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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی 

  151 -168 ، صفحات1390 دی و آذر، 10 و 9های  شماره
  
  د در اقتصاد توسعهیضرورت مطالعات جد

 
 1یرود ندهیمحسن زا

  
وم  و مفها مشخص و جداگانه از اقتصاد توسعه به معنیسشنا شود که با اتکاء به دو روش ی متالشن مقاله یدر ا
 گردد ی برم1950 یها سال نوع اول مطالعات توسعه که به قبل از یشناس در روش. یابیم توسعه دست یواقع

در .  علم توسعه وجود نداردیها ی به قانونمندیباشد و اعتقاد ی میمتفاوت و متعددف ی تعاریتوسعه دارا
بودن  یم و با توجه به اکسیوماتیک با علم توسعه سروکار دارشود می آغاز 1950 نوع دوم که از شناسی روش

توسعه ره ازتوان به یک جوهره و عصا ریخی میلعات عینی و تاهای مطا روشاز  این علم در این روش و
دوم که میردال برنده   نوعشناسی روشکید به أقاله با تدر این م .رساند دست یافت که چیستی توسعه را می

ی مطا لعه در ها روشبا توجه به  کنیم و های این علم توجه می گیاشد به ویژب ن میآکننده آغازجایزه نوبل 
های  ویژگی. تواند جوهره و عصاره توسعه را نشان دهد پردازیم که می تعریف از توسعه میاین روش به یک 

مطالعات ، ) نوع اولشناسی روش( مروری به تعاریف موجود از توسعه،  اقتصاد توسعهشناسی روش، علم توسعه
 استنتاج یک تعریف سازگار با توجه به ابعاد توسعه، ) نوع دومشناسی روش(  و عینی در تعریف توسعهتاریخی

  شنهاداتی و پیریگ جهینت و ارائه )چیستی توسعه(
  

توسعه اقتصادی، مطالعات تاریخی، مطالعات عینی، تعادل سنتی، تعادل مدرن،   : کلیدیهای واژه
 .زا تعادل بحران

  
  
  مقدمه. 1

 به صورت یک علم 1950  سالهای مهم علم اقتصاد است که از   اقتصادی یکی از شاخصتوسعه
برنده جایزه (شاید بتوان گفت که میردال سوئدی . مجزا در ادبیات علم اقتصاد شناخته شده است

های علمی این حوزه از علم اقتصاد را  ن کسی بوده است که پایهنخستی 1950در دهه ) نوبل اقتصاد
کار مطالعه توسعه در دستور حال کشورهای در فقردلیلبه بعد مطالعه از آن تاریخ . ده استبنا نها
 اقتصادی توسعه به دلیل عوامل ذیل علم 1950ی ها سال از پساصوالً . دانان قرار گرفته استاقتصاد

   :های آن شکل گرفت به صورت جدی مطرح و قانونمندی
                                           

  m_roody2000@yahoo.com                                           .             زاد اسالمی کرمانآگروه اقتصاد دانشگاه  استادیار. 1
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152 10 و 9های   شمارهسال یازدهممجله اقتصادی             

 توجه مردمان و تازه به استقالل رسیده وحس ناسیونالیستی و آزادیخواهی کشورهای  −
 ماندگی این کشورها  های این کشورها به وضعیت نامساعد و عقب دولت

الجیشی و استراتژیک   بلوک شرق و غرب به موقعیت سوقدوتوجه کشورهای پیشرفته  −
 کشورهای در حال توسعه

  وجود جنگ سرد −
 :  به صورت ذیل مطرح کردهای علم توسعه اقتصادی را توان ویژگی بر این اساس می

 .این علم یک علم جوان است −

های این علم مداوم در  باشد و بنابراین قانومندی موضوع این علم کشورهای در حال گذار می −
 . تفاوت دارد لذا ماهیت این علم با علوم دیگر ،حال تغییر و تکامل است

 توسعه مورد مطالعه و  حال  در بطن و زمینه کشورهای درستبای میهای این علم  قانونمندی −
 . استخراج قرار گیرد

 عهده رهای این علم را ب  کشف قانونمندییتتوسعه مسئول حال اقتصاددانان کشورهای در −
 . دارند

  :شود  میاین مقاله بر اساس فصول زیر سازماندهی
ید  مجزا در مطالعات اقتصاد توسعه خواهیم پرداخت و با تأکشناسی روشدر ادامه به دو نوع 

 اشاره ،تواند چیستی توسعه را نشان دهد توسعه که میجوهره  عصاره و  بهشناسی علمی به روش
  .م کردیخواه

  
  شناسی اقتصاد توسعه  روش. 2

 کامالً متفاوت از اقتصاد توسعه اشاره کرد که شناسی روشتوان به دو  در ادبیات توسعه اقتصادی می
 اقتصاد شناسی روشاختالف در این دو نوع . باشند های منحصر به خود می  دارای ویژگییکهر 

گردد که آیا اصوالً اقتصاد را یک علم اجتماعی محض  توسعه به ماهیت و موضوع علم اقتصاد برمی
مسلماً این موضوع در برداشت ؟  تجربی است-دانیم یا اعتقاد داریم که اقتصاد یک علم اجتماعی می

  . گذارد ما از توسعه اثر می
 اقتصاد یک علم ،گردد  برمی1950 از پیشی ها سال به نوع اول توسعه که ناسیش روشدر 

شود و بر این اساس توسعه مفهومی است کامالً ذهنی و ازلی و   گرفته میرکامالً اجتماعی در نظ
شود با   میآغاز به بعد 1950ی ها سال نوع دوم که از شناسی روش در امادارای تعاریف متفاوت 

توسعه از سوی میردال توسعه اقتصادی مفهومی است کامالً عینی و تاریخی و دارای شدن علم  مطرح
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153     ضرورت مطالعات جدید در اقتصاد توسعه 

میردال . های مهمی را در این زمینه برداشت  سال پیش گام60 میردال در ویک تعریف و جوهره 
 به نقش ساختار فرهنگی در 1950باشد که در دهه  کننده مباحث جدید و علمی توسعه میآغاز
وی اعتقاد داشت که تا زمانی ساختار فرهنگی یک جامعه تغییر . د داشته استیند توسعه تأکیافر

