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ویراستار مقدمۀ سر

یــکا، هنــگاِم یکــی از ســخنراین هایش  در ســال ۱۹۴۹، هــری ترومــن، رئیس مجهــور آمر
یت هــای غــرب اســت: »بیــش  کیــد کــرد کــه مناطــِق عقب افتــادۀ امــروز یکــی از اولو تأ
کــه شــانه بــه شــانۀ فاجعــه  از نیمــی از مــردم جهــان در شــرایطی زندگــی می کننــد 
ــدوی  ــواع بیماری هاینــد، اقتصادشــان َب ــایِن ان ــاکایف اســت، قرب ــد؛ غذایشــان ن می زن
کــد اســت. فقــِر آن هــا نه تهنــا بــرای خودشــان مایــۀ آســیب و هتدیــد اســت، بلکــه  و را
یــِخ بشــر، مــا بــه  بــرای مناطــِق ثرومتندتــر نیــز مضــر اســت. بــرای اولــن بــار در طــول تار
دانــش و مهــاریت رســیده امی کــه بتوانــم آالم ایــن مردمــان را تســکن دهــم.«۱ ترومــن 
گفــت بایــد بــرای مــردِم صلح طلــِب دنیــا، زندگــِی هبتــری فراهــم کــرد. رمــِز آن هــم تولیــِد 
بیشــتر اســت. تولیــِد بیشــتر صلــح و فــراواین بــه ارمغــان مــی آورد، امــا مســتلزِم بــه کار 
بســِن دانــش و تکنولوژی هــای مــدرن اســت. دنیــایی آبــاد، بــدوِن فقــر و یب ســوادی و 

یــکایی. یــای آمر خشــونت، یــک رؤ
ــازه متــام شــده  ترومــن آن ســخنراین را وقــی ارائــه می کــرد کــه جنــگ جهــاین دوم ت
یــکا یگانــه کشــوری بــود کــه جــان ســامل بــه در بــرده بــود و جــای پــای خــود را،  بــود. آمر
 به مثابــۀ ابرقــدریت یب بدیــل، تثبیت شــده می یافــت. امپراتوری هــای اســتعمارِی قدمیــی
ــکای التــن، در  ی یقــا و آمر ــد و مناطــِق وســیعی از قاره هــای آســیا و آفر پاشــیده بودن فرو
 فقیــر، 

ً
مقــاِم کشــورهایی تــازه، وارِد نقشــۀ جدیــد جهــان شــده بودنــد؛ کشــورهایی عمدتــا

ــارای  ــه ای، ی ــچ زمین ــد و در هی ــج می بردن یرســاخت های اجتماعــِی ضعیــف رن ــه از ز ک
پــا و ایــاالت متحــده را نداشــتند. رقابــت بــا دولت-ملت هــای پرقدمــِت ارو
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»هببــود ت بــرای  عظــم  تــالیش  اول،  نــگاِه  در  اقتصــادی،  توســعۀ  برنامه هــای 
وضــِع زندگــی« مــردم فقیــر جهــان بــود. پیش فــرِض ایــن برنامه هــا تقســم بندی هایی 
آن هــا  یِن  شناخته شــده تر کــه  تقســم بندی هایی  بــود.  جهــان  جوامــع  بــن  کالن 
دوگانــۀ رایــج »ســنی« و »مــدرن« اســت. دوگانه هــاِی مشــابِه فــراواین نــزد متفکــراِن 
ــه هــر یــک در  ک ــاِن جامعه شناســان، صورت بنــدی شــد  خمتلــف، عیل اخلصــوص می
یــۀ توســعه نقــش داشــتند. بســترهایی کــه می گفتنــد حالــِت  شــکل گیرِی بســترهای نظر
ــۀ  ــای غــریب اســت و بقی پ ــه ای از کشــورهای ارو ــوِب یــک جامعــۀ متمــدن منون مطل
یه هــای توســعه  می، خــوِد نظر جوامــع بایــد مثــِل آن هــا شــوند. از ایــن بســترها کــه بگــذر

گــوین را پشــِت ســر گذاشــته اند. ــا امــروز، امــواج گونا ــز از نیمــۀ قــرن بیســم ت نی
ــاال  ــا نوســازی( دســِت ب ــه مدرنیزاســیون )ی یه هــاِی موســوم ب ــا دهــۀ ۱۹۶0، نظر ت
کــه بــا ترکیــِب تکامل گــرایی بــا کارکردگــرایی و اثبات گــرایی، در  یه هــایی  را داشــتند. نظر
یــِک کشــاورزی  اقتصــاد، بــه دنبــاِل صنعی ســازی، شهری ســازی و دگرگــویِن تکنولوژ
یــِت دســتگاِه دیوان ســاالرِی قدرمتنــد را در  بودنــد؛ در سیاســت، دولت ســازی و تقو
دســتور کار قــرار می دادنــد و در اجتمــاع و فرهنــگ نیــز، هنجارهــا و ارزش هــای اصــیِل 
ــِد توســعه به خــویب طــی  ــر فراین گ ــن دســته، ا ــد. از نظــِر ای ــج می کردن ی ــه را ترو مدرنیت
شــود، شــکایف بــِن کشــورهای جهــان بــایق خنواهــد مانــد و مهــه ســازوکارهایی واحــد 

