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)5(درباره برنامه ششم توسعه
از برنامه و تلقي صحيح  توسعه ريزي

 چكيده

و برداشت ما از مفهوم توسعه مي اما تلقي. باشد مفهوم تلقي از توسعه بيانگر نگرش

تلقي ما مثل ديگران بشويم بوده كه در تفكر رايج؛. واحدي از اين مفهوم وجود ندارد

و آباداني نمود داشته است ي كه تلقي فوق پرداختن به نتايجلدرحا. پيگيري عمران

و غفلت از و! باشدميعلت توسعه توسعه در عين حال كه نتايج فوق در بستري از زمان

اما تلقي صحيح از توسعه.باشدمييمكان روي داده است كه متناسب با كشورهاي غرب

و به  ظهور رساندن استعدادهاي فوق بايد دانست، با پذيرش اين منصهرا، تكامل انسان

مي،ريزي نمود برنامهتوان براي تلقي فوق تلقي، بايد اذعان داشت كه نمي توان براي ولي

. تر شود ريزي داشت تا زمان توسعه كوتاه مقدمات آن برنامه

 مقدمه

تذيصحيح تلقيدر توضياز مباحث اساس يكي اكح از توسعه نير هكته مهم استكن

تغيتلق چييما از هكيه تا زمانكبديهي است مسئلهيك اينيست؟ به عبارتيرات

رخكه كندميانسان در محيطي زندگي دهد، در طول عمر خودمي تغييراتي در آن

حت آن تغييرات را به ياد دارد معموالً كميو پر متوجه تغييرات و اهميت رخ داده اهميت
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اما زماني. شود كه قبل از آن به صورت ديگري بوده استيم عمرشمدت شده در طول

مي كه نسل و نسل ها عوض تغكشونديم مواجهيآيند با مواردمي جديدهاي شود رييه

و در بهتري ن حالت ممكن است كه بشنوند كه اين مورد در حال حاضر تغييريافته است

دريع(پيدا كرده است  مسئلهاين) باره آنها شنيده باشندني خودشان تغيير را نديده ولي

و براهكشوديم حادتريزمان ايها نسليچند نسل ادامه پيدا كند تغيدورتر راتيين

اكيسكنسبت به  و عمر طوالنكيزندگانهان نسليه در طول تمام داشته استيرده

ا. گر ملموس نخواهد بوديد بيمن مقدمهيبا يسكيه فهم تغييرات براكان داشتيتوان

ديه دو دوره زمانك از ده ملموسيرا دركيسكتر است نمودهيزندگيدوره زمانيكه

تغكين زمانيهمچن. است و مدت رات كوتاهييه تغينسل درگيكاست رات است فهميير

تغكيرات نسبت به زمانييتغ و چندمدت رات بلندييه تغين نسل درگيبوده  بوده راتيير

تغكيبه نحو.تر است آسان فعلي وضعه گوييكديآيمشيپيطيشراهار نسلييه با

و نسلييتغيلذا دوره زمان. همواره اينگونه بوده است ريه با مسائل متفاوت درگكييهار

تغيمير مستقيباشند تأثيم اييبر فهم از .دينمايمفاير

ن مسئله ايتوسعه و مدت بلنديه توسعه امركچرا! باشدينمان امر مستثنيز از بوده

آنييسرعت تغ اياريبسيهاه نسلكو از آنجا باشدميمكر در ريدرگ مسئلهنيبا

و اصوالً،باشنديم پيه مبناكرييتغ لذا فهم توسعه وكدايتوسعه است تجربه تغييراتردن

د مسئلهنيا. شوديم دشوار ا باشدمييگريخود مولود مسائل آكنيو آن نهگوبه شوديمايه

زيگريد و و ترسيگر را برايديطيشرا توانيمايآيبه عبارت! ست؟يبود م نموديخود تصور

تغ،شناختيها از راه يكي زيرا و ار استييوجود تفاوت  متفاوت فكر كردنيعنين خوديو

مكياند كه و تغييراتتاانسان بايد تالش كند منطقاً. شوديبر ما سخت در اين دام نيافتد
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درها زماني واژه و انسان نها حجاب فهم واژهمنجر به غفلت نشود .ندكگير

