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پیشگﻔﺘار
تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوﺯوي
و جوانان اين مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتي همه جانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اﻗتﻀاﺋاﺕ ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمي ،تﺨﺼﺼي
و فﮑري درباره پيشــرفت اســالمي ايراني ،برگزاري نشســتهاي علمي و تﺨﺼﺼي ،تاســيﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهيه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخي
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گســترﺵ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعي در حوﺯه
الگوي اســالمي ايراني پيشــرفت ،آثاري را به ﺻورﺕ تﻚ نگاشتهاي علمي فاخر مﻨتشر نمايد.
تﻚ نگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نيمه مﺒسوﻁ است كه توســﻂ يﻚ پﮋوهشگر خﺒره در يﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚ نگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است
و نويسﻨده با پرداﺯﺵ و تحليﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پيشين و افزودن يافتههاي پﮋوهشي
جديد خود و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯميﻨه مورد بررسي ميگشايد.
سلسله تﻚ نگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي اﺯ اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯيابي ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار ميگيرد .در پايان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نويسﻨدگان
تﻚ نگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهيه ،تدوين و انتشار اين
سلسله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افق هاي نو و
روشﻨي را در پيﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃي مسير تدوين و
33
تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت گام هاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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چکیده
این تکنگاش��ت با ه��دف مروري بر مفاهيم و نظريههاي مرس��وم توس��عه و نيز تبیین
ایرانی پيشرفت برای دستیابی کشور
ضرورت و الزامات كلي طراحی یک الگوی اسالمی ِ
به پيشرفت(اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی) بهرشته تحریر در آمده است .بهاین
منظور پس از ذکر مقدمهای در باب مراحل تطور تفکر توس��عه در جهان ،مفهوم توس��عه
موردبحث قرار گرفته و دیدگاه تعدادي ازاندیش��مندان این عرصه آورده شده است .مرور
تعدادی از مکتبهای مختلف ،بخش بعدی این مطالعه را تشکیل میدهد .سومين قسمت
به بررس��ي برخي از مطالعاتی میپردازد که بهگونهای ضرورت و یا عدم ضرورت طراحی
الگوی اسالمیایرانی پيشرفت را مورد مداقه قرار دادهاند .در ادامه ،به بیان دالیل ضرورت
طراحی الگوی اسالمیایرانی پيش��رفت پرداخته شده است .توجه به محوریت «عدالت»
در الگوی مذكور و برخی کارکردهای آن و الزامات حاکم بر آن در قسمتهای بعدی این
مقاله به آن پرداخته شده است .نتیجه به دست آمده از تکنگاشت این است که به دالیل
متعددی کشور ما نیازمند داشتن الگوی پيشرفتي است که مولود جهانبینی اسالمی بوده
و با ظرف «پيشرفت» که کشور ایران میباشد ،سازگار باشد .در پایان برخی موانع فراروی
کشور جهت عبور از وضعیت فعلی و رسیدن به وضعیت مطلوب مورد اشاره قرار گرفتهاند.
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مقدمه
برخورداری از زندگی در یک جامعه آرمانی که منزه از پدیدههایی باشد که مانع سعادت
انس��ان (صر فنظر از اعتقادات مذهبی و یا مرامی او) میش��ود ،همواره یکی از آرزوهای
بش��ر در بلندای اعصاری بوده اس��ت که تجربه زندگی در این کره خاکی را داشته است.
این آرزو به شکل مدینه فاضله افالطون« ،اتوپیا »1یا «ناکجاآباد» در یونان باستان ،مدینه
فاضله ابونصر فارابی و یا جامعه آباد پر از عدل و داد در دین اسالم  -و به خصوص مکتب
انتظار در مذهب ش��یعه -و یا جامعه کمونیس��تی در مکتب مارکس و نیز در ادبیات ملل
مختلف جهان بهخوبی مش��هود اس��ت .این آرزو به خاطر آن اس��ت که انسان هیچگاه از
ش��رایط حاکم بر زندگی فردی و اجتماعی خود راضی و خشنود نبوده است و همواره در
تالش برای ساختن جامعهای بوده که به آرمانهایش نزدیکتر باشد .این تالش زمانی به
شکل کاوش در دل زمین ،فرو رفتن در اعماق دریاها و سیر در فضا نمود پیدا کرده است
و در برهههایی از تاریخ بهصورت مبارزه با کسانی که او را از ساختن جامع ه ایدهآلش باز
میداشتهاند ،عینیت مییافته است .وقوع دهها نهضت آزادیبخش و عدالتطلبانه در طی
قرون متمادی مصادیقی از تالش انسان برای تحقق جامعه آرمانیاش بوده است .میتوان
گفت که انس��ان به طور مداوم از یک طرف در فکر افزایش دانش خود از جهان هس��تی
و بهکارگیری آن در جهت بهبود ش��رایط زندگی فردی و جمعی خودبوده اس��ت -همان
چی��زی که میتوان در کلیت خود دس��تیابی به فناوری نامید -و از دیگر س��و ،دغدغه
بهرهمندی همه انسانها و جوامع از این دستاوردها را داشته است -همان چیزی که آن
را «عدالت» تصور میکرده است .این تالشها و جدالها در طول تاریخ اشکال متفاوتی به
خود گرفته و هر چه بشر به زمان حال نزدیکتر شده است ،آرمانهای وی مدونتر شده
 8و به شکل علمیتری ارائه شدهاند.
1- Utopia.
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انقالب صنعتی انگلستان که در نیمه قرن هفدهم اتفاق افتاد و بعدها به سایر کشورهای
غربی و آمریکای شمالی تسری یافت ،این کشورها را در موضع برتری نسبت به کشورهایی
ک��ه از تمدن و پیش��ینه برتری نیز برخ��وردار بودند ،قرار داد .به عنوان مثال ،بر اس��اس
یک برآورد ،کش��ورهای اروپای غربی که در سال اول میالدی فقط ۸/۱۰درصد از تولید
ناخال��ص داخلی جهانی( )WGDPرا تولید میکردهاند ،س��هم خود را به  ۳/۲۰درصد از
 WGDPدر س��ال  2001افزایش دادند .در مقابل س��هم قاره آس��یا از  ۱/۷۵درصد در
ابت��دای دوره مورد بحث به  ۹/۳۰درص��د در  2001کاهش پیدا نمود .1قدرت روز افزون
صنعتی و اقتصادی این کشورها موجبات تسلط آنها را بر سایر ملل در اقصی نقاط جهان
فراهم نمود .این تس��لط که در اغلب موارد با اشغال نظامی کشورهای تحت سلطه همراه
بود ،منافع اقتصادی فراوانی را برای کش��ورهای اس��تعمارگر ایجاد نمود که از آن جمله
میتوان به غارت منابع طبیعی کش��ورهای تحت س��لطه از یک سو و ایجاد بازار مصرف
ْ
شرایط
برای کاالهای صنعتی رو به تزاید کشورهای سلطهگر از سوی دیگر اشاره کرد .این
رشد اقتصادیِ پایداری را در این کشورها به ارمغان آورد ،بهگونهای که بر اساس برخی از
برآوردها ،کش��ورهای مورد بحث از متوسط رشد اقتصادی دو درصد و رشد درآمد سران
یک درصد در طی دو قرن گذشته برخوردار بودهاند و لذا توانستهاند سطح برخورداریهای
اقتصادی-اجتماعی مردم خود را به طور روزافزونی بهبود بخشند.
وقوع جنگهای جهانی اول و دوم بین کشورهای مسلط جهانی موجبات ضعف آنها را
در اداره کشورهای وابسته به آنها فراهم نمود .این وضعیت به همراه افزایش آگاهیهای
ملل تحت س��لطه موجب ش��د که نهضتهای آزادیبخش در اغلب این کش��ورها شکل
ِ
گرفته و مبارزات آنها علیه اشغال کشورشان اوج گرفته و در نهایت به استقالل سیاسی
کشورهای مذکور در قرن بیستم منجر شود .تشکیل حکومتهای ملی در این کشورها و
اوضاع نابهسامان اقتصادی ،رهبران این کشورها را به فکر چار ه انداخت .وجود کشورهای
پیش��رفته به لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و فناوری ،دالیل قانعکنندهای برای کش��ورهای
تازه بهاستقاللرس��یده برای پیروی از تجربیات کش��ورهای غربی ب��ود .به طور طبیعی،
پردازان اقتصادیِ غربی نظریاتی را که به آنها نظریات رشد و توسعه اقتصادی گفته
نظریه
ِ
شد ،برای پیشرفت اقتصادی این کشورها ارائه نمودند .نظریات مذکور در طی حدود یک

1- Madison(2003) Table 8.b Adapted from: Barbier B. Edward(2006) Natural Resources and Economic
Development Cambridge University press pp. 2-3-45.
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قرن ادبیاتی را شکل دادند که به آن ادبیات توسعه اقتصادی گفته میشود .ادبیات مذکور
اقتصاددانان توسعه صرفا به
پنج دوره نس��بتا متمایز را تجربه نموده است .در ابتدا توجه
ِ
رش��د اقتصادی معطوف بود و توس��عه با رش��د اقتصادی مترادف فرض میشد .نظریات
رشد مراحل روستو ،طرح مارشال ،مدل رشدهارود -دومار از جمله نظریات مربوط بهاین
مرحله از تفکرات توس��عه اقتصادی بودند .بعدها برخ��ی از اقتصاددانان به نتایج حاصل
از بهکارگیری دیدگاههای رش��دانگارانه توسعه در کشورهای توسعه نیافته انتقاد کرده و
بهگونهای مالحظات اجتماعی را از ضروریات توسعه قلمداد کردند .این دیدگاه که بیشتر
همراهی رشد و
متعلق به س��اختارگرایانی مانند دادلی س��یرز و پل باران بود ،توس��عه را
ِ
تغییرات اجتماعی میدانست .شاید بتوان کمال این دیدگاه را غلبه تغییرات اجتماعی بر
پیش��رفتهای صرفاً اقتصادی در فرایند توسعه از نظر این اقتصاددانان نامید.آنجا که به
قول دادلی س��یرز ،1فرایندی را که در آن نابرابری ،فقر و بیکاری کاهش نیابد به س��ختی
میتوان یک فرایند توس��عه نامید .در چهارمین مرحله از نظریات توسعه ،توجه به انسان
به عنوان محور و بهرهبردار اصلی توسعه در کانون توجه اقتصاددانان توسعه قرار گرفت و
بحث توس��عه انسانی توسط اقتصاددانانی مانند محبوب الحق پاکستانی و آمارتیا سن و
رانیس مطرح شد .در آخرین مرحله از تکامل تفکر توسعه اقتصادی ،نظرات اقتصاددانان
به توس��عه پایدار معطوف شد .این دیدگاه در اواخر قرن بیستم ابتدا توسط مکتب رم در
حمایت از محیطزیست مطرح و سپس توسط دیگران به ابعاد اقتصادی ،زیست محیطی
و اجتماعی تعمیم داده ش��د .با این وجود ،درک یکس��انی از مفهوم توسعه پایدار در بین
نظریهپ��ردازان مربوط��ه وجود ندارد و ب��ه همین دلیل از ناحیه برخ��ی از اقتصاددانان و
متفکران اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفت ،تا اینکه در یک تعریف رس��می که در س��ال
 1987توسط کمیسیون جهانی محیطزیست و توسعه ) 2)WCEDاز کمیسیونهای زیر
نظر سازمان ملل ارائه شد ،توسعه پایدار به توسعهای اتالق شد که « نسلهای آتی حداقل
بهاندازه نسل فعلی از امکانات زندگی بهره مند باشند»(قوش.)2006 :
تحوالت اقتصادی در دنیای واقعی نیز دورههایی را پش��ت س��ر گذاشته که از یک منظر
میتوان آنها را به دورههای کشاورزی ،صنعتی و فراصنعتی (که به تعبیری اقتصاددانهایی
اقتصاددانان معاصر ،اقتصاد در دوره
محور گفته میشود) تقسیم نمود .به اعتقاد تعدادی از
ِ
1- Dudly Seers.
2- The World Commission on Environment and Development.
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جدید از جهت س��هم دانش در اقتصاد ،محرک رش��د اقتصادی و ایجاد اشتغال و توزیع
ث��روت بهکلی با دورههای قبلی متفاوت میباش��د ،بهگونهای که عدهای را متقاعد نموده
کهاین اقتصاد را اقتصاد جدید بنامند.
مفهوم توسعه
اگرچه تعریف علمی یا اصطالحی این واژه را نمیتوان بهمثابه تعریف لغوی واژه توس��عه
تلقی کرد ولی با این حال ،اشاره به مرجع لغوی این واژه آن هم در زادگاهش (کشورهای
انگلیس��یزبان) خالی از فایده نیست .واژه توسعه ترجمه  Developmentاست .در زبان
انگلیس��ی Develop ،بیشتر به معنای «ظهور» است و مفهوم خوبی و بدی در آن نهفته
نیست .مث ً
ال ظاهر کردن فیلم عکاسی را  Developمیگویند؛ این که تصویر ،خوب یا بد
باشد در اینجا مطرح نیست .در فرهنگ انگلیسی آکسفورد ،واژه  Developmentبه معنای
«بازشدن تدریجی» ،بارز شدن (درآمدن) کاملتر اجزای هر چیز ،تطور (  )Evolutionو
رشد آنچه که در نطفه مکنون میباشد آمده است .اگر توسعه را از حیث لغوی بهاین معنا
بگیریم که چیزی را که بهصورت نطفه و جنین است ،بهصورت کامل و اصل آن دربیاوریم،
این نشان نمیدهد که آیا صورت اصلی آن بهتر است یا بدتر به بیان بهتر در این تعریف
واژه توسعه دارای هیچ بار ارزشی نمیباشد(طالبان.)200-204 :۱۳۷۹ ،
هرچند از قرن هش��تم هج��ری ( 14میالدی) ،این واژه ب��رای توضیح برخی پدیدههای
اجتماعی به کار رفته است ،لیکن استفاده وسیع از این واژه بهعنوان یک چارچوب تحلیلی
برای درک پیش��رفت جوامع انس��انی ،به بعد از جنگ جهانی دوم و در دهههای -1960
 1950مربوط میشود .در آن زمان این واژه مترادف با نوسازی ،رشد ،صنعتیشدن و برای
تعبیرات و اصطالحات مشابه به کار میرفت.
توس��عه در الگویی که مورد توجه افرادی چون لرنر ،ش��رام و راجرز بود ،به معنی خروج
از لفافه اس��ت .در قالب نظریه نوس��ازی ،لفاف همان جامعه سنتی ،فرهنگ و ارزشهای
مربوط به آن است که جوامع برای متجدد شدن باید از این مرحله سنتی خارج شوند .به
اعتقاد آنها برای دستیابی به توسعه باید از مرحله سنتی خارج شد و به تجدد رسید .در
این تعریف از توسعه نکاتی را باید مد نظر داشت که مهمترین آنها عبارتنداز اینکه اوالً
توسعه را مقوله ارزشی تلقی کنیم؛ ثانیاً آن را جریانی چندبعدی و پیچیده بدانیم و ثالثاً 11
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به ارتباط و نزدیکی آن با مفهوم بهبود 1توجه داشته باشیم.
در تعریف توس��عه میتوان از دس��تهبندی به روش پیشینی 2یا پسینی 3استفاده کرد :در
روش پیش��ینی ابتدا باید تعریفی کلی از توس��عه ارائه داد و ضمن تعریف ،مطلوبترین و
بهترین اوصاف را برای جامعه توس��ع یافته برش��مرد ،بهگونهای ك��ه دربردارنده و حافظ
تمامی چیزهایی باش��د که خوب میانگاریم و ردکنن��ده و محوکننده تمامی آنچه که بد
میپنداریم ،باش��د؛ به طور خالصه ،جامعه آرمانی مطلوب .س��پس کشورهای جهان را با
آن تعریف بسنجیم و هر کشوری را با این تعریف صدق نکرد ،توسعهنیافته قلمداد کنیم.
در تعریف پسینی از توسعه ابتدا باید مصداقهای عینی و واقعی توسعه را درنظر بگیریم؛
یعنی توس��عهای که ذکر میشود در کجا تحقق یافته اس��ت و مرجع تجربی این مفهوم
چیست .با مشاهده در عالم خارج ،میبینیم که در فرض یک دسته از کشورها توسعهیافته
و س��ایر کشورها توسعه نیافتهاند .سپس مشخصات و ویژگیهای مشترک کشورها گروه
اول را مبنای تعریف قرار میدهیم .بهاینترتیب ،خصایص مزبور آن چیزی است که ما از
توسعه به عنوان واقعیت میشناسیم.
حال اگر توس��عه را یکی از موجودات واقعی بدانیم که در عالم خارج تحقق یافته ،باید از
آن تعریف پس��ینی ارائه داد .ولی اگر توسعه را اصال جزو امور يا موجود واقعی ندانیم و از
اموری بش��ماریم که میخواهیم آن را ایجاد کنیم و تاکنون وجود خارجی نداش��ته ،ارائه
تعریف پیشینی ضروری است(همان.)202 :
ب��ا این هم��ه ،باید اذعان کرد که مراد و مطلوب ما از مفهوم توس��عه هنوز در هیچ جای
یشود .به بیان بهتر ،ما نمیتوانیم واقعیت خارجی برای مراد و مقصود خود
جهان یافت نم 
از توسعه ارائه کنیم .پس در این صورت ،نیازمند یک تعریف پیشینی هستیم و برای یک
تعریف پیش��ینی باید نشان دهیم که مطلوب ما از یک جامعه توسعهیافته چیست؟ و آن
مدینه فاضلهای که از آن سخن میگوییم كدام است؟ بهنظر میرسد براي پاسخ به سوال
مطروحه ابتدا باید بهاین سئوال کلیدی (که فیلسوفان و متفکران دورانهای گذشته از آن
سخن به میان آوردهاند) كه «سعادت چیست و سعادتمند کیست» پاسخ دهیم .به بیان
بهتر ،باید نشان دهیم که جامعة مطلوب از نظر ما چه جامعهای است؟ در این مجال قصد
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پاسخ گفتن بهاین سوال مبنايي وجود ندارد؛ بلکه هدف ارائه یک چارچوب و مدل مناسب
جهت ورود بهاین بحث میباشد.
توسعه اقتصادی
تالش برای درک مفهوم توس��عه ،حقیقتی است که در جوامع امروزی ،چه در کشورهای
موسوم به توسعهیافته و پیشرفته و چه در کشورهای کمتر توسعهیافته ،فضیلت و هدفی
غیرقابل فروگذاری میباشد ،بهگونهایکه همواره میان دانشمندان آن حوزه اختالف نظر
در رابطه با تعریف ،هدف و راههای دس��تیابی به آن ،وجود داشته است؛ که همگی نشان
از تفاوت در فرهنگ و تمدن میان آن ملتهاس��ت .اگرچه موضوع توس��عه ،ادبيات بسيار
وسيعی در علوم اجتماعي ،به ويژه در اقتصاد و علوم سياسی ،به خود اختصاص داده است،
اما این نام تجاری در بیشتر اوقات از منظر اقتصادی آن مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
معنی افزایش در رشد همراه با
توس��عه و پیش��رفت کش��ورها از جنبة اقتصادی آن ،به
ِ
افزایش در ظرفیتهای تولیدی ،اعم از ظرفیتهای فیزیکی ،انسانی و اجتماعی میباشد.
کم ِی تولید حاصل خواهد شد؛ اما در کنار آن نهادهای
درواقع ،در توسعة اقتصادی ،رش ِد ّ
اجتماعی نیز متحول خواهند شد ،نگرشها تغییر خواهند کرد ،توان بهرهبرداری از منابع
موجود بهصورت پویا افزایش یافته و بهمرور ،خالقیت و نوآوری در جامعه شکل میگیرد.
اگر بخواهیم رش��د و توسعة اقتصادی را با یکدیگر مقایسه کنیم ،میتوان گفت که رشد،
متضمن افزایش در نهادههای منجر به تولید و همچنین افزایش در کارآیی و بهرهوری آن
نهادهها میباشد .اما توسعه فراتر از این است ،بهاین معنی که در توسعه ،ترکیبات تولید
و سهم نسبی نهادهها در فرایند تولیدی تغییر میکند.
توس��عه چه از جنبة اقتصادی و چه از جهات دیگر ،فرایندی بلندمدت و فراگیر اس��ت و
همة جامعه با تمامیت آن ،در طی چندین دهة متوالی حرکت به سمت توسعه را تجربه
میکند .به عبارت دیگر ،باید گفت که توسعه نهایت ندارد ،چون محور آن انسان است که
همواره در تکاپوی خلقی جدید است؛ تا انسان هست این پویایی وجود خواهد داشت ،چرا
که به اعتقاد میسرا ،توسعه یک فرایند است و نه یک وضعیت .بنابراین به وضوح میتوان
دریافت که توسعه یک پدیدة کیفی است ،گرچه در یک بستر کمی (رشد اقتصادی) اتفاق
میافتد .با این وجود ،برای مقایسة کشورها از نظر میزان توسعهیافتگی ،نیازمند جستجوی 13
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نشانههای کمی در جوامع میباشیم .شاید به همین دلیل است که اقتصاددانان هر کدام
معیارهای متفاوتی برای توس��عه ذکر کردهاند ،که برخی از آنها صرفاً کمی بوده (درآمد
سرانه ،برابری قدرت خرید 1و درآمد پایدار )2و تعدادی دیگر ترکیبی از شاخصهای کمی
و کیفی (توسعة انسانی 3و درآمد) میباشند( سلیمیفر.)1820 :1382 ،
مفهوم توسعه در نگاه نظریهپردازان
توس��عه مفهومی اس��ت که از دهههاي آغازين قرن بيستم از س��وی نظریهپردازان برای
کش��ورهایی مطرح شد که از سطح پائین رش��د اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی برخوردار
بودن��د .هدف اولیه نظریهپردازان از بیان توس��عه ،ارائه الگ��و و مدلی برای حرکت جوامع
توسعهنیافته به سبک کشورهای غربی بود .با این حال کمکم مفهوم توسعه دچار پیچیدگی
و تعریفهای متعدد و مبهمی شد؛ بهطوریکه ارائه یک اجماع بین نظریهپردازان توسعه
برای آن مش��کل ش��د .واكاوي مفاهيم و نظريههاي رايج توسعه از ابعاد گوناگوني نهتنها
مفيد ميباشد ،بلكه يكي از ضرورتهاي تدوين الگوي اسالميايراني پيشرفت است ،زیرا
اوالً فهم و درك ما را از اين مفاهیم افزايش میدهد ،بهگونهایكه در پرتو آن میتوان به
يك زبان مفاهمه مش��ترك دس��ت يافت .اين ِ
درك تقريبا يكسان از مفهوم توسعه زمينه
را براي شناس��ايي نقاط اش��تراك و افتراقي را كه «پيشرفت» در الگوي اسالمیایرانی مد
نظر میباشد ،با الگوهاي رايج توسعه مشخص خواهد نمود .ثانياً ،نظريههاي رايج توسعه
را که دستاورد بيش از يك قرن تالش بشر در عرصه نظريهپردازي توسعه بوده و انباشت
عظيم��ي از دانش در این زمینه بهش��مار میآید ،در اختيار ق��رار میگیرد و میتوان از
پيمودن مسیرهايي كه تجربه شدهاند ،بي نياز شد .به عنوان مثال ،مدتها طول كشيد تا
جامعه بشري از نگاه «كااليي» به نگاه «آزادي» به توسعه رسيد .داليل اين تطور فكري
نارس��اییها و عدم توفیقهایی بوده اس��ت که بش��ر در نیل به اتوپیای مورد نظرش با آن
مواجه شده است.
صاحبنظران چهار بعد اقتصادي ،فرهنگي ،سياسي و اجتماعي براي توسعه قائل میباشند.
اما بهدلیل اینکه در طول تاريخ و در عصر حاضر نيز نيازهاي اقتصادي بهگونهای اولويت

14

1- )PPP) Purchase Power Parity
2- Sustainable Income Index
3- Human Development Index

گذار آغازینی از مفاهیم و نظریههای توسعه به سوی الزامات کلی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