را خواهنــد پذیرفــت.
کــه بعدهــا بــه مکتــِب وابســتگی معــروف شــدند گفتنــد ایــن فراینــِد  یســندگاین  نو
کشــورهای فقیــر منی شــود، بلکــه  یب حمابــای مدرنیزاســیون نه تهنــا موجــِب توســعۀ 
آنــدره  تــازه ای از اســتعمار و وابســتگِی اقتصــادی.  بــرای شــکِل  بــه ای اســت  حر
ــر آموزه هــای  ــام »توســعۀ توســعه نیافتگی« و ب ــه ن ــه ای نوشــت ب ــدر فرانــک۱ مقال گون
کــه در یِپ  یافــت  ید. مقالــه چنــان شــهرت  توســعه شــور اقتصــاِد  یــاِن اصــیِل  جر
ــدارد.2  ــه ایــن کشــور را ن ــه دیگــر حــِق ورود ب ک ــرد  ک ــه او اعــالم  ــکا ب ی ــت آمر آن، دول
 فرانــک معتقــد بــود توســعه یافتگی و توســعه نیافتگی هم زمــان بــه وجــود آمده انــد 

1. Andre Gunder Frank
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ت کشــورهای  کــه توســعه یافتگِی  کشــورهای فقیــر بــوده اســت   بــا اســتعماِر 

ً
و اساســا

ــر مســائل دروین  ــز ب ــا مترک ــوان ب ــل منی ت ــه مهــن دلی ــه ممکــن شــده اســت. ب پیش رفت
کــرد. ایــن کشــورها، توســعه نیافتگی را فهمیــد یــا راه حــیل بــرای آن جســتجو 

یــِت »نیازهــای اســایس«  یه هــای توســعه بــا حمور در ســال های دهــۀ ۷0، نظر
یه های مدرنیزاســیون بر »رشــد  کیــِد افراطــِی نظر رواج یافتنــد کــه در واقــع، نقــدی بــه تأ
یــع و  اقتصــادی« داشــتند. آن هــا می گفتنــد منی تــوان بــدوِن توجــه بــه فقــِر مــردم و بازتوز
رفِع نیازهای اســایس انســان ها قدمی در راه توســعه برداشــت. برای چنن اقدامایت، 
یســندگان نــاِم »توســعۀ  مداخلــۀ دولــی ناچــار و حیــایت بــود. برنامــۀ ایــن دســته از نو
ــادۀ »توســعۀ  ــه اصطــالِح جاافت یــی داشــت ب ــه تعر ک ــه خــود گرفــت  انســاین« را ب
اقتصــادی«. بــه مــوازات گســترِش آرای معتقــدان بــه توســعۀ انســاین، مداخلــۀ دولــی 
آمــاج انتقادهــا قــرار گرفتــه بــود، چــون اقتصادهــای رفــاه نتایــِج اقتصــادی نامناســی 
بــه بــار آورده بودنــد. سردســتۀ ایــن خمالفــان نولیبرال هــا بودنــد. نولیبرال هــا می گفتنــد 
ــه جتــارِت آزاد  ــد کار را ب ــد خــالص شــد؛ بای ــد از شــِر دولت هــای فاســد و قدرمتن بای
ســپرد. در ســال های آغــاِز دهــۀ 80، صنــدوِق بن امللــیِل پــول، بانــک جهــاین و دیگــر 
ــن  ــا ای هنادهــای دســت اندرکاِر توســعه جمموعــه ای از سیاســت  گذاری های موافــق ب
کردنــد: خصویص ســازی،  کشــورهای درحــال  توســعۀ جهــان توصیــه  بــه  ایــده را 
مقــررات زدایی، آزادســازی جتــاری، ســرمایه گذارِی مســتقِم خارجــی و... برخــی از ایــن 
کــه  کــرد  پیشــهنادات بــود. در ســال ۱۹8۹، ایــن سیاســت ها در پیمــاین رمسیــت پیــدا 

مشــهور شــد بــه »امجــاع واشــنگن«.
یــن گروه هــای  کــرد. از مهم تر ایــن مــوِج جدیــد نیــز خمالفــاِن خــاص خــود را پیــدا 
کــه  بودنــد  و جامعه شناســان  اقتصاددانــان  از  واشــنگن دســته ای  امجــاع  منتقــِد 
یکــرد هنادگــرا« را بنیــان گذاشــتند. آن هــا می گفتنــد جتــارِت آزاد منی توانــد چــارۀ  »رو
یــرا مســئلۀ اصــیل تفــاوِت ســاختارها و  کشــورهای در حــال توســعه باشــد، ز درِد 
ــِن جهــاِن توســعه یافته و کشــورهای درحــاِل توســعه اســت.  عملکردهــای هنــادی ب
یــایض واِر اقتصــاِد ُخــرد اســت،  ــه حماســباِت ر کــرد، ن ــز  ــر آن مترک ــد ب  بنابرایــن آچنــه بای
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کشــور را بــه ت نــه احــکاِم جزمــِی نولیبرال هــا. بلکــه بایــد فرهنــگ و هنادهــای هــر 
ــه بدهــم. ــا راه حــل ارائ ــا وضــِع آن ه ــم و متناســب ب ــه کن ــی مطالع شــیوه ای انضمام

بــه سیاســت های  انتقــادی نســبت  می، ســایر مواضــِع  کــه بگــذر از هنادگــرایی 
ــد. نقدهــای پست مدرنیســی،  کنده ان  پرا

ً
ــا ــرن بیســم، غالب ــرایِل دو دهــۀ آخــر ق نولیب

اخــالِق توســعه، توســعۀ مشــارکی و رهیافت هــای پساتوســعه یــا ضِدتوســعه برخــی 
از آن هاینــد.

