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 بسمه تعالی

  ریه توسعهنظ تحول

  هایابی ملّتهویت در عصرجهانی شدن و
  1)غفّارپور دامناب( یاشیل غفّاري

  2/3/1390: تاریخ پذیرش  14/11/1389: تاریخ دریافت
  

  :چکیده
مداري غرب پنهان بوده و دهد که در پس گفتمان توسعه، مقوله قدرتشناسی توسعه نشان می بررسی دیرینه

پردازي و پیاده سازي در حوزه توسعه و بازخورد عملی آن در هایی که با تجربه سه دوره نظریهجریان. باشدمی
گذارند مسلما تري را در اختیار ما میعالمانهها و مباحث کشورها و با سپري کردن آزمون و خطاهاي زیاد، ایده

  . مسیر توسعه را هموارتر می کنند
 هاي مختلف توسعه به ویژه با توجه به عصر جهانی شدن و احراز هویتئورينقطه نظرات و تمقاله در این 

  .قرار گرفته و تصویر روشنی از مراحل و فرایند توسعه ارایه گردیده استها مورد نقد و بررسی ملت
ترین عناوین مورد بحث در این مقاله الگوهاي توسعه و پست مدرنیسم، ذهنیت توسعه نظریه نوسازي، مهم
گیري شده که نظریه توسعه همچنان با قوت به حیات باشد و در انتها نیز نتیجهطرفی ارزشی میتوسعه و بی اخالق

  .خود ادامه می دهد
  .مدیریت دولتی نوین ، هاچالش، جهانی شدن :واژه هاي کلیدي 

ی در طول یکی ها و افزایش تصاعدي ارتباطات و نیز ویژگی تعامالت اجتماعرشد روزافزون تکنولوژي :مقدمه
ویژه در سطح کالن را با چالش و ناکارآمدي مواجه ها و الگوهاي مدیریتی موجود بهدو قرن اخیر به تدریج مدل

بر اساس این . هاي کالن گذشته را دو چندان کرده استنموده و هر از چندگاهی ضرورت تجدیدنظر در چارچوب
مقوله و تئوري توسعه ، احساس شد، مضاعف  دلیل پیچیدگیهنیاز روزافزون جهانی که ابتدا در کشورهاي غربی ب
  .متولد گردید و سریعاً شروع به رشد و بالندگی نمود

گیري و شد که نشانگر جهتتوسعه عمدتاً با قیود خاصی مطرح می واژه، دومهاي پایانی هزارهدر دهه
مفهومی مواجه شده و دیگر مثل سابق  توسعه و انشعاباتخودش هم با، زیرا این واژه، توسعه بودخاصرویکرد

  .شدهاي اقتصادي نمیرویکردصرفاً معطوف به 
است که در حال حاضر اکثر  "توسعه سیاسی"مفهوم ، ترین آنهامهم، از بین چندین مفهوم متناظر با توسعه

. نگرندآن مییر بهناپذعنوان یک فرایند اجتنابقریب به اتفاق کشورها به انحاي مختلفی با آن درگیر بوده و به
العاده توسعه سیاسی معطوف به این نکته کلیدي است که عمدتاً در پی تحوالت سیاسی و اهمیت و حساسیت فوق
هاي توسعه نیز از آن تأثیر پذیرفته و در سمت و سوي اهداف سیاسی به حرکت سایر مؤلفه، تحقق توسعه سیاسی
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هاي فرهنگی است که این بعد از توسعه نیز در رهنگ و شاخصف، هاالبته ظرف اصلی همه توسعه. آینددر می
ي و فراگیري دارد فرایندها تأثیر جد.  
      :ي جدید توسعههاو گفتمان هاجهانی شدن و ظهور پارادایم
 هنظري و عملی توسع هخود را در عرص تواننظام جهانی هنوز  و وابستگی، در حالی که سه مکتب نوسازي

هاي دیگري در پیدایش جریان شاهد بیستمهاي قرن به بعد در واپسین سال 80 هاز ده، ندبود ادهاز دست ند کشورها
هایی که با جریان. اندهاي جدید را در عصر پسانوسازي و جهانی شدن رقم زدهپردازيایم که نظریهتوسعه بوده

و ، اي در کشورهاآن در نتایج توسعهپردازي و عملکرد در حوزه توسعه و بازخورد عملی سه دوره نظریه هتجرب
ه این تري را در اختیار ما میعالمانههاي ها و بحثامروزه ایده، بسیارسپري شدن آزمون و خطاهاي  گذارند که البتّ

  .طلبداي را میبررسی جداگانه، خود
اما ، کندمیاشاره  1980هاي فقط به این سه مکتب و همزیستی پیچیده آنها در بعد از سال "1سو .ي"اگر چه 
هاي جهان یابی ملتهاي اخیر با توجه به روندهاي جهانی شدن و هویترتر سالخّهاي محقّقان مؤآثار و بررسی

هاي فزونالمللی به پیچیدگیتوسعه ناپایدار و بازگشت بیشتر اخالق در سطح جوامع و مجامع بینعوارض ، سوم
مطالعاتی که هر کدام به سهم خود . کنده شده عرصه توسعه اشاره میدتر به زوایاي نادیهاي عمیقتري با نگاه

سعی دارند در عصر جهانی شدن و  نیز باشند وهم می "پسانوسازي"بازگوي روندها و مناقشات عصر پرتنش
  .تري براي عصر خود باشندتر و متناسبي مجرّبنماپسانوسازي راه

گرایی سپري شده رسد عصر سلطه توسعهنظر میبه«: کند کهمیدر پیشگفتار کتاب توسعه سیاسی عنوان  "بدیع"
اس نسبیت بر جزمیت در اس. اندطور کامل از گردونه تولیدات نظري متاخر حذف نشدهالبته مفاهیم آن به، است

ي هادهد که با ترك دیدگاهتوضیح می، اي  بر کتاب فوقدر مقدمه نظر بدیع تأییددر  "2الوو". »پیروز شده است
بوده و صرفا دیدگاهی را عنوان موضوع مطالعه مطرح ندیگر به» سیاسی توسعه«، گرا از توسعهو تکامل گراسازمان

باز مورد مطالعه هایی بپردازد که از دیرهاي دیگر سعی دارد به شرح و فهم پدیدهدهد که در میان دیدگاهتشکیل می
برتران بدیع،  (. هادیکتاتوري و هاي سیاسینزاع، هاانقالب، اي سیاسیهاستحاله رژیم، هامثل بازسازي دولت: اندبوده

1376 :13(  
ها توان به اثر قاطع ایدئولوژيوسیله آن میهکه تاریخ راه نسبتا مطمئنی است که ب دارند تأکیدهر دو این محققان 

بر بازسازي سیاسی کشورهاي  )اندتدریج در جامعه غربی رشد یافتهکه از دوره قرون وسطی به(هاي ارزشی و نظام
دوباره  یعنی وارسی. هاي جوامع غیرغربی نظر افکندبا وضوح بیشتري به ویژگی ترتیبهمین غربی پی برد؛ و به

، هاملت )ها تخریببعضی وقت و( هاي متفاوت و غیرهمشکل بازسازياروپا و جریان شرایط تاریخی واقعی توسعه
را  7و پري آندرسون 6، والرشتاین5، اشتین دکان4، چارلزتیل3مور: آثاروي . غرب هاي سیاسی درها و نظامدولت

                                     
1  - Y. Sou 
2 - Lavou 
٣   - Moore, Barrington 
٤  - Till, Charles 
٥   - Dekkan, Stein 
٦   - Wallerstein 
٧   - Anderson, Perri 
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طبیعی است که در این نگرش . دهددر این طیف قرار می) هاي تاریخی و جامعه شناسی را دارندکه تلفیق روش(
 اي سیاسی آنها مدهتار اجتماعی خاص آنها و نوع نظامهایی مثل آثار وابستگی در توسعه جهان سوم و ساخپدیده

  .گیردنظر قرار می
) هاي اخیربا اشاره به پژوهش(هاي توسعه است دهه مرگ تئوري، میالدي 80معتقد است که دهه  "کچوئیان "

بلکه مباحثی نظیر تعلیم و ، گرایی به حاشیه رفته است و دیگر در کانون مباحث نیستو از آن به بعد تئوري توسعه
  )13: 1384میزگرد علمی،  ( .انداکنون کانون بحث) ...رشد و، ذهن(تربیت 

فهم سیاست «و همچنین ) سو. ي(اجتماعی و توسعه تغییر«هاي اي بر کتابدر مقدمه علوم انسانیدیگر محقّق 
هاي جایگزین نظریات قبلی اشاره و با ذکر اینکه عدم یکی از پارادایم هب، )8:1380، 1کالیو اسمیت(» جهان سوم
) اواخر(باعث نوعی سرخوردگی عملی و وقفه تئوریک ، )یعنی توسعه(ها هاي هر یک از پارادایمه وعدهدستیابی ب

واقعیت موجود هیچ کدام از این  پردازي توسعه حاکم گشته است ونوعی رکود بر نظریه وبه بعد بوده  70دهه 
مربوط به توسعه (الت در مطالعات جهان سوم تحو، با این وجود ، مدعی استکندنمی تأییدها را ها و پارادایمنظریه

-فهم کامل پیچیدگی هاند از عهدههاي وابستگی و نوسازي نتوانستهاي قدیمی و ظهور پارادایمو شامل افول پارادایم

هاي اقتصادي هایی تحت عنوان نظریهدر حال حاضر شاهد رجعت به نظریه گفته وي مابه. هاي جهان سوم برآیند
رال که از سوي باین پارادایم نئولی. باشدمی "پارادایم مدرنیزاسیون"شان همان که آبشخور اصلیستیم هنئوکالسیک 
المللی پول و بانک جهانی حاکم گشته و این هایی چون صندوق بینشده هم اکنون بر سازمان ارایهاقتصاددانان 

نگاهی به مباحث توسعه در سالیان گونه یچاین نظریات هم ه، اعتقاد حاجی یوسفیبه. ها مروج آن هستندسازمان
ا هدر مورد انقالب "2کوهن"گیري ترتیب نتیجهو بدین. آموزنددراز بعد از جنگ نداشته و از تجربیات درس نمی

ها از و البته این هم درست نیست که تصور کنیم پارادایم .صحت ندارد، کندبیان می "سو.ي"گونه که علمی همان
          .زیستی می کنندپردازند و همو به اصالح خود میهم درس گرفته 

توجهی به دولت و سیاست در جهان وابستگی و نئولیبرال بی، ترین نقاط ضعف هر سه پارادایم نوسازيمهم
هم ، هاي اخیر که سعی در توجه به دولت و سیاست در مسائل جهان سوم دارندسوم بوده است و مطالعات سال

افزون ، تفاوت در وضعیت کشورهاي کمتر توسعه یافته را«، در این مطالعات دولت محور. انداکنون رو به گسترش
اش با جامعه مرتبط ساخت ي آن براي ایجاد دگرگونی و رابطههاتوانایی، له دولتئتوان به مسمی، بر عوامل دیگر

 .»گیردمورد توجه قرار می.) ..و اقتصادي، عوامل اجتماعی(ها این بدان معناست که نقش سیاست در این پیچیدگی
  )1380برایان کالیواسمیت، (

جدید  هايپارادایم ،هاي رشد و توسعه از منظر اقتصاد توسعهدر بررسی مسیر تحول اندیشه "خوش چهره"
چه در ادبیات توسعه و چه  –دهد که در نیم قرن گذشته دو نوع الگوي مسلط توسعهگونه توضیح میتوسعه را این

  :خوردبه چشم می –گوها و استراتژي توسعهدر ال
  ت عنوان سوسیالیستی مطرح می شوند؛الگوهایی که تح) الف

                                     
١   - B. C. Smith 
٢ - coohen 
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این الگوها غالبا در فضاي جنگ سرد . داري مطرح و بررسی می شوندالگوهایی که ذیل عنوان سرمایه) ب
  .شوندشکل گرفته و به درك سیستم و شرایط زمانی حاکم در آن زمان مربوط می

بعد از فروپاشی شوروي و تغییر و تحوالتی که  :دهدهاي جدید توسعه را چنین توضیح میظهور پارادایموي 
-یی مانند بانک جهانی و صندوق بینهایی توسط نهادهاسازيجریان، روي داد 90و اوایل دهه  80در اواخر دهه 

) گیري تولید براي خارججهت(گرا برون هايأثر از نگرشهایی که متسمت سیاستآن به و امثال IMFالمللی پول 
نگرش ، زمان با این نگرشهم. هم در این مسیر شکل گرفت 1سازيبحث جهانی 1990در دهه . انجام شد، بود

که ناظر بر این بوده است که چون الگوهاي سوسیالیستی و سرمایه داري  مطرح شده 1985توسعه پایدار هم از 
لذا باید توسعه  اندازد؛مخاطره مید و آینده زمین و نسل آتی را بهکنداري ایجاد نمیه قابل قبول و پایتوسع، توسعه
  :شرح زیر استبه سه قلمروتوسعه در گیرد که مستلزم بشکل  يپایدار
-در نهادهاي بین، که مانند پارادایم نئولیبرال» محیطیهاي آینده و مالحظات زیستمنافع نسل، حفظ کره زمین«

