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 پیشگفتار

  

وضوع مموضوع توسعه نیافتگی کشورهای آسیایی، موضوع بس کهنی است که در آغاز با 

 نرقی سخبداد ششود که نخستین کسی که از استاستبداد شرقی پیوند داده شده بود. گفته می

تالش  بود. پس از او کارل مارکس و فردریش انگلس "منتسکیو"گفته فیلسوف نامدار 

ید ی تولهشیو" یها گمانهنمودند تا دلیل وجود استبداد شرقی را بیابند. در این راستا آن

 موضوع پردازان دیگری پدیدار شدند ورا پیش کشیدند. پس از ایشان گمانه "آسیایی

 تبدیل نمودند.  "توسعه"موضوع  را به "توسعه نیافتگی"

 "عهتوس"وع یبان بوده، ولی موضنیافتگی از دیرباز دست به گری توسعهچه با پدیدهایران اگر

بیشتر به  روطه،در آن بسیار تازه است. در دنیای اندیشمندان ایرانی پس از دوران جنبش مش

ن ود بدوخی گذشته نیز هاهایی مانند تجددگرایی و سنت پرداخته شده است. دولتموضوع

ی را هایشجدد، تالهای نوسازی آگاهی داشته باشند، در راستای دستیابی به تکه از گمانهاین

ا به ر "دگیزغرب "انجام دادند که در پایان، آل احمد را بر آن داشت تا موضوعی به نام 

-ندیشهونه  اگز این ای که تا به دوران انقالب پیروان فراوانی داشت. به جمیان بکشد؛ انگاره

ودند. بروپا اهای رایج در های کم و بیش بومی، بیشترین اندیشمندان ایران درگیر گفتمان

ود،  گونی نمی گذشته دچاردگرهای تجددگرایی، اگر چه ایران را در چند دههپیامد تالش

وسعه ر را تواین کش خوب و سودمند نبود،  بلکه به آن درجه نیز نرسید تا اشولی نه تنها همه

گفتمان  یافته نماید. به جای آن به جهت رخدادهای شگرفی که در جهان پدیدار شدند،

الش وشتار تها، در این نی اینی پایدار پیش کشیده شد. پیرو همهجدیدی به نام توسعه

ی یدهگردد تا نشان داده شود که اگر در این زمان حساس آگاهانه عمل شود، همین پدمی

 ثبت نیزی مک نکتهیی پایدار تواند برای ایران در راه رسیدن به توسعهافتگی مینی توسعه

 باشد.
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د، از ده بودنزیافته به جهان هایی را که کشورهای توسعهشاید بیشتر به آن جهت که آسیب

د، ولی انتهیک دین ساخ "توسعه"میان بردارند. اگر چه هنوز بسیاری هستند که از موضوع 

ا که د؛ چردیگر، ناگهان آن تقدس پیشین مفهوم توسعه و پیشرفت ناپدید ش برای بسیاری

به که تجر اینهناگهان خود را در برابر این پرسش یافتند که آیا رسیدن به توسعه  )به گو

-ینویژه ابیرد؟ شده( ارزش آن را دارد که در برابرش جهان هستی در پرتگاه نابودی قرار بگ

ه این کدانند یاند، به خوبی مها زندگی کردهی صنعتی برای سالهاکه کسانی که در جامعه

یران وست. پس اها نیز نینجامیده ی اقتصادی، براستی به خوشبختی ژرف شهروندان آنتوسعه

گفتمان  همین، ی زمین و نابودی این همه جاندار و جانوران برای چه بود؟؟؟ برایشدن کره

سازی و بانک و پول صادرات و واردات و فناوری و جادهی موضوع بارهتوسعه دیگر تنها در

 در بر مین رازترین خطری که جهان هستی انسان و نیست. امروزه این موضوع در برابر بزرگ

و باید راین ده و ازشهاست که آژیر بیدارباش به بلندی بسیار نواخته گیرد قرار دارد.  سالمی

 گسترش داد. تر این گفتمان را هر چه زودتر و ژرف

ه است ک ن بودهی این مجموعه از سوی نگارندگان در راستای همین گفتمان  باور به ایتهیه