  . توانیم به آینده توسعه یک کشور امیدوار باشیم نکند و پذیرای مفاهیم جدید توسعه نباشیم نمی
های یک ساختار  باوری ویژگی باوری و آینده باوری و انسان میردال اعتقاد داشت که علم

  . تواند مسیر را برای تحوالت سایر ساختارها فراهم کند  است که میفرهنگی مناسب توسعه
 از ستبای می وی سنتی به تولید و کسب درآمد پرداخت ها روشتوان از  اعتقاد به اینکه نمی

 تمامنیروی خالقیت و فکر و نوآوری و آموزش در دنیای جدید استفاده کرد و اینکه احترام به 
باشد و  پذیر نمی های انسانی امکان باشد و توسعه بدون این سرمایه میها یک اصل در توسعه  انسان

تجربی کشف و  ی علومها روشتوان آن علت را از  ای علتی دارد و می اعتقاد به اینکه هر پدیده
باشد که از  های یک ساختار فرهنگی مدرن کامالً محسوس می بررسی کرد، همه در ویژگی

های اقتصاد توسعه را   در جدول ذیل ویژگی.باشد علم اقتصاد می نوع دوم شناسی روشهای  ویژگی
  . آوریم  متفاوت به طور خالصه میشناسی روشدر این دو نوع 

  
  )1950بعد از (شناسی نوع دوم علم توسعه  روش  )1950قبل از (شناسی نوع اول اقتصاد توسعه  روش

  توسعه مفهومی است کامالً ذهنی   
  الً ازلی توسعه مفهومی است کام  
  توسعه مفهومی است کامالً کیفی   
   توسعه مفهومی است با تعاریف متفاوت  
  گیری   توسعه مفهومی است بدون اندازه 

  توسعه مفهومی است بدون قانونمندی   

  توسعه مفهومی است کامالً عینی   
   توسعه مفهومی است کامالً تاریخی  
   توسعه مفهومی است کامالً کمی  
  سعه مفهومی است با تعریف مشخص  تو 
  گیری  توسعه مفهومی است قابل اندازه  
   توسعه مفهومی است با قانونمندی مشخص  

  
 به ماهیت علم اقتصاد و موضوع شناسی روش اختالف در این دو نوع ،گونه که اشاره شد همان
یم و علم اقتصاد را صرفاً علم اینکه ما علم اقتصاد را از رفتارهای اقتصادی تفکیک کن. گردد آن برمی

 موضوعات را در این رهای اقتصادی در نظر بگیریم و سای های رفتارها و یا پدیده کشف قانونمندی
  .  بسیار مهم و اثرگذار استشناسی روش در تفکیک این دو ، دخالت ندهیمحوزه

ه اقتصادی های توسع تواند در اجرای برنامه اهمیت این مسئله به قدری زیاد است که می
  دخالت دولتحوزه دخالت دولت نیز این مسئله اهمیت دارد که  اثرگذار باشد حتی در مقوله

گذاری  ایم به قیمت  عمومی تا چه حد توانستهکاالهایای باشد و در زمینه   در چه محدودهبایست می
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154 10 و 9های   شمارهسال یازدهممجله اقتصادی             

مسئله  به اعتقادی آیاکند   ارائه میدولت و اصوالً با چه قیمتی کاالهای عمومی را یابیمآنها دست 
گیرد که  شناسی علم اقتصادی قرار می  اینها در چهارچوب موضوع و روش؟ خیریا داریم  دومبهینه
 یکی از مسائل مهمی که در تفکیک این ، مثاله عنوانب. تواند سرنوشت یک جامعه را تغییر دهد می

  . باشد گیری توسعه می شناسی اهمیت دارد توجه به معیار اندازه دو نوع روش
مسلماً .  استگیری کامالً کیفی و غیرقابل اندازه شناسی نوع اول توسعه یک مفهوم در روش

های توسعه   شود آنگاه هدف برنامهغالبی توسعه اه ریزی که در برنامه  هنگامیشناسی روشاین 
نگامی که  هاما ،تواند واقعاً بیانگر توسعه باشد باشد که نمی دستیابی به رشد اقتصادی باالتر می

های توسعه مورد مالک قرار گیرد آنگاه   عنوان استراتژی غالب در برنامهشناسی نوع دوم به روش
  . های توسعه رسیدن به توسعه خواهد بود مسلماً هدف برنامه

گیری کرد یک مسئله مهم و قابل مطالعه  توان توسعه را اندازه اینکه چگونه و به چه روشی می
هایی مانند تولید  توان گفت که در ادبیات علم توسعه با شاخص می بصورت خالصه امااست 
البته اگر . گیری توسعه استفاده کرد توان به عنوان یک شاخص تلفیقی برای اندازه  می1ای توسعه

 جزء بررسیحلی  ماندگی یک کشور را بررسی کنیم راه بخواهیم به صورت واقعی درجه عقب
  . سی وضعیت آنها از لحاظ عقب ماندگی نداریمو برر ی یک جامعهتک ساختارها تک

 ساختارها که نتیجه کار تمامگرفتن یک حد قابل قبول و مشخص در  نظر  با در،به عبارت دیگر
توان وضعیت ساختارها را نسبت به این معیارها  باشد می پردازی و تولید علم می مؤسسات نظریه

فنی و ها و روابط  ث تعیین معیارها و استفاده از مدلالبته بح. بررسی و اظهارنظر منطقی داشته باشیم
این معیارها .  جداگانه به آن پرداخته شودبایست میمعادالت در هر ساختار یک مسئله مهم است که 

 صحیحهای   و انتخاب سیاست اریذیند منسجم و یکپارچه به سمت سیاستگاو ضوابط فنی در یک فر
توان از مبانی ارزشی و ایدئولوژیکی هر جامعه فاصله داشته  یشود که مسلماً نم اقتصادی منتهی می

 مسلماً این معیارها منطبق با عقل سلیم و مطابق با معیارهای عرفی اماباشد و مستقل و جدا باشد 
  . شود و در تمام دنیا مشترک است جهانی است که مختص با یک کشور نمی

های توسعه  تواند در اجرای برنامه باشد که می هدف ما در این مقاله تأکید به چیستی توسعه می
 قبل از واردشدن به مقوله چیستی توسعه و رسیدن ،بر این اساس. اقتصادی یک جامعه اثرگذار باشد

