
  
  
  
  

  آسیب شناسی و ناپایداري توسعه اجتماعی در ایران

  *غالمرضا غفاري
  31/6/1393: تاریخ پذیرش        31/2/1393: تاریخ دریافت

  
  چکیده 

کیف هر جامعه و دوره تاریخی است و در  و   صفتی که بیانگر کممثابه بهتوسعه 
هاي کالن  هاي وسیع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی در مقیاس حوزه

 و احصاء شناسایی قابل) کنشگري(و خرد ) نهادي و سازمانی(، میانی )نظام(
ها و مسائلی را هم   یی که با خود دارد آسیبها ها و توانمندي  قوترغم بهاست 

این اختالل و . کند هایی می  که آن را دچار اختالل و ناپایداري،همراه دارد
 از جوامع دیگر و متأثرشان   توسعهفرآیندناپایداري در کشورهایی که 

 این وضعیت در که این تر مهمو . هاي فکري بیرونی بوده بیشتر بوده است پارادایم
 نمایی بیشتري  ،دهد  اجتماعی که قلمرو توسعه اجتماعی را تشکیل میحوزه
هاي  در این مقاله به چرایی غفلت از توسعه اجتماعی، ناپایداري و آسیب. دارد

اند  شده  مطرحهاي توسعه  اي که در نوشته هاي جدید و تازه آن در پرتو گفتمان
یگزین و نیز تجربه اي و توسعه جا چون گفتمان پسا استعماري، پسا توسعه

اي از حیث اجتماعی در پی  هاي توسعه ها و برنامه عملی و پیامدهایی که سیاست
                                                

  ghaffary@ut.ac.ir           .دانشیار دانشگاه تهران. *
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 این مقاله این است که امر اجتماعی و بنیادي  فرض. شود اند استفاده می داشته
 و نگاهی تقلیل گرایانه در قرارگرفته آن توسعه اجتماعی مورد غفلت تبع به

 که توسعه اجتماعی را در مقام اي گونه به.  استهاي توسعه وجود داشته بحث
 و از حیث سیاستی معادل با حداقلی آننظر معطوف به رفاه اجتماعی در معناي 

 پسماند امر که اینهاي اساسی دانسته و یا  تدارك خدمات رفاهی و پاسخ به نیاز
  . اقتصادي و سیاسی تلقی شده است

اي، سیاست  هاي توسعه ي، گفتمانتوسعه اجتماعی، ناپایدار: کلیدي مفاهیم
  توسعه 

  
  مقدمه

 صنعتی، انقالبطرح و قوت گرفتن توسعه اجتماعی در دوره جدید را باید در ظهور 
 توسعه از فرآیند دهی سازمان تفکیک اجتماعی و ضرورت فرآیندگسترش روزافزون 

اب  که برآمدن رویکردهاي گوناگون توسعه را در ب،حیث نظري و عملی جستجو کرد
 در نقطه شروع، ها آنر بیشت که وجه غالب هرچند. کم و کیف توسعه در پی داشته است

 ساحتی از توسعه در شکل مادي عنوان بهتواند  تمرکز بر رشد اقتصادي بود، که صرفاً می
شد و  با چنین   معادل با صورت تام توسعه تلقی میبعدي تک چنین تعبیر اماآن باشد، 

گیري و مقایسه درآمد اندازه ث ارزیابی و سنجش غالباً معطوف بهپنداشتی توسعه از حی
هاي  افزایش میزان این شاخصمثابه بهسرانه و یا تولید ناخالص داخلی بود و توسعه 

، آشکارا به بسیج فرآیند یک عنوان بهبا چنین پنداشتی توسعه . شددر نظر گرفته می کمی 
ی و خصوصی در راستاي رشد اقتصادي  منابع و تکنولوژي عمومشده ریزي برنامه

ثروت بیشتر به «شد و از منظر رفاه و بهزیستی اجتماعی، گزاره مربوط دانسته می
غفاري و امیدي، (شد  محسوب میشده پذیرفته، اصلی »انجامدخوشبختی بیشتر افراد می

 رشد  میالدي، با بروز و ظهور پیامدهاي منفی حاصل از1960 از اواسط دهه اما). 1388
 جامعه فرودستهاي  هایی از بخش اقتصادي  که در مواردي همراه با اعتراض و شورش
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هاي جدید از سوي دیگر،  ها و فقر و برجسته شدن دغدغه بود و نیز افزایش نابرابري
 هدف اصلی توسعه مورد پرسش و تردید قرار گرفت و عنوان بهجایگاه رشد اقتصادي 

 در ابعاد فراگیر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و روانی آن هایی انجام شد تا  توسعه تالش
 قرار گیرد و رشد اقتصادي و سیاستی مورد اعتناي نظري محیطی زیستو حتی از حیث 

 یکی از ابزارهاي دستیابی به عنوان به هدف بلکه عنوان بههاي مربوط به آن نه و سیاست
هایی داشته است که  ار و فرود که این توجه فرهرچند. اهداف توسعه در نظر گرفته شود

هاي توسعه اقتصادي و اجتماعی   در نوشتهشده مطرحها  ها و سیاست تغییر در رویکرد
اجماع «) 1385 (1به تعبیر فاین. دهد  در مواضع را نشان میو تغییراین فراز و فرود 

- در راستاي تسلط مجدد بانک جهانی و صندوق بین1980در اوایل دهه » واشنگتن

هاي  هاي اقتصادي توسعه در چارچوب سیاست لی پول با رویکرد تسلط مؤلفهالمل
اما .  عامل مؤثر توسعه برجسته ساختعنوان بهتعدیل، مجدداً رشد اقتصادي را 

ها در حوزه اجتماعی موجب دامن زدن به این بحث شد که  پیامدهاي منفی این سیاست
 در شده انجام بررسی که اینجالب . اشداي انسانی داشته بتواند چهرهاساساً تعدیل نمی

اند   توسعه دنبال کردهالمللی بینها و مؤسسات  که سازمانهایی مأموریتمورد اهداف و 
 به شده اعالمها و کارکردهاي توان برحسب هدفها را می دهد که این سازمان نشان می

  :قرارند ازاینچهار گروه اصلی تقسیم کرد که به ترتیب فراوانی 
  ؛) درصد63(رشد اقتصادي و توسعه تجارت ) الف
  ؛) درصد17(توسعه اجتماعی ) ب
  ؛) درصد13(نوسازي و بازسازي ) پ
  ). درصد7(توسعه روستایی و کشاورزي ) ت

 منافع واقعی تأمیناي  توسعههاي سازمان تأسیسواقعاً اگر هدف اصلی از 
بایست وامع بود می در جهت بهبود شرایط زندگی در این جنیافته توسعهکشورهاي 

                                                
1. Fine 
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 ناظر بر توسعه شده تأسیس هاي سازمانهدف و کارکرد بخش اعظم مؤسسات و 
 جمعیت این قبیل جوامع در نواحی مهمی اززیرا بخش . روستایی و کشاورزي باشد

 که درحالی.  کشاورزي استعموماًبرند و منبع اصلی درآمدشان نیز روستایی به سر می
 بازگوي روشنی بهاف به توسعه تجارت اختصاص دارد که ترین نسبت اهد بیشعکس به