يافتگي، پيشرفت، توسعه بيندمي آنچه امروز انسان بايد گفت با توجه به اين مقوله

ويايا ارتقا   كنندميتالش همگان هر واژه ديگري يك آرمان براي جوامع انساني است

و اگر شرايطي از و گستر يافتگي توسعهبه توسعه برسند . دهندشرا دارند آن را تعميق

مشمول تغييرات عميق قرار سال اخير50منتها چون اين آرمان به خصوص در طول

كهكه از توسعه دارد همااي تلقي كندمينسل حاضر همواره فكر،نگرفته بايدن است

واي گونهبه توسعه باشد، . باشد تواند نميديگراي گونهبهديگر نبوده

و انعطاف كه يك آرمان بشري يافتگي توسعه يناپذير است امروز وضعيت متصلب

 يافتن يعني در يك تلقي يدي ندارد كه توسعهكسي ترد تقريباًامروز. است نمودهپيدا

رسكيبه نحو! شدنها يافته مثل توسعه يافته از آمال توسعهيشورهاكتيدن به وضعيه

ايلذا اصالح تلق. افته شده استين كشورهاي توسعه و پرداختن به ن مقولهياز توسعه

دلينبود تلق مسئلهناركدر مسئلهنيا. است مهميامر ليواحد از مفهوم توسعه به

دليناذهاالنيب و عدم توجه به مفهوم به بهكليبودن مفهوم توسعه ثرت استعمال

اياهم تبيت .ديافزايمنيين

ايمحور سؤال كـه تلقـي از توسـعه چيسـت كـهن مهـم اسـت يـ در گزارش حاضر

 بـا معيـار جهـانيشـورهاك ديگـريخواهند به آن برسند؟ بـه عبـارتيمها افتهين توسعه

 هسـتنديخاصـ هايه داراي ويژگيكبه كشورهايي. شونديم بندي طبقه، يافتگي توسعه

ويم يافته اطالق توسعه و آنهايي كه يشـورهاكرا ندارنـد نـام مـورد نظـريهايژگيشود

چيسـت كـه يـافتگي توسـعه حـال بايـد پرسـيد كـه. گذارنـديمـ بـر آنـان نيافته توسعه

 به آن ميخواهند برسند؟ها نيافته توسعه
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 از توسعهيتلق

ا چيه تلقك سؤالنيدر پاسخ به نيه مهمتركوجود دارديست، مستنداتيما از توسعه

ا. باشنديم توسعهيها آنها برنامه و مجالسهاه دولتكاستيتي، توسعه فعالين تلقيدر

بيا. دهند تا به آن برسنديم انجام اين امر و مجالسهاه دولتكن مهم استيانگر

. توانند مردم را به توسعه برسانند مي

اكيگريد مؤلفه و آبادانين تلقيه در وقتي. استيوجود دارد وجود عنصر عمران

و به استخراج ذهنمي شور خودمان واردكدر ذهنيت حامالن توسعه در  ازيشويم ت آنان

و آباداني يك جزءميم،يپردازبب شدهيآنچه تصو از بينيم كه عمران الينفك تلقي

ا. توسعه است تفيدر و آهن، بنادر، فرودگاهر ايجاد زيربناها، راهكن نشان از توسعه ... ها

اكدر. يافتن است يهايانگر استراتژيبهكهميگريديها مؤلفهوجودين نحو تلقينار

و صادراتيهاياستراتژ. باشديم ما از توسعهيانگر نحوه تلقيب است توسعه ايمحور

ايمبتنهاين استراتژيا...وهامتيق سازي بر آزاديمبتنيهاياستراتژ ن مهم استيبر

ما،يافته دارندصادرات غيرنفتي افزايش باشندميكه توسعه يافته هاييه اگر كشورك لذا

اين حريز به و بازارهاها قيمت سازي كار آزاديا به كار گرفتن سازوو!مييت نماكن سمت

از نمي فوقيهايان استراتژيالبته داع! توسعهيراهي است به سو گويند كه تلقي ما

نقش داشتنها بعضي. كنندميرا به عنوان روش معرفي ها بلكه اين،توسعه اين است

لذا جهاني. كنندميجهاني را نشانه ورود به بازي توسعه يافتن تلقي مشخص در اقتصاد

و به طور مشخص سازمان تجارت جهاني را راهي به  و پيوستن به سازمان جهاني شدن

، كنندمي اي مثل ديگران شدن را توسعه تلقي عده. دانندمي يافتگي توسعهسوي 

وري را افزايش بدهيم، درآمد سرانه بهره بايد. بشويمها يافته گويند ما بايد مثل توسعه مي
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و همهيرا افزايش ده يها شاخصم، نسبت اشتغال در بخش كشاورزي كاهش پيدا بكند

