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  واحد شوشتر -فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي
  1389 پاييز، دهمشماره ، مچهارسال 

 16/8/89تاريخ پذيرش:                      17/5/89تاريخ دريافت: 

  268 – 239 صص
  

  بررسي ارتباط بين توسعه پايدار صنايع كشور و طراحي صنعتي
  2دميداوود نا و 1محسن طبسيدكتر 

  
  چكيده:

هـاي توسـعه تبيـين     در اين مقاله ابتدا مكتب توسعه پايدار و جايگاه آن در برابر ساير مكتـب 
گيـرد.   هاي موجود در تبيين پايداري توسعه مورد نقد و بررسي قرار مـي  شود، سپس شاخصه مي

نايع هاي پويش فرهنگي و درونزايـي صـ   رويكرد مبنا در اين پژوهش، لزوم در نظرگرفتن مؤلفه
هـاي   هايي است كه در كنار توجه به محيط زيست به عنـوان مؤلفـه   بومي كشور به مثابه شاخص
يابد. نتيجه به دست آمده از اين پژوهش، محوريت پارادايم طراحي  توسعه پايدار جاي طرح مي

در اجراي الگوي توسعه پايدار است كـه در برابـر پـارادايم مهندسـي و سـاير الگوهـاي توسـعه        

                                                            
 tabassi_mohsen@yahoo.com         (نويسنده مسؤول) استاديار گروه آموزشي معماري، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد مشهد - 1

  مي واحد مشهدپژوهشگر اجتماعي و مدرس دانشگاه آزاد اسال - 2

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  
  ، شماره دهمعلوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر فصلنامه تخصصي / 240
 

يابد. در نهايت راهكارهـاي بـرهم كـنش دو سـويه ايـن دو رهيافـت در جهـت         ت تبيين ميقابلي
  گسترش صنايع كشور به بحث گذاشته شده است.

توسعه پايدار، طراحي صنعتي، توسعه درونـزا، پـارادايم طراحـي ، پـويش      :يكليد يها واژه
 فرهنگي.

 

  تعريف مفاهيم:-1
متـرادف بـا يكـديگر بـه     » توسعه و توسعه صنعتي«و » شدن صنعت و صنعتي«معموالً دو واژه 

شوند. محققاً نبايد اين واژگان را به يك معنا بـه كـار بـرد. امـا همـين امـر صـراحتاً         كار برده مي
بيانگر اين واقعيت است كه هر كجا صنعت هست، رشد و توسعه اقتصادي نيز هسـت، و توسـعه   

ترين راه براي رسيدن به سـطح   مناسب كردن كشور متصور نيست. عموماً اقتصادي بدون صنعتي
كردن كشـور اسـت. لـذا     آوردن سطح زندگي بهتر براي مردم، صنعتي اقتصادي پيشرفته و فراهم

ها و عدم اختالط معاني، مفاهيم فـوق را بـه گونـه مجـزا مـورد       شدن مفهوم اين واژه براي روشن
  دهيم: بررسي قرار مي

  

  صنعت: -1-1
شدن بر مفهوم توسعه مقدم است، يعنـي بنـابر تجربـه     و صنعتياز نظر تاريخي مفهوم صنعت 

انـد، سـپس آنهـا از     تاريخي، ابتدا انقالب صنعتي روي داده است و برخي كشورها صنعتي شـده 
شدن ويژگيهاي خاصي يافته و از نظر وضعيت اجتماعي و اقتصـادي از كشـورهاي    پيامد صنعتي

ن تفاوتها كشورهايي كه انقالب صنعتي را با موفقيت اند. همراه با اي جهان متمايز و متفاوت شده
هاي صنعتي و اجتمـاعي   اند، به پيشرفت اند و در شرايط مساعد جهاني هم بوده پشت سر گذاشته

  اند. بيشتري نايل شده و لقب توسعه يافته را به خود اختصاص داده
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ه شـده. ولـي   معناي واژگاني صنعت، طبق فرهنگ آموزگار، يعني ساختن، مصـنوع و سـاخت  
بـه كاربسـتن ماشـين بـراي تهيـه قسـمتي از مـواد مـورد احتيـاج          «تعريف مصطلح صنعت يعنـي  

گويـد:   )صـداقت كـيش در تعريـف صـنعت مـي     85ص 1374معتمدي،».(زندگاني يك اجتماع
يي اسـت كـه هـدفش سـازندگي اسـت و از اسـتخراج و       هـا  فعاليـت صنعت عبارت از مجموعه «

صــداقت ».(آورد. محصــول جديــدي را بــه وجــود مــي     تركيــب و يــا تبــديل مــواد اوليــه    
و » صـنايع دسـتي  «تـوان بـه دو دسـته     )از نظر وي صنايع را به طور كلي مي118،ص1372كيش،

  تقسيم كرد.» صنايع ماشيني«
دهد كـه شـايد بتـوان گفـت يكـي از كـاملترين        يونيدو تعريف ذيل را براي صنعت ارائه مي

دادن، اتصـال قطعـات تغييـر     ل توليد مواد، تغيير شكلصنعت معموالً شام«تعاريف صنعت است: 
شكل يافته به يكديگر به منظور توليد يك قطعـه مشـخص و در نهايـت مونتـاژ ايـن قطعـات در       

  )9ص1367يونيدو،».(نمودن توليد نهايي است. جهت آماده
توان به دو گـروه بـزرگ صـنايع قـديمي (دسـتي) و       صنعت را به لحاظ تاريخ پيدايش، مي«
يع نوين تقسـيم كـرد. صـنايع قـديمي (دسـتي) در كشـورهاي در حـال توسـعه بـه دليـل در           صنا

اختيارداشتن مواد اوليه موردنياز، وسايل كـار و نيـروي كـار مـاهر، متناسـب بـا سـاخت اقتصـاد         
در حـالي كـه   » تواند از خارج به فعاليت خـود ادامـه دهـد.    اي كهن، مي داخلي و متكي بر سابقه

كشورهايي همچون كشورما وارداتي بوده، وبدون ارتباط با ساخت اقتصـادي  صنايع نوين براي 
  جامعه، فاقد زيربناي علمي و فني الزم وهمچنين وابسته به مراكز صنعتي خارج است.

بندي ديگر صنايع، مبتني بر سطح دانش فني (فناوري) است. بر اين پايه، صنايع بـه سـه    طبقه
با » صنايع پيشرفته«با فناوري نوين و » صنايع ماشيني«سنتي،  با فناوري ساده» صنايع دستي«گروه 

  شود. فناوري پيشرفته تقسيم مي
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بندي ديگري، صنايع به دو گروه سبك و سنگين تقسيم شده انـد. توليـدات صـنايع     در طبقه
رسـد. در حـالي كـه توليـدات صـنايع       كننده نهايي به مصرف مـي  سبك مستقيماً توسط مصرف

كننـده نهـايي نيسـت و     يدي و اساسي) مسـتقيماً قابـل مصـرف بـراي مصـرف     سنگين (صنايع كل
  )36،ص1367بايستي با استفاده از صنايع سبك به صورت كاالهاي نهايي درآيد.(رزاقي،

  
  طراحي صنعتي: -1-2

اي اسـت از علـم و هنـر. هـر يـك از دو       طراحي صنعتي به عنوان يك رشته و شغل، آميخته
گاه محكم و استواري در پيكره طراحي صنعتي دارند كه بـا حـذف   ركن علم و هنر آنچنان جاي

هر كدام، روند طراحي صنعتي به سرانجام نرسيده و نهايتاً نتيجه كار يا به سمت صـنعت صـرف   
  منحرف شده و يا به سوي هنر صرف.