زاهدي مازندرانی، ( منافع صادرکنندگان کاالهاي صنعتی است تأمیناراده معطوف به 
 در صد است و بیشترین سهم 17شود که سهم توسعه اجتماعی  دیده می). 151: 1382

ریان اصلی حاکم توان گفت ج  که میاي گونه به است و تجارتمربوط به رشد اقتصادي 
اي پس از جنگ جهانی دوم ها و مؤسسات توسعهها و کارکردهاي سازمانبر هدف

در اوایل دهه .  منافع تجاري و اقتصادي کشورهاي پیشرفته غربی استتأمینبیشتر 
اي را با رویکرد توسعه انسانی منتشر کرد و از  سازمان ملل، گزارش توسعه1990

ي هاي مربوط به توسعه پی صدور بیانیه آمستردام، مؤلفه درویژه بهاواسط این دهه، 
هاي توسعه راه  نیز به نوشته... اجتماعی نظیر سرمایه اجتماعی، همبستگی اجتماعی و

 اهداف توسعه تغییراتی اساسی حاصل گردید و با مراتب سلسلهیافت و به تعبیري در 
 اهداف توسعه قرار رأستأکید سازمان ملل، بهزیستی اجتماعی و کیفیت زندگی در 

 از سوي سازمان ملل نیز 1با تعیین اهداف توسعه هزاره این تغییر پارادایمی . گرفت
در بحث از پارادایم جدید توسعه، توسعه را ) 1382 (2استیگلیتز.  استشده تقویت

هاي انتخاب و داند که ضمن گسترش افقمعطوف به تحول و توسعه اجتماعی می
، افزایش بهداشت و طول عمر و زیست محیط فقر و تخریب آزادي افراد، کاهش

هاي او بر این باور است که در دهه.  ارتقاء کیفیت زندگی را به همراه داردطورکلی به
اند پردازان با تلقی فنی از توسعه، صرفاً به بعد اقتصادي آن توجه داشتهگذشته، نظریه

اي اجتماعی و ید، توسعه را مقولهبنابراین ضروري است که در گذار به پارادایم جد
گفتگوي آزاد و مشارکت مدنی فعال و انعکاس صداي «مشارکتی در نظر گرفت که 

                                                
1. Millennium Development Goals 
2. Stieglitz 
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استیگلیتز، (» گردد است را نیز شامل میتأثیرگذار ها آنافراد در تصمیماتی که بر زندگی 
گردید تا المللی سبب  در دیدگاه نهادهاي بینویژه پارادایمی بهاین گذار ). 165: 2002

اي هاي توسعههاي جدید توسعه ارتقاء مطلوبیت، رضایت خاطر ذینفعان برنامهدر نظریه
و در نظر گرفتن خواست جمعیت هدف و پایداري توسعه اجتماعی اهمیت شایان 

 همراهی و توازن توسعه  حال در در بسیاري از کشورهاي حال درعین. توجهی پیدا کند
 توسعه وجود ندارد که خود موجد ناسازگاري و به  گوناگونهاي صورتالزم بین 

  . حاشیه رفتن و نیز ناپایداري توسعه اجتماعی شده است
  
  مسئلهطرح 

وکیف هر جامعه و دوره تاریخی است و در   صفتی که بیانگر کممثابه بهتوسعه 
، )نظام(هاي کالن  هاي وسیع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی در مقیاس حوزه

 رغم به و احصاء است شناسایی قابل) کنشگري(و خرد ) نهادي و سازمانی(میانی 
ها و مسائلی را هم  همراه  دارد که آن  هایی که با خود دارد آسیب ها و توانمندي قوت

این اختالل و ناپایداري در کشورهایی که . کند هایی می را دچار اختالل و ناپایداري
و . هاي فکري بیرونی بوده بیشتر است یگر و پارادایم از جوامع دمتأثرشان   توسعهفرآیند

 این وضعیت در حوزه اجتماعی که قلمرو توسعه اجتماعی را تشکیل که این تر مهم
در این مقاله به چرایی غفلت از توسعه اجتماعی، .  نمایی بیشتري دارد،دهد می

وسعه و نیز ها مرسوم ت هاي آن در پرتو نقد رویکردها و نظریه ناپایداري و آسیب
اي اختیار شده که به لحاظ سازوکار اجرایی عمدتاً مبتنی  هاي توسعه ها و برنامه سیاست

اند پاسخ داده خواهد شد که در این مسیر از  ریزي اثباتی و فرا اثباتی بوده بر برنامه
اند چون گفتمان پسا  شده مطرحهاي توسعه  اي که در نوشته هاي جدید و تازه گفتمان
اي و توسعه جایگزین و نیز تجربه عملی و پیامدهایی که  ي، پسا توسعهاستعمار
. شود اند استفاده می اي از حیث اجتماعی در پی داشته هاي توسعه ها و برنامه سیاست
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 آن توسعه اجتماعی مورد تبع به این مقاله این است که امر اجتماعی و بنیادي  فرض
 هرچند. هاي توسعه وجود داشته است در بحثگرایانه   و نگاهی تقلیلگرفته قرارغفلت 

هاي توسعه و نیز اعتناي به   در نوشتهشده حاصلو نظري  هاي مفهومی  که بنا به شیفت
در شکل  خصوص بهامر پویایی جوامع انسانی؛ در دوره جدید از ارائه تعریف 

 توسعه اجتماعی در معناي جدید آن با وجود بااین. شود  آن پرهیز میوسخت سفت
گیري  افزایش ظرفیت نظام اجتماعی، ساختار اجتماعی، نهادها، خدمات و سیاست بهره

 درگرواي  کنند تحقق چنین توسعه تر تعریف می از منابع براي سطوح زندگی مطلوب
، بسط حضور و مشارکت مردان و زنان در عرصه عمومی و شبکه توانمندسازي

هاي بنیادي در ساختارها و  رگونیکه امکان ایجاد دگ.چندگانه روابط اجتماعی است
 تحقق اهداف ادغام اجتماعی، انسجام اجتماعی و پاسخگو باانگیزهروابط اجتماعی 

  .سازد میکردن کارگزاران را فراهم 
  

  پیشینه موضوع
هاي  هاي و طرح اندیشه و رویکردهاي نظري توسعه که وجه سیاستی نیز در نوشته

توان   در حوزه مطالعات توسعه، میتولیدشدههاي  شتهاند، بر مبناي نو پیداکردهاي  توسعه
  .در قالب چهار برش زمانی  زیر مورد اعتنا قرار داد

  رشد اقتصاديمثابه به؛ توسعه 1945-1970دوره  -1

ي  فرآیند بود که رشد را 1هاي توسعه، پارادایم نوسازي در این دوره، مبناي نوشته
 دانستن رشد اقتصادي با توسعه است  بارز این دوره معادلمشخصه. دانستخطی می

 برافزایشهاي خود را بایست برنامهبدین معنا که کشورها براي رسیدن به توسعه می
 خود نیازمند افزایش روزافزون نوبه بهتولید ناخالص داخلی متمرکز کنند که این امر 

                                                
1. modernization 
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و . دها و مناطقی است که از مزیت نسبی برخوردارن در بخشویژه بهگذاري سرمایه
ها و مناطق  نتایج حاصل از رشد اقتصادي به سایر حوزهتدریج بهگمان بر این بود که 