ا يافته توسعهيشورهاكيها همه شاخصهيبه عبارت يافتگي توسعه ييم جاد نمايرا در خود

اييها البته رگه.مييافته بشوو همانند كشورهاي توسعه تفيتلقنياز هماير عدهكدر

اكوجود دارد بگيهايه خوبكن استيه خالصه نظر آنان بديريآنان را و رايهايم آنان

و از نظريو!ميرينگ فرهنگي هاي برخي جنبها از نظر اقتصادي مثل ديگران بشويم

. دوست نداريم مثل ديگران بشويم

دريهايتلقكمشتريژگيو و آن جابجايم مغالطهيكفوق را علتييتوان جست

و به تبعيبه توسعه دستيبا توجه به علل يافته توسعهيشورهاك.و معلول است افتند

هوييها مشخصه شديدر آنان آ. دا بايتوسعهيا برايحال ايافتن آنيد به دنبال جاد

وها مشخصه اهاا علتيبود وهاو تلقيها در اين روش! جاد نموديرا در خود

ميها ريزي نامهبر و معلول آن چيزي كه به شدت ديده . باشديم شود جابجايي علت

مييهاه در برنامهكروزمره ما از توسعهيدر تلق : گويند توسعه نمود دارد

را كنندميعلمي استفاده هاي يافته از روش كشورهاي توسعه و زمان  يا ارزش وقت

و غير مي از تعداد مقاالتييبااليي دارند يا نسبت باالمعدني دانند يا صادرات غيرنفتي

و اقداماتي وري بهرهشيافزاينار تالش براكعلمي به هر هزار نفر دارند، اين مسائل در 

ا. اند دادهي به توسعه قرارابيد دستيلكاز اين قبيل را مورد غفلت واقعين تلقيآنچه در

و نسبت پايينور بهره، اين مهم است كه شده و نرخ پاييني باال اشتغال در كشاورزي

و غيره، خود ويژگي توسعه آن تورم رس! اند نه علت ايو ويدن به بهيرسهايژگين دن

وها دولت نيافتگي توسعهطور نيست كه در مقامو اين! جاد آنهايا عامل توسعه است نه

هكچرا. رسندمي يافتگي توسعهبهو به اينها دسترسي پيدا بكنند توانندمي مجالسي
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و نه علت آنها يافتگي توسعهاينها معلول ب. هستند كه چنين هايي گر كشوريديانيبه

يور بهرهخودشان نيافتگي توسعهدارند نه به اين دليل است كه در دوران هايي ويژگي

و به توسعه رسيدندييباال و يا ناآگاهانه به كار گرفتهكبل،داشتند  انده عواملي را آگاهانه

و به بهرهو در نت و يا وقتشان ارزشمند شده يافتهدستييي باالور يجه تغيير كرده اند

و اشتباه كنيم معلول توسعه استمي يعني آنچه به عنوان عامل توسعه استخدام. است

از گرفتن جاي اين دو نشان . است يافتگي توسعهدهنده تلقي اشتباه

ب و معلـول در توسـعه بـريمغالطه تبيـ اهمن علت ح از توسـعهيصـحين تلقـييـت

شـدن هـا يافتـه، به مثل توسعهكنندميه غالب كساني كه به توسعه فكركچرا.ديافزايم

،، اگر بخواهيم مثل ديگران بشـويم كنندميو به عبارتي به غربي شدن فكر كنندمي فكر

و وسـا نكته . لي اسـتياي كه وجود دارد اين است كه غربي شدن خـود نيازمنـد اسـباب

يعنـي. شـد تـوان نمـي بدون عنايت به اسـتلزامات بـه كـار گرفتـه شـده مثـل ديگـران

آن يافتگي هاي توسعه ويژگيبراي رسيدن به گيري نشانه و مسببات ما را به بدون اسباب

ه وقتي سلسله علـل نـاقصكچرا. رساند نمي امروز دارندهاي يافته كه توسعههايي ويژگي

. دهد نمي باشد معلول رخ

به ايم ستهينگرياز منظر غرب يافتگي توسعهه ما به مقولهياز صفو چرا بعد  تلقيو

وهاه چون معلولكتوان ادعا نموديم؟ايمل شدهيفوق متما را بدون توجه به اسباب

ه مرحومكچنانچه. ايم ردهكي گير نشانه، اند آورده وجودبهمسبباتي كه آن معلول را 

گران ايران با دو رويه تمدن انديشه هاي نخستين رويارويي«كتابدرعبدالهادي حائري

صددر آن كتابواند نوشته» بورژوازي غرب سو درباره سند از صفويه به اين چند

و بازگشته اند سياحان ايراني در اروپا يا از سفرايي كه از دربار ايران به آنجا فرستاده شده
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توان به تعداديم آورده است صرفاًاند ايران آمده يا از جهانگردان ساير ملل كه به

