فهرست

مقدمۀ سر ویراستار 7
محمد مالعباسی

مقالۀ اول ....................................................................................................................................................توسعه چیست؟ 19
علی سلیمیان ر یزی
گونار میردال

مقالۀدوم.....................................................................................................................................توسعۀ توسعهنیافتگی 35
فاطمهسادات آزادی
آندره گوندر فرانک
مقالۀ سوم.......................................................................................................................................توسعۀ مفهوم توسعه 55
امیر عز یزی
ایمانوئل والرشتاین
مقالۀچهارم...............................................................................................................توسعۀ انساین؛وسائلو اهداف 81
امیر عز یزی
پل پی.استر یتن

مقالۀپنجم ..............................................................................................................اقتصادنهادگرایجدیدو توسعه 141
مرتضی مصطفوی
داگالس نورث

مقالۀششم ........................................................................................آیارویکردتوانمندیسنمبنایمناسبی 163
برایتفکرتوسعۀانسانیاست؟
علی سلیمیان ر یزی
دس گاسپر
مقالۀ هفتم ....................................................................................................مشارکت در توسعه؛ راههای جدید 217
طیبه حقانی فضل
دنیس گولت

مقالۀ هشتم...............................................................................................................................به سوی اخالق توسعه 257
سیدمحمدحسین صالحی
دیو ید آلن.کراکر

مقالۀ نهم......................................................................................تصور عصری پساتوسعه؟ تفکر انتقادی329 ،
توسعه و جنبشهای اجتماعی
محمد مالعباسی و علی سلیمیان ر یزی
آرتورو اسکوبار
نمایه 391

مقدمۀ سرویراستار
ـگام یکــی از ســخنراینهایش
در ســال  ،1949هــری ترومــن ،رئیسمجهــور آمر یــکا ،هنـ ِ

تأ کیــد کــرد کــه مناطـ ِـق عقبافتــادۀ امــروز یکــی از اولو یتهــای غــرب اســت« :بیــش

از نیمــی از مــردم جهــان در شــرایطی زندگــی میکننــد کــه شــانه بــه شــانۀ فاجعــه
ـاین انــواع بیماریهاینــد ،اقتصادشــان َبــدوی
میزنــد؛ غذایشــان نــاکایف اســت ،قربـ ِ
و راکــد اســت .فقـ ِـر آنهــا نهتهنــا بــرای خودشــان مایــۀ آســیب و هتدیــد اســت ،بلکــه
بــرای مناطـ ِـق ثرومتندتــر نیــز مضــر اســت .بــرای اولــن بــار در طــول تار یـ ِـخ بشــر ،مــا بــه

دانــش و مهــاریت رســیدهامی کــه بتوانــم آالم ایــن مردمــان را تســکنی دهــم 1».ترومــن
ـب دنیــا ،زندگـ ِـی هبتــری فراهــم کــرد .رمـ ِـز آن هــم تولیـ ِـد
ـردم صلحطلـ ِ
گفــت بایــد بــرای مـ ِ
ـتلزم بــه کار
بیشــتر اســت .تولیـ ِـد بیشــتر صلــح و فــراواین بــه ارمغــان م ـیآورد ،امــا مسـ ِ
ـدون فقــر و یبســوادی و
بسـ ِ
ـن دانــش و تکنولوژیهــای مــدرن اســت .دنیــایی آبــاد ،بـ ِ

خشــونت ،یــک رؤ یــای آمریــکایی.

ترومــن آن ســخنراین را وقــی ارائــه میکــرد کــه جنــگ جهــاین دوم تــازه متــام شــده
بــود .آمریــکا یگانــه کشــوری بــود کــه جــان ســامل بــه در بــرده بــود و جــای پــای خــود را،

ی
ـتعماری قدمیـ 
بهمثابــۀ ابرقــدریت یببدیــل ،تثبیتشــده مییافــت .امپراتوریهــای اسـ
ِ
فروپاشــیده بودنــد و مناطـ ِـق وســیعی از قارههــای آســیا و آفریقــا و آمریــکای التــن ،در
ً
وارد نقشــۀ جدیــد جهــان شــده بودنــد؛ کشــورهایی عمدتــا فقیــر،
ـام کشــورهایی تــازهِ ،
مقـ ِ
کــه از زیرســاختهای اجتماعـ ِـی ضعیــف رنــج میبردنــد و در هیــچ زمین ـهای ،یــارای
ـت اروپــا و ایــاالت متحــده را نداشــتند.
رقابــت بــا دولت-ملتهــای پرقدمـ ِ
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نــگاه اول ،تــایش عظــم بــرای «هببــود
برنامههــای توســعۀ اقتصــادی ،در
ِ

ـرض ایــن برنامههــا تقس ـمبندیهایی
وضـ ِـع زندگــی» مــردم فقیــر جهــان بــود .پیشفـ ِ

ین آنهــا
کالن بــن جوامــع جهــان بــود .تقســمبندیهایی کــه شناختهشــدهتر ِ
ـران
ـای مشـ ِ
ـابه فــراواین نــزد متفکـ ِ
دوگانــۀ رایــج «ســنیت» و «مــدرن» اســت .دوگانههـ ِ
ـان جامعهشناســان ،صورتبنــدی شــد کــه هــر یــک در
خمتلــف ،عیلاخلصــوص میـ ِ

ـت
گیری بســترهای نظر یــۀ توســعه نقــش داشــتند .بســترهایی کــه میگفتنــد حالـ ِ
شــکل ِ
ن منون ـهای از کشــورهای ارو پــای غــریب اســت و بقیــۀ
ـوب یــک جامعــۀ متمــد 
مطلـ ِ
ـود نظر یههــای توســعه
جوامــع بایــد مثـ ِـل آنهــا شــوند .از ایــن بســترها کــه بگــذر می ،خـ ِ