خود را نش��ان دادهاند ،معموال به بعد اقتصادي توس��عه ،بيشتر توجه شده است .در بحث
توس��عه اقتصادي ،نظریهپردازان بزرگ و صاحبنامي وجود داشتهاند كه نظريات آنان از
زاويههاي مختلفي طبقهبندی شده است .یکی از این طبقهبندیها از منظر امكان يا عدم
امکان دستیابی كشورهاي توسعهنيافته به توسعه میباشد .مكاتبي مانند کالسیک ،نئو
كالسيك(محافظهکار) ،ساختارگرایی ،وابستگي(رادیکال) و غیره در این عرصه از یکدیگر
متمایز ش��دهاند .منظر دیگر اینکه طبقهبندی انجامش��ده از جهت هدفی بوده است که
توسعه دنبال میکند .شايد بتوان به چهار طبقهبندی در این رویکرد قائل شد :گروهي كه
هدف توس��عه را رفاه اقتصادي میدانند و نگاه كااليي به توسعه دارند؛ گروهي كه توسعه
را از مقوله آزادي میدانند .نظریهپردازان کالس��یک و نئوكالس��يك عمدتا در گروه اول و
صاحبنظرانی مانند آمارتياسن در گروه دوم جاي میگيرند .این در حالی است که گروه
س��وم بیشتر نگاه فرهنگی و ارزشی به توس��عه دارند .صاحبنظرانی مانند دنیس گولت،
میسرا و حتی تودارو را میتوان در این گروه جای داد .شاید نگاه عدالتطلبانة بیننسلی(از
جهت توزیعی) به توسعه و توجه به پايداري آن آخرين تطور نظريات توسعه باشد.
باید گفت که توس��عه بيش��تر يك پديده نرم است تا يك پديده سخت .بهاین معنی که
میتوان گفت مش��خصه اصلي يك جامعه توس��عهیافته (البته خود اين عبارت نيز محل
بحث میباش��د) برخورداري از حجم زيادي از سرمايههاي فيزيكي نيست ،بلكه مهمتر از
آن ،بهرهمندی از انس��انهاي توانمند كمالجويي است كه در تالشاند خود را براي يك
زندگي مطلوب در افق جهانبینی خود آماده نمایند .به عنوان مثال ،سهم سرمایه انسانی
در اقتصاد ژاپن  80درصد و سهم سرمایه فیزیکی فقط  20درصد برآورد شده است .این
در حالی است کهاین نسبت در ایران به ترتیب  34و  37درصد میباشد (باقری لنکرانی
و دیگران.)15 :1391 ،
در این بخش مفهوم توسعه از دیدگاه تعدادی از صاحبنظران این عرصه به اختصار مرور
خواهد شد.
1
گونار میردال از اقتصاددانانی اس��ت که در طیف اصالح طلب طبقهبندی میش��ود .وی
معتقد اس��ت که توس��عه یعنی دور شدن از«توس��عهنیافتگی» و رهایی از چنگال فقر و
در مواردی هم توس��عه به عنوان نوعی حرکت تاریخ��ی و گذار از یک مرحله تاریخی به
1- Gunnar Myrdal
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مرحلهای دیگر تعریف ش��ده اس��ت؛ یعنی همان مرگ تدریجی نظام کهن و تولد و رشد
تدریجی نظام تازهای از زندگی .مدتهای زيادي توسعه مترادف با معنای رشد اقتصادی
بهكار میرفت؛ اما امروزه هرچند که رش��د اقتصادی عاملی اساس��ی و ضروری در توسعه
اس��ت ،اما بهتنهایی کافی نیس��ت .بنابراین ،بعد اجتماعي نيز به آن افزوده شد كه بيشتر
تحت تاثير اقتصاددانان با گرايشهاي سوسياليستي بود .درحقیقت هنگامیک ه این رشد
در جهت برآوردن نیازها و خواس��تهای جامعه و افراد قرار میگیرد ،اهداف اجتماعی و
فرهنگی نیز در کنار مسائل سیاسی و اقتصادی مطرح میشوند.
یدهد که در آن بر ابعاد
میسرا 1محقق و صاحبنظر هندی ،نیز تعریفی از توسعه ارائه م 
فرهنگی تاکید شده است .بهنظر وی توسعه از دستاوردهای بشر و پدیدهای است با ابعاد
مختلف که در محتوا و نمود دارای مختصات فرهنگی است .هدف از توسع ه ایجاد زندگی
پرثمری اس��ت که توسط فرهنگ تعریف میشود .بهاینترتیب ،میتوان گفت که توسعه
دس��تیابی فزاینده انس��ان به ارزشهای فرهنگی خود اس��ت .به عبارت دیگر « ،از نظر
میس��را ،اول اینکه توس��عه یک فرایند است نه وضعیت .دوم این کهاین فرایند سرانجام
به ارزشها بازگش��ت میکنند و سوم ،ارزشهای مربوط به مردم موضوع توسعه است ،نه
ارزشهای دنیای غرب»(لطیفی.)85 : 1388 ،
پروفس��ور گولت توس��عه را هم واقعیتی مادی و هم ذهنی میداند و میگوید «برحسب
توسعه ،جامعه از طریق ترکیب فرایندهای اجتماعی ،اقتصادی و نهادی ،وسایلی را برای
بهدستآوردن زندگی بهتر تأمین میکند .وی به نقد توسعهای(اقتصادی) که در کشورهایی
مانند انگلس��تان و آمریکا اتفاق افتاده اس��ت[ به دلیل آثار ناگواری که بر دوقطبی کردن
جوامع این کش��ورها ،بردگی و نابودی مردم بومی(در مورد آمریکا) و تحمیل جنگهای
مختلف به خاطر حفظ موضع برتر در تجارت خارجی] پرداخته و سپس میگوید به اعتقاد
او توسعه باید عالوه بر اهداف اقتصادی و اجتماعی ،اهداف فرهنگی و سیاسی هم داشته
باش��د...بهطور خالصه میتوان گفت که به عقیدة گولت ،توسعه یعنی بلوغ انسانگرایی،
تعالی و آزادی برای همه(همان .)84-85 :
مایکل تودارو(2ترجمه فرجادي )1378 :معتقد است که توسعه را باید جریانی چندبعدی
دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی ،طرز تلقی عامه مردم و نهادهای
1- Misra.
2- Michael Todaro.
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ملی و نیز تس��ریع رش��د اقتصادی ،کاهش نابرابری و ریشهکن کردن فقر مطلق است .به
عقیده وی توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی ،هماهنگ با نیازهای
متنوع اساسی و خواستههای افراد و گروههای اجتماعی در داخل نظام ،از حالت نامطلوب
زندگی گذش��ته خارج شده و بهسوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی
بهتر است ،سوق مییابد.
برنشتاین 1بیان میکند« :تالش برای ایجاد توسعه بار ارزشی بههمراه دارد که کمترکسی
با آن مخالف اس��ت .اش��تیاق برای غلبه بر س��وءتغذیه ،فقر و بیماری که از شایعترین و
مهمترین دردهای بشری هستند ،از جمله اهداف توسعه به شمار میرود».
دادلی س��یرز ،رئیس موسسه اطالعات توس��عهای دانشگاه ساس��کس()Ghosh, 2006
توس��عه را جریانی چندبعدی میداند که تجدید سازمان و سمتگیری متفاوت کل نظام
اقتصادی -اجتماعی را به همراه دارد .به عقیده وی ،توسعه عالوه بر بهبود میزان تولید و
درآمد ،شامل دگرگونی اساسی در ساختهای نهادی ،اجتماعی ،اداری و هچنین ایستارها
و وجهنظرهای مردم اس��ت .به طور خالصه ،از نظر وی فرایندی را میتوان فرایند توسعه
دانست که سه پدیده فقر ،نابرابری و بیکاری در طی آن کاهش یابند .در بسیاری از موارد
توسعه حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز دربرمیگیرد .برکفیلد نیز ،همسو با سیرز،
پیش��رفت به س��وی اهداف رفاهی و کاهش س��ه پدیده نامطلوب باال را ماموریت توسعه
میداند.
مک لوپ در تعریف توس��عه اقتصادی میگوید« :توس��عه عبارت اس��ت از کاربرد منابع
تولیدی به نحوی که موجب رش��د بالقوه مداوم در آمد س��رانه در یک جامعه شود» .این
تعریف از توسعه در راستای نگاه کاالیی بهاین پدیده میباشد.
جرالد میر توس��عه را رش��د اقتصادی توأم با تغییرات و تحوالت فنی و ارزش��ی و نهادی
دانسته است(سلیمیفر.)1382 ،
آمارتیا سن 2با تأکید و توجه خاصی که بر عامل انسانی و سرمایهگذاری در منابع انسانی
دارد ،تفس��یر ویژهای از توسعه ارائه میدهد .توس��عه در نظر وی عبارت است از افزایش
توانمندیها و بهبود اس��تحقاقها .بنابراین اقداماتی که توانمندیهای انس��ان را در ابعاد
1- Eduard Bernstein.
2- Amartya Sen.
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مختلف عمق و گس��ترش دهد ،عوامل پیشبرنده توس��عه و اقداماتی که منجر به کاهش
توانمندیهای انسان گردد ،عوامل بازدارنده توسعه محسوب میگردند(محمودی.)1382 ،
آنچه از س��طور باال بر میآید ،این اس��ت که به همان ميزان که مفهوم توسعه در جوامع
امروزين فضيلت و هدفي غيرقابل فروگذاری پنداش��ته میش��ود ،در تعريف ،چيس��تي و
ن انديش��مندان از فرهنگه��ا و تمدنهاي مختلف اختالفنظر
چگونگ��ي تحقق آن ،ميا 
اس��ت .ش��ايد آنچه توس��عه را به آرماني اجتنابناپذير بدل کرده است ،چيزي بيش از
فحواي ترقي و پيش��رفت نهفته در آن نباش��د .فراتر از آن ،آغاز محل نزاع اس��ت .اگرچه
موضوع توسعه ،ادبيات بسيار وسيعي را در علوم اجتماعي ،بهويژه اقتصاد و علوم سياسي،
آن ه��م از نحلههاي گوناگون ،به خود اختص��اص داده ،اما اين نام تجاري همچنان براي
ي انديشمندان
اقتصاد ارتدوکس محفوظ مانده اس��ت؛ دانش��ي که تالش بيش از نيم قرن 
اقتصاد اس�لامي ،افتراق عميق آن را با الگوي حيات اجتماعي اقتصادي اسالم بهنمايش
گذاش��ته اس��ت .اينجا دقيقاً نقطه آغاز تفکر در باب الگويي بومي و اسالمي از پيشرفت و
بهبود اجتماعي است.
از طرف دیگر ،س��اخت الگوی بومی برای پیشرفت بدون آگاهی از تجربه و عمل دیگران
ممکن اس��ت با هزینههای بس��یار زیادی همراه باش��د .باید جرأت پذیرش این مسئله را
داش��ته باش��یم که توجه بهنظریات دیگران ،بهویژه برای ما ،درجهت حل معضل تاریخی
کش��ور اهمی��ت دارد .باوجود آنکه ما برای طراحی الگوی م��ورد نظر خود نیازمند تکیه
بر فرهنگ غنی خود هس��تیم ،اما به فضای مس��اعد و نظریات موجود نیز نیاز داریم .اين
تجارب ادبيات غنياي را فراهم كرده است كه هم از باب عدم ضرورت اختراع چرخ و هم
با تأسي به اینکه گذشته ميتواند چراغ راه آينده باشد ،میتواند در مسير طراحي الگوي
اسالمیایرانی پيشرفت كشور ،به ش��رط برخورد آگاهانه ،مورد استفاده قرار گيرد .بهنظر
ميرس��د جهان در اين عرصه ناخواسته به سمت قرارگرفتن در مسير فطرت انساني طي
طريق مينمايد .طرح مباحثي مانند اقتصاد اخالقي در ميان اقتصاددانان مشهور ،يا صبغه
انس��اني دادن به توسعه و طرح نظريات مربوط به توسعه پايدار با ابعاد مختلفي كه براي
آن قائلاند ،ش��ايد از نشانههاي اين گرايش باش��د .لذا ،بهنظر ميرسد ما نبايد خود را از
دستاوردهاي بشر در اين عرصه مهم محروم كنيم.
 18تجربه جهاني نشان میدهد كه مهمترين مولفه پيشرفت در يك جامعه ،توسعه علمي و
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توانمندي جامعه در به كارگيري آن در صحنه فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعی(فناوری)
باشد .اين درکی است كه باید مورد توجه ما قرار گيرد .توجه به نقش کلیدی و روز افزون
س��رمایه انس��انی و نیز اهمیت سرمایه اجتماعی در فرایند توس��عه از دیگر دستاوردهای
جهانی است که میتوانند در مسیر پیشرفت کشور مورد استفاده قرار گیرند .اما از سوي
ديگر بايد به تفاوتهاي ماهوي بين یک جامعه اس�لامی و س��اير تجربهها در مولفههاي
اصلي يك جامعه پيش��رفته توجه كافي داش��ته باش��يم .به عالوه ،الگوي پيشرفت در هر
اجتماعي آن كشور ميباشد .به
كش��وري متاثر از شرايط اقتصادي ،فرهنگي ،سياس��ي و
ِ
همين دليل میتوان گفت الگوهاي توسعه تعميمپذير نيستند و این یکی از ضرورتهای
طراحی یک الگوی بومی پیشرفت برای کشور میباشد.
در بخش بعد ب ه مرو ِر اجمالی الگوهاي توسعه (که همانطورکه پیشتر اذعان شد ،اغلب
برآمده از اقتصاد ارتدوکس میباشند) پرداخته شده است .از مطالعه غالب نظریهها چنین
یآيد که اقتصاددانان بیشتر به مباحثی در خصوص استراتژیهای توسعه و برنامههای
برم 
توس��عه میپردازند و کمتر الگوی توس��عه را م��ورد توجه قرار میدهن��د .بهعنوانمثال،
اس��تراتژی جایگزینی واردات ،اس��تراتژی تقوی��ت صادرات یا برنامة توس��عه اقتصادی و
اجتماعی و سیاس��ی .این دو موضوع در اغلب کش��ورهایي که «توسعه نيافتگي» مسأله
اصلی اقتصاددانان این کشورها بوده و هست بیشتر موردتوجه میباشد.
الگوی تبدیل کشورهای درحالتوسعه به سرمایهداری
بع��د از انقالب بلش��ویکی 1917 1که دگرگون��ی عظیمی در جهان ایجاد کرد ،مس��ئله
کشورهای درحالتوسعه بیش��تر مورد توجه قرار گرفت و همین موضوعات و مسائل بود
که درواقع ،زمینه پیدایش یک رشته دانشگاهی جدید به نام «مطالعات توسعه» را پدید
آورد .این مطالعات به بررسی مسائل و مشکالت کشورهای سوسیالیستی یا امریکای التین
میپرداختند و اوج خواسته آنها این بود:
«تثبیت نهادهای اجتماعی سرمایهداری در شرایط نسبتاً ناهماهنگ یک محیط و فضای
فرهنگ غیراروپایی و امریکایی».
 -1بُلشِ ویکها (به روسی( )большевики :در روسی به معنای «اکثریت») ،دستهای از حزب کارگر سوسیال
دموکرات مارکسیستی روسیه بودند که در دومین کنگره حزب در  ۱۹۰۳به رهبری لنین از دست ٔه منشویکها (اقلیت)
جدا شده و نهایتاً حزب کمونیست شوروی را تشکیل دادند(.)Wikipedia.org
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در این زمان ،بهگفتۀ راجانی کانث« ،تمام نظریههای مسلط اقتصاد توسعه ،اعم از آنکه
طرفدار نظام محافظهکار اقتصاد آزاد یا سیاستهای مداخلهجویانۀ دموکراتیک و اجتماعی
باش��ند ،در سالهای اولیۀ شکلگیری این رشته از مطالعات توسعه بهاین معضل اساسی
میپرداختند ».عمدۀ این مطالعات بر این موضوع متمرکز بودند که فرایند تغییر ،تحول یا
تکامل کشورهای درحالتوسعه بهسوی توسعهیافتگی چیست؟ الگوهای توسعۀ مطرح در
این دوره ،بیشتر سعی در شناخت معضل و دشواری توسعه کشورهای مورد نظر داشتند.
گروهی از این مطالعات ،معضل کش��ورهای درحالتوس��عه را «تشکیل سرمایه در قلمرو
رشد» میدانس��تند (لوئيس .)1374 ،لذا این قبیل مطالعات و اغلب اقتصاددانان ،معتقد
بهایجاد پیشزمینههای سرمایهداری بودند« :توزیع درآمد بهنفع طبقه سرمایهدار و ایجاد
یک بورژوازی صنعتی و تضمین تس��لط پیوس��ته و مداوم آن بر قدرت دولت» .بنابراین،
میت��وان گفت اولین الگوی توس��عه که بع��د از جنگهای جهانی اول و دوم براندیش��ه
توس��عه حک م میراند ،ایده بهوجود آوردن طبقۀ س��رمایهداری و در نتیجه سرمایهداری
و نظم آن در جایی بود که هیچ یک از این س��ه وجود نداش��تند .اما از آنجا که آفرینش
طبقۀ سرمایهدار راهحل سادهای نداشت ،کارشناسان توسعه به ارائه راهحلهایی نیز برای
این منظور پرداختند؛ مانند ورود یک طبقۀ س��رمایهدار از خارج یا دنبال کردن شکلی از
سرمایهداری دولتی.
ب اندیشههای نوین و الگوهای مدرن ارائه کرد .اگر
اما این الگوی توسعه بعدها خود را در غال 
انقالب بلشویکی  1917جرقۀ این الگوی توسعه را زده بود ،سقوط دیوار برلین آن را شعلهور
ساخت .در دهۀ  1980بانک جهانی به مثابه یکی از ابزارهای ترویج و اجرای همین الگوی
توس��عه ،وارد فعالیتهای ورای وامهای توس��عهای (مثال س��اختن سد و جاده) شد؛ یعنی
وامهای تعدیل ساختاری .بعد از سقوط دیوار برلین این الگوی توسعه جان تازهای گرفت و
بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول وارد عرصۀ جدید شدند« :ترتیب تحول اتحاد شوروی
سابق و کشورهای کمونیستی اروپا به اقتصاد بازار» (استيگليتز )1382،یا همان سرمایهداری.
در این دوره ،راهحلهای جدیدی برای توس��عهیافتن و تبدیل به نظام س��رمایهداری شدن
به کشورهای درحالتوسعه پیشنهاد میشد که آزادسازی بازارهای کاالها ،سرمایه و مالی،
خصوصیس��ازی و ریاضت مالی س��ه جزء اصلی آنها بود .این سیاستها در قالب «اجماع
ی طراحانشان این بود که
 20واشنگتنی» یا سیاستهای تعدیل ساختاری مطرح شدند و ادعا 
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با طی این مراحل اقتصادهای کمترتوسعهیافته و درحالتوسعه ،توسعه مییابند.
اجماع واشنگتنی
اصطالح «اجماع واش��نگتنی» برای خالصهس��ازی موضوع مشترک در میان توصیههای
سیاس��تی ارائه شده توسط نهادهای مس��تقر در واشنگتن مانند صندوق بینالمللی پول،
بان��ک جهانی و وزارت خزانهداری آمریکا مورد اس��تفاده قرار گرف��ت؛ که مجموعهای از
سیاستهای تعدیل ساختاری است .یعنی سیاستهای اقتصادی که کشورها باید بهمنظور
کس��ب صالحیت ب��رای اخذ وام از بان��ک جهانی و صندوق بینالملل��ی پول و کمک به
بازپرداخت بدهیهای قدیمیش��ان به بانکهای تجاری ،دولتها و بانک جهانی از آنها
پیروی کنند (مکلین.)2007 ،
تعریف اجماع واشنگتنی
جان ویلیامس��ون میگوید" :داستان قدمت اجماع واشنگتنی به سال  1989بازمیگردد.
زمانی که مطبوعات در ایاالت متحده هنوز هم در این مورد صحبت میکردند که چگونه
کش��ورهای آمریکای التین تمایل��ی به اجرای اصالحاتی که ممکن اس��ت فرصتی برای
فرار از بحران بدهیهایش��ان باشد ،ندارند .برای س��نجش درستی این موضوع ،مؤسسة
اقتصاد بینالملل تصمیم به تشکیل کنفرانسی گرفت که در آن نویسندگانی از  10کشور
آمری��کای التی��ن مقاالتی را پیرام��ون ذکر جزئیات آنچه که در کش��ورهای خود اتفاق
میافتد ،ارائه دهند .درجهت حصول اطمینان از این که همة آنها به یک مجموعهای از
س��ؤاالت مش��ترک میپردازند ،من متنی را شامل  10مورد اصالحات سیاست که تقریباً
همه در واش��نگتن به عنوان امری ضروری برای آمریکای التین در آن زمان میدانستند،
آم��اده کرده و آن را «اجماع واش��نگتنی» نامیدم .درواقع ،من فکر ک��ردم ایدههایی که
ارائه میدهم مورد توافق طرفین اس��ت ،به همین دلیل است که به آنها برچسب اجماع
واش��نگتنی را دادم” [ .]4با توجه به گفتههای آقای ویلیامس��ون که به عنوان بنیانگذار
اجماع واشنگتنی نیز شناخته میشود ،ده اصالح توافق شده به شرح زیر است:
 -1انضباط مالی.
این موضوع مربوط به چارچوب منطقهای میشد که در آن تقریباً همه کشورها با کسری 21
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بزرگ در بودجه که به بحران تراز پرداختها ،و تورم باال منجرمی شد ،مواجه بودند .این
امر عمدتاً قشر فقیر را تحتتأثیر قرار میداد؛ زیرا ثروتمندان میتوانستند سرمایة خود را
در خارج از کشور نگهداری کنند.
 -2مرتبسازی مجدد اولویتهای مصارف عمومی.
این وضعیت پیش��نهاد میکند که روش مخارج باید تغییر یابد ،بهطوریکه به نفع رش��د
و به نفع فقرا باش��د؛ تغییراتی مانند تبدیل یارانة نامناس��ب به بهداشت و آموزش پایه و
زیرساختها .البتهاین به معنی صرف تمام هزینههای دستیابی به نظم و انضباط مالی در
تغییرمخارج نیست ،بلکه هدف بیطرفی در مور د اندازة مطلوب بخش دولتی است.
 -3اصالحات مالیاتی.
هدف تعیین نظام مالیاتی است که بتواند پایة مالیاتی گسترده را با نرخهای مالیات نهایی
متوسط ترکیب کند.
 -4آزادسازی نرخهای بهره.
 -5نرخ ارزهای رقابتی.
 -6آزادسازی تجارت.
البته اختالف نظراتی در اینباره وجود دارد که آزادسازی تجارت با چه سرعتی باید انجام
شود ،اما همة صاحبنظران در اصل قضیة آزادسازی توافق دارند.
 -7آزاد سازی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در داخل کشورها.
این شامل آزادس��ازی گستردة حساب سرمایه نمیشود ،چرا که اعتقاد ندارم که باید در
اجماع واشنگتن پیشنهاد شود.
 -8خصوصی سازی.
همان طور که تاکنون اش��اره ش��د ،دراین منطقه آنچه که به عنوان یک ایدة نئولیبرالی
نشأت گرفته است ،پذیرش گس��تردهای به دست آورده بود .همانطور که گفته شد این
مس��ئله که چگونه خصوصی سازی انجام ش��ود بسیارحائز اهمیت است که میتواند یک
فرایند تخریبی جهت انتقال داراییها به واحدهای ممتاز به نسبت ارزش واقعیشان باشد.
اما ش��واهد نشان میدهد کهاین امر سودمند است اگر به درستی انجام شود و واحدهای
خصوصی یا در یک بازار رقابتی به فروش میرسند و یا به درستی تنظیم میشوند.
 -9 22حذف قوانین ومقررات (مقرراتزدایی).
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ای��ن ام��ر به طور خ��اص در کاهش موانع ورود و خ��روج تأکید دارد ،نه ب��ر لغو مقررات
طراحی شده برای امنیت یا حفظ محیطزیست ،و یا برای کنترل قیمتها در یک صنعت
غیررقابتی.
 -10حقوق مالکیت.
این در درجة اول شامل ایجاد یک بخش غیررسمی با توانایی برای به دست آوردن حقوق
مالکیت با هزینههای قابل قبول میباشد (با الهام از تجزیه و تحلیل هرناندو دی سوتو)]2[ .
برداشتها ،نظریات و واکنشها به اجماع واشنگتن و سیاستهای تعدیل ساختاری آن:
پس از ارائة سیاستهای تعدیل ساختاری تدوین شده توسط ویلیامسون در سال ،1989
مباحث��ی حدود آن در مجامع جهانی و میان صاحبنظران مطرح گردید ،که در ادامه به
بررسی هر کدام از آنها میپردازیم:
در حالت کلی دو برداشت از اجماع واشنگتن در ادبیات مربوطه وجود دارد:
الف)-برداشت بنیادگرایان مبتنی بر بازار.
این برداش��ت متش��کل از اعتقادات منتق��دان در مورد مجموعهای از سیاس��تهایی که
مؤسسات یا نهادهای مالی بینالمللی ،و به طور خاص صندوق بینالمللی پول ،بر مشتریان
خود تحمیل میکنند .عقاید منتقدان تا حدودی متفاوت اس��ت ،اما برجستهترین منتقد
(که تنها برندة جایزة نوبل در س��ال  2001میباش��د) جو اس��تیگلیتز میباشد .بنابراین
در نظر گرفتن او به عنوان س��خنگوی این دیدگاه معقول بهنظر میرس��د .وی در کتاب
خود «جهانیش��دن و نارضایتیهای آن» س��ه رکن اجماع واش��نگتن را ،ریاضت مالی،
خصوصیسازی و آزاد سازی در بازار معرفی میکند .او اشاره میکند که "این سیاستها
براس��اس یک مدل ساده از اقتصاد بازار است .یعنی مدل تعادل رقابتی ،که در آن دست
نامرئی آدام اس��میت به درس��تی عمل میکند .زیرا در این مدل نیازی به دولت نیست و
بازار آزاد نامحدود و «لیبرال» بهخوبی کار میکند .سیاستهای اجماع واشنگتن که گاهی
اوقات به عنوان«نئولیبرال» نیز مطرح میشوند ،بر اساس بنیادگرایی بازار و سیاست عدم
مداخله که در برخی محافل در قرن نوزدهم معروف بود کار میکند .عالوه بر این ،بسیاری
از کشورها ،در پیروی از سیاستهای اجماع واشنگتن ،نقش مینیمالیستی را برای دولت
تاکید دارند(ویلیامسون.)2005 ،
23
ب)-سیاستهای اتخاذ شده توسط مؤسسات برتون وودز.
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مجموعهای از سیاستهای اقتصادی برای کشورهای درحالتوسعه توسط نهادهای مالی
بینالمللی ،عمدتاً صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی که در سال  1945توسط خود
این مؤسسه تأسیس شده است ،قدرتی برای اعمال این سیاستها بر کشورهای فقیر آن
دوره محسوب میشدند.
تجربة کشورهای جهان در استفاده از راهبردهای اجماع واشنگتن:
تجربة اس��تفاده از این اصول در  20سال گذش��ته ،که در طی آن کشورهای با درآمد کم
و متوس��ط بهطور قابلتوجهی اقتصاد خود را بازکرده و از توصیههای اقتصادی واش��نگتن
استفاده کردند ،به شکست اقتصادی غیرقابلتردیدی منجر شد .درآمریکای التینGDP ،
س��رانه در طی دو دهة گذش��ته حدود % 7رشد کرده است ،در حالی که در بین سالهای
 %75 ،1980-1960رش��د داشته اس��ت .در آفریقا ،از  ،1980 -1960رشد درآمد سرانه
حدود  %34بوده اس��ت؛ درحالی که ازآن زمان تا کنون بیش از  %15کاهش یافته اس��ت.
کاهش رش��د در اکثریت قریببهاتفاق کشورهای درحالتوسعه رخ داده است .استثناء
این
ِ
بزرگ چین و هند هس��تند ،اما نمیتوان به آنها ب��ه عنوان نمونهای از موفقیت در اتخاذ
سیاستهای نئولیبرالی اشاره کرد .چین ،که یکی از باالترین نرخ رشدها را در بیش از 20
سال گذشته به ثبت رسانده است ،نرخ ارز را به سختی کنترل کرده و از بازار مصرف داخلی
خود بهطور قابلتوجهی حفاظت نموده اس��ت .همچنین سیس��تم مالی آن تحت س��لطة
بانکهای دولتی بوده است(ویسبورات .)2001 ،حال با توجه به مطالب ذکر شده در رابطه
با نتایج بهکارگیری سیاستهای اجماع واشنگتن در آمریکای التین ،آفریقا و شرق آسیا،
به چالشهای به وجود آمدة ناشی از کاهش در رشد اقتصادی این کشورها اشاره میکنیم.
چالشهای بعد از اجماع واشنگتن
اول ،بحران ش��رق آسیا در سال 1997که ضربة بزرگی به کسانی که طرفدار باز کردن
س��ریع حساب سرمایه برای حرکت بیشتر به «راس��ت» در امتداد این طیف بودند ،وارد
کرد .اندونزی ،کرهجنوبی و تایلند که سیاستهای اجماع واشنگتن را برای مقابله با بحران
مالی آس��یا اجرا کردند ،متحمل خسارات عمیقتری برای دورة طوالنیتری از مالزی که
به جای آن سیاست کنترل سرمایه را در پیش گرفت ،شدند .بحث در این مورد در میان
 24اقتصاددانان جالب بود ،چرا که میان آنها تفرق ه ایجاد کرد .جای تعجب نیست که کسانی
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که به طور کلی در مورد حرکت به «راس��ت» ش��ک و تردید داش��تند  ،مانند استیگلیتز
( )2002در جهت مخالف آزادسازی حساب سرمایه قرار گرفتند .آنچه ممکن است سبب
تعجب شود این است که اقتصاددانانی مانند جاگدیش باگواتی ،یکی از حامیان سرسخت
آزادس��ازی تجارت و سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی ،به هماناندازه و بهشدت ،دربرابر
آزادس��ازی ش��تابزدة جریانهای مالی که حمایت ،تشویق و حتی گاهی اوقات تحمیل
میش��دند ،مخالفت میکرد .در هر صورت ،بحران ش��رق آس��یا منجر به تجدید نظر در
آزادسازی جریانهای مالی شد ،با این نتیجه که در حال حاضر حتی صندوق بینالمللی
پول در دفاع از این حرکت محتاطانهتر عمل میکند(استیگلیتز.)2002 ،
مجموع��ة دوم« ،ش��وک درمانی» بود ،که چالش��ی ب��ود بر اجماع در ح��ال ظهور در
سیاس��تهای اقتصادی توس��عه در دهة  ،1990تجربة فاجعهآمیز بسیاری از اقتصادهای
درحالگذا ِر اروپای ش��رقی ،زیرا خصوصیسازی و ادغام سریع در اقتصاد جهانی «بیشتر
ش��وک بود تا درمان ».این اقتصادها متحمل چیزی دقیقاً مخالف معجزة ش��رق آسیا از
دهة  1960و  1970شدند؛ یعنی به جای رش ِد همراه با افزایش در حقوق صاحبان سهام
با رکود اقتصادی همراه با افزایش نابرابری مواجه بودند .این نتیجه ،توس��ط بس��یاری از
اقتصاددانان ،مانند اس��تیگلیتز ( ،)2002و توس��ط جمعیت این کشورها ،به یک حرکت
بیش از حد ش��تابزده و افراطی از گذشتة راکد به آیندة بازارگرای بدون پادمان نظارتی
و شبکههای ایمنی نسبت داده میشد .این اقتصادها درحالحاضر در دورة نقاهت بعد از
سریع معرفی شده ،در حال
خصوصی
سیستم
رکود اقتصادی بهسر میبرند و نابرابری در
ِ
ِ
ِ
حاضر بخشی از ساختار اقتصادی و سیاسی کشورهایی مانند روسیه است.
س��وم ،به طور کلی ،بس��یاری از کش��ورها در آفریق��ا و آمریکای التین ک��ه به دنبال
نس��خة آزادسازی بیشتر تجارت و تأکید و اعتماد بیشتر به بازار بودند ،به مزایای رشدی
که به آنها وعده داده ش��ده بود دس��ت نیافتند .حتی کش��ورهایی مانند غنا که رشد را
تجربه کردند ،به کمتر از آنچه که وعده داده شده بود ،رسیدند .اما بسیاری ازکشورهای
آمریکای التین نرخ رشد آهسته را تجربه کردند که سبب شد کل دهه «از دست رفته»
تلقی گردد.
چهارم ،رش��د س��ریع چین و هند و یافتن این ک ه این کشورها از نسخههای نئولیبرالی
پی��روی نکردند ،مباحثات را تحتتأثیر قرار داد .هر دو کش��ور از سیاس��تهای توس��عة 25