توان اوالً به اين نتيجه رسيد كه طراحي صنعتي به حـق نـام مناسـبي بـراي      با اين توصيف مي
رشته است، و دوم اينكه علم جامعه شناسي صـنعتي كـاربرد مشخصـي در طراحـي صـنعتي      اين 

دارد. به اين معنا كه طراح صنعتي الزاماً بايد تسلط و اشراف كافي به موضوعات صـنعت و هنـر   
را تا حدي كه هدفش تامين گردد داشته باشـد. در طراحـي صـنعتي هرگـز يـادگيري مسـتقل و       

كند، بلكـه الزم اسـت تـا بسـته بـه نيـاز و        فيك يا غيره كمكي نميصرف مكانيك، نقاشي، گرا
تـوان   هدف مشخص، اقدام به تحقيق و گردآوري اطالعات در زمينه موردنياز نمود. بنابراين مي

گفت كه طراحي صنعتي يك علم ميان رشته اي جـامع و تركيبـي اسـت . تخصصـي كـه بـراي       
  شخص داشت.كسب آن بايد از هر زمينه تخصصي، اطالعاتي م

هـاي كمـي و    تعريـف ويژگـي  « اما تعريف طراحي صنعتي، در يك كالم عبـارت اسـت از:  
همانگونـه كـه طراحـي اولـين حلقـه از زنجيـر       ». هاي صنعتي كيفي كاال به منظور توليد به روش

باشد، فرآيند طراحي صنعتي اولين حلقه از زنجير توليـد صـنعتي يـك كـاال      توليد يك كاال مي
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اي است جامع براي رسـيدن بـه وضـعيت مطلـوب كـاال از نظـر عملكـرد، شـكل،          لهبوده و معاد
  طلبي، مد و هزينه. سليقه، تنوع

  
  توسعه:-1-3

تعريف واژه توسعه، با ابعاد گوناگوني كه از لحاظ سياسي، فرهنگي، اجتمـاعي و اقتصـادي   
د تـدريجي در  در لغـت بـه معنـاي رشـ    “ توسـعه ”اي نيست. در خود نهفته دارد، كار چندان ساده

 ،ترشدن است (فرهنـگ لغـات آكسـفورد    قدرتمندترشدن و حتي بزرگ ،ترشدن جهت پيشرفته
). ادبيات توسعه در جهان از بعد جنـگ جهـاني دوم مطـرح و مـورد تكامـل قـرار       79،ص2001

مانده (يا جهان سوم) تـا شـرايط    كشف چگونگي بهبود شرايط كشورهاي عقب ،گرفت. هدف
  يافته است. پيشرفته و توسعه مناسب همچون كشورهاي

حلي است در جهت  نيافته يا راه توسعه كوششي است براي ايجاد تعادلي تحقق ،طبق تعريف
هـاي مختلـف زنـدگي اجتمـاعي و انسـاني وجـود        رفع فشارها و مشكالتي كه پيوسته بين بخش

ان بــا پيشــرفت فكــري و اخالقــي انســ ،دارد. بــه عنــوان مثــال حتــي در كشــورهاي پيشــرفته نيــز
هـاي وسـايل    و يا اينكه فرهنـگ عامـه بـا تكنيـك     ،هاي فني (و فناورانه) همساني ندارد پيشرفت

  ارتباط جمعي هماهنگي ندارد.
گويد: توسـعه را بايـد برحسـب پيشـرفت بـه سـوي اهـداف         بروكفليد در تعريف توسعه مي

  بيكاري و نابرابري تعريف كنيم. ،رفاهي نظير كاهش فقر
گيـري متفـاوت كـل     جرياني است كه در خود تجديد سـازمان و سـمت   به طور كلي توسعه

اجتماعي را به همراه دارد. توسعه عالوه بر اينكه بهبود ميـزان توليـد و درآمـد را    -نظام اقتصادي
اداري و همچنـين  -اجتمـاعي  ،هـاي نهـادي   هـاي اساسـي در سـاخت    شامل دگرگوني ،دربردارد
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حتي عـادات و رسـوم و    ،. توسعه در بسياري از مواردهاي عمومي مردم است ايستارها و ديدگاه
  گيرد. عقايد مردم را نيز دربرمي

توسـعه   ،)23،ص1381گيري خود از بحث توسعه(ازكيا، آقاي دكتر مصطفي ازكيا در نتيجه
ايجـاد نظـام    ،ارتباطـات بهتـر   ،شـدن بيشـتر   صـنعتي  ،نـابرابري  ،بيكـاري  ،را به معناي كاهش فقر
  كند. الت و افزايش مشاركت مردم در امور سياسي جاري تعريف مياجتماعي مبتني بر عد

را بـه معنـاي   “ توسـعه ” ،ياد دكتـر حسـين عظيمـي از مجمـوع نظـرات علمـاي توسـعه         زنده
هـا و   نمايـد. ايـن انديشـه    هـاي تـازه تعبيـر مـي     هـا و بصـيرت   بازسازي جامعـه بـر اسـاس انديشـه    

ــيرت ــدرن  بص ــازه در دوران م ــاي ت ــ  ،ه ــه انديش ــامل س ــم”ه ش ــاوري عل ــان” ،“ب ــاوري انس و “ ب
سـه اقـدام اساسـي درك و هضـم      ،است. به همين منظور بايد براي نيل به توسـعه “ باوري آينده”

و ايجاد نهادهاي جديـد بـراي تحقـق عملـي      ،ها تشريح و تفضيل اين انديشه ،هاي جديد انديشه
  ها صورت پذيرد. اين انديشه

جانبـه اسـت (نـه فقـط توسـعه       فرآينـدي همـه   ،م توسـعه امروز تلقي ما از مفهـو  ،هر تقدير  به
اقتصادي) كه معطوف به بهبود تمامي ابعاد زندگي مردم يك جامعه (بـه عنـوان الزم و ملـزوم)    

توسـعه فرهنگـي و    ،توسـعه سياسـي   ،است. ابعاد مختلف توسعه ملي عبارتند از: توسعه اقتصادي
  و توسعه امنيتي (دفاعي). ،اجتماعي

به عناي امروزي آن به طور فراگير پس از جنـگ جهـاني دوم مطـرح شـده     اصطالح توسعه 
است. در قالب نظريـه نوسـازي،   » لفاف و پوشش«است. واژه توسعه در لغت به معناي خروج از 

لفاف همان جامعه سنتي و فرهنگ و ارزشهاي مربوط به آن است كه جوامع بـراي متجددشـدن   
  )8،ص1386كيا،بايد از اين مرحله سنتي خارج شوند.(از

تـر) بـه    هربرت اسپنسر وكارل ماركس معتقد بودند كـه جوامـع انسـاني از مراحلـي (پـايين     «
مراحل (باالتر) در حركت هستند. اين حركت با چند قانون كلي و عمومي در مسـيري مسـتقيم   
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اي از اين مراحل يا گذشته و يا در حال گذشتن است و يا اينكه ايـن مراحـل را    است. هر جامعه
اي  وجوي كشف قوانين كلي بـراي چنـين توسـعه    طي خواهد كرد. به بيان ديگر، آنها در جست

  )19همان،ص»(بودند.
اند، كه به چند نمونه از آنها  دانشمندان علوم اجتماعي از توسعه تعاريف متعددي ارائه كرده

لزم تغييـرات  توسعه را بايد جرياني چند بعدي دانسـت كـه مسـت   «اشاره مي نمائيم.از نظر تودارو 
اساسي در ساخت اجتماع، طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي ملـي و نيـز تسـريع رشـد اقتصـادي،      

  )135،ص1366تودارو،»(كردن فقر مطلق است. كاهش نابرابري و ريشه
توسـعه بـه وجـودآوردن تغييـرات اساسـي در      «گويـد:   پيتر دونالدسون در تعريف توسعه مي

ي جامعه است ودر ايـن اسـتحاله   ها هدفا براي تحقق كامل ساخت اجتماعي، گرايشها و نهاده
مهم اگر توده مردم درگير باشند ممكن است ميوه رشد فوراً نصيب آنها نشود، زيرا كـه فراينـد   

آور و دشواري است. تا همه مردم با آگاهي همگاني از تغييـرات و نيـاز    توسعه اغلب فرايند رنج
اصـيل نداشـته باشـند، ادامـه توسـعه ممكـن نخواهنـد        مطابقت با آن در امـر توسـعه، مشـاركت    

  )81همان،ص»(بود.
توسعه به معناي ارتقا مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر يـا انسـاني تـر    «

اي بـه   است. توسعه اقتصادي به معناي انتقال اقتصاد از مرحله سنتي، معيشتي، روسـتايي و منطقـه  
ــه ــي مرحل ــ اي عقالن ــراي   ، تجــاري، ش ــا پديدارشــدن نهادهــاي مناســب ب ــي همــراه ب هري و مل
كردن تحرك كارآمد عوامل توليـد اسـت. ايـن دگرگـوني اغلـب شـامل تغييـر سـاختار          ممكن

مجلـه اطالعـات   »(اقتصاد از يك ساختار عمدتاً كشاورزي به يك ساختار عمدتاً صنعتي اسـت. 
تــوان  مجمــوع مــي) پــس از ذكــر ايــن تعــاريف، در  186،ص131-132اقتصــادي،ش-سياســي

  ويژگيهاي زير را براي يك فرايند توسعه الزم شمرد:
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ـ سير صعودي گذرا، يا به عبارت ديگر عبور از مرحله پـايين تـر (سـنتي) بـه مراحـل بـاالتر       1
  (صنعتي).