ینــِش مقــاالیت کلیــدی و شــاخص،  کــرده امی تــا بــا گز در ایــن جمموعــه تــالش 
کــه طــِی  یان هــای انتقــادِی توســعه  یــن جر یــِخ خمتصــری ارائــه دهــم از اصیل تر تار

یــان اصــیل توســعه را بــه چالــش کشــیده اند. نیمــۀ دوِم قــرن بیســم، جر
اولــن مقالــه نوشــته ای اســت از گونــار میــردال )۱۹8۷-۱8۹8( بــه نــام »توســعه 
کــه در ســال  چیســت؟« میــردال اقتصــاددان و سیاســت مداری ســوئدی االصل بــود 
کــرد. او یکــی از معــدود اقتصاددانــان  بــل اقتصــاد را از آِن خــود  ۱۹۷۴ جایــزۀ نو
البتــه  کــرد.  آبیــاری  پاشــید و  را  انتقــاد علیــه آن  کــه بذرهــای  بــود  اولیــۀ توســعه 
تــا  کــرد  تــالش  نیــز مثــِل دیگــر اقتصاددان هــای توســعه در دوران خــود،  میــردال 
را  توســعه  حــال  در  کشــورهای  در  دولــت  گســتردۀ  سیاســت گذاری های  زمینــۀ 
یــن دیدگاه هــای او انــکاِر دوگانــۀ پیش رفــت  کنــد. یب شــک یکــی از مهم تر فراهــم 
و برابــری بــود. میــردال معتقــد بــود نابرابــری زمینــۀ کاهــش رشــد اقتصــادی را فراهــم 
یــاِن اصــیِل اقتصــاد در دهه هــای ۴0 و 50  کــه خــالِف نــگاِه جر می کنــد، اعتقــادی 
گاه بــود و ایــن  بــود. او از امهیــت محایت هــای اجتماعــِی طبقــات پاین دســت آ
کــه میــردال را،  کنــم  گاهــی را بــه حــوزۀ توســعه نیــز تعمــم خبشــیده بــود. اضافــه  آ
معمــواًل یکــی از پــدراِن معنــوی اخــالِق توســعه نیــز پنداشــته اند. یکــی از کتاب هــایی 
کتــایب اســت در حــوزۀ روش حتقیــق و بــه   کــه ار میــردال بــه فــاریس ترمجــه شــده 

یر: مشخصات ز
میــردال، کارل گونــار )۱۳82( عینیــت در پژوهش هــای اجتماعــی، ترمجــۀ جمیــد 

یــد. روشــنگر، هتــران: نشــر مروار



11
مدقم

 ۀ
ورس

ۀس
تسا

را
ت کــه پیــش از ایــن نیــز نامــی از آن بــردمی، مقالــۀ مشــهوِر آنــدره گونــدر  مقالــۀ دوم 

فرانــک )2005-۱۹2۹( اســت کــه »توســعۀ توســعه نیافتگی« نــام دارد. گونــدر فرانــک 
کــرد.  یــکا مهاجــرت  در آملــان متولــد شــد، امــا از نوجــواین بــا خانــواده اش بــه آمر
آجنــا حتصیــالِت درخشــان خــود در رشــتۀ اقتصــاد را بــه پایــان رســاند. بــا ســفرهای 
یــکای التــن، بــه یکــی از منتقــداِن سرســخِت برنامه هــای توســعۀ  طــوالین بــه آمر
بــار از خــود بــه جــای گذاشــت کــه او را بــه یکــی  اقتصــادی تبدیــل شــد و کارنامــه ای پر
ــرده اســت.  ک ــل  ــۀ نظــام جهــاین تبدی ی از چهره هــای اصــیِل مکتــب وابســتگی و نظر
گونــدر فرانــک مقــاالیت در جمله هــای خمتلــف فــاریس بــه چــاپ رســیده اســت.  از 
پــل« در برابــر »مقــر« یــا »مرکــز« در برابــر  گونــدر فرانــک مفاهــِم بســیار تأثیرگــذاِر »مترو

»پیرامــون« را بســط داد.
آن،  یســندۀ  نو اســت.  جمموعــه  ایــن  ســوم  مقالــۀ  توســعه«  مفهــوم  »توســعۀ 
کــه در ســال  یــکایی، امیانوئــل والرشــتاین )۱۹۳0( اســت  جامعه شــناِس مشــهور آمر
یــۀ  نظر از چهره هــای شــاخص  یکــی  والرشــتاین  کــرد.  هــم ســفر  ایــران  بــه   ۱۳۹2
ــه  ــب وابســتگی ب ــه ای از ایده هــای مکت ــه صــورت تکامل یافت ک ــاین اســت  نظام جه
خیــی غــی  یــۀ نظــام جهــاین، تار حســاب می آیــد. کتــاِب چندجلــدِی مشــهور او، نظر
ــه می دهــد.  ــر ارائ ــرون اخی ــوِر اقتصــاِد جهــایِن ســرمایه داری در ق از ســازوکارهای ظه
والرشــتاین معتقــد اســت اقتصــاِد جهــاین ســرمایه داری، دارای نواحــی »مرکــزی«، 
»پیرامــوین« و »نیمه پیرامــوین« اســت و بــدوِن توجــه بــه ایــن ســازوکار فرامــیل، حتلیــِل 
ــا بــه امــروز ســه کتــاب بــه  کامــل خواهــد بــود. از والرشــتاین ت اتفاقــاِت اقتصــادی نا