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برونگراتر نس��بت به گذشته اس��تفاده کردند (چین از  1980و هند از سال  .)1990در
هند آزادس��ازی اقتصادی آغاز شد ،کنترلهای قیمتی منسوخ شد و پس از یک دورة بی
ثباتی سیاس��ی ،در سال  ،1991عمدة اقدامات آزادس��ازی خارجی اعالم شد و بهتدریج
فضای حاکم بر اقتصاد هند باز ش��د .اما در دهة  1980و  1990نیز ش��اهد باز ش��دن و
ادغام چین در اقتصاد جهانی (به طور رسمی ،این فعالیتها درچین در سال  1978آغاز
خارجی به سمت داخل ،افزایش در صادرات ،سرمایهگذاری و
شد) بودیم .سرمایهگذاریِ
ِ
رشد اقتصادی و همچنین دادن مجوز به دهقانان برای نگهداشتن آنچه را که خودشان
تولید میکردند .از زمان باز ش��دن اقتصاد در س��ال  1978حداقل  200میلیون چینی از
فق ِر درآمد بیرون آمدند که شاید چشمگیرترین کاهش فقر در تاریخ است .بنابراین هر دو
کشور جریانات سرمایه را کنترل کردند که نتیجة آن فرار از پیامدهای بحران شرق آسیا
بود .چین سیستم مالی داخلی خود را به حفظ نرخ ارز کمارزشگذاریشده که یک دلیل
کلیدی برای عملکرد چشمگیر صادرات آن بود ،گسترش داد و هر دو کشور هم چنان به
استفاده از توزیع مجدد داخلی برای کاهش نابرابری ادامه دادند
مجموعة پنجم نتایج ،درواقع ،به افزایش ش��دید نابرابری در داخل کشورهایی که بیش از
بیست سال گذشته با سرعت در حال رشد بودند ،بازمیگردد .چه در چین ،هند ،بنگالدش،
ویتنام ،روس��یه ،غنا ،آفریقای جنوبی ،مکزیک ،و غیره ،و چه در مقابل تجربة ش��رق آسیا
در  1960و  .1970بهنظر میرس��د که رش��د سریع همواره با افزایش نابرابری همراه بوده
است .در آفریقا ،آزادسازی خارجی انجام شده بود .بارزترین شاخص ،میزان آزاد شدن نرخ
ارز از کنترلها و س��همیهبندی در بسیاری ازکشورهای آفریقای شرقی و جنوبی ،و حذف
تدریجی محدودیتهای تجاری و کاهش تعرفهها بود .درآمریکای التین نیز بهطور مشابه،
آزادس��ازیهای بخش خارجی انجام شد .در تمام کشورها ،هزینههای بدهی ،سختیهای
قابل توجهی در بودجة بخش عمومی به عنوان تعادل بین درآمد و هزینه در پی داشت.
در انتها ،تجربة رشد کشورهای درحالتوسعه در سالهای  ،2001 -1990زمانی که اجماع
واش��نگتنی در حال افزایش نفوذ خود بر سیاستگذاریها بود ،به نسبت ،1989-1975
در اکثریت کش��ورهای جنوب صحرای آفریقا و تعداد قابل توجهی ازکشورهای آمریکای
التین ۱/۰ ،درصد ،و برای آمریکای التین و کاراییب ۵/۱درصد و ۰۶/۰درصد بوده است.
 26با اینحال ،حتی اگر اجماع واشنگتن دلیل بهبود رشد آفریقا و آمریکای التین باشد ،تنها
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در صورتی میتوان نسخههای اجماع واشنگتنی را کافی دانست که انتظارات پایینی برای
رشد داشته باشیم .زیرا نرخهای رشد ذکر شده در آفریقا ،آمریکای التین و کارائیب ،هنوز
حتی به نقطة ۵/۵درصد رشد در شرق آسیا (که هنوز هم پایینتر از رشد۲/۶درصدی آن
کم ناشی
در سالهای  1989 -1975است) نزدیک هم نبود .عالوهبر این ،حتی این رش ِد ِ
از اجماع واشنگتنی ممکن است ناپایدار و غیر قابل اعتماد باشد(کانبور.)2008 ،
حال اگر کش��ورها را به جای منطقه براس��اس سطح درآمد سرانه آنها گروهبندی کنیم،
نرخ رش ِد
کاهش س��رعت رشد بهخوبی مش��خص و قابلتوضیح است .در سطوح پایینتر ِ
داخلی س��رانه از ۹/۱درصد در س��الهای  ،1980-1960به ۵/۰درصد در
ناخالص
تولی ِد
ِ
ِ
س��الهای  2000-1980کاهش یافت .برای سطوح متوسط (که شامل کشورهای عمدتاً
فقیر میباشد) ،کاهشی شدید در نرخ رشد ساالنة سرانه۶/۳درصد به تنها کمتر از  ۱درصد
وجود داشت .این کاهشها در رشد ،اختالف زیاد استانداردهای زندگی را در مقایسه بان
چه در گذش��ته طبیعی و عملی درنظر گرفته میشد ،نشان میداد و این کاهش درتمام
گروه از کشورها وجود داشت.
همچنین شکست در دو دهة گذشته ،در کاهش قابل توجه شاخصهای عمدة اجتماعی
نیز نمایان اس��ت .تقریباً در تمام گروه کشورها ،مرگ و میر ،امید به زندگی ،تلفات نوزاد
و کودک ،مقیاسهای آموزش و پرورش ،و س��واد در دو دهة گذش��ته در مقایسه با دورة
 1980 -1960به طور قابل مالحظهای کاهش یافته است(ویسبورات.)2001،
این الگو ،کمتر نمونههای موفقی داش��ته و کشورهای جنوب شرق آسیا مثالهای خوب
نقش آن هس��تند .از این الگوی توس��عه میتوان تحت عناوین «الگوی توس��عه با ایجاد
سرمایهداری» «،الگوی توسعه با پیوستن به فرایند جهانیشدن»« ،الگوی توسعه با شمول
باور نمودن اقتصاد بازار» و «الگوی نئولیبرال» یاد کرد.
اجماع پساواشنگتنی
تحلیلگران با تجربه گسترده در مورد آمریکای التین ،بهاین موضوع اشاره دارند که علت
تقریبی تغییرات گسترده در سیاست ،شکست نزدیک به سه دهة (تقریباً )2000 -1970
سیاس��تهای اجماع واش��نگتن به دلیل ایجاد فقر بوم��ی و نابرابریهای عظیم ،افزایش
غیررس��می در بخش کسبوکار و محرومیت اجتماعی بوده است .بهطور خاص ،شکست 27
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در رسیدگی به ارتباط بین فقر گسترده و نابرابری از يک سو و تضاد شدید از طرف ديگر،
موجب تأس��فات جدی در بسیاری از نقاط آمریکای التین شده است( بیتمن .)2011اما
با این حال ،صندوق بینالمللی پول با تأکید بر مزیتهای اصالحات و سرزنش کشورهای
فقیر برای شکستشان ادامه داد (برای مثال ،نک :کروگر  .)2004این بهآن معناست که
از نظر صندوق بینالمللی پول ،کشورها باید «همان سیاستها را بیشتر و بهخوبی انجام
دهند(.)Ibid
از آنجا که سیاستهای اجماع واشنگتنی درهمه جای آمریکای التین تا اواخر سالهای
بین  2000 -1990به پایان ش��رمآوری منجر ش��د ،این بر آش��فتگی س��بب ایجاد موج
جدیدی از دولتهای چپگرا با وعدة سیاس��تهای اقتصادی عادالنهتر و بهنفع فقرا شد.
رویکرد جدید اجماع پساواش��نگتنی به اقتصاد ،براس��اس دخال��ت دولت و حمایت فعال
دولت برای توس��عة اقتصادی پدیدار گش��ت و در نهایت ،سطح باالیی از پشتیبانی برای
استقرار مجدد سیاستهای صنعتی ملی و محلی را در آمریکای التین در برگرفت(همان
 .)2010از جملة آن ،ش��هر ِمدِلین در کلمبیا پیشگام در توسعة مدل جدید سیاستهای
اقتصادی اجماع پساواشنگتنی است .پس از گذشت بیش از دو دهه از خشونت شبهنظامی
و هرجومرج ،از اواخرس��ال  ،1990مدلین ،به پیش��رفت قابل توجه اقتصادی و اجتماعی
به لطف اش��تیاق برای تجدید فعالیت دولت محلی محبوب و موثر ،دس��ت یافته اس��ت(
بیتمن.)2011
تعریف اجماع پساواشنگتنی
محورفکری پساواش��نگتنی به جای تأکید بر ایدههای نئوکالس��یک در رقابت و برتری
(کامل) بازارها ،تأکی��د بر تنظیمات نهادی فعالیتهای اقتصادی ،اهمیت نقصهای بازار
و نتایج بالقوة تفاوت و یا تغییر در مؤسس��ات میباش��د .پساواشنگتن ،اجماع واشنگتن را
به دلیل مخالفت شدید با مداخالت دولت رد کرده و سیاستهای تثبیتکنندة معمولی
اجماع واش��نگتنی را برای اثرات س��وء کوتاهمدت و بلندمدت آنها زیر س��وال میبرد .با
اله��ام از اقتص��اد نهادی جدید ،اجماع پساواش��نگتن میتواند درک متفاوتی از توس��عه
اقتصادی داشته باشد .به عنوان مثال ،اجماع پساواشنگتن اذعان دارد که در هستة اصلی
 28فرایند توس��عه ،یک تغییر عمیق در روابط اجتماعی ،توزیع حقوق مالکیت ،الگوهای کار،
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شهرنشینی ،ساختار خانواده ،و غیره ،نهفته است که برای تجزیه و تحلیلهای محدود به
اقتصاد کالن هم ناکافی و هم گمراهکننده است .در رابطه با سیاستها ،شعارهای اجماع
پساواشنگتنی نسبت به اجماع واشنگتنی بیشتر طرفدار دولت است ،اما بهصورت محدود
و تنه��ا با مداخلة موردی با این معیار اصلی که یحتم��ل منافع اقتصادی افزایش یابد .با
وجود محدودیتهای واضح آن ،اجماع پساواش��نگتنی در مقایسه با اجماع واشنگتن یک
دلیل منطقی برای مداخلة اختیاری در طیف وسیعی از سیاستهای اقتصادی و اجتماعی
ارائه میدهد .با اینحال ،اجماع پساواش��نگتنی اساس��اً طرفدار بازار باقی مانده و از روند
ضعیف «جهانیش��دن» حمایت میکند ،هرچند معتقد است که باید چهرهای انسانیتر
داش��ته باشد ،زیرا که توس��ط نهادهای مناس��ب ،دولت ملی و نهادهای مالی بینالمللی
حمایت میشود(ویلیامسون.)2006 ،
مقایسة اجماع واشنگتن و پساواشنگتن
با توجه به معرفی ویژگیها و مشخصات اجماع واشنگتنی و پساواشنگتنی ،اگر بخواهیم
به مقایس��ة این دو اجماع بپردازیم ،میتوانیم آنها را به طور خالصه در س��ه بخش زیر
خالصه کنیم:
اجماع پساواش��نگتنی یک وقفة مجزا با اجماع واش��نگتن را نش��ان میدهد؛ زیرا آنها
نولیبرالیس��م را کامالً به اجماع واش��نگتنی و اعتقاد متعصبانه نسبت به مزایای بازار آزاد
ارتب��اط میدهند ،هر چند که اجماع پساواش��نگتنی درخصوص تضاد با مس��ائل اجماع
واش��نگتنی س��نتی کمی هم اغراق میکند؛ به عنوان مثال به استیگلیتز اجازه میدهد
ِ
که نس��بت به سیاستهای صندوق بینالمللی پول که بر روسیه و جمهوریکره تحمیل
شده است ،اعتراض نماید که البته مقدمات خروج وی از دفتر مرکزی بانک جهانی را نیز
فراهم کرد .در مقابل ،منتقدان ادعا میکنند که اجماع پساواشنگتن اساساً همان اجماع
واشنگتن (و ادامة نئولیبرالیسم) است اما با ابزاری دیگر( استیگلیتز.)2002 ،
همانطور که در باال نیز ذکر ش��د ،اجماع پساواش��نگتن بر اهمیت نهادهای مناس��ب
برای رش��د تأکید دارد« .اعطای حق به نهادها» گاهی اوقات درس��ت مانند «اعطای حق
به قیمتها» در اجماع واشنگتنی اغراقآمیز است .تأکید بیشازحد بر نهادها ،سه مشکل
دارد :اوالً نمیت��وان ارتب��اط قوی بین طراحی و س��ازمانی و عملکرد بلندمدت اقتصادی 29
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برقرار کرد .ثانیاً اصالحات نهادیِ پیشنهادی توسط اجماع پساواشنگتن اکثرا قدیمیاند .به
عنوان مثال ،بانک جهانی قبل از اجماع پساواشنگتن ،برای چند دهه ،کشورهای فقیر را به
بهبود فضای سرمایهگذاری ،سرمایهگذاری در زیرساختها ،کشاورزی و آموزش دختران
توصیه میکرد .در نهایت اینکه ،حتی اگر این روابط بتوانند نش��ان داده ش��وند ،مزایای
آن ممکن اس��ت برای کشورهای فقیر قابلدستیابی نباش��د؛ چرا که مؤسسات درطول
زمان سخت و انعطاف ناپذیرند و کشورهای فقیر با نهادهای ضعیف ،قادربه اجرای سریع
اصالحات نهادی الزم برای توسعه نخواهند بود(ویلیامسون.)2005 ،
نتیجة تغییرات در سیاستهای اجماع واشنگتن ،افزایش سیاستهای اصالحی ،با لیستی
طوالنی اما مبهم از «نسل دوم اصالحات» بود ،آن چه که بسیاری آن را اجماع پساواشنگتنی
نامیدند .با اشاره به اصالحات اضافه شده ،رودریک اشاره کرد که «تعیین اهمیت دقیق این
اصالحات س��ازمانی بس��تگی دارد بهاینکه چه کس��ی و درچه زمانی از آن صحبت میکند
و اغلب بهنظر میرس��د اصالح طلبان ممکن اس��ت شانسی برای انجام آن نداشته باشند».
بنابراین ،هیچ فهرست متفقالقولی از سیاستهای اجماع پساواشنگتنی وجود ندارد ،درست
همانطور که در مورد اجماع واش��نگتنی وجود نداش��ت .با اینحال ،رودریک مقایسهای را
میان سیاس��تها و اصالحات اجماع واش��نگتن و اجماع پسا واشنگتن ارائه میدهد ،که در
قسمت برداشتهای از اجماع واشنگتنی ذکر شده است( ویلیامسون.)2006 ،
دیدگاه انعطافپذیر نئوكالسيك
ميت��وان گفت كه دو اس��تراتژي اصلي در ديدگاه نئوكالس��يكها وج��ود دارد .اولين
استراتژي ،آزادي مكانيسم بازار است .بهدلیل اینکه در اين ديدگاه مكانيسم بازار توانايي
تخصيص كاراي منابع را ازطريق سيستم قيمتها دارد .به عبارت ديگر ،سرمايه و منابع
ديگر به عالمتهايي كه قيمتها ميدهند پاسخ مثبت داده و بنابراين دخالت دولت در
مكانيس��م بازار بايستي حداقل شود .به اين معني كه نقش دولت به ايجاد نهادهاي الزم
براي انجام تعديالت اقتصادي محدود ش��ده و اجازه داده ش��ود ت��ا نيروهاي بازار قيمت
ني��روي كار را تعيين ك��رده و تبعيض بين توليد در بازار داخلي و براي صادرات را از بين
ببرند( ،AlamQuarmul, 1992: 41-56به نقل از س��لیمیفر .)1391 ،دومين استراتژي
 30عبارت اس��ت :از توصيه به آزادس��ازي تجارت خارجي و كاهش ارزش نرخ ارز .اين امر به
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معناي كاهش كنترل واردات ،رفع موانع واردات و پذيرش نرخهاي تعرفه پايين ميباشد
و دولت بايستي حتي االمكان بهصورت نظام تجارت آزاد عمل كند(Westphal ; 1978:
 ، 347-382به نقل از سلیمیفر.)139۱ ،
بنابراي��ن ،ديدگاه نئوكالس��يكي را میتوان ديدگاه عدم دخال��ت دولت در رابطه با كار
وسرمايه تلقي كرد .لذا پرداخت هر نوع سوبسيد به معناي ايجاد مانع در راه عملكرد بازار
بوده ومنجر به يك نوع صنعتي شدن غيركاراي اقتصادي میشود .1بهعالوه ،در اين ديدگاه
برخالف برخي نظريات مانند نظريه مكتب وابس��تگي ،امكان صنعتي ش��دن كشورهاي
جهانسوم وجود دارد ،كه اين امر بستگي به اتخاذ سياستهاي درست صنعتي از ناحيه
اين كش��ورها دارد .توفيق كشورهاي تازه صنعتي شده به طور كلي و چهار كشور آسياي
جنوب شرقي ،یعنی کرهجنوبی ،سنگاپور ،هنگ كنگ ،و تايوان ،بهخصوص نتيجه اجراي
سياستهاي متعدد توسعه اقتصادي است.
در ديدگاه نئوكالسيكي جهان انعطافپذير است .2آنها ایده غيرممكنبودن صنعتيشدن
كشورهاي جهانسوم را يك هدايت اشتباه و نادرست میدانند .بهنظر صاحبان اين مكتب
دوگانگي 3موجود در اقتصاد كش��ورهاي جهانس��وم را میت��وان از طريق پل زدن بين
بخش سنتي و مدرن برطرف نمود و اين كشورها میتوانند با استفاده از تجربه كشورهاي
صنعتي و تعقيب الگوي كشورهاي تازهصنعتيشده تحت شرايط خاص به توسعه صنعتي
و اقتصادي دست يابند.
كالسيكها كشورهاي جهانسوم را به تعقيب سياست صنعتي شدن مبتني بر گسترش
صادرات 4به جاي سياس��ت جايگزيني واردات5كه به وس��يله اكثر كش��ورهاي جهانسوم
انتخاب ش��ده ،تش��ويق ميكنند .از اين ديدگاه ،انتخاب سياست مذكور داراي برخي آثار
نامطل��وب از قبي��ل :ارزش افزوده پايي��ن در قيمتهاي بینالمللی ،ع��دم برخورداري از
صرفهجوييهاي ناش��ي از مقياس ،فقدان رقابت ،و رش��د توليدات غيرضروري در پشت
موانع تعرفهاي ميباش��د .به اعتقاد اين مكتب هر كشوري براي نيل به گسترش صادرات
بايستي به توليد كاالهايي بپردازد كه در آنها مزيت نسبي دارد .به اين منظور الزم است
 -1كارآيي به وضعيتي گفته میشود كه به كارگيري منابع موجود حداكثر درآمد ملي ممكن را ايجاد نمايد.
2- The World is Felexible.
3- Dualism.
4- Export Oriented Industrialisation.
5- Import Substitution.
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كه محدوديتهاي تجارت خارجي با اعمال سياستهاي مختلف ،از جمله حذف سهميه،
كاهش تعرفههاي وارداتي ،كاهش سوبس��يدهاي صادراتي و تعيين نرخ ارز در بازار آزاد،
بر طرف شوند.
1
افكار نئوكالسيكها از سوي برخي مكاتب فكري ديگر از قبيل ساختارگراها و طرفداران
مكتب وابستگي 2مورد انتقاد قرار گرفته است .برخي از اين انتقادات به شرح ذيل میباشند:
 -)1اس��تفاده از سيستم قيمتها بهمنظور تعديل بازار و تخصيص بهينه منابع يك اصل
بس��يار مهم در افكار نئوكالس��يكي میباشد .اما اين عامل ممكن اس��ت در يك اقتصاد
با ش��رايط رقابت كامل از كارآيي الزم برخوردار باش��د ،اما اغلب اقتصادهاي كش��ورهاي
جهانسوم در شرايط رقابت كامل قرار ندارند و بنابراين سيستم قيمتها در اين اقتصادها
كارآ نخواهد بود.
 -)2با وجود اینکه دخالتهاي گسترده دولتهاي جهانسوم از عوامل تاخير اين كشورها
در نيل به صنعتي ش��دن بوده اس��ت ،اما نقش كليدي دولت در اين رابطه غيرقابلانكار
ميباشد .نگاهي اجمالي به پروسه توسعه صنعتي در كشورهاي صنعتي(بجز انگلستان)
مانند ژاپن ،روسيه ،آلمان و حتي آمريكا درجات مختلفي از دخالت دولت را در اين رابطه
نش��ان ميدهد .البته طبيع��ت و داليل دخالت دولت در كش��ورهاي اروپايي تفاوتهاي
زيادي با يكديگر داش��تهاند ،كه اين امر را میتوان در مورد كش��ورهاي درحالتوسعه نيز
قائل ش��د .بهعالوه ،تجربه موجود در مورد برخي از كش��ورهاي جنوب شرقي آسيا نيز بر
ايفاي نقش مهمی از س��وي دولتهاي اين كش��ورها در روند صنعتي شدن آنها داللت
میکند .نقش دولت از طريق تنظيم فعاليتهاي اقتصادي به وس��يله اعمال سياستهاي
مالياتي برشركتها ،استفاده از سياستهاي تعرفهاي حمايتي ،واگذاري امتيازات مختلف
و تثبيت قيمتها و از اين قبيل امور میباشد .به عنوان مثال ،در کرهجنوبی در اوايل دهه
 1970دوازده از ش��انزده كارفرماي بزرگ اين كش��ور كه دو سوم(⅔) منابع قابل سرمايه
گذاري اين كشور را كنترل میكردند در اختیار بخش عمومي بود .در تايوان پنجاه درصد
از تشكيل س��رمايه ناخالص در بخش عمومي ش��كل میگرفت(Alam Quamul A.M
 1992: 41-66به نقل از سلیمیفر.) 1391
 -)3تعقيب سياس��ت درهاي باز و توليد بر مبناي مزيت نس��بي(توصيه ش��ده به وسيله
1- Stucturalists.
2- Dependency School of Thought.
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نئوكالسيكها) به معناي اين است كه كشورهاي جهانسوم بايستي به توليد و صادرات
محصوالت كشاورزي مبتني بر منابع طبيعي بپردازند و در مقابل اغلب كاالهاي صنعتي
را وارد نماين��د .از آنجا كه كاالهاي صنعتي از ارزش افزوده باالتري برخوردار هس��تند،
رابطه مبادله 1ممکن است به نفع كشورهاي صنعتي و بهضرر كشورهاي جهانسوم تغيير
كند كه نتيجه آن افزايش كسري در تراز پرداختهاي خارجي اين كشورها خواهد بود.
بهطوركلي ،ديدگاه نئوكالسيكي به خاطر اینکه توجه اقصاددانان و سياستگذاران را به
اهميت تخصيص كارآي منابع در روند صنعتي شدن جلب كرد ،ارزشمند میباشد .اما از
آنجا كه بين شرايط كشورهاي صنعتي و كشورهاي درحالتوسعه تفاوتهاي قابلتوجهي
وجود دارد  ،توصيههاي آنها را نميتوان به عنوان يك تجويز كلي پذيرفت.
دوگانگی جهان از منظر ساختارگرايي
بر خالف مكتب كالسيك كه از قدمت تاريخي زيادي برخوردار است ،مكتب ساختارگرايي
در ده��ه  1950پايهگ��ذاري ش��د .ليت��ل( )Little ,1982ميگويد قب��ل از دهه 1950
بهطوركلي هيچ نوش��تهاي از ساختارگرايي در مورد توسعه وجود ندارد و نخستين بار در
2
اين زمان از تفسير ساختارگرايي در مورد تورم در آمريكاي التين در مقابل تفسير پوليون
و سياستهايي كه به وسيله صندوق بینالمللی پول( 3(IMFارائه شده بود ،استفاده شد.
فرضيههاي اوليه اين مكتب توس��ط نويسندگاني مانند روزنشتاين رودن ،4راگنار نركس،5
دبليو .آرتور لوئيس ،6رائول پربيش ،7هانس سينگر 8و گونار ميردال 9ارائه شد.
دنياي س��اختارگراها انعطافناپذير اس��ت .تغيير در شرايط موجود بهدلیل وجود موانع،
تنگناها و محدوديتها تحقق پيدا نميكند .ساختارگراها به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا
در كشورهاي درحالتوسعه بهدلیل وجود فقر كششناپذير است ،عرضه نيز بهدلیل غيركارآ
1- Terms of Trade.
2- Monetarists.
3- International Monetary Fund.
4- Rosenstien Roden.
5- Ragner Nurkse.
6- W. Arthur Lewis.
7- Raul Prebish.
8- Hans Singer.
9- Gunnar Myrdal
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بودن س��اختار توليد كارآ نميباش��د .بهعالوه ،منابع نيز گرايش به چسبندگي دارند .به
اعتقاد ساختارگراها  ،كشورهاي توسعهيافته میبايست با بيكاري مواجه باشند ،درحاليكه
كش��ورهاي درحالتوسعه با اين پديده روبرو هستند كه اين امر نتيجه ويژگيهاي خاص
يك سيستم توليد توسعهنيافته است .سيستم توليدي كه بسيار متفاوت از سيستم توليد
كشورهاي توسعهیافته میباشد.
بهمنظور طراحي نقش مكانيس��م قيمتها در رابطه با تخصيص كارآي منابع بر اس��اس
نظريه س��اختارگرايي ،بايس��تي به انعطافناپذیری عرضه و تقاضا توجه نمود .در نتيجه،
ب��راي انجام يك تعديل مقداري كوچك بايس��تي قيمتها به مقدار زيادي تغيير نمايند.
تغيير زياد در قيمتها بهصورت مستقيم و نيز از طريق تاثير آن روي توزيع درآمد موجب
پيدايش اختالل در اقتصاد میشود(همان) .بنابراين با غيركارآ شدن سيستم قيمتها در
تخصيص كاراي منابع ،دولت بايستي اين وظيفه را بهعهده بگيرد .لذا دولت نقش مهمي
را در رابطه با توس��عه و برنامهريزي و اس��تفاده از انواع ابزارهاي مستقيم تخصيص منابع
بهمنظور انتقاالت ضروري ساختاري براي توسعه ايفا مینمايد.
نظريه مهم ديگر س��اختارگرايي مربوط میش��ود به تجارت خارجي .ما اين بحث را با
اس��تفاده از نظريه رائول پربيش1انجام میدهيم .براس��اس نظري��ه پربيش ،جهان دوگانه
اس��ت :كشورهاي توسعهیافته كه به آنها كشورهاي مركزي 2گفته میشود و كشورهاي
عقبنگهداشتهش��ده 3كه آنها را كشورهاي محيطي 4مینامد .دو وجه تمايز اساسي بين
اين دو گروه از كشورها وجود دارد .اولين تفاوت مربوط میشود به ساختار توليد در اين
دو گ��روه .بهاين معني ك��ه بهدلیل تفاوت زياد عملكرد بازاره��اي كار در اين دو گروه از
كش��ورها ،تغييرات بهرهوري منتج از پيش��رفت تكنولوژي تأثيرات قيمتي متفاوتي را در
مورد صادرات اين دو گروه بهجا میگذارد .رش��د بهرهوري در مرك ْز دستمزدها را افزايش
میدهد در حاليكه اين امر در پيرامون و در بخش صادرات سنتي منجر به اشتغال پايينتر
و لذا فشار بر دستمزدها میگردد( ،)Wiess 1988بهدلیل اینکه پيشرفت تكنولوژي در
اين كش��ورها اغلب در قالب ابزار توليد كاراندوز تحقق پيدا میكند و لذا موجب پيدايش
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 -1پربيش اقتصاددان آمريكاي التين ابتدا رئيس كميسيون اقتصادي براي آمريكاي التين( ) ECLAو بعدا ً مسئوليت كنفرانس سازمان ملل متحد در مورد
تجارت و توسعه( ) UNCTADبه عهده داشت.
2- Central Countries
3- Backward Countries
4- Peripheral Countries
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انواع بيكاري ،بيكاري پنهان 1و كمکاري 2میشود .در نتيجه قيمتهاي صادرات سنتي
در كش��ورهاي درحالتوس��عه نس��بت به قيمتهاي واردات آنها از كشورهاي مركزي
كاهش میيابند .ثانياً ،كشش درآمدي تقاضا براي صادرات كشورهاي پيرامون و مركزي با
يكديگر برابر نيستند .بنابراين ،رابطه مبادله به نفع كشورهاي مركز و عليه پيرامون تغيير
میكند .در نتيجه كشورهاي پيرامون با كسري در تراز پرداختهاي خارجي خود مواجه
میش��وند .لذا ،پربيش سياست جايگزيني واردات را به كشورهاي پيرامون براي پوشاندن
اين كسري توصيه مینمايد .به عالوه ،تاسيس صنايع جديد از نظر پربيش به عنوان ابزاري
براي كاهش كشش درآمدي تقاضاي پيرامون براي واردات كارخانهاي مركز عمل میكند،
حتي اگر هزينه فعاليتهاي صنعتي نسبت به استانداردهاي بینالمللی باالتر باشد.
نظريه س��اختارگراها حداقل از دو جهت قابل انتقاد میباش��د :اوالً فرض غيرقابلانعطاف
بودن عرضه و تقاضا در كشورهاي درحالتوسعه يك نگاه بدبينانه میباشد .چرا که عملكرد
برخي از اين كشورها مانند توفيقات كشورهاي تازهصنعتيشده نشان میدهد كه ساختار
توليد انعطافپذیر میباشد .ثانياً ،عدم توفيق بسياري از كشورهاي درحالتوسعه در روند
صنعتي شدن اغلب به اجراي سياست جايگزيني واردات توسط اين كشورها نسبت داده
میشود (سلیمیفر.)1391 ،
نظريه وابستگي
نظريه وابس��تگي كه به عنوان يك نظريه افراطي تحليل توس��عه ش��ناخته ش��ده است،
توس��ط نظریهپردازاني مانند س��مير امين ،3امانوئل ،4كاليو توماس ،5گوندر فرنك 6و پل
باران 7معرفي و بسط داده شده است .اين نظريه بهشدت از سرمایهداری انتقاد كرده و از
سوسياليس��م دفاع میكند و در برخي موارد از تحليلهاي ماركسيستي استفاده میكند.
تأكيد اصلي تصوير افراطي بر وجود رابطه نابرابر بين كشورهاي مركز و پيرامون قرار دارد.
1- Disguised Unemployment
2- Underemployment
3- Samir Amin
4- Emmanuel
5- Clive Thomas
6- Gunder Frank
7- Paul Baran
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اين مكتب نيز مانند پربيش جهان را دوگانه میبيند .بهاین معنی که نظام س��رمایهداری
جهاني يك تقسيم كار بينالمللي را ايجاد نموده كه در اين تقسيم كار كشورهاي پيرامون
تولي��د كنن��ده مواد خام و كاالهاي اوليه بهمنظور صدور به كش��ورهاي مركزي ش��ده و
واردكننده كاالهاي كارخانهاي از كش��ورهاي مركزي ش��دهاند .س��طح دستمزدها نيز در
مركز بس��يار باالتر از مقدار آن در كش��ورهاي پيراموني اس��ت ،بهدلیل اینکه سرمايه از
تحركپذیری بااليي برخوردار اس��ت ،درحاليكه مهاجرت نيروي كار محدود میباش��د.
بنابراین كشورهاي پيراموني با مازاد نيروي كار مواجه میباشند .به عبارت ديگر ،نابرابري
در دستمزدها بين دو گروه از كشورها ،همانطور كه پربيش گفته است ،تغيير در رابطه
مبادله را بهضرر پيرامون به همراه خواهد داشت .در نتيجه مازاد ايجاد شده در پيرامون به
مركز منتقل میشود .به عالوه ،روابط نا برابر موجب استثمار كشورهاي پيرامون میگردد.
در نگاه نظریهپردازان مكتب وابس��تگي ،گروه كش��ورهاي تازه صنعتي شده ( ) NICبه
توسعه سرمایهداری نائل نشدهاند ،زيرا كه انبوه كارگران و دهقانان آنان درآمدهاي ناچيزي
داشته و بنابراین تقاضاي موثر در اين جوامع پايين میباشد .در نتيجه بخش اعظم توليد
داخلي به صادرات اختصاص میيابد .به عبارت ديگر ،افزايش در تقاضاي طبقات مياني و
باالتر ،بیشتر موجب افزايش واردات میشود تا افزايش توليد داخلي .تجربه کرهجنوبی ،از
نظر اين ديدگاه ،نمونهاي از صنعتيشدن 1وابسته میباشد.
بهطورخالصه میتوان گفت كه اصل مهم در نظريه وابستگي پايين بودن دستمزدها در
كشورهاي پيرامون نسبت به كش��ورهاي مركزي میباشد كه اين امر خود موجب ظهور
روابط نابرابر بين اين دو گروه از كشورها و اقتصاد متكي 2بر صادرات درپيرامون میشود.
اما این نظريه توضيح نميدهد كه چرا افزايش صادرات از طريق افزايش تقاضا براي نيروي
كار موجب افزايش دستمزدها در پيرامون نميشود .عالوهبر اين ،اطالعات موجود حاكي از
آن است كه كشورهاي تازه صنعتي شده به توسعه سرمایهداری دست يافتهاند .به عنوان
مثال ،سهم صادرات در GNPكره در سال  1978حدود  %30بود كه اين نسبت باالتر از
عملكرد كشورهاي صنعتي مانند هلند ،نروژ و بلژيك در اين رابطه نبود(World Bank,
 .)1981:142-43بهع�لاوه ،ص��ادرات كاالهاي صنعتي  %90كل صادرات اين كش��ور را
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تشكيل میداد كه  %38آن را كاالهاي مربوط به صنعت سنگين بود(سلیمیفر.)1391 ،

