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  »هاي پيشروانسان«و نقش » توسعه«، »جامعه«ي درباره
  محمديمحمدتقي جان

  
 يموجز استدالل ،يبشر يجامعه گيريشكل منطقيِ ليتحل بانخست  مطلب نيا

و طلب آن چگونه در جامعه  »توسعه«مفهوم  دهد، نشان تا دهديم بيترت را
 به منوط »توسعه«دهد كه نشان ميبا تحليلي انضمامي گيرد. سپس شكل مي

در ادامه، ضرورت است. » هاي پيشروانسان«توسط  »گرتوسعه سازمان«ايجاد 
ها و اي و همچنين ويژگيدر متن تحوالت توسعه» هاي پيشروانسان« حضور

  . استتشريح شده » توسعه«براي تحقق بديل ايشان نقش بي
  

  

 موضوع بر مطلب نيا ياساس يمسئله
 جامعه در آن شدن داريپد يچگونگ و »توسعه«

 با دارد قصد مطلب نيا در نگارنده. است استوار
 نيا اساساً نكهيا و توسعه مفهوم حيتشر بر هيتك

 نحو چه بر ناظر و بوده يمفهوم چگونه مفهوم
 يريگشكل يچگونگ به ابتدا است، يتيواقع

 پرداخته انسان ذهن در و جامعه در توسعه مفهوم
 نيا. كند حيتشر را آن تحقق يچگونگ سپس و

 نخست، بخش كه شوديم انجام بخش دو در كار
 ديتجد دوم، بخش و است يانتزاع يبحث عمدتاً

در ادامه . بود خواهد يواقع يايدن در بحث همان
تبيين خواهد شد كه الزامات توسعه، از جمله 

 به عنوان عامل »گرسازمان توسعه«تشكيل 
 ، فراهم نخواهد شد مگر با حضورتوسعه
  .»هاي پيشروانسان« يفعاالنه

  
  يانتزاع ليتحل: نخست بخش
  رد؟يگيم شكل چگونه جامعه

 را هياول ينقطه در جامعه يريگشكل اگر
 توانينم ديترديب م،يكن تصور يانتزاع ييفضا در

  مطالعات و تحقيقات مبينمؤسسة
  18 شمارةجستار سال نخست، ؛ »جستارهاي مبين«

  31/5/1392:  تاريخ انتشار
ISSN 2345-2382
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 گريدكي به افراد وستنيپ يعني آن، ليتشك ليدال
 ار يجمع يزندگ و متقابل روابط دادن بيترت در
  :يافت ريز مفهوم دو از ريغ يزيچ

 كه رسنديم جهينت نيا به افراد نكهيا ـ1
 كه است ييايمزا يدارا شانيا يبرا يجمع يزندگ
 ؛شوديم شانيفرد يزندگ وضع بهبود به منجر
 اساس بر گريكدي كنار در يزندگ به نيبنابرا
 يبعض در است ممكن يحت كه دهنديم تن يقواعد
 يهايخودخواه و ايمزا كاهش يهيما وجوه

 يجمع يزندگ ،تيواقع نيا رغم به يول شود؛ هاآن
 شمار به مطلوب يامر يكل طور بهبراي ايشان 

  .روديم
 ،دينگراجمع نفسهيف افراد اساساً نكهيا ـ2

  . اندزانيگر يفرد يزندگ از يعني
 بر ما تمركز نجايا در ل،يدل دو نيا نيب از

 دوم ليدل اوالً كه چرا بود؛ خواهد نخست ليدل
 شيگرا اً،يثان است، خارج ما بحث يحوزه از
 ودخ رسديم نظر به زين يجمع يزندگ به نفسهيف
 شيگرا يعني. گردديبازم اول يمسئله به

 در كه است آن ليدل به يجمع يزندگ به هاانسان
 تيفرد حالت در كه است نهفته ييايمزا جمع

 هاانسان گفت توانيم نيبنابرا. ستين موجود
 چون دارند، جامعه ليتشك به شيگرا نفسهيف
 يزندگ در بهبود باعث يجمع يزندگ كه ابندييم

 يزندگ در بهبود« كه نكته نيا. شوديم يفرد
 هاست،انسان توسط اجتماع ليتشك عامل »يفرد
 تياهم حائز اريبس مطلب نيا در ما مقصود يبرا

  . است
                                                              

 ها براي انسان وجود دارد.مزيت.  البته در اينجا هميشه براي ترك جامعه بحث مبادله بين منافع و عدم1

 ميباش داشته توجه زين تيواقع نيا به ديبا
 يزندگ به يفرد بهبود يجستجو در هاانسان كه
 به دنيرس يبرا يعني دهند؛يم تن اجتماع در
 ديمق ياجتماع يهاقالب در را خود ،يفرد يايمزا
 شكل يضوابط جامعه در نيبنابرا. سازنديم
 دهبو افراد تكتك خواست از فراتر كه رديگيم
 توان گفت كهمي. است جامعه »بخشنظام« و

 يزندگ بهبود« يجستجو در جامعه نيا قوام
 به. است »ياجتماع ضوابط« در آن نظام و »يفرد

 شنق »يفرد يزندگ بهبود«ي مؤلفه گريد عبارت
 كنديم فايا را جامعه يريگشكل در تيعامل

 نفس ،رديگ قرار خدشه مورد عامل نيا اگر يعني(
 گريد و رفت خواهد سؤال ريز اجتماع ليتشك

 نخواهد وجود اجتماع يبقا و ليتشك بر يليدل
 آن به منوط بهبود نيا تحقق حالنيدرع). داشت
 و افتهي صورت يضوابط قالب در جامعه كه است
 نيا قاعدتاً. رنديگ قرار آن چارچوب در افراد

 هدف به دينبا ،يبندصورت و نيقوان و ضوابط
 يزندگ بهبود« همانا كه جامعه قوام و ياصل
  1زد.سا وارد يخلل است »يفرد

   
  توسعه و بهبود

 بخشقوام علت را »بهبود«ي مؤلفه اگر
 هك ميريبپذ ديبا آنگاه ،مينابد جامعه ليتشك
 »بهبود به ليتما« يژگيو يدارا نفسهيف انسان
 اتينظر در كه- بهبود به شيگرا نيا يعني. است

