
 

  

      )مطالعات و تحقيقات مبين مؤسسة الكترونيكي نشرية( جستارهاي مبين
  

  ISSN 2345-2382        4/4/1392 انتشار ؛8 جستار شمارةسال نخست، 

  

  اي طرح، سير فرآيندي، نهادسازي و تكثير سلوليوجه توسعه
  

  سيد سعيد موسوي ثمرين
  مطالعات و تحقيقات مبين  پژوهشگر مؤسسة

  
  
  
  

  شناختي اين اثر:مشخصات كتاب
 جستارهاي مبين ،اي طرح، سير فرآيندي، نهادسازي و تكثير سلوليوجه توسعه). 1392( سعيد موسوي ثمرين، سيد

  نشاني دسترسي اينترنتي:. 8 جستار شمارة سال نخست، ،)لعات و تحقيقات مبينمطا مؤسسةالكترونيكي  نشرية(
http://jostar.mrsi.ir/Vol.1/jostar08.pdf 

  

  مطالعات و تحقيقات مبين مؤسسة
http://www.mrsi.ir  Email:  mrsi@chmail.ir  

  

  
حقيقات پژوهشگران تأمالت و تبخشي از براي انتشار خاص طور  به ،»جستارهاي مبين«نشرية الكترونيكي 

 تأليفي و آثارو  ؛است »مسئلة توسعه«موضوع عام اين نشريه يابد؛ ولي انتشار مي» بخشتعالي توسعة«رويكرد 
  شود. مي اند نيز در آن منتشربه نگارش درآمدهتوسعه در موضوع  كه با رويكردهاي مختلفاي ترجمه

     .اين نشريه مراجعه كنيد سايتبه » جستارهاي مبين«براي دسترسي به مقاالت نشرية الكترونيكي 
http://www.jostar.mrsi.ir   Email: mobin.jostar@chmail.ir 
  



 

 

 

 

  
  
  
  
  

  اي طرح، سير فرآيندي، نهادسازي و تكثير سلوليوجه توسعه
  سيد سعيد موسوي ثمرين

  
اي را بررسي نمايد. در ابتدا از اين مقاله درصدد است تا معناي يك طرح توسعه

هاي يك منظري تحليلي اجزاي اصلي امر توسعه مورد بحث واقع و سپس خصيصه
گر به مثابه سازمان توسعهاي برشمرده شده است.  در نهايت ايده يا طرح توسعه

  معرفي شده است. بخشي تعاليمدل توسعهي نهادي ترين آوردهمهم
  

در اينجا درصدد خواهيم بود تا وجه 
اي يك طرح يا ايده را مورد بررسي قرار توسعه

هاي ممتاز مدل شاخصهداده و از اين رهگذر 
هاي بخش را در مواجهه با طرحي تعاليتوسعه

بديل برجسته سازيم. در اين راستا ابتدا 
هاي چارچوبي نظري از چيستي توسعه و طرح

اي ارائه نموده و سپس در پي شرح و بسط توسعه
گر ي اصلي مدل مختار يعني سازمان توسعهآورده
 ايم. برآمده

                                                              
 صورتي به يا و شودمي واقع بررسي مورد تحليلي صورتي به يا مختلف انديشمندان منظر در اساساً توسعه.  1

 و آكادميك ديسيپلين يك مثابه به توسعه يرشته تأسيس پي در كه جاآن از بخشتعالي يتوسعه مدل. تاريخي
 هنمود شاياني توجه نيز توسعه تاريخي مباني به گرچه است؛ شده بحث وارد تحليلي موضعي از الجرم است، علمي
  .است

از خير و استراتژي برداشتي ؛ توسعه -1
  نهادي

-ي تعاليمدل توسعهاز منظر مباني  1توسعه
به طور كلي مشتمل بر دو جزء اساسي بخش 

ي برداشتي مبنايي و محوري از امر است: ارائه
خير و استراتژي نهادي براي فراگيرسازي آن در 

ي عالم هستي. به عبارت ديگر هر رويكردي پهنه
در باب توسعه  اگر بناست رويكردي–از توسعه 
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در نهايت بايد موضعي در برابر اين  -قلمداد شود
ي اول ي اساسي اتخاذ نمايد. در وهلهدو مؤلفه

بايد مراد خود را از چيستي خير، سعادت و 
بهروزي انسان مشخص نمايد. گرچه از منظر 
ادبيات رايج و مألوف توسعه در ايران اطالق اين 