ـ تغييرات اساسي در ساختارهاي كلي جامعه اعم از سـاخت اجتمـاعي، اقتصـادي، صـنعتي،     2
  سياسي و فرهنگي .

  وضعيت اقتصادي جامعه و معيشت عامه مردم.ـ بهبود 3
  ـ همكاري همراه با آگاهي توده مردم در فرايند درازمدت و پرزحمت توسعه .4
ـ تغيير وضعيت اقتصادي و توليدي جامعـه از مرحلـه اقتصـاد معيشـتي بـه اقتصـاد تجـاري و        5
  المللي. بين
  ـ پيشرفت علم و تكنولوژي6
  ي توليدي و صنعتيها فعاليتدر آوري مدرن روز  ـ استفاده از فن7
ـ ايجاد نهادهاي مناسب براي جهت بخشـيدن بـه فراينـد توسـعه بـه منظـور تحقـق نيازهـاي         8

  جامعه.
شمارند. براساس تصور ايـن گـروه،    شدن يكي مي شماري صاحب صنعت شدن را با صنعتي

ز ابـزار و  هايي احـداث شـود كـه براسـاس نظـم معينـي و بـا اسـتفاده ا         اگر در كشوري كارخانه
اي را تبـديل بـه    تجهيزات و نيروي انساني و سازماندهي خاصي، مـواد اوليـه و نيـز مـواد واسـطه     

اي بكنند، اين كشـور صـنعتي شـده اسـت. امـا بـا توجـه بـه اينكـه           كاالهاي مصرفي و يا سرمايه
تـوان بـه سـادگي گفـت كـه چـون ايـن كشـور          شدن روندي پويا و بلندمدت است، نمي صنعتي

شدن بايـد تحـوالت    هم شده است. افزون بر صاحب صنعت» صنعتي«عت شده، پس صاحب صن
ديگري هم در كشور رخ دهد. نوع روابط توليدي، فرهنگ و تفكرات اقتصادي مـردم و نحـوه   
نگرش به كار و غيره در جامعه نيز بايد تغيير كند تا بتوان گفـت كـه ايـن كشـور صـنعتي شـده       

است كه بايد در فرهنگ و تفكرات مردم اين جوامـع، كـار و    است. صراحتاً ذكر اين نكته الزم
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فعاليت براي رسيدن به توسعه، ارزش و نوعي فريضه جمعي تلقي گردد. بايـد گفـت كـه بـراي     
شدن كافي نيست كه فقط صنعت داشته باشيم، بلكه بايد فرهنـگ مناسـب صـنعتي را بـه      صنعتي

 هـا  فعاليـت ك نوع نظم خاص زماني بـر  دست آوريم كه از جمله ويژگيهاي آن اين است كه ي
  حاكم شود و اين نظم را همه بپذيرند.

ترين راه نيل به توسعه اقتصادي، توسعه صـنعتي اسـت. گونـار ميـردال رابطـه توسـعه        صحيح
حجم صـنايع ماشـيني در هـر جامعـه     «كند: طريق تشريح مي صنعتي و اقتصادي را با صنعت بدين
در كشـورهاي مترقـي صـنايع ماشـيني بـا پيشـرفت شـايان         معرف باالبودن سطح توليدات است.

توجه توسعه اقتصادي و افزايش سطح زندگي عامه همراه بـوده و قسـمت اعظـم توليـدات ايـن      
  »شود. كشورها مصروف باالبردن سطح زندگي خود آنها مي

آوري در  تـرين فـن   توسعه اقتصادي و صنعتي حالتي است كه در آن يك جامعـه از پيشـرفته  
آوري چهار عامل ابزار توليـد، دانـش و    كند. منظور از فن ي اقتصادي خود استفاده ميها يتفعال

علوم، نيروي انساني ماهر و سازمان توليد است.كارشناسان سازمان ملل متحد از جمله كميسيون 
آوري و همكـاري صـنعتي و    نامه فني مربوط به انتقال فـن  اقتصادي اروپا در سازمان ملل در واژه

مجموعه اطالعات، مهارتهـا، روشـها و ابزارهـاي الزم    «... ريزي واحدهاي اقتصادي گفته:  امهبرن
  آوري گويند. را فن» براي ساختن، به كارگرفتن و تهيه چيزهاي مفيد

هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن در ايـران بـه شـدت     هاي اخير جنبه خوشبختانه در سال
روي اسـت كـه در مقالـه حاضـر بـه تبيـين توسـعه از بعـد         مورد توجه قرار گرفته اسـت. از ايـن   

شود و سپس جايگاه طراحي صنعتي در حوزه فوق بررسي خواهد شد،  اقتصادي آن پرداخته مي
مباحث توسعه اقتصادي از قرن هفدهم و هجدهم ميالدي در كشورهاي اروپايي مطرح گرديد. 

صـاحب بـازار كشـورهاي ضـعيف     شدن و رشد فناوري در ايـن كشـورها تـوام بـا ت     فشار صنعتي
مانده عميـق شـده    شكاف بين دو قطب پيشرفته و عقب ،مستعمراتي باعث شد تا در زماني كوتاه
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يافتـه) و كشـورهاي    و دو طيف از كشورها در جهان شكل گيرد: كشورهاي پيشرفته (يا توسـعه 
 نيافته). مانده (يا توسعه عقب

نظمي عمومي در جهان (در كنـار بـه    گيري شدن آتش جنگ جهاني دوم و شكل با خاموش
خـوبي نمايـان شـد و ملـل      ايـن شـكاف بـه    ،اي) استقالل رسيدن بسياري از كشورهاي مسـتعمره 

چـرا بعضـي از مـردم جهـان در فقـر و      ”مختلف جهان را با اين سوال اساسي مواجه ساخت كـه  
هـاي   هـا و نظريـه   هاز همين دوران انديش“. برند و بعضي در رفاه كامل؟ گرسنگي مطلق به سر مي

“ توسعه اقتصـادي ”بعد از نظريات “ توسعه”توسعه در جهان شكل گرفت. پس در واقع نظريات 
متولد گرديد. اينك براي گشايش عميـق تـر بحـث بـه تعريـف توسـعه بعـد اقتصـادي آن  مـي          

  پردازيم:
توسعه اقتصادي فرآيندي است كه در طي آن اقتصادهاي كوچك و بـا بـازدهي پـايين بـه     «

يابند.اگرچه واژه توسعه اقتصادي مترادف با رشـد اقتصـادي    اقتصادهاي صنعتي مدرن تحول مي
رود، اما مراد از به كارگيري عبارت فـوق ايجـاد تغييـرات كمـي و كيفـي در اقتصـاد        به كار مي

است. نظريات توسعه اقتصادي ـ كـه در آنهـا چگـونگي تبـديل اقتصـادهاي سـاده و بـدوي بـه          
گيرد ـ براي كشورهاي در حـال توسـعه از اهميـت      و پايدار مورد بررسي قرار مياقتصاد پيچيده 

زيادي برخوردار است. و معموال در پس زمينه كاربردي فوق است كه واژه توسعه اقتصادي بـه  
  (Britannica Encyclopedia، 1994-2000،p:52)»شود. بحث گذاشته مي

 

  بررسي مكاتب مختلف توسعه: -2
هاي متفاوت در توسعه و رويكردهـاي ارزش مدارانـه گونـاگون در ايـن      افتبا توجه به رهي

انـد وهمچنـين  انديشـمندان     هاي گونـاگوني در ايـن عرصـه مطـرح شـده      حوزه، تاكنون مكتب
 ،شرايط و بافت اجتمـاعي جامعـه خـود (يـا جوامـع موردمطالعـه)       ،ها متناسب با ذهنيت ،مختلف

را  ومكاتب توسعه  نظريات اند. به ديگران پيشنهاد كرده مكاتب مختلفي را ابداع نموده و آن را
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، نوسـازي، پـارادايم   1950مي توان در سه مكتب عمده مورد بررسـي قـرار داد. در اواخـر دهـه     
مسلط در بحث هاي توسعه بود. پارادايم وابستگي در آمريكاي التين ظهور كـرد و پاسـخي بـه    

تـين بـود. مكتـب نظـام جهـاني، سـومين       شكست برنامه هـاي كميسـيون اقتصـادي آمريكـاي ال    
پارادايمي است كه در اين جا مورد بررسي واقع مي شـود، امانوئـل والرشـتاين را مـي تـوان بـه       

اينك به بررسي اين سه مكتب عمـده در مباحـث    عنوان چهره شاخص اين مكتب، معرفي كرد.
  مربوط به توسعه مي پردازيم.

