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خالصه
توسعه بهعنوان يکی از اهداف اولیه در طرحها و برنامهريزیهای بسیاری از کشورهای جهان موردتوجه
است که در قالب سیاستگذاریهای کوتاهمدت و بلندمدت معیار عمل آنها قرارگرفته است  .از همین رو
جامعه ايران نیز از اين امر مستثنا نمیباشد و به نحوی جدی درگیر با اين مساله میباشد .حدود شش
دهه اجرای برنامههای توسعه (چه در قبل از انقالب و چه بعد از آن) دلیلی بر اين مدعا است  .اينکه
موفقیت پی گیری طرحها و الگوهای توسعه در کشورهای جهان برای کاهش فاصله شمال و جنوب تا چه
اندازه بوده است موضوعی است که قصد پرداختن به آن را در اينجا نداريم کما اينکه تالشهای کمی در
اين باب صورت نگرفته است  .آنچه که در اين پژوهش قصد بررسی آن را داريم سخنی است نه در باب
امکانات و ابزارهای توسعه و يا چگونگی کاربست آن و يا نقاط ضعف و قدرت آن ،بلکه سخنی است در
باب چیستی توسعه و شناخت مقوله توسعه بهطورکلی .اگر اپیستمولوژی را به زبان ساده دانشی بدانیم که
دربارهی شناخت با ما سخن میگويد ،پرداختن به چیستی توسعه عبارت است از معرفتشناسی توسعه که
سخنی درباره شناخت و شناسايی ما از مفهوم توسعه در انديشه و تفکر است.
اما اگر بخواهیم به چیستی توسعه از منظری معرفتشناسانه بپردازيم الجرم که بايد به تغییرات و
تحوالتی که اين مفهوم برای ما پیداکرده است نیز توجه نمايیم .به نظر میرسد دگرديسیهايی را که
اين مفهوم دچار آن شده است را بتوان در سه دوره پیشامدرن ،مدرن و پسامدرن جمعآوری کرد  .اينکه
در هرکدام از اين سه دوره مفهوم توسعه دارای چه ويژگیها و مبانیای بوده است و اين مبانی چه
تفاوتهايی با يکديگر دارند ،موضوعی است که هدف اين پژوهش متوجه آن است.
آنچه که اهمیت پرداختن به اين موضوع را از اين منظر دوچندان میکند اين است که اگر ما درصدد
اين نکته باشیم که بخواهیم در باب توسعه سخنی جديد بگويیم و برای برونرفت از معضالت و مشکالتی
که به همراه توسعه در پیش روی جوامع توسعهنیافته قرار میگیرد نظريه جديدی را ارائه دهیم ،آگاهی به
مجموع تحوالت نظری که مفهوم توسعه دچار آن شده است نمیتواند مورد چشمپوشی قرار گیرد.
تغییرات و تحوالتی که در مبانی شناخت و معرفتشناسی توسعه در هر يک از سه دوره مذکور اتفاق
افتاده است ما را در بررسی عمیقتر اين مقوله ياری میرساند.
البته قابل تذکر است که مفهوم توسعه يکی از معدود مقوالتی است که در بیشتر شاخههای علوم
انسانی به آن توجه شده است حتی پرداختن به موضوع شناخت و معرفتشناسی آن نیز در آثار زيادی پی
گیری شده است .ولی مجموعه اين آثار و کتب هیچکدام اين موضوع را بهصورت کلی در اين سه دوره
مدنظر قرار ندادند بلکه هرکدام جزئی از آن را موردبررسی قراردادند .مثالً بسیاری از نظريهپردازان و
4

محققان ،مفهوم توسعه مدرنیته را که از دل روشنگری پديد آمده است را در آثار خويش مدنظر قرار
دادهاند و يا به مطالعه مفهوم توسعه در جهان پسامدرن پرداختهاند ولی آثار بسیار کمی شناخت توسعه
و دگرديسیها و تغییرات آن را بهصورت کلی مالک عمل خود قرار دادهاند .پس امید میرود که با ارائه
اين اثر گامی درراه شناخت به مفهوم توسعه از منظری متفاوتتر ازآنچه که عموماً به آن توجه میشود
برداشته شود.
چنین به نظر میرسد که مفهوم توسعه دچار يک بحران معرفتشناختی در تاريخ نظری شده است.
توسعه چه در سپهر عمل و چه در سپهر نظر با مشکالت و معضالتی روبهرو شده گشته و تالش محققان و
پژوهشگران زيادی را به خود معطوف ساخته است .آنچه که در اين نوشتار موردتوجه است اهمیت
معرفتشناختی توسعه و توجه به دگرگونیها و تغییرات فکری و معرفتی آن است که در ارائه و بیان
ديدگاهها و نظريات کشورهای دلمشغول موضوع توسعه ازجمله در غنای طرح مباحث نظری و فکری
الگوی اسالمی و ايرانی پیشرفت حائز اهمیت است .اين پژوهش ضمن ارائه تصويری جامع و کامل از
مباحث نظری و ديدگاههای مربوط به پیشرفت و توسعه ،نشان میدهد که چگونه انگارههای
معرفتشناختی در دورههای سهگانه يادشده ،منتهی به طرح ديدگاههای متفاوتی در موضوع تعالی،
پیشرفت ،توسعه و نقد توسعه شده است .در تدوين مطالب اين نوشتار با استفاده از روش تحلیل گفتمان
و مطالعات اسنادی سعی در پاسخگويی به پرسشهای ذيل را داريم :مفهوم توسعه يا پیشرفت چه نسبتی
با انگارههای ذهنی يا معرفتشناختی دارد؟ آيا میتوان تحوالت گفتمانی توسعه و پیشرفت را در سه
دورهی پیش از مدرن ،مدرن و پسا-مدرن تحلیل کرد؟ معانی و غايات متعدد توسعه ،برآمده از ذهنیت
توسعه در دورههای مختلف گفتمانی (پیشامدرن ،مدرن و پسامدرن) چه میباشد؟ آثار و نتايج حاصل از
پی گیری نظريات توسعه در طول  5دهه از قرن بیستم ،چه انتقاداتی را از سوی نظريهپردازان کشورهای
جنوب متوجه انگارههای ذهنی «توسعه» نموده است؟

5