کــه عبارتنــد از: فــاریس ترمجــه شــده اســت 
والرشــتاین، امانوئــل )۱۳۷۷( سیاســت و فرهنــگ در نظــام متحــول جهــاین، 

ترمجــۀ پیــروز ایــزدی، هتــران: ین.
خیــی و دو مقالــۀ دیگــر، ترمجــۀ  والرشــتاین، امانوئــل )۱۳8۱( ســرمایه داری تار

یوســف نــرایق، هتــران: نشــر قطــره.
والرشــتاین، امانوئــل )۱۳8۹( مقدمــه ای بــر حتلیــل نظام هــای جهــاین، ترمجــۀ 

یان، هتــران: موسســه مطالعــات و حتقیقــات بن امللــیل ابــرار. حســن عســکر
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اجتماعــِی ت علــوم  کتــاب  دو  ترمجــۀ  نیــز  انســاین  علــوم  ترمجــان  انتشــارات 
کــرده اســت. کــه آن را می شناســم را منتشــر  نیندیشــیدین و پایــان جهــان آن گونــه 
یســندۀ مقالــۀ چهــارم ایــن جمموعــه بــه نــام »توســعۀ  ین )۱۹۱۷( نو پــل اســتر
میــان  شناخته شــده  نامــی  کــه  ین  اســتر اســت.  اهــداف«  و  وســائل  انســاین، 
یــن  یکــرد توســعۀ انســاین اســت، در ایــن مقالــه، برخــی از مهم تر اقتصاددانــاِن رو
یکرد توســعۀ انســاین را از نظر خود برمشرده اســت. از نگاِه او »انســان«،  امتیازهای رو
یه هــای توســعه  هــم هــدف توســعه اســت و هــم ابــزار آن. البتــه از قــرار معلــوم مهــۀ نظر
ــن  ــن ای ین می کوشــد نشــان دهــد جــدی گرف ــن اســتر ــد، بنابرای مهــن ادعــا را دارن
 انســان، هــم هــدف توســعه و هــم 

ً
گــر واقعــا یــد ا گــزاره، چــه اســتلزامایت دارد. او می گو

وســیلۀ آن اســت، بایــد در شــاخِص رشــد بــه منزلــۀ قلــِب مطالعــات توســعه بازنگــری 
کــرد. بایــد زندگــِی مــردم، رنج هــا و ضعف هــای آن هــا را در نظــر گرفــت و به هیچ وجــه، 
گــر انســان، هــم هــدف  حکــم بــه قرباین شــدن گروهــی از آن هــا بــه هبانــۀ توســعه نــداد. ا
ــد  ینــه« جتدی یــن هز ــا کمتر ین ســود، ب ــد در منطــِق »بیشــتر باشــد و هــم وســیله، بای
یــرا انســان ها ابعــاد روحــی و ذهــی هــم دارنــد و ابــزاِر صــرف نیســتند.  گــرد، ز نظــر 
کــه آن را هتدیــد می کنــد جــدی گرفــت  یســت اندیشــید و خطــرایت  بایــد بــه حمیــط ز
کنــون کتــایب بــه فــاریس  ین تا و نســل های آیت بشــر را هــم در نظــر داشــت. از اســتر

ترمجــه نشــده اســت.
مقالۀ پنجم این جمموعه، نوشته ای از داگالس نورث به نام »اقتصاد هنادگرای 
جدید و توسعه« است. داگالس نورث )۱۹20( از اقتصاددانان برجستۀ هنادگراست 
کــرد. نــورث بــا بــا اتــکا بــه دیــِد  یافــت  کــه جایــزۀ نوبــل اقتصــاد را در ســال ۱۹۹۴ در
یــن  یــخ کشــورهای ســرمایه داری را بــه صــورت کّمــی بــرریس کــرد. اصیل تر هنــادی، تار
میــراِث او در اقتصــاد هنادگــرا طــرِح هنادهــای رمســی و غیررمســی بــه مثابــۀ قواعــد بــازی 
در جوامــع بــوده اســت. بــه عبــارت دیگــر، در فرآینــد مطالعــۀ توســعه، عــالوه بــر وجــود 
یگــران تولیــدی و اقتصــادی هســتند،  کــه مهــان ســازمان ها و باز یگــران اقتصــادی  باز
گیــرد.   الزم اســت قواعــد رمســی و غیررمســی نیــز مــورد توجــه اندیشــمندان توســعه قــرار 
کمیــی را مترکــز بــر تبیــن و شفاف ســازی  یــژۀ دولــت و هنادهــای حا نــورث نقــش و



13
مدقم

 ۀ
ورس

ۀس
تسا

را
ت قواعــد رمســی و طــرح نقشــه ای روشــن بــرای اثرگــذاری بــر قواعــد غیررمســی می دانــد. 