ایدار پی وسعهی توسعه نیافتگی یک راست به سوی تتواند از مرحلهکشوری مانند ایران می

 چیدگیده و پیانگاری پرهیز کراند که باید از سادهپیش برود. ولی از آنجا که دریافته

ن گفتما ی پایدار را جدی گرفت، نگارندگان بر آن شدند تا از همین جاموضوع توسعه

نوان ا با عرفتمان گای را در راه رسیدن به الگوی بومی توسعه آغاز نمایند. از این رو گمانه

 ند.نماییمآغاز  نخست با انتشار این سه جلد کتاب  "ی پایداراز توسعه نیافتگی تا توسعه"

نیافتگی  پرداخته شده و برای های اصلی توسعه و توسعهنخست به مرور گمانهدر جلد 

گردند. در های موجود در زبان فارسی معرفی میها و مقالهی بیشتر برخی از کتابمطالعه

اند، تالش گردیده نیافتگی شرق تاکنون داده شدهی توسعهبارههایی که درپایان در رد گمانه

توانند درست باشند. بدین روش ها نمیی ایران این گمانهکه دستکم دربارهتا نشان داده شود 

گردد تا روشن نماید که  شود و در پی آن تالش میهای جهانی پرداخته میبه رد گمانه
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های شناخته شده بایست بوده باشند که در گمانهنیافتگی ایران، جدا از آن میهای توسعهعامل

دهد؛ چرا که  خود موضوع جلد نخست را با اصل جلد دوم پیوند می اند. همینبیان گردیده

ی پایدار، هر بوم و گردد که در راهبرد توسعهی پایدار تاکید میگان توسعهدر گمانه

های ی خود دارد. در جلد دوم نیز به کوتاهی گمانهی ویژهسرزمینی نیاز به الگوی توسعه

ها موجود در زبان فارسی ی بیشتر به معرفی نوشتهمطالعهی پایدار مرور گردیده و برای توسعه

شود. در پایان در جلد سوم تالش بر آن است که الگویی به دست داده شود که پرداخته می

 ی پایدار راهنما گردد.های فراوانش، به سوی توسعهی توانمندیکشور ایران را بر پایه

لی وتگی را برجسته نساخته است، نیاف کنون موضوع الگوی توسعهاگر چه گویا کسی تا 

 ته شدهشناخ ی پایدارگفتمان لزوم ایجاد الگوهای بومی توسعه در میدان انگارگان توسعه

-موضوع لد دوم،ی پایدار، خود نگارندگان نیز در جهای توسعهاست. افزون بر مرور انگاره

ن دو در ای م نهفتهترین پیاهمها، ماند. با وجود اینهای دیگری را در این میدان پیش کشیده

بدان  . این"ی پایداراز توسعه نیافتگی تا توسعه"ها نهفته است: جلد همانا در عنوان نخست آن

ند، اشده ون دادهکارهای توسعه که تاکنهای فراوان، هیچ کدام از راهمعنی است که به دلیل

ند نخواه ه میسرای در حال توسعی اروپایی را برای کشورهامکان دستیابی به توسعه از گونه

-همان)یافتگی ی توسعه نهای تاثیرگذار در پدیدهبرای همین در راستای یافتن عامل ساخت.

نه وم را جداگاببایست هر منطقه یا کشور و ی ایران انجام شده است(، میبارهگونه که در

 دهد. مورد بررسی قرار داد. همین موضوع جلد دوم را به جلد سوم پیوند می

جا که شدنی بوده است از اند که تا آننیاز به یادآوری است که نگارندگان تالش داشته

ی کنونی مردم کشورهای جهان گیرند. در زمانه زبانی زیبا ولی ساده در این نوشتار بهره

هایی را برای ها بودجهتالش دارند تا به گسترش و نگهداری زبان خود بپردازند. از این رو آن

جا افزون بر کارهای سازمانی، کنند. ولی در همهآموزش زبان خود به دیگران هزینه می

شود.  نگارندگان این نوشتار نیز بخش مهمی از این بار بر دوش نویسندگان کشیده می

جا که شدنی است، زبانی شیوا را به کار بگیرند. ولی اند تا در این کار تا آنکوشش داشته
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های فراوانی که در زبان فارسی هست و با وجود وقت بسیاری وجود دشواری خواه با خواه نا

-گویی و پرهیز از به کارگیری جمعهایی مانند فارسیکه این کار برده است، تنها به تالش

 های بیگانه و مانند آن پرداخته شده است.
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