1

نظريه نهادگرايي
پيش از تش��ريح نظريه نهادگرايي بايد اذعان داشت كه از ديدگاه كولندر تفاوتهاي زير
بين نظريات اقتصاد رفاه نئوكالسيك و نظريات اقتصاد سياسي نئوكالسيك وجود دارد
 .1اقتصاد رفاه نئوكالسيك دولت را يك نيروي بر ونزا فرض میكند .در حالي كه اقتصاد
سياس��ي نئوكالس��يك دولت را حداقل بهصورت بخش��ي نيرويي درونزا و سياستهاي
اتخاذشده توسط دولت را منعكسكننده عاليق دروني جامعه بهشمار میآورد.
 .2در تحليل عدم تعادل بازار نيز اختالف كامال مش��هود اس��ت .زيرا اقتصاد نئوكالسيك
میگويد در صورت وجود عرضه اضافي قيمتها پايين میآيد و زمانيكه تقاضاي اضافي
شكل بگيرد قيمتها افزايش خواهند يافت و اين البته بيان دست نامريي است .در مقابل
اقتصاد سياس��ي نئوكالس��يك عقيده دارد كه به طور همزمان و با پيشبيني قبلي ،افراد
سعي میكنند تا با سازماندهي تباني و ايجاد تشكلهاي ويژه از افزايش و كاهش قيمتها
جلوگيري نمايند و رانت ويژهاي را براي خود حفظ نمايند.
 .3وجود نهادهاي رقابت كامل ،فرض اصلي اقتصاد نئوكالسيك است در حالي كه اقتصاد
سياس��ي نئوكالسيك ثبات چنين تعادلي را زير سوال میبرد و باوجوديكه تعادل كامل
بهينه ژارتو میباش��د ،افراد تمايل بر حفظ تعادل نخواهند داشت ،زيرا رانت ايجاد كارتل
در بازارهاي مختلف باال بوده و بيش��تر جوامع بهصورت آزاد آن را گزينش نخواهند كرد.
نتيجه اینکه رقابت كامل نميتواند به عنوان يك اصل مسلم در اقتصاد مورد استفاده قرار
گيرد(توسلي.)1373 ،
آنچه در اقتصاد سياسي نئوكالسيك جديد جالب میباشد رابطه بين حداكثر نمودن منافع
فردي بهعنوان ابزار اصلي تحليل نئوكالسيك در نيل به رفاه عمومي و اثرات كاهش رفاه
ناش��ي از رفتار نفعطلبانه گروههاي خاص میباش��د .نهاد بازار آزاد اساس دكترين مكتب
سياس��ي اقتصادي نئوكالسيك محسوب میش��ود .البته مجموعهاي كامل و هماهنگ از
عملكرد بازارهاي كاال عوامل بيمه و س��رمايه پيشفرضهاي مدل را تش��كيل میدهند.
عالوهبرآن ،فرض میشود كه تصميمگيري توليدكنندگان در جهت حداكثر نمودن سود و
 -1البته بروز بحران اقتصادي در كشورهاي جنوب شرقي آسيا از جمله کرهجنوبی در سال  1998شايد مويد وابسته بودن توسعه صنعتي در اين گروه از كشورها باشد.
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تصميمگيري مصرفكنندگان براي حداكثر كردن رفاه در وجود فضاي مطمئن و با امنيت
كامل صورت میگيرد و نهادهاي حامي و ضامن اجراي صحيح قراردادها در جامعه وجود
دارد .اين تصميمگيري كارا و غيرمتمركز كه توس��ط مكانيزم قيمتها هدايت و راهبري
میش��ود و بهصورت اصولي مورد بهرهبرداري ق��رار میگيرد ،بهعنوان يكي از ويژگيهاي
برجسته و نقاط قوي سيستم مورد ارزيابي قرار گرفته است.
در مكتب اقتصاد سياس��ي نئوكالسيك كه نظريه نهادگرايي توسعه نيز در اين مجموعه
تعريف میگردد سه ديدگاه زير مطرح گرديده است:
ديدگاه تحليل تاريخي نورث
اين ديدگاه سه زيربخش :تئوري نهادها ،تحليل ساختار اقتصادي و تفسير فرايند توسعه
صنعتي را ش��امل میش��ود .در اين ديدگاه گرايش طبيعي انسان به سوي تكامل اساس
قرار میگيرد و مدلي ارائه میش��ود كه رشد سريع و شتاب اقتصادي ،يا برعكس ،ركود و
عقبافتادگي را در گرو فضا و شرايطي قرار میدهد كه دولتها براي افراد فراهم میآورند.
كليه ش��رايط مناس��ب رش��د ،وجود حقوق مالكيت و ضمانت اجرايي آن است كه فرد را
نس��بت به پاداش تالشهايش اميدوار میسازد و خالقيتها و نوآوريها ظهور میكند و
به فعاليتهاي اقتصادي پويايي میبخشد .بنابراين دولت است كه تمامي مسئوليتهاي
پيشرفت يا عقبافتادگي كشوري را برعهده دارد.
تئوري نهادها در بيان چگونگي ساختار و تحوالت سازماني هزينههاي معامالتي را مورد
تاكيد قرار میدهد .اين هزينهها مجموعهاي از هزينههاي تدوين و تنظيم و اجراي كامل
قراردادها را ش��امل میش��ود .قراردادها تمامي توافقه��اي ممكن و معمول مابين بخش
خصوصي و بخش عمومي و از جمله نهاد دولت را شامل میشود.
در اين ديدگاه ،سه فرض اساسي عبارتند از:
 .1افراد در جهت منافع شخصي و نه در تامين منافع جمعي عمل میكنند.
 .2تدوين و تنظيم و اجراي قراردادها هزينه دارد.
 .3ايدئولوژي رفتار حداكثرسازي فردي را تعديل مینمايد.
كاربرد اين بحث ،تفاوت در هزينههاي معاملهاي در كشورها با درجات مختلف ايدئولوژيك
 38اس��ت .كش��وري كه در آن اختالفات ايدئولوژيك زيادي وجود دارد و يا ايدئولوژي شكل
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رفتاري و نهادينهاي نيافته است .تدوين و تنظيم و اجراي قوانين و مقررات منابع زيادي را
به خود تخصيص میدهد و در مقابل كشوري كه از لحاظ فرهنگي پذيراي قانون میباشد
و يا در فرايند مشخص ،قانونمندي نهادها بر مردم ثابت شده است ،هزينههاي كمتري را
میبايس��ت بپردازد .در جامعه اول ،طبيعي است كه عدم رعايت قانون در اشكال مختلف
رشوهخواري كالهبرداري و غيره براي حداكثرسازي منافع فردي بهصورت گسترده وجود
دارد .قانونمندي ابتدا در رفتار مجريان قانون ،عوامل دولتي و تصمیمگیرندگان سياس��ي
تجلي میيابد و بهمرور به تمامي افراد جامعه هويت ايدئولوژيك و ملي میدهد .س��پس،
در پي استقرار هويت ايدئولوژيك و ملي ثبات اجتماعي پديد میآيد و در نتيجه راه براي
اجراي سياستهاي توسعه اقتصادي هموار میگردد.
نورث اعتقاد دارد ثبات هر جامعهاي نيازمند به نوعي ايدئولوژي مافوق س��اختاري جهت
قانونمند كردن قوانين بازي است.
ديدگاه رانتطلبي يا مكتب انتخاب عمومي
تولي سن واژه رانتطلبی را اينگونه تعريف میكند :كسب درآمد مازاد بر هزينه فرصت
منابع صرف شده را رانت گويند .رانت ممكن است براي انتقال در منحنيهاي عرضه و تقاضا
حاصل شود كه در اين صورت میتواند با نفعطلبي مفهوم مشابهي داشته باشد .همچنين
ممكن اس��ت بهصورت مصنوعي بهوجود آيد ،مثال بعضي از سياستهاي اقتصادي دولت
رانت ويژه اي را براي برخي به وجود میآورد .ايده اصلي ديدگاه رانتطلبی عبارتست از:
الف .پديده رانتطلبی عموما در فرايند سياسي شكل میگيرد.
ب .بهترين روش براي محدودكردن رانتطلبی ،محدود كردن فعاليتهاي دولتي است.
بنابراي��ن ديدگاه انتخاب عمومي همان ديدگاههاي اقتصاد كالس��يك رادنبال میكند و
رقابت بين گروههاي حاكم را اتالف منابع میداند.
بوكانن دو نقش عمده را براي دولت قايل است:
ِ
دولت حامي ،با ا ِعمال و اجراي قانون و نظم در امور داخلي و دفاع ملي در امور خارجي؛
.1
 .2دولت مولد ،كه به دولت نقشي بسيار فراتر از چارچوب ارائه شده توسط آدام اسميت
داده میشود .بهاينترتيب ،ايجاد و نگهداري نهادهاي عمومي معين و اجراي امور عمومي
مش��خص را كه هرگز فرد يا گروه كوچكي از افراد در منافعش��ان نباش��د كه به ايجاد و 39
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نگهداري آنها بپردازند ،برعهده میگيرد.
بوكان��ن میگوي��د :آنهايي كه اعتقاد به اصل نفع ش��خصي دارند و س��ازمان خصوصي
فعاليتهاي اقتصادي را اصل میشمارند ،بايستي يكي از اصول اساسي اقتصاد سياسي را
بياموزند و بهخاطر داشته باشند كه يك شاخص مستقل و چارچوب مشخص براي تعيين
تخصيص مناسب منابع بين بخش خصوصي و عمومي وجود ندارد و هركدام بهطور نسبي
هزينهاي را دربردارد .بنابراين ،يك قانون براي تعيين قبلي انجام فعاليتها در يكي از دو
بخش وجود ندارد .ليكن عموما مقررات و تصمیمگیريهاي دولتي اغلب ش��مول عمومي
ن��دارد و بخش عمومي با در اختيار گرفتن فعاليتهاي مولد هزينههاي مربوط به عوامل
خارجي را افزايش میدهد و در نتيجه تخصيص منابع بهصورت بهينه صورت نميگيرد.
در تفكيك فعاليتهاي عمومي و خصوصي میبايس��تي يك حداقل اصول كلي بهصورت
قوانين اساس��ي موردتوافق قرار گيرد .درنتيجه اگ��ر فعاليتي در بخش خصوصي بخواهد
خ��ارج از ضواب��ط قانوني و بهصورت غيركارا صورت گيرد ،با اطمينان از مولد بودن دولت
میبايستي دولت مولد براي به دست گرفتن آن فعاليت بازخوانده شود.
رويكرد توسعه بهمثابه آزادي
آمار تياسن با اشاره به مسائل و مشكالت مبتالبه جهان كنوني بر مشكالتي چون درصد
باالي فقر و محروميت ،گرسنگي و قحطي ،بيتوجهي به آزاديهاي سياسي و اجتماعي و
ناديده گرفتن نقش زنان تاكيد دارد .بهنظر وي ،براي غلبه بر اين مشكالت که محور اصلي
برنامه توس��عه است ،بايد به نقش آزاديها در اشكال مختلف توجه داشت و نقش فاعلي
فردي بايد محو ِر برخورد با اينگونه محروميتها باش��د .لذا بايد آزادي فردي را همچون
وظيفه اجتماعي تلقي كنيم .بنابراين در رويكرد مطرح شده ،گسترش آزادي هم به عنوان
هدف و هم به عنوان ابزارهاي اصلي توس��عه ديده شده است .به طور خالصه آمار تياسن
توسعه را عصاره امكان آزادي تعريف میكند .اين آزاديها عبارتند از آزاديهاي سياسي،
امكانات و تسهيالت اقتصادي ،فرصتهاي اجتماعي ،تضمين شفافيت و نظام حمايتي.
آمار تياسن از يك طرف تعاريف محدود و موجود از توسعه ،كه توسعه را مترادف با رشد
توليد ناخالص ملي ،افزايش درآمد افراد ،صنعتي كردن ،پيش��رفت فنآورانه و يا نوسازي
 40اجتماع��ي میدانند ،به نقد میكش��د و تاكيد میكند كه رويك��رد مبتني بر آزاديهاي
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انساني با وجود اینکه به همه اين عناصر توجه دارد ،ولي از نظر ديدگاهي با رويكردهاي
قبلي تفاوت دارد .بهعبارتي ،او عوامل ذكر ش��ده صنعتي شدن ،رشد توليد ناخالص ملي
و  ...را به عنوان ابزارهاي توس��عه ميبيند كه اين ابزارها میتوانند به افزايش آزاديهاي
انس��ان كمك كنند .لذا تاكيد دارد كه اگر آزادي هدف نهايي توسعه باشد ،دراينصورت،
تمركز به دستيابي بر اين هدف قابل دفاعتر از تمركز بر فهرستهاي خاص از ابزارهاي
توسعه خواهد بود .از طرف ديگر ،تیاسن نظريههاي رايج عدالت و اخالق اجتماعي نظير
مطلوبيتگرايي و آزاديگرايي را به نقد میكش��د و اش��اره میكن��د در صورت تاكيد بر
اهميت مقوله آزاديهاي اساسي فردي ،هركدام از اين رويكردها از نقايصي رنج میبرند.
لذا ضرورت طرح رويكردي جديد را كه مس��تقيما بر آزادي در شكل قابليت فردي تكيه
داش��ته باشد ،مطرح میكند .وي از تنوع مفاهيم حقوق بشر براساس مقتضيات فرهنگي
جامعه دفاع میكند و قابليتها و ارزشهاي فرهنگ آس��يايي را میستايد؛ براي مثال از
تس��امح اس�لامي به نيكي ياد میكند و تاكيد دارد كه رهآوردهاي بش��ري چون آزادي و
مردمس��االري لزوما هديه غرب به ديگر كش��ورها نيست و تمامي فرهنگها اين استعداد
را دارند كه تكيهگاه و بستر فرايند مردمساالري و توسعه باشند .ازطرفديگر ،او آزاديها
را در كنار هم و مكمل هم میبيند و همانطور كه اش��اره شد ،عصاره و نتيجه پيوند اين
آزاديها را توسعه میداند .آزاديهاي سياسي ،مانند آزادي بيان و انتخابات ،به گسترش
امنيت اقتصادي كمك میكند؛ فرصتهاي اجتماعي مانند امكانات آموزشي و بهداشتي
و مشاركت اقتصادي را ممكن میسازد؛ از سوی دیگر ،امكانات اقتصادي در شكل تامين
فرصته��اي مش��اركت در تجارت و توليد نيز میتواند رفاه ش��خصي و همينطور منابع
عموم��ي الزم براي تس��هيالت اجتماعي را فراه��م كند .لذا ،به طور اجم��ال بر دو نكته
تاكيد دارد؛ اول ،بر اين ديدگاه كه هرگونه پيش��رفت و توسعه بايد برپايه هويت فرهنگي
آن جامعه بنا ش��ود ،مهر تاييد میزند؛ دوم ،بر اين ديدگاه كه توس��عه اقتصادي مقدم بر
توسعه سياسي است و يا اینکه توسعه سياسي مقدم بر توسعه اقتصادي است ،مهر ابطال
میکوبد .بهعبارتديگر ،با رويكردي جديد از توسعه بر همهجانبهگرايي توسعه يا بهعبارتي
توس��عه جامع تاكيد دارد و نهايتاً پيوند اين آزاديها و دستيابي به توسعه را برخورداري
از يك حاكميت مردم س��االرانه میداند .لذا با فهم اين ديدگاه در میيابيم كه توس��عه و
41
پيشرفت ،مستلزم تقويت قابليت انساني و مشاركت مردم و آزادي عمومي است.
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نظریه فلسفه اخالق توسعه
دنيس گولت 1بهدرس��تي طاليهدار رشتهاي جديد ،یعنی فلسفه اخالق توسعه ،محسوب
میشود .از اوايل دهه  1960به بعد ،گولت اظهار داشته است كه «توسعه بايد با بازتعريف
و ابهامزدايي وارد عرصه بحث اخالقي ش��ود ».تربيت دانش��گاهي گولت در فلسفه ،علوم
سياس��ي و برنامهري��زي اجتماعي و همينطور تجربهاش در م��ورد «عوام» يا پروژهها در
بسياري از كشورها را منعكس میسازد .وی درصدد پاسخگويي به پرسشهاي اخالقي و
ارزشي است كه توسعه در زمينه نظريه ،برنامهريزي و كاربست پيش آورده است .يكي از
مهمترين درسهايي كه میتوان ازآثار گولت در س��ه دهه گذشته فراگرفت اين است كه
«توس��عه هدفمند» میتواند هزينه انساني وحشتناكي در پي داشته باشد .وظيفه اصلي
اخالق توسعه ،انسانيكردن تصميمات و فعاليتهاي توسعه است .به بيان ديگر ،وظيفهاش
تضمين اين است كه تغييرات ناگوار كه زير بيرق توسعه و پيشرفت شروع شدهاند ،منجر
به ضدتوس��عه نش��وند؛ ضدتوس��عهاي كه فرهنگها ،و افراد را تخريب و در رفاه جامعه و
در بدبخت��ي ،ايثارهاي ب��ي دليل را تحميل میكنند و همه اينه��ا را بهنام فايده ،نوعي
ايدئولوژي مطلق انگاشته شده ،يا ضرورت فرض كارايي انجام میدهند.
وی در باب تعريف توسعه چنين اظهار میدارد :صرف تقليل توسعه به سطح باالي مصرف
يا سطح باالي توليد كافي نيست .محتوا و مضمون خاصي را میتوان و بايد به چشمانداز
زندگي نيك ،زندگي بهتر و زندگي انساني محققشده و كامل نسبت داد و اين كار نه به
ش��يوهاي صرفا فردي ،بلكه در فضا و زمينهاي كه نهادهاي جامعه پيش��رفت میكنند ،يا
دس��تكم مانع توسعه نميشوند ،بايد انجام شود .نهادهاي جامعه بايد به كليت وضعيت
بشري توجه كنند و بهياد آورند كه انسان فقط توليدكننده يا مصرفكننده يا رأيدهنده
و يك متصدي تكنولوژيك نيست ،بلكه افراد انساني از ابعاد معنوي و فرهنگي و اجتماعي
برخوردار هس��تند .اين درس��ت همان ايدهاي است كه س��عي داريم در هنگامي كه ادعا
داشتيم بخش زيادي از توسعه اگر برمبناي اين ارزشهاي بزرگتر و بهطور هنجارمند در
مورد آن داوري شود ،ضد توسعه نام میگيرد ،آن را برجسته سازيم.
وی معتقد اس��ت كه اگر تصمیمگیري در مورد توس��عه واقعا به طرح اين س��وال منجر
شود كه «زندگي نيك و جامعه عادل و موضع صحيح نسبت به طبيعت دقيقا چيست؟»
1- Denis Goulet
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درآنصورت ،ممكن اس��ت پاس��خهاي متفاوتي از س��وي افراد داراي نظامهاي اعتقادي
متفاوت ،يا از س��وي فلسفههاي حيات و يا از س��وي تحليلهاي متفاوت ( از سوي افراد
داراي نظامهاي متفاوت اعتقادي مربوط به معناي زندگي و مرگ) ،به آن داده شود.
اخالق توس��عه بیش از آنکه در میان صاحبنظران اقتصادی از محبوبیت
نظریه فلسفه
ِ
و مقبولیت برخوردار شود در میان فیلسوفان اخالق که از نظر «سبك تحليل» از تربيت
آمريكاييـ انگليس��ي برخوردارند ،مقبول افتاده اس��ت .به عنوان مثال ،اونيل در كتاب و
مقال��ه مهم خ��ود ،اخالق كانتي و اخالق مبتني بر وظيف��ه را مطرح میكند؛ اين اخالق
بر وظيف��ه اخالقي ثروتمندان و قدرتمندان جهت ب��رآوردن نيازهاي اوليه فقراي جهان
تأكيد میكند .هدف او تدوين و اس��تفاده از اخالقي سكوالر است؛ اخالقي كه از «نگرش
محدودي» كه در اخالق ديني نظير الهيت رهاييبخش يا در مفروضات ارزشي تنگنظرانه
بسياري از كارشناسان «مطالعات توسعه»وجود دارد ،احتراز میكند.
نايگل داور 1فيلس��وف انگليس��ي ،معتقد است كه فلسفه اخالق در (الف) تشريح مفهوم
كلي توس��عه بهمثابه «فرايند تغييري كه بايد صورت گيرد» (ب) ارزشداوري در مورد
برداش��تها يا پارادايمهاي خاص توس��عه (پ) تأييد ديدگاههاي بديل و (ت) تش��ويق
كنش برخاسته از آگاهي اخالقي ،حرفهاي زيادي براي گفتن دارد.
جي .ران .انگل 2در صف اول جنبش��ي بس��يار جديد قرار دارد كه درصدد تركيب اخالق
توس��عه بينالمللي و اخالق زيستمحيطي است .انگل به جاي اینکه تغيير اجتماعي را
بهمثاب��ه تعادل اجتنابناپذير بين مردم یا پانداها يا بركهها در نظر بگيرد ،بهمنظور ايجاد