ـت ســر گذاشــتهاند.
نیــز از نیمــۀ قــرن بیســم تــا امــروز ،امــواج گوناگــوین را پشـ ِ

ـت بــاال
ـای موســوم بــه مدرنیزاســیون (یــا نوســازی) دسـ ِ
تــا دهــۀ  ،1960نظر یههـ ِ

ـب تکاملگــرایی بــا کارکردگــرایی و اثباتگــرایی ،در
را داشــتند .نظر یههــایی کــه بــا ترکیـ ِ
ـک کشــاورزی
ـوین تکنولوژ یـ ِ
اقتصــاد ،بــه دنبـ ِ
ـال صنعیتســازی ،شهریســازی و دگرگـ ِ
ـاالری قدرمتنــد را در
ـت دسـ ِ
بودنــد؛ در سیاســت ،دولتســازی و تقو یـ ِ
ـتگاه دیوانسـ ِ

دســتور کار قــرار میدادنــد و در اجتمــاع و فرهنــگ نیــز ،هنجارهــا و ارزشهــای اصـ ِـی
مدرنیتــه را ترو یــج میکردنــد .از نظـ ِـر ایــن دســته ،اگــر فراینـ ِـد توســعه بهخــویب طــی
ـن کشــورهای جهــان بــایق خنواهــد مانــد و مهــه ســازوکارهایی واحــد
شــود ،شــکایف بـ ِ

را خواهنــد پذیرفــت.

ـب وابســتگی معــروف شــدند گفتنــد ایــن فراینـ ِـد
نو یســندگاین کــه بعدهــا بــه مکتـ ِ
موجــب توســعۀ کشــورهای فقیــر منیشــود ،بلکــه
یبحمابــای مدرنیزاســیون نهتهنــا
ِ

وابســتگی اقتصــادی .آنــدره
شــکل تــازهای از اســتعمار و
حربــهای اســت بــرای
ِ
ِ

گونــدر فرانــک 1مقال ـهای نوشــت بــه نــام «توســعۀ توســعهنیافتگی» و بــر آموزههــای
اقتصــاد توســعه شــور ید .مقالــه چنــان شــهرت یافــت کــه در ِیپ
اصــی
یــان
ِ
جر ِ
ِ
آن ،دولــت آمر یــکا بــه او اعــام کــرد کــه دیگــر حـ ِـق ورود بــه ایــن کشــور را نــدارد.
2

فرانــک معتقــد بــود توســعهیافتگی و توســعهنیافتگی همزمــان بــه وجــود آمدهانــد
1. Andre Gunder Frank

ایــن کشــورها ،توســعهنیافتگی را فهمیــد یــا راهحــی بــرای آن جســتجو کــرد.
یــت «نیازهــای اســایس»
در ســالهای دهــۀ  ،70نظر یههــای توســعه بــا حمور ِ

رواج یافتنــد کــه در واقــع ،نقــدی بــه تأ کیـ ِـد افراطـ ِـی نظر یههای مدرنیزاســیون بر «رشــد

ـدون توجــه بــه فقـ ِـر مــردم و بازتوز یــع و
اقتصــادی» داشــتند .آنهــا میگفتنــد منیتــوان بـ ِ
رفع نیازهای اســایس انســانها قدمی در راه توســعه برداشــت .برای چننی اقدامایت،
ِ

ـام «توســعۀ
ی ناچــار و حیــایت بــود .برنامــۀ ایــن دســته از نو یســندگا 
مداخلــۀ دولـ 
ن نـ ِ
ـاح جاافتــادۀ «توســعۀ
انســاین» را بــه خــود گرفــت کــه تعر یــی داشــت بــه اصطـ ِ

ـترش آرای معتقــدان بــه توســعۀ انســاین ،مداخلــۀ دولــی
اقتصــادی» .بــه مــوازات گسـ ِ

آمــاج انتقادهــا قــرار گرفتــه بــود ،چــون اقتصادهــای رفــا ه نتایـ ِـج اقتصــادی نامناســی
ن نولیبرالهــا بودنــد .نولیبرالهــا میگفتنــد
بــه بــار آورده بودنــد .سردســتۀ ایــن خمالفــا 
ـارت آزاد
بایــد از شـ ِـر دولتهــای فاســد و قدرمتنــد خــاص شــد؛ بایــد کار را بــه جتـ ِ

ـدوق بنیامللـ ِـی پــول ،بانــک جهــاین و دیگــر
ســپرد .در ســالهای آغـ ِ
ـاز دهــۀ  ،80صنـ ِ

اندرکار توســعه جمموع ـهای از سیاســتگذاریهای موافــق بــا ایــن
هنادهــای دس ـت
ِ

ل توســعۀ جهــان توصیــه کردنــد :خصویصســازی،
ایــده را بــه کشــورهای درحــا 
ـتقمی خارجــی و ...برخــی از ایــن
مقــرراتزدایی ،آزادســازی جتــاری ،ســرمایه
گذاری مسـ ِ
ِ

پیشــهادات بــود .در ســال  ،1989ایــن سیاسـتها در پیمــاین رمسیــت پیــدا کــرد کــه

مشــهور شــد بــه «امجــاع واشــنگنت».
ـان خــاص خــود را پیــدا کــرد .از مهمتر یــن گروههــای
ـوج جدیــد نیــز خمالفـ ِ
ایــن مـ ِ

نت دســتهای از اقتصاددانــان و جامعهشناســان بودنــد کــه
منتقــد امجــاع واشــنگ 
ِ