صورت زیر خالصه هتوان سیر مباحت توسعه را بخالصه اینکه می. قبال مطرح شده استازمان ملل المللی چون س
  :کرد

  
  یند توسعه            رشد اقتصادي                پیشرفت و ترقی ابحث فر           پایدار توسعه           
و  19اندیشه قرن (       )1945ـ  70دهه (          )به بعد 1950دهه (      )    به بعد 1985(          

   )20اوایل
             

 هاي توسعه با بحث توسعه و استراتژي                 
 گیري توسعه هایی براي اندازهشاخص                 

  )70و اوایل دهه  60دهه اواخر (      
  نمودار سیر مباحث توسعه
سر داده می  3و تأمین نیازهاي اساسی 2سوسیالیستی شعار عدالت اجتماعی عهتوس الزم به ذکر است در الگوي

افزایش سطح رفاه مطرح می  داري کلیه مباحث تحت لوايشود و                         در الگوي توسعه سرمایه
  .گردد

  :کندهاي جدید توسعه به رویکردهاي زیر اشاره میدر گفتمان لادر عین ح خوش چهره
  ؛محور گفتمان توسعه اخالق - الف
  .سازيگفتمان مخالفت با جهانی - ب

به جهت مقاالتش در این ) اقتصاددان( "1آمار تیاسن"هاي خوبی دارد و الف ـ این گفتمان در هند پژوهش
 شودحادث میوضعیت مطلوب هنگامی : این مباحث ناظر به این رویکرد است که. حوزه برنده جایزه نوبل گردید

                                     
1-Golobalization 
2 - social justice 

3 - Basicneeds 
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محیطی که به حداکثر مثال مشکالت زیست. شوداقتصاد باشد و عدم آن باعث اختالق می حاکم بر ،که اخالق
مطرح است » محور توسعه اخالق«بنابراین بحثی تحت عنوان . اندازد، محیط زیست را به خطر میرسانیدن منفعت

مداران بسیاري از سیاستنیز ه و کما اینکه توسعه پایدار هم نهادینه نشد، که بیشتر در سطح ادبیات توسعه است
که هم اکنون در (کند محور باز می زمینه را براي مباحثی مانند توسعه دین، محور- توسعه اخالق. الزامی به آن ندارند

  ).هاي فراوانی داردکشورهاي دیگر بحثاز ایران و بسیاري 
قواعد اقتصاد جهانی  :معتقدند د،شومی مارکیست و غیرمارکیست شامل عناصرطرفداران گفتمان دوم که  - ب

لذا کند و نیافته و یا در حال توسعه سلب میاي طراحی شده که بستر رشد و توسعه را از کشورهاي توسعه گونهبه
کشورهاي  بین  نابرابر و ناعادالنه است و قواعد آن باعث تعمیق فاصله ،اقتصاد جهانی. باید این قواعد را برهم زد

بینی اقتصاد جهانی و بر باز مداران برجسته جهانی هم پذیرفتهها را برخی سیاستاین نظریه. دشوفقیر و غنی می
  )9:1383 میزگرد علمی، ( .اندکرده تأکید

ثروت و درآمد را ، از این منظر نیز قابل ارتباط با توسعه است که پیشرفت و توسعه: سازيمباحث جهانی
. دانندتروریسم را در فقر می هریشاز محققین حتی برخی . نجر نشده استافزایش داده ولی به رفاه عمومی جهان م

بلکه به علت ، ناشی از ضعف نیست ،قحطی وي،بررسی  طبق جایزه نوبل را به این دلیل گرفته که "تیاسن"مثال 
  .عدم توزیع مناسب است

در ادبیات اقتصادي به این نحو  ولید رااینکه عوامل ت ،نکته مهمی که در الگوهاي سوسیالیستی قابل تبیین است
در این تقسیم که توضیح این( ؛تکنولوژي و مدیریت ،عامل طبیعت، )انسانی( عامل کار، عامل سرمایه: ندکنمییح رتش

  . )دگردمیمحسوب عامل سرمایه  نیز جزیی ازو تکنولوژي  قلمداد شده عامل انسانی یعنی کار جزومدیریت بندي، 
هاي اقتصادي با اولویت دادن به موارد فوق شکل یات یا نظام هاي اقتصادي و دیدگاهنظر، بسیاري از الگوها

  .اصالت را به سرمایه داده است، مثال سوسیالیسم اولویت را به کار داده و نئولیبرالیسم: گیردمی
محیط  سازي منابع طبیعی و حفظدهند که عدم تهیاصالت را به طبیعت می، مباحث امروزي و توسعه پایدار

تک تک اینها را اصل قرار  کهمعتقدند، محور هستند دنبال توسعه اخالقهکه بکسانی. محور کار آنهاست، زیست
. گیردسهم هر کدام در جایگاه خودش قرار می، اگر اخالق حاکم باشد کندیجاد مینوعی محدودیت فکري ا، دادن

به نظر . محور می تواند الگوي مناسبی براي حرکت باشد الگوي توسعه اخالق که این استدالل معتقدندبعضی نیز با 
 ما شاهد سیر یی شکل گرفته کهالگو ،لفه از متغیرهاي باال را پایه و اصل گرفتهؤوي در کل بسته به اینکه کدام م

  .سال اخیر توسعه هستیم 60تطور این الگوها در 
و جریانات کلّی توسعه در عصر جهانی شدن و به روندها ، با توجه به اینکه تا کنون با آوردن برخی نظرات

نحله هاي رایج و ، عمده ترین و قابل تأمل ترین نظریاتکه در ذیل سعی خواهیم کرد ، پسانوسازي اشاره شد
 "و خواهیم دید که نگاه به . توسعه در دوره اخیرِمورد مطالعه را اجماالً بیاوریم همطالعات مطرح شد

  .تا چه حد در نظریات جدید مورد تأمل و واکاوي و بازتعریف قرار گرفته است "اخالق"و "فرهنگ"،"نهادها
  :مدرنیسم و ذهنیت توسعهپست

                                                                                                                
1  - Amartia cen 
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م قرن بیست به بعد و ب اي بوده که از نیمهترین نحلهمدرنیسم قويپست پارادایم توسعه ، 70ویژه بعد از دهه هدو
ت عصر جهانی به چالش کشیده و در ، باوري معرفت شناختیکمدار وش و نوسازي را با پاره گفتارهاي فلسفی نسبی

العات و ارتباطات منتج از نتایج نوسازي( شدن ها سخن گفته ها و کلّیتاز پایان فراروایت، )حاصل از انفجار اطّ
ر از مدرنیته فرو می، مدرنیسمپست دره شکنان اربه لحاظ گرایش ساخت. است از دید . پاشدذهنیت توسعه متأثّ

، ممکن بود ،یتاریخسابقه فرض وجود  رب، ذهنیت توسعه و پیشرفت در بینش مدرنیته، سیاري از منتقدان پسامدرنب
ي که حواشی توسعه در حال خلجان و تکثّر اگونهبه، گیرددر همین بستر قرار ، مدرنها در شرایط پستبا شعار پایان

توسعه دیگر ، شکنی ارلذا در این ساخت. سروکار داریم ايشدهفوناز این جهت ما نیز تنها با اجزاي ذهنیت مد. باشد
و  ستر خاص متافیزیک غرب رخ دادهآن هم در ب، اي دورد زمانی از گذشتهینحالتی است که در فرا، نظریه نیست

ته است تصاویري از گذش ،تنها چیزي که وجود دارد ،"واتیموجیانی "قول حال به. نداردرا مجدد دیگر امکان وقوع 
  )1387قزلسفلی، ( .انددهآنرا بازتاب دا یهاي گوناگونکه دیدگاه

گذشته از اینکه   :چنین آمده استاین ،ها به مدرنیته را بازنمایی کردهمدرنیته که نگرش خوانی ازدر یک باز
گیرد و در پس ار میترقّی قر توسعه وپردازي در باب در ذیل نظریه، هاي آنبنیان متافیزیک غربی و تمامی گفتمان

ود حاوي دو در خ، ذهنیت مدرنیته، تغییر و چگونگی وصول به غایات نهفته است هاین فرایند نیز طرحی دربار
 همنجر گردید و مقول2به قوم مداري "ما" هگرایش نخست از مقول. "1رهایی"و دیگري  "ما"یکی : مقوله کلی است

م هم به غلبه اجبار و زور انجامید دو.  
از . مداري غرب پنهان بوده استمقوله قدرت، که در پشت گفتمان توسعه دهدنشان می "توسعه"شناسیِ ینهدیر
 و) 1960روستاو، (. که کماکان جنبه غربی دارد، نامدفرایند تک خطی را نفاق امپریالیسم غرب می "لیوتار"رو همین

  .گرددآشکار میخوبی نظریات توسعه و نوسازي بهویژه در روایت ارتدوکس هب
 این واقعیت به اصطالح علمیِ علوم اجتماعی مدرنیته فاش شده که آنها ،هاپسامدرنیست نانهکشاربا نقد ساخت"

ات را اراو لذا وجهی از گزینش انداي از امور هنجاريمجموعه طور در آنها تأثیر همین. دهنده مییگري واقعی
-ه و میفرهنگی خاصی داشت- طرفی علوم مذکور خصلت تاریخی از. مالحظات اخالقی و هنجاري وجود دارد

توانیم تجربه بنابراین در شرایط پسامدرن ما نمی. هاي قدرت خصوصی و عمومی وابسته باشندبه دستگاهتوانسته 
انگاري مدرنیستی بر ها در مقابل یکسانپسامدرنیست به این دلیل. یکدیگر مقایسه کنیم کشورهاي مختلف را با

   )1374بشیریه، ( " .دندار تأکیدها ایی تاریخی تمدنیکت
هیچ جبر ، ناپذیري نداردمراحل اجتناب ،تاریخ که انداندیشمندان نحله پسامدرن مدعی ،"قزلسفلی"طبق تحقیق 

گونه نظریه و بنابراین هیچ. مندي کلی تاریخی در کار نیست که همه کشورها تابع آن باشندتاریخی و هیچ قانون
تواند صالً علم اجتماعی نمیااز سویی . ر و شامل بر تجربه همه کشورها باشدظتوان عرضه کرد که نانمیرا مومی ع

عمومی  توانیم یک نظریهلی نمیم ویاوریبدست هروایت تاریخی ب توانیمما تنها می. به قواعد کلّی دسترسی پیدا کند
 مجموعه نظریات توسعه و نوسازي که درغرب ساخته و، نتیجهدر. دنمایرا تبیین  ه کشورهاتدوین کنیم که تجرب

                                     
1 - Emancipation 
2 - Ethnocentrism 
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، مثالً مفاهیمی چون آزادي. تاریخی خاصی هستند متأثّر از متن تمدن، اندپرداخته شده و سیمایی جهانی گرفته
ن و بلکه برخاسته ، مفاهیمی کلی نبوده... و حقوق بشر ند وهستناب  تجربهاز یک تمد ن معنا تنها در متن همان تمد
ریزد و در فرو می معیارهاي عام. خالصه آنکه هیچ مسیر واحدي براي توسعه کشورها وجود ندارد. کنندپیدا می

  )61: 1389قزلسفلی، ( .ماندنمیباقی دیگر جایی براي تداوم ذهنیت توسعه ، و تئوریک نوعی هرج و مرج نظري
اینگلهارت  "پسانوسازي" هنظری:  

روند و گر براساس الگوهایی منسجم پیش میسیاسی هماهنگ با یکدی فرهنگی و، ديهاي اقتصادگرگونی"
 نظریه برسر دعوي اصلی ،به بیان رونالد اینگلهارت، "سازندون میگبینی دگرهایی قابل پیشجهان را به شیوه

نیز بوده قرون به صرفه زیادي م که تا اندازهدامه داشته در دو سده گذشته ا ،نوسازي از مارکس گرفته تا وبر و بل
ا چیزي که هست. است که چنانهمه با این. بینی کندهاي اجتماعی را دقیقاً پیشر دگرگونیتواند سیهیچ کس نمی، ام
هایی صورت جریانسیاسی و فرهنگی به، هاي دگرگونی اقتصادينشانه بعضی از"، دکنمینوسازي نیز تصریح  هنظری

دگرگونی اجتماعی در مسیر  اما ،تر از دیگرانندها محتملاز جریان و البتّه بعضی دشونموازي ظاهر می ومنسجم 
هاي ویژه نشانهو بروز ظهور ، صنعتی گر چه در جریان گذار از جامعه کشاورزي به جامعه. ودرخطّی پیش نمی

ا هیچ جریانی براي همیشه پایدار نمی، شودنوسازي محتمل می نوسازي . رسدبازده نزولی می هماند و روزي به نقطام
منحنی بازده نزولی پیچش  هجوامع صنعتی پیشرفته به نقط گذشته هدر چند ده. نیست مستثنیهم از این قاعده 

    )13: 1377اینگلهارت، ( .نامید "پسانوسازي"شود آن راند که میاهو در مسیري تازه افتاد هرسید
و دراین  هداش بیان نمو"نوسازي و پسانوسازي"در شروع کتاباتی است که اینگلهارت عبارها برخی از این

وبر و ، با مارکس، شوندبینی ظاهر میدر مسیرهایی قابل پیش، ها بیش از آنکه تصادفی باشندباور که دگرگونی
ه هنکت نیان آنها هم عقیده است اما در چهارشیپی پردازان نوسازي همسو نیستعمده با بیشتر نظری:  