  . شود نیز میها آنسرریز و موجب توسعه 
  
  باز توزیع درآمدمسئلههاي اساسی و  ؛ توجه به  نیاز1970-1980 دوره -2

لی ئ رشد سریع اقتصادي، مسارغم به مشاهده گردید که 1960در اواخر دهه 
رو به فزونی نهاده است که ...  اقتصادي، شکاف اجتماعی وون فقر، بیکاري، نابرابريچ

هاي توسعه در راستاي تنظیم  اي پیرامون سیاستاین امر موجب انجام مطالعات گسترده
هاي هاي کاربر، مکانیسم در این دوره تکنولوژيرو ازاین. رابطه رشد و توزیع گردید
راهبرد .  قرار گرفتتوجه مورد به نیازهاي اساسی انسان توزیع مجدد درآمد و پاسخ

اي یکسان توسعه مانند غذاي کافی، آب پاك، سرپناه  هاي اساسی بر بنیادهاي پایه نیاز
 آموزش ابتدایی لهاي بهداشتی اولیه و حداق مناسب، اقدامات بهداشتی کارآمد، مراقبت

ه در این دوره نمود یافت، سه عامل پارادایم وابستگی ک). 62:1390هینز،(کند  تأکید می
کند؛  شناسایی مینیافته توسعه در کشورهاي ویژه بهآمده را در ایجاد وضعیت پیش

المللی با شرایط  بینهاي سازمانهاي هاي کشورهاي صنعتی، عدم تناسب توصیه سیاست
ي هاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي کشورها و پایداري شکاف میان کشورهاو توانایی

در اواخر این دوره توجه . نیافته توسعهفقیر و غنی و همچنین نابرابري درون کشورهاي 
ی چون فقر و نابرابري کاهش یافت که البته این امر نه به معناي حل این مسائلبه 

 توسعههاي خارجی کشورهاي هایی چون بدهی ، بلکه نتیجه برجسته شدن بحرانمسائل
 وري، کمک به توسعهنک جهانی نیز با هدف افزایش بهرهدر این دوره با.  بودنیافته 

نیازهاي اساسی و ارائه مستقیم کمک به فقرا از محل منابع حاصل از رشد سریع اقتصاد 
  .را در دستور کار خود قرار داد
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 سازي؛  تعدیل ساختاري و خصوصی1980-1990 دوره -3

کشورهاي عمده صنعتی کار در هاي محافظه  دولتباقدرت گیريدر این دوره که 
دادند هاي توسعه در کشورهاي ضعیف را نشان می هایی که دیدگاههمزمان بود، سازمان

المللی پول نفوذ بیشتري در حاشیه قرار گرفتند و در عوض بانک جهانی و صندوق بین
 را مشروط به پذیرش اصالحاتی توسعه  حال درهاي خود به کشورهاي یافتند که کمک

هایی نظیر کاهش ارزش پول، کاهش  دانستند و سیاست میها آن سوي ساختاري از
هاي تولید و  یارانهویژه به  هاي عمومیکسري بودجه دولت از طریق کاهش هزینه

 نظام به و گذار مقررات زداییمصرف، آزادسازي تجارت، اصالح نظام مالیاتی، تثبیت و 
در این دوره . گرفت قرار میوسعهت  حال دربایست در دستور کار کشورهاي بازار می

عالوه بر تعدیل ساختاري، صنعتی شدن مؤثر و توسعه صادرات نیز مورد تأکید قرار 
هاي لیبرالی و نئوکالسیک به لحاظ نظري نیز الگوي غالب این دوره، نظریه. داشت
 است ریورو در کتاب قرارگرفتههاي جدي  برنامه تعدیل ساختاري مورد نقد. هستند

به دنبال بیش از سیصد برنامه تعدیل ساختاري که با : کند نه توسعه چنین عنوان میافسا
 ثبات بخشیده ولی موجب انهدام اجتماعی شده و در نیافته توسعهموفقیت به اقتصادهاي 

 ناکام مانده است، بانک جهانی ظاهراً تغییر موضع داده و نقش دولت را ها آننوسازي 
 که به ،کند را دیکته می جهانی سیاست تعدیل اقتصادياکنون، بانک. پذیرفته است

انجامد، ولی مدعی است که در  بدبخت نمینیافته  توسعهنوسازي کشورهاي 
هابز، الك، بدن، مونتسکیو، لنین یا آرون پیشی گرفته   درباره دولت ازپردازي نظریه
هاي  کند تا برنامه باید چگونه کار ایده آلدهد که دولت بانک جهانی نشان می. است

بانک جهانی . ، فساد فلج نشودتر مهمتعدیل ساختاري به خاطر سوء مدیریت یا، از همه 
 بلکه از نوسازي دولت ، نه از برچیدن،است» مدیریت دولتی «سازي دوبارهدر پی 

هاي اجتماعی حفاظت و در خدمات   گروهپذیرترین آسیبکند تا از  حمایت می
بانک جهانی از دولت . گذاري کند  سرمایهزیست محیط حفظ ها و اجتماعی، زیرساخت

یه مستقل و عاري از فساد احترام یکند، به قوه قضامدرن و دموکراتیک پشتیبانی می
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اي را  تازهچیز هیچاي و کهنه است و ولی پیشنهادهاي بانک جهانی کلیشه. گذارد می
اقتصادي بهتر عمل خواهد اگر حکومت الیق باشد و فاسد نباشد هر . کنند مطرح نمی

 یک نقش مدیریتی مدرن به دولت مثالً، این موضوع باید بسط یابد، وجود  این با. کرد
هاي آن  ملی حمایت و به نوسازي آن کمک و شرکتداري سرمایهداده شود تا بتواند از 

 بانک . استداده  روي کند، همان اتفاقی که در ژاپن، کره جنوبی یا تایوان رقابت  قابلرا 
رسد که این به نظر می. زندجهانی درباره این نقش مدیریتی دولت هیچ حرفی نمی

ریورو، (کند  را هم چنان به دست نامرئی بازار واگذار میداري سرمایهبانک، نوسازي 
1383 :96.(  

 عنوان بهدر اواخر این دوره مجدداً بحث تعادل رشد و توزیع با تأکید بر اشتغال 
هاي نهادي  قرار گرفت که به قوت گرفتن نظریهموردتوجهها  یاست اصلی سمسئله

  . کردجدید کمک می
  
   توسعه انسانیشدن مطرح؛ 1990 دوره بعد از -4

 همزمان بود با فروپاشی شوروي و خروج جهان از حالت 1980اواخر دهه 
ر د. هاي توسعه و ایجاد نوعی همگرایی در نظریهشدن جهانیدوقطبی، گسترش مفهوم 

 انسانی از سوي سازمان ملل مطرح گردید و  دیدگاه توسعه1990اوایل دهه 
توسعه «در این دیدگاه که . بندي کشورها بکار گرفته شدهاي آن در اولویت شاخص

 قابلیت زاهاي انسانی در بستر فضاي اجتماعی  بسط انتخابفرآیندعبارت است از 
، بر ایجاد و تقویت )37: ج1378، وبودجه هبرنامسازمان (» براي دستیابی به زندگی بهتر