و مسببات توسعه غرب پرداختهك افرادي را يافت انگشتان دست يو مابقانده به اسباب

و معماري غربها به لباس اسناد صرفاً و نوشيدني .اند توجه كرده...وو غذاها

و تلق . باشديمتيچند حائز اهمياز توسعه الزاماتياما در رابطه با توسعه در غرب

كهايه غرب پديدهكچرا و هر كس خواهدمي است كه به چند عنصر وابسته بوده

و مسببات  .را بشناسد بايد به اين عناصر دقت كند يافتگي توسعهاسباب

و عمدتاً.1 و آن هم اروپا است هم غرب به يك محدوده جغرافيايي وابسته است

مياروپاي غربي است به عبارت . باشديم ان وقوع توسعه در آنجاكظرف

.ه يك دين به نام مسيحيت وابسته استبغرب.2

. غرب به يك فلسفه كه نهضت روشنگري است وابسته است.3

. غرب به يك نژاد كه نژاد سفيد است وابسته است.4

.باشد، وابسته استيم داريو باالخره غرب به يك نظام اقتصادي كه سرمايه.5

در. پذير است لحاظ تمام وجوه امكانشناخت غرب با و وجوهي كه به هم مرتبط بوده

ا. كدام به تنهايي غرب نيست عين حال هيچ هكيتوان ادعا نمود، زمانيمن مقدمهيبا

و فلسفه روشنگري كاپيتاليسم، نژاد،  مدنظر قرار17و16در قرونرا دين، جغرافيا

بايم جملگيدهيم و ادعا نمودكتوان لحاظيمل منسجمكيكگر به عنوانيديكرا رد

جايا.»غرب يك فرهنگ است«هك و علل غربيگاه فعلين مقدمات را به عنوان اسباب

اكييهاو شاخص يافتگي توسعها هماني ميجاد آنها در خودمان هستيه ما به دنبال

ا. توان لحاظ نموديم نتيبا ك: شوديمجهين مقدمات از توسعه؛ مثله تلقي آنها كساني

و مسببات اين شدن، پايبند باشند منطقاًشدن است،ها يافته توسعه . بايد به اسباب
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و .استيه مختص جوامع غربكيمسببات اسباب

ايا البته عده بيدر م ولييه پايبندي به مقدمات نداركاندن ادعا نمودهين

ايباشهام واجد آن ويژگييخواه مي رويم، بهيو در بهترتيرد در نهايكن ن حالت

در مثالً. اند به آن رسيدهها دوگانگي خواهد رسيد كه خيلي از اين كشور ممكن است كه

ت شهر تهران از پيشرفته مركز و چند كيلومتر آن طرفهاينولوژكترين تر استفاده شود

از!ه تمدن فاصله داشته باشدكبل،نه تنها از توسعهها فرسنگ توسعه لذا اگر تلقي ما

ن شدن مثل ديگران و سادهياست، بايد به الزامات آن .نار نهادكرايانگارز توجه كرد

ا مسيگام مهم در و بديهي است كه ما غرب. خت غرب استر شناين شناسي نداريم

آنايو مواجههايم پديده غرب را ساده گرفته ازكمي كه با نيم در حد معارفي است كه

و ساده ميانگاري داريم دهيم بابت نشناختن غرب اگر هزينه زيادي را در مواجهه با غرب

كهكاي مسئله. است وميه هم براي آنهايي سوكخواهند مثل غرب باشند يشور را به

پيغرب هميشدن و و اين آنهايي كه نمي برايش ببرند خواهند مثل غرب شوند الزم است

و روشنيفدر حالي است كه ما يك تجربه مو ها غربي. شناسي است داريم كه شرقق

و بتوانند شناسي شرق و تالش كردند كه بشناسند . بكنند گيري تصميمبسيار وسيعي دارند

. انتشارات دانشگاه تهران اشاره نموداز نامهتوان به كتابي به نام خيرآباديم به عنوان نمونه