بازده نزولی  روزي به نقطه و باالخرهیابد سو ادامه نمیوقفه و تا ابد در یکر مسیري خطّی یعنی بیدگرگونی د
 . کرده استپیدا گذشته سمت و سوي تحوالت تغییر  هکه در طی یکی دو دهچنان، رسدمیخود 

ت"بر  نوسازي ههاي پیشین نظریروایت ا وي معتقد ا. استوار بودند "باوري- موجبی ست که روابط بین اقتصادام ،
هاي زیستی در مورد اندام، اعدهکه این قچنان، کنندکه یکدیگر را متقابالً تقویت می اي استگونهسیاست به، فرهنگ

گرایش این ، انگاري استسیاسی هر سه از مصادیق ساده فرهنگی و، باور به موجبیت اقتصادي. کندنیز صدق می
 . آورنددوام نمی، سویه است؛ اگر یکدیگر را تقویت نکنندها به روابط علّی دو نظام

 در یک دوره. نیست، دانندیکسان می "غربی شدن"کسانی که آن را با  مدارانهنوسازي مساوي با دیدگاه قوم
ا امروزه آشکارا فرایندي جهانی است که از بعضی جهات، بودمتمرکز نوسازي در غرب ، تاریخی آسیاي خاوري ، ام
اقتصادي  هاخالق پروتستانی در توسعنقش  درباره) 1904- 5(سیري نو از تز وبروي تف. ي آنرا بر عهده داردراهبر

همه معتقد است که تأثیر آن صرفاً ناشی از آیین با این، طور کلّی با نظر وبر موافق استهو با. بدست می دهد
 طلب پروتستانی جایگزین آن نوع ازنیت فزونعقال که بلکه عمدتاً ناشی از این واقعیت بود، پروتستان نبود

. پیشرفت اقتصادي می شوداز مانع  که در بیشتر جوامع پیشاصنعتی رواج دارد وه هنجارهاي مذهبی شد
ت فزوناي صرپروتستانتیزم پدیده ا عقالنینخست  ،درست است که صنعتی شدن. طلب چنین نیستفاً غربی است ام
ا برآ، هدر غرب روي داد هاي نوسازي استفقط روایتی از روایت ،غرب از مدنام. 
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-برینگتون. دموکراسی از عناصر ذاتی فرایند نوسازي نیست، پردازان نوسازيبر خالف نظر بعضی از نظریه

ا وقتی جوامع از مرحله. اندهاي دموکراسیترین بدیلنشان داده است که کمونیسم و فاشیسم عمده) 1966(مور ام 
، در عصر پسانوسازي. شوداحتمال گرایش به دموکراسی روزافزون می، نده عصر پسانوسازي می نهنوسازي پا ب

د که انرسبه جایی میرا کار  کند وهاي خاص بیش از پیش زمینه را براي دموکراسی هموار میموجی از دگرگونی
ت   .بهاي گزافی باید پرداخت ،براي ایستادگی در برابر این موج فرهنگی که گاه با مفهوم پسامدرنیسم وي با موجبی

این نظر مؤلّفان  ،وي هگفتبه. داندنمیبشریت  هتجربدهنده وافق نیست وآنرا یگانه عامل شکلم ،آمیزددر می
اما واقعیت عینی هم درکار  ،گذردپسامدرن درست است که دریافت هرکس از واقعیت از نوعی صافیِ فرهنگی می

. ساز استقاطع و سرنوشت، شودظاهر می، یعنی خشونت، که به شکل آخرین حربه سیاست ویژه زمانیهاست که ب
ا به هر حال ه "پسامدرن"امکند براینکه دگرگونی اجتماعی مرزهاي سودمند است و داللت می اصطالحی بالقو

و اکنون . رودش مین در مسیري اساساً متفاوت پیدر نوردیده و اکنو ،عقالنیت ابزاري را که رکن نوسازي است
. باشدها میهاي تودهبینیهاي ژرف در جهاندگرگونیناشی از  و است "پسامدرن فرهنگ"فرهنگی سربرآورده که 

وي تأثیر عقالنیت . هاي پیشین بوده استاخیر عمیقاً متفاوت از نسل ند دههچها در توده واسطهزندگی بی هتجرب لذا
ت بیشتري میدرحالی، داندرفتار آدمیان می هکننده تعییناقتصادي را امروزه کمتر از گذشت که عوامل فرهنگی اهمی-

ر روي کشورهاي هاي تجربی و آزمون بروش با تحولّی فرهنگی درحال وقوع است که وي آن را ،وي گفتهبه. یابند
، ها رو به کاهش استتودههاي ایدئولوژیک در بین فراروایت گنفوذ بزر ،در این تحول. رساندمختلف به اثبات می

ا این دهد هاي تجربی وي نشان میبررسی. که سراسر جهان ناگهان پا به عصر پسانوسازي نهاده باشد طور نیستام
ه(جوامع از که بعضی  می مانند چین به سرعت نوسازينیز بعضی . اندنوسازي را آغاز کرده گیتازبه  )مانند نیجری-

و  اندشدهپسانوسازي رهنمون  هاند که احتماالً آنها به آستاناي رسیدهبی به مرحلهجنو هماري همچون کرش شوند و
ا جوامع اسکاندیناوي و، کنندآلمان و آمریکا فرایند پسانوسازي را تجربه می، بعضی دیگر مانند بریتانیا هلند  ام

 .آیندشمار میي بهعبارتی پیشاهنگان پسانوسازپیشروترین جوامع جهان و به

 :می کند پسامدرن را به سه مکتب تقسیم هاندیش وي

ت، رد و طرد مدرنیسم پسامدرنیسم به مثابه که در این مکتب این مقوالت تا . وري و علماقتدار فنا، یعنی عقالنی
 .رد و طرد غربی شدن است هپسامدرنیسم به منزل ،از این دیدگاه لذاند باشمیحد زیادي مترادف با غربی شدن 

 .بازشناسی حرمت سنّت ابهنیسم به مثپسامدر

بیشتر نسبت به چندگونگی  تحملهمراه با ، هاي جدید زندگیهاي نو و سبکظهور ارزش پسامدرنیسم به منزله
 .انتخاب فردي درخصوص نوع زندگی و، فرهنگی و جنسی، قومی

رین نوآوري نظري تمهم. کنندمی تأکیداما بر امور مختلفی ، چه ناسازگار نیستنداین سه تفسیر پسامدرنیسم گر 
، در نخستین مکتب. دهدمورد مکتب نخست انجام می اي است که وي دراینگلهارت در مناقشه و مطالعاتی نظریه

 هداکه انجام داینگلهارت با مطالعاتی . کنار زده استعقیده بر این است که عقالنیت ابزاري عمالً عقالنیت ارزشی را 
، عقالنیت. دانندچیرگی را بیش از اندازه سنگین میبهاي این ، وزه شمار رو به فزونی از مردمکند که امرمی دعاا

ها رو و نیز قدرتشان در بین توده اما درجه اولویت آنها، وري و اقتدار همچنان در صحنه باقی خواهند ماندافن، علم
وري و علم مترادف با غربی شدن افن، اقتدار، و این گرایش غالب در این مکتب که گویا عقالنیت. به نزول است
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افزون بر  .ساز بود، سرنوشتاما صنعتی شدن ،لباس غربی امري حیاتی نبود، در روند نوسازي. درست نیست، است
هایی از دگرگونی تشکیل نوسازي را نشانه همایبن .رأي درستی نیست، برابر شمردن امپریالیسم مدرن با نوسازي، این
به عالوه عامل دیگري ... وري واکاربرد علم و فن، نظیر شهرنشینی. با صنعتی شدن پیوندي تنگاتنگ دارددهد که می

  .باشدمی سوي ثروتمند شدنراهی بهاست که صنعتی شدن  و آن، کل این جریان استکه نیروي محرّکه 
ا هیچ قرینه اي بر انح، انقالب صنعتی نخست در غرب روي داد، از نظر تاریخی وري و صنعتی شدن اصار فنام

 چین ،به بیان وي. ریاضیات از هند و مصر به اروپا رسید. ساالرانه به غرب وجود نداردو حتّی عقالنیت دیوان
 و فقط از سده هترین جامعه در جهان بودوري پیشرفتهادوهزار سال گذشته از نظر صنعت و فناي از هدربخش عمد

یعنی ، مهم نوسازي چنین چین خاستگاه یک جنبههم .ه استرا از دست داد هفدهم به بعد موقعیت ممتاز خود
ت و فن .ساالري استدیوان ر که عقالنی ت و ، غرب. اي بیش نیستافسانه، اندوري از اختراعات غربااین تصو عقالنی
ینها بخشی از میراث اما ا، سابقه در خدمت تولید به کار گرفتبی سابقه پرورش داد واي بیگونهوري را بهافن

  .اند نه مقوالتی صرفاً غربیمشترك بشریت
ن در ترین تحوالتی است که اکنوترین و مهمهاي جدید زندگی از ژرفها و سبکظهور ارزش"، زعم ويبه
گرچه پسانوسازي . کندمی تأکیدهم بر همین جنبه  )1981و1979( دهد و دریداصنعتی پیشرفته روي می هجامع

. بیشتري داردنظر ما ظهور فرهنگ نو حتّی از تحول یادشده نیز اهمیت ، اما بهگذاري بر سنّت استحرمتمتضمن 
از مادیگري به ، صنعتی پیشرفتههاي نسل جدید در جوامع تحولی است که در ارزش، مستندترین گواه بر این ادعا

هاي نو در بسیاري از دیگر ها و سبکا ارزشام) 1990 و 1977، 1971، اینگلهارت(.دهدپسامادیگري روي می
    ."آورندسر بر می، گیري جنسی گرفته تا مذهباز جهت، هاي زندگیعرصه
هاي اصلی را که از مضمون"فرهنگ در خدمت مشروعیت بخشیدن به اقتدار سیاسی است"وي انگاره چنین هم

ات سیاسی و جامعه شناسی از مارکس گرفته تا هابرماس ادبی )ات پسامدرن می) انتقادي هنظریمخدوش باشدو ادبی ،
طرف نیست و در خدمت دارد و خنثی و بی یکه فرهنگ با قدرت ارتباط نزدیک دکنمیگرچه وي تصریح  .داندمی

، فرهنگ باشدمتعلق به ترین نقش مهم ،و ممکن است در نظر نخبگان. مشروعیت بخشیدن به نظام اجتماعی است
ا  بر بیان آن دارد اینست که جوامع  تأکیدنکته اصلی که وي . نیست موردگ صرفاً منحصر به همین یک فرهننقش ام

بینی مدرن رفته جهان. آنها بخواهند و چه نخواهندچه نخبگان  - اندیغرب هم دستخوش دگرگون هصنعتی پیشرفت
-نه بر سلسله، تنوع انسانی استشان بر خودمختاري و تأکیدهاي پسامدرن داده است که رفته جایش را به ارزش

این هاي بنیادین فرهنگی دگرگونی هعامل عمد، در هر دو مورد. اندشکلی که از محورهاي مدرنیتهمراتب و هم
راتی نو هواقعیت بود که تجرب ت پدید آورد زندگی نسل جدید تصوزندگی آدمی تاب  هواسطبی هزیرا تجرب. از واقعی

الً از تأثیر و معمو، کنندحقایقی رسمی که نخبگان حاکم ترویج می .آوردبر می ي سراهوزنمستوري ندارد و از هر ر
چه بسا که از  تأثیر نیست و دست آخرمردم عادي هم بی واسطهبی اي برخوردارند اما تجربهنفوذ قابل مالحظه

  .افتدتر میمقبولنیز حقیقت رسمی 
به دو دلیل عمده در  ؟هاي مستقر فرو می ریزندبینیجهان شود کهوي در پاسخ به این سؤال که چه می

  . ساختار نهادي- 2 ؛ هاي ارزشینظام - 1 :که عبارتند از کندسیاسی اشاره می- دگرگونی تحوالت اجتماعی
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باالترین اولویت اکنون جایش را  بر موفّقیت اقتصادي به مثابه تأکیدپسامدرن  هدر جامع، عامل نخستمورد در 
هاي فردي روزافزون ها و موقعیتآزادي، اي از جهاندر بخش عمده. کیفیت زندگی داده است روزافزون بر یدتأکبه 

پیشگی و ریاضت، گیريشوند که بر سختدارند جانشین هنجارهایی می، ابراز وجودزندگی و  هبراي انتخاب شیو
ت ت اقتصاديکه ب "گرایانهماده"هايگذار از ارزش. طلبی استوارندموفّقیبه ، کنندمی تأکیدمادي و جسمی  ،ر امنی
این  هرین و بارزترین جنبمستندت، کیفیت زندگی فردي است وابراز وجود شان بر تأکیدهاي پسامدرن که ارزش

  . رودشمار میچرخش به
ب سیاسی حز، ساالردولت دیوان( سلسله مراتبی ساالرانههاي دیوانسازمان هتوسع ساختار نهادي؛ دوران- 2

اینها اکنون چه از حیث . سرآمده استمدرن کمک کرد نیز به جامعه تأسیسکه به  ...)و ساالرمنضبط والیگارشی
ت مردمی به نقط کارآمديِ کارکردي و و وي با ذکر این نکته که ظهور. اندخوردگی رسیدهوا هچه به لحاظ مقبولی 