اخالق «توس��عه محيطي» يا «توس��عه پايدار» نظریهپردازان و كارشناس��ان را به چالش
میكش��د .براي اين منظور ،انگل به تازگي رياس��ت گروه تحقيق فلسفه اخالق را برعهده
گرفته اس��ت .اين گروه پيشنوي��س فصل جديد علم اخالق« ،ايجاد اخالق حراس��ت از
جهان» را براي چاپ دوم «راهبرد حراس��ت از جه��ان» «اتحاديه بینالمللی براي حفظ
طبيعت» نوشته است.
باري ،كراكر با «اميد به توسعه محيطي عادالنه و مشاركتي در كاستاريكا ،به ارزشداوري
مدلهاي رقيب درباب توس��عه میپردازد و حامي ديدگاهي بديل اس��ت ».او در سلسله
مقاالت��ي ديگر ،به س��واالتي میپردازدكه كمتر به جوهره اخالق توس��عه مربوطند ،بلكه
1- Nigel Dower
2- J. Ron Engel
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بيشتر روششناختي يا فراپرسش1اند.
بايد بر اين نكته تأكيد كرد با وجود اينکه اين نويسندگان بر امر واحدي اتفاقنظر ندارند،
اين گروه گوناگون از دانش��گاهيان و كارشناس��ان توس��عه در اين عقيده مشترك به هم
میپيوندند که پرس��شهاي مبرم اخالقياي در كارند كه بايد به آنها پاس��خ داد .يعني
همان چيزي كه نظريه «كاربست توسعه» مینامیم.
اخالقگرايان توسعه ،اصوال سواالت مرتبط زير را مطرح میكنند:
چه چيزي بايد به عنوان توس��عه (خوب) تلقي ش��ود؟ مثال روشن توسعه خوب و توسعه
بد چيس��ت؟ چگونه پارامترهاي مختلفي ديني ،اجتماعي و محلي میتوانند در دستيابي
به «توس��عه» نق��ش مثبت ايفا كنند؟ و آيا بايد همچنان به اس��تفاده از مفهوم توس��عه
به جاي مفاهيمي چون «پيش��رفت»« ،رش��د اقتصادي»« ،دگرگوني»« ،آزادس��ازي» يا
«جايگزينهاي پساتوسعهاي توسعه» ادامه دهيم؟ اگرتوسعه نه به عنوان يك مفهوم فارغ
از قضاوت ارزش��ي ،بلكه به عنوان تغييرات اجتماعي-اقتصاديِ خوب تعريف شود ،آنگاه
اهداف و اس��تراتژيهاي مهم اقتصادي ،سياسي و فرهنگي يك جامعه بايد چه چيزهايي
باش��د ،و كدام اصول بايد نشانگر گزينش آنها باشند؟ در جريان سياستگذاري و عمل
توسعهاي چه مسائلي پديد میآيد و اين مسائل چگونه بايد حل شوند؟چگونه بايد منافع
و آسيبهاي توسعه را تشخيص داد و توزيع كرد؟ در جريان اين سنجش ،آيا پايهايترين
مقول��هاي كه بايد موردتوجه قرار گيرد ،درآمد ناخالص ملي ( )GDPنفع خيرهاي اوليه
اجتماعي (رالز)،دسترس��ي به منابع و امكانات ،توانمنديها و كاركردهاي انساني (سِ ن)،
ش��كوفايي انساني يا حقوق بشر است؟ آيا عدالت اجتماعي مستلزم بيشينهسازي حداقل
درآمد ،رساندن همه افراد به باالي خط فقر ،يا كاهش نابرابري است؟(کر اکر.)1384 ،
چه كسي (يا چه نهادهايي) بايد مسئول ايجاد توسعه باشند (دولت يك ملت ،جامعه مدني
يا بازار)؟ دولتهاي مرفه ،مؤسس��ات بینالمللی ،انجمنهاي غيردولتي و خو ِد كشورهاي
ي در توسعه داشته باشند؟
فقير آیا بايد نقش 
چگون��ه بايد تكاليف و وظايف مربوط به توس��عه را تش��خيص داد؟ آيا اين تكاليف صرفاً
مبتني بر قول و قرارهاس��ت ،يا ناش��ي از وظايف كلي ناش��ي از نيكوكاري (اعطاي كمك
ب��ه نيازمندان خاص) ،ي��ا وظايف كلي معين (حقوق فقيري) ،ي��ا وظايف نفياي داير بر
1- meta question
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فروپاش��اندن س��اختارهاي بيعدالتي يا متوقفساختن اقدامات آس��يبزا ،يا وظايفي كه
متوجه جبران خطاهاي گذشته است؟
بهنظر میرس��د که پ��س از چندین دهه از عمر این نظریه ،هن��وز اجماع واحدی درباب
پاس��خگویی به پرس��شهای فوق به چش��م نمیخورد .همچنین ،از آنجا کهاین نظریه
مابین فیلسوفان اخالق بیشتر رایج بوده است و در حوزه اقتصاد کمتر صاحبنظری به آن
پرداخته است ،به همین جهت این ادبیات راه رهیافت بهاین مهم را برای ما روشن نکرده
اس��ت .بهبیانبهتر ،هیچگونه بدیل و الگوی اجرایی و کاربردی برای رسیدن به توسعه در
میان صاحبنظران این نظریه مطرح نش��ده اس��ت؛ یعنی این نظریه پاسخی به چگونگی
نیل به توسعه ارائه نمیکند.
چهار مرحلة تفکر توسعه
ش��ايد بتوان نظريههاي مكتبهاي مشهور در باب رشد و توسعه و نيز اشاره گذرا به آراء
برخ��ي از صاحبنظران اي��ن عرصه را در قالب يك مدل چهار مرحلهاي ا ز انديش��ههاي
توسعه به شرح ذيل ارائه نمود:
مرحلة اول :این مرحله که  150سال به طول انجامید ،از بعد از وقوع انقالب صنعتی تا
پای��ان جنگ جهانی دوم ( )1776 -1945را دربرمیگیرد .نظریات حاکم در این دوره بر
استفاده از نیروهای بازار و ارتقاء رشد اقتصادی از طریق بهبود کارآیی نیروی کار ،تأکید
داش��ت .در این دوره ،نقشی برای س��ایر نهادها مانند خانواده ،دولت ،جامعه و ارزشهای
اخالقی در تخصیص و توزیع منابع دیده نشد .اما بعد از جنگ جهانی دوم و تردید نسبت
به توانایی بازار در تسریع فرایند توسعه در کشورهای درحالتوسعه (کشورهای مستعمرة
تازهاستقاللیافته) و تشدید این تردیدها بر اثر توفیق استراتژیهای کینز و سوسیالیستی
در دورة رکود بزرگ (در سال  ،)1929باعث شد که تفکرات و نظریات توسعه وارد مرحلة
جدیدی شود.
مرحل��ة دوم :ب��ر خالف مرحلة قبل ،ک��ه درآن برای نهاد دولت نقش��ی قائل نبودند،
نظریهپردازان در این دوره بر ضرورت نقش پیشتاز دولت در فرایند توسعه ،تأکید فراوان
نمودند .به همین دلیل ،تمرکز اقتصاد توس��عه از رویکرد آزادی اقتصادی به قبول نقش
بیش��تری برای دولت( که متأثر از کینز و اقتصاد سوسیالیس��تی بود) منتقل شد .اما این 45
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مرحله نیز با مش��کالتی همراه بود که باعث ایجاد نظریات مرحلة س��وم گردید .در ذیل
مختصرا ً به پارهای از مشکالت پرداخته شده است:
نداشتن بودجة کافی دولت برای ایفای نقش خود ،که باعث بهوجود آمدن کسریهایبزرگ در بودجه گردید.
تأمین مالی از طریق گس��ترش پولی و اس��تقراض در اثر راهبرد کینز که تورم و بدهیسنگینی برای دولت بر جای گذاشت.
ندیده گرفتن نهادهای خانواده ،جامعه و ارزشها همانند مرحلة اول.2
عدم توجه به بهبود برابری 1و حتی تشویق نابرابری در سایة منحنی  Uوارونة کوزنتس
رکود تورمی س��الهای  ، 1970اعتماد به دولت در تأمین اش��تغال و افزایش تولید بااستفاده از سیاست مالی انبساطی متزلزل کرد.
ظهور فرضیة انتظارات عقالیی 3این اعتماد را بیشتر تضعیف کرد.
مرحلة س��وم :رویکرد مجدد اقتصاد توس��عه به آزادی بازار با تأکید بر حکمرانی خوب
و توزیع برابر میوههای توسعه بهمنظور افزایش رشد و تأمین فقرا از طریق توزیع مجدد.
مرحلة چهارم :درواقع ،مرحلة توسعة متناسب است .تناسب در جامعه از طریق:
تجدیدنظر در اتکای محض به متغیرها و شاخصهای کمی اقتصادی.تعدیل در نقش بازار و دولت.توجه به نقش بههموابستة عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و حکومت صالح در کنارنقش بازارهای رقابتی کارآمد.
تأکید بر نقش نهادها مانند خانواده ،جامعه و ارزشها.تأکید بر بهبود کیفیت عامل انسانی در توسعه و نقش عدالت در توانمندسازی انسان.توجه به اهمیت ثبات اقتصادی بهعنوان پیششرط توسعه و عدالت.تأکید بر سرمایة اجتماعی (اعتماد بین مردم و پایبندی آنان به هنجارهای اجتماعی)در کنار سرمایة انسانی ،حفظ محیطزیست و عدالت بیننسلی.
بهای��ن ترتیب ،تالش برای ارائة نظریههاي جدید در باب توس��عه همچن��ان ادامه دارد،
بهطوریکه برخی ا ز اندیش��مندان مرحلة جدیدی را برایانديش��ههاي مربوط به توسعه
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1- Equity
2- Kuznets Simon
3- The Rational Expectation Theory
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قائلند.؛ انديش��ههايي که ب��ر پایبندی به ارزشها ،رعایت هنجاره��ای اخالقی و قوانین
رفتاری ،اعتقاد به خداوند و تعامل باال میان عوامل اقتصادی و عوامل اخالقی ،اجتماعی،
سیاس��ی و تاریخی ،با تأکید بر مفهوم عدالت ،اس��توار اس��ت .درواقع ،بهوضوح میتوان
کم ِی
دریافت که در طی مراحل توس��عه ،تفکرات توسعهای از تمرکز صرف بر متغیرهای ّ
اقتصادی و نقش عمدة بازار در فرایند توس��عه ،بهسمت ارزش نهادن بر جایگاه نهادهای
اجتماعی ،رعایت عدالت و اخالق و سرمایة اجتماعی در کنار سرمایة انسانی ،حرکت کرده
است.
اهداف توسعه
همانگونه که در بخشهای پیش��ین ذکر ش��د ،مسأله توسعه را میتوان از دو منظر علم
تجربی 1و ارزش��ی 2مورد بررس��ی قرار داد .نگرش علمی ،نتیجه تعریف پسینی از توسعه
اس��ت .این تعریف از توسعه فقط شامل پاسخ به س��ؤال «چگونگی رسیدن به نظامهای
توس��عهیافته متعارف» بدون ارزشگذاری خاص میباشد .اما نگاه ارزشی بهمفهوم توسعه
ماحصل تعریف پیشینی میباشد .نگرش پیشینی نیازمند شناختن هدف و غایت توسعه
میباش��د و برای ش��ناخت اهداف توس��عه باید دقت کرد که در اینجا باتوجه به نگرش
پیش��ینی به دنبال یافتن مطلوب میباشیم و یافتن مطلوب میسر نمیشود ،مگر در پرتو
پاسخ بهاین پرسش که «خوبی» در چیست؟ بهبیانبهتر ،برای دانستن اهداف ،باید بهاین
سؤال که چه اموری خوب یا بد ،مطلوب یا نامطلوب و ارزشمند هستند ،پاسخ داد .میتوان
ق میگنجد .عل��م اخالق چارچوب
گفت که پاس��خ بهاین پرس��شها در حوزه علم اخال 
تحلیلی و شاکله موردنیاز برای پاسخ گفتن بهاین پرسشها را برای ما به وجود میآورد.
بهنظر میرس��د اولین نکته در بحث طراحی الگوی توس��عه ،با مشخصات گفته شده در
باال ،توافق در مورد مفهوم توسعه و جامعه توسعهیافته میباشد .با وجود گذشت یک قرن
از ش��کلگیری ادبیات توس��عه اقتصادی و طی مراحل پنج گانه مورد بحث در باال ،هنوز
این سوال باقی است که مفهوم واقعی توسعه چیست؟ و جامعه توسعهیافته چه جامعهای
اس��ت؟ باید اذعان کرد که اجماعی در مورد مفهوم توس��عه حتی در بین نظریهپردازان
توس��عه در کش��ورهای اروپایی و آمریکایی وجود ندارد .تطور نظریههای توسعه در طی
کمت��ر از ی��ک قرن از پیدایش ای��ن نظریهها دلیلی بر این مدعاس��ت .در بیان عدهای از
1- Science.
2- Normative.
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نظریهپردازان ،توس��عه عبارت است از پیش��رفت همراه با تغییرات مثبت اجتماعی(مانند
نظمپذیری ،مشارکتپذیری ،انضباط اجتماعی ،خردگرایی و غیره) .رانیس( ) 2007توسعه
انس��انی را «فرایند گسترش انتخابهای مردم» ذکر میکند .کمیسیون جهانی توسعه و
محیطزیس��ت( )WCEDبه تعریف توسعه پایدار میپردازد و آن را برخورداری نسلهای
آتی از رفاهی حداقل بهاندازه نسل فعلی میداند (باربیر .)2006 ،اکنون این سوال مطرح
میش��ود که آیا میتوان با حفظ تعریفهای ارائه ش��ده از توسعه ،حتی با عناوین توسعه
انس��انی و توسعه پایدار در کش��ورهای صنعتی به طراحی الگوی اسالمیایرانی پيشرفت
پرداخت؟ در پاس��خ باید گفت که توس��عه یک مفهوم هنجاری اس��ت ،بهاین معنی که
نظریهپردازان این عرصه به ترس��یم جامعه آرمانی میپردازند و اگر بار ارزش��ی «توسعه»
حفظ ش��ود ،در آن صورت بحث الگوی اس�لامیایرانی آن صرفا یک بحث کالمی خواهد
بود .لذا ،باید بر اساس نوع نگاه ما به جهان یعنی جهانبینی ،نظام معارف اسالمی منبعث
از آن ،نگاه مکتب اسالم به انسان ،مسئولیت انسان در جهان ،هدف خلقت انسان ،زندگی
دنیوی و اخروی انسان و نیازهای مادی و معنوی او ،مفهوم توسعه را تعریف کنیم .البته
معموالً «توسعه» بهتنهایی بهکار نمیرود ،بلکه همواره با یک ظرف مکانی و انسانی همراه
میباش��د؛ مانند جامعه توسعهیافته و یا انسان توس��عهیافته .بنابراین ،شاید بهتر باشد به
تعریف جامعه توسعهیافته پرداخته شود .بهنظر میرسد ،به قول میسرا ،توسعه یک فرایند
است ،نه یک وضعیت .بنابراین ،شايد اطالق جامعه توسعهیافته به برخی از جوامع ،با این
رویکرد اطالق دقیقی نباش��د .با اینوجود ،همراه با جریان غالب تفکرات توس��عه ،شاید
بتوان تعریفی پیشینی از یک جامعه توسعهیافته بهصورت ذیل ارائه نمود :جامعهای است
آزاد از فقر و بیعدالتی که بسترساز تحقق قابلیتهای فطری(فطرت اهلل) انسان میباشد.
در این تعریف ،از یک سو به ضرورتهای اجتماعی  -اقتصادی توسعه از منظر اسالم که
تحقق عدالت(اعم از عدالت توزیعی ،عدالت در فرصتهای اشتغال و کسب درآمد ،و در
ی��ک کالم ،اعطای حق هر ذیحقی به وی) در جامعه میباش��د و نیز برخورداری از یک
اقتصاد تولیدکننده ثروت که مردم خود را از فقر نجات داده اس��ت (و توانایی زدودن فقر
از جامعه را دارد) مورد تاکید قرار میدهد؛ از دیگر سو ،به ابعاد معنوی و هدف رستگاری
انسان که در آموزههای دینی بارها از آن یاد شده است ،توجه نموده است .ضمن اینکه به
 48مسئولیتهای متقابل انسانها در کمک به یکدیگر در مسیر تعالی معطوف است.
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مروری بر برخی مطالعات انجام شده
از زمان طرح بحث الگوی اس�لامیایرانی پيش��رفت در کش��ور زمان زیادی نمیگذرد ،در
نتیجه ،هنوز ادبیات زیادی در مورد آن ایجاد نشده است .اما انتظار میرود با طرح گسترده
ت اندیشههای راهبردی ،اندیشمندان و صاحبنظران
موضوع در پی برگزاری نخستین نشس 
در رشتههای مختلف علمی مساعی زیادی را برای تولید دانش در این زمینه به کار بندند.
با این وجود ،کارهایی در داخل و یا در خارج کشور پیرامون این موضوع انجام شده است
که در اینجا به برخی از آنها اشاره میشود .پایا ( )31-60 :1388در مقالهای با عنوان «آیا
الگوی توسعه ایرانیاسالمی دست یافتنی است؟» مینویسد« :علم و تکنولوژی برساخته
آدمی هس��تند .هر دو با ش��بکههای معنایی -مفهومی که واقعیت را ب��رای افراد معنادار
میس��ازند ،ارتباط نزدیک دارند و به آنها متکیاند .در کنار این شباهتهای اساسی ،این
دو برس��اخته ،از جه��ات مختلفی با یکدیگر تفاوت دارند .علم ب��ه نیازهای معرفتی آدمی
پاسخ میگوید ،در حالی که تکنولوژی ،ازسویی پاسخگوی نیازهای غیرمعرفتی آدمیان ،و
ازس��ویدیگر ابزاری است برای تسهیل فعالیت علم ،یعنی تسهیل پاسخگویی به نیازهای
معرفتی ،گرچه علم مس��تقیماً چنین نیازی را بر طرف نمیکند»( .)35وی سپس نتیجه
میگیرد که همه الگوهای توس��عه در زمره تکنولوژی بوده و همه تکنولوژیها به ظرف و
زمینهای که به کار میروند ،حس��اس بوده و در بردارنده ارزشهایی هستند که طراحان و
کاربران در آنها بهودیعه میگذارند .او سپس مینویسد که تدوین یک الگوی ایرانیاسالمی
توس��عه به مثابه یک تکنولوژی بومی بوده و به فرض کارآیی و طراحی عقالنی ،به جز در
برخ��ی جزئیات با دامنه محدود ،با الگوی کارآمد س��ایر کش��ورها تفاوت چندانی نخواهد
داش��ت .بنابراین از نظر وی ایده الگوی ایرانیاسالمی توسعه بیشتر یک بحث زبانی است
ت��ا یک جنبه واقعی .بهنظر میرس��د دیدگاه وی از ابعاد مختلف قابل تأمل و نقد باش��د.
همانطور که گفته ش��د ،طبق تعریف ،الگوی توس��عه دو ماموریت را برعهده دارد ،اولین
وظیفه آن تعیین سمتوسو و چشماندازی است که قرار است یک جامعه فرضی در پایان
دوره تعیینشده به آن برسد و یا حداقل به آن نزدیک شود .از این جهت ،الگوی موردبحث
از جنس تکنولوژی نخواهد بود ،چرا که نقش تسهیلگری ندارد ،بلکه خود نقش معرفتی
به عهده دارد و نیازهای معرفتی انس��ان را برآورده میکند .لذا ،از این حیث در زمره علم
قابلطبقهبندی است .یعنی اینکه الگو معرفت الزم برای تعیین و شناسایی مقصد نهایی 49
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را برای انسان به ارمغان میآورد .این که هدف خلقت انسان چیست؟ آیا غایت آمال انسان
دستیابی به مصرف انبوه و برخورداری از رفاه مادی است یا افق بلندتری هم وجود دارد؟
و آن افق بلندتر چیس��ت؟ اینکه انسان مسئول است و یا آزاد و رها؟ سوالهایی است که
الگو باید به آن پاس��خ دهد .وی در جایی دیگر میگوید با «تنظیمات» مناسب تکنولوژی
میتوان الگوهای موجود را بومی نمود .اما تاریخ توس��عه کشورهای درحالتوسعه نشان از
تجربههای ناموفق وامگیری از الگوهای وارداتی دارد .به عبارت دیگر ،علت این که مدلهای
روس��تو ،هارود  -دومار و غیره و در دهههای اخیر مدلهای مبتنی بر