 و ارتقا شرفت،يپ توسعه، چون ياياسام مختلف
 رايز است، انسان يِذات -برنديم كار به آن يبرا... 
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  1.شوديم جامعه ليتشك به منجر امر نيهم
 ذات در »بهبود« يژگيو وجود ليدل به 
 يعني ؛»دارد بهبود به شيگرا خود بهبود« انسان،
 به را خود يدرون يهاشيگرا دارد ليتما انسان

 »بالقوه« امر نيا البته. برساند درجه نيتريعال
 سهيمقا كه شوديم »بالفعل« يوقت و است
 مرجع وجود كار، نيا يبرا. شود ريپذامكان

 توانيم و ندارد يلزوم يخارج بالفعل يسهيمقا
  .گرفت بهره يذهن يسهيمقا مرجع از

 و بهتر طيشرا انسان كه آنجا از نيبنابرا
 در ابد،ييم خود ذهن در اي و خارج در را تريعال

 به ليتما و بود خواهد زين طيشرا آن تحقق صدد
 كه يوقت .هست يو در زين ترعيسر يابيدست
 بهتر طيشرا تحقق به ياجتماع انسانِ شيگرا

 شكل زين توسعه يِامكان مفهوم ابد،ييم ظهور
  :است وابسته اصل چند به توسعه پس. رديگيم

  بهتر ممكنِ طيشرا وجود ـ1
  يطلبكمال و بهبود به انسان شيگرا و ليمـ 2
  ممكن طيشرا آن تحقق يبرا خواست ـ3
 طيشرا بر مضاعف يعنصر مثابه به اراده، ـ4

 جامعه، معمول حركت روند بر مضاعف و يفعل
 مفهوم مضاعف، عنصر نيا. وضع آن تحقق يبرا

   .كنديم جابيا را »سرعت«
 تالش ، گوياي»سرعت«ي تحليلي مؤلفه

وضع بهتر زودتر از حركت است تا  جامعه
هاي معمول تحقق يابد و يا اساساً در مؤلفه

حركت اجتماع براي امكان تحقق آن  موجود
 تغيير بنيادي رخ دهد. ،وضع مطلوب

                                                              

  ذاتي انسان مدني است.» بهبود«يافته است، پس خواست عيت، جامعه امري تحققبينيم كه در واق.  و مي1

 و مفهوم شوديم مشاهدهخالصه آنكه، 
 تيواقع و مفهوم از يناش »توسعه« تيواقع

 باالتر، يامرتبه در البته و بوده »يفرد بهبود«
 را توسعه يعني. است ياجتماع يمفهوم و تيواقع
 چه د،يفهم توانينم يحت »اجتماع« لحاظ بدون
  .شد نائل آن به بتوان آنكه به رسد

  
  ابد؟ييم تحقق چگونه توسعه

 قرار گريكدي كنار در يوقت هاانسان
 ياجتماع يزندگ و ابندييدرم را بهبود رند،يگيم
. دهنديم صيتشخ ترمناسب يفرد يزندگ از را

 رد افراد ،گرفت شكل ياجتماع يزندگ كه يوقت
 ،اجتماعات ريسا در اي و خود يشهياند و ذهن

 يافتگيبهبود تيوضع يبرا ياسهيمقا مرجع
 جامعه افراد گر،يد عبارت به. دهنديم صيتشخ

 از يزيمتما نحو به كه ننديبيم را يگريد جوامع
 اب شانيا يزندگ تيفيك و كننديم يزندگ هاآن
 بدون جامعه افراد نكهيا اي و است؛ متفاوت هاآن

 ذهن در كنند مشاهده را يگريد جوامع آنكه
 تصور را يزندگ اتيفيك مختلف انواع شيخو

 تيفيك يبرا يذهن ياسهيمقا مرجع و كرده
 ذهن در كه( ممكن يهاتيفيك و يفعل يزندگ
 يذهن اتيفيك نيا اگر. آورنديم وجود به) دارند

 تيموقع در ترشيپ اي و( باشد ممكن تحققشان
 ،)باشند افتهي تيفعل يگريد يمكان و يزمان

 هب انسان يذات ليم و شيگرا وجود ليدل به آنگاه
 خواهد جاديا ايشان در يشيگرا و ليتما بهبود،

  .دنآور دست به را مطلوب تيفيك آن تا شد
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 است يامسئله افراد در وجودآمدهبه لِيتما
 روند در يراتييتغ جاديا ازمندين آن تحقق كه

 صرف شد گفته آنكه، حيتوض. است موجود
 افراد يزندگ در بهبود متضمن ،اجتماع ليتشك
 را اجتماع در يزندگ افراد، ليدل نيهم به و است
 يحركت اجتماع، ليتشك با. دهنديم حيترج
 ياراد كه رديگيم شكل جامعه در بهبود بر يمبتن
 افراد، يوقت اما. است يعيطب يسرعت و روند

 ممكن تيفيك با را خود موجود يزندگ تيفيك
 واهخ و افتهيتحقق شيپ از تيفيك خواه( باالتر

 شيگرا و كننديم سهيمقا) يذهن ممكنِ تيفيك
 شانيبرا ممكن تيفيك آن سمت به حركت به
 سرعت و روند از قاعدتاً د،يآيم وجود به

 خواهند تيرضا عدم شيخو يجامعه حركت
 ملزو باالتر، تيفيك آن تحقق يبرا لذا و داشت

 جامعه سرعت و حركت روند در يراتييتغ جاديا
  .داد خواهند صيتشخ را

 مفهوم نفسهيف كه است يامر توسعه
 امر يبرا كه يزمان. است نهفته آن در »حركت«

 مفهوم آنگاه شود، دايپ ياسهيمقا منشأ متحرك
 .است استنباط قابل دو آن يسهيمقا در »سرعت«
 حركت، ينحوه در دقت و سهيمقا مقام در يعني

 پس. است فهم قابل »يكند« و »سرعت« مفهوم
 وجود زين و »سهيمقا مرجع« موضوع لحاظ با

 مفهوم با بهبود، مفهوم در »حركت« يِضمن
  .شد ميخواه مواجه »سرعت« نام به يديجد

 تحقق يهايژگيو از يكي »سرعت«
 يبرا. بود خواهد باالتر تيفيك سمت به حركت

 جامعه افراد است الزم سرعت، نيا به يابيدست
 طيشرا از كه آورند ديپد را يخواست خود در