تمحد هنشان دهند) سابق(سقوط اتّحاد جماهیر شوروي  رکود  و، و سلسله مراتبی است هاي دولت متمرکزودی
ت ناشی می )سابق( اقتصادي شوروي مکه دیوان شدتا حدودي از این واقعیراه را بر تطبیق آن کشور ساالري متور، 

ه حکایت میهماین م و از، بسته بودتعدیل و نوآوري  کردتر اینکه این شکست خود از افول انگیزه و روحی ،
یک دلیل افول . ارتباطی نزدیک وجود دارد، هاي سازمانی و انگیزشیکند که بین این دگرگونیشان میخاطرن

وري هادها در جوامعِ صنعتیِ داراي فنایی این نآصنعتی این است که کار هساالري سنّتی در جامعنهادهاي دیوان
 و. صنعتی است هگیري جامعاحل آغازین شکلآیی آنها در مرکمتر از کار، تخصصم بسیاري هابسیار پیشرفته و نیرو

ا ام ت آنها نزدو ارزشگی کرده پسامدرن زند ههاي مردمی که در جامعتوده دلیل دیگر این افول اینست که مقبولی-

  .گذشته کاهش یافته است در مقایسه با، هایشان دستخوشِ دگرگونی شده
زدایی در جامعه صنعتی بودند که کار را و شخصیتبیگانگی اندیشمندان دیگر نگران از خود و وبر، مارکس
بودند بهاي این شیوه را  مردم حاضر "کمیابی "در جوامع. کندتهی از معنا می غیرانسانی و، بارکسالتبراي آدمی 

ا در جوامع، بپردازندتا از منافع اقتصادي آن برخوردار شوند مردم دیگر تمایل چندانی به این کار  "فراوانی "ام
یابی وري به بهاي هویتی وجود دارد که درآن افزایش بهرهدادوستد مشابه ن هم رابطهساالري مدردیوان در. ارندند

دهد که میلیاردها انسان را با استفاده از ساالري مدرن امکان میاین شیوه به دیوان. شودمختاري فردي تمام میو خود
   .زداستهم در سرشت خود شخصیت  ساالريدیوان. هاي یکنواخت کار اداره کندروش

ابراز میل یا ، آدمی از خودجوشی. یابندهاي قابل تعویض تنزّل مینقش هافراد به مرتب، ساالريِ عقالنیدر دیوان
ساالري ابزاري کارآمد بود دیوان، همهبا این. شودو خالقیت فردي تهی و محروم می ابراز وجودو ، شخصی میلیِبی

ا این کار. مدرن هماهنگ ساخت هاي بزرگ جامعهها تن را در سازمانمیلیون کهبل صدها وهاي که کوشش یی و آام
افول  :یی اقتصاديدهند تا به کارآبها میابراز وجود هاي پسامدرن بیشتر به ارزش. مقبولیت رو به افول نهاده است

خشک و نهادهاي سلسله مراتبی و گزینش فردي و  يو گسترش قلمرو، ناپذیرانعطاف هنجارهاي اجتماعی ِ
صه روشن و بدون ابهام "نوسازي"مفهوم، بیستم تا اواسط سده .پسامدرن است ههاي جامعمشارکت جمعی از مشخّ

بر و فرهنگ مبتنی، ساالريگسترش دیوان، دنیوي شدن، صنعتی شدن، شهرنشینی :و عناصر آن عبارت بودند ازبود 
ا در حوزه، ها همچنان ادامه داردرایند نوسازي در بعضی از حوزهف، در این معنا و .ساالريدیوان سمت ، هاي دیگرام

گذشته  ههاي دو سدیکی از بارزترین پدیده، براي مثال. انداسی در فرایند نوسازي دگرگون شدههاي اسو سوي روند
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ت دولتششد که اقتصادهاي بهو تا همین اواخر تصور می. دولت بود يگسترش پرشتاب قلمرو و متمرکز  مدارد
و برخی نظیر  )هامارکسیست( دانستندپیشرو می بسیاررا  بعضی این روند. نوسازي است مناسب براي، نظیر شوروي

ا رشد .شمردندآنرا مخلّ آزادي انسان می )1949( 2رولاو  )1947( 1 شومپیتر قطعی و، و گسترش دولت ام 
هاي دولتی در تولید ناخالص داخلی در جوامع با حجم افزایش هزینه فزونیبا روند رو به . نمودناپذیر میاجتناب

اما  ،دولت بر اقتصاد است مالکیت دولتی و کنترل افزایش فزاینده سمتبه ،رسید که راه آیندهنظر میبه، تولید بزرگتر
ت مردمی به لحابهچه از نظر کارکردي و چه ، و گسترش دولت روند رشد1980 هدر طی ده. چنین نشد ظ مقبولی

نیز و بعد در بلوك شرق  رو شدبهسیاسی رو هغرب با مخالفت فزایند نخست در ،این روند. بازده نزولی رسید نقطه
  .هم شکستدر

 هساالريِ تولید انبوه دو ابزار سازمانیِ اساسی در جامعخط تولید انبوه و دیوان "دارد کهاینگلهارت ابراز می
، هاي یکنواختروش يیعنی در پرتو، آغازین نوسازي نتایجی عالی به بار آوردند هرحلدر م صنعتی بودند و

ا روند گسترش . توانا ساختند نفر انسانها میلیون هها را به اداروحکومت، ها قطعهمیلیون ها را به تولیدکارخانه ام
 هگیر حوزبا گسترش چشم. ده استکنترل دولتی اقتصاد معکوس ش مالکیت دولتی و ،گراییتمرکز، ساالريدیوان
 همراتبی در جوامع پیشرفتسلسله نهادهاي به و اعتماد عمومی ادهیی خود را از دست دآاقتصادهاي مدرن کار، عمومی

ها و مطالعات که اینگلهارت با پژوهشچنانآن، این اوصاف تغییر مسیر دگرگونیبا  ".صنعتی روبه کاهش نهاده است
: کنداز نزولی شدن مطلوبیت نهایی حکایت می، دهدوند نوسازي و تحوالت کشورها نشان میموردي و تجربی در ر

بر اقتصاد مبتنی جامعهصنعتی شدن و نوسازي نیازمند درهم شکستن موانعی بود که در راه انباشت سرمایه در هر 
حذف این موانع هموار  اياه را برظهور اخالق پروتستانی ر، اروپاي غربیثابت و یکنواخت وجود دارد که در تاریخ 

بینی کالوینیستی این جهان، بودوار کرده رشد اقتصاديِ پرشتاب هم ايیعنی درشرایطی که تحوالت فنّی راه را بر. کرد
داري درپی آورد که به پیدایش سرمایه را قتصاديا- اي از تغییرات فرهنگیخوبی تکمیل کرد و سلسلهتحوالت را به
براي ( و رشد اقتصادي) براي افراد( انباشت اقتصادي، با وقوع این انقالب. انقالب صنعتی انجامید و در نهایت به

هاي ترین هدفو هنوز هم اینها مهم هها تلقّی شداز مردم جهان باالترین اولویت تزایديرو به  در نظر شمارِ )جوامع
ا به. دهنداکثر جهانیان را تشکیل می نزولی در  عرص ، بتعاق، زعم اینگلهارتام رشد اقتصادي به چرخش  هبازده

وي در خاتمه و در توضیح تجربه  .معناي افول اخالق پروتستانی استاي جهات بهانجامد که از پارهپسامدرن می
-نگی را که به پسانوسازي انجامیدههاي فرهدگرگونی، ها که منجر به چرخش پسامدرن شدهزندگی انسان واسطهبی

چرخشی است که در  ،عامل ساختار نهادي اهمیت دارد هاین تغییر که به انداز. کندیح داده و تبیین میتوض ،اند
هاي جوامع در واقع یکی از ویژگی. روي داده است، باشدمیهاي حاکم که راهبر رفتار آدمی هنجارها و انگیزه
ه با شمرد که این وضعیهاي ارزشی آنها تحرّك اجتماعی را مذموم مکه نظام دهقانی این بود به اقتصادهاي  توج

گرایانه که نه فقط انباشت ثروت را روا ظهور نظام ارزشی مادي. ثابت و یکنواخت جوامع دهقانی گریزناپذیر بود
اي  دگرگونی بنیادینی بود که راه را بر، کردمري ستودنی و قهرمانانه تشویق میا همثاببلکه آن را به، داشتمی

                                     
1  - Schumpeter 

2  - Orul 
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امروزه کارکرد معادل اخالق ، نگلهارتها و مطالعات ایطبق نتایج بررسی. ي و صنعتی شدن هموار ساختدارسرمایه
ت تمام بر آسیاي خاوري حکم داري باسرمایه ت و حد حال آنکه در اروپاي پروتستان رفته رفته کم، فرماستشد-

ول فن، شودرنگ می اندجهانی بدل شدههایی اوري و دگرگونی فرهنگی به پدیدهچرا که تح .  
ت" باالي امنیت اقتصادي دست  هایی که در صنعتی شدن متقدم بودند دقیقاً از آن رو که به درجات افراد ملّ
ت زندگی را بر دستیابی به رشد اند و دستي روي آوردههاي پسامادیگررفته رفته به ارزش، اندیافته یابی به کیفی

ل در طی چند دهاین تح. انداقتصادي ترجیح داده گذشته سراسر جوامع صنعتی پیشرفته را درنوردیده است و  هو
سر مسائلی چون حفاظت از محیط  سیاست و کشمکش طبقاتی جایش را به سیاست مبارزه بر، زمان با این تحولهم

، ت اقتصاديایدئولوژي مارکسیسم با تکیه بر موجبی. هاي جنسی داده استزیست و حمایت از شأن زنان و اقلیت
ري براي تفسیر و تبیین گذار از جام اما براي ، صنعتی بود عه دهقانی به جامعه مدرن یا جامعهراهنماي بسیار مؤثّ

  )همان( ."مد استپسامدرن ابزاري کهنه و ناکارآ هجامعتحلیل 
 :توسعه کاربست اخالق توسعه؛ نظریه

             :ظهور اخالق توسعه •
ا بنظام یافته هصورت نظریهب این رویکرد گرچه هنوز به این سو با آشکار 80دههاز خصوص هاي منتشر نشده ام 

در مقاالت و مطالعات ، خانوادگی ناشی از جریان نوسازي اجتماعی و نظام محیطی و فروپاشیهاي زیستشدن زیان
از بین این . دکنمیبت اي صحبسط اخالق توسعهکه از ضرورت  خوردچشم میبهالمللی گوناگون جریانی بین

-اخالق در توسعه بین" سمپوزیوم در 1984که اولین بار در دسامبر را عنوان کرد "1ردي کراک"توانمحقّقان می

هیکاستاریکا ارا اخالق توسعه در سن خوزه هاي در حوزمقاله "المللی  بعد در کلرادو وهاي سال در ه کرد و البتّ
منظور وي از اخالق . ه مطالعاتش پرداختیتکمیل آن به ارا با 1990 و 1988، 1987هاي سال در و جاهاي دیگر

البتّه نه به این معنا . جهان استسایر نقاط  جهان سوم و ابزار توسعه در ارزیابی هنجاري یا اخالقی اهداف و، توسعه
هاي ارزش، مثال براي. اندیشه اخالقی است، یک اند و نه اینکه اندیشه هنجاري اخالقی، هاکه همه ارزش

هاي توسعه باید دربرگیرنده مسائل ها و پروژهمشیاند و ارزیابی هنجاري از خطزیباشناختی اخالقی متفاوت
 )1987کراکر، دي( .معرض تهدید یا مناسک سنّتی باشد جنگل بارانی در اي از قبیل ارزش زیباشناختیزیباشناختی

طوري که از اوایل دهه به. باشددار فلسفه اخالق توسعه میکه طالیه ستا 2"دنیس گولت" ،تر از ويدر واقع متقدم
گولت، ( ".زدایی و وارد عرصه بحث اخالقی شودابهام، باید بازتعریف توسعه"هاظهار داشته است ک به بعد1960
نی وحشتناکی نساتواند هزینه اهدفمند می "توسعه"وي این است که تأکیدمورد هاي ترین آموزهاز مهم )19: 1971

، تضمین اینکه. هاي توسعه استتصمیمات وفعالیت انسانی کردن، وظیفه اصلی اخالق توسعه .در پی داشته باشد
اي که همه ضد توسعه ؛منجر به ضد توسعه نشوند ،اندیر بیرق توسعه و پیشرفت شروع شدهتغییرات ناگوار که ز

همچنین . دهندانجام می، آنرا ییآا ضرورت فرضی کارو بانگاشته نوعی ایدئولوژي مطلق ، نام فایدهها را بهتخریب
سه مارگا، النکامرکز مطالعات توسعه سری، "پیتر برگر"محقّقان دیگري نظیر  ه 3مؤسپردازان اجتماعی فالسفه و نظری

                                     
1  - Crocker                           
2-Denis Goulet 
3 -Marga Institute   
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این جهت ی در هاینیز گام 4"لوئیس کاماچو"و  3"روي رامیرز"، 2"ماریو بانج"، 1"موریلو روبرتو"آمریکاي التین 
  .اندآمده همرویکرد برداشته و تحت لواي اخالق توسعه گرد