  
  :مكتب نوسازي-2-1

، پارادايم غالب در مطالعات توسـعه بـود. از ايـن    1960و  1950هاي  نوسازي، در طول دهه
ديدگاه، توسعه در چشم اندازي تكاملي نگريسته و وضعيت توسعه نيـافتگي بـر حسـب تفـاوت     
هاي قابل مشاهده اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي بين ملت هاي فقير و غني تعريف شد. 

ي بود كه در جريان آن، كشورهاي كم تر توسـعه يافتـه   در اين رهيافت، توسعه، فرآيندي تقليد
به تدريج صفات و كيفيات ملل صنعتي و پيشرفته غرب را به خـود مـي گرفتنـد. سياسـت هـاي      
نوسازي كه داللت بر عقالني سازي و موثر و كـارا سـاختن سـاختارهاي اقتصـادي و اجتمـاعي      

لمداد مـي شـوند بلكـه بـه مثابـه عملكـرد       دارند نه تنها به عنوان عناصر هر استراتژي توسعه اي ق
  نيروهاي تاريخي عام نيز نگريسته مي شوند.

  پارادايم نوسازي را مي توان به صورت زير خالصه كرد:
توسعه فرآيندي خودجوش و غيرقابل برگشت و به طور ذاتي موجود در تك تـك جوامـع   -

  است.

  رد.توسعه داللت بر انفكاك ساختاري و تخصصي شدن كاركردي دا-
فرآيند توسعه را مي توان به مراحل مشخص و متمايزي تقسيم كرد كه نشـان دهنـده سـطح    -

  توسعه به دست آمده توسط هر جامعه است.
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توسعه را مي توان از طريق رقابت خارجي يا تهديد نظامي و به وسـيله اقـدامات داخلـي در     -
تماالشناخته شـده تـرين   حمايت از بخش هاي مدرن و نوسازي بخش هاي سنتي برانگيخت. اح

نقش در درون سنت نوسازي نقش والت روستو است كه توسعه را به عنوان تعدادي مراحـل در  
نظر گرفت كه يك وضعيت سنتي را با آنچه كه روستو بلوغ مي نامد، پيونـد مـي زنـد. در ايـن     

-1ننـد:  تئوري، پنج مرحله وجود داشتند كه همه جوامع در حال توسعه بايـد از آن هـا عبـور ك   
  جامعه مصرف انبوه.-5راه به سوي بلوغ و -4مرحله خيز، -3جامعه ماقبل خيز، -2جامعه سنتي، 

، مكتب نوسازي تحـت حمـالت روزافـزون منتقـدين قـرار گرفـت. در       1960در اواخر دهه 
وهله نخست، منتقدين با توسعه تك خطي در اين مكتب، به مخالفت برخاستند و اين پرسش را 

كه چرا كشورهاي جهان سوم بايد لزوما از مسير كشورهاي غربي حركت كنند؟ مطرح ساختند 
از طرف ديگر، اين فرض كه در كشورهاي در حال توسعه، بايد از الگوي غرب پيـروي كننـد،   
عمالاين امكان را كه كشورهاي مزبور بتوانند الگوهاي متفاوتي براي توسعه برگزينند را منتفـي  

تقدين بر اين باورند كه محققـان نوسـازي بـيش از حـد خـوش بـين       مي سازد. از طرف ديگر من
هستند و حتي احتمال عدم دستيابي به توسعه را مورد بحث قرار نداده اند، در حالي كـه بـه نظـر    
مي رسد كه برخالف ادعاهاي مكتب نوسازي، فرآيندنوسازي مي تواند متوقف شده و يا حتـي  

  در جهت عكس عمل كند.
  

  :يمكتب وابستگ-2-2
بـود.   1970رهيافت وابستگي، چشم انداز غالب در ادبيات توسعه و توسعه نيافتگي در دهـه  

اين رهيافت، از بحث گسترده آمريكاي التين پيرامون مسايل توسعه نيافتگي نشـات و همچنـين   
  مي گرفت. نقد ويران كننده اي از پارادايم نوسازي اروپا محور را در بر
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گرايش فكري عمده ظهور كرد: يكي از سـنت ماركسيسـتي و    مكتب وابستگي از تقارن دو
ديگري در بحث ساختارگرايي آمريكاي التين پيرامون توسعه، پيام اساسي مكتب وابستگي اين 
بود كه توسعه اروپا، توسعه نيافتگي فعال دنياي غيراروپايي را به دنبال داشـته اسـت. از ديـدگاه    

مبتني بـر تخريـب خـارجي بـود: اسـتيالي خشـن، كنتـرل        نظريه پردازان وابستگي، توسعه اروپا 
  مستعمرات و غارت مردمان، منابع و مازاد جوامع غيراروپايي.

افرادي مانند پل باران و پل سوئيزي معتقد بودند كه فقـط بـا خـروج از نظـام سـرمايه داري      
عـي دسـت   جهاني و بازسازي اقتصاد و جامعه براساس نظام سوسياليستي مي توان بـه توسـعه واق  

يافت. از طرف ديگر آندره گوندرفرانك معتقد بود كه سرمايه داري جهاني به محض به وجود 
آمدن، نظام هاي اجتماعي اوليه را تخريب يا دگرگون و آن ها را به منابع توسعه هـر چـه بـيش    
تر خود تبديل كرد. به نظر وي، نهادهاي اقتصـادي، سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي كشـورهاي      

نيافته، به جاي اين كه اساسا اصيل يا سنتي باشند، تحت تاثير نفوذ سرمايه داري بوده اند. توسعه 
وي با استناد به تحليل هـاي ماركسيسـتي از مصـادره طبقـاتي ارزش مـازاد، اسـتدالل كـرد كـه         
انحصار خارجي، منجر به مصادره بخش مهمي از مازاد اقتصادي ايجاد شده در آمريكاي التـين  

  شده است.
با اين كه اعضاي مكتب وابستگي از جهـت گيـري هـاي ايـدئولوژيك و تعهـدات سياسـي       
متفاوتي برخوردار بوده اند ولي مي توان گفـت كـه اعضـاي ايـن مكتـب بـر روي فـرض هـاي         

آنان وابستگي را به عنوان فرآيندي عام در نظر مي گيرند كه در -1اساسي زير اتفاق نظر دارند: 
وابسـتگي بـه عنـوان يـك وضـعيت خـارجي       -2سوم صادق اسـت.  مورد همه كشورهاي جهان 

وابستگي غالبا به عنـوان يـك   -3قلمداد مي شود، يعني وضعيتي كه از بيرون تحميل شده است. 
وابسـتگي بـه عنـوان بخشـي از قطـب بنـدي منـاطق در        -4وضعيت اقتصادي سنجيده مي شـود.  

، وابسـتگي و توسـعه دو فرآينـد    از نظـر ايـن نويسـندگان    -5اقتصاد جهاني قلمـداد مـي شـود و    
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هدف آماج انتقادات واقع شده است. نظريه پـردازان   1970ناسازگارند.ديدگاه وابستگي از دهه 
نوسازي، ديدگاه وابستگي را به عنوان بخش تبليغاتي ايدئولوژي انقالبي ماركسيسم مورد حمله 

ه است و اين كه اين مكتـب، همـه   قرار دادند. انتقاد ديگر، ميزان باالي انتزاعي بودن اين ديدگا
مناطق پيراموني را يكسان قلمداد مي كنـد. از طـرف ديگـر رهيافـت وابسـتگي نقـش منازعـات        
داخلي و مقاومت هاي دروني را ناديده گرفته و درمورد قدرت نيروهاي خارجي اغـراق كـرده   

ا يكـديگر  است. از طرف ديگر منتقـدين بـر ايـن باورنـد كـه وابسـتگي و توسـعه مـي تواننـد بـ          
  همزيستي كنند و وابستگي لزوما به توسعه نيافتگي منجر نمي شود.