ـارت آزاد منیتوانــد چــارۀ
«رو یکــرد هنادگــرا» را بنیــان گذاشــتند .آنهــا میگفتنــد جتـ ِ

تفــاوت ســاختارها و
ی
درد کشــورهای در حــال توســعه باشــد ،ز یــرا مســئلۀ اصــ 
ِ
ِ
ـال توســعه اســت.
ـان توســعهیافته و کشــورهای درحـ ِ
عملکردهــای هنــادی بـ ِ
ـن جهـ ِ
ُ
ـاد خــرد اســت،
وار اقتصـ ِ
بنابرایــن آچنــه بایــد بــر آن مترکــز کــرد ،نــه حماسـ ِ
ـبات ر یــایض ِ

راتساریورس ۀمدمق

ً
یافتگی کشــورهای
اســتعمار کشــورهای فقیــر بــوده اســت کــه توســعه
و اساســا بــا
ِ
ِ
پیشرفتــه ممکــن شــده اســت .بــه مهــن دلیــل منیتــوان بــا مترکــز بــر مســائل دروین
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جزمــی نولیبرالهــا .بلکــه بایــد فرهنــگ و هنادهــای هــر کشــور را بــه
احــکام
نــه
ِ
ِ
شــیوهای انضمامــی مطالعــه کنــم و متناســب بــا وضـ ِـع آنهــا راهحــل ارائــه بدهــم.

مواضــع انتقــادی نســبت بــه سیاســتهای
از هنادگــرایی کــه بگــذر می ،ســایر ً ِ
ـرایل دو دهــۀ آخــر قــرن بیســم ،غالبــا پراکندهانــد .نقدهــای پستمدرنیســی،
نولیبـ ِ
ضدتوســعه برخــی
ـاق توســعه ،توســعۀ مشــارکیت و رهیافتهــای پساتوســعه یــا ِ
اخـ ِ

از آنهاینــد.

ینــش مقــاالیت کلیــدی و شــاخص،
در ایــن جمموعــه تــاش کــردهامی تــا بــا گز ِ

طــی
یــخ خمتصــری ارائــه دهــم از اصیلتر یــن جر یانهــای
ِ
انتقــادی توســعه کــه ِ
تار ِ
دوم قــرن بیســم ،جر یــان اصــی توســعه را بــه چالــش کشــیدهاند.
نیمــۀ ِ
اولــن مقالـ ه نوشــتهای اســت از گونــار میــردال ( )1898-1987بــه نــام «توســعه

چیســت؟» میــردال اقتصــاددان و سیاس ـتمداری ســوئدیاالصل بــود کــه در ســال
 1974جایــزۀ نوبــل اقتصــاد را از ِآن خــود کــرد .او یکــی از معــدود اقتصاددانــان

اولیــۀ توســعه بــود کــه بذرهــای انتقــاد علیــه آن را پاشــید و آبیــاری کــرد .البتــه
مثــل دیگــر اقتصاددانهــای توســعه در دوران خــود ،تــاش کــرد تــا
میــردال نیــز ِ
زمینــۀ سیاســتگذاریهای گســتردۀ دولــت در کشــورهای در حــال توســعه را

انــکار دوگانــۀ پیشرفــت
فراهــم کنــد .یبشــک یکــی از مهمتر یــن دیدگاههــای او
ِ

و برابــری بــود .میــردال معتقــد بــود نابرابــری زمینــۀ کاهــش رشــد اقتصــادی را فراهــم
اصــی اقتصــاد در دهههــای  40و 50
یــان
میکنــد ،اعتقــادی کــه
خــاف ِ
ِ
نــگاه جر ِ
ِ

اجتماعــی طبقــات پاینیدســت آ گاه بــود و ایــن
بــود .او از امهیــت محایتهــای
ِ

آ گاهــی را بــه حــوزۀ توســعه نیــز تعمــم خبشــیده بــود .اضافــه کنــم کــه میــردال را،
ً
ـاق توســعه نیــز پنداشــتهاند .یکــی از کتابهــایی
معمــوال یکــی از پـ ِ
ـدران معنــوی اخـ ِ
کــه ار میــردال بــه فــاریس ترمجــه شــده کتــایب اســت در حــوزۀ روش حتقیــق و بــه
مشخصات ز یر:
میــردال ،کارل گونــار ( )1382عینیــت در پژوهشهــای اجتماعــی ،ترمجــۀ جمیــد
روشــنگر ،هتــران :نشــر مروار یــد.

فرانــک ( )1929-2005اســت کــه «توســعۀ توســعهنیافتگی» نــام دارد .گونــدر فرانــک
در آملــان متولــد شــد ،امــا از نوجــواین بــا خانــوادهاش بــه آمر یــکا مهاجــرت کــرد.
ـات درخشــان خــود در رشــتۀ اقتصــاد را بــه پایــان رســاند .بــا ســفرهای
آجنــا حتصیـ ِ

سرســخت برنامههــای توســعۀ
منتقــدان
طــوالین بــه آمر یــکای التــن ،بــه یکــی از
ِ
ِ

اقتصــادی تبدیــل شــد و کارنامـهای پربــار از خــود بــه جــای گذاشــت کــه او را بــه یکــی
از چهرههــای اصـ ِـی مکتــب وابســتگی و نظر یــۀ نظــام جهــاین تبدیــل کــرده اســت.
از گونــدر فرانــک مقــاالیت در جملههــای خمتلــف فــاریس بــه چــاپ رســیده اســت.

ـذار «مترو پــل» در برابــر «مقــر» یــا «مرکــز» در برابــر
گونــدر فرانــک مفاهـ ِـم بســیار تأثیرگـ ِ
«پیرامــون» را بســط داد.