ه مقاالت یبا برگزاري سمینارها و ارا5دانشگاه پاپوآویژه هجلوه کرده و ب اخالق توسعه در اقیانوسیه نیز
به بعد ا رالمللی بین شواهد بیشتري بر افزایش عالقه، اخالق توسعه سندگانی از کشورهاي مختلف در حوزهنوی

سبک  که از 8"ران انگل.جی" و 7"نایگل داور"، 6"انورا اونیل"همچنین . ه کرده استگذارانه توسعه ارایارزش
رابطه تشکیل انجمن در این . اندفقر و عدالت را به بحث گذاشته، اخالقنیز  ،آمریکایی برخوردارند- تحلیل انگلیسی

-از مهم، و گروه تحقیق اخالق توسعه باز می گردد 1984ه سال آن ب که ریشه IDEA(9( بین المللی اخالق توسعه

الیتمهم ترین عنوان مهمبه10"آمار تیاسن"حوزه از  چنین در اینهم. رودشمار میها در این حوزه بهترین فع
د بطن اقتصاطور اخص از هاقتصاد و ب علمطور اعم از هکارشناس اخالق توسعه با آثاري پرحجم نام برده شده که ب

اقتصاد توسعه مورد  نیزانتخاب اجتماعی و  هاش در اقتصاد رفاه و نظرینوآورانه علّت آثارهو ب توسعه سر بر آورده
ها در این زمینه پرداخته ز پرسشسیاري اببه ،تحسین همگان قرار گرفته و بدون استفاده از اصطالح اخالق توسعه

    .است
  :نیاز به اخالق توسعه
در اینجا . دنکناخیر تبیین و توجیه می المللی را در دورهظهور اخالق توسعه در سطح بین ،حداقل پنج نکته

  :شوداشاره میبه این موارد در ذیل  "کراکر"به نقل از اجماالً 
  :اخالقی در کاربست توسعه سؤاالت) الف

نوع . خالقی بهتر استبه لحاظ ا، که فرد باید تصمیم بگیرد که کدام عمل آیدزمانی پیش می ،موضوع اخالق
تضاد  یبا منافع اختصاصی فرد یا گروه ،اخالقی عامل هوظیفشود که زمانی مطرح می ،دیگري از سؤال اخالقی

آیا باید "بلکه این است که "رست است؟چه چیزي به لحاظ اخالقی د"سؤال این نیست که، بنابراین. داشته باشد
توان از گاهی اوقات می "؟رسانم، به انجام دوراندیشی سازگار است انجام دهم یا آنچه را با ،آنچه را درست است

ا این نوع دوراهی پرهیز  کرد؛  چیزي  و آن اخالق و دوراندیشی مستلزم یک چیزند. نه همیشه اوقات وگاهی ام
  .دونهاي واقعی سنجیده شاست که با نمونه

ه در این باب ، در این مقام. پذیردز به اخالق توسعه را نمینیا، ستاندرکار توسعه اهر فردي که دست، البتّ
ت اخالقی طرفی ارزشی در علوم بی، گرایی اخالقیبعضی تقریرها از نسبی، گرایی سیاسیواقع، جزمیاتی نظیر شکاکی

                                     
1  - Roberto Murillo   
2  -  Mario Bunge 
3  -  E.Roy Ramrez 
4  - Luis Camacho    
5-Papua University 
6  - Onora O'nill 
7- Nig'el Dower     
8  - J.Ron Eng'el 
9   - International Development Ethics Association.   
10 -Amartya Sen 
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عالوه این نگرانی وجود دارد که اخالق خودآگاه به. گرایانه در علم اقتصاد موانع کارنداجتماعی و مفروضات منفعت
اعمال خیرخواهانه کارها را بدتر کند یا اینکه مفرط بر نیات خود و غفلت از پیامدهاي سوء  تأکیدکن است با مم

آسانی به روشی براي خودفریبی در روابط جوامع و طبقات شمال و جنوب تبدیل اخالق توسعه ممکن است به
در این رابطه . ن از این موانع دوري کردتواا نوع صحیحی از اندیشه اخالقی میکه ب نظر کراکر این است. شود

ین است که بگوییم اتوسعه  یعمل اخالق بهترین راه براي توصیف نحوه"نحو صحیحی معتقد است که به "1ولتگ"
مثبت و (اي که نوع محتواي ارزشیگونههب )1988گولت، ("ابزار تبدیل شود بگوییم که اخالق توسعه باید به  ابزارِ

گرایانه واقع، قضاوت اخالقی. "از پرده برون آید"، گیري پنهان استکارشناسان تصمیم که در ابزار انتخابی اي)منفی
اي ضمن پایبندي طوري که کارشناسان حرفهبه، ارتباط داشته باشد، له مورد بررسیئهاي فنّی مناسب با مسو با داده

 ،توسعه ست که عالمان اخالقِا رین خطر موجود در این کار اینتبزرگ. بتوانند آنرا بپذیرند، به اقتضائات رشته خود
کردند؛ یعنی با وجدان کردن ثروتمندان داري ایفا میدر روزگاران بردهنقشی را برعهده گیرند که واعظان درکشتزارها 

  .ساختارهاي ناعادالنه و درعین حال فراهم کردن آرامش معنوي و اخروي براي قربانیان
  ايریهتغییرات نظ) ب

نوسازي کالسیک نظیر اینکه بین توسعه و  هنیافتگی مفروضاتی در نظریهاي توسعه و توسعهتغییرات نظریه
تی، هر چیز مدرن" و عبارت نیافتگی هیچ ارتباط ساختاري وجود نداردتوسعه ، همه "بد است، خوب و هر چیز سنّ

در . ه استی در معرض مناقشه قرار گرفته و تعدیل شدوابستگ هنظری، با ظهور پارادایم مخالف جا صادق نیست و
ه پردازان اصلی نوسازي نیز معموالً از این باورهاي اساسیاین مورد حتّی  ویژه باورهاي هنجاري آگاه هب، نظری

تی در  "سن آمارتیا". غافل است ،کندهمچون ماهی که از آبی که در آن شنا می. نبودند معتقد است که گرایش سنّ
ق بوده است "رشد"اد توسعه در شناسایی عوامل اقتص ، "سن" از نظر، حالبا این. در کشورهاي در حال توسعه موفّ

- مدآو غالباً نه یک وسیله خیلی کار –ايکه فقط وسیله(رشد اقتصادي را ، اشتباهاقتصاد توسعه به  گرایش سنّتی در
مفهوم ، معتقد است2"مارتانوسباوم"ثري مشترك با ا در "سن". را با غایت توسعه اقتصادي یکی گرفته است) است

ري از غایاتی که خود . دارد "ارزش نسبی"توسعه  اند تا حسب آنها بتوان خارج از فرایند توسعهبدون داشتن تصو
 )1989ناس بوم و سن، (.محسوب شوند "توسعه"توان گفت که چه تغییراتی باید نمی، را ارزیابی کرد این فرایند
خود ، واقع در، ارتقاي توسعه در نظر گرفت توان صرفاً اهدافی ابزاري درها را نمیارزش دارند کهار میایشان اظه
-ها مبتنی است که پیشرفت و توسعه برحسب آنها ارزیابی و سنجیده میالزاماً بر گروه خاصی از ارزش، ایده توسعه

گرا یا افالطونی و مدل سعه یعنی مدل برونهمچنین با تمایز بین دو نوع تحقیق اخالقی در مورد تو. شوند
از دیدگاه . وجود داردطرفانه و بیرونی بی ،آن نقد عقالنیدر معتقدند که مدل افالطونی مدلی است که ، ارسطویی

به یک ویژگی عنوان بهترین را به هاکنند و بعضی ارزشپایین نگاه می باال به عامالن اخالق از، متعالی وغیرتاریخی
بهترین نوع زندگی و عالیق  و هرگونه تأثیرپذیري از باورهاي این دسته از مردم در مورد .کنندتوصیه میملّت 

کنند سن و نوسباوم از رویکرد ارسطویی طرفداري می ،در مقابل. کنندمربوط به نوع زندگی مورد نظر آنها را نفی می
رویکرد ارسطویی معتقد است که هرگونه تفسیر خوب از  .آمیزدو ارزیابی از درون را باهم در میکه غور در فرهنگ 

                                     
1 Goulet 
2  - Martha Nussbaum   
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و اینکه ما در خالء تحقیق . آن مردم دارد و همین طور اصالتاً ناظر به مقام عمل است هاصالتاً ریشه در تجرب، توسعه
-و بی معنااثري جز بی... ها ووريداها و ارزشها، خوشیامید، هاي زندگینادیده گرفتن شرایط و شیوه. کنیمنمی

ورشدن در آن زندگی بشر است وفقط از منظر غوطهذات  حقیقت اخالقی جزو. یق نخواهد داشتانسجام کردن تحق
  )همان( .قابل بررسی است

م براي اخالق توسعه سن در کاربست مدل گیردمی درنظر "هاي مردمگسترش توانایی یندافر"توسعه را ، دو. 
عنوان بدیلی برتر براي به "حقوق مربوط به هدف"و  "آزادي مثبت"بر دتأکیبا ، این نگرش اخالقی )1984سن، (
، اخالقی سن در نظریه. ه شده استپیامدگرا ارایشناسی غیروهمین طور تکلیف "رتبه کل"و  "رفاه گرایی"

-قلترکیب حدا- 2ها و انسان "عاملیت"و جنبه  "رفاه"اجراي عدالت در مورد- 1:پلورالیسمی وجود دارد که درصدد

ت و تفاوت تناسب بابا حساسیت م، هاي اخالقی غیرفرهنگییا مطلق ها بوم و سن، ناس( .هاي فرهنگی استنسبی
1989(  
  :کاربست توسعه نظریه) ج

آنچه  وسیلهههنگامی میسر است که حوزه توسعه را ب، ه مصداق پربنیه براي اخالق توسعهارای، به اعتقاد کراکر
هنجاري توسعه را  توان نظریه تجربی وبا این مفهوم می )1987کراکر،( .بشناسیم، می نامد "تکاربس نظریه"وي آنرا 

کارگیري و اعتالي تغییري که اخیراً در تاریخ و وي با به. کاربست آن پیوند داد سیاست و، با خط مشی توسعه
علم  طور تمایزه از کاربست و همینیز سنتی نظریمبنی براینکه تصور ما از علم باید از تما، خ دادهرعلم  هفلسف

را که حوزه کاربست را با علم کاربردي یا عملی  "بانج"رویکرد ، محض از علم کاربردي و از فناوري فراتر رود
 "یکاربست- نظریه"است که غالباً مطلوب آن است که اعتال بخشیده و معتقد، کندمبتنی برعلم محض تعریف می

هم پیوسته هطور دیالکتیک بهو رفتار عملی ب، موردي- تجربه خاص، کمابیش انتزاعیتفکّر ، داشته باشیم که درآن
کاربست را - وي نظریه. است "کاربست - نظریه" یابیم کثرتاجعه به دنیاي واقعی درمیهنگام مر آنچه. باشند

با  عملی دارد و و )هنجاري و غیرهنجاري( هاي نظريکه جنبه گیردمی مشارکتی در نظر فعالیت انسانی پیچیده و
ق هنجارهاي خاص ا یکی از  )همان( .یابدین فعالیت، به بعضی کاالها دست میتالش در جهت تحقّ

 هاي اجتماعی وجنبش، دیگر همقول. کشاورزي و آموزش است، هایی نظیر پزشکی، حوزه"کاربست- نظریه"مقوالت
کاربست فمینیستی و - یوستار دیالکتیکی نظریهانتخاب مفهومی از پ ،دهدکاري که کراکر انجام می. سیاسی است
 ،عقیده ويبه. را شرح دهد هاها و جنبشاین طریق سایر حوزه کاربست است تا از- عنوان مفهوم نظریهتعمیم آن به

هر تعریفی از توسعه اصیل داشته با ( "اصیل" ایجاد توسعه، نظریه پردازان می توانند انجام دهند- کاري که کارورزان
-همین نیافتگی ونیافتگی است که مستلزم شناخت آن دسته از عواملی است که باعث توسعهعنوان توسعهبه )مباشی

ا اندیشه . کاربست توسعه است- عد عملی نظریهب، این تبیین علّی. شوندایجاد توسعه می باعث محدودیت و طور ام
تیک راهبرد و تاک در مورد ابعاد اخالقی باید، کنیم تأکید کاربست- نظریه همثاببر توسعه به اگر. باشد باید اخالقینیز 

ها به اخالق نیاز محدودیت ما هم در زمینه ابزار و هم در زمینه اهداف و، عقیده گولتبه. توسعه عملی نیز بیندیشیم
اقدامات  ،کاربست است- طوري که فمینیسم یکی از منابع ایده نظریهدارد که درست همان تأکیدکراکر هم . داریم
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کاربست - نظریه المللی نیز بخش رویکردي جدید و اخالقاً موجه درتوسعه بین "1زنانه کردن"جدید در راستاي
  .توسعه است

  :طرفی ارزشیپایان بی )د
پردازان توسعه اي بوده که براي کارورزان و نظریهدلیل اصلی، علم و فناوري طرفی اخالقی دراصل جزمی بی