                                           
نامه دکتری جناب  برای اطالعات بیشتر به پایان. شود های اقتصادی گفته می افزوده مدرن بخش  تولید توسعه به مجموع ارزش.1

  . مراجعه شود راد یا راهنمای دکتر عظیمی دکتر ایمانی آقای
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ی عینی و تاریخی که مسلماً به ما یک تعریف واحد و سازگار ها روشبه جوهر و عصاره توسعه با 
  . جا ابتدا نگاهی گذرا به تعاریف مرسوم توسعه خواهیم داشتدهد در این با توجه به ابعاد توسعه را می

  
   نوع اول شناسی روشتعاریف مرسوم از توسعه براساس . 3

 این تعاریف در تمام.  تعریف از توسعه شده است40شناسی تا به حال بیش از  براساس این نوع روش
تر شده است  تعاریف جامعتر و علمیزمان این   به مرورامااند  زمان و مکان اعتبار و حامیانی داشته

های یک   ویژگیلحاظتوان گفت که از هر  شود می  که امروزه از توسعه مییکه تعاریف صورتی به
ایم، در   بحث ما این است که با چه قیمتی و چه زمانی به این تعریف رسیدهاماتعریف علمی را دارد 

ی عینی و تاریخی مستقیماً به جوهره ها روش توان با اتکا به  نوع دوم میشناسی روشصورتی که از 
توان  بندی کنیم می  از توسعه را طبقهیتاگر بخواهیم تعاریف متفاو. و عصاره توسعه دست پیدا کرد

   : که عبارتند ازبندی کرد دسته) پارادایم( مکتب فکری 5آنها را در 
ی به عبارت دیگر اقتصاد ملی یا همان رشد ناخالص توسعه عبارت است از افزایش تولید −

GROWTH = DEVELOPص ملی ال است و تنها تفاوت میان این دو مفهوم در ترکیب تولید ناخ
 . است

 . ملی که همراه با تحوالت تکنولوژیکی باشد ناخالص توسعه عبارت است از افزایش تولید −

یکی  از اینکه با تحوالت تکنولوژپیشملی که  ناخالص توسعه عبارت است از افزایش تولید −
 . همراه باشد، تحوالت فرهنگی و اجتماعی الزم را ایجاد کرده باشیم

ملی که ابتدا شاهد تحوالت فرهنگی و اجتماعی  ناخالص توسعه عبارت است از افزایش تولید −
 تحوالت تکنولوژیکی به دنبال آن رخ دهد و در نهایت باعث توزیع عادالنه درآمدها ،سپسباشیم و 

 . شود می

ر تر درآمدها فق ملی که عالوه بر توزیع عادالنه ناخالص  است از افزایش تولیدتوسعه عبارت −
  . مطلق را از بین ببرد و فقر نسبی را محدود کند

جانبه و عظیمی   مباحث توسعه از زمان اقتصاددانان کالسیک با توجه به تحوالت همهآغازدر 
د میر توسعه را همان رشد اقتصادی که در جامعه انگلیس رخ داده بود، اقتصاددانان توسعه مانن

کردند و تنها تفاوت میان این دو مقوله در ترکیب تولید ناخالص ملی و چگونگی استفاده  قلمداد می
ای از منابع مولد و   اگر جامعه. بوده استاز نیروهای مولد در ایجاد رشد اقتصادی و یا درآمد ملی

رساند و اگر صرفاً با اتکاء  د این مفهوم توسعه را میاشتغالزا جهت تولید و درآمد استفاده کرده باش
. ملی رسیده باشد با رشد اقتصادی سر و کار داریم ناخالص به منابع اولیه و ثروت ملی به افزایش تولید
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کشورهای به ویژه توسعه  حال با گذشت زمان بسیاری از اقتصاددانان توسعه با بررسی کشورهای در
به نقش تحوالت تکنولوژیکی اشاره کردند و اظهار داشتند که افزایش خیز حوزه خلیج فارس  نفت
اقتصادی است و اگر توأم با  ملی اگر به همراه تحوالت تکنولوژیکی نباشد رشد ناخالص تولید

  . باشد تحوالت تکنولوژیکی باشد توسعه می
ا از دست داد  در اقتصاد توسعه اعتبار خود رنیزمجدداً با گذشت زمان این نظریه و تعاریف 

توسعه که وابسته به کشورهای استعمارگر بودند از تکنولوژی وارداتی  حال  اغلب کشورهای دراغلب
اینگونه اقتصاددانان به نقش . اند  بودهمواجهملی هم  ناخالص کردند و با افزایش تولید استفاده می

د و اعتقاد داشتند که تا دانستن تحوالت فرهنگی و اجتماعی را مهمتر از تحوالت تکنولوژیکی می
تحوالت فرهنگی و اجتماعی در یک جامعه رخ ندهد و همه افراد یک جامعه پذیرای توسعه نباشند 

 از این مرحله به گروهی از اقتصاددانان پس. بین باشیم توان به تحوالت تکنولوژیکی صرفاً خوش نمی
ی حتی اگر با تحوالت فرهنگی نیز رسیم که اعتقاد داشتند که افزایش تولید ناخالص مل  میتوسعه

های باالی درآمدی از   توزیع عادالنه درآمدها نگذارد و یا سهم گروهبر هیچ اثری اماهمراه باشد 
 بنابراین زمانی افزایش ،تواند به توسعه منتهی شود های فقیر باشد این نمی این افزایش بیشتر از گروه

توان به توسعه اقتصادی امیدوار  دها باشد آنگاه میملی در جهت بهبود توزیع درآم ناخالص تولید
  . باشیم

باشد  کردن فقرنسبی می بردن فقر مطلق و محدود بین  تأکید اقتصاددانان امروزه به از،در نهایت
  . شود های فرهنگی و انسانی توسعه بیشتر توجه می که به جنبه
 گیرد که هر اوتی جای میشود در این مکاتب فکری تعاریف متف گونه که مالحظه می همان

نیافتگی این   به مرور زمان و با شناخت بیشتر مشکالت توسعهامااند   در زمان و مکان اعتبار داشتهیک
  . اند تر شده تعاریف جامعتر و علمی

دان اقتصاد (رمیاسمیت اقتصاددانی چون  دامآ مباحث توسعه که شاید از زمان آغازدر 
 اشاره کرد که میسراتوان به  ه داده است تا در دسته پنجم که میتعریفی از توسعه ارائ) کالسیک

