد توسعه كشور به ويژه در روستاها به شكل بهتري مي اين رويكرد را در نحو
در اينجا بدون آنكه بخواهيم وارد جزييات شويم صرفا به يك نمونه از اين تحول . توان مالحظه نمود

 : در نگرش اشاره اي بسيار مختصر مي كنيم
 ٥ و در قالب ١٣٥٧ تا ١٣٢٧ ساله ٣٠ ساله عمران روستايي در دوران ٣٠در حالي كه عملكرد 
 هزار روستا و برق رساني به ١٢ هزار كيلومتر راه روستايي، آب رساني به ٨برنامه عمراني عبارت از 

، ١٣٦٧ تا ١٣٥٨ ساله اول بعد از پيروزي انقالب اسالمي يعني ١٠ روستا بوده است در طي ٤٣٢٧
 هزار و دويست و ١٠آب رساني به نه هزار و چهارصد و هفتاد و نه كيلومتر راه جديد روستايي، 

 هزار و صد و پنجاه و هفت روستا در كارنامه نظام جديد به ثبت ١٩پنجاه روستا و برق رساني به 
 همچنين بهبودهايي كه در ضريب جيني و سطح واردات كشور از خارج طي اين دوره اتفاق ٣٨.رسيد

                                                      
١ - Big-push 
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واري ها و پيچيدگي هاي شرايط افتاده است و همگي ناظر بر بهبود نسبي اوضاع علي رغم دش
  ٣٩. ساله اول پس از انقالب اسالمي است١٠سياسي، اجتماعي و اقتصادي بين المللي دوران 

 ساله اول ١٠مستقل از كوشش هاي نافرجامي كه در راه تدوين برنامه هاي توسعه در دوران 
عي و فرهنگي كشور كه پس از انقالب اسالمي صورت گرفته، اولين برنامه توسعه اقتصادي، اجتما

 بود كه بخش قابل توجهي از كارهاي ١٣٧٢-١٣٦٨تمامي مراحل قانوني را تا آخر طي كرد، برنامه 
 تا قبل از روي كار آمدن دولت جديد ٥٩٨كارشناسي آن از اولين روزهاي پس از پذيرش قطعنامه 

ه مجلس شوراي صورت پذيرفته بود و تا مرحله تصويب دولت ميرحسين موسوي و تقديم آن ب
اسالمي هم جلو رفته بود اما دولت جديد به محض روي كار آمدن از جمله اولين اقداماتش باز 

گيري اليحه برنامه و انجام دستكاري هايي در جهت ساليق و اولويت هاي مورد نظر مديريت  پس
قدامات، برنامه  دولت جديد علي رغم اين ا٤٠بنا به مجموعه وسيعي از داليل. جديد توسعه كشور بود

اي كه خود با تغييرات دلخواه به مجلس سپرده و فرايندهاي قانوني تا تصويب نهايي آن را پيگيري 
تا آنجا كه به موضوع گزارش . كرده بود كنار گذاشت و به اجراي برنامه تعديل ساختاري روي آورد

ري نئوكالسيكي است كه حاضر مربوط مي شود، مهمترين ويژگي برنامه مزبور، اتكا به چارچوب نظ
به اعتبار تاثيرپذيري شديد از پارادايم نيوتوني، يك وجه مشترك بنيادي با رويكردهاي سنتي مكتب 
مدرنيزاسيون دارد و به اين ترتيب، نگاه نئوكالسيكي حاكم بر برنامه تعديل ساختاري نوعي حلقه 

والت و تيمن . ي ايجاد نمودوصل با جهت گيري هاي برنامه هاي قبل از پيروزي انقالب اسالم
دايم ادر باب خصلت محوري پار» مراحل رشد اقتصادي، يك بيانيه غيركمونيستي«روستو، در كتاب 

 : نيوتني در رويكردهاي سنتي مدرنيزاسيون چنين مي گويد
 ٤١»حد فاصل جامعه سنتي و مدرن، تلقي هاي ماقبل نيوتوني و نيوتوني از جهان طبيعي است«

ب، در حالي كه در چارچوب سنتي مدرنيزاسيون، بنا كردن سياست ها و اقدامات بر به اين ترتي
مشاهده واقعيت خارجي و لحاظ كردن شرايط يك جامعه توسعه نيافته، ارايه تعريف مشخصي از 

 اجتماعي خودي بود –توسعه و الزامات آن كه مهمترينش عبارت از بازگشت به بنيان هاي فرهنگي 
قليد محض از تجربه توسعه در اروپا و بعدها آمريكا به اعتبار مالحظات حاضر جاي خود را به ت