ساز مشکل) کار رفته استهشده که توسط وي هم ب اخذکراکر  هتوسع "کاربست- نظریه"طرح ایدهاین اصطالح از (
ادانهبه( این اصل. نفی کرده استنیز بوده وحتّی اخالق را  عینی  )طور آرمانیهب(گوید علم می) عنوان باور غیرنقّ

العاتی ؛است ا )خنثی( به این معنا که دانشمند باید اطّ هاي ذهنیش به ارزشو ه کند یت و قوانین ارادر مورد واقعی
توانند از ها میانسان. طرف استاین اصل مؤید این است که فناوري به لحاظ اخالقی بی. اجازه مداخله ندهد
فشاري ایجاد ، این اصل جزمی. طرف استلحاظ ارزشی بیبهنفسه ی بکنند اما خود فناوري فیفناوري استفاده خوب

بندي این تقسیم "ذهنی"ها در طرف اخالق یا ارزش و"عینی"در طرفم محض و کاربردي توسعه ند که علوکمی
ت ،نکته جالب در خصوص این عبارت. دنبزرگ قرار گیر ارزش دا شده وجها قاطعانه از ارزش، این است که عینی-

د شخص و انتخاب اجتماعی مربوط میاموضوعاتی ها ا در مخا. شوندند که به تعه اصل جزمی در علم و  لفت باام
الً توسط کراکر اوري مفص . دیگر بحث شده است يرامیرز و بسیار، مارکووي، رورتی) در مقاالت و آثار دیگرش( فنّ

کارورزان  دانشمندان و و شوندکاربست توسعه می- وارد نظریه، يها و اخالق در موارد بسیاربه هر حال ارزش
ت توسعه فرصت و هم ت به جنبه اخالقی دارند تاچنین مسئولی  هدر حوز) عملی یانظري  اعم از( هنجاري هايبا دقّ

  .خود بپردازند
  :از فلسفه تا اخالق توسعه )ـه

ه فلسفه به مس کاربست توسعه به سود وانتفاع طرفین دانسته شده  - ائل اخالقی در نظریهاز بسیاري جهات توج
- این امر را به نفع اخالق توسعه و فلسفه انگلیسیو  ینه بحث کردهکراکر از جمله افرادي است که در این زم. است

کارشناسان اخالقی باشند یا تخصص ، این طور نیست که فالسفه"، به اعتقاد وي، ئلهدر این مس. آمریکایی می داند
 و يورمدل استعالیی دا شاه افالطون و–مدل فیلسوف باید ما. اخالقی داشته باشند هاندیش منحصر به فردي در

، در عوض. اختالفات مربوط به صالحیت اعمال قدرت را کنار بگذاریم فراتجربی کانت درمورد اختالفات اساسی و
آنان باید نقاد . انداز آن دفاع کرده سایرین رورتی و، سن، دیویی باشند که نوسباوم- فالسفه باید مظهر مدل ارسطو

کننده کاربست اخالقی طور تسهیلهمین و شرکت نمایند درآن گفتگویی اخالقی به وسعت یک جامعه باشند و
 هفلسف. تیک از اهمیت برخوردار استاویژه در جوامع دموکرهب، اخالقی هاندیش هتوانایی ورود همگان به حوز. باشند

داري در مقوم، المللی توسعه را بپذیرنداخالق بین، اگر فالسفه .برد سود خواهددر این میان آمریکایی نیز - انگلیسی
انگیز عبرت "المللی شدنبین"، عالوهبه) همان( ".یابدآمریکایی کاهش می- هاي اخالق کاربردي انگلیسیدیگر حوزه

-توسعه بین جهان سوم و مربوط به بلکه اخالق توسعه، آمریکایی کافی نیست- فلسفه و اخالق کاربردي انگلیسی

الملل مستلزم شناخت جهان و روابط بین یسیاست خارجط با مرتبچرا که هم اخالق ، مورد نیاز استهم المللی 

                                     
  1- feminization 
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م است و هم رابط مناطق و جوامع مختلف جهان به کاربردي شدن بیشتر اخالق توسعه بین دیالکتیکی و ارتباط  هسو
   .نقاط مختلف جهان یاري خواهد رساند در و عمل نظر ودر 

المللی و ملّی کشورها، براي بین مجامعسمینارها و  هاي فراوان در اخالق توسعه دربا وجود مطرح شدن بحث
ل بیشتر اخالق توسعه هنوز خود  هگفتتوسعه کراکر هم به "کاربست- نظریه"پارادایم. راه زیادي در پیش است تحو

کاربست توسعه بیشتر - هاي نظریهارتباط با سایر جنبه کارکرد آنرا در هنوز تکمیل نهایی نشده و باید ماهیت و ،وي
  .مورد بررسی قرار داد ،آن تجربی را در ویژه باید نحوه ارتباط عناصر هنجاري وهب. شخّص کردم

  »گرا و نهادگرایی تطبیقیتوسعه یا چپاول؛ دولت توسعه«  ١توسعه اوانز "تطبیقی-نهادي "نظریه
کشورهاي  از تعدادي دیگر یق آن درفشمار کثیري از کشورها وتو ها دراي دولتهاي توسعهشکست سیاست

 ها دراي ونقش دولتهاي توسعهمحقّقان توسعه را به کاوش پیرامون سیاست المللی ودر حال توسعه، نهادهاي بین
شرق آسیا، نقش  هتوسعه در کشورهاي تازه صنعتی شد هویژه تجربهاین رابطه، ب در. توسعه صنعتی واداشته است

ر دولت و ي که ا طور کلّی توسعه آشکار کرد، تهدر تحول صنعتی و بها را اي دولتهاي توسعهسیاست مؤثّ حد
. استبه چرخش مواضع واداشته  المللی را به چالش کشیده ولی نهادهاي بیناگرایانه و نئولیبرهاي نوفایدهسیاست

  .شودشان دیده میهايسیاستو  ...ولین بانک جهانی وامري که آشکارا در مواضع مسؤ
دیدگاه  خصوص براي کشورهاي در حال توسعه تأکید کرد وهگر بر نقش نهادي دولت باین تحوالت بار دی

عنوان یک هنیا بدساالري در همه جاي کاستن از حجم دیوان در عصري که سخن از دولت حداقل و نهادگرایی را
نهادگرایان . ار دادهاي توسعه قرکانون بحث د، دروشگذاران دولتی شمرده میسرمشق غیرقابل اجتناب براي سیاست

ر درگرا را بههاي توسعهساالري دولتساختار دیوان ،جدید کمبود  بر نقص و توسعه دانسته و عنوان عاملی مؤثّ
 هاي یغماگر وها و شکست توسعه در دولتعنوان مؤثّرترین عامل مرتبط با یغماگري دولتهساالري بدیوان

ق تأکید  عدم توسعه در و )موفق( توسعه هدیدگاه اخیر با تکیه بر تجرب )1999، 2اوانز و راوچ(.اندکرده کمترموفّ
کی به جامعه  رب، کشورهابعضی از  این دیدگاه که عموماً . گرا تأکید داردهاي توسعهدولت در دولتو خودگردانی متّ

یک . شوددیده می 4و وید 3ویژه در آثار اوانز، راوچ، کیمهشود، بتطبیقی نامیده می- تحت عنوان دیدگاه نهادي
 یا هاي شرق آسیا در توسعه وپارادایم منسجم که از توانایی قدرتمندي در مورد توضیح عوامل مرتبط با توفیق دولت

ترین توضیح را تاکنون برخوردار است، مطرح کرده و در واقع قويدیگر  يعدم توفیق آن در شمارکثیري از کشورها
و در شرایطی به عواملی . دست داده استهمد در توسعه بآساالري کارز دیواننی عنوان یک نهاد وهاز نقش دولت ب

گرایی و شعار پایان که  امواج نسبیشرایط دولت در توسعه اشاره کرده  کلی از خصوصیات و شمول وجهان
اما . ه استگر ساختامري ناصحیح جلوه ،کلّی مدار ونظریات ذات همدرنیسم عرصه را براي ارایهاي پستفراروایت

با اقدامات » نگهبان شب«عنوان طور کلّی این رهیافت در مقابل اندیشه نوفایده گرایی در اعتقاد به دولت حداقلّ بههب
ه به اقدامات دولت ولیبرالی قرار داردئمحدود، و ن م در چپاول سرمایه و یغماگريکه با توجبه منطق هاي جهان سو ،
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چه  ،اگر بازار آزاد نداریمکه اما تعارض اینجاست . کندهرگونه دخالت دولتی را نفی میباشد و بازار آزاد معتقد می
تجربه شرق آسیا هم به . بازار خرج دارد و ایجاد بورژوازي پویا و رقابتی به مدیریت نیاز دارد ؟کسی باید آنرا بسازد

و دخالت دولت لزوماً منفی نیست،  نی کندآفریتحول ،تواند در توسعهکه دولت میه تقویت این دیدگاه کمک کرد
-تطبیقی، تکیه بر دیدگاهی واقع- دیدگاه نهادي. مثبت باشند که ها قادرندبلکه بعضی ساختارهاي نهادي در دولت

ال در توسعه تأکید میبرخالف دیدگاه و. گرایانه از دولت دارد کند کههاي متعارف کنونی، بر وجود دولت فع :
با این دیدگاه،  ."گیري روابط بازار استنیاز اساسی شکلبلکه پیش ،ی از بازار نیستط جزیدولت کارآمد فق"

کی است که فقط عملکرد سرمایه که گیردبر مورد تأکید قرار می هاي آغازین ودیدگاه داري بر وجود نوعی از نظم متّ
داري و سرمایه( و به هم. دارند یتنگاتنگ ارتباطبا هم دو  یعنی این. ه کندیتواند اراساالر مدرن میدولت دیوان

هاي حمایتی براي مزیت دیدگاه وي در اینست که از بحث خط مشی )1968ماکس وبر،( .تعلّق دارند) ساالريدیوان
ضعف دیدگاه وي در اینست که به . کندرود و بحث نوع ساختار نهادي الزم براي دولت را مطرح میبازار فراتر می

گذاران فراتر رود یا هنگامی که هاي طبیعی سرمایهپردازد که دولت چگونه باید از تقویت گرایشله نمیئاین مس
  . شوند، چه واکنشی نشان دهدمایان خصوصی وارد نمیکارفر

مرور برطرف گردیده سعه و مطالعات کارورزان توسعه بههاي پارادایمی، با تجربیات عملی در توچنین ضعف
 3میگدال ،)1989و1981( 2، بیتس)1958(، هیرشمن)1962(، گرشنکرون1چون پوالنی مطالعات افرادي. است

اي هرکدام به سهم خود مسائل ناگشودهدیدگاه نهادي را تقویت کرده و  )1989( 4و آمسدن )1990(،  وید)1988(
-قويکمیل این سنّت، همراه ساخت که با ت "اوانز"این مطالعات راه را بر . اندرا حل کرده و مورد پژوهش قرارداده

یی هاکند، تبیین برخی نقشتطبیقی عرضه می- به بیان اوانز، آنچه سنّت نهادي. قرار دهدترین تبیین را در اختیارمان 
هاي ه برخی پیشنهادها در مورد نوع ویژگیل اقتصادي باید انجام دهد و ارایبرد فرایند تحواست که دولت براي پیش

  )1995اوانز و پیتر، ( .ها را پیدا کندت تا امکان ایفاي این نقشاسالزم نهادي براي دولت 
مطرح » جدایی« طرف موضعاز یک: جامعه، دو موضع به ظاهر متعارض وجود دارد- در مسائل پیچیده دولت

یعنی تأکید بر  ؛جدایی از جامعه است ،ساالري کار کندآنکه دیوان براي شرط ضروريپیش، »وبر« به نظر. است
م بر. دانیخودگر محوریت » وید« و» آمسدن«، »هیرشمن«، »گرشنکرون« نگرش که در »هاي مشتركپروژه« دیدگاه دو

. شودمطرح می، یی توسعه نقش بنیادي دارندآهاي اجتماعی که در کارروابط نزدیک با گروه. کنددارد، تأکید می
با بررسی  )مدنظر اوانز( تطبیقی- دیدگاه نهادي. ردتوان مشاهده کهاي عینی این دیدگاه را در ژاپن و کره مینمونه

ق نتیجه میساالري آنها و توسعهوضعیت واقعی کشورها و دستگاه دیوان ق و ناموفّ گیرد که خودگردانی هاي موفّ
کی به جامعه تا شود و این واقعیت سبب می. دهندتارهاي اجتماعی به یکدیگر شکل میدولت و ساخ. الزم است ،متّ

کا به جامعه پیچیده مد خودگردانی وآی ترکیب کارچگونگ   .تر شوداتّ
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ساالر و انداز ثبات یک دولت دیوان، چشمبرندیافته که از تحول بهره میاي اجتماعی سازمانهوهحضور گر - 
  . کنندگرا را تقویت میتحول
هاي اجتماعی هوبه گر» اعیان نوپا«یا کاران بالقوه شود تا زمینه تبدیل صنعتآمد نیز سبب میساالري کاردیوان - 

اي سست اي که زیر سیطره شبکهدر جامعه یعنیبرعکس این موضوع نیز درست است، . سازمان یافته تقویت شود
، )نمونه دولت و جامعه زئیر( اندنفوذ به وضعیت موجود دلبستههاي ذياز پیوند قدرتمندان محلّی قرار دارد و گروه