عه امري بعيد گزاره به يكي از دو جزء ذاتي توس
ي توسعه در جهان  2است، اما ادبيات پيشرو

غرب، يكسره، نسبت به پذيرش و تصريح اين 
اين در حالي  3نمايد.ي كليدي اذعان ميگزاره

ي اين ادبيات سترگ، است كه در حاشيه
گون هاي راديكالي از ماهيت پروژهروايت

تر توسعه وجود دارد. مدرنيته و در سطحي پايين
دهند كه تمدن غربي در هايي كه نشان ميروايت

پي گسترانيدن تلقي هنجارين خود از هستي و 
                                                              

2. Frontier 
 رويكرد نظرانصاحب چنينهم. است شده ايجاد توانمندي رويكرد عنوان ذيل در كه ادبياتي به كنيد رجوع . 3

 ايهمحيط در رويكردها اين شوربختانه البته. هستند نزديك بسيار توسعه از دريافتي چنين به توسعه و اخالق
 شدهكمترشناخته يا و نيست شدهشناخته است، توسعه سنتي رويكردهاي بند در هنوز كه معاصر ايران علمي
  .است

4. Progress 

5. Development 
6. Globalization 

 نمارتي يعني بيستم قرن اروپاي ايقاره فيلسوفان از مشخص طور به كه پساتوسعه رويكرد به كنيد رجوع  7.
 .است متأثر پسامدرن و پساساختارگرا انديشمندان ساير و فوكو ميشل هايدگر،

 نگوناگو متقدم مكاتب يادآور لفظ اين اينكه چه سازد؛مي دچار اشتباه به را آدمي اول نگاه در استراتژي لفظ  8.
 يتوسعه امر انديشانهساده نحوي به يك هر كه مكاتبي است؛ توسعه اقتصاد درسي كتب در مصرح توسعه،

 كه جايگاهي در نه اينجا در استراتژي لفظ منظر اين از. كردندمي منوط خاص اقدامي به را ماندهعقب كشورهاي
 را آن هانت كه واحد الگويي ذيل در همگي مكاتب اين. است شده استفاده كردندمي منظور آن از مكاتب اين

 اخالقي مباني پي در رويكردها اين كه است طبيعي. داشتند جاي نامندمي »داريسرمايه گسترش حال در الگوي«
 بنابراين. است داريسرمايه اين براي بديع مدلي يارائه مدعي بخشتعالي يتوسعه كهآن حال بودند، داريسرمايه
 .  است ضرورت سر از و لغات قحطي در اينجا در استراتژي لفظ از استفاده

ي گيتي، چگونه انسان در سرتاسر پهنه
را در مراحل  6شدنو جهاني 5، توسعه4پيشرفت

ي تطورش دستاويز خود مختلفي از دوره
توان از كه مي سؤاليبر اين مبنا  7.قرارداد

چرا در حضور مخالفين پرسيد اين است كه 
اذعان متفكران و مكاتب جهاني، ماهيت 

دهند و يا هنجارين توسعه را مورد انتقاد قرار مي
زنند؟ در از پذيرش تبعات اين امر سرباز مي

ي دوم اما هر رويكردي از توسعه اشعار وهله
نهاديِ ابداعي و يكتا  8دارد به يك استراتژيمي

ها ي گامريزي و تعبيهكه قادر است از خالل پي
شده مباني نظري معهود را در هاي مهندسيو حلقه
ي ظهور برساند. حيثيت ي واقع به منصهعرصه

ي تطوري توسعه گرچه در ازمنه-نهادي و تحولي
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كنندگان به تاريخ مورد تأييد ضمني مبادرت
توسعه بوده است، اشعار بدان مديون ظهور 

يي با ي اول و پيوند نهادگرانهادگرايي در وهله
ي بعدي است. به عبارت مطالعات توسعه در وهله

اند، ديگر همانطور كه نهاديون تصريح كرده
گرچه تفطن به حيث نهادي توسعه امري معاصر 
است، هر اقدامي معطوف به توسعه در تاريخ در 
ضمن خود اين معنا را محفوظ داشته است و 

ي جالب توجه در اينجا اين خواهد داشت. نكته
ه نهادگرايان در ابتدا در پاسخ به چرايي است ك