هر 1335يك استاد دانشگاه توكيو از سال. است شناسي شرقيكه سرگذشتكيتابك

بيكسال آباد،ه يكي از روستاهاي شهرستان فيروزآباد استان فارس به نام خيرماه

و فرهنگ مردميع تمام فهميك 1356رد تا بتواند تا سالكيم مسافرت ار از تعامالت

ا. انجام دهد بهكنيالبته فلسفه و آن . گردديم باز گيري تصميم مسئلهار مشخص است

محيصح گيري تصميميه مبناكچرا و پيح به شناخت عامل . گردديمآن بازيرامونيط
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راكتف مار غالب در تلقي از توسعه و مثل غرب در كشور در مثل ديگران شدن

و اظهارنظرهايهاه نمود آن را در برنامهكد دانستيشدن با نيمسئولبرخييتوسعه

ا. توان جستيم رامون توسعهيپ بيالبته در دار شرايطي ست وامااين غرب پديدهين

آن.ه تنها در غرب اتفاق افتاده استكخاص  شويم نمي تا اين مسببات را نشناسيم مثل

.م بايد غرب را بشناسيم تا از آن پرهيز كنيمينشويم غربيخواهيمو اگر هم

ديبايم دوميپس از جنگ جهانر شده در باال را در حوادثكذ غالبِيسابقه تلق

سوك جستجو كرد بيه از و با ويغرب بايبرانگه مخالفتكيمثبتيهايژگيان و ز نبودند

ويابيروش دستيالقا شدهايژگيبه آن پ. شروع بود اماياريشنهادات اختيهمه

اكبوديآن به نحويهايژگيو ا سؤالنيه ه چه كسيكنموديم جاديرا در ذهن

حتيخواهد با كاربرد تكنولوژ مي نيو علمي بودن مخالفت كند؟ ز دگرگونيروند را

بهيمقاومتي در مقابل تلقكانده اگر در گذشتهكينمودند به نحو باال وجود داشت،

و با آغوش باز تلقيجملگمرور زمان   كنندميرا دنبال»مثل ديگران شدن«يمشتاقانه

 نوعي پيشرفت به حسابراها تظاهر به آن ويژگيهكو نه تنها مقاومت نيست، بل

ا مي و ايآورند شين و سليه مثالًكاندل دادهكده را در اذهان هايهقنحوه لباس پوشيدن

و  و از اين قبيل، اگر مثل آنها باشد چند گام از ديگران جلوتر بودن است موسيقيايي

ا و عقبيمخالفت با اين كار مثل ديگران.ندينمايمريتعبيماندگن مظاهر را تحجر

هاي كشورهاي نسل طوالني در ذهنهاي بعد از دهه زيراشدن را تسهيل كرده است 

و! روشي غير از اين باشدبه تواند نميه توسعه يافتنكبستهن مهم نقشيا نيافته توسعه

وين ترتيبد و مسبباتهايژگيب در جوامع مورد،يافتگي توسعهو به مرور زمان مقدمات

و اذهان عموميپذ حتيرش واقع شده .ايستاده استت بازيز از خالقينينخبگانيو
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ح از توسعهيصحيتلق