-شود که سازمانپارچه سبب مینبود دستگاه دولتی یک شود، وپارچه و پیوسته دشوارتر مییک بقاي دستگاه دولتی

  .هاي محلّی نامحتمل شودرفتن از شبکه سست و پیوند وفاداري یابی جامعه مدنی و فراتر
همی در رشد ساده نیز سهم م» وبرگرایی« ايگذاري، گونههاي سنّتی از قبیل تراز سرمایهشاخص عقیده اوانز،به

توان دو تعبیر را می» خودگردانی دولت« در مورد .کنداین امر به ایجاد خودگردانی کمک می. اقتصادي داشته است
گیري اهداف دولت نقشی عوامل اجتماعی در شکلمعناي آن است که به »خودگردانی«، اراده نمود؛ در تعبیر اول

نظر. ندارند م، که تعبیر مد به این معناست که » خودگردانی«تطبیقی است، - در رهیافت نهادي» اوانز« و در تعبیر دو
اما  ) 1995اوانز، ( .بندي اهداف جمعی باشندشان، قادر به فرمولمردان به جاي رفتن به دنبال منافع شخصیدولت

کاي به جامعه است ،نیمه دیگر کند نعتی اشاره میین دولت و نخبگان صهاي مشترك بمورد اخیر به انجام پروژه. اتّ
بازسازي رابطه دولت و جامعه  يالبتّه تداوم موفّقیت در گرو )1940بارمن، ( .شودکه در موفّقیت شرق آسیا دیده می

د توسعه، سه نوع دولت را با محوریـت توسعه مشخّص می. است ه به مطالعات متعد گرا، توسعه: کنداوانز با توج
بر سه  و ختههاي ساختاري و کارکردي آنها پرداگرا به ویژگیهاي توسعهولتوي در مورد د. و میانه یغماگر

خودگردانی  :که عبارتند از کندگرا جهت ایفاي نقش در توسعه تأکید میهاي توسعهشاخصه مهم ساختاري دولت
کی به جامعه تأسی به آثار پیشگامان  بااوانز همچنین . ساالرانه و شدیداَ گزینشیاتّکابه جامعه و استخدام شایسته ،متّ

ت رشد کارکردي دولت را در تقوی چهار نقش اساسی وتطبیقی چون هیرشمن، جانسون، وید وآمسدن، - نهادي
وجود  هایی که از چگونگی بازتابنقش. دهداي دولت مورد بررسی و شناسایی قرار میظرفیت صنعتی و توسعه

، تولیدکننده ،تنظیم تولید: این چهار نقش عبارتند از. اندأ گرفتهگرا در کارکرد آن منشظرفیت ساختاري دولت توسعه
  . گريپرورش و )نقش القایی(گیري القاییحداکثر رساندن تصمیم

المللی پول در پاییز صندوق بین/مدیرعامل بانک جهانی در اجالس ساالنه بانک جهانی اي کهطور کلّی نکتههب
ت دیدگاههکیدات افرادي همچون اوانز بزبان آورد، حاکی از پذیرش تأهب 1991 هاي هاي نئولیبرال در دههرغم حاکمی

دار آن بوده اي اش  داعیهالبتّه خود بانک جهانی در راهبردهاي توسعه است که هنوز هم ادامه دارد، و 70بعد از 
-گونهکشورهایی که به کشورهاي جدید صنعتی شونده در شرق آسیا و« اي عنوان کرد کهسابقهطور بیوي به. است

عامل  ،تري ایفا کندتر و مثبتعالفخوبی نشانگر آنند که اگر دولت نقش به ،نداهآمیز راه آنها را دنبال کرداي موفّقیت
برداري است، مشخّص شود سخهاین باید آنچه قابل ن بنابر. اي در سرعت گرفتن رشد صنعتی خواهد بودکنندهتعیین

  ».شورها قرار گیردو در اختیار سایر ک
  :هاجهانی شدن و تأثیرات آن برتوسعه دولت

گرا با هاي توسعهدر این مورد به نقل از محقّقین امر باید گفت، اگر چه فرایند جهانی شدن سبب شده تا دولت
رات سازمان جهانی تجارتهاي تازهچالش ا باید توجه داشت که حتّی در چارچوب مقرّ زنی اي مواجه شوند، ام ،
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ویژه از طریق راهبردهاي تقویت آموزش و تحقیق و توسعه ري براي تقویت صنعتی شدن بومی بهگیفضاي چشم
مطالعات نشان داده که  )افزار و نیمه رساناهاکامپیوتر، نرم( حتّی در مورد خاصی مثل صنعت انفورماتیک. وجود دارد

ه را گرفته، بردهاي ملیهاي فراملی جاي راههر چند نزدیکی هرچه بیشتر به شرکت لیمیراثبا این وجود گرایانه او-

  )1383 ،اوانز( .اولیه همچنان ادامه دارد هگرایانهاي ملّیهاي برنامه
تائب» تولید نیاز و نهادینه کردن توسعه،« هنظری:  

از یک  که حکایت از درآمدن Envelopment در مقابل Developmentسعید تائب، توسعه را بر مبناي کلمه 
بر این مبنا توسعه حتماً واجد حرکت است که جنس آن . دکنتعریف می ،است يچیز و رفتن به درون چیز دیگر

شروع توسعه با انسان اولیه و . اندکنندههم کنش اي، انسان و محیط، عناصر بردر تغییر توسعه. مورد بحث قرار دارد
 باعث شد» غذا«و  »امنیت«. قرار دارد» غذا« و» امنیت«نیاز به ي در گروشود، که این بقا نیاز ذاتی او به بقا آغاز می

با پاسخگویی به نیاز و تولید نیاز  يپایان و داراي فرایندیعنی یک سلسله بی. که انسان به چیزي که اآلن هست برسد
  :شود، دو راه پیش می آیدوقتی تعداد نیازها زیاد می. جدید آغاز شده است

هم خودش  ،برنامه ،مرور با زیاد شدن نیازهابرنامه؛ به - 2. دنافته تصادفات در همه حال اتّفاق میتصادف؛ ک - 1
هاي محیط او را به این مدیریت و برنامه محدودیت. ت کندتواند منافعش را مدیریچرا که می. ودشمییک نیاز 

وجود هبرایش ب» نیاز«قبالً . شودنیاز می تولید ،رودمرور زمان که انسان به مراحل بعدي میبه. کندریزي مجبور می
وجود همرحله متفاوتی از قبل ب ،کند که با نهادینه کردن تولید نیازاین نیاز را تولید می يولی در مراحل بعد ،آمدمی

را نهادینه  »اندیشیدن« مثالً انسان. به تعبیر ایشان طی گذر زمان، نهادینه کردن  نیازها متنوع شده است. آمده است
ه عنصر. کرده است گرچه همیشه . شودنمی تأملیبدیهی شده که روي آن  ولی آنقدر عادي و ،همیشه هست »بقا« البتّ
-همچنین نیاز انسان هرگز از بین نمی. ولی اولویت آن تغییر کرده است شود،هم محسوب میعنصر مهمی  هست و

وجود آمده بوده ولی تغییر هها در طی زمان بر اساس نیاز بام سنّتمثالً تم. شودرود بلکه در طول زمان تبدیل می
  . سازدو دگرگون می داده آنها را تغییر ،نیاز و اجابت به نیاز

 ،کندوب و مرتبط با این تئوري مطرح میله دیگري که ایشان در حوزه تفاوت کشورهاي شمال و جنئمس
این  بنابر. یافته استکمتر توسعه بیشتر از جنوبِ ،ند نهادینه کردنرو ،اینست که در شمال یا کشورهاي توسعه یافته

  . باشدد، نهادینه کردن پاسخ به نیازها میدهمی ارایهگیري توسعه مهمترین شاخصی که ایشان براي اندازه
براي انسان تسلّط بیشتري  ،بلکه در قرون جدید. الزاماً یک مفهوم مدرن نیست» توسعه« ،بنا به تعریف ایشان

ه. ده استرک داپینیاز و نهادینه کردن آن  تولیدم، نظریپردازان به تعبیر ایشان، شاهکاري که بعد از جنگ جهانی دو
، پاسخگویی به آن و نهادینه کردن آن ،نیاز ریزي براي تولیداینست که آگاهانه و با برنامه ،اندتوسعه انجام داده

. پدید آمده است» آگاهانه« بنابراین اولین بار است که این حرکت. اشند یا بداعم از اینکه خوب ب ؛کنندحرکت می
کند ولی با تعیین داند که در هر زمان نسبت به زمان بعدي فرق میرا نسبی می» نهادینه شدن« دکتر تائب مفهوم

خاطر هولی اکنون ب یک شاخص بود» شهرنشینی«قبالً . فهم توسعه اقدام می کنیم يهاي براي مقایسه دورهمعیار
ت اجتماعی و همچنین همه نیازها در راستاي نهادینه . کنندها همیشه تغییر مییعنی شاخص. مضر شده است... امنی

مثالً عدم استفاده درست از طبیعت، که بشر بعداً . افتند و این همان مفهوم تراژیک توسعه استفاق نمیاتّ ،کردن
. وجود آورده بود و چیز درستی نبوده استهرا بپدیده  ناییعنی تکنولوژي  ؛ده بودوجود آمهفهمید و نیازش قبالً ب
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را » بیشتر« به همین خاطر ایشان در تعریف توسعه کلمه. مثبت و در مسیر توسعه نیست ،بنابراین هر نهادینه کردنی
-ب نیازهاي مشترك بیشتر میدر روند توسعه بشري، مرتّ. کمتر مضر است ،شان، اشتراك نظرهاي بیشترآدم. آوردمی

  .  تر استتوسعه یافته ،کنداي که نیازهاي مشترك بیشتر تولید میشود و جامعه
  :فهم نیاز

ات یک به عنوان نمونه. دانداساسی می ،را در توسعه» فهم نیاز«ایشان  نظیرسري اخالقی سن تأکید بر فرزند و ح
  .بیشتر فهم شده استاین نیاز  ،توسعه در اثر لیو هشدلی درك نمیوتربیت و اهمیت انسان همیشه در ادیان بوده 

کند بیشتر خود را آشکار می ،جنوب هیافتدر کشورهاي کمتر توسعه» توسعه«در رویداد » فهم نیاز« لهئاهمیت مس
احلی، مسائلی در حالی که در اروپا بعد از طی مر. خورددر درون گره می "عدم تولید نیاز"له دیگري بنام ئبا مس و

ا مدرنیته در جنوب، ب. منجر به مدرنیته شده است پدیدار شده که تولید درونی بوده و له صورت یک مسئهام
که  هبنابراین در این جوامع نیازي تولید شد. عنوان یک نیاز در درون جوامع آنها اتّفاق نیفتاده استهتولیدشده ب

-این نظر تائب را می. ند که غلط هم بوده استاهان از مدرنیته کردکه آن هبلکه برداشتی بود همحصول خودش نبود

برمن این وقایع . ش قرار دادنگردر یک  ،اظهار کرده» تجربه مدرنیته«در کتاب  "مارشال برمن"توان با سخنی که 
اي نظیر یدهتوان در پدله را میئاین مس )1940بارمن، ( .دهدتوضیح می »شبه مدرنیته«دنیاي مدرن را با اصطالح 

درونی، نیاز به رفتن زن به  هنشدصورت نیاز تولیدهبیرون و ب انسان جنوبی از. فعالیت اجتماعی زنان مشاهده کرد
لذا فقط . ه ولی علّت تولید آن نیاز را فهم نکرده استنمود منتقلخود بیرون را مشاهده و این نیاز را به درون جامعه 

د، بلکه در پایینگیرد و رفتن به را می جنبه جنسی ترین سطوح فعالیت یک زن و زیبایی آن بیرون نه براي کار مولّ
- با عدم فهم مناسب و درست نیاز، حرکت به سمت نیهیلیسم در این جوامع، شتاب بیشتري می. شودگر میجلوه

ی و حذف لذا در حالت فردي به سمت خودکشی و حذف خود و در حالت اجتماعی به سمت نیهیلیسم طبقات. یردگ
این . کندو صورت مسئله را پاك میرود و نه فهم آن، ئله میمسصورت یعنی به طرف حذف . رودطبقاتی می

ه تزاري، جوامع آمریکاي التینئلامستوان در را می وضوعم آسیاي  و ی چون انتقال مدرنیته از اروپاي غربی به روسی
  .  ن جامعه و مهمتر از آن فهم نیاز در توسعه مهم استو لذا تولید نیاز در درو. مشاهده کردهم جنوب شرقی 

  :، نهادها و نخبگانتوسعه؛ نیاز
وسعه هم به حق آنرا طور که تجربه عینی توسعه نشان می دهد و نظریات و مطالعات تطور کلّی همانهب

به آن در سیستم نهادینه  پاسخباید تولید نیاز و  ،طبق نظریه تائب. نددر توسعه مهم هست »نهادها«، انعکاس داده
در این . شود پیاده اي از پایین جامعه توسط جامعه مدنیصورت توسعهتواند بهاگر این تولید نهادینه شود، می. شوند

-تخصصی شدن حوزه. دیگران دارند اي هستند که توان تشخیص نیاز را بیشتر ازمیان نخبگان جامعه تنها مجموعه