داري هاي پيشاسرمايهگذار از نظام«عدم موفقيت 
افتاده در كشورهاي عقب» داريبه سرمايه

مبادرت به انجام مطالعات خود نمودند. پاسخ 
داري نيازمند ايشان اين بود كه نيل به سرمايه

گذار نهادي است. بدين ترتيب از منظر نورث 
ي نيست جز طراحي و اقدام نهادي توسعه چيز

شناسي مطالعات داري. روشبراي نيل به سرمايه
تاريخي نورث در باب موانع نهادي براي گذار به 

-نيافته الهامداري در كشورهاي توسعهسرمايه
بخش مطالعات زيادي از سوي انديشمندان در 

چنين در بطن اين كشورهاي مزبور بوده است. هم
ازي با آن، فيلسوفان تحليلي به مطالعات و يا مو

شناسي در شناسي و انساناندراج اخالق، هستي
ذات نهاد پي بردند. مباحث زيادي در حول 

ي نهادها چگونگي بسط اخالقي از رهگذر تعبيه
گون صورت پذيرفته است. هاي گونهدر موطن

الذكر مؤيد تماميت خوشبختانه مطالعات فوق
ش است: نهادها بخي تعاليدعوي مدل توسعه

قادرند و يا بهتر است بگوييم اساساً و ذاتاً چنين 

ي شناسهستند كه مباني اخالقي، رفتاري و هستي
 نمايند. را منعكس و منتشر مي

شده استنتاج هاي زير از مطالب بيانگزاره
 شود:مي

هر برداشتي از توسعه نهايتاً در بطن خود  -
كند. مي معنايي خاص از انسان و هستي را تصريح

ي مدلي در توسعه بنابراين كوشش در جهت ارائه
داري معتبر و با در مقابل مدل هژمون سرمايه

داري، مدل سرمايه قبولغيرقابلتوجه به مباني 
  صائب و مقدس است.

نظر از كارآمدي، هر رويكردي در صرف -
توسعه در بطن خود طرحي نهادي براي گسترش 

طلوب را و حركت از وضع موجود به وضع م
ي طي شناسي و نحوهداراست. بديهي است آسيب

  مطلوب مسير نيز يكتا و خاص آن رويكرد است.
ي نهادي چه به طور صريح و چه به تعبيه -

طور ضمني مباني اخالقي خود را منعكس و 
- هاي نهادي گونهسازد. به عبارت طرحمنتشر مي

شرط گون نسبت به اهداف و غايات توسعه البه
بلكه هر طرحي غايات منطوي در درون نيستند، 

- سازد. اين گزاره يكي از مهمخود را فراگير مي
هايي است كه جمهوري اسالمي ايران ترين گزاره

ي چهارم نيازمند توجه جدي به آن است. در دهه
ي اين نهال مقدس نشان داده ساله 35ي تجربه

ها بدان از رهگذر آسيب ترينبيشاست كه 
ن اين گزاره و تبعات آن وارد شده ناديده انگاشت

 است.  

بر مبناي  بخشي تعاليمدل توسعه«
مطالعاتي گسترده در پي تمهيد اين امر مهم است. 

ي كشور استخراج طرحي نهادي ي توسعهالزمه
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اي ربط و است كه از يك سو به طور شايسته
 -اسالم-ابتناي خود را بر مباني حكمي و ديني 

ي از سويي ديگر در عرصهاثبات كرده باشد و 
نيل به اهداف خود در دگرگوني و گسترش 
سازوكارهاي تمهيد معيشت و ثروت در جهت 

قدم باشد. روشن كارآمديِ هر چه بيشتر ثابت
است كه اين گذار نهادي، بطئي، انباشتي و 

  » يابنده است.گسترش
 

  ايي توسعهچيستي طرح يا ايده -2
امروزه، يكي از ي ادبيات توسعه، در عرصه

هبحث  9هاي بسيار مهم بحث عامليت توسع
است. عامليت توسعه عنواني كلي است براي 

اي از موضوعات كه به طور كلي در پي سلسله
ي پاسخ به اين سئوال مبنايي هستند كه ارائه