بان فرانس نوشلر توجه زبه جمالت زير از . مربوط به پارادايم نيوتوني به شكل ديگري احيا گشت
 : كنيد
 نظريه رايج توسعه در جهان غرب به ١٩٦٠خالصه و چكيده نظريه مدرنيزاسيون كه در دهه «

 اين بود كه انديشه، احساس، عمل و توليد افراد و جوامع توسعه نيافته بايد همانند شمار مي رفت
انديشه، احساس، عمل و توليد در غرب باشد و اينان در جهت دستيابي به توسعه بايد همان راهي را 

 ٤٢».بروند كه غرب رفته است
 در چارچوب چنين طرز تا آنجا كه به برنامه هاي عمراني قبل از انقالب مربوط مي شود شايد

 جهانگير آموزگار با مشاهده روند فزاينده رشد اقتصادي در ١٣٤٩تلقي از توسعه است كه در سال 
 – مستقل از كاركردهاي متفاوت آن در اقتصادهاي توسعه يافته و اقتصادهاي توسعه نيافته –ايران 

 : سر از پا نشناخته و چنين مي نويسد
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زبانزد اقتصاددانان جهان پيشرفته و حيرت انگيز برنامه ريزان رشد اقتصادي ما هم اكنون «
 سال گذشته دوام ١٠ سال آينده بر نسق ١٠اگر اين رونق اقتصادي در . دنياي توسعه بوده است

اي نظير معجزه در آلمان و فرانسه از تاريخ اقتصادي جهان كنوني » معجزه اقتصادي«يابد ايران نيز 
 ٤٣».بر جاي خواهد گذاشت

نئوكالسيكي نيز البته از مسير ديگري همان رويكردها، طرز تلقي ها و توهمات در در چارچوب 
تا آنجا كه به مفهوم پارادايم و نسبت پارادايم نيوتوني . سطح مديريت اقتصادي كشور بازتوليد گرديد

 : با اقتصاد مرسوم مربوط مي شود توجه به نكات زير ضروري است
 را مجموعه اي از ارزش ها، باورها و ادراك از واقعيت تجربي مي داند كه دايانا هانت، پارادايم

همراه با پيكر نظريه و روش شناسي متمايز توسط گروهي از دانشمندان براي تغيير ماهيت وجهي از 
تصريح مي كند كه پارادايم ها  ايان باربو ٤٤.جهاني كه در آن به سر مي بريم استفاده مي شود

وي مي افزايد دانشمنداني كه پيرو . مي كنند كه جهان را به شكل خاصي ببينندادار دانشمندان را و
مطالبي كه . پارادايم هاي رقيب هستند اطالعات و داده هاي كامال متفاوتي را گردآوري مي كنند

 و ٤٥آيد براي يك گروه بسيار مهم است براي گروه ديگر امري فرعي و فاقد اهميت به شمار مي
 : سوم نيز از اين مساله فارغ نيست و به تعبير كارستناقتصاد مر

تعادل بخش نيوتوني نه تنها به اقتصاد نئوكالسيك بلكه بر علوم  تصور يك مكانيزم خود«
 ٤٦».فيزيكي هم حكومت مي كرد

روش تحقيق در چارچوب پاردايم نيوتوني، روش تحليلي است و مبناي تئوريك آن اصل تقليل 
روش . مي باشد) قعيت قابل مشاهده تا مرز عناصر نهايي غيرقابل تجزيهتجزيه يك وا(پذيري 

شناخت عبارت از دستيابي به شناخت كل از طريق شناخت هر عنصر و از كانال رابطه علت و معلول 
است شناخت علت، براي تبيين معلول به حكم علي االطالق كافي است و به هيچ چيز ديگري، حتي 

از همين جاست كه در رويكرد  ٤٧. براي تبيين معلول نيازي نيست)طبيعي و اجتماعي(محيط 
نئوكالسيكي، نوعي نگاه غيرتاريخي، غير اجتماعي و اتمستيك به انسان و اجزاي جهان شكل مي 

نگاه نئوكالسيكي، داعيه ) اعم از طبيعي و اجتماعي(گيرد و به واسطه خصلت محيط گريزي 
 !آموزش داده مي شود  به صورت يك توهم شكل مي گيرد و جهانشمولي قواعد و رفتارهاي اقتصادي
.  منطبق دانست٢ كه مي توان آن را با روش تحويل گرايي١با بكارگيري فرض ثبات بقيه شرايط

تحليل گر ضرورتا جهان اقتصادي را به اجزاء يا موضوعات بسته اي تقسيم مي كند و به اين ترتيب 
 ٤٨».درك خود را از آن محدود مي سازد