و محور قرار گرفتن ...) سالمتی، دانش و مهارت، اوقات فراغت، (هاي انسانی  قابلیت
 در دو دوره اخیر، نوعی گذار از الگوهاي کلی .شود توسعه تأکید میفرآیندانسان در 

 فراگیرد توسعه به سمت مطالعات خُرد صورت پذیرفت و همچنین کانون مباحث از
نیافتگی و تمرکز از انباشت سرمایه به نحوه تخصیص هاي ویژه توسعهتوسعه به جنبه
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المللی نیز کوشیدند تا از اهداف سنتی در این دوره نهادهاي بین. سرمایه معطوف گردید
 روند و فراترها اقتصاد کالن از قبیل درآمد ملی، سالمت مالی و ثبات در توازن پرداخت

جتماعی شامل حقوق اساسی بشر، برخورداري از یک مقام حقوقی عادالنه، به توسعه ا
 ویژه از اواسط این دوره توجه به طور به. سواد و بهداشت مناسب دست یابند

هایی نظیر همبستگی اجتماعی، توانمندسازي، ادغام اجتماعی، مبارزه با طرد  مؤلفه
بیات توسعه شد و با آغاز هزاره وارد اد... اجتماعی، توسعه مبتنی بر مشارکت فقرا و

 هزاره با تمرکز بر فقرزدایی، بهداشت، آموزش و سوم نیز، مباحث مربوط به توسعه
  . قرار گرفتندموردتوجهبرابري جنسیتی  

  
 و نظري ابعاد مفهومی 

هایی همچون بهبود در کیفیت  لفهؤتوسعه اجتماعی در شکل فراگیر و پایدار آن با م
ي و عدالت اجتماعی، نیل به یکپارچگی اجتماعی، تحقق نظام زندگی، تحقق برابر

ها و نهادهاي مدنی، تقویت  ، مشارکت اجتماعی در قالب بسط انجمنساالري شایسته
هاي  هاي حاصل از دگرگونی ضرورت بهقابلیت و ظرفیت نظام اجتماعی، پاسخگویی 

ها و  نمنديگوناگون، پذیرش تکثر اجتماعی با حفظ انسجام ملی و ارتقاي توا
هاي نظري و عملی آحاد افراد جامعه و نیل به کنشگرانی که در قامت شهروندان  قابلیت

در معنایی محدودتر توسعه . اي گرم و سرزنده هستند پیوند دارد فعال که سازنده جامعه
کنند و به پیوند و ارتباط  اجتماعی را پویایی و پایداري نظام اجتماعی تعریف می

 به نظر. شود م اجتماعی با متغیرهاي اقتصادي، فرهنگی و نهادي توجه میدیالکتیکی نظا
 توسعه اقتصادي و اجتماعی از طریق تعامل بین نیروهاي اقتصادي و عناصر 1هایامی 

او در هم تنیدگی ). 42:1380هایامی، ( نهادي در تاریخ بارها تکرار شده است -فرهنگی
  .ه استاین عناصر را در قالب شکل زیر نشان داد

                                                
1. Hayami 
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   نظام اجتماعی تنیده درهم) 1(شکل 

  

تکه  تکه«رویکردي که .  داردتأکید نیز بر اتخاذ رویکرد چندجانبه از توسعه 1سن
 فقط توسعه را به آزادسازي یا که این، مثال عنوان به(کند   توسعه را رد میفرآیندکردن 

 و فرد منحصربه عالج راه یکجستجو براي ). منفرد فراگیر دیگر محدود کنیم فرآیندیک 
اي از تفکر  ها بخش عمده همچون بازارهاي آزاد یا تصحیح قیمت (منظوره همه

 آن رویکرد جامع و چندوجهی جاي به که درحالیاقتصاددانان گذشته بوده است 
ا است که یکدیگر را ه موردنیاز است که هدف آن پیشرفت همزمان در همه جنبه

 رفتن از اصالحات اقتصادي و فراتراو بر ). 178:1381سن، (کنند  تقویت می
به گمان .  داردتأکید صرف بر آزادسازي تأکید خصوص بههاي اقتصادي محض  سیاست

 موضوع اصلی سیاست اقتصادي توجه ما را از عنوان بهسن دفاع از اصالحات اقتصادي 
). 272:1381سن، (سازد  هاي اجتماعی منحرف می تر فرصت دهپرداختن به دیدگاه گستر

                                                
1. Sen 

  فرهنگ
 )نظام ارزشی(

 

  منابع
 )عوامل تولید(

 

  نهادها
 )قوانین (

 

  آوري فن
 )تابع تولید (
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او به نقش سازنده و فعال کنشگر .  داردهسن به تعامل بین عاملیت و ساختار توج
 ساختارهاي اجتماعی تأثیر موتور محرکه توسعه عنایت دارد و هم به عنوان بهانسانی 

 دو نوع دولت  توسعه اجتماعی که در چارچوبفرآیند نقش دولت در خصوص به
هاي   آزاديبسط دهنده و تهدیدکننده آزادي و نیز دولت حامی و سرکوبگرگر  مداخله

 و سازنده در مؤثر ساختاري عنوان بهاو دولت نوع دوم را . دهد  موردبحث قرار میمؤثر
مداران این   مهم براي رهبران سیاسی یا سیاستمسئله هایامی  به نظر . شناسد توسعه می

یابی به این هدف،  براي دست. تمال بقاي خود را به حداکثر برساننداست که اح
تخصیص بودجه به کاالهاي عمومی گوناگون بر پایه توجه به سهم این کاالها در رفاه 

 محاسبات مربوط به تقویت افزایش پشتیبانی بر اساسگیرد، بلکه  اقتصادي صورت نمی
ها باید بکوشند  مداران و بوروکرات ستسیا). 261:1380هایامی، (شود   سیاسی انجام می

ولی معموالً این کارگزاران به این . تا به بهترین نحو ممکن موجب رفاه ملت شوند
 نفع مردم و رفاه ملت به دنبال نفع شخصی خود جاي بهوند که ش وسوسه تسلیم می

  کارگزار در بخش خصوصی هم-در قراردادهاي کارفرما» رسوایی اخالقی«این . بروند
هاي جدید نسبت به توسعه نگاهی فراگیر  رویکرد). 263:1380هایامی، (وجود دارد 

 اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و هاي صورت که توسعه را در قالب و اي گونه به. دارند
توان در رویکرد سه اقتصاددان برجسته و برنده  بینند نمونه آن را می سیاسی آن می
  .   جایزه نوبل دید
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  ه برنده جایزه نوبل به توسعهرویکرد س
 نورث  استیگلیتز  سن

افزایش اعتبار و اهمیت   تحول ساختاري جوامع  آزادي انتخاب
 نهادها

چندوجهی شدن محتواي 
رویکرد توسعه و حکمرانی 

  مطلوب

رشد ساختارهاي مشوق و   گرایانه و پویایی رویکردکل
 کننده تسهیل

 از افزایش فراتراهداف را 
خالص ملی سرانه تولید نا

  دیدن

کننده و  ساختارهاي تسهیل   بر مالکیت و مشارکت تأکید
 تقویت سازوکارها

 تعریض و عنوان بهتوسعه 
  ها گسترش فرصت

ها، ادراکات و عقاید  ارزش  سازي شمولیت و آگاهی
 گرایانه واقع

 تغییر در محیط انسان  شراکت و همراهی  ابعاد گوناگون آزادي

 هاي ارزش/ کاالهاي عمومی
  اجتماعی

 گیري کنترل بر تصمیم  سرمایه اجتماعی

نهادهاي باال به پایین و پایین   آزادي مسئولیت   نهادها مسئله
 به باال

  )44: 2004دانینگ،  (
  
 این ایده را توان میکه در تعریف توسعه اجتماعی ذکر شد  چنان  آنمجموع در

ت و بهینه در ساختارهاي مطرح نمود که توسعه اجتماعی معطوف به ایجاد تغییرات مثب
 ظرفیت و بسترهاي مناسب جهت نیل به توسعه مطلوب سازي فراهماجتماعی براي 