داند یک سیر تحول و  های واالی انسانی می توسعه را فرایندی فرهنگی جهت رسیدن به ارزش
  . خورد تکامل از تعاریف توسعه به چشم می

  
  ) شناسی نوع دوم  براساس روش(مطالعات تاریخی و عینی در تعریف توسعه . 4

 توسعه جوهرهیابی عصاره و  شناسی نوع دوم توسعه هدف بررسی و ریشه توجه به روش جا بادر این
توان به دو روش  شود می  میآغاز به بعد 1950 ساله که از عدر حوزه مطالعات علم توس. باشد می
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 یک مفهوم و عصاره از ها روشمجزا برای تعریف و چیستی توسعه اشاره کرد که هر دوی این 
  .رساند  میتوسعه را

  
  روش مطالعات عینی . 4-1

های مشترکی دارند و آنها را   که ویژگیپرداختن به گروهی از کشورها اتو در این روش می
نیافته قلمداد  های مشترک توسعه شناسیم و یا گروهی از کشورهایی که با ویژگی یافته می توسعه
  . شوند می

های   و آن اینکه ویژگیدست یافت توان به یک موضوع مهم از بررسی این کشورها می
 بلکه ،یافتگی باشد تواند معیار توسعه نمی...  مساحت و ، منابع،جمعیتسطحی و ظاهری مانند 

شود  ه میمشاهدای است که در همه ساختارهای آنها  جانبه  این جوامع تغییرات همهتماممشترک  وجه
اند که متناسب با تمدن جدیدی است  فتهو این جوامع به ظرفیت جدیدی از دیدگاه اقتصادی دست یا

 به این اصل است که این جوامع نهادهای متکیاساس این تمدن جدید . یافته استکه در آنها شکل 
ما به  در مطالعات عینی ،بنابراین. اند متناسب با اندیشه دوران تاریخی خود ساخته) ساختارهای(

ظرفیت که این جوامع را در یک سطح باالی توان اشاره کنیم  جانبه ساختارها می تحوالت همه
کار و افزایش درآمد با امنیت بیشتر  وری نیروی  افزایش بهره، افزایش فراغت.اند ده قرار داتاریخی

  .یافته امروز هستند های مشترک جوامع توسعه همه از ویژگی
  

  ی مطالعات تاریخیها روش. 4-2
 به صورت یک 14 در قرن  که صنعتی و جوامعی تحوالت انقالب ماقبلدر مطالعات تاریخی دوران

 از آن در دوران پیش انقالب صنعتی و حتی گسترده و با تحوالت اند شده جامعه سنتی اداره می
شویم که هیچ شباهتی با   و جدید میمدرن شاهد جوامعی 18 ما در قرن شود و  تأکید میرنسانس

  : ه سه نوع جوامع اشاره کردتوان ب در این دیدگاه می. جوامع گذشته خود ندارند
 )های سنتی تعادل(جوامع سنتی  −

 )زا های بحران تعادل(جوامع در گذار  −

  )های مدرن تعادل(جوامع مدرن  −
گذار است که ما شاهد یک  حال های خاصی دارند و صرفاً در جوامع در  ویژگییک ازهر

 قرار داده اسکون و ایستباشیم که وضعیت این کشورها در حالت   ساختارها میتمامدوگانگی در 
باشند که هر دو دارای   جوامع درگیر و در تقابل دو شبه جوامع سنتی و مدرن میین ا، زیرااست
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نه  در جای خود درجا بزنند همچنانشود این جوامع  باشند که باعث می های خاصی می ویژگی
  ساختارها هستند نهتمامهای دائمی در  ی و مداوم دچار بحراندگر  داشته باشند و نه عقبپیشرفتی

 است که دچار نها عمدی و از روی برنامه باشد بلکه طبیعت این جوامع این چنی  این بحراننکهیا
  . التهاب و بحران هستند

شود که براساس  ها دیده می  زمینهتمامای در   در جوامع مدرن تحوالت گسترده،در مقابل
گونه  در این. ر محور ساختار فرهنگی جستجو کرد د را ریشه این تحوالتبایست  مینظریات میردال

 مستقل هویتتوان به یک  می در ساختارها هستیم و همگراییجوامع ما شاهد یک نوع همبستگی و 
  . فرهنگی اشاره کرد

 و مفهوم واقعی ا به معنبخواهیم چه از روش مطالعات عینی و چه از مطالعات تاریخی ،بنابراین
 یک هجانبه یک جامعه سنتی ب سعه عبارت است از تغییر و تحول همه توبنگریمتوسعه ) چیستی(

  . گذار با یک جامعه مدرن حال جانبه یک جامعه در جامعه مدرن یا تغییر و تحول همه
ای که  توسعه عبارت است از بازسازی کامل یک جامعه به ویژه از دیدگاه ایجاد نهادهای تازه

در جریان این بازسازی و این نهادسازی جدید . ید باشندهای مهم جد متناسب با بصیرت و اندیشه
  . یافته است ای توسعه  جامعهبه دست آمدهشود و نتیجه  تمدنی تازه ایجاد می

 است که این کشور نتوانسته به اندازه ایافته باشد به این معن توسعه  اگر کشوری کمتربنابراین،
  .  و بصیرت عصر خود نماید یشهکفایت نهادهای اصلی زندگی خود را متناسب با اند

 که متکی به ها ساختاردر تمامتوسعه یعنی رسیدن به یکسری از معیارهای علمی و جدید و نو 
، های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی رفع دوگانگی باوری است که نتیجه آنها باوری و انسان علم

ارچوب کردن چ مهمتر مشخصاز همه و افزایش تدریجی ظرفیت تاریخی و رسیدن به رفاه اقتصادی 
  . باشد های علوم می پردازی در حوزه  ساختارها که نتیجه توسعه علم و نظریهتمامقوانین و مقررات در 

 یک حول و حوش توسعه یعنی بازسازی کامل و همه شمول نهادهای یک جامعه در لذا
 نهادهای فرهنگی، های زندگی اعم از یند توسعه همه جنبها لذا در فر،محوری اندیشه و بصیرت