 حركت از كه سرعت رايز است؛ فراتر معمول
 محرك و است يمحرك ازمندين شود،يم انتزاع
 حركت روند و سرعت همان جامعه يِمعمول

 يبرا آنكه حال. ساخت خواهد محقق را نيشيپ
 تريقو ديبا محرك باالتر، سرعت و ديجد روند
 كه يديجد خواست افراد در است الزم لذا. باشد
  .شود جاديا داراست را يباالتر يروين و قدرت

 خواست« و »سرعت« مفهوم دو از نجايا تا
 تيفيك آن تحقق يبرا »جامعه افراد مضاعف
 نيا كه داشت توجه ديبا اما م؛يگفت سخن باالتر

 تيفيك آن تحقق باعث تواندينم ييتنها به دو
 نيا نكهيا يبرا ينيتضم رايز شود؛ باالتر

 تزاحم، بدون افراد مضاعف يهاخواست
 مطلوب يجهينت آن به يپوشانهم و اصطكاك

 آن امكان كه چند هر( ندارد وجود شود، منجر
 نجايا در است يضرور پس). كرد رد توانينم را

 ينيتضم نيچن بتواند ياديز حدود تا كه يعنصر
 ديبا عنصر نيا. ميكن يمعرف آورد وجود به را

 و اصطكاك، تزاحم، كه باشد ييهايژگيو واجد
 و كنندههماهنگ و كرده رفع را هايپوشانهم
 وضع تحقق يبرا افراد يهاخواست يندهيافزاهم

 بتواند هانيا يهمه از ترمهم البته و ؛شود مطلوب
 بالفعل جامعه افراد در را مضاعف يهاخواست

 محقق هاآن در را توسعه يبرا اراده يعني كند،
  .سازد

  
  ياعتبار اجتماعاتبه مثابه  هاسازمان
 واجد ديبا طرف كي از يعنصر نيچن

 اعاجتم بر يمبتن يعني باشد، ياجتماع يهايژگيو
 افراد وجود گريد طرف از و باشد، گرفته شكل
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 فرد از يپل ديبا گريد ريتعب به. باشد بارز آن در
 را افراد خواست تا باشد داشته وجود جامعه به
  1.سازد هماهنگ و زده گره اجتماع خواست به

 اجتماعات و هاگروه ليتشك با ما نيبنابرا
 يجمع يژگيو نكهيانيدرع كه ميامواجه يكوچك
 گسترده چندان و بوده جامعه رگروهيز دارند،

 ار خود عضو افراد ييشناسا تيقابل كه ستندين
. ندباش نداشته التفات هاآن به نسبت اي و نداشته

 »سازمان« عنوان به هاگروه و اجتماعات نيا از ما
 يژگيو ديبا هاگروه نيا قاعدتاً رايز م؛يكنيم ادي

 .باشند واجد را هاانسان توسط يافتگيسازمان
 طور به و هستند هاانسان يساخته هاگروه نيا

 اردادقر به معطوف بلكه رند،يگينم شكل يعيطب
 صورت به لحظه هر در كه هستند افراد يآگاهانه
 كهيدرحال( دارند زين رفتن نيب از تيقابل بالفعل،
 به يعني. ندارد يايژگيو نيچن كل، يجامعه
 د؛روينم نيب از قراردادها رفتن نيب از با و يراحت
 نيب از يراحت به اما دهد شكل رييتغ ديشا
 وبمطل تيفيك آن تحقق يبرا نيبنابرا). رودينم
 كه رنديگ شكل ديبا ييهاسازمان برتر، و

 و رسانده تيفعل به را افراد مضاعف يهاخواست
 نيا يبندصورت و كردن هماهنگ ضمن

 يِجمع ياراده به را يفرد ياراده ها،خواست
  .كنند ليتبد بالفعل

 يگريد يجنبه از مزبور يهاسازمان وجود
 مفهوم اساساً: نكهيا آن و است اثباتقابل زين

 و »سهيمقا مرجع« فرض با آنكه ليدل به توسعه

                                                              

 هاي اجتماع را به فرد منتقل سازد.خواست. اين جريان بايد معكوس نيز باشد يعني 1

 يعني اگر زندگي جمعي را مفروض ندانيم اساساً بهبود و توسعه غيرقابل فهم است.. 2

 2،دريگيم شكل ياجتماع يزندگ درون در

 به ياجتماع مفهوم نيا اما است، ياجتماع يمفهوم
 نخواهد »بالفعل« تيواقع در كه است ياگونه
 پس. بخواهند را آن جامعه افراد آنكه مگر شد
 هك دارد وجود فرد و اجتماع نيب يشكاف نجايا در
 كه ييهاسازمان ليتشك قيطر از شكاف نيا

 بالفعل و خواست نيا به يدهشكل نقششان
  .بود خواهد ريپذامكان هاستآن كردن

توان گفت هاي فوق ميبر اساس تحليل
 بطن در اساساً كه است ياجتماع يمفهوم توسعه
 موجود نوع سه با و رديگيم شكل جامعه

 يزندگ جامعه در كه »فرد« اول :ابدييم سروكار
 برگرفته در را افراد كه »جامعه« دوم كند،يم

 قصد به كه ييهاگروه و »هاسازمان« سوم و است
  .اندشده ليتشك »توسعه خواست« تحقق

  
  يواقع يايدن در بحث ديتجد: دوم بخش

 يمنطق-انتزاعي يبحث قبل بخش در
 ديپد و جامعه يريگشكل يچگونگ يدرباره
 زين و آن بطن در »توسعه« يمعنا و مفهوم آمدن

 نيا درنگارنده . شد ارائه توسعه يگانهسه عناصر
 يانتزاع يايدن از يحد تا ددار بنا بخش از مقاله،

 منتقل يواقع يايدن به را بحث و گرفته فاصله
 عناصرهمان  د،د شخواه تالش نجايا در. دكن