قلمرو آن حوزه تعامالت .  که تقویت عاملیت انسانی نقش بنیادي را داردهرچنداست 
و به لحاظ . فاق اجتماعی استواجتماعی متقابل براي تولید تعهد الزم جهت وحدت 

 کنشگر فعال و آگاه در مثابه بهه اجتماعی با محوریت انسان شناسی، توسع هستی
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هاي دینی  مبتنی بر مبانی و آموزه)  و ماديفرا ماديجهان (هاي معنوي و مادي  ساحت
گرایی که از   عدالت محوري و معنویتکه چرا. شود  اجتماعی تعریف می-و انسانی

باید از اصول بنیادین توسعه تلقی باشند   دین اسالم میویژه بههاي کلیدي ادیان و  آموزه
 که این اصول نقش اساسی را براي همه اشکال توسعه اقتصادي، سیاسی هرچند. شوند

انسان . تري دارند  توجهدرخور براي توسعه اجتماعی اهمیت اماو فرهنگی دارند 
محترم (، کرامت خداباوري: هاي چون اي از صفات و قابلیت اجتماعی که واجد مجموعه

 توانمند شدن درگروتحقق این نوع توسعه . است) عزیز بودن(، آزادگی و عزت )بودن
هاي خویش و ساختار اجتماعی براي مواجهه با   به ظرفیتدهی سازمانشهروندان در 

هاي توسعه اجتماعی در درجه نخست  محمل .هاي پیش رو است ها و چالش فرصت
هاي دینی و ملی  اعم از سنتهاي تاریخی  اي، مانند سنت هاي درون جامعه ظرفیت

  . هستند؛ که مقوم الگوي بومی توسعه اجتماعی خواهند بود
  

  توسعه اجتماعی در ایران
هاي  ها و در عرصه تواند به شیوه بیان و تحلیل وضعیت توسعه اجتماعی در ایران را می

بررسی توسعه : گوناگون مورد ردیابی قرار داد که دو عرصه اصلی آن عبارتند از
 اي که در ایران تعریف و هاي توسعه برنامه تماعی در قالب رویکردهاي سیاستی واج

ها در اعیان اجتماعی و  ها و  برنامه  و نیز پیامدهاي عملی این سیاستاند شده تجربه
اذهان آحاد افراد جامعه و به تعبیري نمود توسعه اجتماعی در زندگی و مناسبات 

هایی که در پی داشته  ها و هزینه ها، آسیب سودمندياجتماعی با تمام فراز و فرودها، 
ها و شواهد  پر پیدا است که ورود به عرصه دوم نیازمند کاوش و عرضه داده. است

 درنتیجهبرد   از حیطه این نوشتار میفراتراي است که حجم کار را  گسترده وسیع و
هاي توسعه است  هبرنام ها و بحث این نوشته به عرصه اول که بیشتر معطوف به سیاست

هایی صورت گرفته که  دهند در دو دهه اخیر تالش شواهد نشان می. استشده محدود
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 در عمل کارگزار اصلی توسعه اما از دولت قرار گیرند فراترکارگزاران توسعه را 
ار و ذچنان دولت است که سهم و نقش  دولت را  در مقام سیاستگهم آناجتماعی در ایر

 در مورد شده مطرحبا توجه به چهار برش زمانی . هاي توسعه دید همجري در قالب برنام
 با دوره انقالبهاي اول تا چهارم پیش از توان گفت برنامه پیشینه توسعه اجتماعی می

 انقالبپس از برنامه اول . زمانی اول و برنامه پنجم با دوره زمانی دوم مقارن بوده است
هاي دوم، سوم، چهارم و پنجم نیز در ت و برنامهدر اواخر دوره سوم تدوین یاف اسالمی 

اهداف کلی برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و . اند شده  تصویب 1990دوره بعد از 
با توجه به خاتمه جنگ، بر بازسازي و تجهیز بنیه دفاعی، ) 1368-1372(فرهنگی 

تأکید بر رشد دیده و  هاي تولیدي و زیربناهاي خسارت بازسازي و نوسازي ظرفیت
در پیوست شماره یک . اقتصادي و خودکفایی محصوالت کشاورزي استوار گردید

مدت ممکن  هاي اصالح توزیع درآمد در کوتاه هرچند که سیاست«برنامه آمده است 
است که رفاه نسبی براي قشر محروم ایجاد کند ولی در بلندمدت تا درآمد ملی افزایش 

اعی افزایش نخواهد یافت بنابراین در ابتداي مراحل رفاه اجتم  نیابد، سطح عمومی
 طور به هم که چقدر هرتوسعه اقتصادي کشور باید توجه داشت که توزیع درآمد 

 باشد، اگر رشدي در درآمد کل جامعه اتفاق نیفتد، غیر از گسترش شده  تنظیمعادالنه 
، وبودجه نامهبروزارت (» اي نخواهد داشت و محرومیت در جامعه نتیجهعمومی فقر

 هدفی ثانوي عنوان به توزیع درآمد مسئله در این برنامه دیگر  بیان  به). 10-1: 1368
اي از رشد اقتصادي، شود و این امیدواري وجود دارد که پس از طی مرحلهمطرح می

 تأمین) 1374-78(در برنامه دوم . هاي اجتماعی سرریز شود اثرات رشد به گروه
ترش بیمه همگانی، توجه به مناطق محروم با اولویت اشتغال، و گس  بهداشت عمومی

هاي انتقالی دولت در راستاي حمایت از دهی به پرداختبهداشت و آموزش و جهت
هاي ذیل هدف تحقق عدالت اجتماعی مشی خطازجملهپذیر و نیازمند اقشار آسیب

هاي  است بر مؤلفهیافته  تدوینبرنامه دوم که بر اساس سیاست تعدیل اقتصادي . است
 خارجی گذاري سرمایههاي مالیاتی، تشویق نظیر نرخ شناور ارز، حذف تدریجی معافیت
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اجتماعی نیز  - اقتصاديتأمینمباحث مربوط به . هاي گمرکی تأکید داردفرآیندو تسهیل 
پیرو ) 1379-83(برنامه سوم . خدماتی در آن بازتاب یافته است -با رویکردي ابزاري

ي مدنی، در این دوره با رویکرد ایجاد جامعه. دیل و اصالح ساختاري استسیاست تع
 تأکید بر اصل حقوق شهروندي و عمومی باارتقاء فرهنگ مشارکت «رهنمودهایی چون 

ها و حقوق مصرح در قانون اساسی، گسترش مسئولیت اجتماعی، نهادینه کردن آزادي
اگون کشور از طریق گسترش  امور گونعمومی برمشارکت مردم و اعمال نظارت 