توسعه را چه كسي عامل است؟ دولت يا بخش 
خصوصي، كداميك متكفل امر توسعه است؟ 

در  -از پايين به باال-اي مردمي هنقش مشاركت
                                                              

9. Agency of Development 
 مدل ايكليشه هايپاسخ رهگذر از نه سئوال اين به گوييپاسخ فرآيند بخشتعالي يتوسعه مدل منظر از  10.

 سالميا يفلسفه مواريث بر مبتني رويكردي اساس بر االجتماععلم به تأسيسي رويكردي اساس بر كه داريسرمايه
 و دولتي بخش و خصوصي بخش دو به جامعه بنديطبق مثل داريسرمايه االجتماععلم به اتكا. بود خواهد ممكن
 توالي مدل اين مبناي بر. باشد زمينه اين در تحليلي متمايز اثر واجد تواندنمي داريسرمايه سنتي هايدوگانه ساير

  .   باشد حاضر قرن در نوين االجتماعيعلم تبيين راهگشاي تواندمي اسالم و ايران يانديشه ميراث عنوان به
 چنينهم و حكومتي پرشمار هايدستگاه يروزانه عملكردهاي جزئي تحليل براي تالش است ذكر به الزم . 11

 و كلي هايتحليل صعوبت از بودن امان در براي عمالً توسعه، امر راستاي در مردم جانب از گرفتهصورت اقدامات
-ظيمع دستگاه بسيج براي دستورالعملي كردن صادر و تحليل پي در اينكه جاي به ديگر عبارت به. است سيستمي

 دممر وارسلول عملكردهاي انتزاعي و كلي تحليل براي تالش عوض در يا باشيم، توسعه به نيل براي دولت الجثه
 كه بيابيم را اقدامي هر جزئي تحليل توانايي مبنا آن بر و ابداع شاخصي است بهتر جامعه، مختلف هايبخش در
 گسترتوسعه يا مبناتوسعه طرح يا ايتوسعه اقدام همانا شاخص اين. زندمي سر سازماني و نهاد يا فرد هر سوي از

 .است

-تر است يا اقدامات حكومتي تحقق توسعه مهم
-؟ از طرفداران رويكرد دوم مي-از باال به پايين

توان دستگاه عظيم توان پرسيد كه چگونه مي
چنين مهم حكومت را در راستاي امري اين

چنين از مايلين به رويكردهاي سرخط كرد؟ هم
ه چه تواني و چه توان پرسيد كمردمي مي

سازوكاري براي به عمل آوردن آن توان در نزد 
جامعه براي نيل به امر پيچيده و گران موجود 

در ذيل همين بحث كلي و البته در  10است؟
تر سئوال اساسي اين است كه آيا سطحي عميق

اي ابداع نمود و از توان صفتي با عنوان توسعهمي
هاي مانهاي سازاين رهگذر اقدامات و ايده

مختلف دولتي و خصوصي را كه به انحاء و 
عناوين مختلف در راستاي اهدافي چون تقويت 
اقتصاد ملي، فقرزدايي، توانمندسازي، افزايش 

شود، بدان متّصف وري و نظاير آن انجام ميبهره
ادبيات متعارف توسعه در جهان غرب به  11نمود؟
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-توان شبكهاين سئوال پاسخ مثبت داده است: مي
هاي مبنايي و فني را در ذيل هيئتي اي از شاخص

وار به دست داد تا بر مبناي آن كلي و فهرست
هاي مختلف فراهم آيد. محكي براي ارزيابي ايده

بديهي است هر رويكردي كه در مواجهه با 
- هاي آغازين اين بند داشته باشيم، نميپرسش

بخشي و راهگشايي اين ايده غافل توانيم از الهام
افزاري براي تحليل و اشيم. اين ايده به مثابه نرمب

-ها و همها و اقدامات دولتها، ايدهارزيابي طرح
ي اجتماع در تر در پهنههاي مردميچنين بخش

ي توسعه قرار گرفته گران عرصهاختيار تحليل
شود كه از اينجا باز شروع مي مسئلهاست. اما 
ل قرار ها بايد مناط عماي از شاخصچه شبكه

 اندگيرند؟ با اين كه محققان توسعه سعي كرده
ي هاي مستتر در مدل توسعهراه ورود ارزش

اي افزار سد كنند، ولي عدهغربي را در اين نرم
معتقدند هنوز اين نيت پسنديده و اخالقي عملي 

در  بخشي تعاليمدل توسعهرو نشده است. از اين
اص اين بخش نيز داراي رويكردي يكتا و خ

هاي اصلي اشاره است. در ادامه به برخي از مالك
 شود:مي

ي يك اقدام يا ترين شرط يا خصيصهمهم -
گستر اين است كه بذر تداوم خود ي توسعهايده

                                                              
 افتادهعقب مناطق در پراكنده خُرد هايسرمايه به نسبت كامل طور به اوليه امواج در غربي يتوسعه مدل . 12