 با قبل بخش در يحيتشر ميمفاه و شدهشناخته
  .شوند يبخشتيهوتبيين و  رويكردي انضمامي

 يموجود انسانطور كه تبيين شد، همان
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 خود يزندگ تيوضع شدن بهتر به كه است
 به شيگرا« گفت توانيم. دارد ديشد شيگرا

 »يطلبكمال« را آن توانيم يريتعاب در كه »بهبود
 از فارغ اما. است نهفته انسان ذات در دينام

 است واضح ها،انسان يژگيو نيا يفرد يهاجنبه
 يزندگ جامعه در كه است يموجود انسان كه
 و كمال جامعه، وجود بدون بسا چه و كنديم

 ضمن. افتيينم معنا او يبرا بهتر وضع مفهومِ
 يخاص يجامعه عضو آنكه ليدل به افراد آنكه

 و فرهنگ ن،يقوان ضوابط، محكوم لذا هستند،
 يفهرست توانيم موارد نيا به اند؛جامعه آن سنن
 يهاحكومت نوع گر،يد افراد يهاييتوانا رينظ
 .كرد اضافه زين را...  و يطيمح امكانات ،ياسيس

 كه دانست يموجود توانيم را انسان پس
 موجود وضع بر را »بهتر« وضع و است طلبكمال
 به ديمق ح،يترج نيا در اما 1.دهديم حيترج خود

 رونيازا. است خود اجتماع طيشرا و حدود
 است آن خواهان فرد كه ييزهايچ از ياريبس

 قابل جامعه با آن تناسب بدون) بهتر وضع يبرا(
 و جامعه افراد مطلوب يزندگ .ستين تحقق

 منوط شانيا يبرا بهتر تيوضع يسو به حركت
 ييهايژگيو واجد كه است ياجتماع وجود به

 و سازد ريپذامكان را حركت نيا اوالً كه باشد
 طرح. باشد داشته فعال ينقش آن تحقق در اًيثان
 و ارتباط بدون فرد كه روستازآن مسئله نيا

 را »بهتر وضع« مفهوم اساساً جامعه با تعامل
 يجامعه بحث است يضرور پس. افتي نخواهد

                                                              

 طلبد.اي ارزشي و هنجاري است كه خود بحثي درازدامن ميدر اينجا مسئله» بهتر«. مفهوم 1

 شود، ولي اين امر در حال حاضر موضوع بحث ما نيست.ميها و خصوصيات آنها متفاوت .  در فرآيند تقسيم كار، نقش2

 سمت به حركت. رديگ قرار توجه مورد مطلوب
 همان جامعه، يبرا بهتر اي و مطلوب تيوضع

 محقق چگونه توسعه نيا اما. است »توسعه«
  شود؟يم

. است الزم يمحرك ،يحركت هرگونه يبرا
 )توسعه يعني( بهتر وضع سمت به جامعه حركت

 چگونه محرك نيا. است محرك ازمندين زين
  است؟ يابيدست قابل

 ليتشك افراد از كه است يموجود جامعه
 ياجزا توانيم را جامعه افراد نيبنابرا شود،يم

 اتيخصوص لحاظ به اجزاء نيا. دانست جامعه
 در تيعضو نظر از و گرند؛يكدي مشابه كامالً

 با دارند اجتماع ليتشك در كه ينقش و اجتماع
 اجتماع در حركت نيبنابرا  2.برابرند گريكدي

 و هست زين جامعه ياجزا در حركت مستلزم
 و مشابه كامالً افراد، يعني جامعه، ياعضا چون

 عناصر اجتماع دادن ليتشك ثيح از و برابرند
 ازمندين ياجامعه نيچن يتوسعه لذا اند،كساني

 حركت نيا در جامعه آن افراد يهمه كه است آن
 حركت نيا در افراد سهم چه هر. باشند ميسه

 تيفيك و سرعت باشد، ترفيضع و كمتر
  .بود خواهد ترفيضع زين حركت
 افتنيتيجمع از جامعه، تيكل كه آنجا از

 حركت و رييتغ گونه هر لذا ابد،ييم يمعن افراد
 افراد »مشاركت« از ز،ين جامعه در ينديفرآ و

 جامعه يبرا توانيم چگونه. افتي خواهد يمعن
 رد را جامعه افراد آنكه بدون بود متصور يرييتغ
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 »مشاركت« فاقد انحناء از ينحو به رييتغ آن
   1دانست؟

 مفهوم كه است يمفهوم جامعه اساساً
 يبقا و ليتشك. دارد خود ضمن در را »مشاركت«

 جامعه افراد »مشاركت« مستلزم نفسهيف جامعه
 كه روستنيازهم. است نيمع افعال اي فعل در

 مشاركت از جامعه افراد كه ييهاسنت و افعال
 مرور در زننديم سرباز هاآن در نقش اعمال و

 به هاآن در افراد تيفعال كاهشِ نسبت به و زمان
 كنار ارزشيب بعضاً و يميقد سنن و افعال عنوان

 يهامثال مورد نيا يبرا توانيم( شونديم گذاشته
  ).آورد شاهد يشماريب

 مفهوم با كه است يمفهوم مشاركت پس
 و رييتغ هر. دارد يذات و قيوث يونديپ جامعه
مستلزم اراده، و يآگاه به معطوف حركت 

 توانيم نيبنابرا. است جامعه افراد مشاركت
 الجرم كه است يامر زين توسعه گفت

 نيب( است يضرور يامر آن در افراد »مشاركت«
 حركت تيفيك و سرعت و مشاركت زانيم

  ).دارد وجود ميمستق يارابطه
 جامعه ياعضا و افراد جامعه، يتوسعه يبرا

 نيا اما. باشند داشته مشاركت آن در ديبا
 بخشجهينت توانست خواهد يزمان مشاركت

 مشخص آن ينحوه و هدف جهت، كامالً كه باشد
 توسعه مفهوم يبرا جامعه در آنكه حال. شود

 كرد مشاهده يمختلف اهداف و فيتعار توانيم

                                                              

اي مستقيم بين اين ميزان و سرعت و . ميزان مشاركت امري نسبي است و ممكن است صد درصد نباشد. ولي رابطه1
 روند تغيير و حركت وجود دارد.