توس��عه مارش��ال،
اجماع واشنگتنی نتوانسته است توسعه نیافتگی (حتی به مفهوم غربی آن) را از چهر ه این
کشورها بزداید ،چیست؟ آیا اشکال در «تنظیمات» مناسب بوده است یا این که الگوهای
ِ
قابلیت عام
توس��عه قابلیت تعمیم در جغرافیا و زمان دیگری را ندارند؟ پایا بر فراگیری و
داش��تن الگوی توس��عه تاکید دارد(همان )56 :و این ویژگی را ب��رای توفیق الگو ضروری
میداند .تا آنجا که از مقاله وی بر میآید ،دلیل این تاکید را مفید بودن الگو ذکر کردهاند،
درحالیک��ه با توجه به آن چه در باال گفته ش��د ،گرچه قابلی��ت تعمیم الگو در حوزههای
مش��ترک امری مفید بهنظر میرس��د ،اما برخورداری از یک چنین ویژگی ای برای مدل
مورد بحث یک ضرورت به شمار نمیرود .آنچه که انتظار میرود این است که یک الگوی
ایرانی توس��عه از بعد اسالمیت برای کشورهای اسالمی و از بعد معنویتگرا بودن
اسالمی ِ
برای جامعههایی که به دنبال معنویت هس��تند ،مفید باشد .وی در جای دیگری از مقاله
خ��ود اظهار میدارد به جای ابداع دوباره چرخ ،با بهرهگیری از تجربههای دیگران میتوان
به جهشهای دس��تیابی به برنامههای پر محتوا توفیق پیدا کرد و برای انجام تنظیمات
مناسب برای انطباق آگاهانه و هوشمندانه آن تجربهها ضمن نیاز به سطح باالیی از دانایی
و مهارت ،ترکیب هوشمندانه دانش متخصصان داخلی با تجربههای دیگران احیاناً میتواند
به تولید الگوهایی منجر شود که نه تنها در سطح محلی و ملی که در ترازهای منطقهای
و بینالمللی نیز اس��تفاده شوند(همان .)56:اکنون این سوال پیش میآید که اگر الگوهای
توس��عه قابلیت تعمیم داشته و عام میباش��ند ،چه نیازی به استفاده از دانش متخصصان
داخلی اس��ت؟ به عبارت دیگر ،میتوان دادههای محلی و ملی را در اختیار نظریهپردازان
و مدلس��ازان خارجی قرار داد و از آنها خواس��ت تا «تنظیمات» مناسب را انجام دهند،
 50همانطور که سازندگان اتومبیل بنز تنظیمات مناسب را روی این اتومبیل میتوانند انجام
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دهند تا در قطب ش��مال از کارایی الزم برخوردار باش��د .و نکته آخر این که اگر با انجام
تالشهای مذکور در باال احیاناً الگوی کارآمدی تولید نشد ،چه باید کرد؟ تجربه بیش از
شصت سال برنامهریزی توسعه در کشور که بهنظر میرسد با سادهانگاریهایی مشابه انجام
شده است ،متاسفانه از توفیق زیادی در این راستا حکایت نمیکند.
زراءنژاد ( )1387در مقالهای با عنوان «توس��عة اسالمی با رویکرد نیروی انسانی :مفهوم
و روش عناصر تش��کیلدهنده» ،تئوریهای توسعة اسالمی را به سه زیر مجموعة معارف
اس�لامی (ماهیتاً) غیرتوس��عهای ،معارف توسعهای و معارف مشترک بین اسالم و توسعه
ِ
تقسیم کرده است.
وی معتقد اس��ت که تئوریهای توسعة اسالمی میتوانند با استفاده از تمامی اعضاء زیر
مجموعه مشترک و برخی از عناصر مجموعه معارف توسعهای با توجه به حاکمیت کلی
مبانی رفتاری مورد نظر اس�لام (برگرفته از مجموعه معارف اس�لامی) طراحی و تدوین
ش��وند .وی سپس به مثالهایی از این سه مجموعه اش��اره میکند .معارفِ غیرتوسعهای
عمدتاً شامل معارفی میشوند که به عبادات مربوط میشوند (مانند :اقیموا الصاله -انعام:
 .)72مجموعه توسعهای که در معارف اسالمی به آن تصریح نشده است ،مانند این گزاره
که «برای رس��یدن به توس��عه بای��د دکترین اقتصاد مختلط را ب��ه کار گرفت» (لوئیس،
 .)1984زیر مجموعة مش��ترک از عناصری تشکیلشده که بین اسالم و توسعه مشترک
اس��ت ،مانند :انسان هدف غایی و وسیلة توسعه است ( اسراء ،70:بقره ،29 :مجادله13 :؛
هاربین .)1978 ،زراءنژاد معتقد است تمام اعضاء زیرمجموعهها به عنوان عناصر سازندة
تئوریهای اس�لامی مورد اس��تفاده قرار میگیرند و با توجه به اقتضائات تدوین نظریات
علمی ،بهصورت مجموعه منظمی از معارف که حقایق و نتایج آنها بهصورت فرضیهها و
قوانین عمومی قابل آزمون و نقدپذیر باشند ،تدوین میشوند (زراءنژاد.)54-72 :۱۳۷۸ ،
دادگر ( )1387در مقالهای با عنوان «شکاف توسعه اسالمی و عملکرد کشورهای مسلمان»
مینویسد علیرغم اینکه گروهی از منتقدان عقیده دارند که علت توسعهنیافتگی کشورهای
اس�لامی توجه و تفکر دینی و اسالمی است ،علل توسعهنیافتگی کشورهای اسالمی عمدتا
ب ه اندیش��ه و کارکرد شهروندان ،دولتمردان و عالمان کش��ورهای مذکور ارتباط دارد ،نه به
آموزههای دینی و اسالمی .وی معتقد است که کارکرد جامعه و حکومت صدر اسالم نمونهای
تجربی از توس��عه موفق اسالمی است .وی سپس با ذکر مواردی از دیدگاههای اقتصاددانان 51
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توسعه مانند هیگینز ،استیگلیتز و دیگران در مورد جهانشمول نبودن تئوریهای توسعه و
مفید نبودن نظریات توس��عه کشورهای پیشرفته برای کشورهای درحالتوسعه ،به ضرورت
تدوین تئوریهای بومی توسعه که به اعتقاد وی تئوریهای دینی و اسالمی زیر مجموعه آن
هستند ،میپردازد .او در جای دیگری از مقاله خود مینویسد حتی اگر بنابهنظر تقلیلگرایان
ثابت شود که رشتهای به نام علم اقتصاد اسالمی وجود ندارد و تنها مکتب و نظام اقتصادی
برای دین قابل تصور باش��د ،میتوان ادعا و ثابت کرد که ابعاد و چارچوبهایی برای توسعه
اقتص��ادی از منظر دین و اس�لام به ط��ور خاص وجود دارد که با چارچوبهای مش��ابه در
اقتصاد متعارف قابل رقابت میباشد .دادگر بر این باور است که مقوله توسعه در خود اقتصاد
متعارف نیز خاستگاهی نهادی و هنجاری دارد و آموزههای دینی و اسالمی مملو از گزارههای
مربوطه است .چپرا در کتاب خود ( :۱۳۸۳ترجمه نظرپور و علوی) با عنوان «اسالم و توسعه
اقتصادی» ،ضمن طرح ادعای جوامع سکوالر در پایبندی توسعه توام با عدالت بدون توجه
به توسعه اخالقی ،فرضیه اصلی خود را چنین مطرح میکند که توسعه مادی همراه با عدالت
بدون تکامل معنویت ممکن نیس��ت .چراکه به اعتقاد وی توس��عه همراه با عدالت نیازمند
استفاده کارآ و عادالنه از همه منابع است و عدالت و کارآیی بدون وجود معنویت در تعقیب
اهداف اقتصادی نه تعریف ش��ده است و نه عملی خواهد بود ( .)47وی در بخش دیگری از
کتاب خود مینویسد :کشورهای اسالمی تا کنون سعی کردهاند راهبردهای توسعه ارائه شده
توسط کشورهای توسعهیافته غربی را برگزینند .اقتصاد توسعه در این کشورها هویت مختص
ب��ه خود ندارد و در چارچوب تفکرات س��کوالر و دیدگاههای این جهانی آنها ،در قالب هر
دو نظام بازار و سوسیالیس��م به وجود آمده اس��ت و به همین دلیل است که مشکالت آنها
بیشتر شده و به اهداف موردنظر دست پیدا نکردهاند ،چراکه اجرای راهبردهای غربی توسط
مس��لمانان آنان را به مراتب از اهداف مورد نظر دورتر و دورتر میکند (ص .)50وی سپس
ضمن طرح این سوال که آیا سکوالریسم میتواند موجبات توسعه عادالنه را فراهم کند ،به
نقد این جهانبینی از ابعاد مختلف پرداخته و در ادامه راهبرد اس�لامی را که از دیدگاه وی
دارای چهار جزء مهم بهصورت زیر میباشد را مطرح میکند:
)۱پاالیش عادالنه مطالبات اضافی  )2انگیزش  )3تجدید س��اختار اجتماعی-اقتصادی از
طری��ق تقویت ارزشهای اخالقی بهگونهای که افراد تامین منافع ش��خصی خود را صرفا
 52در مح��دوده رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی مق��دور بدانند )4 .نقش دولت؛ بهاین معنی
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ک��ه دول��ت باید نقش مثبت و هدفمندی را در اقتصاد ایف��ا کند .البت ه این نقش از نوعی
که دولتها در اتحاد جماهیر ش��وروی ،چین و س��ایر کش��ورهای بلوک کمونیستی ایفا
کردند ،نخواهد بود ،بلکه از طریق نهادینه کردن ارزشهای اسالمی ،فراهم آوردن محیط
اجتماعی-اقتصادی سالم و توسعه مناسب نهادهای بسترساز به انجام میرساند.
عرباسدی(  ۴۵۵ :۱۳۷۸؛ به نقل از پهلوان )144 :1378 ،مینویسد برنامه توسعه ملی،
برخالف آنچه تاکنون توس��ط برنامهریزان اقتصادی تصور میش��د ،امری است فرهنگی.
چنانچه برنامه توس��عه ملی ب��دون نگرش فرهنگی تنظیم گردد یا روش��نتر بگوییم اگر
فرهنگ جوهر برنامه توس��عه ملی نباش��د ،نه میتوان سخنی از توسعه به میان آورد و نه
اصوال توسعه درونی حاصل میشود .وی ضمن مروری بر توانمندی اسالم برای سعادتمند
نمودن بشر ،تاکید میکند که غفلت ما از این توانایی و توجه صرف به بعد عبادی آن باعث
شده است تا از منبعی عظیم برای ارائه الگوهای مناسب جهت توسعه عدالتمحور غفلت
کرده و دست ما را در ارائه راهکار خالی نموده است .وی در ادامه مینویسد در نتیجه عدم
خودباوری و توجه صرف جوامع اس�لامی به الگوهای غربی به جایی رس��یدهایم که حتی
توسعه عدالتمحور را نیز براساس الگوهای غیربومی موردتوجه قرار میدهیم .درحالیکه،
بایس��تی بر اس��اس آموزههای دینی نس��بت به طراحی الگوی مناس��ب اقدام نموده و در
مس��یر کار اشکاالت احتمالی آن را بر طرف نماییم .عادلی( )1388در کتابی که به همت
معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور منتش��ر شده است ،به گردآوری سخنان و
رهنمودهای آیت اهلل خامنهای در بحث الگوی اس�لامیایرانی پیشرفت پرداخته است .در
بخشی از این کتاب آمده است که جهانبینی و بینش اسالمی پنج نقطه(رکن) مهم دارد
که عبارتند از -1 :توحید  -2تکریم تکوینی و تش��ریعی انسان(انس��ان محوری)  -3تداوم
حیات پس از مرگ(معاد)  -4استعداد بیپایان کمالجویی انسان  -5حرکت جریان عالم
به س��مت حاکمیت حق ،که بایستی الگوی اسالمیایرانی پیشرفت بر مبنای آنها صورت
گیرد .وظایف معتقدین به مبانی اسالمی چنین آمده است :عبودیت خداوند(بسبح له ما فی
السموات و االرض)؛ هدف گرفتن تعالی انسان ،تعالی خود و دیگران( تعالی فکری ،روحی،
اجتماعی و سیاس��ی -یعنی تعالی جامعه و تعالی اقتصادی)؛ ترجیح فالح و رس��تگاری
اخروی بر سود دنیوی؛ مجاهدت و تالش و مبارزه؛ امید به پیروزی در همه شرایط.
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ضرورت اسالمی بودن الگوی توسعه
بر اساس یکی از دیدگاههای موجود ،یک الگو بهمنظور پاسخگویی به سؤاالت «به کجا»
و «چگونه» طراحی میشود .بنا براین ،ماموریت یک الگو از نوع «هنجاری» میباشد .لذا،
انتظار میرود هر الگویی مبتنی بر یک نظریه باشد ،که آن نظریه نیز به نوبه خود منبعث
از یک جهانبینی خواهد بود .1بنابراین الگوهای موجود توسعه نیز خاستگاهشان نظریات
موجود در این باب میباشند .نظریات توسعه نیز به نوبه خود منبعث از:
جهانبینینوع نگاه به انسانهدف از خلقت انسانمی باش��ند .از آن جا که مکاتب فکری مختلف در این س��ه مقوله با یکدیگر اختالف نظر
دارند ،لذا هر کدام از آنها منتج بهنظریات توس��عه و در نتیجه الگوهای توس��عه متفاوت
میشوند .نمودار شماره( )1فرایند استخراج یک الگوی توسعه را نشان میدهد.
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 -1تفاوت نظریه و الگو :گاهی برخی صاحبنظران تفاوت نظریه و الگورا نادیده میگیرند و بیشتر ،آنها را باهم بهکار میبرند
و یا بدون تمایز ،بهجای یکدیگر استعمال میکنند.درحالیکه تفاوتهایی بین آنها وجود دارد .در حقیقت نظریه ،بدون ارجاع
به الگو ،بهشکل بیواسطه و مستقیم ،امور اجتماعی را تبیین میکند .درحالیکه الگو از طریق تشابه ،به شناخت واقعیت
کمک میکند و با برجستهکردن عنصر تشابه ،درک روشنتری از شباهت میان واقعیت و مدل ذهنی فراهم میسازد .البته
باید دانست که الگوی یک شیء برحسب تعریف ،عین آن نیست؛ بلکه به شیء مورد نظر شباهت دارد .مثال مدل یک کارخانه،
صورت کوچک و فرضی از کارخانه ارائه میدهد .در علوم اجتماعی نیز الگوهایی براساس واقعیت میسازند و سپس روی میزان
تطبیق آن با واقعیت بحث میکنند .مثال "انسان اقتصادی" ،الگوی فردی است که با امور اقتصادی برخوردی منطقی دارد؛
برای چنین الگویی مفروضاتی در نظر گرفته میشود؛ اما ممکن است تمام آن مفروضات ،با واقعیت تطبیق نکند .پس در رابطه
واقعیت ،باید به وجه تشابه کلّی آنها توجه و از جزئیات صرفنظر کرد (توسلی غالمعباس( ،)۱۳۶۹نظریههای جامعه
الگو و ّ
شناسی ،تهران ،سمت ،صص 31-30 :به نقل از فاطمه عمو عبداللهي ،پوهشكده باقرالعلوم.) www.pajoohe.com :
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فرآیند استخراج الگوی مدل و برنامههای توسعه (نگارنده)
شکل-
های-۱نگارنده
منبع :یافته

مکاتب غربی که عمدتا جهانبینی مادی و س��کوالر داش��ته و برای جهان هدف و غایتی

مكاتب غربی که عمدتا جهان بينی مادی و س��كوالر داشته و برای جهان هدف و غایتی
متصور نیس��تند به انسانشناس��ی از نوع اومانیس��تی رس��یده و هدف خلقت انس��ان را
متصور نيس��تند به انس��ان شناس��ی از نوع اومانيستی رس��يده و هدف خلقت انسان را
برخورداری از حداکثر رفاه ممکن میدانند و بنابراین تمام تالش خود را برای نیل بهاین
برای نيل به
خود را
می دانند
ممكن
حداکثر
زندگی،
تالشامید به
تماممانند
بنابراینهایی
انسانی وکه مولفه
توسعه
رف��اهبحث
حتی در
برخ��وردارییازگیرند.
هدف به کار م
مهمی اميد به 57
مسائل مانند
مولفه هایی
توسعهتوس��عه
شاخصبحث
حتی در
س��وادبهوکار
سطحهدف
این
کههاند ،از
انسانیکرد
انساني لحاظ
گيرند .در
میسرانه را
درآمد
مانند آزادی ،امنیت ،توزیع درآمد(عدالت) و معنویت غفلت شده است .1همچنان دغدغه

 -1الزم به يادآوري است كه در ويرايشهاي جديد شاخص مورد بحث كه تحت عنوان IHDI :معرفي شدهاند به برخي از موارد باال از جمله نابرابري در توزيع درآمد توجه شده است.
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نظریهپردازان توسعه به تعداد س��الهای موردانتظار عمر انسان و سطح برخورداریهای
مادی اومحدود میشود .با اين وجود ،این مرحله از تفکرات توسعه ،پیشرفت قابلتوجهی
نسبت به دیدگاههای پیشینیان آنها بهشمار میرود .توسعه پایدار نیز که آخرین ویرایش
نظریههای توس��عه در دنیای غرب میباشد ،در مقایسه با نظریه توسعه انسانی فقط یک
گامبهجلو بوده اس��ت .در این نظریه به عدالت توزیعی بیننس��لی ،حفظ محیطزیست و
توزیع درآمد توجه شده ،اما همچنان افق پرواز انسان بهاندازه سقف زندگی اینجهانی او
بوده و بهنقش معنویت در کمال انسان توجه نشده است.
در مقابل ،اسالم خلقت جهان را هدفمند دانسته و برای آن غایتی متصور است .به همین
ترتیب انس��ان در این مکتب فقط براي بهرهمندي از مواهب دنیوی آفریده نش��ده است،
بلکه برای عبادت خداوند خلق ش��ده اس��ت« ،و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون» و
برای جانش��ینی خدا در زمین« ،انی جاعل فی االرض خلیفه» .لذا از منظر اسالم ،انسان
یک موجود آزاد و رها نیست که بیهوده آفریده شده باشد ،چراکه میفرماید «:افحسبتم
انما خلقناکم عبثا و انکم الینا ال ترجعون» .از آیات باال چنین بر میآید که انسان نهتنها
بر اساس نقشه و طرحی آفریده شده است ،بلکه افقی که در فراروی وی وجود دارد بسیار
وسیعتر و ارزشمندتر از محدوده تنگ زندگی اینجهانی اوست ،که « الدنیا مزرعه االخره»
دنیا کش��تزار آخرت اس��ت و قرار است محصول این کش��ت در آخرت برداشت شود .به
عبارت دیگر ،دنیا محل س��رمایهگذاری است ،س��رمایهگذاری در پروژههایی که محصول
حقیق��ی و تم��ام وکمال آن در این دنیا به بار نخواهد نشس��ت .بلک��ه زندگی اینجهانی
فرصتی قرار داده ش��ده تا در آن پرورش فضائل اخالقی و انس��انی و استعدادهایی صورت
گیرد که خداوند بهرهمندی کامل انس��ان از آنها را در زندگی آنجهانی قرارداده اس��ت.
این دنیا نقطه ش��روع و پایان زندگی انسان نیس��ت .همانطور که در سوره مبارکه عصر
میفرماید«والعصر .ان االنسان لفی خسر .االلذین آمنو و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق
و تواصو بالصبر :س��وگند به زمان که انس��ان در خسران است ،مگر کسانیک ه ایمان آورده
و عمل صالح انجام دادند و دیگران را به حق واس��تقامت در این مس��یر سفارش کردند».
بنابراین ،بر اس��اس ظاهر آیات ش��ریفه ،چهار عمل :ایمان ،عمل صالح ،سفارش به حق و
سفارش به صبر نجات دهنده انسان از ضرر و زیان ابدی میباشند .اگر این نگاه به انسان
 56را در اسالم بهپذیریم ،انتظار میرود که باید الگوی پيشرفتي را طراحی کنیم که بسترساز
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و هادی انس��انها در مس��یر فعلیت بخشیدن به چهارگانه رستگاری باشد و در این راستا
ایفای نقش نماید .پرواضح اس��ت ک ه این الگو با الگوهایی که برد پرواز انس��ان را زندگی
بس��یار محدود این دنیا تصور میکنند ،از اس��اس متفاوت است .درنتیجه ،این دو الگو در
هدفگذار ی توس��عه و در سمتوسوی توسعه از یکدیگر جدا میباشند .جامعه مطلوب،
چگونگی نیل به آن و حتی تعریف وضع موجود نیز در این دو الگو متفاوت میباشند .در
اس�لامی پيشرفت ،سیاستگذار حق ندارد از هر وسیلهای برای رسیدن به جامعه
الگوی
ِ
پيش��رفته اس��تفاده کند و بهقول معروف ،هدف وسیله را توجیه نمیکند .در حالیکه در
الگوی متعارف توس��عه بهنظر نمیرس��د که محدودیتی از حی��ث بهکارگیری روشها و
ابزارها وجود داش��ته باش��د .درست به همین دلیل است که ش��واهد تاریخی گواه غارت
منابع طبیعی کشورهای درحالتوسعه در سطح جهان توسط کشورهای صنعتی میباشد
و رفاه اقتصادی مردم این کشورها به بهای تخلیه ثروتهای خدادادی کشورهای موسوم
به جهانسوم حاصل شده است.
ممکن اس��ت این س��وال به ذهن متبادر شود که آیا برخورداری از یک زندگی شرافتمند
و مواهب دنیوی مانند درآمد مکفی ،فکر و جس��م س��الم ،محیط پاک و زیبا ،انس��انهای
متداول توسعه به دنبال کسب آنها برای مردم خود
تحصیلکرده که کشورها در الگوهای
ِ
هس��تند ،در الگوی اسالمی توسعه مذموم است یا پس��ندیده؟ در پاسخ بایستی گفت که
بر اس��اس آموزههای اسالمی ،بدون شک نه تنها کس��ب این نوع بهرهمندیها نیکو تلقی
میشود ،بلکه مورد سفارش اسالم نیز قرار دارد .به عنوان مثال ،روایات زیادی در ارزشمند
بودن تالش مرد برای تامی��ن زندگی افراد خانوادهاش وجود دارد ،تا حدی که میفرماید:
«کسی که به دست خویش به کسب بپردازد ،دوست خداوند است» . 1و یا در جای دیگر
میگوید «اگر کسی در راه تامین معاش خانواده خود کشته شود ،اجر جهاد در راه خدا را
داشته و شهید محسوب میشود» .سیره ائمه(ع) نیز گواهی عملی بر این معنا است .زندگی
حضرت امیر(ع) در حدود بیست و پنج سالی که از حکومت دور بود وتالش فراوان حضرت
برای ایجاد نخلستانها و حفر چاههای آب در آن روزگار گواه بر این مطلب است .2از سوی
دیگر نکوهش فقر و بیکاری و تنبلی و سفارش به فراگیری علم و دانش ولو در اقصی نقاط
 -1الکاسب من یده خلیل اهلل(نهج الفصاحه ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،حدیث  ،2190صفحه  ،464چاپ پانزدهم ،انتشارات جاویدان .)1360 ،در حدیث دیگر
میفرماید :ان اهلل تعالی کتب علیکم اسعی فاسعوا( همانا خداوند تالش و کوشش را بر شما مقرر داشته است ،پس به کوشید) .همان ،حدیث  ،709ص .144
 -2نگاهی به آثار اقتصادی و اجتماعی وقف ،مصطفی سلیمی فر ،بنیاد پژوهشهای اسالمی ،آستان قدس رضوی ،1371 ،مشهد مقدس.
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جهان ( اطلبوا لعلم ولو باالس��ین) و یا کس��ی که مرگ او فرا رسد در حالیکه در طلب علم
بوده است ،شهید میداند ،1روی دیگر سکهای است که نشان از تاکید اسالم بر مهیا نمودن
یک زندگی ش��اداب و بی نیاز از دیگران و س��الم و بهرهور و عالمانه دارد .باالتر از اینها،
خداوند انسان را مامور به آبادانی زمین (...هو انشاءکم من االرض و استعمرکم فیها 2)...کرده
اس��ت .همچنین ،به نعمتهای گوناگونی که برای بشر فراهم نموده است ،در آیات زیادی
از قرآن اش��اره میکند ،تاح دیکه میفرماید اگر بخواهید نعمتهای خداوند را بشمارید،
قادر به ش��مارش آنها نیس��تید(..ان تعدوا نعمت اهلل التحصوها) .بنابراین بایس��تی گفت
که در الگوی توس��عه مبتنی بر جهانبینی اس�لامی ،مهیا نمودن یک زندگی عزتمندانه
مورد تاکید میباشد .با این وجود ،هدف اسالم ایجاد جامعهای مصرف زده و غرق در رفاه
مادی نیست .چرا که زیادهروی در مصرف را به طور جدی نهی کرده است(کلوا و اشربوا و
التسرفوا) .بهنظر میرسد اسالم یک راهبرد اصولی در این زمینه دارد و آن « سخت کوشی
در تولید و قناعت در مصرف» میباشد .از یک سو ،به آبادانی زمین فرمان میدهد و ارزش
کار و تالش در جهت کس��ب روزی ح�لال را در حدی افزایش میدهد که پیامبر(ص) بر
دس��ت کارگر بوسه میزند .یعنی این که اقتصا دجامعه اسالمی باید از یک اقتصاد مولد و
رش��دیابنده برخوردار باشد؛ از سوی دیگر ،از اسراف در مصرف که پدیده غالب کشورهای
برخوردار است ،بازمیدارد .چرا که غرق شدن در نعمتهای دنیوی نه تنها موجب تخریب
محیطزیست و بی توجهی به سرنوشت دیگر آحاد جامعه شده ،بلکه مهمتر از آن موجبات
غفلت انس��ان از زندگی اخروی میگردد .در طول تاریخ نیز همیشه «مترفین» از کسانی
بودهاند که با نهضتهای انبیای الهی مخالفت میکردهاند .امیرالمومنین علی (ع) در عین
کار و تالش فراوان و ایجاد نخلس��تانهای زی��اد و حفر چاههای آب خود را از یک زندگی
بسیار ساده بهرهمند میسازد و تمام آنچه را ایجاد کرده است به روایت تاریخ وقف میکند.
چرا که هدف و غایت انس��ان خودس��ازی ورس��تگاری در موعد بازگشت به سوی خداوند
میباشد که :انا هلل و انا الیه راجعون .ما از خدائیم و به سوی او بازگشت میکنیم.
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اگر کش��ورهای غربی را بر اساس ش��اخصها و معیارهای موجود(که توسط خود آنها
 -1اذا جاء الموت بطالب العلم مات و هو شهید(نهج الفصاحه ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،حدیث  ،194صفحه  ،37چاپ پانزدهم ،انتشارات جاویدان.)1360 ،
 -2هود.۶۱ :
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طراحی ش��ده است) کشورهای توس��عهیافته بنامیم ،همانطور که از تاریخ بر میآید ،از
ش��روع فرایند توسعهاین کشورها بیش از سه قرن میگذرد و این کشورها در یک فضای
بهکلی متفاوت از زمان حال فرایند توسعه را پشتسر گذاشتهاند .این تفاوتها حداقل در
چهار محور زیر قابل ارائه میباشند:
غارت منابع عظیم کشورهای تحت استعمار آنها.نگاهی به تاریخ کش��ورهای آس��یا ،آفریقا و آمریکای التین مبین آن اس��ت که اغلب این
کش��ورها بخش قابلتوجهی از تاریخ خود را مس��تعمره کش��ورهایی که امروز از آنها به
عنوان کش��ورهای توسعهیافته نام برده میشود ،قرار داش��تهاند و کشورهای استعمارگر
منابع طبیعی آنها را در س��الهای متمادی اس��تیالی خود به یغما برده و با ثروتهای
ب��ادآورده پیش��رفت اقتصادی و رفاه برای مردم خود به ارمغ��ان آوردهاند .بهعالوه ،در آن
قرون این کشورها قدرتهای بالمنازع کرهزمین بودند و مناسبات پیچیده و سازمانهای
جهانی و منطقهای اصطکاکآفرین در مسیر پیشرفت اقتصادی آنها وجود نداشته است.
دسترس��ی به یک بازار تقاضا به وس��عت کل جهان در اثر انقالب در صنعت حملونقلدریایی.
کشف نیروی بخار و بهتبع آن انقالب در صنعت حملونقل دریایی بازارهای جهان را به
روی صنعت نوپا و درحالرش��د این کشورها فراهم نمود .نگاهی اجمالی به ضرورتهای
پیش��رفت صنعتی مبین آن اس��ت که چرخه منابع الزم برای انباش��ت سرمایه بهمنظور
گس��ترش ظرفیتهای صنعتی از یک سو ،گشوده ش��دن بازار تقاضایی بهوسعت جهان
برای کاالهای تولید ش��ده در کارخانههای عظیم این کشورها و ایجاد صرفههای مقیاس
فزاینده زمین ه ایجاد حاش��یه س��ود باال را فراهم نموده کهاین نیز به نوبه خود انباش��ت
سرمایه در مقیاس باالتر را موجب شده است .از دیگر سو ،همانطور که در قسمت بعدی
اش��اره خواهد ش��د ،مهاجرتهای نیروی کار تقریبا مجانی از کش��ورهای تحت استعمار
بهاین کش��ورها چرخ کارخانههای آنها را با هزینه بس��یا ر اندک��ی بهگردش درمیآورد.
اس��تخراج منابع طبیعی کشورهای مس��تعمره ،مواد اولیه ارزان و مورد نیاز رشد صنعتی
را در کش��ورهای مس��لط فراهم نموده و بنابراین چرخه ضرورتهای صنعتی شدن را در
کش��ورهای مورد بحث کامل نمود .باربیر )2005(1مینویسد :همزمان با ظهور دولتهای
1- Barbier.
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مقياس فزاینده زمينه ایجاد حاش��يه س��ود باال را فراهم نموده که این نيز به نوبه خود
انباش��ت س��رمایه در مقياس باالتر را موجب شده اس��ت .از دیگر سو همان طور که در
قس��مت بعدی اشاره خواهد ش��د ،مهاجرت های نيروی کار تقریبا مجانی از کشورهای
تحت استعمار به این کشورها چرخ کارخانه های آنها را با هزینه بسيار اندکی به گردش
پیشرفتمواد اوليه ارزان و مورد نياز
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نمودار :1تجارت سه جانبه اقتصاد آتالنتيك()1500-1860
آتالنتیک()1500-1860
شکل -2-تجارت سه جانبه اقتصاد