  
  :مكتب نظام جهاني-2-3

ريشه هاي رهيافت نظام جهاني را مي توان در تئوري وابستگي رديابي كـرد. رهيافـت نظـام    
جهاني ادعا مي كند كه يك اقتصاد جهاني سرمايه داري از قرن شانزدهم وجود داشـته اسـت و   

يستم اقتصادي، تعداد فزاينده اي از جوامع قبالكم و بـيش منـزوي و خودكفـا را در نظـام     اين س
پيچيده اي از روابط كاركردي، ادغام كرده است. اين ديدگاه، جوامـع را بـه سـه دسـته مركـز،      
پيرامون و شبه پيرامون تقسيم بندي مي كند. از اين چشم انداز، فرآيند توسعه نيافتگي بـا ادغـام   

منطقه خارجي خاص در نظام جهاني، يعني در حاشيه قرار گـرفتن آغـاز مـي شـود و      شدن يك
همان طور كه نظام جهاني بسط و گسترش يافته، ابتدا اروپاي شـرقي، سـپس آمريكـاي التـين،     
آسيا و آفريقا به ترتيب در حاشيه و پيرامون قرار گرفته اند. از نظر امانوئل والرشتاين، مهم ترين 

اين مكتـب، ميـزان موفقيـت يـك كشـور در انتقـال از موقعيـت پيرامـوني بـه نيمـه           نظريه پرداز 
اغتنام فرصت، ارتقـا از طريـق    ;پيراموني، به پذيرش يكي از اين راهبردهاي توسعه بستگي دارد

دعوت يا اعتماد به نفس. از نظر وي، عنصر اساسي پيشرفت و ارتقاي يك كشور نيمه پيراموني، 
اري بزرگ است كه بتواند كاربرد فن آوري پيشرفته را توجيه كند و كشور در اختيار داشتن باز
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مزبور نيز بتواند با هزينه پايين تري نسبت به ساير توليدكنندگان موجود، به توليـد كـاالبراي آن   
، به تدريج گروهي از منتقدين، ديدگاه نظام جهاني را به ارايه 1970بازار بپردازد. از اواسط دهه 

سخت و شيء گونه از نظام جهاني، غفلت از موارد خاص توسعه در طـول تـاريخ و   يك مفهوم 
ــد.       برجســته كــردن تحليــل اقشــار اجتمــاعي در مقابــل تحليــل هــاي طبقــاتي، مــتهم ســاخته ان
نكته اصلي در اين ميان ناكارآمدي مكاتب عرصـه شـده چـه در بلـوك شـرق و چـه در قطـب        

ت كه در آغاز هزاره جديـد واژه توسـعه پايـدار تنهـا     سرمايه محور بوده است. به همين دليل اس
توانـد يكپـارچگي، و عـدالت در تقسـيم امكانـات و مشـاركت        نمايـد كـه مـي    روزنه اميدي مي

  شهروندان اين دهكده جهاني را نويدبخش باشد.
  

  تعريف ومفهوم توسعه پايدار:-3
و يكـم، فـرا راه بشـر    هاي قـرن بيسـت    توسعه پايدار، گستره نويني است كه در واپسين سال

رو كه انسان را محـور و بقـاي عزتمنـد او را هـدف قـرار داده بـود، بـزودي         گشوده شد و از آن
  ها نشست. فراگير شده و بر دل

مفهوم توسعه پايدار، كلي نگـر اسـت و همـه ابعـاد اجتمـاعي، اقتصـادي، فرهنگـي و ديگـر         
نگـري آن   جاذبه در توسعه پايـدار، جـامع  گيرد. به اعتباري، مهمترين  نيازهاي بشري را در بر مي

فرايندي مستمر از دگرگوني، انطبـاق و  «است.توسعه پايدار در اساس موقعيتي ثابت نيست بلكه 
گيـري توسـعه    ها، جهت گذاري كشي از منابع با هدف سرمايه است كه طي آن، بهره» سازگاري

رگيرنـده نيازهـاي بـالقوه و    تكنولوژيك و دگرگوني نهادينه، همگي در هماهنگي بـا هـم، در ب  
نه فقط در يك كشور  -ها هاي انسان شوند. توسعه پايدار، برآورنده نياز و آرمان بالفعل انسان مي

  ).41،ص1993در سراسر جهان و در حال و آينده است (ليندنر،  -و يك منطقه كه تمامي مردم
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اظرات محوري جهان، تقريباً هاي پاياني قرن بيستم، به عنوان يكي از من توسعه پايدار در سال
زيست، حقوق زنـان   هاي حيات بشري نظير: فقر، نابرابري، آموزش، بهداشت، محيط همه عرصه

المللـي را تحـت    ها و نيز صنعت، سياست، اقتصاد و همكاري هـاي بـين   و كودكان، آزادي ملت
اي نوين با داعيه پاسخگويي به مسائل خطير كه  داده و در عصر جديد به عنوان گستره تأثير قرار

ولفگانـگ زاكـس،    چرخه حيات، طبيعت و نوع بشر را به مخاطره افكنده، مطـرح شـده اسـت.   
» توسعه بدون پايداري و پايداري بدون توسعه وجود نخواهد داشـت «گفته است كه از اين پس 

دي نوين است كه توسـعه از طريـق آن شـادابي و سـرزندگي دوبـاره يافتـه       و اين امر بيانگر پيون
هـا، هماهنـگ بـا     براساس اعالميه ريو:در توسعه پايدار، انسان مركز توجـه اسـت و انسـان    است.

طبيعت، سزاوار حياتي توأم با سالمت و سازندگي هستند.توسعه، حقي است كه بايد به صورت 
زيسـت، بخشـي    ا زيـر پوشـش قـرار دهـد.حفاظت از محـيط     هاي كنوني و آينده ر مساوي، نسل

با توجـه بـه    تواند به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گيرد. جداناشدني از توسعه است و نمي
زيست، كشورها مسئوليت مشترك، ولي متفاوتي در اين زمينـه   سهم متفاوت در آلودگي محيط

 ).33،ص1999دارند (سازمان ملل، 

گردد، نكته اصـلي توجـه بـه ايـن مطلـب       عتبر در تبيين مقوله استناد مياينك به دو تعريف م
توسعه پايدار صرفاً يك هدف يا رسيدن به شـرايطي نيسـت كـه از پـيش تعيـين شـده       «است كه 

باشد بلكه فراتر از اينها است، توسعه پايدار همانند مفـاهيمي چـون آزادي و عـدالت اسـت كـه      
(از مفـاد  » كنـد و بـراي رسـيدن بـه آن بايـد تـالش نمـود        نما جهت ما را تصحيح مي مانند قطب

  )101،ص1992قطعنامه كنفرانس محيط زيست و توسعه سازمان ملل متحد: 
بـرداري از منـابع، مـديريت     توسعه پايدار روند دگرگوني است كه طي آن بهـره : «1تعريف 

بهســازي  هــا، ماهيــت توســعه فنــي و تغييــرات ســازمان همگــي در همــاهنگي و گــذاري ســرمايه
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(كميسـيون  » هـاي آن باشـند    هاي بالقوه و بالفعل براي مواجهه با نيازهاي انساني و آرمان توانايي
  )46: ص 1987جهاني توسعه و محيط زيست، 

دهــي بــه  توســعه پايــدار مــديريت و مصــرف بــر مبنــاي منــابع طبيعــي و جهــت : «2تعريــف 
زهاي انسـاني را بـراي دوران معاصـر و    اي است كه نيا هاي فناوري و سازماني به گونه دگرگوني

گيـري و سـاير    آينده به صورتي مستمر تامين كند. چنين توسعه پايداري (در كشـاورزي، مـاهي  
كنـد كـه    اي مصرف مي هاي جنگلباني) زمين، آب، گياه و منابع ژنتيك انساني را به گونه بخش

دي متناسب و از نظر اجتمـاعي  نيازمند محيط زيست باشد، از نظر فناوري متناسب، از نظر اقتصا
  ).68،ص1988(گزارش شوراي عمومي يونيدو، » قابل قبول باشد

  كشد به شرح زير است: هايي كه در عمل توسعه پايدار را به نقد مي پرسش
  ـ چه چيزي بايد پايدار باشد؟ اهداف و مصاديق توسعه پايدار چيست؟1

شـود، صـرفا در خـدمت     ر تبيلـغ مـي  آيا آنچه توسط كشورهاي صنعتي به نـام توسـعه پايـدا   
پايداري مبادله يك جانبه و استعمار نوين است يا راهكار نويني را فراسوي اهداف بشري نويـد  

داران است يا همـه   دهد؟ آيا توسعه پايدار، براي طبقه خاصي و يا براي جامعه جهاني سرمايه مي
  گيرد؟ آحاد مردم را در بر مي