«توســعۀ مفهــوم توســعه» مقالــۀ ســوم ایــن جمموعــه اســت .نو یســندۀ آن،
شــناس مشــهور آمر یــکایی ،امیانوئــل والرشــتاین ( )1930اســت کــه در ســال
جامعه
ِ
 1392بــه ایــران هــم ســفر کــرد .والرشــتاین یکــی از چهرههــای شــاخص نظر یــۀ

نظامجهــاین اســت کــه صــورت تکاملیافت ـهای از ایدههــای مکتــب وابســتگی بــه
ـدی مشــهور او ،نظر یــۀ نظــام جهــاین ،تار خیــی غــی
ـاب چندجلـ ِ
حســاب میآیــد .کتـ ِ

ـاین ســرمایهداری در قــرون اخیــر ارائــه میدهــد.
ـور اقتصـ ِ
از ســازوکارهای ظهـ ِ
ـاد جهـ ِ

اقتصــاد جهــاین ســرمایهداری ،دارای نواحــی «مرکــزی»،
والرشــتاین معتقــد اســت
ِ

ـدون توجــه بــه ایــن ســازوکار فرامــی ،حتلیـ ِـل
«پیرامــوین» و «نیمهپیرامــوین» اســت و بـ ِ
ـات اقتصــادی ناکامــل خواهــد بــود .از والرشــتاین تــا بــه امــروز ســه کتــاب بــه
اتفاقـ ِ
فــاریس ترمجــه شــده اســت کــه عبارتنــد از:

والرشــتاین ،امانوئــل ( )1377سیاســت و فرهنــگ در نظــام متحــول جهــاین،
ترمجــۀ پیــروز ایــزدی ،هتــران :ین.
والرشــتاین ،امانوئــل ( )1381ســرمایهداری تار خیــی و دو مقالــۀ دیگــر ،ترمجــۀ
یوســف نــرایق ،هتــران :نشــر قطــره.
والرشــتاین ،امانوئــل ( )1389مقدمــهای بــر حتلیــل نظامهــای جهــاین ،ترمجــۀ
حســن عســکر یان ،هتــران :موسســه مطالعــات و حتقیقــات بنیامللــی ابــرار.
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اجتماعــی
انتشــارات ترمجــان علــوم انســاین نیــز ترمجــۀ دو کتــاب علــوم
ِ
نیندیشــیدین و پایــان جهــان آنگونــه کــه آن را میشناســم را منتشــر کــرده اســت.
پــل اســتر ینت ( )1917نو یســندۀ مقالــۀ چهــارم ایــن جمموعــه بــه نــام «توســعۀ
انســاین ،وســائل و اهــداف» اســت .اســتر ینت کــه نامــی شناختهشــده میــان
اقتصاددانــان رو یکــرد توســعۀ انســاین اســت ،در ایــن مقالــه ،برخــی از مهمتر یــن
ِ
نگاه او «انســان»،
امتیازهای رو یکرد توســعۀ انســاین را از نظر خود برمشرده اســت .از ِ

هــم هــدف توســعه اســت و هــم ابــزار آن .البتــه از قــرار معلــوم مهــۀ نظر یههــای توســعه
مهــن ادعــا را دارنــد ،بنابرایــن اســتر ینت میکوشــد نشــان دهــد جــدی گرفــن ایــن
ً
گــزاره ،چــه اســتلزامایت دارد .او میگو یــد اگــر واقعــا انســان ،هــم هــدف توســعه و هــم
ـب مطالعــات توســعه بازنگــری
وســیلۀ آن اســت ،بایــد در شـ
ـاخص رشــد بــه منزلــۀ قلـ ِ
ِ

کــرد .بایــد زندگـ ِـی مــردم ،رنجهــا و ضعفهــای آنهــا را در نظــر گرفــت و بههیچوجــه،

حکــم بــه قرباینشــدن گروهــی از آنهــا بــه هبانــۀ توســعه نــداد .اگــر انســان ،هــم هــدف
باشــد و هــم وســیله ،بایــد در منطـ ِـق «بیشــتر ین ســود ،بــا کمتر یــن هز ینــه» جتدیــد
ابــزار صــرف نیســتند.
نظــر گــرد ،ز یــرا انســانها ابعــاد روحــی و ذهــی هــم دارنــد و ِ

بایــد بــه حمیــط ز یســت اندیشــید و خطــرایت کــه آن را هتدیــد میکنــد جــدی گرفــت
و نس ـلهای آیت بشــر را هــم در نظــر داشــت .از اســتر ینت تاکنــون کتــایب بــه فــاریس
ترمجــه نشــده اســت.
مقالۀ پنجم این جمموعه ،نوشتهای از داگالس نورث به نام «اقتصاد هنادگرای
جدید و توسعه» است .داگالس نورث ( )1920از اقتصاددانان برجستۀ هنادگراست
کــه جایــزۀ نوبــل اقتصــاد را در ســال  1994در یافــت کــرد .نــورث بــا بــا اتــکا بــه دیـ ِـد
هنــادی ،تار یــخ کشــورهای ســرمایهداری را بــه صــورت ّکمــی بــرریس کــرد .اصیلتر یــن
ـرح هنادهــای رمســی و غیررمســی بــه مثابــۀ قواعــد بــازی
میـ ِ
ـراث او در اقتصــاد هنادگــرا طـ ِ

در جوامــع بــوده اســت .بــه عبــارت دیگــر ،در فرآینــد مطالعــۀ توســعه ،عــاوه بــر وجــود
باز یگــران اقتصــادی کــه مهــان ســازمانها و باز یگــران تولیــدی و اقتصــادی هســتند،
الزم اســت قواعــد رمســی و غیررمســی نیــز مــورد توجــه اندیشــمندان توســعه قــرار گیــرد.
نــورث نقــش و یــژۀ دولــت و هنادهــای حاکمیــی را مترکــز بــر تبیــن و شفافســازی