کــرده  یــخ اقتصــادِی جدیــد( اســت، ســعی  یکــس۱ )تار کــه پایه گــذار کالیومتر نــورث 
بــارۀ تطــور ســرمایه داری در کشــورهای  خیــی خــود در اســت بــا تکیــه بــر مطالعــات تار
ــه کشــورهای در حــال  ــه ب ــرای توصی ــه، قاعده هــای مشــخص و روشــی ب پیش رفت
ــرایی  ــا مشــارکت های هنادگ ــه درصــدد اســت ت ــن مقال ــد. وی در ای ــه منای توســعه ارائ
ــه فــاریس  کنــون کتــایب ب ــز تا ــورث نی ــد را در حــوزۀ توســعه برجســته ســازد. از ن جدی

ترمجــه نشــده اســت.
دس گاســپر )۱۹5۳( اســتاد توســعۀ جهــاین در دانشــگاه ارامســوس اســت. یکــی 
یــن عالقه مندی هــای او در زمینــۀ اقتصــاد، مطالعــاِت تطبیــی در عرصــۀ  از اصیل تر
یکــرد توامننــدِی ِســن مبنــای مناســی  کــه در مقالــۀ »آیــا رو توســعه اســت. عالقــه ای 
ــار فــراواین بــرای ترکیــِب  بــرای توســعۀ انســاین اســت؟« نیــز آشــکار اســت. گاســپر آث
یکــرِد توســعۀ انســاین بــا دیدگاه هــای مربــوط بــه اخــالق توســعه پدیــد آورده اســت.  رو
روان شــنایِس اجتماعــی، انسان شــنایس و مطالعــات اخــالیق نیــز از دیگــر حیطه هــای 
یــۀ توامننــدِی آمارتیــا  ختصــی اوســت. گاســپر در ایــن مقالــه، تــالش می کنــد تــا نظر

ســن را بــه چالش هــایی اخــالیق بکشــد.
دنیــس  از  اســت  مقالــه ای  عنــواِن  راه هــای جدیــد«  توســعه،  در  »مشــارکت 
توســعه  اخــالِق  یکــرِد  رو بنیان گــذاِر  را  او  معمــواًل  کــه   )۱۹۳۱-200۶( گولــت 
 می انگارنــد. اخــالِق توســعه رشــته ای اســت کــه بــه ارتبــاط بــن اخــالق، ارزش هــای 
یزی و... می پردازد. گولت در یپ آن بوده است  انساین-اجتماعی و توسعه، برنامه ر
یابد.  یوهای بدیــِل روایــِت متعــارف از زندگــی و جامعۀ نیک یا عادالنــه را در کــه ســنار
 در حبــث توســعه، اتکا 

ً
ین دیدگاه هــای گولــت ایــن اســت کــه اساســا یکــی از اســایس تر

 بــه رشــد اقتصــادی، درآمــد ســرانه و ســایر شــاخص های کّمــی فــرع موضــوع هســتند. 
 توسعه از منظر گولت تا به حال به نوعی مهندیس مکانیکی جامعه معطوف بوده است 
یع را بــه وجــود آورد. در مقابــل، گولــت مدعــی  یــِک ســر ــا بتوانــد تغییــرات تکنولوژ ت

1. cliometrics
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اســت توســعه بایســی به مثابــۀ تغییــری اســایس در نگرش هــا، حنــوۀ مواجهــه آدمــی ت
بــا طبیعــت، تصــور او از زندگــی نیــک و... فهــم شــود. بــه ایــن ترتیــب، ممکــن اســت 
 نــه نشــانه ای از توســعه 

ً
کاهــش مهبســتگی اجتماعــی اساســا رشــد بــاال در قبــال 

کــه رونــدی ضدتوســعه ای باشــد. گولــت معتقــد اســت ابزارهــا هــم ماننــِد اهــداف 
یکــرد ســنی در توســعه بــا مترکــِز  ارزش هــای خــاص خــود را در یپ دارنــد. بنابرایــن رو
یــن ایــن  گولــت مهم تر گرفتــه اســت.  صــرف بــر اهــداف، راه نادرســی را در پیــش 
ــاداری ســفت  ــوژی وف ــای وســیع آن می دانســت. تکنول ــه معن ــوژی ب ــا را تکنول ابزاره
یکــرد  ــوم خــایص از کارآیی و رو ــت، مفه ــه شــکل خــایص از عقالنی و ســخی دارد ب
یســندگان به خــویب در مقابــل  بــارۀ قــدرت. از منظــر گولــت، دو دســته از نو یــژه ای در و
یســت هســتند و  یــان اصــیِل توســعه ایســتاده اند. دســتۀ اول طرفــداراِن حمیــط ز جر
ــن  ــد ای ــر می دهن ــد و تذک ــری را جــدی گرفته ان ــه دغدغــۀ نابراب ک دســتۀ دوم کســاین 
حنــو از توســعه، شــکاف میــاِن کشــورهای فقیــر و غــی را روز بــه روز بیشــتر خواهــد کــرد. 
ــه اینجــا ترمجــه شــده اســت، راه هــای پیشــهنادی خــودش را  ک ــه ای  ــت در مقال گول

ــرای ســازوکاری مشــارکی در توســعه شــرح می دهــد. ب
کــه  کــر )۱۹۳۷(  کرا یــد آلــن  »به ســوی اخــالق توســعه« مقالــه ای اســت از دیو
کــر بــر  کرا یکــرد اخــالق توســعه می انــدازد. آلــن  نگــریش جامــع بــه اســتلزاماِت رو
و  اقتصــاد  در  کــه پس زمینــۀ حتصیالتشــان  توســعه  اندیشــمنداِن  خــالِف غالــِب 
کِل حتصیــالت خــود را در رشــته های فلســفه، اهلیــات و  علــوم اجتماعــی اســت، 
کــر تــالِش پرمثــری بــرای ترکیــِب  کرا فلســفۀ دیــن گذرانــده اســت. پــس از ایــن دوران، 
یکردهــای توســعه بــا مســائل اخــالیق اجنــام داده اســت. او اجنمــن فلســفۀ اخــالق  رو
ــاین برجســته، برنامه هــای  ــا مهــکاری اقتصاددان ــرد و ب ک توســعه (IDEA) را تأســیس 
بــارۀ موضوعــایت ماننــد دموکــرایس، فلســفۀ اخــالق، جامعــۀ  پژوهــی گســترده ای در
کــه اینجــا ترمجــه  ــه ای  ــر در مقال ک کرا ــه اجنــام رســاند.  نیــک، تغییــر مطلــوب و... را ب
شــده اســت، ادعــا می کنــد بایــد توســعه را مهچــون »گفت و گــویی اخــالیق« فهمیــد، 