 سازوكارهايي است غربي يتوسعه مدل بعدي امواج به متعلق انديشمندان از كه دسوتو هرناندو. بود كرده غفلت
 رغمعلي كه است اين داريسرمايه يمسأله ترينمهم چنانهم اما. است كرده ارائه خرد هايسرمايه اين انباشت براي
 جهت اين از. بس و پنداردمي آن يسرمايه در صرفاً را انساني توان ظاهر، در انساني يسرمايه اهميت به اذعان
 در توانندمي چگونه اند،بهرهبي -اندك ولو- اوليه يسرمايه از كلي به كه طبقاتي كه است اين اساسي سئوال
 فعال مشاركت براي بستري تواندنمي داريسرمايه شوربختانه، جويند؟ مشاركت محروم مناطق يتوسعه فرآيند

  .نمايد تجهيز و تمهيد توسعه در طبقات اين

سازوكاري را در ذيل مباني و غاياتش از طريق 
ي واقعيت بكارد؛ به وام از در عرصه زادرون

 وكارادبيات اقتصاد تطوري، با اتكا بدين ساز
متطور و متكامل شود؛ به سطوح باالتر و يا 

شود؛ اخالق  نائلتري از تطابق با واقعيت عميق
تر منتشر كند؛ مندرج در خود را بيشتر و عميق

پذيري خالقيت و ابتكار را كه ضامن انعطاف
شده از تعامل سيستم است، در بستري مهندسي

كند؛ ميان عاملين و اجزاي سيستم تمهيد مي
اي موجود در سيستم هاي خرد پراكنده و ذرهتوان

ي رقابت بين در ميدان و عرصه 12را همساز كند؛
سازوكارهاي نهادي غربي و شرقي، كارآمدي 
خود را اثبات كند. از اين منظر بديهي است شرط 

است. بر اين  زاييدروناي تقويمي اقدام توسعه
را نقض كند،  زاييدرونمبنا هر ايده يا طرحي كه 

اي است و محكوم به زوال. اما اساساً ضدتوسعه
عدم پيروي محض از  زاييدرونيكي از تبعات 

سازوكارهاي غربي در امور معطوف به توسعه 
بود و از  زاييدرونتوان معتقد به است. نمي

سازوكارهاي ذاتاً اخالقي غيربومي بهره برد. از 
توان ميسويي از قبل رصد وضع اخالقي سيستم 

سازوكار اتخاذشده پي برد.  زاييدرونبه 
هستند كه مبادي اخالقي  زادرونسازوكارهايي 
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خود را گسترش دهند، نه اينكه ظهور و بروز 
  ها را با محدوديت مواجه سازند. آن
اي، يكي ديگر از خصائص اقدام توسعه -

 هاي مستقل از همتبيين فرآيند گسترش از سلول
از  يافتگيفراگيري و عموميتبه سطحي نسبي از 

رهگذر سازوكارهاي دروني ذكرشده است. به 
عبارت ديگر يك ايده يا اقدام عملي وقتي 

اي است كه توضيح دهد چگونه و با چه توسعه
به مثابه -مكانيسمي از يك سلول كوچك 

هايي با عملكرد و شرايط ويژه به سلول -پايلوت
ر ود. دشيابد و تكثير ميو مستقل گسترش مي

هايي را بر سيستم اين گسترش يافتن چه هزينه
كند؟ آيا سرعت كافي را حائز است؟ تحميل مي

در گسترش خود چه سرريزهاي مثبتي براي 
آورد؟ آيا توانايي اين را دارد سيستم به عمل مي

كه پس از ورود به سيستم، كليت آن را در 
جهشي معنادار به ارتقا وادارد؟ به چه ميزان 

كند؟ آيا ي سيستم را بيدار ميهاي خفتهتظرفي
ي هاي غيرمعنادار و پرهزينهقادر است منازعه

وري سيستم را به تعاملي در جهت افزايش بهره
آن بدل سازد؟ الزم به ذكر است قدرت اقدام يا 

ي مزبور در درگيرساختن اجزاي سيستم با ايده
خود يكي از تبعات همين خصيصه يا مؤلفه است. 