  هاي توسعه پايدار چيست؟ ها و مالك آيد؟ روش مي ـ اين پايداري چگونه به دست2
ها چقدر اسـت؟ آيـا كشـورهاي جهـان      ميزان مشاركت كشورهاي جهان سوم در اين روش

كننده دستاوردهاي طراحي شده از طرف ممالك صنعتي باشند يا قابليت  سوم صرفا بايد مصرف
  هاي توسعه براي آنها تعريف شده است؟ دسترسي به منابع و روش

ـ راهبردنوين توسعه براي چه مدت پايدار است؟ آيا صرفاً راهكارهـاي كوتـاه مـدت بـراي     3
توانـد سـهم    سال) يا حقيقتا مي 10يا  5داري جهاني است (با تاريخ مصرف  سازي سرمايه نهادينه
  هاي آينده را در نظر بگيرد؟ نسل
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كه در بعد ملي بـه نـام   گردد؟ بسيار پيش آمده است  ـ پايداري در چه بعد مكاني تعريف مي4
ها، اصل چند فرهنگي، حقوق و صنايع محلي و بومي زيرپا گذاشته شده است؛  ملت  يكپارچگي

و در بعد جهاني به نام ايجاد امنيت و يا مبارزه با تروريسـم پايـداري كشـورهاي مسـتقل، عامـل      
  ناپايداري كشورهاي پيشرفته معرفي شده است؟

  
  نايعهاي توسعه در ص بررسي شيوه-4
  ها: ها و سرمشق نگرش -4-1

بردن به اين امـر بـود كـه نگـرش، كـنش و حتـي        ترين دستاوردهاي اين قرن پي يكي ازمهم
هـاي   كنند كـه انقـالب   هاي گوناگون از الگوهاي مادر پيروي مي الگوهاي نظر و عمل در حوزه

س كـوهن بـراي   انديشه حاصل تغيير در الگوهاي مادر است. ايـن نظريـه در ابتـدا از سـوي تـام     
هاي تحليل و عمل بسـط   انقالب ـ به تعبير او ـ در حوزه علم تبيين گرديد و سپس به تمام حوزه  

نمود. با به كـارگيري مـنش ايـن فيزيكـدان، از      ياد مي 1يافت. او از الگوهاي مادر با نام پارادايم
اجرايي صنعتي مواجه  انقالب صنعتي به اين سو ما با دوپارادايم ـ الگوي مادر ـ در حوزه عمل و  

  هستيم:
  
  پارادايم مهندسي و توسعه:-4-2

تاكنون همواره از پارادايم مهندسي به مثابه محور اجرايي توسعه به خصوص در جهان سـوم  
شده است متأسفانه از اين پارادايم در جهـت نقـد و توسـعه صـنايع بـومي اسـتفاده نشـده         ياد مي

  سيار راهگشا باشد.تواند ب هاي آن مي است. نگاهي به ريشه
پا بـه عرصـه وجـود نهـاد. نـامواژه       19و  18اي در قرون  مهندسي به مثابه يك گرايش حرفه

شـد. از آنجـا كـه     مهندسي در اصل يكـي از دسـتاوردهاي گرانقـدر روشـنگري محسـوب مـي      
                                                            

1  -  Paradigm 
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پرداخت تا به گمان خود آن سـاختارها را از   روشنگري به نقد ساختارهاي سياسي و اجرايي مي
هاي طبقـاتي بزدايـد، مهندسـين نيـز از نظيـر چنـين رونـدي بـراي بازانديشـي           ه و يا تبعيضخراف

  هاي سنتي استفاده جستند تا آنها را منطقي كرده و بهينه نمايند. فناوري
در نتيجه همين امر بود كه آموزش مهندسي از سيستم استاد و شاگردان قديم (كه به منظـور  

شد) به آموزش علـوم و رياضـيات ارتقـاء يافـت ابتـدا چنـين        ميانتقال دستاوردهاي سنتي انجام 
هــاي  هــاي فرانســوي سرمشــقي بــراي دانشــگاه Grand Ecole) (تغييــري در فرانســه رخ داد.

هاي بسياري در سرتاسر اروپا و امريكاي شمالي براي آموزش مهندسين  مهندسي شدند. دانشگاه
يل دادند و در آنجا به توسعه نظريات خود تاسيس گشتند. مهندسين تازه نفس موسساتي را تشك

شد كه از نظر فنـي آمـوزش ديـده باشـند. ايـن       پرداختند. تنها به مهندسيني اجازه ورود داده مي
  المللي قرار گرفتند. مؤسسات بسيار مورد توجه و احترام مجامع بين

هـا بهتـرين   هـاي مهندسـي و خردمدارانـه آن    پيشتازان پارادايم مهندسي ادعا داشتند كه روش
هـاي   ابزار براي حل مسائل جامعه است. رويكرد مهندسي در حل مسائل صنعتي داراي همانندي

رفـت و   اي بود كه در حل مسائل اقتصادي ـ اجتماعي به كار مي  بسياري با رويكرد خردمندارانه
 تاخت. آغاز قرن بيستم، طليعـه يـك دوران طاليـي را    هاي كارگري به پيش مي همراه با جنبش

هاي جديد فناوري بـه منصـه ظهـور رسـيد (الكتريسـيته،       براي مهندسين رقم زد: نه تنها پيشرفت
ريزي دولتي نيز بـر مبنـاي    اتومبيل، هواپيما، راديو، غيره) بلكه گرايش غالب در سياست و برنامه

هاي تكنولـوژي توجـه    خردباوري نوين شكل گرفت، و به مقوالت اجتماعي همانند زيرساخت
  نشان داده شد.زيادي 
اند كـه چـالش پـيش     ها، مهندسين قادر به درك اين نكته نبوده رغم تمامي اين پيشرفت علي

سازي قابل حل از نظر علمي / رياضي نيست، بلكه انتخاب دشواري  روي، صرفا يك مساله بهينه
از هـا بايـد صـورت بگيـرد. بـراي مثـال        است كه ميان اسـتانداردها، معيارهـا، هنجارهـا و ارزش   
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هـاي بـادي و يـا     خواسته شد تا نظـر خـود را دربـاره بقـاي آسـياب      1920هاي  مهندسين در سال
هـا دادنـد. و در    توسعه آنها به وسيله فناوري بيان كنند، همگي آنها متفقا، راي به نابودي آسياب

ز كردنـد، و بسـياري ا   عمل ميراث ملي ناحيه خود، آينده شغلي كساني كه از اين راه ارتزاق مي
  مسائل ديگر را نديده نگرفتند.

  
  نقد پارادايم مهندسي و حضور طراحي به مثابه پارادايم:-4-3

مسائل جديدي چهره نشان داد. همزمان با گسترش جامعه صنعتي، آلـودگي،   1960در دهه 
نابودي محيط زيست و زباله خود به مشكالت جديدي تبديل شدند. جمعيـت بـا رشـد سـريع و     

هـاي مسـلحانه جهـان را بـه سـمت       هاي جديدي انجاميد. بحـران  ثروت به بحرانتوزيع نامتوازن 
نابودي بيشتر كشاندند، چرا كه فناوري  در خدمت نابودي جهاني به كار گرفته شده است. واژه 

بسيار براي استدالل در به كارگيري فنـاوري جديـد مطـرح بـود، در      1950كه در دهه » توسعه«
هاي فناوري كه برخورد ابـزاري بـا    كرد. روش بست را تداعي مي صرفا يك جاده بن 1970دهه 

كردند مسـؤول نـابودي محـيط زيسـت و اسـتثمار شـناخته        محيط زيست و طبيعت را توصيه مي
) بــه نقـد مــنش  1968) و هابرمـاس ( 1968شـدند. بـه ويــژه، فيلسـوفان آلمــاني نظيـر مــاركوزه (    

  ايدئولوژيك فناوري علم محور پرداختند.
ــاوري  اگرچــه ب ــاوري، فن ــه فن هــاي جــايگزين را پيشــنهاد   ســياري از انتقادهــاي معطــوف ب

نمودنـد. انتظـار    هاي جايگزين بسـيار دور از دسـترس يـا نامتعـارف مـي      نمودند. ولي فناوري مي
رفت كه ميان مهندسين و ناقدان فناوري نبرد سختي درگيرد. هركـاري كـه مهندسـين انجـام      مي
شد خود موجود مشـكالت و مسـائل    حلي كه ارائه مي بود. هر راهدادند، به هر شكل محكوم  مي

جديدي بود، حتي هر راه حل تكنولوژيك براي مسائل محيط زيست هم به مثابه سرپوشي براي 
هـاي معطـوف بـه     مـيالدي، ارزيـابي   1970شـد. در دهـه    مسائل و مشكالت اجتماعي تلقـي مـي  
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هاي جديد تعريف و تبيـين   ا و تاثيرات فناوريه فناوري به مثابه تالشي در جهت ارزيابي ميراث
شد. اما چنين تالشي از سوي طرفداران فناوري به بازداشت فناوري و استيصـال فنـاوري ناميـده    

  شد.
، مهندسـين  1980و  1970براي مثال در مجادالت مربوط به كارگيري انرژي اتمـي در دهـه   

بـراي ايجـاد    ،تر از تبيين هزينه به صـرفه اي به مراتب فرا  فراموش نمودند كه چالش اصلي مقوله
حتي اگر از مقوله امنيـت نيـز بگـذريم، آنهـا از خـاطر بـرده بودنـد كـه مـردم اصـالً           برق است. 