 اي وجود نداشت.ورت مسئلهاي است كه فاقد چنين فرايندي است اگر نه اساساً بحث و ص. بحث ما در مورد جامعه2

 متفاوت زين حركت ينحوه و جهت آن تبع به كه
: داشت خواهد وجود مسئله چند پس. شد خواهد
 يزندگ يعني( آن هدف و توسعه يمعنا ،نخست

 با مختلف افراد يسامانده ينحوه دوم، و) بهتر
 يمعنا و هدف جهت در مختلف يهاشيگرا

  .واحد و خاص
 افراد معموالً آنكه، تياهم حائز يمسئله

 دارند، »يفرد خواست« بهتر يزندگ يبرا جامعه
 بستر در ديبا آنكه ليدل به خواست نيا يول

 از يامر نيچن و برسد ظهور به خود ياجتماع
 منجر كه يتيفعل به لذا است، خارج فرد يعهده

 پس. انجامدينم شود يحركت تحقق و عمل به
  ست؟يچ كار يچاره

 آن در كه ميامواجه يتيوضع با اكنون ما
 بهتر يزندگ يبرا افراد خواست وجود اوالً

 نيا آمدن، وجود به زمان در اًيثان و است يضرور
 بستر يول برسد؛ ياجتماع ظهور به ديبا خواست

 نيا 2.ندارد وجود جامعه در ياجتماع ظهور نيا
   است؟ حل قابل چگونه مشكل

 يينهادها است الزم يتيوضع نيچن در
 و افراد خواست تيهدا و مشاركت امر يمتول

 محل هاسازمان و نهاد نيا. شوند امور شبرديپ
 خواهند بهتر يزندگ يبرا افراد خواست ظهور
 دهيبخش تيفعل را خواست نيا قيطر نيا از و بود
  .شد خواهند عمل و اراده به منجر و

 در شود:مهمي پديدار مي سؤالدر اينجا  اما
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 است مطرح آن يبرا توسعه يمسئله كه ياجامعه
 وجود به خودخودبه يسازمان و نهاد نيچن ايآ

 بود نيچن اگر. است يمنف پاسخ قطعاً آمد؟ خواهد
 مورد مسئله كي عنوان به اساساً توسعه يمسئله
 و نهادها نيچن جاديا يبرا. نبود توجه و بحث

  .باشند داشته وجود يانيمتول ديبا ييهاسازمان
 منتسب گروه دو به توانيم را انيمتول نيا
 ياراده كه جامعه بر حاكم دولت اول،: دانست
 از يافراد دوم، و دارد را يينهادها نيچن ليتشك

 به شانيا درون در رييتغ خواست كه جامعه
 به كه است ينحو به و بوده قدرتمند يقدر
 توسعه يچگونگ و روند خصوص در يآگاه
 يمتول كه يينهادها ليتشك ياراده و انددهيرس

 افراد نيا. انددهكر جاديا خود در را باشند توسعه
 است ممكن شمارانگشت و خاص صورت به كه
 و »شرويپ افراد« باشند داشته وجود جوامع در

 نيب از. اندياجتماع »يرهبر« تيخصوص واجد
 نيچن ليتشك در كيكدام نكهيا ،گروه دو نيا

 بود خواهند ترموفق اهداف به دنيرس و يينهادها
 و جامعه مختلف طيشرا به بسته و يتجرب يامر

 »شرويپ افراد« يهايتوانمند و دولت تيصالح
 كنار را دولت نهيگز ما حاضر حال در. (است

  ).ميگذاريم
 جامعه يواقع يصحنه در توانيم نيبنابرا

 درون به نسبت كه شرويپ افراد جامعه، در: گفت
 مطلوب يزندگ و توسعه يريگشكل ينحوه و

 ت،يهدا ،يرهبر ييتوانا حائز و داشته يآگاه
 در افراد خواست به يبخشتيفعل و يهماهنگ

                                                              

 .  فعالً بحث بر سر درستي و نادرستي نيست بلكه بحث بر سر سازگاري است.1

 در و ينهادساز به اقدام هستند، توسعه جهت
 يهاسازمان ليتشك به اقدام ياتيعمل يمرحله

 قالب در هاسازمان نيا كه كننديم توسعه يمتول
 ينهيزم خود، يبرا شدهفيتعر قواعد و ضوابط

 پسس و افراد نيب در توسعه خواست افتنيتيفعل
 و اراده كردن بالفعل جهت در افراد مشاركت

  .بخشنديم صورت را عمل
سازمان «ها را توان آنكه مي هاسازمان نيا
 يفهيوظ فوق، فيوظا بر عالوهناميد، » گرتوسعه

 نيا: است تصور قابل شانيبرا زين يمهم
 در را توسعه خواست كه دارند تيقابل هاسازمان

 هتوسع به يچندان التفات كه جامعه از يافراد نيب
 نكهيا اي. دهند گسترش ندارند بهتر يزندگ و

 يزندگ و حركت جهت و توسعه است ممكن
 يخاص يهنجارها و هاارزش اساس بر را مطلوب

 جامعه افراد به و كرده يبخشتيهو و فيتعر
 بر يمبتن كه يصورت در كار نيا. كنند القاء

 اتيواقع و جامعه افراد مشترك يهاارزش
 يمعنو و يماد يزندگ طيشرا با و بوده ياجتماع
  1.بود خواهد موفق ،باشد سازگار افراد

 وسعهـت يـولـمت كه دهـادشـي يهاانـسازم
 كهـآن لـيدل هـب شكيـب ود،ـب دـواهنـخ
 كه شونديم محسوب جامعه از يارمجموعهيز

 بزرگ يجامعه عضو يهااراده و افراد از يگروه
 يحوزه است، درآورده خود تيجمع تحت را

 هر داشت؛ خواهد زين يمحدود عمل و نفوذ اثر،
 لك بر و رفتهيپذ ريتأث اجتماع كل از كه چند

 و ريتأث نيا يول د،نگذاريم ريتأث زين اجتماع
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 ،دنها مركز به يكينزد و يدور به بسته تأثرات
 تنها توانيم پس. است تقو وف ضعداراي 
 آن يبرا را نفوذ يحوزه يبرا شدهفيتعر يحوزه

 و هاسازمان نيا گفت توانيم. گرفت نظر در
 در اتيعمل به قادر ت،يمحدود ليدل به نهادها
 به و بوده كل يجامعه از تركوچك يهاگروه
  1.كرد خواهند كار جامعه رگروهيز عنوان