1
ـادی جدیــد) اســت ،ســعی کــرده
نــورث کــه پایهگــذار کالیومتر یکــس (تار یــخ اقتصـ ِ

اســت بــا تکیــه بــر مطالعــات تار خیــی خــود دربــارۀ تطــور ســرمایهداری در کشــورهای
پیشرفتــه ،قاعدههــای مشــخص و روشــی بــرای توصیــه بــه کشــورهای در حــال
توســعه ارائــه منایــد .وی در ایــن مقالــه درصــدد اســت تــا مشــارکتهای هنادگــرایی
جدیــد را در حــوزۀ توســعه برجســته ســازد .از نــورث نیــز تاکنــون کتــایب بــه فــاریس
ترمجــه نشــده اســت.
دس گاســپر ( )1953اســتاد توســعۀ جهــاین در دانشــگاه ارامســوس اســت .یکــی
ـات تطبیــی در عرصــۀ
از اصیلتر یــن عالقهمندیهــای او در زمینــۀ اقتصــاد ،مطالعـ ِ
ـدی ِســن مبنــای مناســی
توســعه اســت .عالقـهای کــه در مقالــۀ «آیــا رو یکــرد توامننـ ِ

ـب
بــرای توســعۀ انســاین اســت؟» نیــز آشــکار اســت .گاســپر آثــار فــراواین بــرای ترکیـ ِ
ـرد توســعۀ انســاین بــا دیدگاههــای مربــوط بــه اخــاق توســعه پدیــد آورده اســت.
رو یکـ ِ
ـنایس اجتماعــی ،انسانشــنایس و مطالعــات اخــایق نیــز از دیگــر حیطههــای
روانشـ ِ

ـدی آمارتیــا
ختصــی اوســت .گاســپر در ایــن مقالــه ،تــاش میکنــد تــا نظر یــۀ توامننـ ِ

ســن را بــه چالشهــایی اخــایق بکشــد.

عنــوان مقالــهای اســت از دنیــس
«مشــارکت در توســعه ،راههــای جدیــد»
ِ
ً
اخــاق توســعه
یکــرد
گــذار رو ِ
گولــت ( )1931-2006کــه معمــوال او را بنیان ِ
ِ
ـاق توســعه رشــتهای اســت کــه بــه ارتبــاط بــن اخــاق ،ارزشهــای
میانگارنــد .اخـ ِ

انساین-اجتماعی و توسعه ،برنامهر یزی و ...میپردازد .گولت در یپ آن بوده است

ـت متعــارف از زندگــی و جامعۀ نیک یا عادالنــه را در یابد.
کــه ســنار یوهای بدیـ ِـل روایـ ِ
ً
یکــی از اســایستر ین دیدگاههــای گولــت ایــن اســت کــه اساســا در حبــث توســعه ،اتکا
بــه رشــد اقتصــادی ،درآمــد ســرانه و ســایر شــاخصهای ّکمــی فــرع موضــوع هســتند.
توسعه از منظر گولت تا به حال به نوعی مهندیس مکانیکی جامعه معطوف بودهاست
ـک ســر یع را بــه وجــود آورد .در مقابــل ،گولــت مدعــی
تــا بتوانــد تغییــرات تکنولوژ یـ ِ
1. cliometrics
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اســت توســعه بایســی بهمثابــۀ تغییــری اســایس در نگرشهــا ،حنــوۀ مواجهــه آدمــی
بــا طبیعــت ،تصــور او از زندگــی نیــک و ...فهــم شــود .بــه ایــن ترتیــب ،ممکــن اســت
ً
رشــد بــاال در قبــال کاهــش مهبســتگی اجتماعــی اساســا نــه نشــانهای از توســعه
کــه رونــدی ضدتوســعهای باشــد .گولــت معتقــد اســت ابزارهــا هــم ماننـ ِـد اهــداف
ارزشهــای خــاص خــود را در یپ دارنــد .بنابرایــن رو یکــرد ســنیت در توســعه بــا مترکـ ِـز
صــرف بــر اهــداف ،راه نادرســی را در پیــش گرفتــه اســت .گولــت مهمتر یــن ایــن

ابزارهــا را تکنولــوژی بــه معنــای وســیع آن میدانســت .تکنولــوژی وفــاداری ســفت
و ســخیت دارد بــه شــکل خــایص از عقالنیــت ،مفهــوم خــایص از کارآیی و رو یکــرد
و یــژهای دربــارۀ قــدرت .از منظــر گولــت ،دو دســته از نو یســندگان بهخــویب در مقابــل
ـداران حمیــط ز یســت هســتند و
جر یــان اصـ ِـی توســعه ایســتادهاند .دســتۀ اول طرفـ ِ