از اين روست كه دايانا هانت در عين حال كه ارايه يك تعريف مشخص از توسعه را يك اصل 
بنيادي مي داند، تصريح مي كند كه اقتصاددانان نئوكالسيك توسعه كمتر تمايلي در اين زمينه 

 و اساسا از ارايه تعريف توسعه عاجز مي باشند و به اين ترتيب عوارض ناشي از ٤٩نشان داده اند

                                                      
١ - Ceteris-Paribos 
٢ - Reductionism 
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اشتن تعريف مشخص از توسعه دامنگير كساني خواهد شد كه از طريق نگاه نئوكالسيكي و در ند
 .چارچوب پارادايم نيوتوني در جستجوي وضعيت مطلوب هستند

 پارادايم مشترك، مي توان وجوه تشابه به غايت حيرت انگيزي را در همه مراحل، در چارچوب
 .  و بعد از انقالب مشاهده كردفرايندها و مكانيزم ها ميان برنامه هاي قبل

 ساله از كمي فرصت، نداشتن آمار و اطالعات، مشخص ٧در گزارش تاريخچه تنظيم برنامه 
  و ٥٠به عنوان مهمترين محدوديت هاي اولين برنامه سخن به ميان مي آيد... ها و  نبودن خط مشي

م كه ميان ارقام ارايه شده از سوي  سال بعد در حالي اقدام به برنامه ريزي مي كني٥٠ما امروز يعني 
 درصد ٦٠بانك مركزي و مركز آمار آن هم درباره برخي متغيرهاي كليدي مثل توليد كشاورزي تا 

 ٥١.اختالف وجود دارد
در ذيل به برخي پيامدهاي بي اعتنايي به اهميت و ضرورت بحث از مفهوم توسعه كه بعد از 

 برنامه هاي توسعه كشورمان گسترانده و به نظر مي گذشت نيم قرن همچنان سايه خود را بر سر
 :رسد كه در صورت استمرار رويه هاي فعلي همچنان برقرار خواهد ماند اشاره اي گذرا مي نماييم

 
  اكنون زدگي و روزمرگي -١

يكي از مهمترين ويژگي هاي الگوي نئوكالسيك، نگرش ايستاي آن به مسائل است كما اينكه در 
ي مدرنيزاسيون نيز هدف قرار دادن تقليد از تجربه ديگران ناظر بر پيش فرض رويكردهاي سنت

سكون و ايستايي شرايط و مسائل دو گروه كشور علي رغم شرايط زماني و مكاني اساسا متفاوت 
درباره توسعه، كه در ذات خود تحول و پويايي و حركت از » ايستا«هنگامي كه با نگرش . آنهاست

مي ريزيم و نيازي به ارايه » برنامه«ت وضعيت مطلوب را حمل مي نمايد وضعيت موجود به سم
تعريفي دگرگون ساز از توسعه نيز احساس نمي كنيم عمال تن به واقعيت هاي موجود مي دهيم و از 
! خلق روابط اجتماعي ناظر بر تحوالت توسعه اي باز مي مانيم و به وضعيت موجود خو مي گيريم

حول و دگرگوني، به تدريج توهم بي مساله بودن را ايجاد مي كند و به اين عدم احساس نياز به ت
بنده در جاي ديگري . مان به شكل فزاينده بازتوليد مي شود ترتيب اكثريت قريب به اتفاق مسائل

 سال پيش نوشته شده مطالعه كند و ٨٠گفته ام كه اگر كسي كتاب گنج شايگان را كه بالغ بر 
 توسعه از ديدگاه جمال زاده را مورد توجه قرار داده و بخواهد در چارچوب  گانه موانع٤فهرست 

 مانع ٤مضمون نمايد، ناگزير مي بايست همان شرايط امروز اقدام به نگارش كتاب جديد با همان 
 در چارچوب موضوع گزارش ٥٢.كليدي مورد نظر جمالزاده را با مختصر جرح و تعديل تكرار نمايد

ه انبوه خواسته ها و آرزوهايي كه به عنوان اهداف برنامه به صورت كامال مكانيكي حاضر نيز نگاهي ب
 ساله كشور فهرست شده اند و نيز فهرست مشكالتي ٧در كنار يكديگر در سند اولين برنامه عمراني 

 برنامه بعد از ٢كه برخي از آنها پيشتر اشاره شد و مقايسه آن با همين موارد به اعتبار مندرجات 
 .نقالب، همه آنچه را كه بايد ساعت ها توضيح داده شود يكجا روشن و مشخص مي سازدا
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  تسلط نگاه انتزاعي -٢
و توهم » ثبات بقيه شرايط«نگاه رابينسون كروزوئه اي به انسان و جامعه، در چارچوب فرض 