میان فرهنگــی. و  بِن رشــته ای  گفت  و گــویی 
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ت پایان خبِش این جمموعه مقاله ای است از انسان شناِس رادیکاِل کلمبیایی-آمریکایی، 

یکردهــای پساســاختارگرایی  آرتــورو اســکوبار )۱۹52(. اســکوبار در انسان شــنایس، رو
و پسااســتعماری را در پیش گرفته اســت و مهن نگاِه نقادانه را به حیطۀ مطالعات 
توســعه نیــز بســط داده اســت. او در مقالــۀ »تصــور عصــری پساتوســعه«، نقــدی 
کوبنــده علیــِه گفتمان هــای توســعه ای ارائــه می کنــد و خطــوِط کیل دیدگاهــی بدیــل 
یکــرِد غالــب در »عصــری پساتوســعه«  کــه بــه تعبیــِر او می توانــد رو را ترســم می کنــد 
باشــد. اســکوبار نقــد خــود از توســعه را اول بــار در کتــایب بــه اســم مواجهــه بــا توســعه: 
یه هــای توســعه، جانشــِن  ــود نظر کــرد. او معتقــد ب ــا مطــرح  ســاخن و نســاخِن دنی
ــه  ــر را توجی ــه در دوره هــای پیشــن، اســتعمار کشــورهای فقی ک یه هــایی هســتند  نظر
کــه جنبش هــای اجتماعــِی برخاســته از نیروهــای  می کردنــد. بنابرایــن مهان طــور 
ــروی ایــن  ــه نی ــد ب ــد، بای بومــی، عامــل مهمــی در برچیده شــدِن ســفرۀ اســتعمار بودن

جنبش هــا در مبــارزه بــا گفتمــاِن توســعه نیــز امیــدوار بــود.
ایــن مقــاالت، پیش تــر بــرای مــدیت موقــت، در ســایت ترمجــان منتشــر شــده 
کامــل  کتــاب، یــک بــه یــک مــورد بازبیــی  بودنــد. بــرای انتشــار آن هــا در قالــِب 
یــۀ واحــدی  کــرده امی تــا رو گرفته انــد. ســعی  یراســتاری و تطبیــِق دوبــاره قــرار  و و
یی هــا و مشــخصات صــورِی مقــاالت در پیــش بگیــرمی؛ بــا وجــوِد  در اصطالح گز
یــک از مقــاالت خمتــص خــودش اســت،  ــِل آنکــه قواعــِد نوشــتارِی هر ــه دلی ایــن، ب
یــزم،  خبــی از ایــن تفــاوت ســبک بــایق مانــده اســت. در پایــان بایــد از دوســتاِن عز
کــه تالش هــای عمــده ای  یــزی یــاد کــم  سیدســعید موســوی مثن و عــیل ســلیمیان ر
ینــش و ترمجــۀ ایــن مقــاالت کرده انــد. بــدوِن کمــک آن هــا ایــن جمموعــه آمــادۀ  بــرای گز

چــاپ منی شــد.
حممد مالعبایس
آذرماه ۱۳۹۴
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؟ بــارۀ  کــه در کنــون، در خبش هــای مقدمــایِت  کتاب هــایی  تا از جنــگ جهــاین دوم 
معنــای بــارۀ  در نوشــته اند،  توســعه نیافته  کشــورهای  در  توســعه   معضــالت 

 »توســعه نیافته« یا »درحال توســعه« یا تعابیری ازاین دســت، بســیار ســخن گفته اند. 
کرده انــد. حبــث  کشــورهایی  چنــن  »توســعۀ«  معنــای   بــارۀ  در آن،  از   اســایس تر 

یــی کامــالً رضایت خبــش از ایــن مفاهــم   بیشــتر هــم نتیجــه گرفته انــد  کــه منی تــوان تعر
کــه اغلــب، ســردرگم کننده و  کــرد و ]درهنایــت،[ شــاید بتــوان بــرای موضوعــایت  ارائــه 
کــرد. امــا مــن هرگــز بــا ایــن  یــف  مهبــم بــایق مانــده  اســت، یــک یــا چنــد شــاخص تعر
کــه فــرد،  توضیحــات قانــع نشــده ام. اولــن شــرِط حتلیلگــِر علمــی  بــودن آن اســت 

یــف کنــد. ــرد، به روشــی تعر ــه کار می گی کــه ب مفاهیمــی را 

یف توسعه تعر

منظــور مــن از توســعه، »حرکــت رو بــه بــاالی کِل نظــام اجتماعــی«۱ اســت و معتقــدم 
یِف پذیرفتی اســت. این تعبیر از نظام اجتماعی، در کنار عوامل  ، این تهنا تعر