دســتۀ دوم کســاین کــه دغدغــۀ نابرابــری را جــدی گرفتهانــد و تذکــر میدهنــد ایــن
ـان کشــورهای فقیــر و غــی را رو زبـهروز بیشــتر خواهــد کــرد.
حنــو از توســعه ،شــکاف میـ ِ
گولــت در مقال ـهای کــه اینجــا ترمجــه شــده اســت ،راههــای پیشــهادی خــودش را
بــرای ســازوکاری مشــارکیت در توســعه شــرح میدهــد.
«بهســوی اخــاق توســعه» مقال ـهای اســت از دیو یــد آلــن کراکــر ( )1937کــه
اســتلزامات رو یکــرد اخــاق توســعه میانــدازد .آلــن کراکــر بــر
نگــریش جامــع بــه
ِ
اندیشــمندان توســعه کــه پسزمینــۀ حتصیالتشــان در اقتصــاد و
غالــب
خــاف
ِ
ِ
ِ
کل حتصیــات خــود را در رشــتههای فلســفه ،اهلیــات و
علــوم اجتماعــی اســتِ ،
ـب
ـاش پرمثــری بــرای ترکیـ ِ
فلســفۀ دیــن گذرانــده اســت .پــس از ایــن دوران ،کراکــر تـ ِ
رو یکردهــای توســعه بــا مســائل اخــایق اجنــام داده اســت .او اجنمــن فلســفۀ اخــاق
توســعه ) (IDEAرا تأســیس کــرد و بــا مهــکاری اقتصاددانــاین برجســته ،برنامههــای
پژوهــی گســتردهای دربــارۀ موضوعــایت ماننــد دموکــرایس ،فلســفۀ اخــاق ،جامعــۀ
نیــک ،تغییــر مطلــوب و ...را بــه اجنــام رســاند .کراکــر در مقال ـهای کــه اینجــا ترمجــه
توگــویی اخــایق» فهمیــد،
شــده اســت ،ادعــا میکنــد بایــد توســعه را مهچــون «گف 
بنیرشــتهای و میانفرهنگــی.

گفتوگــویی ِ

آرتــورو اســکوبار ( .)1952اســکوبار در انسانشــنایس ،رو یکردهــای پساســاختارگرایی
نگاه نقادانه را به حیطۀ مطالعات
و پسااســتعماری را در پیش گرفته اســت و مهنی ِ

توســعه نیــز بســط داده اســت .او در مقالــۀ «تصــور عصــری پساتوســعه» ،نقــدی
ـوط کیل دیدگاهــی بدیــل
کوبنــده علیـ ِـه گفتمانهــای توســعهای ارائــه میکنــد و خطـ ِ
ـرد غالــب در «عصــری پساتوســعه»
را ترســم میکنــد کــه بــه تعبیـ ِـر او میتوانــد رو یکـ ِ

باشــد .اســکوبار نقــد خــود از توســعه را اولبــار در کتــایب بــه اســم مواجهــه بــا توســعه:
ـن
ـاخنت دنیــا مطــرح کــرد .او معتقــد بــود نظر یههــای توســعه ،جانشـ ِ
ســاخنت و نسـ ِ
نظر یههــایی هســتند کــه در دورههــای پیشــن ،اســتعمار کشــورهای فقیــر را توجیــه
اجتماعــی برخاســته از نیروهــای
میکردنــد .بنابرایــن مهانطــور کــه جنبشهــای
ِ

ـدن ســفرۀ اســتعمار بودنــد ،بایــد بــه نیــروی ایــن
بومــی ،عامــل مهمــی در برچیدهشـ ِ

ـان توســعه نیــز امیــدوار بــود.
جنبشهــا در مبــارزه بــا گفتمـ ِ

ایــن مقــاالت ،پیشتــر بــرای مــدیت موقــت ،در ســایت ترمجــان منتشــر شــده

قالــب کتــاب ،یــک بــه یــک مــورد بازبیــی کامــل
بودنــد .بــرای انتشــار آنهــا در
ِ

تطبیــق دوبــاره قــرار گرفتهانــد .ســعی کــردهامی تــا رو یــۀ واحــدی
و و یراســتاری و
ِ
وجــود
صــوری مقــاالت در پیــش بگیــرمی؛ بــا
در اصطالحگز یینهــا و مشــخصات
ِ
ِ
ـتاری هر یــک از مقــاالت خمتــص خــودش اســت،
ایــن ،بــه دلیـ ِـل آنکــه قواعـ ِـد نوشـ ِ
ـتان عز یــزم،
خبــی از ایــن تفــاوت ســبک بــایق مانــده اســت .در پایــان بایــد از دوسـ ِ

سیدســعید موســویمثنی و عــی ســلیمیان ر یــزی یــاد کــم کــه تالشهــای عمــدهای
ـدون کمــک آنهــا ایــن جمموعــه آمــادۀ
بــرای گز ینــش و ترمجــۀ ایــن مقــاالت کردهانــد .بـ ِ

چــاپ منیشــد.

حممد مالعبایس
آذرماه 1394
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معضــات توســعه در کشــورهای توســعهنیافته نوشــتهاند ،دربــارۀ معنــای
«توســعهنیافته» یا «درحالتوســعه» یا تعابیری ازایندســت ،بســیار ســخن گفتهاند.
ی «توســعۀ» چنــن کشــورهایی حبــث کردهانــد.
اســایستر از آن ،دربــارۀ معنــا 
ً
بیشــتر هــم نتیجــه گرفتهانـ د کــه منیتــوان تعر یــی کامــا رضایتخبــش از ایــن مفاهــم
ارائــه کــرد و [درهنایــت ]،شــاید بتــوان بــرای موضوعــایت کــه اغلــب ،ســردرگمکننده و
مهبــم بــایق مانــد ه اســت ،یــک یــا چنــد شــاخص تعر یــف کــرد .امــا مــن هرگــز بــا ایــن
حتلیلگــر علمــیبــودن آن اســت کــه فــرد،
شــرط
توضیحــات قانــع نشــدهام .اولــن ِ
ِ

مفاهیمــی را کــه ب ـهکار میگیــرد ،بهروشــی تعر یــف کنــد.