  . مورد بازسازی نهادی قرار گیرندستبای می... المللی و  ، سیاسی، اقتصادی، بینیاجتماع
این تغییر، . توسعه در واقع به مثابه تغییردادن تمام ساختار کیفی و کمی یک ساختمان است

اد در آن  در شرایطی صورت گیرد که تمام افرستبای می است به ویژه که دشواریتغییر بسیار 
توسعه عبارت است از تحول یک تمدن یعنی تمدنی در جریان یک توسعه . ساختمان ساکن هستند

ها در  تمدن، دستاوردهای مادی و معنوی انسان .شود رود و تمدنی دیگر جانشین آن می از بین می
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ت و ای از اندیشه و کالم، حول محور خاصی از بصیر یک دوران طوالنی است که حول محور ویژه
  . شناخت درباره انسان شکل گرفته است

.  بودتاسترافی  ایده دنیا متکی برتمام در جامعه ماقبل از سنتی تمدن موجود در به عنوان مثال،
 این نگرش جوامع دیگری بوده و هست که این نگرش را ندارند و معتقد به برابری ،در مقابل

به هر حال، هر تمدن بر پایه . سازد ی دیگر میای متفاوت و دنیای چنین نگرشی جامعه. هاست انسان
 هر ،در عین حال. کند گیرد که با زوال آن اندیشه، آن تمدن سقوط می اندیشه اساسی شکل می

تواند از آن تجاور  تمدن براساس اندیشه و بصیرت ویژه خود دارای وضعیت خاصی است که نمی
  . سازد یکند یعنی اندیشه اصلی یک تمدن، ظرفیت آن تمدن را م

های   به این نکته مهم اشاره کنیم که در توسعه با واقعیتستبای میچیستی توسعه بنابراین، در 
ای نیست که توسعه را خوب بدانیم یا آن را بد  های ما سلیقه بیرونی سر و کار داریم و بحث و بررسی

یرذهنی است و مسأله از دیدگاه علوم تجربی این است که توسعه یک واقعیت عینی غ. بدانیم
  .  آنرا بشناسیم و آن را تجزیه و تحلیل کنیمستبای می

 واقعیت بیرونی مشاهده شد، مطالعه شد و شناخت از آن زمانی کهاز دیدگاه روش علمی 
. کنیم  فرضیه را آزمون میسپسسازیم،  شویم و فرضیه می حاصل آمد حال وارد تفکر و اندیشه می

 در کاربرد قانون علمی به واقعیت بیرونی باز مجددرسیم و   به قانون و تئوری علمی میپس از آن
کنیم و به این وسیله هم شناخت خود را متحول  مداوم تکرار میبه صورت یند را اگردیم و این فر می
 توسعه به عنوان یک پدیده خارجی که قابل ،که اشاره شد طور همان. کنیم و هم جهان خود را می

و کافی  این پدیده امکان ظهور دارد .گیرد شناخت از روش علوم تجربی است مورد بررسی قرار می
این . ها را تکرار کنیم های آن را کشف کنیم و این قانومندی ی علمی قانومندیها روشاست که از 

خود شود این پدیده خود ب  بسترسازی و شرایط الزم و کافی ایجادکردن است که باعث میمعنایبه 
  . ظهور کند

خارجی در نظر بگیریم که   که توسعه را بعنوان یک پدیدهیابد می مفهوم زمانیاینگونه مسائل 
ی از کشورها نسبت به کشورهای دیگر ست و باعث جدایی برخ ارخ دادهای از تاریخ  در مرحله
  . ی علمی تکرار شودها روشتوان از  این پدیده قانونمندپذیر است و می. شده است

شده  است به سوی معیارهای پذیرفته  ساختارهای جامعهتمامتوسعه به مفهوم تغییر و تحول 
العمل داشته باشیم و باید پذیرای   تنش و عکسبایست ناگزیر می در این تحول جدیدعلمی و 

 این بستگی دارد به  وند پیروز شوندنتوا  مییکحال کدام. مقاومت ساختارهای قدیمی گذشته باشیم
شدن در  ایم به صورت نهادی توسعه را ایجاد کنیم و مسلماً ریشه این نهادینه  چقدر توانستهاینکه
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سرعت تواند به تحوالت ساختارها  آنچه می ،به عبارت دیگر. شود ساختار فرهنگی جامعه خالصه می
  این بستر و محیطبایست به این معنا که می. ای است کردن فرهنگ توسعه چگونگی نهادینه ،دهد

  .  ساختارها باشیمتمامالزم فرهنگی آماده شود که ما بتوانیم پذیرای مفاهیم نو در 
باوری و وجود سایر باورهای نو در فرهنگ هر جامعه که  باوری و آینده ، ایجاد علمدر واقع

  . کننده سرعت حرکت دوران گذار باشد تواند تعیین ریشه در مدارس ابتدایی دارد می
توان به سه  رسیده می واکنش ساختارهای قدیمی با ساختارهای نو و تازهدر کنار این کنش و 

  . نوع تعادل که در اقتصاد توسعه مطرح است اشاره کرد
  

 های سنتی  تعادل −

ها جامعه با یک بصیرت و  گردد و اصوالً در این نوع تعادل  برمی14این نوع تعادل به جوامع قرن 
 اگر مرگ و میر باال ، مثاله عنوان ب.ن خود انطباق داردهای دورا  روبرو است که با ویژگیشدان

و نتیجه تعادلی بر جمعیت وجود و باال است است فرهنگ زاد و ولد نیز در زمان خود وجود دارد 
های معیشتی نیز شناخته  های سنتی به عنوان تعادل تعادل. دارد که مختص دوران خودش است

  . شوند می
  
 های مدرن  تعادل −

گردد که کشورهای   تحوالت انقالب صنعتی و رنسانس فرهنگی و علمی برمیهعادل باین نوع ت
 ساختارها منطبق با شرایط تمامبصیرت و دانش در . شوند ها اداره می صنعتی امروزه از این نوع تعادل

ه  ب.باشیم  ساختارها میتمام بنابراین شاهد یک نوع همگرایی و تعادل در ،روز و دنیای مدرن است
 لذا مجدداً تعادل در یافته زاد و ولد نیز کاهش اما مرگ و میر در حال کاهش است ، مثالوانعن