سازمان (» ...هاي صنفی و تخصصی و ها، تشکل نهادهاي مدنی در قالب احزاب، گروه
بر اساس مطالعات . ریزي وارد شدبه ادبیات برنامه) 19و 15: ب1378، بودجه و  برنامه

سیاست تعدیل در برنامه سوم در راستاي دو برنامه پیشین ) 1380(رفیعی و مدنی 
 تحت کنترل درآوردن باانگیزههاي رفاهی نیز شده و بنابراین گسترش برنامهدانسته 

اولین برنامه ) 1384-88(برنامه چهارم .  بوده استتوجه موردتبعات و آثار سوء توسعه 
  تدوین ساله نظام 20انداز  اي است که در چارچوب سند چشماز مجموع چهار برنامه

بر اساس مبانی نظري برنامه، . باشد میانایی محورددار رشد پایدار  است و عهدهیافته
درآمد و متوسط، برپایی  ها، استقرار نظام شناسایی خانوارهاي کمهدفمند نمودن یارانه«

 معیشت مردم، ساماندهی حداقل تأمین اجتماعی، تأمیننظام کارآمد و فراگیر و جامع 
شکیالت واحدي با عنوان هاي حمایتی و امدادي دولتی در قالب تنهادها و دستگاه

، توسعه کارآفرینی و توانمندسازي فقرا و نهادینه کردن » اجتماعیتأمینوزارت رفاه و «
 عنوان به) 486-487: 1383ریزي کشور، سازمان مدیریت و برنامه(» امنیت غذایی

در این برنامه، توزیع عادالنه درآمد .  اجتماعی مدنظر قرار دارندتأمینخطوط راهبردي 
فصل سوم برنامه پنجم .  استشده گرفته پیامد رشد اقتصادي در نظر عنوان بهچنان هم

هاي  هاي توسعه انسانی، گسترش بیمه با عنوان اجتماعی، ارتقاء شاخص) 1394-1390(
هاي مربوط به آن و نیز   اجتماعی، سالمت و بیمهتأمیناجتماعی و استقرار نظام جامع 

.  را مورد تأکید قرار داده استپذیر آسیبهاي  خش اقشار و بتوانمندسازيحمایت و 
 الگوهاي جهانی قرار داشته است اما این الگوها تأثیرهاي توسعه ایران غالباً تحت برنامه
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 دیگر  بیان  به. اندهاي غالب توسعه نبوده از پارادایممتأثر، 57 سال انقالب بعد از ویژه به
  تدوین 1990مگی در برش زمانی بعد از دهه  هانقالبهاي بعد از  برنامهکه آنجا از

ها باشد اما این رود که رویکرد انسانی و قابلیتی، الگوي غالب برنامهاند، انتظار می یافته
هاي منبعث از اجماع واشنگتن و   از سیاستمتأثر شدت بهها در روندي متفاوت برنامه

. للی پول هستندالمهاي پیشنهادي از سوي بانک جهانی و صندوق بین سیاست
 و غفلت نسبت به شرایط توجهی بیهاي خارجی و  ها و نسخه  از رویکردتأثیرپذیري

هاي جدي را نسبت به  هاي جدید توسعه نقد داخلی کشور موجب شده که گفتمان
، که حتی توسعه  حال درهاي   در کشورشده تجربهاي  هاي توسعه ها و برنامه سیاست

 که اینجالب .اند دست پیدا کنند، مطرح کنند د تعریف کردهنتوانستند به اهدافی که خو
هاي  ها در درجه اول تبعات منفی و آسیب  براي این برنامهشده  ارائهنقطه ثقل نقدهاي 

؛  و سیاسیهاي اقتصادي   در دو حوزه اجتماعی و فرهنگی است تا حوزهشده حاصل
اي   پدیدهاروپا مداري «که چراته ها ایراد گرف ها به اروپا مداري این سیاست این گفتمان

داري مدرن  اي از فرهنگ و ایدئولوژي جهان سرمایه فرهنگی است که آن را باید جنبه
 پیش رو براي کشورهاي غیرغربی تقلید و رفتن به حل راهدانست که مدعی است تنها 

 دارياروپا مامین در کتاب  . بهترین جهان ممکن استمثابه  بهراه و شیوه توسعه غربی 
اروپا مداري . کند چگونگی ظهور و ترویج این پدیده فرهنگی را چنین مطرح می

 را اختراع کرد که از زمان تولدش یک غرب ازلی»  فرهنگ و ایدئولوژي مسلطعنوان به
اي، تصوري  همتا و مکمل این برساخته مصنوعی و افسانه.مانند بوده است تاکنون بی

هاي  بود که البته آن نیز بر پایه)  یا شرقینمردمان مشرق زم(سطحی از دیگري 
، قرائت معروف و متداولی از اروپا مدارفرآورده این بینش . اي بنیان یافته بود افسانه

 گوید از زمان یونان باستان تا رم، بعد تا اروپاي فئودال  است که میتاریخ غربی

                                                
1. eternal west 
2. orients 
3. The orient 
4. western 
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 بوده توأمب با پیشرفت ، همیشه تاریخ غرداري سرمایه تا اروپاي نهایت درمسیحی و 
 نظریه براي توجیه نیاي فرهنگ و تمدن ترین دقیق عنوان  بهاین برساخته، . است

 کرده پیداو افکار عمومی، خلق و نشر  اروپایی، بیش از همه در کتب مدارس ابتدایی
ها و  گفتمان پسااستعماري نیز معطوف به نقد سیاست). 126: 1389 امین،(است 
هایی چون ترویج  ه در دوره پس از استعمار است و متمرکز بر واقعیتهاي توسع برنامه

هاي توسعه غربی، احاله دادن  مثبت پنداري نسبت به توسعه غربی، القاي ارزش
، بهنجارسازي و ربط بیها و مشکالت برآمده از توسعه به نیروها و منابع بعید و  آسیب

، عادي و بهنجار جلوه دادن شناختی روانهاي  کنترل انضباطی افراد از طریق سازوکار
 و توسعه درحالعیدهایی چون و  کاذب با وعده هاي امیدوار سازيوضعیت نابسامان و 
، »استعمار« کند  عنوان می و فانونالعطاس به نقل از ممی. پیشرفت بودن است

سازد، به این معنا که او دیگر سوژه تاریخ نیست  استعمار شده را از تاریخ خارج می
شوند،  بازند، عالقه و احساس محو می خاطرات آزادي رنگ می.بلکه بیشتر ابژه آن است

توانند عامل تغییر در  کند که احتماالً می و حتی به ذهن استعمار شدگان خطور نمی
، استعمار کاري بیش از تهی کردن ذهن استعمار شده انجام عالوه به. تاریخ باشند

، قواره بیرود و آن را تحریف و   میشده سرکوب مردم استعمار به سراغ گذشته. دهد می
 این بود فروکندها  کوشید به مغز بومی فکري را که استعمار آگاهانه می.کند  و منهدم می

که اگر مستعمره نشینان را ترك کنند، آنان فوراً به بربریت، انحطاط، و سبعیت سقوط 
هاي  سعه با نقد رویکرد و سیاستپردازان پسا تو نظریه). 60:1390 العطاس،(کنند  می