ت نخ ت آنها و تشخیص تفاوت نقشهاي اجتماعی و فعالیشودها میبگان در آنها باعث تشخیص نیازها و مدیری .
جامعه . ، او چه نقشی داردالزم است و در مقام نخبه اجتماعی ي براي انسانمثالً اینکه در مقام کارگزار چه چیز

داند که تولید وسعه را روندي  میطور کلّی تائب تبه.  کندها و عدم تداخل آنها را کنترل مییافته مرتّب نقشتوسعه
توسعه یافتگی   ،بیشتر باشد ،کند و هر چه نهادینه کردن تولید نیاز و فهم نیازنیاز  و پاسخگویی به نیاز را نهادینه می

ه تائب که حائزچنین از نقاط هم. بیشتر اتّفاق می افتد ت نظریکار رفتههب پنهانصورت آن گاه به نظري در بیان اهمی، 
ت مشارکت  يهاي صریحاً آشکارهرچند جنبه جامعه . باشداجتماعی و جامعه مدنی درتوسعه میهم دارد، اهمی
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یافته جهت تأمین نیازهاي بیشتر و تولید نیازهاي جدید و فراتر از آن نهادینه شدن تولید نیاز در سیستم توسعه
ت افکار مردم در جمع نظفزون. کنداجتماعی، باید تولید نیاز را در جامعه مدنی نهادینه - یسیاس رات تر اینکه اهمی

  .است اشتراك نظرشان کمتر مضر ،هاي بیشترچرا که آدم. شان استآنها و آشکار شدن اشتراك نظر
  : ه راهبردنتیجه گیري و ارای

 مدرنیسم، بر فروپاشی ذهنیتپست مکتبرغم سوت پایان ـ مطالعه نظریات توسعه نشان می دهد که علی1
خ سر آمده و میهها در داخل ایران مبنی براینکه؛ عصر تئوري توسعه، بتوسعه و همچنین تلقّی برخی افراد و گروه

جهت قصد بلند کردن این تابوت مرده را دارند، در عمل ها بیبنابراین برخی گرایی کوبیده شده وتابوت توسعه
ه توسعه همچنان با قدرت به حیشاهد بوده منتها با تجربیات عملی و نظري پربار . دهدات خود ادامه میایم که نظری

نیاز و  ،تر در این حوزه هستیم، چرا که سامان و آبادانیشاهد مطالعات عمیقگذشته در عرصه توسعه و نوسازي، 
و ایجاد  عرصه براي تغییر نگاه. یابندها تفاوت میمحورها و نگرشها، دلخواه افراد بشري است و تنها معیارها، مدل

محوري صرف را هم تعدیل کرد اما - توان انسانمی. توسعه بسیار وسیع است سنّت و الگوي جدید براي سامان و
ها که در دنیا رایج است، با ها را بر مدلی از سامانتوان اسمحتّی می. توان از کنار گذاشتن سامان سخن گفتنمی

تأمین  هاي آرمانی ورسیدن به مطلوب و ، اما در هر صورت تغییرتغییر داد زایش و رسیدن بر مدل و مفهومی دیگر
توان در را میها این تصریح به تغییر نیازها و ضرورت فهم نیاز. گشاتر ادامه خواهد یافتنیازهاي جدید و راه

ات بسیار متأخّر و جدید توسعه همچون نظریه ذاشتن بحث گ بنابراین کنار. درستی مشاهده کردهتائب هم بدکتر نظری
و یا تشویش در واقعیت  نی و ندیدن واقعیتبیوتاهتفاهم و کاشتباهی است که برخی با سوءتوسعه از مطالعات، 

گزینی و هاي توسعه در ایران و ابهام در تعریف و شاخصبه حل بحران یکار نه تنها کمکشوند وبا اینمرتکب می
یا درست ندیدن و انکار کردن واقعیت و خودفریبی، حل مشکالت را بلکه با ندیدن و  ،کنندهاي نو نمیگشودن راه

  . کنندرها کرده و گره امور را دو چندان میناتمام 
ولی . دهد که نوسازي و پسانوسازي در جهان دوشادوش هم جریان دارندمطالعات تجربی توسعه نشان می ـ2

کشورهایی هستند که همچنان در مرحله توسعه و . متفاوت است ،روند تحوالت و مراحل توسعه درجوامع مختلف
-بنابراین نمی. کنندنبال میدر کنار هم د را نوسازي قرار دارند و یا همچون ایران روندهاي نوسازي و پسانوسازي

-اي را سیاستتوان اقتضائات توسعهبلکه به فراخور حال کشورها می. گرایی سخن گفتتوان از پایان عصر توسعه

اقتضائات داخلی برخی کشورها در تأکید بر تئوري توسعه و نوسازي است و بایستی جهت . را کردگذاري و اج
  .اي و پیشبرد آن به سمت توسعه پایدار و اخالقی و توجه به کیفیت زندگی تالش کردتصحیح خطاهاي توسعه

سخن در  ، چه این تجربه وباید پذیرا بود ،باشدکه تجربه درست را از هر کجا  د که سخن وشـ باید متذکّر 3
غیر بودن، دلیل بر ناحق بودن سخن و . ایران گفته شود و چه از زبان یک غیرمسلمان چینی یا اروپایی و آمریکایی

ق علمی حاصل سالموجود، بسیاري از تحقیقات و کتب . شودتجربه نمی شایسته  هستند ودیگران ها تجربه و تعم
ه ه کن نه به گوینده  ،)ع(عبیر امیرالمؤمنین علیو به ت .باشندو تقدیر می توجاي است که این نکته. آنبه سخن توج

  .شودمیتوجهی به آن ن در برخی مواردمتأسفانه 
-هت اینگلهارت از چرخش پسامدرن بیقاتی دانشگاه پرینستون با مدیریمطالعات عمیق و پرهزینه گروه تحق - 4

سازي و کند و از ضرورت کوچکاي ارزشی در سراسر جهان حکایت میهویژه در دو حوزه ساختار نهادي و نظام
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م و تجدیدیت چنین هم. گویدساالري در عصر پسامدرن سخن میابنده با محیط نهاد دیوانمرکززدایی وانطباق منظّ
ا در . هاي مردمان این عصر تصریح دارندهاي زندگی و کیفیت محوري نگاهاین مطالعات بر تغییر ارزش کنار این ام

ه متضاد با مطالعه اینگلهارت نیست، در سنّت نهادي تطبیقی - مطالعه باید به مطالعه کسانی چون پیتر اوانز هم که البتّ
-دولت وکه وي ایران را جز( هاي یغماگر و متوسط در توسعهمشکل دولت :کندتوسعه اشاره نمود که یادآوري می

ست و ا هاساالري این دولتنقص ساختار و کارکرد دیوان عمدتاً ناشی از )کندگرایی عنوان میهاي میانه در توسعه
چون و چرا و رغم اینکه وبر اعالم کرد که عقالنی شدن جامعه یک جنبه بییعنی علی. ساالرينه ازدیاد دیوان

ا در ضمن نفوذ و رخنه فرا ،گریزناپذیر نوسازي است ت ابزاري را محکوم میام ا که گرچه کند، چرگیر عقالنی
ا انسان را اسیر قفس آهنین  ساالري آور دیوانذابو ععقالنی شدن به رشد اقتصادي و نظم عمومی یاري رساند، ام

ساالري در کند که  رشد دیوانگونه که مطالعات تجربی اینگلهارت نیز آشکار میچنین آنهم. و تولید انبوه ساخت
ساالري در جوامع مراتب دیواناما ادامه تمرکز و سلسله. شدن کمک کردهاي اولیه نوسازي به رشد و صنعتی دوره

ساالري اي چون ایران هنوز سیستم دیوانر کشورهاي در حال توسعهیی را کاهش داده است، دآبسیار پیشرفته کار
ه به مورد ا. با نقص ساختاري و کارکردي مواجه است یران هم پرداخته، در نتیجه باید به مجموع این مطالعات که البتّ

و با بازخوانی انتقادي آنها در کنار بازخوانی منابع فلسفی و علمی اندوخته شده . جوع کرد و از آنها هم بهره گرفتر
ت انسانی و اقتصادي توسعه در ایران گشودکسب براي را در دنیاي اسالم، راهی  موفّقی.  

جانبه و بازنگرانه و کار برد و در عمل نگاه همهتیاط بهباید نظریات و ابزارها را ضمن مطالعه کامل، با اح - 5
ش  نقص دارد و ادامه مسیر اساالريمدي سیستم دیوانآاینکه ایران هنوز در اداره و کار. داشت یخودتصحیح

، باید به این هم با اینحال در پذیرش و کاربست این نظریه اوانز ،دسازآنرا برطرف  کند که بایدتوسعه ایجاب می
فراگیر در کل سیستم سیاسی در  هگیرنده اصلی و غیرپراکندویکرد وي به مدیریت متمرکز تصمیمر وجه داشت کهت

 دولتیساالري و بخش غیرکند و در ضمن به ارتباط تنگاتنگ دیوانریزي توسعه تأکید میامورات اساسی برنامه
کی به جامعه( و . پردازدمی 80- 50آسیاي جنوب شرقی در دهه  شواهد وي بیشتر به. هم تأکید دارد) خودگردانی متّ

ه توجه به  چنین پایداري و توازن توسعه در ي و ایدئولوژیک حاکم بر فضاي جوامع، هماعتقاد ،فرهنگی مسائلالبتّ
ساالري شواهد ناشی از مضرات تمرکز دیوان گونه که کسانی چون اینگلهارت و نیزآن. است فول ماندهغمنظریه وي 
ساالري و نوآوري در مدیریت و افزایش کیفیت دهد، باید به تمرکززدایی از دیوانمراتب آن هم نشان میهو سلسل

، روابط و روزسازي ساختار سیاسی با الگوها و نیازهاي چرا که عدم متناسب. بها دادنیز  زندگی در عصر پسامدرن
نتیجه اینکه باید با مدیریت بومی و در عین . کندمیگرد در توسعه و بحران ایجاد عقبهاي فزاینده مردمان، خواست

  . پذیر، راهی میانه و متناسب با سطح توسعه کشور گشودحال جهان
  ایراندر هاي مدیریتی توسعه ضرورتصحیح  لزوم تشخیص - 6
ح ساالري به همراه اصالجوشی روند نوسازي و پسانوسازي در ایران، تمرکززدایی از دیوانبا توجه به هم- 

  .  اي استیک ضرورت توسعه ،ساختاري و کارکردي بوروکراسی
مناطق  که کند، ضرورت سیاست تمرکززدایی ایجاب میموجود با در نظر گرفتن بافت قومی، فرهنگی و دینی- 
گذاري بخش سیاست سیاسی توسعه داخل کرد و و گذاري فرهنگی، اجتماعیفرهنگی را در سیاست- استانی

تی را به کرد واگذارخود این مناطق  غیرحاکمی.  
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و بقیه  فتههاي کالن را به عهده گردستگاه مرکزي سیاست در ایران بایستی تنها نقش کنترلی و تنظیم سیاست- 
  .فرهنگی واگذار نماید - به مناطق استانی گذاري و اجرا راموارد  سیاست

ه به عامل روانی نقش و مسؤهاي فوق در کناجراي سیاست-  ار توجت و رقابت، به یک ضرورت تبدیل میولی-

ر بودن ذهنیِ. شود مورد ) یاحساس ذهن( چه در خانواده و چه در اجتماع، فردي و جمعی، داشتن نقش و متصو
ه و احترام واقع شدن، تها و مسایفاي درست و بهتر نقش توج ولیت شتر و حتّی تمایل به قبول مسؤپذیري بیؤولی

اي هاي توسعههمراه رقابت ایجاد شده در فعالیتهچنین نکته روانی ب. کندرا ایجاب می متعهد شدهفراتر از میزان 
  .کندمی باي را ایجاهاي توسعهها براي خود، توفیق بیشتر سیاستبین مناطق براي کسب بهترین

ب شده تا ها، باید گفت، اگر چه فرایند جهانی شدن سبـ در مورد جهانی شدن و تأثیرات آن بر توسعه دولت7
ه داشت که حتّی درهاي تازهگرا با چالشهاي توسعهدولت ا باید توج رات سازمان  اي مواجه شوند، ام چارچوب مقرّ

ویژه از طریق راهبردهاي تقویت ه، فضاي چشمگیري براي تقویت صنعتی شدن بومی ب(WTO) تجارت جهانی
افزار و نیمه کامپیوتر، نرم( مثل صنعت انفورماتیکحتّی در مورد خاصی . آموزش و تحقیق و توسعه وجود دارد

گرایانه هاي فراملّی جاي راهبردهاي ملّیمطالعات نشان داده که هر چند نزدیکی هر چه بیشتر به شرکت) رساناها
ه همچنان ادامه داردهاي ملّیهاي برنامهمیراثولی با این وجود اولیه را گرفته،  نده جهانی ارتباطات فزای. گرایانه اولی

الین فراملّی جنبشنان فچهم حوي که بتوانند با نگرا مستعد ساخته، بههاي محیط زیستی و اخالقضا را براي فع
المللی، ی و مطرح کردن آن در نهادهاي بیناي و ایجاد افکار عمومالمللی و فعالیت رسانههاي بینتشکیل کنفرانس

  .انی توسعه بکشانندها را به رعایت  مسائل اخالقی و انسدولت
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