تعریفتوسعه
کل نظــام اجتماعــی» 1اســت و معتقــدم
منظــور مــن از توســعه« ،حرکــت رو بــه بــاالی ِ
ً
تعریف پذیرفتین اســت .این تعبیر از نظام اجتماعی ،در کنار عوامل
منطقا ،این تهنا
ِ
بــه اصطــاح اقتصــادی ،مهــۀ عوامــل غیراقتصــادی را هــم حلــاظ میکنــد؛ عوامــی
ـرف کل ،ســطوح و تســهیالت
ـارف گروههــای خمتلــف مــردم ،مصـ ِ
ماننــد مههنــوع مصـ ِ

تــر اقتصــادی و
هبداشــی و آمــوزیش ،توز یــع قــدرت در جامعــه و تدابیــر عمومی ِ
اجتماعــی و ســیایس و بــه بیــان گســتردهتر« ،هنادهــا و نگرشهــا» را .بایــد جمموعـهای

از عوامــل بیــروین را هــم اضافــه کنــم؛ یعــی عوامــی کــه سیاسـتگذاریهای القــایی،
آنهــا را بــرای تغییــر یــک یــا چنــد عامــل دروین بـهکار میگیرنــد.
ایــن نظــام اجتماعــی ممکــن اســت ســاکن مبانــد یــا رو بــه بــاال یــا پایــن حرکــت
ـور خــودش چبرخــد»؛ موضــوع پیچیــدهای کــه در ایــن
کنــد( .شــاید هــم «حــول حمـ ِ

ـایی نظــام را ایــن واقعیــت معلــوم
نوشــتۀ خمتصــر و سرراســت بــه آن منیپــردازم ).پو یـ ِ
2
ْ
«علیــت دو ری» برقــرار اســت.
میکنــد کــه میــان مهــۀ وضعیتهــای دروین ،
ِ
1. Movement upward of the entire social system
2. Circular causation

؟تسیچ هعسوت

مقدمــایت کتابهــایی کــه دربــارۀ
از جنــگ جهــاین دوم تاکنــون ،در خبشهــای
ِ
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ت کــه بــا تغییــر یکــی از وضعیتهــا ،دیگــر
ایــن نــوع علیــت ،نشــاندهندۀ ایــن اس ـ 
ـرات ثانو یــه نیــز در نوبــت
وضعیتهــا نیــز در واکنــش بــه آن ،تغییــر میکنــد .ایــن تغییـ ِ

بعــدی ،تغییــرایت جدیــد پیرامــون خــود اجیــاد میکنــ د و بهمهــن ترتیــب ،ادامــه
ت آنهــا «بههموابســته» 1اســت.
مییابــد .لــذا وضعیتهــا و تغییــرا 
ن وضعیتهــا
بهمهــن دلیــل وقــی حرکــت نظــام را درنظــر میگیــرمی ،بایــد مهــۀ آ 
و تغییرهــا را بهحســاب بیــاورمی .هنــگام حتلیــل آچنــه بــرای دســتهای از وضعیتهــا
ً
روی داده اســت نیــز بایــد مهــنکار را بکنــم؛مثــا هنــگام حتلیـ ِـل عوامــل اقتصــادی
یــا شــاخیص اقتصــادی ماننــد تولیــد یــا .GNPتهنــا ،رو یکــردی کلنگرانــه 2کــه آن را
ً
«هنــادی» مینامــم ،منطقــا پذیرفتــی اســت .تغییــرایت کــه در ایــن الگو ،با عنــوان بیروین
تعریــف میشــود ،یعــی سیاســتگذاریها ،در نگاهــی جامعتــر ،بــه وضعیتهــای
ت آنهــا نیــز وابســت ه اســت؛ ز یــرا وضعیتهــای دروین ،بــه ایــن
ین و تغییــرا 
درو 
سیاس ـتگذاریها واکنــش نشــان میدهــد و از جنبههــای خمتلــی ،افــق و جهــت ایــن
ـت دوری ،تغییــرات دروین و بیــروین از هــم
اقدامــات را حمــدود میکنــد .در الگــوی علیـ ِ
جــدا شــد ه اســت تــا فضــایی آزاد بــرای «برنامهر یــزی توســعه» 3بــایق مبانــد و کندوکاوهــا
ی سیاسـتگذاران ،بــه دیگــر وضعیتهــا و تغییرهــای آنهــا ،یکســره
وتصممیگیریهــا 
حمــدود و مقیــد نشــود.
علیت دوری سه و یژگی دارد:
ً
اول ،مهمتر یــن و یژگــیاش آن اســت کــه غالبــا ،اگرچــه نــه مهیشــه ،در هــروضعیــی ،تغییــر رو بــه بــاال بــه تغییــرات ثانو یــه در دیگــر وضعیتهــا و در مهــان
جهــت منجــر میشــود .بهمهــن دلیــل ،علیــت دوری باعــث میشــود تغییــرات،
تأثیــرایت متزای ـ د 4بــر هــم بگذارنــد.

1. Interdependent
2. Holistic
3. Development planning
4. Cumulative effects

منظــر تعیــن کــرد :آیــا ایــن تغییــر ،بــه توســعه کمــک میکنــد یــا نــه؟ براســاس دانــش
ً
عمومیمــان ،معمــوال اســتنباطهایی از فراینــد علیــت دوری بهدســت مــیآور می
ِ
بدهــم .ایــن منونــۀ ســاده