 هاسازمان و نهادها نيا كاركرد و اتيعمل  
 به رواريزنج صورت به و شروع رهيدا مركز از
 ليدل به واقع در. ابدييم تيسرا نقاط ريسا

 نيا تأثرات، و ريتأث و اجتماع بودن رواريزنج
 دهند،يم انجام يامحدوده در را يعمل هاسازمان

 آن از فراتر به را خود اثرات عمل نيا يول
 ليدل به اوالً نيا كه ،كنديم منتقل زين محدوده

 يقاعده ليدل به اًيثان و است اثرات انتقال يقاعده
 اما. زمان طول در محدوده گسترش و افراد جذب

 تعداد به يينهادها نيچن است الزم حال هر در
 اثرات تا باشند داشته وجود جامعه كي در يكاف
 و افتهي تيسرا ياجتماع يهامحدوده يهمه به

) لفمخت مسائل به بسته( زين تنوع و كار ميتقس
 توانچگونه مي نكهيا مورد در. ديآ وجود به

 خاص يمحدوده كي به را هاسازمان نيا اثرات
 در ياجتماع يهاحلقه به توجه ،نكرد نحصرم

  .است تياهم حائز سازمان يزهايربرنامه
 :كه پرداختمسائل  نيا به ديبا اكنون اما

 ييهاسازمان نيچن يدهندهليتشك افراد ،اوالً
 ديبا چگونه و هستند ياتيخصوص چه واجد

                                                              

.  اينكه اين زيرگروه به لحاظ مكاني، قومي، زباني و يا فرهنگي و سياسي و ... مشخص شود امري است كه نيازمند 1
 بحث مستقلي است.

 ديبا گرتوسعه يهاسازمان نيا ،اًيثان ؟باشند
 ينحوه و كنند كار ياصول و قواعد چه بر يمبتن

 ،ثالثاً ؟باشد چگونه جامعه و افراد با ارتباطشان
 نيا يبرا چگونه مطلوب يزندگ و اهداف
 يبرا نظر مورد اتيعمل و شود فيتعر هاسازمان

بخش بعد به  ؟باشد چه هدف به لين يبرا هاآن
  پردازد. طور اجمالي به اين مسائل مي

  
  توسعه يمسئله و شرويپ يهاانسان

 كه يينهادها و هاسازمان كه شد اشاره
 جامعه در توسعه خواست تيفعل و تحقق يمتول

 ييتوانا واجد كه انديشرويپ يهاانسان شونديم
. هستند يتيمسئول نيچن انجام تيظرف و

 ،يراهبر يژگيو واجد شرويپ يهاانسان
 نيا رينظا و ابداع و ديتول ت،يخالق ،يگرليتحل
 تمام كه يوقتدر اين ميان . نديهايژگيو
 مالحظه را شرويپ يهاانسان يهايژگيو
 اريبس آن در يهنجار و يارزش وجوه م،يكنيم

 نممك بعضاً شرويپ افراد يهايژگيو. است انينما
 جامعه افراد از گريد يبرخ يهايژگيو با است

 شانيا زيتما باعث كه آنچه اما باشد، مشترك
 بر مسلط يهنجار يهايژگيو شوديم

 ،»يراهبر. «است شرويپ افراد اتيخصوص
 نيا يول است، شرويپ انسان كي تيخصوص
 مثبت يهدف يراستا در مثبت يوجه يراهبر
 و يهنجار يامر بودن، يمنف و مثبت و است
 رد اي و دييتأ را آن جامعه كه است يارزش
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  .كنديم
 شرويپ يهاانسان يبرا ما آنكه خالصه

 اتيخصوص نيا كه ميشماريبرم ياتيخصوص
 است؛ صورت و ظرف كي از يحاك عمدتاً
. يهنجار و يارزش است يامر ظرف نيا يمحتوا
 و انسان به وابسته يامور هنجارها، و هاارزش

 يانسان فرهنگ به وابسته تركامل يمعنا به
 امثالهم و يراهبر ابداع، د،يتول ت،يخالق. است
 ييمحتوا به محكوم لزوماً كه اندييهاظرف

 يارزش يژگيو كامالً محتوا نيا كه بود خواهند
 ممكن هايژگيو نيا از يبرخ. دارد يهنجار و

 و نديآ شمار به يجهان مشتركات و خواص است
 يول باشد، قبول و توافق مورد هاانسان يهمه انيم

 يهايژگيو به وابسته است ممكن گريد يبرخ
  .باشد خاص جوامع يبوم و يمل

 يگريد انسان هر مانند زين شرويپ انسان
 و رديگيم شكل و آمده ايدن به ياجامعه بطن در

 كي ريتأث تحت او افكار يحت و رفتارها عادات،
 كامالً نيبنابرا. ابدييم قالب خاص يجامعه
 ابداعات، انسان نيا كه بود خواهد موجه
  .ابديب خاص يقالب شيراهبردها و هاتيخالق

 ياجامعه در شرويپ انسان مثال طور به
 و استيس زبان، فرهنگ، تحت رانيا رينظ

 و افتهي شكل رانيا يجامعه بر حاكم اتياقتصاد
 يرانيا يشرويپ انسان تفاوت اما. رديگيم قالب

 شهروند كه است آن در يرانيا يمعمول شهروند با
 انسان يول كند،يم يزندگ قالب آن در يمعمول

 زين را آن از يفرارو و ليتحل نقد، قدرت شرويپ
                                                              

 و اقليت نيست. بحث ما فعالً ناظر بر اكثريتكه . روشن است 1

 ست،ين ييمبنا يفرارو ،يفرارو نيا البته. دارد
 تينها كه است يزيچ آن از يفرارو بلكه

  .گشت بازخواهد يمبان همان به حركت
 از دينبا را يانكته فوق مثال خصوص در

 جوامع، معموالً نكهيا آن و داشت دور نظر
 و جوامع يريپذتعامل يژگيو ستند،ين يقطبكي

 جيتدر كي با شوديم باعث هاانسان انعطاف
 و ياجتماع و ياسيس ،يفرهنگ يهاقطب ،يزمان

 در و رديبگ شكل جامعه در يمختلف ياقتصاد
 يفرهنگ يهاقالب با ييهاانسان آن يجهينت

 وجود گاهچيه كه چند هر( نديآ ديپد مختلف
 انسان). شد نخواهد يمنتف افراد نيب مشتركات