ً
منطقا

ــه اصطــالح اقتصــادی، مهــۀ عوامــل غیراقتصــادی را هــم حلــاظ می کنــد؛ عوامــیل  ب
ماننــد مهه نــوع مصــارِف گروه هــای خمتلــف مــردم، مصــرِف کل ، ســطوح و تســهیالت 
و  اقتصــادی  تدابیــر عمومی تــِر  و  در جامعــه  قــدرت  یــع  توز آمــوزیش،  و  هبداشــی 
اجتماعــی و ســیایس و بــه بیــان گســترده تر ، »هنادهــا و نگرش هــا« را. بایــد جمموعــه ای 
از عوامــل بیــروین را هــم اضافــه کنــم؛ یعــی عوامــیل کــه سیاســت گذاری های القــایی، 

آن هــا را بــرای تغییــر یــک یــا چنــد عامــل دروین بــه کار می گیرنــد.
ایــن نظــام اجتماعــی ممکــن اســت ســاکن مبانــد یــا رو بــه بــاال یــا پایــن حرکــت 
کــه در ایــن  کنــد. )شــاید هــم »حــول حمــوِر خــودش چبرخــد«؛ موضــوع پیچیــده ای 
ــایِی نظــام را ایــن واقعیــت معلــوم  ی ــردازم.( پو ــه آن منی پ نوشــتۀ خمتصــر و سرراســت ب
اســت.  برقــرار  دْوری«2  »علیــِت  دروین،   وضعیت هــای  مهــۀ  میــان  کــه   می کنــد 

1. Movement upward of the entire social system
2. Circular causation
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ــا تغییــر یکــی از وضعیت هــا، دیگــر ت ــه ب ک ــوع علیــت، نشــان دهندۀ ایــن اســت   ایــن ن
یــه نیــز در نوبــت  کنــش بــه آن، تغییــر می کنــد. ایــن تغییــراِت ثانو وضعیت هــا نیــز در وا
بعــدی، تغییــرایت جدیــد پیرامــون خــود اجیــاد می کنــد  و به مهــن ترتیــب، ادامــه 

می یابــد  . لــذا وضعیت هــا و تغییــرات  آن هــا »به هم وابســته«۱  اســت.
به مهــن دلیــل وقــی حرکــت نظــام را درنظــر می گیــرمی، بایــد مهــۀ آن  وضعیت هــا 
و تغییرهــا را به حســاب بیــاورمی. هنــگام حتلیــل آچنــه بــرای دســته ای از وضعیت هــا 
ــل اقتصــادی  ــِل عوام ــگام حتلی ــالً هن ــم؛  مث ــد مهــن  کار را بکن ــز بای روی داده اســت نی
یکــردی کل نگرانــه2 کــه آن را  یــا شــاخی اقتصــادی ماننــد تولیــد یــا GNP.  تهنــا، رو
 پذیرفتــی اســت. تغییــرایت کــه در ایــن الگو، با عنــوان بیروین  

ً
»هنــادی« می نامــم، منطقــا

یــف می شــود، یعــی سیاســت گذاری ها، در نگاهــی جامع تــر، بــه وضعیت هــای  تعر
ایــن  دروین،   بــه  وضعیت هــای  یــرا  ز اســت؛  وابســته   نیــز  آن هــا  تغییــرات   و  دروین  
سیاســت گذاری ها واکنــش نشــان می دهــد و از جنبه هــای خمتلــی، افــق و جهــت ایــن 
اقدامــات را حمــدود می کنــد. در الگــوی علیــِت دوری، تغییــرات دروین و بیــروین از هــم 
یــزی توســعه«۳ بــایق مبانــد و کندوکاو هــا  جــدا شــده  اســت تــا فضــایی آزاد بــرای »برنامه ر
و  تصمم گیری هــای  سیاســت گذاران، بــه دیگــر وضعیت هــا و تغییرهــای آن هــا، یک ســره 

حمــدود و مقیــد نشــود .
یژگی دارد:  علیت دوری سه و

گرچــه نــه مهیشــه، در هــر  ، ا
ً
کــه غالبــا یژگــی اش آن اســت  یــن و -اول، مهم تر

یــه در دیگــر وضعیت هــا و در مهــان  وضعیــی، تغییــر رو بــه بــاال بــه تغییــرات ثانو
جهــت منجــر می شــود. به مهــن دلیــل، علیــت دوری باعــث می شــود تغییــرات، 

تأثیــرایت متزایــد ۴ بــر هــم بگذارنــد.

1. Interdependent
2. Holistic
3. Development planning
4. Cumulative effects
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؟ -دوم، رو بــه بــاال بــودن یــا رو بــه پایــن بــودن هــر تغییــر وضعیــت را بایــد از ایــن 
کــرد: آیــا ایــن تغییــر، بــه توســعه کمــک می کنــد یــا نــه؟ براســاس دانــش  منظــر تعیــن 
می  مــی آور به دســت  دوری  علیــت  فراینــد  از  اســتنباط هایی   

ً
معمــوال عمومِی مــان، 

و می توانــم جــواب ایــن ســؤال را بــدون تأمــل چنــداین بدهــم.   ایــن منونــۀ ســاده 
کار خواهــد شــد.  راهگشاســت: هببــوِد تغذیــه، موجــب افزایــش هبــره وری نیــروی 
، فرصــت هببــوِد تغذیــه را فراهــم می کنــد.