ها ممکن  در این گونه تعادل. شود که جنسیت آن از نوع مدرن است ه میمشاهدساختار جمیعت 
  .  مقطعی و زودگذر خواهد بوداماه شود مشاهد اقتصادی های است نوسان

  
 زا  های بحران تعادل −

گذار است یعنی کشورهایی که هنوز نتوانسته به دنیای مدرن  حال نوع تعادل خاص کشورهای دراین 
اند، کنش و واکنش ساختارهای قدیمی با ساختارهایی   از جامعه سنتی خود نیز فاصله گرفتهامابرسند 

که اند یک نوع دوگانگی را در اغلب ساختارها ایجاد کرده است  که تازه به مرحله ظهور رسیده
 تعادل در ساختار جمعیت ، مثالبه عنوان. باشد  ساختارها میتمامهای دائمی در  نتیجه آن بحران
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از دوران متأثر  فرهنگ زاد و ولد امامرگ و میر به دلیل ارتباط با دنیای خارج در حال کاهش است 
  .سنتی و در حال افزایش لذا بحران و انفجار جمعیت در این کشورها امری طبیعی است

کردن   چگونگی نهادینه،سرعت دهد تواند به تحوالت ساختارها  آنچه می،به عبارت دیگر
ای است یعنی باید این بستر و محیط الزم فرهنگی آماده شود که بتوانیم پذیرای  فرهنگ توسعه

 نو باوری و وجود سایر باورهای باوری و آینده  ایجاد علم،در واقع.  ساختارها باشیمتماممفاهیم نو در 
کننده سرعت حرکت دوران  تواند تعیین  فرهنگ هر جامعه که ریشه در مدارس ابتدایی دارد میدر

  .گذرا باشد
 به هر صورت این امااین کشورها نتوانستند در راستای تحوالت انقالب صنعتی حرکت کنند 

  .عالیای بلکه تحولی گذرا و به صورت انف  نه تحولی توسعهامااند  کشورها نیز متحول شده
پذیری هر یک و آنچه که القا  یند جامعهانیافته دو شبه جامعه وجود دارد که فر در جامعه توسعه

ی اکند خاص خود آن و متفاوت با دیگری است و تعارض بین این دو زیرمجموعه به معن می
 فرهنگ یک جامعه ،در مقابل. ماندگی آن است  کل جامعه و استمرار عقبماهویگسیختگی  هم از
یابد که در کنار  ای فاقد دوگانگی و برخوردار از وحدت مقصد از اجزایی تشکیل می ازگار جامعهس

فرهنگ یک . وظیفه ساخت ارزش موجود و ایجاد تغییرات مثبت در آن را بر عهده دارندتنها هم 
 و انسجام کار اجتماعی یا توزیع منافع مادی و معنوی بین  افراد را موجه جلوه داده جامعه نحوه تقسیم

  . کند  جامعه را حفظ میهیئت
یافته دارای کارکردی واحد است و  پذیری در یک جامعه  توسعه یند جامعها فر،به همین ترتیب

شوند و این موضوع  هایی است که به آنان محول می سازی افراد برای تقبل و پذیرش نقش آن آماده
  .  داردبسیاریمیت در ایجاد نظم و سازگاری بین ساختارهای یک جامعه اه

   
  گار با توجه به ابعاد توسعه زاستنتاج یک تعریف سا. 5

کردن موضع علم توسعه و روش مطالعه علم توسعه به چیستی توسعه   از مطرحپسدر این مقاله، 
شناسی جدید علم توسعه با یک ترتیب  توان از دو طریق در روش پرداختیم و بحث کردیم که می

  . رساند که در واقع جوهره و عصاره توسعه را میعلمی از توسعه رسید 
اند  از روش مطالعات تاریخی بحث بر سر کشورهایی است که در یک دوران تاریخی نتوانسته

گذار مطرح هستند و علم توسعه از  حال  کنند و امروزه بعنوان کشورهای درطیکه پروسه توسعه را 
پردازد و چگونگی تحوالت این کشورها به دوران  یرها مو به بعد به مطالعه تمام این کش1950 سال

  . گیرد مدرن در حوزه مطالعات علم توسعه قرار می
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 به این موضوع رسیدیم که شاهد یک تغییرات عینی از روش مطالعات ، دیگرسویاز 
کار و  ی نیروییفزایش کارااجانبه و گسترده در گروهی از کشورها هستیم که نتیجه آن جزء  همه

های علمی و   ناشی از پذیرفتن یکسری از واقعیتاینکار نیست و  فراغت و بازدهی نیرویافزایش 
 به .شده علمی و نو در تمام ساختارها و شئونات زندگی این کشورها است های پذیرفته شاخص

توان تصور کرد که تغییراتی در ساختار اقتصادی و زیربنایی ایجاد شود بدون   نمی،عبارت دیگر
 در حوزه ساختار به عنوان مثال، .گی تغییراتی اتفاق نیفتاده باشدساختار سیاسی و فرهناینکه در 

 14در جامعه سنتی قرن . یابد تغییر میاقتصادی نگرش به انتقال و یادگیری فنون تولیدی کامالً 
صحنه ری و یا استاد و شاگردی و در س پدر و پهی انتقال و یادگیری فنون تولید بر مبنای رابطها روش

 است و با یافته در دوره مدرن این موضوع کامالً تغییر اماتولید و به صورت آزمایش و خطا بود 
 ها  شاهد نقش کتابخانه  احترام به شخصیت انسان وای و نگرش ها از گسترده به هسته گسترش خانواده

فنون تولید استفاده  و خارج از صحنه تولید برای انتقال و یادگیری  ها ها و آزمایشگاه  دانشکدهو
توان گفت   می،بنابراین. گردد جانبه در سایر ساختارها برمی  این موضوع به تغییرات همه کهشود می

  : که توسعه عبارت است از
جانبه تمام ساختارهای یک جامعه از یک دوران به دوران دیگر که البته با  تغییر و تحول همه

 عنار به مفهوم انسان و شخصیت انسان است و این به این مت اصولی همراه است و نتیجه یک دید عمیق
ای نباشد بلکه ما شاهد بحران و شاید هم  یافته امروز هیچ مشکل یا مسئله نیست که در جوامع توسعه

ی از ساختارها نیز به حد کیفی تعریف رخ و اگر در بندها دائمی نیست  این بحراناماباشیم های  نوسان
 نمره آنها زیر اماه باشند دنرسی) شده جهانی عقل سلیم و معیارهای عرفی پذیرفتهکه مورد تأیید (شده 