 آن به كه يفرهنگ تحت است يانسان زين شرويپ
 عالقمند فرهنگ آن به هم قاعدتاً، و است متعلق

. است قائل را تيحقان از يوجوه آن يبرا هم و
 كنديم القاء او به كه است فرهنگ نيهم

 كدام و است ابداع جنبه كدام و چه يعني يراهبر
  .ديآيم شمار به حيصح حركت مقصد هدف

 آن در توانيم كه رانيا مانند ياجامعه در
 يمختلف يهاانسان افت،ي را يمختلف يهافرهنگ

 ظهور و گرفته شكل هافرهنگ نيا تحت
 از كي هر در هاانسان نيا. ابندييم

 يفرهنگ يايجغراف به متعلق يهافرهنگخرده
 البته و بود؛ خواهند ييهاتفاوت واجد رانيا

 كه كرد تصور توانيم . مثالًيمشتركات واجد
 كسان و داشته يمذهب تعلقات شدت به يكسان

  1.و يا ...  ترفيضعنسبتاً  يتعلقات يگريد
 نيب نگارنده كه است الزم نكته نيا ذكر
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 زيتما »خاص يهاانسان« و »شرويپ يهاانسان«
 نابغه، افراد شامل »خاص يهاانسان. «است قائل

 ؛اندشانيا امثال و مصلحان اول، طراز نيمتفكر
 كي بطن در كه است يانسان شرو،يپ انسان يول

 آن يهاقالب شده، تيترب مشخص فرهنگ
 يهاراه ل،يتحل و نقد با و ابدييم را فرهنگ

 آن قالب در را گريد افراد و خود يزندگ بهبود
 رو،شيپ انسان نيبنابرا. كنديم يزرييپ فرهنگ
 آنكه حال ست؛ين ياجامعه چيه در ثالث شخص

 به نسبت ثالث اشخاص اًعموم »خاص يهاانسان«
 اناتيجر به تفاوتيب حداقل اي و خود يجامعه
  1.هستند خود اجتماع يروزمره

 ياجتماع و يفرهنگ قالب شرويپ انسان
 و كنديم ليتحل را آن سپس فهمد،يم را خود
 سامان را خود فكر و رفتار آن قالب در يحت
 كه آنچه قالب در آن ينقاد به سپس و دهديم

 يجهينت در. پردازديم دانديم فرهنگ آن اصالت
 قالب در و داده صيتشخ لياص را ياهداف خود، نقد

 يجامعه و شيخو يفرهنگ يمبان كه آنچه
 مطلوب يزندگ به يابيدست يبرا داند،يم شيخو
 در و يطراح را ييرهايمس ،يزندگ در بهبود و

 ت،يفعال به راه نيا در و ديآيبرم آن تحقق صدد
 اب را گرانيد تا زنديم دست زين غيتبل و آموزش

                                                              

تمايز ميان اين دو گونه، تمايز دو حيثيت  . انسان داراي اين قابليت است كه هر دو گونه ويژگي را با هم داشته باشد.1
ت در سن مثالً است؛ و به معناي آن نيست كه نتوان مصاديقي از افراد را پيدا كرد كه موصوف به هر دو حيث باشند.

بودند و از حيثي ديگر » پيشرو«ي خود توان نام برد كه از يك حيث در زمانه و جامعهفرهنگي ايران، بزرگاني را مي
  اند.  ي خود، تاريخ بشريت را تحت تأثير خود قرار داده و جهت دادهفراتر از زمان و جامعه

زندگي بهتر، كه ها و نهادهايي براي تحقق توسعه و تر به اين موضوع پرداخته شد كه  وجود چنين سازمان. پيش2
 دهد، ضروري است.ماهيت آن را انسان پيشرو تشخيص مي

 

 محقق را مطلوب وضع آن و كرده همراه خود
  .كند

 با او از كه است يكس همان شرويپ انسان
 يمتول يهاسازمان و نهادها يجادكنندهيا عنوان
 در شرويپ انسان يعني. ميكرد ادي توسعه
 خود، ياجتماع و يفرهنگ اتيح از يامرحله

 به ازين اي و دهديم صيتشخ مناسب را طيشرا
 را خود اهداف تحقق يبرا يسازمان وجود
  2.ابدييم يضرور

 انسان كه ينهاد و سازمان كه است روشن
 همان واجد كنديم تالش آن تحقق يبرا شرويپ
 هاآن با انسان نيا كه بود خواهد ييهايژگيو

 تنسب خود ليتحل و نقد يجهينت در و افتهي قالب
 يزندگ به دنيرس يبرا هاآن دقت و صحت به

 نخواهد يمنطق اساساً. است افتهي باور مطلوب
 يهاانسان توسط كه يسازمان ميكن فرض كه بود
 ريغ ييهايژگيو ابدييم انيبن و سيتأس شرويپ
 دنبال به و اندآن يدارا هاانسان نيا كه آنچه از
 انسان خواست ينهيآ سازمان. كند دايپ اند،آن
  .است شرويپ

 يهاانسان نكهيا شد مشخص نجايا تا آنچه
 و هاسازمان بهبود، خواست تحقق يبرا شرويپ

 ضوابط و اهداف كه دهنديم شكل را يينهادها
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 جادكنندگانيا از متأثر هاسازمان نيا بر حاكم
 ،ياجتماع يفرهنگ يهايژگيو با متناسب و آن
 اهداف چرا اما. بود خواهدها آن جامعه ياسيس
 نيا در كاررفتهبه يابزارها و ندهايفرآ ضوابط، و

 جامعه يفرهنگ يهايژگيو با ديبا هاسازمان
 كه است ليدل آن به امر نيا باشد؟ متناسب
 افراد خواست به منوط و ياجتماع يامر توسعه
 آن تحت افراد نيا و است بهبود يبرا جامعه