 و تاثيرپذيري جهانشمولي پنداشتن روابط تابعي ميان متغيرهاي اقتصادي و ناديده گرفتن تعامل ها
متقابل متغيرهاي موجود در ميان حوزه اقتصاد با ساير زيرسيستم هاي نظام اجتماعي ما را با 
شرايطي روبرو مي سازد كه در كتاب علم اقتصاد و بحران در اقتصاد نئوكالسيك تصور مي كنيم كه 

يگر هرجا كه بحث از همه متغيرهاي اساسي و نوع روابط تابعي ميان آنها را مي شناسيم و از سوي د
مسائل مشخص به ميان مي آيد از برطرف ساختن آنها در چارچوب نگاه مزبور ناتوان مي مانيم و به 

اين فرايند بازتوليد » موتور«اين ترتيب، مسائل و مشكالت مرتبا خود را بازتوليد مي كنند و البته 
ان است كه به دنبال خود مشكالت، نيز غيرحساس شدن نسبت به محيط طبيعي و اجتماعي خودم

در چارچوب موازين دانش » شناخت علمي«غيرحساس شدن نسبت به ضرورت جدي گرفتن مساله 
تجربي را به همراه مي آورد و مهمترين عالمت آن خو گرفتن به مشكل ضعف بنيان هاي آمار و 

اكنون درباره نگاهي به اسنادي كه ت. اطالعات و نوعي گريز از واقعيت ها و تجارب تاريخي است
 .برنامه سوم از سوي سازمان برنامه انتشار يافته به وضوح گريز از تجارب تاريخي را نمايان مي سازد

قبال اشاره اي مختصر به استمرار محدوديت هاي نظام تصميم گيري كشور در زمينه آمار و 
ه تا ويرايش نخستين  سال٧اطالعات داشتيم و در اينجا بايد بگوييم كه سند اولين برنامه عمراني 

، در حالي كه درباره توسعه نيافتگي برنامه مي ريزيم كه از هر نوع ١٣٨٥-٧٦گزارش چشم انداز 
بحث و تحليل تجربيات تاريخي واهمه و گريز داريم، و چون به آمار و تاريخ بهاي شايسته داده نمي 

راين، همچنان واقعيت هاي شود، دست يابي به شناخت واقعيت براي ما همچنان دشوار است و بناب
جامعه خود را در پرتو تئوري هايي مي نگريم كه رابطه بسيار محدودي با واقعيت هاي خارجي دارند 

 ! اين فرايند همچنان استمرار دارد... و 
 
  ابهام در فلسفه برنامه ريزي-٣

م، ماهيت و وقتي تكليف ما با مفهوم توسعه روشن نباشد، به طريق اولي هنوز هم درباره مفهو
فيروزه توفيق، درباره اولين برنامه هفت ساله . فلسفه برنامه و برنامه ريزي اتفاق نظري وجود ندارد

و مي افزايد از » برنامه اول درواقع برنامه هزينه هاي عمراني كشور است«: عمراني كشور مي نويسد
: ر نمي گيرد بايد بگوييمآنجايي كه اين برنامه حتي همه سرمايه گذاري هاي دولت را نيز در ب

 در گزارش سنجش پيشرفت و عملكرد ٥٣»!برنامه، همان كاري است كه سازمان برنامه مي كند«
و  ٥٤».برنامه دوم، فقط بودجه تخصيص وجوه بوده است« ساله كشور آمده است كه ٧برنامه دوم 

 و برجسته ترين  سال تجربه برنامه ريزي، از زبان يكي از قديمي ترين٥٠امروز هم بعد از 
 ٥٥»برنامه همان برنامه تنظيم خرج و مخارج دولت است«: كارشناسان سازمان برنامه مي خوانيم كه

 تجربي در -و كاتوزيان نيز برنامه هاي توسعه در ايران را صرفا نوعي واكنش در برابر تحوالت نظري
 و بناست كه ٥٦»!ي نمايداطالق م» مدگرايي«سطح جهان به بدترين شكل ممكن مي داند كه به آن 
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و ! ه خواسته هاي خود نيز برسيمدر چنين چارچوبي از طريق اينگونه برنامه هايي ما يكجا به هم
 ! ناظر و شاهد و عامل تحوالت توسعه اي در كشورمان نيز باشيم