و چه به صورت؟كه تحوالت در غرب چگونه رخ داد شودچه به صورت تاريخي نگاه

بهيآرمان شوكمنيلكو رايبا،دير غرب ب.شناختد غرب  وسيلههدر نگرش اول غرب

و براساس سرمايه و با اصالت نژاد سفيد تحركاتي كرد يك دين داري با فلسفه روشنگري

هم.و غرب امروز حاصل شد ازيآدمين غرب استعدادهايبراساس نگرش دوم در

اكمدحالت بالقوه به حالت بالفعل درآ و از ضرورتين امر حائز اهميه خود يهات

.باشديميبردار بهره به منظورشناخت غرب

و الگوكدر تف ويبالقوه به بالفعل هستيل استعدادهايتوسعه به دنبال تبدير م

.ميينمايمزيجامعه تجويه براكبل،يفرديزندگين مدل را نه تنها برايا اساساً

و نيازمند يكسري ابزار مادييد وامدار شرايطيبايمراها شكوفايي استعداد خاص

ط منطقاً. دانست و شرايطش فراهم بشود در مسياياگر انساني بتواند  در بدو امررين

مسكت و در ادامه چهيامل مادي است مادي باشد، را تجربه كند كه غير موارديبسار

دررسيدن ظهورو فعليتبه واجد صفت و يا طبيعت و قوايي كه خداوند  انسان استعداد

و به آن دامن است شدنقرار داده ا زندمي كه تغييرات را موجب شده  همانن مفهوميو

در.ح از توسعه استيصحيتلق شمندان مسلمان به عنوانياندشهياند البته مقوله فوق

تياما همين مقوله قابل تعميم به جامعه با رعا،امل مطرح شده استكاز انسانيتلق

د. باشدمي سري مالحظاتيك به نامييجوامع عالوه بر اينكه واجد اجزاگريبه عبارت

وكرسانندمي انسان هستند كه استعداد خودشان را با ابزاري به فعليت ه اگر اسباب

و اگر نباشد در به فعل لوازم باشد موفق نق خوديهات رساندن استعداديترند صهيدچار

بييطيشراو شونديم و و مرگ چون فقر و كوتاهي عمر او سوادي نيغيره از موانع
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ت و و قوايييم املكتحول و واجد استعدادها ستاباشند؛ جامعه هم يك اصالتي دارد

ا. تواند به فعليت برسدمي كه يايچنين تلق يافتگي توسعهازن مهم،يبا توجه به

و به ظهور رساندن استعداد انسان امل انسانكت:باشد وجود داشته تواند مي .و جوامعها ها

ميياز توسعه بنگريتلق مسئلهاگر اينگونه به يعني. دهد م، مثل ديگران شدن را پوشش

از استعداد خودش را به هايي غرب با همان تعريف وسيع از آن، آگاهانه يا ناآگاهانه بخش

و به خاطر به فعليت رساندن، واجد ويژگي كه چون گرديدههايي فعليت رسانده است

آنكهشدنداشتند گفتهراآنها ديگران .اند يافته توسعه واجدين

مي حال هر اجتماعي از انسان تواند مشمول اين ها اگر همان كار را انجام دهد

هكسته توجه استيشا. خودش را به فعليت رسانده استهاي قاعده شود كه استعداد

مي توسعه برسد، بايد اين لباس خواهد به توسعه يافتن لباسي نيست كه بگوييم هر كس

وميه به طور انتزاعيكبل!يدآ به تنش جور در تواند متناسب با بدن خودش آن را بدوزد

ا. ته بايد ابزار الزم را داشتالب. كند به تن .ندكيمن ادعا را ثابتيتجربه تاريخي هم

جاها غربي هكبل! شان برسند، نيامدند مثل ديگران شونديگاه فعليبراي اين كه به

و هرآنچه بودند را ارتقا دادند  خودشهاي لذا هر كس با تكيه بر داشته. خودشان بودند

ايدئولوژيك باشد، توسعه نيزاي جامعهحال اگر. را تجربه كند يافتگي توسعهتواند مي

در خور توجه. شودمي گري باشد، توسعه نيز مادي اگر مادي جامعه ايدئولوژيك است،

ميه اينكاست  .باشدها تواند شامل همه كشور مفهوم

ايمن فوقييبا تب ايتوان ه تلقي از توسعه يافتن، عملياتيكده را مطرح نمودين

و جامعه و الگو. استشدن ظهور استعدادها در فرد ازيياگر اين اتفاق رخ دهد نوع

. باشدميزين يافتگي توسعهمطلوبيالگوكه توان ادعا نموديمواست يافتگي توسعه
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 شـان را ظهـوريدر بستر زندگي خودشـان استعدادهاها البته بديهي است كه انسان