پذيرند با غول خفته فروپاشي اتمي در يك شهر بيتوته كنند. هر قدر هم كه احتمال انفجـار   نمي
ا در ذهن مردم پـاك نخواهـد كـرد.    اتمي را در عمل كاهش دهيم، به هيچوجه اثر منفي خود ر

). در پرتو اين وضعيت بود كه هر تالشي كه براي محاسبه خطـرات،  45،ص1983(شوورينگ: 
  شد، بيهوده خواهد بود. سازي آنها، كنترل آنها يا بازي با آنها انجام مي كمينه

  
  مباني پارادايم طراحي: -4-4

را بـردوش دارد. همانگونـه كـه    طراح دوشادوش روشنفكر و مهندس رسالت نجات جامعه 
رود؛ مهنـدس نيـز بـه مـدد      روشنفكر، با ابزار خرد به نبرد با خرافات و انحصار توليد انديشه مـي 

تازد، به همان شيوه نيز طراح به سالح هنر و نگـاه   هاي علم به سوي موانع توليد پيش مي رهيافت
نچه جايگاه ديـزاين را بـه مثابـه يـك     سازد. آ افتاده رها مي هاي عقب انساني، جامعه را از نگرش

  اي زير است: دهد، مباني انديشه الگوي مادر ارتقا مي
ـ قرن بيستم به ما آموخت كه:(الف) شـناخت علمـي صـرفا يكـي از اقسـام شـناخت هسـتي        1

كنـد. (ب) خطـر شـناخت علمـي در      است. تفاوت آن صرفا در آن است كه خود را توجيه مـي 
است. زيرا در عمل به نگاه تك بعدي منجر شده كه بقـاي خـود را   گر آن  مكانيسم خود توجيه
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كـرد كـه    سـال پـيش بـاور نمـي     200بينـد. كسـي در    گرايانه مي در روي آوردن به نگرش تقليل
  هاي آشويتس بينجامد. روشنگري به اردوگاه

ت شناسي ما به تغييري بنيادين دست يافته است، پيش از ايـن الگـوي معرفـ    ـ پارادايم معرفت2
  يافت. در فرآيند زير تجسم مي

  يعني :
  
  
  
  

  ولي امروز الگوي معرفت نيز به تغييري بنيادين رسيده است:
  
  
  
  
تئوري خود دستاورد يك كنش است. ما ديگر حق داريم به صـرف آنچـه بـر روي كاغـذ      -
كنيم. كنشي را جهت دهيم. تئوري خـود حاصـل يـك عمـل      آوريم و با علم آنرا توجيه مي مي

  .است
  تواند به يك نگرش و سلطه يك الگو نظير علم محدود شود. ـ معرفت نمي

توانـد پاسـخگوي    نگـرد، نمـي   اي كه از باال به مسـائل مـي   امروزه ديگر رويكرد فن ساالرانه
توانـد   نگرد هم نمـي  هاي توسعه پايدار باشد. از طرفي رويكردي كه از پايين به مسائل مي چالش

  واقعي امروز باشد.پاسخگوي مسائل و مشكالت 

 يهنظر بعد اجرايي

 شناسيزيبايي

 شناسيزيباييبعد اجرايي      

 نظريه
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هايي نيسـت كـه بـر مبنـاي      هاي دست يا سيستم سازي ساخته توسعه فناوري صرفا مقوله بهينه
مجموعه تقاضاها شكل گرفته باشد. تقاضاهاي مربوط به فناوري پويا هسـتند، درسـت بـه ماننـد     

، آنهـا  پردازنـد  هاي موفق صرفا به برآورده ساختن تقاضاهاي موجود نمـي  خود فناوري. فناوري
كنند كه هيچگـاه مـردم    هاي جديدي را باز مي خيزند و براي آنها امكان به چالش با مردم بر مي

افتـد كـه يـك      هاي جديد و موفق تنها زمـاني اتفـاق مـي    به آن فكر نكرده بودند. توسعه فناوري
ارتبـاط  هاي مردمي برسـد كـه بـا فنـاوري در      ها و خواسته فناور بتواند به درك عميقي از انگيزه

طراحي خود را بر روي جامعه به مثابه يك كليت و نيز طبيعت هستند و بتواند در عين حال تاثير 
توان ادعا كرد كـه آنهـا    ارزيابي كند. مسائل اصلي داراي يك مشخصه به خصوص هستند، نمي

باشند. براي حل مسائل فوق، نـه تنهـا بايـد از خردبـاوري      با يك رويكرد تخصصي قابل حل مي
ناوري استفاده نمود بلكه منش خردگرايي را در حوزه سياسـت، اقتصـاد، و قـانون نيـز بـه كـار       ف

  بست.
  
  رهيافتي بر مقايسه مكاتب توسعه: -5

هاي مدرنيزاسيون و ساير مكاتب ناقد آن در برابر توسـعه   توان با سنجش مجموعه مكتب مي
  پايدار به نتايج زير دست يافت:
دهـد، تغييـري اسـت كـه در ماهيـت از پـارادايم        يـدار جهـت مـي   (الف) : آنچه به توسـعه پا 

مهندسي با پارادايم طراحي انجام شده است. اگر ايـن سرمشـق را بـه خـوبي نشناسـيم، فـارغ از       
  نقدهاي متعارف، به دام الگوهاي ارتجاعي خواهيم افتاد:

 

 سرمشق توسعه شيوه توسعه
 پارادايم مهندسي  مدرنيزاسيون و مكاتب ناقد

 پارادايم طراحي عه پايدارتوس
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  (ب): نكات عمده تفاوت ميان اين دو پاراديم در عوامل زير است: 
  در برابر تئوري محوري پارادايم مهندسي، پارادايم طراحي، كنش محور است. -1
در برابر علم ـ محوري پارادايم مهندسي، پاردايم طراحي، نگرشي جهان شـمول دارد. بـه     -2

هاي انساني، اهميـت   گر در علم تاكيد بر پژوهش است، و در حوزه نظريههمين دليل است كه ا
شود؛ در حوزه طراحي عنصر آفرينش در كنار عنصر فرضيه  يكسان فرض مي  فرضيه و پژوهش

و مؤلفه پژوهش به يك اندازه اهميت دارد و به همين دليل طراح از يك سو نگـري بسـيار دور   
  خواهد بود.