1 . Barbier.
)2 . The Atlantic Economy Triangular Trade (1500-1800

دسترسی به نیروی کار تقریبا مجانی(بردهها) در اثر موج اول جهانیشدن.ظهور طبقه بورژوازی درآن کش��ورها که نقش��ی محوری در توسعه اقتصادی آنها ایفانمود.
پدیده دیگری که در غرب اتفاق افتاد و بهنظر میرس��د در جریان پیشرفت اقتصادی در
این کشورها نقش محوری ایفا نمود ،ظهور طبقة بورژا در کشورهای مذکور بود .تا قبل از
ظهور این طبقه ،دو طبقه فئودال و دهقانان وجود داش��تند .فئودالها همان لردها بودند
)1- The Atlantic Economy Triangular Trade (1500-1800
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که صاحبان زمینهای کش��اورزی وسیع بودند و بهنظر آدام اسمیت مقابل جریان توسعه
قرار داشتند ،چرا کهاین طبقه سه خصلت ضد توسعهای داشتند .اولین صفت منفی این
طبقه از دیدگاه اهداف توسع ه این بود ک ه اینها اهل کارکردن نبودند و کار را دون شأن
خود تصور میکردند .1دوم اینکه زندگیهای اش��رافی برای خودشان تدارک دیده بودند
و بنابراین اهل پسانداز کردن نبودند و لذا به فرایند تش��کیل س��رمایه که از ضروریات
توس��عه اقتصادی به شمار میرفت کمکی نمیکردند .س��ومین ویژگی منفی این طبقه
ریسکگریزی آنها بود .از آنجا کهاین طبقه برای خود اصل و نسبی قائل بودند و به آن
افتخار میکردند ،از ورود به اموری که توأم با ریس��ک و احتماال خدش��هدار شدن جایگاه
خانوادگ��ی آنه��ا بود  ،پرهیز میکردند و از این جهت هم همراه فرایند توس��عه نبودند،
زیرا پیشبرد اهداف توسعهای( همانطور که در آموزههای شومپیتر آمده است) نیازمند
نوآوری و ریسکپذیری بود.
طبق��ه دوم ،دهقانان بودند که عمده آنان روی زمینه��ای لردها کار میکردند و زندگی
معیش��تی از این راه میگذراندند .این طبقه گرچه به شدت کار میکردند و از این جهت
با ضرورتهای پیش��رفت اقتصادی کش��ور همراه بودند ،اما به دلیل س��هماندکی که از
تولید داش��تند ،امکان پسانداز برای آنان وجود نداش��ت و در نتیجه در جریان تش��کیل
س��رمایه کمک موثری نمیتوانستند انجام دهند .طبقه سومی که در غرب ( احتماال بعد
از رنس��انس) ظهور کرد ،طبقه بورژوا بودند .این طبقه نه لردها بودند و نه دهقانان ،بلکه
افرادی بودند که به حرفههای صنعتی و بازرگانی مشغول بودند .اینها قبل از رنسانس هم
وجود داشتند ،اما تعداد آنها در حدی نبود که تحت عنوان یک طبقه تلقی شوند .افراد
تشکیلدهند ه این طبقه از سه خصلت مثبت در راستای ضرورتهای پیشرفت اقتصادی
غرب برخوردار بودند که به طور خالصه مورد اشاره قرار میگیرند:
این افراد نه تنها کار را عیب نمیدانس��تند ،بلکه به ش��دت کار میکردند و از این جهتمقابل لردها قرار داشتند.
ْ
مصرف بس��یار صرفهجویی میکردند و بن��ا براین بخش زیادی
اعض��ای ای��ن طبقه دراز درآمدهایش��ان را پسان��داز میکردند و همانطور که خواهیم دی��د این پساندازها را
سرمایهگذاری کرده و موجبات رشد اقتصادی را فراهم میکردند.
 -1به عبارت دیگر اعتقاد داشتند که " کار" Declassاست.
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افراد این طبقه برخالف لردها ریس��کپذیر بودند .چرا که اصل ونس��بی نداش��تند کهواهمهای از بهخطرافتادن آن داش��ته باش��ند .این ویژگی به آنها این امکان را میداد که
وارد زمینههای «نا شناخته» شده ودست به «نوآوری» بزنند .این افراد همان کارفرمایان
ن��وآور و مبدع��ی بودند که جریان انقالب صنعتی را در غ��رب ایجاد کردند و آن را پیش
بردن��د .نقش این افراد در انقالب صنعتی از نقش مخترعان مهمتر بود .چرا که اگر اینها
روی اختراعهای مخترعان س��رمایهگذاری نمیکردن��د و آنها را تحت حمایت خود قرار
نمیدادند ،به احتمال زیاد اختراعهای انجام شده در گوشه آزمایشگاههای صاحبان آنها
خاک میخورد و بهفراموشی سپرده میشد .به همین دلیل است که گفته میشود نقش
کسی که روی کشف جیمز وات سرمایهگذاری کرد و او را در پناه حمایت مالی خود قرار
داد ،از نقش خود وات در انقالب صنعت حملونقل بیشتر بوده است.
نیاز به تذکر نیس��ت که کشورهای درحالتوس��عه از جمل ه ایران در حال حاضر از هیج
کدام از موقعیتهای باال برخوردار نمیباش��ند ،اگر شروع فرایند گرایش ایران به صنعتی
شدن را برنامه سوم عمرانی قبل از انقالب بدانیم .در آن زمان فئودالها و دهقانان در ایران
وجود داش��تند و بهنظر میرسد که شاه سعی کرد طبقه سومی تحت عنوان بورژوا را در
کشور شکل دهد و شاید بتوان گفت که متعاقب برنامه اصالحات ارضی و افزایش قیمت
نفت چنین طبقهای در کشور شکل گرفت ،اما نه با ویژگیها و کارکردی ک ه این طبقه در
فرایند پیش��رفت اقتصادی داشت ،زیرا صنعتی که در ایران شکل گرفت صنعتی وابسته
و برونزا بود که با فشار دالرهای نفتی پابهعرصه وجود گذاشت .بهعبارتدیگر ،کشور در
طی برنامههای عمرانی س��وم تا پنجم صاحب تعدادی کارخانه ش��د و نه صاحب صنعت.
تفاوت این دو مانند تفاوتباغدار بودن و باغبان بودن است .لذا ،بورژوازی شکلگرفته در
ایران منافع خود را در وابستگی به غرب میدانست ،چراکه ماخذ و مامن صنعتی را که او
پرچمدار آن بود ،غرب بود .بورژوازی شکلگرفته در ایران ،متاسفانه ریسکپذیر نبود ،به
دنبال مسافرتهای خارجی و زندگی اشرافی بود و بهنظر میرسد تعلقخاطر جدی هم به
پیشرفت اقتصادی کشور نداشت.1
بهعالوه ،کش��ورهای توس��عهیافته ام��روز در آغاز راه با رقابت ش��دید دیگر کش��ورها و
قدرتهای مس��لط مواجه نبودند .به عبارت دیگر ،غرب در س��ه قرن قبل با مجموعهای
 -1منظور ویژگی غالب این طبقه است .هرچند که در این کشور نیز صنعتگرانی عالقمند به پیشرفت کشور وجود داشتند و نقش موثری را در این زمینهایفا
نمودند که در تاریخ اقتصادی کشور ثبت است.
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قویتر از خود روبرو نبود ،در حالیکه کشورهای درحالتوسعه امروز با انواع محدودیتها
و ممنوعیتهای تعرفهای و غیرتعرفهای و فشارهای سیاسی -اقتصادی مواجهاند .تشکیل
اتحادیهه��ای جهانی مانند ،WTOو منطقهای مانن��د GB ، G20البته االن  OECD ،و
غیره هر روز پیشرفت اقتصادی را برای کشورهای درحالتوسعه دشوارتر میکنند .این امر
زمانی جدیتر میشود که کشوری در بلوک سیاسی -اقتصادی آنها قرار نگیرد.
از دیگر سو ،شرایط اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ایران امروز با تمامی کشورهای
پیشگفته متفاوت است ،که از جمله مولفههای این تفاوتها میتوان به شرایط اقلیمی،
رشد و ساختار جمعیت ،دسترسی به منابع طبیعی ،موقعیت منطقهای و جهانی ،دسترسی
به س��رمایههای فیزیکی ،طبیعی ،انسانی و اجتماعی اشاره نمود .ایران از نظر جغرافیایی
در یک منطقه خش��ک و کمباران قرار گرفته ،از کویرهای وس��یع برخوردار است و چهار
فص��ل آبوهوایی بهطور همزمان در کش��ور وجود دارد .دومین ذخای��ر گاز جهان را دارا
ب��وده و در بین پنج یا ش��ش تولید کننده عمده نفت جهان ق��رار دارد .در یک نگاه گذرا
میتوان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کش��ور را در چهار دهه گذش��ته بیش از
 1000میلیارد دالر برآورد نمود که میتوانس��ت فرصتهای بیبدیلی را دراختیار اقتصاد
و کش��ور قرار دهد .عالوه بر نفت و گاز ،معادن و منابع طبیعی فراوان دیگر نیز در کش��ور
وجود دارند .ایران از یک جمعیت جوان برخوردار است کهاین امر فرصتهای خاص خود
را میتواند به همراه داش��ته باشد و چنانچه هوشمندانه و برنامهریزی شده با آن برخورد
نشود ،ممکن است به یک تهدید در مسیر پیشرفت اقتصادی کشور تبدیل شود .آموزش
و آموزش عالی در کشور گسترش زیادی یافته است و رغبت بیحدوحصری در خانوادهها
و جوانان برای تحصیل بهوجود آمده اس��ت .به عنوان مثال ،جمعیت دانشجویی کشور از
حدود  175000نفر در سال  1357به حدود  3500000نفر در سال جاری رسیده است،
بهعبارتدیگر ،جمعیت دانش��جویی کشور در یک دوره حدود سیساله ،بیست برابر شده
اس��ت ،درحالیکه جمعیت کش��ور در همین دوره بهاندکی بیش از دو برابر افزایش یافته
است .با این وجود ،نظام آموزشی کشور و بهخصوص آموزش عالی از نارساییهای جدی
رنج میبرد .از اساس��یترین مش��کالت نظام آموزشی کش��ور در کلیت خود ،غلبه روش
«حفظ مطالب» بهجای پرورش قدرت درک و تحلیل و تفکر در مخاطبان میباشد .کلید
تنگنای توسعه علمی و نیز توسعه اقتصادی کشور به همین شیوه نادرست برمیگردد .در 63
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بخش آموزش عالی کشور ،یکی از این نارساییها عدم توجه کافی به نیازهای اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی کش��ور درگس��ترش آموزش عالی بوده است .به همین دلیل بخش
زیادی از افزایش جمعیت دانش��جویی در رشتههای علوم انسانی شکلگرفته که قطعا بر
نقش��ه نیازهای کش��ور در این حوزه منطبق نمیباشد .بهعالوه ،محتوا و کیفیت برگزاری
این رشتهها نیز محل بحث زیادی است که در اینجا فرصت پرداختن به آنها نمیباشد
و نیازمند مطالعات جامع توس��ط متخصصین امر است .نارسایی دومی که بهنظر میرسد
آموزش عالی با آن درگیر است ،عدم توجه کافی به «تولید دانش» در این مراکز است .آمار
مقاالت چاپ شده کشور در نشریههای معتبر علمی داخلی و خارجی به سرعت در حال
افزایش است و بهنظر میرسد قادر باشیم برخی از کشورهای مطرح منطقه در این زمینه
را به زودی پشت سر بگذاریم ،ک ه این امر از جهتی یک موفقیت بزرگ محسوب میگردد.
مقایس��ه تعداد مقاالت علمی ایران و ترکیه که در نش��ریات  ISIدر دهه گذشته میالدی
چاپ شده است ،نشان میدهد که در سال  2000این کشور حدود پنج برابر ایران مقاله
چاپشده داشته است ،در حالیکه در سال  2009ترکیه فقط بیست و پنج درصد بیش از
ایران مقاله چاپشده داشته است .متوسط نرخ رشد ایران در دوره مورد بحث  ۴/۳۴درصد
و متوسط رشد ترکیه در همان دوره فقط۷/۱۵درصد گزارش شده است.1
با این وجود ،میزان دانش��ی که در کشور تولید میشود بهاندازهای نبوده است که امکان
خیزش اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کش��ور را فراهم کند .مهمتر اینکه بخش کمتری
از دانش تولیدی وارد فعالیتهای اقتصادی شده و اصطالحاً تجاری میشود .این امر یکی
از دالیل مهم س��طح پایین «نوآوری» (که به نوبه خود موتور رش��د اقتصادی محس��وب
میگردد) در اقتصاد کشور است.
جغرافیای سیاسی هر کشور با دیگر کشورها متفاوت است ،ایران نیز از این قاعده مستثنی
نخواهد بود .هر چند که به اعتقاد صاحبنظران جایگاه کش��ور از این جهت از بسیاری از
کشورهای دیگر متفاوت میباشد .قرار گرفتن بر تنگه هرمز که گذرگاه بخش عمدهای از
انرژی جهان میباش��د و نزدیکی به اس��رائیل و سرمایهگذاری هنگفتی که غرب از دیرباز
ب��رای جعل و ادامه حیات آن انجام داده ،حساس��یت مضاعفی را برای ایران ایجاد نموده
است .اهمیت این مسئله زمانی بیشتر قابل درک میباشد که تفاوت بنیادین نظام سیاسی
 -1طبق آمار ارائه شده توسط مجله «نیچر» ،ایران در سال  2011با رشد  20درصد در تعداد مقاالت علمی ،پرشتابترین کشور جهان در این زمینه بوده
است(به نقل از هفته نامه فراخبر 22 ،اسفند .)92
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کشور با تمامی بلوکهای سیاسی دنیا و بهخصوص غرب را مد نظر قرار دهیم .مولفههای
فرهنگ��ی کش��ور یکی دیگر از ارکان تف��اوت ایران با زادگاه نظریهها و الگوهای توس��عة
متعارف میباشد .اگر فرهنگ را مجموعه باورها ،احساسات ،عواطف و سنتهای حاکم بر
یک جامعه بدانیم ،بهطورطبیعی هر کشوری ،ازجمل ه ایران ،در همه اجزای فرهنگی خود
متفاوت از س��ایر جامعهها میباشد .تفاوت در فرهنگها ،تفاوت درآرمانها و مطلوبها و
رفتارها را ش��کل داده و انتظارات از الگوی توسعه را متاثر میکند .از سوی دیگر طراحی
الگوی توس��عه نمیتواند بدون توجه به ویژگیهای فرهنگی جامعه باشد ،چرا که در این
صورت ضریب اطمینان تحقق اهداف آن به نحو قابلمالحظهای کاهش خواهد یافت .به
عنوان مثال ،میزان سختکوش��ی ،فرهنگ کارجمعی و تعلق سازمانی(کش��وری) بهطور
تردیدناپذیری توفیق برنامه توسعه مبتنی بر الگوی توسعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بهطورخالص��ه ،از آنچه گفته ش��د چنین ب��ر میآید که دالیل کافی ب��رای این که هر
اندیش��مندی را قانع کند که کشور برای پیمودن مسیر دشوار توسعه اقتصادی ،نیازمند
طراحی الگوی منحصربهفرد توسعه میباشد ،که قابل وامگیری از دیگران نیست .شصت
سال تجربه برنامهریزی نهچندان موفق کشور در امر توسعه که با پیروی از تجربه دیگران
صورت گرفت ،دلیل دیگری بر این مدعا اس��ت .این الگو بایس��تی مبتنی بر جهانبینی
اسالمی و خلقت هدفمند انسان و مسئولیت تاریخی او در زمین بوده و با شرایط سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور سازگار باشد و آرمانهای مندرج در اسناد فرادست
بلندمدت و بس��یاربلندمدت کش��ور از قبیل سند چش��مانداز و قانون اساسی را با اجرای
برنامههای مبتنی بر آن محقق نماید.
محور الگوی اسالمیایرانی پيشرفت
ايراني پيشرفت امري بس دشوار مینمايد .اين دشواري زماني
تعيين محور الگوي اسالمي ِ
بيشتر رخ مینمايد كه ازيكسو ابعاد مختلف اقتصادي ،فرهنگي ،سياسي و اجتماعي براي
پيش��رفت قائل بوده و از سويديگر الگوي مذكور متصف به اسالمي و ايراني بودن باشد.
پديدههاي زيادي هس��تند كه بهنظر میرس��د قابليت محوريت را در اين الگو میتوانند
داش��ته باشند ،از جمله علم ،آزادي ،معنويت ،بهرهور بودن و غيره .با وجود نقش كليدي
هر يك از عناصر مذكور ،میتوان گفت که محور پيشرفت و الگوی پيشرفت اسالمی باید 65
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«عدالت» باشد .این معنی را از آموزههای اسالمی میتوان دریافت .آیات قرآن مجید( ،از
قبیل :لقد ارسلنا رسلنا با البینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس با القسط)،
روایات و دیدگاه اس�لام شناس��ان حاکی از جايگاه بي بديل عدالت در اسالمهستندد .به
عنوان مثال ،شهید مطهری اظهار میدارند که « در قرآن از توحید تا معاد ،از نبوت گرفته
تا امامت و زعامت و از آرمانهای فردی گرفته تا هدفهای اجتماعی ،همه بر محور عدل
اس��توار شده است .عدل در قرآن همدوش توحید ،رکن معاد ،هدف تشریع نبوت ،فلسفه
زعامت و امامت ،معیار کمال فردی و مقیاس سالمت اجتماع است»(61 :1369؛ به نقل
از زریب��اف و جدید زاده .)1387 ،وی در جای دیگری میگوید :در جهانبینی اس�لامی
آفرینش برپایه عدل اس��توار اس��ت .دالیل زیادی مبني بر تاکید فراوان اسالم بر ضرورت
تحقق عدالت در جامعه اسالمی میتوان ذکر کرد .بدونترديد قراردادن عدالت بر پيشاني
اسالم و بهطوركلي همه اديان الهي ،بهدلیل نقش منحصر به فردي است كه تحقق عدالت
میتواند در اصالح جوامع انس��اني و هموار نمودن بستر كمال انسان ايفا نمايد .به عنوان
كوششي اوليه در شناسايي برخي از آثار عدالت در جامعه میتوان به موارد زير اشاره نمود:
1-1کارکرد انگیزشی :تقویت انگیزه افراد به کار وتالش بیشتر؛
 2-2کاهش فقر :بهدلیل افزایش تالش و کوشش و توزیع عادالنه منابع و درآمد؛
 3-3افزایش بهرهوری :بهدلیل انگیزش افراد برای انجام بهتر و موثرتر کارها؛
 4-4رشد اقتصادی :به دالیل انگیزشی ،افزایش بهرهوری و غیره؛
 5-5افزایش س��رمایه اجتماعی :موج��ب افزایش الفت و اعتماد اف��راد جامعه به یکدیگر
میشود؛
 6-6یکپارچگی جامعه :از ایجاد شکاف در جامعه جلوگیری میکند؛
 7-7توانمندسازی انسانها :ازطریق کاهش فقر و وجود رفتار عادالنه در جامعه؛
 8-8سالمت روانی فرد و جامعه :بهدلیل عدم وجود احساس تبعیض و ظلم در جامعه؛
 9-9کاهش جرم و جنایت :به دلیل برخورداری از سالمت روانی و عدم وجود شکاف فقیر
و غنی؛
1010تقویت ارزشهای دینی :از طریق کاهش فقر که ( کادالفقر ان یکون کفرا”)؛
1111کاهش مفاسد اقتصادی :انگیزه فساد در اثر وجود عدالت کاهش پیدا میکند
1212 66حفظ محیطزیست :از طریق ارتباط عادالنه با محیطزیست.
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بایس��تی متذکر ش��د که ش��ناخت ابعاد و مصداقهای عدالت از موضوعاتی اس��ت که از
دیرب��از مورد توجه صاحبنظران دینی و غیردینی بوده اس��ت .بهطورکلی میتوان گفت
که عدالت اقتصادی ،عدالت اجتماعی و عدالت فردی برخی از ابعاد این مفهوم میباشند.
عدالت درمورد انتس��اب عدالت به رفتار و