و اگر جامعه آن چيزي را كه دارد به ظهور برسـاند مي رخيافتگيـ نـد توسـعهيفرآ. دهند

ومي اگر عناصري در اين جامعه باشد به ظهور. دهديم  در جاي ديگري نباشـد اگر رسد

آن كنـد مـي هم اين توسـعه پيـدا.كند نمي جلوه و در عـين حـال ايـن، و هـم ديگـري

تلقـييا رد، هـر جامعـه كـ توان بدون اينكه به مثل ديگري شـدن فكـرمي لذا. شود نمي

و به فعليت رساندن استعدادها يافتگي توسعهخودش از  خـودكرا مـاليشرا دنبال كند

.قرار دهد

 دهدمي تشكيل دين اسالمرا از فرهنگاير چون در ايران بخش عمدهيتعبا اينب

و ابزار محقق كردن رشد استعداد بهها به طور طبيعي تالش ما براي تدارك وسايل

و از جمله تعالي ديني هم منظور از فرهنگ به معناي شيوه. انجامدمي تعالي فرهنگي

و غيره و رسوم و هم آداب و هم سياست و اين فرهنگ هم اقتصاد بر زندگي است را در

ومي اين شيوه زندگي اگر متحول شود. گيرد مي و اقتصاد تواند همه عناصر آن سياست

در،چون بخش عمده فرهنگ ايراني، اسالمي است.ندكهمه چيز را متحول  لذا بايد

مردم ديده ديني هم در رفتار هاي جريان اين از قوه به فعل درآمدن استعدادها، ارزش

ن. شود مس شاناگر ديده شد صحيدهنده آن است كه در بهيند تبدياز فرآيحير ل قوه

م ه نبودكبل! لذا جستجوي الگوهاي متفاوت خيلي موضوعيتي ندارد. كنيميفعل حركت

م و آن كار اكيتلقي درست از توسعه ما را به اين كار و هكاستين در حاليشاند

د و منبعث از فرهنگ مايو بومينيهماني كه هست مشروط باشد،يم است، پاسخگوي

.درست شناخته شود به اينكه

و رشدمي به مثابه نوزادي است كه متولد توسعه و زماني كه به جواني كندميشود
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 عالوه بر رشد. ولي فقط اين نيست. رسد همه اعضاي آن متناسب رشد كرده است مي

بهيكودكدربه طور مثال. ام در عين حال وجوه شخصيت او نيز تغيير كرده استاند

و از خانواده و خودش را با محيط تنظيم كرده مادرش وابسته بود، در جواني تغيير كرده

به لحاظ عقلي نيز. باشدو ابعاد اجتماعي شخصيتي خود را ارتقا داده باشدجدا شده 

بهكيرده به نحوكرشد  و فعاله قادر ن وجوهيهمچن. استيده ذهنيچيپيهاتيانتزاع

و تغيير پيدا كرده استاند گوناگون شخصيت در اين  به همين جهت. ام رشد كرده

و كيفي يافته است، يعني تغييرات رشدگوييم اين آدم مي كمي البد تغييراتكدر قالب

چن. رخ داده است كه اگر از قوه به فعل بيايد ضمن استنيجامعه توسعه يافته نيز اين

را، انسانكندميو عمرانييمكوياينكه تغييرات ظاهر بهيمي در خود هايي ابدكه

يهاه در آموزهكيمواردبه به طور مثال. شان است پايبندند حقوقي كه در فرهنگ

و احترام ديگران را داشتن، وجود داردآنهاينيد همچون در كار ديگران تجسس نكردن

و غيره را  پاكرعايت حقوق ديگران .بندنديردن

 توسعه براييزير برنامه

ده يافتگي توسعهاگر اين تلقي از ايرا مبنا قرار آكميرسيم سؤالنيم، به ايه ين تلقيا

ا ريزي برنامهاز توسعه قابليت چرا كه توسعه. منفي است سؤالنيدارد يا خير؟ پاسخ به

و وامدار گذر زمان استيبه معنا نيه در فرآكياتفاق. فوق بسيار كند زيند توسعه غرب

و دو الي سه قرن زمان برد تا آنان را به جا آنها غربي شان رساند،يگاه فعليرخ داد در

.نداشتنداي برنامهها برهه

بيا اما در نين و آن استفاده از تجربه غرب استياساسايتهكن با. وجود دارد
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طميه بر تجربه غربكيت ا. تر نمودر توسعه را كوتاهيمسيشود زمان ازيدر ن استفاده