احي صنعتي است كه ميالد و رشـد پـارادايم طراحـي را شـاهد بـوده      در قرن بيستم در طر -3
است. پارادايم طراحـي را بـه خـوبي نخـواهيم شـناخت مگـر دسـتاوردهاي طراحـي صـنعتي را          

  هاي موفق اين پارادايم را در كنش طراحي صنعتي جستجو كرد. بشناسيم، پس بايد نمونه
  
  هاي توسعه پايدار: باز تعريف مؤلفه -6

هاي انتقادي بسيار عميق داشته است. در گذشته مراد از توسعه  يدار ريشه در نگرشتوسعه پا
طرفي فرهنگي و سياسـي و در   كردن تمام جهان ـ با تظاهر بر بي  عبارت بود از تالش براي غربي

واقع تحت مفروضات جانبدارانه ايدئولوژيك. ولي رنه مـائو دبيركـل پيشـين يونسـكو در سـال      
مهنيـد  » شود كه علم به فرهنگ تبديل شده باشد توسعه زماني محقق مي«د: گوي چنين مي 1963

كند حتي كوچكترين دستاورد علمي زمـاني بـه صـورت     المنجره، پژوهشگر مراكشي اضافه مي
آيد كه از طرف جامعه جذب شود و به مثابه جزيي از شيوه زندگي مردم  پديده فرهنگي در مي

  درآيد.
  را در ذهن خود مرور كنيم: اگر بار ديگر پرسش نخستين
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هـاي توسـعه    چه چيزي بايد پايدار باشد؟ اهداف و مصاديق توسعه پايدار چيسـت؟ و مؤلفـه  
  توان جست؟ پايدار را در چه مي

  كنيم. در پاسخ به آن مولفه پايداري را با سه شاخصه زير برآورد مي
 پايداري در توسعه

  
  

  پويش فرهنگ ملي                         تعادل با زيست بوم درونزايي توسعه                       
  

 شاخصه هدف براي ايجاد استمرار شاخصه پايداري توسعه

 صنايع بومي درونزايي توسعه
 سنت وبافت كشور پويش فرهنگ ملي

  محيط زيست هماهنگي با اكوسيستم

  

  ها مي پردازيم. اينك به توضيح هر يك از اين شاخصه
درونزايي توسعه، استعال يـا تلفيـق صـنايع بـومي كشـور هـدف بـا صـنايع پيشـرفته           ـ مراد از

باشد. به اين معنا كه با ورود فناوري جديد، صنايع متنـاظر بـومي حـذف نشـوند، بلكـه ميـان        مي
ساختارها و بستارهاي ادراكي، فني آن با فناوري جديـد اسـتمراري منطقـي و كـاربردي ايجـاد      

  نتي چين با پزشكي نوين غربشود. مثال: تلفيق طب س
بـودن   شود از حيث عقيم ـ الزم به ذكر است، بيشترين انتقادهايي كه به مقوله توسعه پايدار مي

هايي است كه صـرفاً نقـش    يافتن آن به شاخصه اين راهبرد در آميزش با صنايع بومي و نيز تقليل
هاي  ونزايي صرفا يكي از شاخصهكنند. ولي عقيده نگارنده بر اين است كه در نظارت را ايفا مي
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توسعه پايدار است و جايگزين ساختن صرف آن به جاي توسـعه پايـدار، مـا را از پـرداختن بـه      
  دارد. عوامل فرهنگي باز مي

  اي است كه: ـ منظور از پويش فرهنگي: باز تعريف يا برساختن مباني فرهنگ به گونه
ها و ساير تكثرها ايجاد شـود و از   ، اقليتها ـ هويت فرهنگي در تعامل با هويت پاره فرهنگ

  سازي و بنيادگرايي جلوگيري به عمل آورد. تقليل
  ـ دسترسي مردم به عناصر فرهنگي را در مقياس عموم فراهم آورد.

  دهي فرهنگ خود را اعطا كند. ـ به مردم امكان مشاركت در شكل
اسـت كـه بايـد در فرآينـد      ـ مراد از پايداري با زيست بوم، نه يك شاخصه بلكـه راهبـردي  

هـاي اروپـايي واژه طبيعـت بـا حـرف تعريـف مؤنـث تبيـين          توسعه به آن وفادار مانـد، در زبـان  
اي است كـه بايـد بـر آن مسـلط شـد و از آن كـار كشـيد، نشـانگر          شود، يعني طبيعت مقوله مي

طبيعت نـه   شناسي غربي حاكم است. در توسعه پايدار اي است كه بر هستي ديدگاه مرد ساالرانه
اي است كه هويت دارد، زنده است و بايد با آن به  شود، بلكه سوژه به مثابه يك ابژه تعريف مي

  زبان فناوري مكالمه نمود، زيرا بدون طبيعت انساني زنده نخواهد بود.
  
هاي نگرش به طراحي صنعتي در جهت استمرار پيشـرفت فنـاوري ـ     روش -7

  اقتصادي:
هاي برآورد جايگاه طراحي  توان روش هاي آينده مي و پژوهشبراي گشايش حوزه بررسي 

  هاي زير تعريف نمود: صنعتي در توسعه پايدار را با نگرش
هـاي برجسـته آن    ـ نگرش شاخص: برآورد طراحي صنعتي به مثابه شاخص توسعه، از مثال1
بـراي هـر   شناختن حق امضاي طراح صنعت، الزام وجود طرح رسمي  توان به الزام به رسميت مي

محصول توليدي و رعايت استانداردهاي طراحي در محصوالت عرضه شده در بـازار داخلـي و   
جهاني نام برد. شايان ذكر است هر چند معيارهاي ياد شده به عنوان شاخص توسـعه از ديـدگاه   
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تواند صـرفا   سازمان تجارت جهاني پذيرفته شده است ولي بايد از ياد نبرد كه توسعه پايدار نمي
هـا شـكل گيـرد و نيازمنـد بالنـدگي نهادهـاي مـدني مـرتبط، بـاز           ر مبناي توسعه كمي شاخصب

  سازي صنايع بومي و تبيين جايگاه محوري براي طراحي صنعتي است. هويت
هاي علمـي ايـن رشـته در     سازي فرآيند توسعه، استفاده از داده ـ نگرش هويتي: عامل بومي2

صنايع بومي كشور و تعيين راستاي تبديل سپرده ارزي  جهت شناسايي، تخمين پتانسيل و توسعه
به سرمايه مولد در جهت بازسازي، تكامل و تلفيق فناوري نوين با صنايع بومي كشور در عرصه 

  جهاني.
ريـزي توسـعه؛ تعيـين     ـ نگرش محـوري: بـرآورد طراحـي صـنعتي بـه مثابـه محـور برنامـه        3

اي كشـور و ايجـاد همـاهنگي ميـان ورود     هاي توسعه صـنعتي متناسـب بـا نيازهـ     گذاري سياست
فناوري جديد و نيازهاي جامعه از طريق ايجـاد كـاربرد، فرهنـگ و تعيـين راسـتاي نـوين بـراي        

ي فوق در دستاوردي بنـام محصـول عرضـه    ها فعاليتهاي مختلف؛ مشتق تمامي  تعامل تخصص
  شود. مي

  
  نتيجه گيري:

سـياري بـه عمـل جراحـي پيونـد دارد.      راهبرد توسعه، در كشورهاي در حال رشد، شباهت ب
براي آنكه عضو پيوندي ـ فنـاوري، فـرآورده، فرهنـگ يـا هـر عامـل ديگـر ـ از طـرف جامعـه            

ها ـ كه بسي فراتر از شاخصه محـيط زيسـت اسـت ـ توجـه        پذيرفته شود، بايد به كليتي از مؤلفه
جهان سوم بـا اسـتعمار    داشت. متأسفانه به سبب تجربيات ناخوشايند گذشته، واژه توسعه در نزد

ترادف يافته است. از اين روي است كه امروز بـه راهبـرد توسـعه پايـدار بـه مثابـه نقطـه اميـدي         
شود. براي آنكه راهبرد توسعه پايدار نيز به سرنوشت مكاتـب پيشـين دچـار نشـود،      نگريسته مي

  گردد: راهكارهاي زير عرضه مي
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هـاي پايـداري در توسـعه پايـدار بـرآورد       لفهالف: انعطاف با محيط زيست صرفاً يكي از مؤ
شود. حضور دو مؤلفه ديگر يعني مولفه هاي درونزايي توسـعه و پـويش فرهنگـي دو مؤلفـه      مي

  الزم در ارتقا توسعه پايدار به مثابه يك راهبرد است.
باشـد. ايـن پـارادايم در برابـر      ب: ماهيت توسعه پايدار با پارادايم طراحي قابـل تعريـف مـي   

شـود كـه    گيرد و عدم توجه به نكته كليدي فـوق منجـر بـه ايـراد مـي      دايم مهندسي قرار ميپارا
توسعه پايدار صرفاً به مثابه يك روش نقادي تقليل داده شود. قرن بيستم بيشترين نمود پـارادايي  

  طراحي را در كنش طراحي صنعتي يافته است.
راحـي صـنعتي و توسـعه پايـدار     ج: با توجه به مطالب ياد شـده، از بـرهم كـنش دو سـويه ط    

تــوان بــه مثابــه شاخصــه، روش ســازماندهي و سرمشــق توســعه ســود جســت كــه صــرفاً بــا   مــي
هاي يـك توسـعه پايـدار را بـه درسـتي اجـرا        توان مؤلفه شدن به عامل اخير است كه مي نزديك

  نمود.
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