این یک واقعیت مهم است .  هم نیست و به اصطالح شکاف ساختاری موردنظر مزمن نشده است10
 در توضیح توسعه ،بنابراین.  در مفهوم چیستی توسعه به آن اشاره و تأکید کردستبای میکه 
ای آغاز کرد که در وضعیتی تعادلی از دیدگاه تعامل و ارتباطات  ز جامعه بحث را استبای می

های متمادی نهادهای  چندسویه و ساختارهای مهم نظام اجتماعی قرار دارد و توانسته است طی قرن
های اقتصادی و غیراقتصادی دوران تاریخی  فکری، سازمانی و مادی خود را برای استفاده از ظرفیت

های بالقوه  ای بنا به تعریف از درصد باالیی از ظرفیت چنین جامعه این.  نمایدموردنظر سازگار
 اما تجربه نشان داده است که هر از ،یافته است نماید و به این اعتبار توسعه تاریخی خود استفاده می

ها  عصاره این نوآوری. شوند چند گاه جوامع بشری با یک نوآوری شگفت تاریخی تازه مواجه می
های   که ظرفیتای گونهای خاص به  ورت افزایش چشمگیر در بصیرت و دانش انسانی در زمینهبه ص

 تمامبه محض وقوع این نوآوری، . گردد  تعریف می،آورد جدید استفاده نشده عظیمی را فراهم می
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 شده قبلی به صورت حداکثر استفاده های شناخته  بودند از ظرفیت جوامع و حتی جوامعی که نتوانسته
بینند و به این  نشده می شوند که در مقابل خود ظرفیتی عظیم و استفاده کنند مواجه با وضعیتی می

پس توسعه در این مفهوم تغییری جهشی است که با . شوند نیافته می اعتبار جوامعی توسعه
د یندی است که طی آن جامعه با ایجاایند توسعه نیز فرآافر. های خاص تاریخی همراه است نوآوری

ی جدید را اه تغییرات در نهادهای فکری، سازمانی و مادی خود امکان استفاده مؤثر از ظرفیت
  . آورد بدست می

 توسعه در حقیقت تحولی تاریخی است که طی آن یک تمدن به تمدنی تازه و ،در این دیدگاه
  . گردد متفاوت تبدیل می

ده که ظرفیتی مشخص از دیدگاه تولید ای بنا گردی هر تمدن نیز بر پایگاه نوآوری تاریخی ویژه
در این شرایط است که یک تمدن پا گرفته و یک . اقتصادی را برای جامعه فرآهم آورده است

  .یند توسعه طی شده استافر
جانبه ساختارهای یک جامعه   توجه به تحوالت همه،آنچه در این تعریف توسعه اهمیت دارد

  : ف متکی به اصول ذیل استالبته باید توجه کرد که این تعری. است
 . پذیر نیست  ساختارها امکانتمامجانبه در   که توسعه بدون تحوالت همها به این معن:اصل فراگیری −

  توان های جامعه در هیچ کشوری نمی با توجه به کمبود منابع و شکست برنامه: اصل ناهمگونی −
 .د ساختارها دست زتمامجانبه در  در زمان محدود به تغییرات همه

 در هر کشور به ساختارهایی ستبای میبا توجه به اصل ناهمگونی : اصل شکاف ساختاری −
اند و به دنبال آن  توجه کرد که بیشترین مشکل را دارند یعنی از آن حد قابل قبول و کیفی دور شده

ک کند که ی این به نوبه خود شکاف ساختارها را ایجاد می.  به سراغ بقیه ساختارها رفتستبای می
 . امر طبیعی است

با توجه به اصل شکاف ساختاری ممکن است که توجه به یک یا دو : اصل موانع ساختاری −
 ساختارها به دست فراموشی سپرده شوند و از حد کیفی و قابل قبول دیگرساختار موجب شود که 

این . م در این صورت شاهد یک شکاف ساختاری مزمن در اینگونه از ساختارها هستییابند،فاصله 
گذار است و به صورت موانع  حال نیافتگی کشورهای در ترین عامل توسعه شکاف ساختاری مهم
های توسعه در هر کشور شناسایی و کنترل و  شوند و یکی از اهداف برنامه ساختاری تعریف می
  در اصل).اند که از حد کیفی و قابل قبول فاصله گرفته(باشد  های ساختاری مزمن می مدیریت این شکاف

  : موانع ساختاری دو نکته قابل اهمیت است
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افتادگی ساختار سیاسی نسبت به سایر ساختارها باشیم بصورتی که شکاف  اگر ما شاهد عقب
های   در این صورت جامعه دچار التهاب و آشوب،ساختاری مزمن در این ساختار مشاهده شود

ماندگی در  ساختارها پیشرو باشد و عقباجتماعی خواهد شد و اگر ساختار سیاسی به نسبت سایر 
 اقتصادی بیشتر نشان داده شود در این صورت جامعه دچار خمودگی و -ساختارهای فرهنگی

  . ریزی اقتصادی خواهد شد ی در برنامهارایک عدم
 این است که د اهمیت داشته باشدتوان  در مطالعه تعریف توسعه و بررسی این اصول میچهآن

 و به اصطالح نمره اند یافته ساختارها به یک تغییراتی دست تمامفته امروزه در یا کشورهای توسعه
 دیگری رخ باشد و در ب18ی از ساختارها نمره آن رخ ممکن است که در بامااند  قابل قبول گرفته

باشد که شکاف ساختاری آنها مزمن نشده است یعنی   آنچه مهم است این موضوع میاما ،12نمره 
 اما 10 و زیر 5ی ساختارها نمره رخ داشته باشد و در ب18ست که در یک ساختاری نمره  نیگونه این

ی از رخ به آن توجه کنند این است که آنها در بستبای میتوسعه  حال  کشورهای دردرآنچه 
 به .اند اند و به اصطالح دچار شکاف ساختاری مزمن شده ساختارها نمره قابل قبول را دریافت نکرده

 داشته 8 نمره  ساختار داشته باشند و تنها در یک16 ممکن است که در ده ساختار نمره ،دیگرعبارت 
 در ساختار مورد دیگر ستبای مییافته قلمداد شود و  تواند یک جامعه توسعه  این جامعه نمی.باشند