 ها، عالوه بر موارد مزبور، مسائلي مانند دشواري شديد ارايه ارزيابي عالمانه از عملكردهاي برنامه
خواه در سطح دست اندركاران برنامه ها، خواه در سطح (دشواري شديد ايجاد وفاق اجتماعي 
، استمرار رويكرد ملوك الطوايفي به مسائل توسعه و منتفي )روشنفكران و خواه در سطح عامه مردم

شدن ابتدايي ترين انتظارات، هماهنگ سازي ها از برنامه هاي توسعه، استمرار شتابزدگي و 
تصميمات عجوالنه بي اعتنا به ظرفيت ها و محدوديت ها، دشواري و امتناع استفاده كارآمد از 
تجربيات ديگران و باالخره دشواري جلب مشاركت عامه نيز از آغاز تا اكنون با نوسانات محدود 

 كشورمان باقي مانده است و به دور از هرگونه تك سبب بيني مي توانهمواره جزء مسائل بنيادي 
نشان داد كه استمرار اين مسائل و مشكالت از جمله سهمي در غفلت از دامن زدن به بحث هاي 

 . كارشناسي و عالمانه در باب مفهوم توسعه دارد
به واقع بايد گفت تناسب تعارض آلود ميان تلقي نئوكالسيكي و كاربست يك مكانيسم خود 

 براساس نگرش ايستاي نئوكالسيكي، به اي براي دگرگوني آن هم» برنامه«تعادل بخش در قالب 
كارگيري مدل هاي ادامه روند براي تغيير شرايط يك كشور توسعه نيافته، كه ادامه روند برايش 

توسعه » برنامه«چيزي جز استمرار توسعه نيافتگي نخواهد بود و تلقي هايي كه به اين ترتيب از 
توسعه و ضرورت چشمگير و اجتناب ناپذير پديد مي آورد به خودي خود اهميت پرداختن به مفهوم 

آن را در باالترين سطح مشخص مي سازد و تنها در صورت پرداختن به اين امر مهم است كه راه 
با عناوين جايگزيني ) در عرصه هاي انديشه و اجرا(حل هاي پيشنهادي كه در دو قالب كلي 

نگرش رانتي به نگرش توسعه اي رويكردهاي تحليلي موجود با رويكردهاي تركيبي و جايگزيني 
آيا قبول نداريم كه عالج واقعه را مي بايست قبل از . مطرح مي شوند قابل ارايه و بحث خواهد بود

 اتفاق ١٣٥٧ تا ١٣٥٥وقوع نمود؟ آيا حتما بايد مجددا بحراني الينحل مشابه آنچه كه در سال هاي 
اميدوارم كه . هوم توسعه يك ضرورت عاجل استافتاد تكرار شود تا ما هم دريابيم كه پرداختن به مف

 .چنين نباشد
 

 : پي نوشت ها
، ايران »ظرفيت هاي كارشناسي سازمان برنامه و بودجه، گذشته و حال« بايزيد مردوخي، -١

 .٧٦، صفحه ١٣٧٧، سال هفتم، ديماه ٥٠فردا، شماره 
 باال مي توان مراجعه  براي مثال به گفتگوي هوشنگ شهيدي با ايران فردا در همان منبع-٢
 ميليون دالر بود و ١١٥ دالر و صادراتش ١١٢ درآمد سرانه ايران ١٣٤١در سال : وي مي گويد. كرد

 )٣٠، صفحه ٥٠ايران فردا، شماره ! ( ميليون دالر٥٥ دالر و صادراتش ٨٠درآمد سرانه كره حدود 



 تلقي از توسعه در برنامه هاي گذشته ايران
١٨

اثر پيتر وينچ از » اجتماعيايده علم « براي اطالع مبسوط تر از اين بحث مي توان به كتاب -٣
مجموعه (انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب دانشگاهي و نيز كتاب نگاهي نو به مفاهيم توسعه 

 .ترجمه فريده فرهي مراجعه نمود) مقاالت
متن پياده شده، دفتر مطالعات و تحقيقات » روش شناسي علم اقتصاد« عبدالكريم سروش، -٤

 .٧-٣، صص ١٣٧٧طباطبايي، دانشجويان دانشگاه عالمه 
، ويراسته دادلي سيرز و جرالد ماير از »پيشگامان توسعه« در اين زمينه كتاب ارزشمند -٥

انتشارات مركز نشر دانشگاهي، به ويژه قسمت جمع بندي مطالب آن كه توسط پال استريتن صورت 
 .گرفته قابل مراجعه است

نوشته استفان واگو از انتشارات » ات اجتماعيدرآمدي بر تئوري ها و مدل هاي تغيير« كتاب -٦
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