دهنديم بروز را خود خواست غالب، فرهنگ .
 تحقق به كه است يامر بهبود تحقق آنكه ضمن
 جامعه در و است وابسته جامعه در مسائل يبرخ
 زين توسعه يبرا. ميامواجه توسعه مفهوم با ما
 نيا قاعدتاً. ميهست جامعه افراد مشاركت به ازين

 بعضاً و هايژگيو ها،ارزش فهم، يدارا افراد
 قرار هم كنار در كه هستند يمشترك يهاآرمان
 يهدف تحقق يبرا مشاركتشان و شانيا گرفتن
 فرهنگ همان قالب در عمل و رشيپذ خاص،

. كنديم جابيا را مشتركات يدكنندهيتول
 افراد يسو از كه ييهاسازمان كه روستنيازهم
 اگر زين شونديم جاديا جامعه آن در بهبود يِمتول

 يبرا شده،فيتعر يجامعه فرهنگ از خارج
 نيب از و تعارض دچار كنند رفتار و يطراح خود
 توسعه تحقق عدم جهينت در و مشاركت رفتن

  .شد خواهند
 و توسعه كه دانست ديبا نيا بر عالوه

 هب وابسته يامور مطلوب، يزندگ و بهبود مفهوم
 كه است افراد تيذهن نيا يعني هستند، اذهان
 يمفهوم مطلوب يزندگ. بخشديم معنا را بهبود
 يهمه مانند يارزش مفهوم نيا و است يارزش
 در حاكم يهافرهنگ قالب در يارزش ميمفاه

. ابندييم معنا و رنديگيم شكل جامعه هر
 ممستلز يارزش كامالً مِيمفاه نيا تحقق نيبنابرا

 يفرهنگ يهاشهير به توجه عطف و يبنديپا
  .هاستآن

 نيا شوديم مطرح نجايا در كه يامسئله اما
 است ممكن يفرهنگ ميمفاه و هاارزش كه است

 جامعه كي در يمختلف يهافهم و هاقرائت با
 و هاقرائت نيا از كيكدام. باشد داشته سروكار

 توجه مورد ديبا هاسازمان يريگشكل در هافهم
 و كي هر تيموفق در ينيتضم چه و رديگ قرار

 در پاسخ دارد؟ وجود يگريد تيموفق عدم اي
 آنكه ليدل به ،يعني. است »اقناع« يمسئله
 م،يكرد يمعرف ياجتماع يامر را توسعه يمسئله
 زانيم چه تا نكهيا به بسته هافهم و هاقرائت
 سازمان نفوذ تحت يجامعه ياعضا اقناع قدرت

 يائتقر اگر. باشند موفق تواننديم باشند، داشته را
 نداشت، را جامعه ياعضا تياكثر اقناع قدرت
 نيا. بود خواهد يجد ديترد محل زين آن تيموفق
 دييأت اي و غيتبل و آموزش استدالل، با عمدتاً اقناع
 شرويپ يهاانسان تيعامل با و نفوذيذ يهاگروه

 يژگيو كه است موجه پس. ديآيم ديپد
 يهاانسان يهايژگيو به زين را »يكنندگاقناع«
  .مييفزايب شرويپ

 ينسب يامر اقناع، كه داشت توجه ديبا البته
 رايبس رشيپذ يافراد در است ممكن يعني است؛
 لحاظ به يول باشد؛ كم اريبس يافراد در و باال
 اهداف تحقق يبرا ياجمال اقناعِ و رشيپذ يعمل

 يافراد و هاگروه. رسديم نظر به يكاف سازمان
 شوند،ينم اقناع هاارزش و اهداف از كه هم

 تحت و شدهفيتعر يهجامع يمجموعه در قاعدتاً
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 موضوع نيا. (گرفت نخواهند قرار سازمان نفوذ
 جوامع« انتخاب يبرا يموجه ليدل توانديم

 به سازمان اتيعمل موضوع عنوان به »كوچك
   .)ديآ شمار

 »مشاركت« ازمندين» توسعه« آنكهخالصه
 در و »مشترك يهانهيزم« ازمندين مشاركت و
 كه شوديم سبب نيا. است »اقناع« حال نيع

 از ريناگز سازمان، ليتشك در شرويپ يهاانسان
 عنوان به شدهفيتعر يمحدوده كي انتخاب
 و محدوده نيا. باشند نفوذ تحت يجامعه
 يجامعه از يارمجموعهيز شدهفيتعر يجامعه
 قاًيدق آن حدود و دامنه كه است ياصل و بزرگ

 مشتركات رشيپذ و يهمبستگ يدرجه زانيم به
 عنوان به( ياجتماع تناسبات ،يفرهنگ

. دارد اقناع يدرجه و) مشاركت يسازنهيزم
 ييايجغراف يمنطقه كي در حدود نيا يگاه
 مرز چيه يگاه و نديبيم فراهم را طيشرا يهمه

 و نيترساده يول. ستين فيتعر قابل ييايجغراف
 ييايجغراف فيتعر حدود، فيتعر نوع نيتريعمل

 كه ييايجغراف يمنطقه كي زيرا. است
 نشان گريكدي كنار در را افراد از يامجموعه

 ياجتماع و يفرهنگ تناسب از يحاك دهديم
 كه است محتمل اريبس و است؛ منطقه آن افراد

 به منجر يفرهنگ يهاتناسب عدم و تضادها
 به يامنطقه از ناهمگن افراد يزندگ محل رييتغ

 عمًال منطقه كي در ما و باشد شده گريد يمنطقه
  .ميباش شاهد را ييباال سطح يهمگون

 يياتنه به اقناع كه گفت بتوان ديشا البته
 در افراد »يهمدل« بلكه باشد يكاف تواندينم

  .است يضرور يامر زين سازمان اهداف تحقق

 نيا تمام با: است طرح قابل يپرسش حال
 چه ها،آن انجام و صحت فرض با و فاتيتوص
 عمل در سازمان اهداف به يابيدست يبرا ينيتضم

 ذكر ييهامؤلفه است الزم پاسخ يبرا دارد؟ وجود
 شناخت و فيتعر اهداف، يواقع تحقق يبرا: شود

 از انحراف عدم ر،يتدب ها،حلراه و مسائل درست
 ياصل عناصر ژهيو به و اعضاء صداقت و اهداف
  .است يضرور يامر سازمان
  