ید  ساختارها که وضعیت بحرانی دارند دچار یک دوگانگی شدهمعموالً در اینگون. تجدیدنظر کند
هستند یعنی دو نوع تفکر و اندیشه کامالً متفاوت در یک مجموع واحد در تقابل و تعامل هستند و 

 ندارند و این وضعیت عامل اصلی ثبات و سکون ساختار یکدیگرهیچگونه ارتباط ارگانیکی نیز با 
ساختارهای حل تحول   و تنها راهشود افتادگی مزمن نیز می باشد که معموالً دچار عقب موردنظر می

تواند آنها را از این  باشد که می مستقل می  به یک هویتدستیابی شکست این دوگانگی و ،مورد نظر
 به انحالل و نابودی کامل آن ساختار نیز تواند می  البته این مسئله.ماندگی نجات دهد وضعیت عقب

  . منجر شود
ست منظورمان این نیست که الزاماً از یافته ا  ژاپن توسعهانندای م گوییم جامعه  اگر می،بنابراین

 بلکه)  ساختارها هیچ مشکلی نداشته باشدیعنی در تمام(ین جامعه دنیا است  ارزشی ژاپن بهترلحاظ
معنای توسعه این است که ژاپن نهادهای متناسب با اندیشه دوران تاریخی .  داردبسیاری نیزنقایص 

المللی فضای تجارت آزاد همراه با رقابت  اختار بین مثالً در س، به عبارت دیگر.خود را ساخته است
باعث شده است که به عنوان صادرکننده محصوالت صنعتی خود را نشان دهد و البته دچار وابستگی 
نیز نشود البته این در کنار اندیشه و بصیرت دنیای امروزی و در کنار تحوالت سایر ساختارها 

اً در گروه درک و فهم اندیشه و بصیرت اساسی دنیای  البته این تحوالت صرف،پذیر است امکان
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های الزم برای تحقق  کردن این اندیشه و بصیرت همراه با ایجاد نهادها و سازمان مدرن و تفصیلی
   . یافته قلمداد کنیم های تفصیلی است تا بتوانیم یک کشور را توسعه عملی این اندیشه

  
   یریگ جهینت. 6

 یپرداز هی مهم وجوان علم اقتصاد است که هنوزمراحل نظریها  ازشاخهیکی یتوسعه اقتصاد
 سال از  رای توسعه اقتصادی مباحث علمآغازت بتوان أد به جری شا.کند ی می راطیریپذ وتجربه

  :باشد ی مهم میژگی پنج وی دارای علم توسعه اقتصادلحاظن یا از دانست و  به بعد1950
 ییها هاوشکست  تالشتمام گذرد و یآن نم از رشتی سال ب60حدود در ن علم که ی ایجوان −
 .ن موضوع استیدهنده ا  نشانشود میده مشاهتوسعه   درحالی توسعه درکشورهایها  برنامهکه در

ن علم ین سئواالت ایتر مهم پردازد و یم گذر  کشور درحالیها ین علم به مطالعه قانونمندیا −
ی دائمی، علت توزیع ناعادالنه درآمد، علت ها شامل علت فقر، علت بحراناست  آن روبرو که با
  ... .نیافتگی و  توسعه
 مطالعه قرار توسعه مورد  درحالی دربطن وداخل کشورهاستیبا مین علم ی ایها یقانونمند −

 .ردیگ

 ن کشورها مطرح ویاقتصاددانان و صاحبنظران جوان ا د توسطین علم بای ایها یقانونمند −
 .ارائه گردند

ربودن آن است چون موضوع آن که ییابودن ودرحال تغی پو،ن علمی ایزگین ویتر مهم −
  .باشند یر میی درحال تغ،توسعه است  درحالیکشورها

 .باشد یتوسعه م  درحالیحل مشکالت ومسائل کشورها که مطرح شد توسعه علم راه همچنان
  .پردازد ی دوران گذارمیها ی علم توسعه به مطالعه وکشف قانونمند،گریبه عبارت د

ن دوران تمام یا در.  استگری دیخی به دوران تاریخیک دوران تاریند گذار ازیتوسعه فرا
  .رندیگ ی شکل میبارور  وعلمیبارور  وبراساس انسانشود میک جامعه متحول ی یساختارها
ط مناسب یاگر شرا  اززمان اتفاق افتاده ویا  است که درمرحلهیا دهیدگاه توسعه پدین دیا از
  .شود میر یپذ ده امکانین پدیم امکان ظهور ای کنفراهم آن را
 که ییافته ووجوه مشترک کشورهای  توسعهی بامطالعه وجوه مشترک کشورها،گری د سویاز و

ق جوهره ین طریده پرداخت وازاین پدی اینی عیتوان به بررس یاند م دهیهنوز به مرحله توسعه نرس
  .نمود یوعصاره توسعه رابررس
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ک علم است که درمباحث علوم ی آنگاه توسعه بنگریمه مفهوم توسعه ن صورت بیاگربه ا
ن حوزه قابل مطالعه ینکه توسعه درای وبه واسطه اشود می یابیل وارزی قابل تحلی تجرب-یاجتماع

ک سر اصول ثابت ی یدارا  ونمود یریگ اندازه را توان آن یباشد وم ی می قانونمندیاست دارا
  . باشد یم
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 پیوست
 به این اعتبار، .گیرند گیری هرنوشته جدید مورد استفاده قرارمی کتب ومقاالت فراوانی درشکل

 از سرچشمه زالل اندیشه .شود  میآغازهای دور  هرنوشته یاکتاب دارای تاریخی است که ازگذشته
توان  پیوندد لذا به سادگی نمی تماالً به آینده میشود واح وتفکر بزرگان علم وادب سیراب می

 ستبای میارائه داد بااین همه  های مورد استفاده درتدوین یک کتاب را فهرست جامعی ازنوشته
های اصلی مورد استفاده  جهت ادای دین به پیشکسوتان اندیشه وتفکر به کتب ونوشته در کوشید تا

گیری  این رو، اسامی تعداد محدودی ازآثاری که درشکلاز. نموددرتدوین یک نوشته جدید اشاره 
  . است شدهارائه اند اندیشه های اصلی مطرح شده دراین نوشته نقش اساسی داشته
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