نظری( )85 - 98:1382ضمن نقد نظریههای
ک��ردار اختیاری افراد و نیز عادالنه تلقی کردن نتایج حاصل از اعمال مکانیزم قیمتها و
بازار رقابتی ،درباره مفهوم عدالت در اس�لام مینویس��د که ماهیت عدالت با حق ارتباط
مس��تقیم دارد ،بهاین معنی که هر جا حقی باش��د ،عدالت هم مطرح میشود و اگر حقی
نباش��د ،بحث عدالت هم موضوعیت ندارد .بنابراین ،وی برای تفس��یر عدالت اقتصادی از
نظر اسالم ،توجه به سه نکته :رابطه حق و عدالت ،شناخت تحلیلی حق و حقوق اقتصادی
متقابل حاکمیت و ملت را ضروری میداند .بههرحال و با قطع و یقین میتوان گفت که
یکی از مباحث کلیدی در فرایند طراحی الگوی اسالمیایرانی پيشرفت دستیابی به یک
اتفاقنظر در مورد «مفهوم عدالت» ،و نیز ابعاد و نقش و وظیفه حاکمیت در اس��تقرار آن
میباشد.
الزامات کلی الگوی اسالمیایرانی پيشرفت
همانطور که گفته ش��د ،الگوی پيشرفت منتج از نظریه پيشرفت میباشد که آن نیز به
نوبه خود برگرفته از دیدگاه اسالم در مورد مسائل اصلی جهان میباشد .همچنین الگوی
مورد بحث بهمنظور قابلیت اجرا پیداکردن به شکل برنامههای پيشرفت اقتصادی در ظرف
مکانی ایران میباشد .این امور موجب میشود که طراحي الگوی اسالمیایرانی پيشرفت
با الزاماتی(ضرورتهایی) مواجه باشد كه در این قسمت به برخی از آنها اشاره میشود:
 -1الزامات دینی :که بخشی از آنها در قسمتهای قبلی مورد اشاره قرار گرفت .از آن جا
که مبانی هنجاری این الگو از اسالم و آموزههای آن استخراج میگردد ،باید با جهانبینی
اس�لام ،انسانشناسی آن ،مسئولیت انسان و نقش��ه راهی که برای او ترسیم شده است،
جایگاه دنیا و آخرت و سهم هر یک از این دو بخش از زندگی در این الگو ،تعریف زندگی
کامل ،س��عادت دنیا و آخرت و بسیاری از مسائل دیگر در راستای تحقق اهداف اسالمی
باش��د .به عبارت دیگر ،این الگو باید در تعیین نظری(پیش��ینی) جامعه مطلوب(جامعه
پیش��رفته) و فرآیندهایی که جامعه را به آن هدف متعالی نزدیک میکند از سرچش��مه 67
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زالل دین سیراب گردد.
 -2الزامات اجتماعی :تقویت مناس��بات اجتماعی ،رواب��ط خانوادگی ،نهادهای اجتماعی
ایرانیاس�لامی .الگوی اسالمیایرانی پیشرفت باید از نظر اجتماعی بستر الزم برای ایجاد
یک جامعه س��الم ،بانشاط ،پویا ،مشارکتپذیر مبتنی بر عقالنیت ،جمعگرا ،اخالقمدار و
معنویتگرا باشد .بهاین منظور ،ضرورت دارد کوچکترین واحد اجتماعی ،یعنی خانواده
دارای تمامی ویژگیهایی که برش��مرده شد ،باشد .بهنظر میرسد الگوی مورد بحث باید
کان��ون تمرکز خ��ود را ایجاد ،حفظ ،اس��تحکام و ارتقاء خانواده قرار دهد .رفع مناس��ب
دغدغهه��ای اقتصادی ،فرهنگی و سیاس��ی خانواده در یک نظام اجتماعی رش��د یابنده
میبایست مورد توجه ویژه قرار گیرند.
 -3الزامات فرهنگی :تعیین و ارتقاء جایگاه باورها ،آداب و س��نن اسالمیایرانی در الگوی
اسالمیایرانی پیشرفت .فرهنگ سنگ زیرین و ظرف هر گونه پیشرفت اعم از اقتصادی،
سیاسی و غیره است .از سوی دیگر ،انتظار میرود دستیابی به پیشرفت در ابعاد اقتصادی،
اجتماعی و سیاس��ی ارتقاء فرهنگی جامعه را موجب شود .پیشرفتهای اقتصادی مبتنی
ب��ر یک الگوی اس�لامی و بومی باید موجب تقویت باورهای دینی ،ارزشهای انس��انی و
اعتمادبهنفس گردد ،برخالف آنچه که در توسعههای متعارف رخ داده است ،بهاین معنی
که موجب سست شدن پایههای اعتقادی جوامع به ارزشهای دینی و انسانی خود شده
است و انسان را اسیر فناوری خود ساخته است.
 -4الزامات سیاس��ی :ارتباط ارگانیک الگوی توس��عه اقتصادی با نظام سیاسی ،مشارکت
مردم در فعالیتها ،جایگاه و س��طح مشارکت مردم در فعالیتهای سیاسی .پیشرفت به
جامع آن جز در یک فضای آزاد و پرنشاط سیاسی حاصل
معنی واقعی کلمه و بهصورت
ِ
نخواهد شد .تجربههای هر چند ناقص جهانی نیز حاکی از آن است که فرایند پیشرفت در
جامعههایی که از آزادی نسبی بیشتری برخوردار بودهاند ،گامهای بلندتری را شاهد بوده
است .چرخ پیشرفتهای غرب نیز بعد از استقرار نوعی دموکراسی شتاب گرفت.
 -5الزامات علمی :طراحی نظام خلق و انتش��ار دانش ،نوآوری و بهکارگیری آن در عرصه
فعالیته��ای اقتص��ادی .نقش علم و دانش به معنی عام کلمه بهگونهای اس��ت که حتی
تصور بر داشتن یک گام به سوی پیشرفت بدون این که قبل از آن و در طی آن پیشرفت
ِ
پیشرفت
 68متناسب علمی صورت گرفته باشد ،غیرممکن بهنظر میرسد .لذا ،به ناچار الگوی
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موردنظر باید س��ازوکار مناس��بی برای طراحی چرخه تولید ،انتشار و بهکارگیری علم در
بخشه��ای مختلف جامع��ه را طراحی نماید ،بهگونهایکه جامع��ه بهرهمند از یک نظام
همافزای علمی و در یک چرخه کامل گردد.
 -6الزام��ات اقتصادی :طراحی نظام انگیزش��ی فعالیتهای اقتصادی از طریق تس��هیل
فعالیتها و تش��ویق کارآفرینی ،رقابت اخالقمدار و ایجاد و گس��ترش فرصتهای برابر
اقتص��ادی .بدونتردید ،یکی از ضرورتهای طراحی و بهکارگیری الگوی اس�لامیایرانی
پیشرفت ،دستیابی به رونق پویای اقتصادی در جامعه است ،همانگونهکه از نظر تاریخی
نیز نظریهپردازی توس��عه بهمعنای متعارف آن نیز بهمنظور غلبه بر مش��کالت اقتصادی
کشورهای توسعه نیافته بوده است .اهمیت بعد اقتصادی پیشرفت تا آنجا است که وقتی
بحث توس��عه مطرح میشود ،اولین مطلبی که به ذهن متبادر میشود ،توسعه اقتصادی
اس��ت .شاید دلیل این امر نقش حیاتیای اس��ت که اقتصاد در کمیت و کیفیت زندگی
بشر ایفا مینماید.
 -7الزام��ات نهادی :طراحی نهادهای تس��هیل کننده فعالیته��ای اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و سیاس��ی ،مانند نهاد دولت ،بازار و قانون .نهادها میتوانند تسهیلگری فرایند
پیشرفت را انجام دهند و یا به عنوان موانع و سدهای نفوذناپذیر در این رابطه عمل کنند.
نهادها هم علت(مانع) پیش��رفت میتوانند باش��ند و هم معلول پیشرفت .بنابراین ،بهنظر
میرسد یک رابطه دوسویه بین این دو پدیده برقرار میباشد.
 -8الزامات بومی :این الگو میبایس��ت در قالب برنامههای اجرایی پیشرفت در جغرافیای
طبیعی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی ایران و با استعدادهای انسانی و محیطی آن بهاجرا
گذاشته شود .لذا بایستی مقوم تواناییهای کشور باشد.
سرفصل برخی موانع پيشرفت کشور
بهنظر میرس��د که کش��ور برای عبور از وضعیت فعلی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و
بهمنظور زمینهس��ازی اجرای برنامههای اسالمیایرانی پيشرفت میبایست به تنگناهایی
که کش��ور در عرصههای مختلف با آن مواجه اس��ت ،توجه نم��وده و برای هموار نمودن
مسی ِر پيشرفت ،آنها را برطرف نماید .در سطور زیر برخی از موانع فراروی کشور(به زعم
نویس��نده) مورد اشاره قرار میگیرند .چگونگی فائق آمدن بر موانع مذکور از حوصل ه این 69
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مقال خارج میباشد:
الف) -موانع نگرشی و مدیریتی:
عدم درک صحیح از ماهيت و فرایند پيشرفت و نگاه سختافزارانه به آن. عدم توجه به الزامات اعتقادی و جغرافیایی پيشرفت. عدم توجه کافی به اهمیت سرمایه انسانی و اجتماعی برای پیشبرد اهداف پيشرفت. تمرکز برنامههای توس��عه در قبل و بعد از انقالب بر س��رمایهگذاری در ش��هرها بود،درحالیکه بهنظر میرسد برنامههای پيشرفت اقتصادی میبایست ابتدا مناطق روستایی
را هدف قرار میداد .در این صورت برخی معضالت ش��هری به عنوان یک مانع پيش��رفت
خودنمایی نمیکرد.
ب) -موانع سیاسی:
 غلبه سیاس��ت زدگي بر تمامی ش��ئون جامعه ،عدم توجه بهضرورت آرامش سیاسی واجتماعی بهعنوان بستر فعالیتهای پيشرفت.
 تشدید تعارضات خارجی و افزایش هزینههای تحميلشده به کشور از اين جهت. عدم توجه کافی بهضرورت مشارکت مردم در فرایند توسعه.مدیران ارش ِد
 عدم وجود نظام تشکیالتی(حزبی) قوی بهمنظور تربیت سیاستمداران وِ
باتجربه و نیز تشکیل دولتهای برنامهمدار بهجای دولتهای حاصل سزارین سیاسی ،اغلب
کمتجربه و فاقد برنامه مدون برای اداره یک کشور انقالبی و درحال گذار از توسعهنیافتگی.
 توج��ه ناكاف��ي بهايجاد يك فضاي گفتماني آزاد و منقد به منظور شفافس��ازي امور ومشاركت آحاد مردم در فرآيند تصميمسازي.
ج) -موان��ع نهادی :ع��دم بهرهمندی جامعه از نهادهای مش��وق فعالیته��ای اقتصادی.
نهادهای سهگانه :دولت ،بازار و قانون از توانایی کافی برای ایجاد فضای انگیزشی برخوردار
نمیباشند.
 عدم بهرهمندي جامعه از يك نظام اداري چابك ،متخصص ،با انگيزه  ،مجاهد و متعهدبه پيشبرد اهداف پيشرفت كشور.
د) -ساختار سیاس��ی :برگزاری انتخاباتهای مکرر( بهطور متوسط سالی یک انتخابات).
گرچه برگزاری انتخابات از مصادیق بارز مردم ساالری دینی میباشد و آورده سیاسی آن
 70برای نظام غیرقابل انکار میباشد .اما همین «فرصت» زمانی که بهتعداد زیاد و در فواصل
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زمانی کوتاه برگزار میش��ود و درغیاب یک نظام حزبی قوی و ریش��هدار و نیز با توجه به
دوره ریاس��تجمهوری و نمایندگی مجلس موجب میشود که تغییرات مکرر نمایندگان
مجلس و رئیسجمهور و بهتبع آن هیئتدولت را درپی داشته باشد .این امر عم ً
ال فرصت
استقرار نهادهای سیاستگذاری و اجرایی را از کشور سلب میکند و از این زاویه ممکن
است این معنا بهذهن متبادر شود که آنچه باید یک فرصت باشد ،تبدیل به یک تهدید
شده است .نگاه به سرنوشت برنامههای دوم و چهارم یکی از شواهد این مدعاست.
جمعبندی
نظریههای مربوط به توسعه ،از زمان پیدایش تا کنون ،با رویکردهای متفاوتی طبقهبندی
ش��دهاند .براس��اس یکی از این رویکردها ،نظریهها و مدلهای توسعه اتوپیایی که ترسیم
کردهاند جامعهای است برخوردار از رفاه مادی .بهعنوان مثال ،روستو(1959؛ )13-4برای
دس��تیابی یک جامعه بهتوس��عه ،مراحلی را نام میبرد که به اعتقاد وی هر جامعه پس
از عبور از آن مراحل به توس��عه(اقتصادی) دس��ت پیدا میکن��د .مرحله نهایی موردنظر
وی عص��ر مصرف انبوه میباش��د .1اغل��ب نظریههایی که در نیمه اول قرن بیس��تم ارائه
شدند ،نگاه کمی به توسعه داشتند و بهطورکلی تفاوتی بین رشد اقتصادی و توسعه قائل
نبودند .عدم توفیقاتی کهاین رویکرد از توسعه در بهبود زندگی اکثریت مردم کشورهای
توسعهنیافته داشت ،موجب ظهور نظریههایی در این عرصه شدکه نگاه انسانیتری بهاین
پدیده داش��تند .طرح نظریههایی مانند توس��عه انسانی و حتی بعد از آن توسعه پایدار را
در این راس��تا میتوان تلقی نمود .ش��اید بتوان گفت که اوج رویکرد دوم به توس��عه در
نوشتههای آمارتیا سن قابلدسترسی میباشد ،آنجا که میگوید توسعه بهمثابه(به معنی)
آزادی .یعن��ی اینکه توس��عه را از مقوله آزادی میداند ،منته��ا آزادی با همان جامعیتی
ک��ه م��ورد نظر وی میباش��د و پنج بع��د دارد -1 :فرصتهای اقتص��ادی -2آزادیهای
سیاسی -3تضمین شفافیت -4امنیت حمایتی و  -5ترتیبات و تسهیالت اجتماعی(نوری
نائینی .)8-4 : 1383فراهمکردن فرصتهای اقتصادی برای همه مردم از طریق مکانیسم
بازار و همراه با پوش��ش موارد شکس��ت بازار ازطریق دخالت دولت میتواند بس��تر الزم
برای تامی��ن درآمد موردنیاز خانوارها را بهمنظور بهرهمن��دی از یک زندگی عزتمندانه
 -1چهار مرحله قبل از آن عبارتند از :جامعه سنتی ،مرحله قبل از خیز ،خیز اقتصادی و عصر بلوغ.
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تامین نماید .بدونش��ک ،دسترس��ی به شغل مناسب و کس��ب درآمد مکفی ازاینطریق
مولفه اول آزادی فرد را تشکیل میدهد .بدون برخورداری از معاش کافی بحث در مورد
س��ایر آزادیها ،بحثهایی ذهنی خواهد بود .آزادیهای سیاس��ی زمینهساز و انگیزاننده
مردم جهت مش��ارکت در سرنوشت جامعه و شفافیت و تضمینکننده تشکیل دولتهای
سیاسی حاکم بر
ملی خواهد بود .مقایس��ه کش��ورهای درحالتوس��عه از جهت نوع نظام
ِ
آنها شواهدی را دال بر توفیق بیشتر کشورهای با ساختار سیاسی مردمساالر نسبت به
کش��ورهایی که از آزادیهای کمتری برخورداراند ،نشان میدهد .مقایسه چین ،برزیل و
کرهجنوبی با کش��ورهایی مانند ژاپن و هند نمونههایی از تاثیر وجود آزادیهای سیاسی
بر توس��عه را بهنمایش میگذارد .ش��فافیت درواقع ،یکی از شاخصهای حکمرانی خوب
میباش��د .بهنظر میرسد ،وجود فرصتهای اقتصادی در کنار آزادیهای سیاسی و سایر
آزادیهایی که در بیان سن موردتاکید قرارگرفته است ،میتواند وجود شفافیت را در یک
جامعه تضمین کند ک ه اینامر بهنوبهخود امکان وقوع فساد(بهعنوان یکی از موانع فرایند
توس��عه) در جامعه را به حداقل خود میرس��اند .ترتیبات و تسهیالت اجتماعی بهمعنی
ش و بهداشت هم موجبات مشارکت
برخورداری جامعه از خدمات توانمندساز مانند آموز 
اف��راد را در سرنوش��ت آنها فراهم میکند و هم موجبات افزای��ش بهرهوری اقتصادی و
رش��د اقتصادی را در س��طح کالن و نیز ایجاد فرصتهای اقتصادی برای افراد را از دید
خرد فراهم میآورد و امنیت حمایتی ش��اید کلیدیتری��ن آزادی از آزادیهای پنجگانه
مورد اش��اره در باال باش��د .چراکه بدون برخورداری جامعه از سطح قابلقبولی از امنیت
در ابعاد مختلف ،س��ایر آزادیها بیمعنی خواهدبود .گرچه بهاعتقاد اغلب صاحبنظران،
رویکرد آزادی ب ه توس��عه افق بسیار وس��یعتری را از مفهوم توسعه در مقایسه با رویکرد
کمی گذشتگان ارائه مینماید و توفیق بیشتری در فعلیت بخشیدن به پتانسیلهای
صرفاً ّ
انسان خواهد داشت -همانگونه که جامعهای که در فرایند گسترش آزادیهای سن قرار
میگی��رد جامع��ه متعالیتری خواهدبود -با این وجود ،اگ��ر از دریچه جهانبینی الهی و
فلسفه خلقت در این جهانبینی و نقشی که در آن برای انسان و افق زندگی وی ترسیم
شده است ،محک زده شود ،نارساییها و کمبودهای جدی در آن به چشم میخورد .شاید
مهمترین دلیل این کمبودها عدم زایش این نظریه از یک جهانبینی الهی است .سن در
 72جایی دیگر( )755 : 1989فرایند توس��عه اقتصادی را فرایند گسترش قابلیتهای مردم
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تعریف میکند .1حتی اگر بپذیریم که گس��ترش قابلیتهای انسانی بهخودیخود مثبت
میباش��د و ظهور قابلیتهای منفی انسانی مانند حرص و آز ،حسد و دنیاطلبی به معنی
مذموم آن از آن مس��تفاد نمیشود ،دراینصورت هم میتوان اشکال کرد که افق زندگی
مورد نظر س��ن با سایر نظریهپردازان متعارف تفاوتی ندارد .بهنظر میرسد ،آنجا که وی
از بس��ط قابلیتها میگوید ،مراد وی در چارچوب زندگی همین دنیا میباشد .همچنین،
انسان از قابلیتهای متفاوتی برخوردار میباشد که برخی از آنان در تقابل با فطرت الهی
و مسیر کمال وی میباشد .بنابراین ،بازدارندههایی درونی بایستی وجود داشته باشند تا
مانع غفلت انسان از هدفی که آفریده شده و مسئولیتی که برعهده دارد ،شود .تضمینی
نیس��ت که انس��ان در فرایند تحقق قابلیتهای خود اس��یر صفات ناپسندی مانند :خود
پرس��تی ،حرص وآز ،قدرت پرس��تی و طمع نشده و در ورطه دنیاپرستی غرق نشود؛ و یا
نقشه راهی که برای خود ترسیم میکند به زندگی دراین دنیای فانی محدود نگردد .لذا،
بهنظر میرس��د حتی گام بلندی که سن(در مقایسه با دیگران) برای ارتقاء هدف توسعه
برداشته است ،بدون سیراب شدن از یک جهانبینی الهی بسیار ناکافی میباشد.
یکی از مصادیق گس��ترش قابلیتهای مورد نظر سن ،ظهور تکنولوژیهایی میباشد که
ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی انس��ان را بهگونهای عمیق به خود وابس��ته نموده
اس��ت .جوامع برای دستیابی به تکنولوژی 2پیشرفته به خصوص از زمان انقالب صنعتی
به بعد همواره کوششهای فراوانی را بهعمل آورده و دستآوردهای روزافزونی را هرروز در
این عرصه داشته است .شتاب این پیشرفتها به حدی است که تغییر مدام چهره زندگی
بش��ر محسوس بوده و عمر کاالهایی که درواقع ،محصولفنآوری میباشند ،بسیارکوتاه
است؛ بهاینمعنیکه به س��رعت کاالهای جدید که از فناوری پیشرفتهتری برخورداراند،
جایگزین کاالهای قبلی میش��وند .نقش فنآوری در زندگی انس��ان بهحدی زیاد اس��ت
که تصور زندگی بدون برخورداری از آن غیرممکن بهنظر میرس��د .ضرورتی به یادآوری
1- The process of economic development can be seen as a process of expanding the capabilities of people.

 -2تعاریف متعددی برای تکنولوژی وجود دارد که اشتراکات زیادی با هم دارند .یکی از نقاط مشترک آنها تسری تکنولوژی به
امور سختافزاری و نرمافزاری است .به عالوه ،کارکردهای سهگانهای برای تکنولوژی ذکر شده است که عبارتند از خلق ارزش،
تولید محصول و حل مشکالتی که جوامع با آن مواجه میشوند .طبق یکی از تعاریف ،تکنولوژی در کلیترین حالت پدیدهای
مادی و غیرمادی گفته میشود که با بهکارگیری کوششهای ذهنی و فیزیکی برای خلق ارزشها ،حاصل میشود .در این تعریف،
تکنولوژی به ابزار و ماشینهایی اتالق میشود که ممکن است برای حل مشکالت دنیای واقعی استفاده شود و ممکن است شامل
ابزار بسیار ساده مانند قاشقهای چوبی و یا اهرمها تا ماشینهای پیچیدهتر مانند ایستگاه فضایی بشود .ضرورتی ندارد که ماشینها
مادی باشند ،بلکه تکنولوژیهای مجازی مانند انواع نرمافزارها و روشهای تجارت نیز میتوانند ذیل این تعریف قرار گیرند.

73

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

74

نیست که فناوری انجام بسیاری از کارهای غیرممکن را میسر ساخته و بسیاری از اموری
که بهسختی و یا بهکندی انجام میشده ،با سهولت و سرعت چندین برابری قابل تحقق
میباشد .آسایشی که فناوریهای جدید در عرصههای مختلف زندگی فردی و اجتماعی
برای انس��ان بهارمغان آورده است ،شاید غیرقابلاحصاء باشد .هدف این بخش برشمردن
اهمیت فناوری و جایگاه آن در زندگی فردی و اجتماعی انس��ان نیس��ت ،چرا که هم از
حوصل ه این س��طور خارج بوده و هم با هدف طراحي ش��ده براي آن نيز همخوانی ندارد.
ْ
هدف فراهمكردن بس��تري براي نقش��ي اس��ت كه فناوری در فرايند توسعه جامعه ايفا
میكند .شايد با کمی اغماض بتوان گفت که عصاره دستآوردهای فناوری در کلیت آن
آسایشی 1است که در عرصههای مختلف زندگی ا نسان بهارمغان آورده است .اثبات نقش
مذكور نيازمند اطاله كالم نمي باش ،زیرا هرفردي بهاطراف خود نگاه كند و كمكي را كه
فناوری در انجام امور روزمره زندگي شخصي و اجتماعي به او میكند ،مدنظر قرار دهد،
بهخوبي بهاين نقش واقف خواهد شد .ارمغان آسايشي كه اين پديده به همراه آورده است
تا حدي است كه حتي ممكن است این تصور (نهچندان غيرواقعبينانه) براي انسان پيش
آيد كه بدون بهرهمندي از فنآوری امكان زندگيكردن در دنياي امروز وجود ندارد.
تکنولوژی مانند هر پدیده دیگری که س��اخته دست بش��ر است ،میتواند ابعاد مثبت و
منفی داش��ته باش��د ،برخی از ابعاد مثبت یا مزیتهای تولید و بهکارگیری تکنولوژی در
باال گفته ش��د ،اما در مورد عدم مزیتهایی که تکنولوژی میتواند بههمراه داشته باشد،
معموال به دو جنبه تاثیر مخرب آن بر محیطزیست و ایجاد و بهکارگیری جنگافزارهای
مدرن که قدرت تخریب و کش��تار وسیع دارند ،اشاره میشود ،درحالیکه بهنظر میرسد
یک عدممزیت س��ومی نیز برای تکنولوژی میتوان نام برد وآن غلبه تکنولوژی بر انسان
میباش��د .بهعبارتدیگر ،در این معنی تکنولوژی مانند ت��وری میماند که ابعاد مختلف
زندگی انس��ان را در بر گرفته و انسان مش��ابه صیدی است که در تور صیاد گرفتار آمده
اس��ت .تکنولوژی (بهخصوص با نرخ رش��د فزایندة آن) این قدرت را دارد که در هر روز
نیاز و یا نیازهای جدیدی را برای انسان تعریف نماید و کاال و خدمات جدیدی را به سبد
تقاضای او بیفزاید .یکی از پیامدهای گس��ترش روزافزون س��بد تقاضای انسان ،منحصر
ش��دن کوششهای انس��ان در اجابت درخواستهایی اس��ت که پایان ندارد .تالش برای

 -1نگارنده در مورد اینکه آيا “آسايش” را میتوان همان “رفاه” در نظر گرفت يا خير به جمع بندي نرسيده است .اگر رفاه را دستآورد تمام برخورداريهاي
كااليي و غير كااليي بدانيم ،شايد به توان اين دو واژه را مترادف ناميد.
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کس��ب درآمد و تامین کاالهای بیش��تر مادی تقریبا تمام زندگی او ش��ده که یک پیامد
آن اخذ وامهای با ش��رایط سنگین و تمکین در برابر شرایط ناعادالنه موسسات اعتباری
میباشد .بنابراین ،انسان از پرداختن به سایر ابعاد زندگی مانند معنویت و کمالجویی باز
میماند.
بهطورکلی ،میتوان گفت اگر انسان آگاهانه با تکنولوژی برخورد ننماید و بهجای استخدام
تکنولوژی خو ْد مس��تخدم آن شود ،پدیده بیگانگی از خویشتن خویش رخ میدهد .الینه
شدن نتیجه غلبه تکنولوژی بر انسان است.
یک پیامد دیگر تکنولوژی ،همانطورکه در برخی تعاریف آمده است ،تغییر دادن فرهنگ
و یا ش��کل دادن فرهنگ جدید در جوامع اس��ت .اگر صنعتیشدن را بخشی از حاکمیت
تکنولوژی بدانیم ،فرهنگ جامعه صنعتی با غیر آن تفاوت آش��کاری دارد .ابعاد خانواده،
رواب��ط اف��راد در درون خانواده ،روابط کارگر و کارفرما ،س��ازمانهای مردمنهاد و اقش��ار
مختلف بس��یار متاثر از سطح دس��تیابی آن جامعه به تکنولوژی میباشد .کاهش روابط
درون و بیرون خانوادهای در یک جامعه صنعتی ،تبدیل ارتباطات واقعی و رودررو به روابط
مجازی ،تکبعدی ش��دن انسان ،افسردگی و دور ش��دن از معنویت و اخالق و بیهویتی
بخشی از آثار ناگوار غلبه تکنولوژی در شکل سخت آن و یا حتی نرم (در برخی موارد) آن
ی آن ،همانطور
ل کل 
میباش��د .بهعبارتدیگر ،میتوان گفت که رهآورد تکنولوژی ،درشک 
که مورد اشاره قرار گرفت« ،آسایش» میباشد ،اما آنچه در جوامع امروزی از انسان گرفته
شده است «آرامش» است ،یک تبادل بسیار نابرابر .آرامش همان وضعیت و یا حالت و یا
احساسی است که مسیر کمال ،بالندگی و رشد فضایل انسانی را باعث میشود ،به زندگی
معنا میبخش��د ،جامعهای بر اس��اس ارزشهای اخالقی و متعالی بن��ا میکند و در یک
کالم زندگی انس��ان را به مسیر فطرت الهی آن رهنمون میشود .تکنولوژی چنان انسان
را تجربهگرا نموده اس��ت که همه چیز را در آزمایشگاهها جستجو میکند و باورهای او را
صرفا علومی شکل میدهند که در آزمایشگاهها تولید شده و از این فیلتر عبور کردهاند.
یکی از واقعیتهای ناگواری که از دیرباز در جوامع وجود داشته است ،نابرابری در توزیع
درآمد بوده اس��ت ،بهگونهایکه معموال در هرجامعه بخ��ش عمدهای از درآمد در اختیار
درصد کمی از جمعیت قرار دارد که به آنها دهکهای با درآمد باال گفته میشود و ناگزیر
بخش کمی از درآمد باقی میماند که بین اقش��ار زیادی از جامعه توزیع میش��ود که به 75

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

آنها دهکهای با درآمد پایین اتالق میگردد .در بین کش��ورهای جهان نیز نابرابری در
توزیع درآمد وجود دارد که شاید شدیدتر از نابرابری درونی جوامع باشد .آمارهای موجود
در این زمینه حاکی از آن اس��ت که حدود هفتاد و پنج درصد از درآمد جهان در اختیار
فقط یک چهارم جمعیت جهان میباش��د و کشوری مانند آمریکا که کمتر از پنج درصد
جمعیت جهان را در خود جای داده اس��ت ،حدود بیس��ت و پنج درصد از تولید ناخالص
ملی جهان را در اختیار دارد .علل مختلفی را میتوان برای توضیح این نابرابری بیان کرد
که مهمترین آنها تفاوت دسترسی کشورها به تکنولوژی میباشد.
آثار نا مطلوب تکنولوژی هم از نگاه نظری و هم عملی میتوانند کاهش یابند و یا بهکلی از
بین بروند اگر تکنولوژی در اختیار انسانهای خیراندیش و خداترس باشد ،اگر تکنولوژی
دوس��تدار محیطزیست باشد ،اگر انس��ان آگاهانه با تکنولوژی تعامل نماید و آن بخشی
از آن را که با انس��انیت انس��ان سازگار است ،انتخاب نماید ،اگر تکنولوژی در اختیار همه
انسانهایی باشد که به آن نیاز دارند و اگرهای دیگر .با عقل نظری و عملی میتوان ادعا
نمود که در اینصورت این دستاورد بشر خیر مطلق است ،اما واقعیتهایی که در جهان
امروز وجود دارد ،متاس��فانه چنین نیست .بنابراین ،یک بحث مهم در رابطه با تکنولوژی
مدیریت این پدیده میباشد .لذا از این منظر نیز یکی دیگر از ضرورتهای طراحی و تحقق
الگویی از توس��عه است که توان مدیریت تکنولوژی را در جهت پیشرفت جوامع و نردبان
کمال انسان را داشته باشد.
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.200
عادلی ،افش��ین ،)1388( .ضرورت تبیین الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت از نگاه رهبر معظم انقالب
اس�لامی ،تهران :معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور ،مرکز داده ورزی و اطالع رس��انی،
چاپ اول.
قرآن مجید ،سوره های مختلف(بقره ،مجادله ،انعام ،حجر و غیره).
كاردوسو و فالتو ،)1359( .وابستگي و توسعه در آمريكاي التين ،ترجمه حساميان ،تهران :نشر تندر.
کراکر دیوید آلن ،)1384(.فلس��فه اخالق توسعه ،جهانی ش��دن و جوزف استیگلیتز ،ترجمه حامد
حاجی حیدری ،راهبرد یاس ،سال اول ،شماره سوم ،صص ،305-350 :تهران.
كلمن ،ديويد و فورد ،نيكس��ون ،)1378( .اقتصاد شناس��ي توس��عه نيافتگي ،ترجمه آزاد (ارمكي)،
غالمرضا ،چاپ اول ،تهران :موسسه فرهنگي انتشارات وثقي.
مطهری ،مرتضی ،)1369( .مجموعه آثار ،چاپ اول ،تهران :انتشارات صدرا .
نظری ،حسن ،)1382( .عدالت اقتصادی از نظر هایک و اسالم ،نامه مفید ،شماره  ،35دانشگاه مفید،
صص .85-98
جم ه غالمرضا آزاد
ی رقیب ،تر 
ی از الگوها 
ی اقتصاد و توس�� عه :تحلیل 
هانت ،دایانا ،)1376( .نظری هها 
(ارمکی) ،تهران :نشر نی.
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