و میتوانــم جــواب ایــن ســؤال را بــدون تأمــل چنــداین
هببــود تغذیــه ،موجــب افزایــش هبــرهوری نیــروی کار خواهــد شــد.
راهگشاســت:
ِ
ً
ـود تغذیــه را فراهــم میکنــد.
بهمهنیترتیــب ،هبــرهوری بیشــتر ،طبیعتــا ،فرصــت هببـ ِ
ً
یب رابطۀ متقابل وضعیتها «نامعلوم»
ســوم ،معموال در نظام اجتماعی ،ضر ِ1
ـری
اســت.بهعــاوه ،ایســتایی و وقفــه ،یــا در منونههــای خیــی حــاد،واکنشناپذیـ ِ
ً
ت یــا
تغییــر دیگــر وضعیتهــا ،معمــوال یــا نامشــخص اســ 
کامــل وضعیــت دربرابــر
ِ
ِ
ً
ن ضرایــب «کامــا نادقیــق» اســت .در کشــورهای توســعهنیافته،
شــناخت مــا از ای ـ 
ً
ایــن و یژگــی کامــا مشــهود اســت .حــی در کشــورهای توســعهیافته هــم ایــن موضــوع
تــا حــد ز یــادی مصــداق دارد؛ هرچنــد در ایــن کشــورها ،دربــارۀ مهــۀ وضعیتهــای
خدمــات آمــاری مطلوبتــری وجــود
اجتماعــی ،حتلیلهــای بســیار پیشرفتــه و
ِ
دارد.بنابرایــن ،حتلیــل مــا دربــارۀ توســعه ،بهناچــار ،تعممیهــایی کیل و فرضیههــایی

انتزاعــی را دربرمیگیــرد کــه بــر مشــاهدهها و بینشهــا و قضاوتهــای از روی حــدس
و گمــان بنــا شــده اســت.
البتــه بایــد تــاش کنــم بــه مطالعــات جتــریب ،طــوری جهــت بدهــم کــه ضر یــب
ایــن رابطههــای متقابــل را بهدســت بیــاور می و در ســر یعتر ین زمــان ممکــن ،ایــن ورطــۀ
ـاداین مفــرط
عمیـ ِـق نــاداین را بــا دانــش ُپــر کنــم .هیــچ دلیــل عقــاینای نــدارد کــه نـ ِ 
خــود در ایــن بــاره را نادیــده بگیــرمی و بــه دانــی تظاهــر کنــم کــه دربرابــر برریسهــای
موشــکافانه تــاب منـیآورد.
در منابــع و مآخـ ِـذ اقتصــادی مربــوط بــه کشــورهای توســعهنیافته ،حجــم عظیمــی

از ارقــام را آوردهانــد کــه بســیاری از آنهــا حــی ارزش کاغــذی را کــه بــر روی آن
بادرنظرگرفــن مفاهیمــی گــرد آوردهانــد کــه بــا
چــاپ میشــود ،نــدارد .ایــن ارقــام را
ِ
1. Nonresponsiveness

؟تسیچ هعسوت

-دوم ،رو بــه بــاال بــودن یــا رو بــه پایــن بــودن هــر تغییــر وضعیــت را بایــد از ایــن
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ـت بومــی مطابقــت نــدارد؛ مفاهیمــی ماننــد «بیــکاری» 1و «اشــتغال ناقــص»
واقعیـ ِ
ً
)2(Myrdal, 1973: ch5, 13بهعــاوه ،ایــن آمــار و ارقــام عمومــا از حتلیلهــایی
برآمــد ه اســت کــه بیشــتر آنهــا ،بهحنــوی غیرمنطــی بــه «عوامــل اقتصــادی» حمــدود
شده است.

تولید و توسعه
ـادات تئور یــک ،بایــد دربــارۀ کاربردهــای رایــج تولیــد ناخالــص
براســاس ایــن انتقـ ِ

مــی یــا یکــی از مشــتقات آن بهمثابــۀ منــاد توســعه ،در میــان اقتصاددانــان و

مطبوعــات و سیاسـتمداران ،تردیــد کــرد .اغلــب ،تصــور میکننــد کــه در کشــورهای
تولیــد ،معیــوب و متزلــزل اســت؛ امــا ایــن مفهــوم دربــارۀ

توســعهیافته ،مفهــوم
ً
کشــورهای توســعهنیافته ،کامــا پــوچ اســت .هرکــس بــه خــودش زمحــت بدهــد و
حنــوۀ اســتخراج ارقــام  GNPرا در کشــورهای توســعهنیافته بــرریس کنــد ،میفهمــد
ً
اســتفاده از آنهــا ،در جاهــایی کــه عمومــا بــهکار مــیرود ،ایرادهــای فــراواین دارد
)1973: ch5, 10

.(Myrdal,

ضمــن درنظرگرفــن نقدهــای تئور یــک مقالــه ،بــد نیســت بهیــاد بیــاور می کــه
اقتصاددانــان کالســیک از مهــان ابتــدا ،چگونــه بــن تولیــد (بــه اضافــۀ مبادلــه در
بــازار) و توز یــع متایــز قائــل شــدند .پسازآنکــه جــان اســتوارت میــل ایــن متایــز را
بهروشــی ترســم کــرد ،بارهــا و بارهــا از آن اســتفاده کردنــد تــا مهــۀ مترکــز را روی تولیــد
ً
بگذارنــد؛ درحایلکــه توز یــع را معمــوال بهراحــی و بــا کتمــاین مهــگاین ،از حتلیلهــا
کنــار میگذاشــتند .ایــن مهــان منشــأ تار خیــی  GNPاســت کــه هنــوز بــا ماســت.
اغلــب ،اینطــور فکــر میکننــد کــه هــم میتــوان فهمیــد چــه چیــز تولیــد میشــود،
هــم میتــوان تعیــن کــرد کــه حمصــول چگونــه توز یــع شــود .ایــن شــیوه از اندیشــیدن،
از نظــر منطــی ،ناموجــه اسـت .تولیــد و توز یــع را بایــد مهانگونــه بــرریس کــر د کــه در هــر
ّ
ـام کالن معـ ّـن ،تعیــن شــد ه اســت؛ چــرا کــه تولیــد و توز یــع همبســتگی عــی دارند.
نظـ ِ
1. Unemploymen
2. Underemployme