يابندگي و تكثير طرح قدر قدرت گسترشهر چ
تر باشد، اجزاي بيشتري يا اقدامي بيشتر و سريع

شوند از سيستم مجبور به تعامل با اين اقدام مي
و بدين ترتيب حيات سيستم به سرنوشت آن 

 كند. الزم به ذكر استوابستگي بيشتري پيدا مي
كند عنصري با نام مشاركت در اينجا ظهور مي

اي براي ع دستاويز طرح يا اقدام توسعهكه در واق

اي طرحي گسترش و تكثير است. طرح توسعه
گون هاي بعضاً گونهها و غايتاست كه توانايي

هاي خود  اجزاي سيستم را در راستاي غايت
نمايد. اين فرآيند تعاملي را مشاركت همگرا مي
 اند.نام نهاده

  
 گرسازمان توسعه -3

 زايدرونوكار پرواضح است كه هم ساز
گام گسترش آن، بهطرح يا ايده و هم فرآيند گام

اي نهادي است. به عبارت نهايتاً معطوف به تعبيه
-ها و محتوايي كه براي طرحي مؤلفهديگر همه

اي مورد اشاره واقع شد، خود را در هاي توسعه
ي سازد. در نهايت همهطرحي نهادي متجلي مي

گردد: طرحي كه يكارها به تمهيد نهادي بازم
ادعاي عامليت توسعه را دارد، جز از مسير ابداع 
و يا بازپردازي چند نهاد و در گام بعدي چينش 

تواند بستري براي ها با هم نميو تركيب آن
اثبات دعوي خود فراهم كند. اين نهاد است كه 

اي بودن امكان ارزيابي طرح را از منظر توسعه
ين طرح نهادي چه آورد. اما اجزاي افراهم مي
مزيت خود را  بخشي تعاليمدل توسعههستند؟ 

ي نهادي اثبات ي يك بستهدر اين زمينه با ارائه
-كند، ولي از آنجا كه در اين مجال امكان ارائهمي

ترين عنصر جورچين ي آن نيست، در ادامه به مهم
گر اشارتي نهادي اين مدل يعني سازمان توسعه

 رود.كوتاه مي

-مدل توسعهي مهم گر آوردهتوسعه سازمان
 ياست. عالوه بر تأكيد مدل توسعه بخشي تعالي
سازمان در امر  فردمنحصربهبخش بر نقش تعالي
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تمهيد توسعه، امروزه، نقش سازمان در توسعه در 
نيز مورد  مديريت توسعهقالب ادبيات متعارف 

ي مشترك چنين نقطهتأكيد واقع شده است. هم
تلقي مدل مذكور و ادبيات متعارف ديگري ميان 

  توسعه از نقش سازمان در توسعه موجود است: 
- بعد از شكست الگوهاي مبتني بر برنامه«

- ريزي متمركز، عامليت توسعه از دوش سازمان
هاي سابقاً متولي توسعه نظير سازمان مديريت و 

شود. از ريزي سابق در ايران برداشته ميبرنامه
امر توسعه نبايد با فرآيندهاي اين منظر از ابتدا 

د. شتلقي مي هماناينخم تخصيص اعتبار وپرپيچ
ي اين تلقي اشتباه وضعيتي است كه در نتيجه

كشورهاي در حال توسعه در جهان فعلي قابل 
مشاهده است: به جاي اينكه شاهد شكوفايي 

هاي نوآورانه ها در قالباستعدادهاي بومي ملت
نيزاسيون سخت و خشني و خالقانه باشيم، مدر

شدن را شاهديم كه امروزه در تحت عنوان جهاني
خود را پنهان نموده است. در چارچوب افق نو كه 
در بين انديشمندان مديريت توسعه درگرفته 

هاي عموماً درونزاي ملي است، اما، اين سازمان
گيرند. هستند كه عامليت توسعه را بر عهده مي

هايي هستند كه ازمانهاي عامل توسعه سسازمان
زي رياند و از طريق پياز بطن اجتماع نضج گرفته

هاي نهادي بومي و كارآ و دراندازي طرح
استعدادهاي دروني سيستم را در جهت ارتقاي 

- نمايند. مهمصورت و سيرت زندگي بسيج مي
هاي عامل توسعه در اين ترين تفاوت سازمان

ر، ميزان گر اعتباهاي تخصيصزمينه با سازمان
ي مشاركت و ورود آنها در چرخه و گردونه

خلق و توليد ثروت و ارزش اقتصادي است. از اين 

هاي به سازمان عامل توسعهمنظر اطالق سازمان 
نظير سازمان مديريت سابق ناشي از خلطي 

شناختي اتفاق افتاده است. خلطي كه در اثر روش
حاكميت رويكرد مدرنيزاسيون در ذهن و فكر 

ديشمندان كشورهاي در حال توسعه به وجود ان
  »آمده است.