 را نه ها آن نظر موردمرسوم توسعه  که عمدتاً غربی و آمریکایی هستند هدف توسعه 
.  و جامعه استبر انسانبهبود وضع انسان و جامعه انسانی بلکه کنترل و سلطه 

 سیاست توسعه مرسوم وهاي جدید نسبت به الگ هایی که گفتمان  در پرتو نقدهرحال به
 به متن گرایی و آمریکا مداري به تکثرگرایی و زمینه و اروپا مدارياند تغییر از  تهداش

                                                
1. Memmi 
2. Fanon 
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 عنوان بهعبارتی گذار از اصل همانندي و همگرایی به اصل ناهمانندي و ناهمگرایی 
هاي   چرخش از نگاهها آنشوند   میشناختههاي جدید در مطالعات توسعه  گیري جهت
هاي ساده چون رشد اقتصادي، تولید ناخالص ملی و   و مبتنی بر شاخصانگارانه ساده

هاي خود را از ساحت اقتصادي به   که بحثتر محتواییعمقی و  ها درآمد سرانه به نگاه
از اواخر دهه هشتاد در گفتمان توسعه . اند هاي اجتماعی و فرهنگی ارتقا داده ساحت

هاي  تنی بر زمینهشاهد تغییراتی هستیم و طرح الگوهاي جدید و جایگزینی که مب
 چنین چراکه قرارگرفته هستند مورد اعتنا بومی کشورهااجتماعی، فرهنگی و شرایط 

هاي ناشی از توسعه و پیشرفت را کاهش دهند بلکه به   آسیبتنها نهتوانند  الگوهایی می
شوند نیز  هایی که در راستاي توسعه و پیشرفت انجام می پایداري اقدامات و حرکت

توانند مشارکت و حضور بیشتر مردم و جمعیتی که هدف توسعه  میکمک کرده و 
 توسعه اجتماعی پایان داده و آن را نشینی حاشیه به که این تر مهم کنند؛ و تأمینهستند را 

  .هاي توسعه مطرح کنند  ساحتی مهم در  نوشتهعنوان به
  

  گیري نتیجه
 را داشته است زا وندرو   در ایران کمتر خصلت بومی شده  تجربهالگوي توسعه 

  تعریفهاي اجتماعی و فرهنگی   با پسوندکه این رغم بههاي توسعه   که برنامهاي گونه به
 توسعه تردید بی.  وجه غالب بوده استها تمامی آن وجه اقتصادي در اما اند شده

اجتماعی معطوف به رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی است، به شرطی که رفاه و کیفیت 
هاي اساسی فرو  در معناي بسیط و فراگیر آن در نظر بگیریم و آن را به نیاززندگی را 

 این است که اگر توسعه اجتماعی را در معناي جدید آن مقدم بر توسعه حداقل. نکاهیم
اقتصادي ندانیم مکمل با توسعه اقتصادي، سیاسی و فرهنگی دیده شود که مرجع آن 

اي فهم   در یک فضاي اجتماعی متکثر و شبکه باید آن رانظامی کهنظام اجتماعی است 
 و حلقه مسئلهتقدم و اهمیت توسعه اجتماعی ریشه در این ایده دارد که  .و درك کرد



  
  
  
  
 1394، بهار 22 شماره ، اجتماعیریزي رفاه و توسعه فصلنامه برنامه     44 

هاي مقوم و  مفقوده توسعه را باید در شرایط تاریخی و فرهنگی، فقدان خلقیات و سنت
 اهتمام رگرود ها آن جستجو کرد که دگرگونی و تثبیت و توسعه پیشرفت کننده تسهیل

 که اینآنچه که در دوره جدید مورد تأکید است . به توسعه انسانی و اجتماعی است
علم باوري در مدیریت و اجرا و گسترش دانش   مشارکت خالق مردم،درگروتوسعه 

توسعه اجتماعی در معناي جدید آن با افزایش  ). 76:1377 عظیمی،(تجربی است 
 از منابع گیري بهرهماعی، نهادها، خدمات و سیاست ظرفیت نظام اجتماعی، ساختار اجت

 درگرواي   تحقق چنین توسعهکنند می تعریف تر مطلوببراي سطوح زندگی 
عرصه عمومی و شبکه  بسط حضور و مشارکت مردان و زنان در ،توانمندسازي

 بنیادي در ساختارها و هاي دگرگونیکه امکان ایجاد .چندگانه روابط اجتماعی است
  تحقق اهداف ادغام اجتماعی، انسجام اجتماعی و پاسخگوباانگیزهاجتماعی روابط 

 توسعه اجتماعی در شکل فراگیر و پایدار درمجموع. سازد کردن کارگزاران را فراهم می
 همچون بهبود در کیفیت زندگی، تحقق برابري و عدالت اجتماعی، نیل هایی مؤلفهآن با 

، مشارکت اجتماعی در قالب بسط ساالري یستهشابه یکپارچگی اجتماعی، تحقق نظام 
 به و نهادهاي مدنی، تقویت قابلیت و ظرفیت نظام اجتماعی، پاسخگویی ها انجمن

 گوناگون، پذیرش تکثر اجتماعی با حفظ انسجام هاي دگرگونیهاي حاصل از  ضرورت 
ل به هاي نظري و عملی آحاد افراد جامعه و نی  و قابلیتها توانمنديملی و ارتقاي 

اي گرم و سرزنده هستند پیوند  کنشگرانی که در قامت شهروندان فعال که سازنده جامعه
 بر رشد و توسعه اقتصادي در غیاب توسعه اجتماعی ازحد بیش تأکید که درحالی. دارد

گرایی، خرد جمعی  مبتنی بر بسط نهادهاي دموکراتیک، حقوق اجتماعی و سیاسی، عام
انجامد  ون کسب سودهاي آنی و فوري و اقتصاد داللی میهاي اخالقی به جن و ارزش

هاي توسعه اجتماعی  از الزام.  استزیست محیطکه مخل اخالق، حقوق اجتماعی و 
اي و  هاي حرفه دهی و مدیریت براي برخورداري از شبکه کارآمد گروه پایدار سامان

 بازوهاي عنوان بهاي و محلی  هاي علمی در مقیاس ملی، منطقه متخصص، تقویت انجمن
 به تقویت که اینتواند عالوه بر  باشد که این کار می فکري و اجرایی نظام می
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هاي اجرایی و آزادسازي انرژي و نیز تحقق فرصت بیشتر براي مشارکت آحاد  ظرفیت
 قانون اساسی کمک کند 44 و 43 در اصول شده بینی پیشهاي گوناگون  مردم در بخش

 این توان میدر توسعه اجتماعی . پایدار را در پی داشته باشدو نیل به توسعه اجتماعی 
 توسعه اجتماعی در درجه نخست معطوف به ایجاد که این رغم بهایده را مطرح نمود که 

 ظرفیت و بسترهاي سازي فراهمتغییرات مثبت و بهینه در ساختارهاي اجتماعی براي 
ت انسانی نقش بنیادي را  تقویت عاملیامامناسب جهت نیل به توسعه مطلوب است 

توان  هاي رفاهی را نمی هاي اجتماعی، راهبردها و برنامه و در این امر سهم سیاست. دارد
، فهم ما از قاعده  به  از حیث پیامدي بنا ها آنکه توصیف و تبیین . داشتازنظر