ا و استفاده از تجربهين تدبيتجربه غرب ترديدي نيست ولي فرآيند توسعه با وجود ر

كُ غرب 5-4هاي توسعه در قالب برنامه مسئلهو به خاطر همين، ند خواهد بودباز هم

و يا وجدان كاري. گنجد نمي ساله  يافتگي توسعهمحصولكه رسيدن به فرهنگ جمعي

. ندارديزير برنامهقابليت است خود اصالتاً

كه درصد پيش8اگر رشد اقتصاديندگويمي به طور مثال 5/2بيني شده است

يور بهرهي، سازمانور بهرهما براي رشد.ستايور بهرهدرصد آن متعلق به افزايش

كهور بهرهدر حالي كه سازمان. كنيم درست مي بهور بهره. برد نميي را باالور بهرهي ي

براي اين كار بايد اهداف سازمان را از اهداف خودتان برتر. معناي خوب كار كردن است

سازماني براي او مهم است كه از حضور در يك سازمانيو ارتقا كسي حيثيت. بدانيد

و در نهايت اين كنندميدر اين شرايط است كه افراد خوب كار. احساس شخصيت بكند

اما اگر كسي شغل خودش را به خاطر درآمد انتخاب. انجامدمييور بهرهبه رشدها كار

و از نظر درآمد تينيكرده باشد وأز و سازمان مين نباشد دغدغه ديگري داشته باشد

هاي بسياري از اين مسائل كه در برنامه. يابد نميي افزايشور بهرهابزار باشداوبراي 

جاهايه از جنس همان معلولكنويسند وجود داردمي توسعه بهكآنيتوسعه است به ه

.پرداخته شودعلل توسعه

و معلولكاز آن استين امر ناشيا نمهاه ما علت م،ميشناسيرا كنيميلذا فكر

رسوهم تمامخوب استوكه هر چيزي كه ديگران دارند   دن به آن قراريغم خود را

آنمي ولي در عملميدهيم كه. رسيم نمي بينيم كه به رابعمنادليل اين است تغيير

قبل از انقالب هاي به همين دليل هم هست كه برنامه شايد. گيريممي جا به جا
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و نه توسعههاي برنامه مي گفتنديم.عمراني است گيريم طي اين پنج سال ما تصميم

و امكاناتش و يا ساختمان بسازيم، اين هم منابع يها برنامهيولي وقت. اين مقدار سد

و در آنها هم به سراغ معلول مسيرفتها توسعه مطرح شد شديم از .مير توسعه منحرف

بهعنوان به به ايثارفرهنگيمنظور ارتقا مثال اين كه  فرهنگ ملييمنظور ارتقا يا

.كند نمي مسير توسعه را تعقيباين نگاه! صرف شودها درصد منابع شركت2

ا ازه برايكتوان ادعا نموديمن مقدماتيبا  ريزي برنامهشود نمي توسعهاين تلقي

درها تمام وجوه زندگي انسان چون توسعه. كرد ميرا د بر و از طرف ها گر انسانيگيرد

ابزار الزمها اما اگر انسان. دهند نميو مجالسها زمام تمام وجوه زندگي خود را به دولت

. را داشته باشند خواهند توانست كه استعداد خودشان را از قوه به فعل برسانند

چنيبا لذا رس بايدت نظام اقتصادييه اولوكن ادعا نموديد و توليدر ويدن به رشد د

از) دولت نه صرفاً(اگر نظام اقتصاديهكچرا.ش درآمد سرانه باشديافزا كاري كند كه

و در نت و تالش، درآمد سرانه عموم مردم افزايش پيدا كند ويطريق كار جه آن اسباب

و چه چيزييالزامات زندگي مردم مه ا شود، خودشان به اين كه چه چيزي بخوانند

و استعدادهاگوش كن و به چه چيزي نگاه كنند خواهند پرداخت شيند وفاكخود را

مس.كردخواهند  بهيتغييرات در  تدريج حاصلر توسعه، تغييرات بلندمدتي است كه

با. شود مي و تنظيم5-4و اين و اراده سياستامور توسط سال و مجلس مدارها دولت

رايم اما. شود نمي درست ا توان مقدمات توسعه و آن توجه به مدتنيدر فراهم نمود

و يا بيشتر4براي يك دوره گيري تصميميك. رشد است مسئله براي اينكه، ساله، كمتر

ار البتهپيدا بكند،يرشد اقتصادي ارتقا تحقق هدف فوقيان نظام براكتوجه تمام

زيهاي لذا بايد برنامه. ضرورت دارد و درآمد رشدمحور را دنبال نمود تا توليد اد شود
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بهكدر آن صورت است. ابديسرانه افزايش و با تمهيدات ديگري كه ه در گذر زمان

مييشرا و به معناط جامعه باز يواقعيگردد، به فعليت رساندن استعدادها

مييافتگي توسعه . دهد، رخ

يريگجهينت

دره از قضاكتلقي ما از توسعه به سامان نيست، تلقي اينكه ما مثل ديگران بشويم

و معلولكتف كشور ما جاهار غالب بوده است و مسببات آن هدف خودها علتيرا به

بهيقرار داده است در بهتر ازيصحيتلق. دوگانگي اقتصادي رسانده استن حالت ما را ح

بايتوسعه را در بروز استعدادها و جامعه ند توسعهيه فرآكاما از آنجا.د دانستيانسان

و بلند زمانينديفرآ آنيتوان براينم لذا،استمدت بلنديرييتغيو به عبارتمدت بر

آنيتوان برايم اما. نموديزير برنامه آنيه مهمتركنموديزير برنامهمقدمات ن مقدمه

.باشديميرانيايو درآمد سرانه خانوارهايش رشد اقتصاديافزايط جاريدر شرا
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