اما ادبيات متعارف توسعه در افق متأخر 
خود با مشكالتي درگير است كه رويكرد 

بخش سعي در حل و رفع آن نموده ي تعاليتوسعه
است. بنابراين در اينجا الزم است بعضي از 

بخش را نيز ي تعاليامتيازات رويكرد توسعه
  برشماريم:

هاي باالدستي حكومت و يا استراتژي ألخ -
ترين مسائل براي تحقق امر توسعه يكي از مهم

رويكردهاي متأخر در بحث مديريت توسعه 
ناخواه در دنياي امروز تمهيد امر است. خواه

 -حداقل در كشورهاي در حال توسعه-توسعه 
ها قلمداد به عنوان يكي از وظايف اصلي دولت

هايي ان در غياب متوليتوشده است. چگونه مي
كه تحت هر عنواني نسبتي با رأس قدرت در 

ي اين امر خطير جامعه دارند، به خوبي از عهده
بخش اما به نحوي ي تعاليبرآمد؟ مدل توسعه

 را رفع و مسئلهدروني و متكي بر مباني خود اين 
مدرنيته از ابتدا تا  يمسئلهرجوع نموده است. 

است كه تعامل مابين كنون همواره اين بوده 
دولت يا حكومت و بخش غيردولتي چگونه 
باشد و اين فقط ماركسيسم بود كه مدعي بود در 

ي عمومي را با خواست اكثريت عمل قدرت فائقه
- سازد. صرفهمان مياجتماع يعني پرولتاريا اين

نظر از شكست تجربي اين ايده، اما، در 
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 يماركسيسم نيز تكليف بخش پيشرو در عرصه
اقتصاد عمالً الينحل باقي ماند و دستورالعمل 

پردازان ماركسيسم و سوسياليسم در اين ايده
زمينه از حد سركوب فراتر نرفت. بدين ترتيب 

-ي تعاليمدل توسعه اعم از-بر هر مدل مدعي 
فرض نظري و تئوريك است كه در اين  -بخش

زمينه درصدد رفع و رجوع تعارض مابين اقشار 
مسئوليت خلق ارزش را بر دوش  كه-فرادست 

ي حكومتي نيز برآيد. ي فائقهو قوه -كشندمي
توان تعارض تاريخي بين بخش چگونه مي

-خصوصي و بخش دولتي را از بين برد؟ اين از مهم
ي مصلحان اجتماعي در قرون هاي همهالؤترين س

گر عصاي گذشته بوده است. سازمان توسعه
است. مزيت بخش ي تعاليمدل توسعهسحرآميز 

گر اين است كه با اتكا به مبناي سازمان توسعه
ورزيده است.  مسئلهواليت مبادرت به رفع اين 

در  فقيهواليتي از طرفي عملي شدن ايده
ي واليت ي طيبهكشورمان كه متصل به شجره

تواند موجبات و مقدمات عملي الهي است، مي
كند.  گر را نيز فراهمي سازمان توسعهشدن ايده

تواند از اساس در واقع توسل به امر واليت مي
ي ناميمون و نامبارك بخش دوگانه

خصوصي/بخش دولتي را كه البته پايي در واقعيت 
اساس منبعث شده است،  ايمسئلهدارد و از 

ي هاي نويني را در عرصهبنديويران و تقسيم
كند. از اين حيث گذاري ميتحليل اجتماعي پايه

ي اطرح توسعه پايين به باال بودن ذاتي اصرار بر
كه در ادبيات مديريت توسعه بدان تأكيد 

تواند منعكس شود، حاق واقع را نميورزيده مي
هاي راديكالي از جنس چنين طرحكند. هم

ي كه عمالً سرچشمه سوسياليسمماركسيسم و 
هر نوعي از خالقيت غيروابسته به قدرت فائقه 

ند دايرمدار امر توسعه تواخشكاند نميرا مي
  تلقي گردد.

  
  