یی و  را شناساها آنهاي  شود که بتوانیم پیامد هاي جهان اجتماعی زمانی کامل می رویداد
 به دو راهبرد کمک و توانمندسازي اجمال بهکه . تواند گشایشگر باشد تحلیل کنیم؛ می

 افراد نیازمند کمک و مساعدت عنوان بهبرد اول آحاد افراد جامعه درراه .شود اشاره می
 درصددهاي رفاهی باید  شوند که توسعه اجتماعی در قالب سیاست و برنامه تلقی می

طرفداران این نگاه خود را .  برآیدها آن پاسخ به نیازهاي مادي تدارك خدمات رفاهی و
دانند و رسالت خود را   واقعی طبقات پایین اجتماعی می  که حامیبسا چهگرا و  مردم

 باید توجه  اما. که بر نقش محوري مردم هم تأکید کنندبسا چه دانسته و ها آنکمک به 
ماعی قرار دارند اما این به معناي نگاه داشت درست است که مردم در کانون توسعه اجت

یافته  اي داشتن به جامعه نیست بلکه توجه به مشارکت در مقیاس نهادي و سازمان توده
نظر است که تحقق آن نیازمند نوعی مدیریت نهادي پویا و کارآمد است که از  مورد

 حتی وفادار به  توزیع پوپولیستی کهباز سیاستکه در  چنان آن. آید اي برنمی نگاه توده
که براي خود اختیار کرده نیست، که نمونه آن را در سیاست و برنامه   نامی

ایم و یا طرح و اجراي  هاي نقدي دولت پیش شاهد آن بوده هدفمندسازي یارانه
 تنها نههاي ضربتی و اورژانسی که در بهترین حالت نقش تسکینی و آنی را دارند  برنامه

ماعی پایدار ممکن نیست بلکه برآیند آن وابستگی به دولت و امکان نیل به توسعه اجت
 مترصد امر حقوق اجتماعی، در معناي که این از  پیش دولت چراکه. انفعال خواهد بود
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هاي اجتماعی باشد، واقعیتی که در قوانین باالدستی چون  فراگیر آن براي همه گروه
تمام هم و غم خود . تماعی دارند و نقش کانونی را در توسعه اجشده دیدهقانون اساسی 

را مصروف مدیریت توزیع کمک و هدایاي نقدي و جنسی در پرتو درآمدهاي نفتی و 
 تغییر در موجب به رفاه نفتی یا سخاوت وابسته به رانت کرده که اصطالح بهتحقق 

  . هاي گوناگون دارد  با نوسانتوأمعایدات نفتی 
 منفعل کمک براي ارتقاي کنندگان دریافت نعنوا بهبرد دوم به افراد جامعه راه در

بلکه در مقام نظر و سیاستگذاري  . شود  نگاه نمیشان نداريرفاه و فائق آمدن بر فقر و 
 این ایده و نگاه است که آحاد افراد جامعه از پتانسیلی خیلی بیشتر از صرف بر  تکیه

 حاجت به دارندگان داشت و دست نیاز و  منفعل که گویا همواره چشمکنندگان دریافت
 قدرت میکرو فیزیک قاعده بهدر این راهبرد بنا . شود و مراکز قدرت دارند، نگریسته می

اند هرچند که نسبت به آن وقوف الزم را ندارند و هنر و   خود صاحب قدرتها آن
هاي   آن این است که به بالفعل شدن پتانسیلایده آلتالش سیاست اجتماعی در شکل 

 ترویجی و هاي برنامه کمک کند که این امر از طریق ها آن انرژي سازيآزادنهفته و 
هاي عملی توسعه اجتماعی قرار دارند میسر و ممکن   که در مرکز سیاستتوانمندسازي

مند از  و بر این مبنا است که کنشگران اجتماعی هم کارگزار توسعه و هم بهره. شوند می
شود که  گرا پیگیري می هاي توسعه نب دولتاین راهبرد از جا .شوند مواهب توسعه می

  هاي  زیرساخت ، تقویت  عملکرد اقتصادي ارتقاي به جامعه، اتکاهایی چون  با ویژگی
 و   عمومی  فضاي  بسط هاي  زمینه  نمودن  و نیز فراهم ، بهداشتی ، آموزشی قضایی ، نهادي

کارآمد،   ، دیوانساالري   مناسب  نظارتی نقش   اعمال،  مدنی هاي نهادها و تشکلتعامل با 
گرایی کمتر در مقام سیاستگذاري  پرهیز از تقلیل. شوند  شناخته می  قوي ساالري شایسته

 که  توان در مورد توسعه اجتماعی دید، مفهومی محل اعتنا بوده است که نمونه آن را می
ع و بررسی ها و مفاهیم اجتماعی که در علوم اجتماعی مورد تتب  دیگر سازهسان به

، نظري  هاي مفهومی واره در معرض شیفتهم  ناش اي و مرجع هستند، بنا به ماهیت سازه
 اي این مفاهیم آن  که در برخی از جوامع بنا به دالیل عدیدههرچند. و سیاستی هستند
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رود نه در سطح نظري و نه در سطح سیاستی مورد اهتمام  چنانکه انتظار می
هاي معنایی و سیاستی  گیرند و مواجه با کاستی ن قرار نمی و سیاستگذارانظران صاحب
توسعه اجتماعی در ایران مستثنی از این .  استتأمل درخوراي  که خود نقیصه هستند

 که توسعه اجتماعی را در مقام نظر معطوف به رفاه اجتماعی اي گونه به. وضعیت نیست
 خدمات رفاهی و پاسخ به آن و از حیث سیاستی معادل با تدارك  حداقلیدر معناي 

از .  پسماند امر اقتصادي و سیاسی تلقی شده استکه اینهاي اساسی دانسته و یا  نیاز
 آورد برمیاین منظر توسعه اجتماعی قالبی پیامدي که گویا پس از توسعه اقتصادي سر 

چنین پنداشتی .  استشده  دیدههاي توسعه اقتصادي و صنعتی است  و عارض بر بحث
اجتماعی را به حاشیه برده و آن را از جایگاه اصلی خود خارج کرده است که توسعه 

امروزه .  توسعه استفرآیندي و از جادررفتگی در پذیر آسیب خود آغازي براي اختالل،
ها و ناپایداري  ها، آسیب  آنهایی که به هزینهخصوص بهنظران توسعه  در بین صاحب

رد که عمده مسائل و مشکالت ریشه و حضور توسعه اعتنا دارند این اجماع وجود دا
هاي نظري و سیاستی توسعه اجتماعی که   بخشدرنتیجه. در حوزه اجتماعی دارند

بخش سیاستی آن را بیشتر باید در حوزه سیاست اجتماعی جستجو کرد اهمیت وافري 
با   اسالمی انقالبهاي توسعه بعد از   برنامهکه این رغم بهدر ایران .  استکرده پیدا

 سهم بخش اجتماعی در اما اند شده  تعریفاجتماعی و فرهنگی  هاي اقتصادي، پسوند
هاي   که برنامهاي گونه  بهمقام نظر و عمل در قیاس با بخش اقتصادي در حاشیه بوده 

  .اند توسعه به حوزه اقتصادي و عمرانی فرو کاهیده شده
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