ً
به مهن ترتیــب، هبــره وری بیشــتر، طبیعتــا

یِب رابطۀ متقابل وضعیت ها »نامعلوم«  -ســوم، معموالً در نظام اجتماعی، ضر
ــا در منونه هــای خیــیل حــاد،  واکنش ناپذیــرِی۱  اســت.  به عــالوه، ایســتایی و وقفــه، ی
کامــِل وضعیــت دربرابــر تغییــِر دیگــر وضعیت هــا، معمــوالً یــا نامشــخص اســت  یــا 
شــناخت مــا از ایــن  ضرایــب »کامــالً نادقیــق« اســت. در کشــورهای توســعه نیافته، 
یژگــی کامــالً مشــهود اســت. حــی در کشــورهای توســعه یافته هــم ایــن موضــوع  ایــن و
بــارۀ مهــۀ وضعیت هــای  یــادی مصــداق دارد؛ هرچنــد در ایــن کشــورها، در تــا حــد ز
اجتماعــی، حتلیل هــای بســیار پیش رفتــه و خدمــاِت آمــاری مطلوب تــری وجــود 
ــارۀ توســعه، به ناچــار، تعمم هــایی کیل و فرضیه هــایی  ب ــا در دارد.  بنابرایــن، حتلیــل م
انتزاعــی را دربرمی گیــرد کــه بــر مشــاهده ها و بینش هــا و قضاوت هــای از روی حــدس 

و گمــان بنــا شــده اســت.
یــب  کــه ضر البتــه بایــد تــالش کنــم بــه مطالعــات جتــریب، طــوری جهــت بدهــم 
ین زمــان ممکــن، ایــن ورطــۀ  یع تر می و در ســر ایــن رابطه هــای متقابــل را به دســت بیــاور
کــه نــادایِن  مفــرط  عمیــِق نــاداین را بــا دانــش ُپــر کنــم. هیــچ دلیــل عقــالین ای نــدارد 
کــه دربرابــر برریس هــای  خــود در ایــن بــاره را نادیــده بگیــرمی و بــه دانــی تظاهــر کنــم 

موشــکافانه تــاب منــی آورد.
در منابــع و مآخــِذ اقتصــادی مربــوط بــه کشــورهای توســعه نیافته، حجــم عظیمــی 
کــه بــر روی آن  کاغــذی را  کــه بســیاری از آن هــا حــی ارزش  از ارقــام را آورده انــد 
کــه بــا  گــرد آورده انــد  چــاپ می شــود، نــدارد. ایــن ارقــام را بادرنظرگرفــِن مفاهیمــی 

1. Nonresponsiveness
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 واقعیــِت بومــی مطابقــت نــدارد؛ مفاهیمــی ماننــد »بیــکاری«۱ و »اشــتغال ناقــص«ت
حتلیل هــایی  از   

ً
عمومــا ارقــام  و  آمــار  ایــن  (Myrdal, 1973: ch5, 13)2به عــالوه، 

 برآمــده  اســت کــه بیشــتر آن هــا، به حنــوی غیرمنطــی بــه »عوامــل اقتصــادی« حمــدود 
شده است.

تولید و توسعه

ــص  ــد ناخال ــج تولی ــارۀ کاربردهــای رای ب ــد در ــک، بای ی ــاداِت تئور ــن انتق براســاس ای
و  اقتصاددانــان  میــان  در  توســعه،  منــاد  به مثابــۀ  آن  مشــتقات  از  یکــی  یــا  مــیل 
کــه در کشــورهای  کــرد . اغلــب، تصــور می کننــد  مطبوعــات و سیاســت مداران، تردیــد 
بــارۀ  در مفهــوم  ایــن  امــا  اســت  ؛  متزلــزل  و  معیــوب  تولیــد،     مفهــوم  توســعه یافته، 
ــه خــودش زمحــت بدهــد و  ــس ب ــوچ اســت. هرک ــالً پ کشــورهای توســعه نیافته، کام
کنــد، می فهمــد  کشــورهای توســعه نیافته بــرریس  حنــوۀ اســتخراج ارقــام GNP را در 
 بــه کار مــی رود، ایرادهــای فــراواین دارد  

ً
کــه عمومــا اســتفاده از آن هــا، در جاهــایی 

.(Myrdal, 1973: ch5, 10)

کــه  می  یــک مقالــه، بــد نیســت به یــاد بیــاور  ضمــن درنظرگرفــن نقدهــای تئور
ــه در  ــۀ مبادل ــه اضاف ــد )ب ــن تولی ــه ب ــدا، چگون ــان کالســیک از مهــان ابت اقتصاددان
یــع متایــز قائــل شــدند. پس ازآنکــه جــان اســتوارت میــل ایــن متایــز را  بــازار( و توز
کــرد، بارهــا و بارهــا از آن اســتفاده کردنــد تــا مهــۀ مترکــز را روی تولیــد  به روشــی ترســم 
ــا کتمــاین مهــگاین، از حتلیل هــا   به راحــی و ب

ً
ــع را معمــوال ی ــه توز ــد؛ درحایل ک بگذارن

ــا ماســت. ــوز ب ــه هن ک خیــی GNP اســت  ــن مهــان منشــأ تار ــار می گذاشــتند. ای کن
اغلــب، این طــور فکــر می کننــد کــه هــم می تــوان فهمیــد چــه چیــز تولیــد می شــود، 
یــع شــود. ایــن شــیوه از اندیشــیدن،  هــم می تــوان تعیــن کــرد کــه حمصــول چگونــه توز
یــع را بایــد مهان گونــه بــرریس کــرد  کــه در هــر  از نظــر منطــی، ناموجــه اســت . تولیــد و توز
 دارند.

ّ
یــع هم بســتگی عــیل نظــاِم کالن معــّن، تعیــن شــده  اســت؛ چــرا کــه تولیــد و توز

1. Unemploymen
2. Underemployme


