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دیباچه :

نظریهپ��ردازان ده��ه  1950و اوایل دهه  1960فرایند توس��عه را بهعنوان یکرش��ته از مراحل
متناوبی از رش��د اقتصادی که تمام کش��ورها باید از آن عبور کنند ،بررسی کردهاند .این نظریه اساس ًا

یک نظریه اقتصادی توس��عه بود که برحسب آن ،اندازه و ترکیب صحیح پسانداز ،سرمایهگذاری و

کمک خارجی ،جملگی الزم بود تا کش��ورهای جهان س��وم راه رش��د اقتصادی را که ازنظر تاریخی
بهوس��یله کشورهای توس��عهیافته پیموده ش��ده بود ،طی کنند و بهاینترتیب توسعه مترادف با رشد
اقتصادی شد.

علم اقتصاد توس��عه بسط مشخص و درعینحال بسیار مهم علم اقتصاد سنتی و اقتصاد سیاسی

اس��ت .علم اقتصاد توسعه باید در پی تنظیم سیاس��تهای عمومی مناسب ،بهمنظور تأثیر بخشیدن

در تحوالت اساس��ی اقتصادی ،نهادی و اجتماعی کلیه جوامع در کوتاهترین زمان ممکن باش��د .به
این دلیل اس��ت که بخش عمومی نقش بس��یار وس��یعتر و تعیینکنندهتری در علم اقتصاد توس��عه

دارد تا در تحلیل اقتصادی س��نتی .برای درک معنای “درونی" توس��عه باید حداقل سه ارزش اصلی
بهعنوان پایه فکری و رهنمود عملی در نظر گرفته ش��ود .این ارزشها عبارتاند از :معاش زندگی،
اعتمادبهنفس و آزادی .این س��ه ارزش نمایانگر هدفهای مش��ترکی است که بهوسیله تمام افراد و

جوامع دنبال میش��ود .منظور از آزادی در اینجا آزادی سیاسی و یا ایدئولوژیکی نیست ،بلکه مفهوم
اساسی تز آزادی موردنظر است که شامل رهایی از شرایط مادی ازخودبیگانه کننده زندگی و آزادی
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از قیود اجتماعی انسان نسبت به طبیعت ،جهل و بدبختی و نیز انسانهای دیگر ،نهادها و باورهای

جزم��ی میش��ود .آزادی دامنه انتخاب را برای جوامع وس��یع میکند و محدودی��ت خارجی را درراه
حص��ول پارهای هدفهای اجتماعی – که ما آن را توس��عه مینامیم – به حداقل میرس��اند .فایده
رش��د اقتصادی این نیست که ثروت و خوش��بختی را افزایش دهد ،بلکه ثروت دامنه انتخاب بشر را

گسترش میدهد .ثروت میتواند انسان را قادر سازد تا کنترل بیشتری بر طبیعت و محیط مادی خود

به دس��ت آورد .توسعه اقتصادی و اجتماعی اغلب بدون تغییر همزمان نهادهای اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود (تودارو.)1391 ،

اما برای اطمینان از صحیح یا ناصحیح بودن مسیر الگوهای متداول توسعه اقتصادی نئولیبرالیستی

میتوان با پاسخ دادن به چند پرسش اساسی به این مسئله پی برد.

•سؤال اول این است که هدف اصلی الگوهای توسعه اقتصادی نئولیبرالیستی چیست؟
•سؤال دوم این است که چرا الگوهای توسعه اقتصادی متداول قادر نبودهاند اکثر کشورهای
جهان را به توسعه اقتصادی مطلوب برسانند؟

•سؤال سوم این است که یک الگوی خوب و مناسب اقتصادی برای همه کشورهای جهان
بهویژه کشورهای اسالمی چیست؟

بیشتر دانشجویان علم اقتصاد با اصول اساسی نظریهای که اقتصاددانها از آن بهره می گیرند-

یعنی نظریه نئوکالسیک-بهخوبی آشنایی دارند ،اما ممکن است ندانند چرا این نظریه بیش از دیگر

نظریههای اقتصادی ،مفید و مناس��ب تلقی میش��ود .اقتصاددانها بهگونهای رفتار میکنند که گویا
معیارهای موردنظر بهخوبی شناختهشدهاند و نیازی به تشریح ندارند؛ گویی این معیارها را همه جهان

پذیرفتهاند و نیازی به دفاع از آنها نیس��ت؛ یا گویی تعهدات و مس��ئولیتهای هنجاری بهکلی در
ارزیابی سیاس��تهای اقتصادی نقشی ندارند و یافتهها و نتیجهگیری آنها بهطورکلی بر پایه منطق

علمی دقیق و قاطع بناشده است .پاسخ به هیچیک از سؤاالت فوق ،بدیهی یا ساده نیست و عوامل

فوق به تعهدات هنجاری خاصی بستگی دارد.

 :هچابید
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شكست الگوهای توسعه متكي به عامل اقتصاد که در دهههای  1950تا  1980همراه بااهمیت

یافتن عامل فرهنگ در بحثهای مربوط به توس��عه ،از اواس��ط دهه  1980به اینس��و ،گرایش به

تدوین الگوهای مناس��بتر برای دس��تیابي به رشد و توسعه را که با موقعیت بومي و محلي کشورها

س��ازگار باش��د ،بیشازپیش افزایش داده اس��ت .درواقع میتوان بیان داشت که گفتمان دستیابي به

الگوی توسعه بومي با تکیهبر عنصر فرهنگ و معنویت ،جایگزین گفتمانهای قدیمیتر شده است.
در این راس��تا مفهوم پیشرفت رفتهرفته در حال جایگزین شدن با مفهوم توسعه به معنای غربی

آن میش��ود .هدف اصلی کتاب آش��نایی با مبانی الگوی پیشرفت و عدالت است؛ اما بدون آشنایی

با مفاهیم اصلی رش��د و توس��عه اقتصادی از دیدگاههای متداول ،هرگون��ه مطالعه در زمینه الگوی

پیش��رفت ،نتیجهای جز قضاوتهای یکجانبه و غیرمنصفانه در بر نخواهد داش��ت .به همین دلیل،
ای��ن مطالعه به روش تطبیقی صورت گرفته اس��ت .اولین ویژگی برجس��ته این کتاب روش مطالعه

تطبیقی آن اس��ت .به طور کلی روش مطالعه تطبیقی بر ش��باهت ها و تفاوت های موجود میان دو یا
چند موضوع مورد مطالعه تاکید دارد .برای پرداختن به مطالعات تطبیقی دالیل مختلفی وجود دارد.
نخست ،ما در دنیایی به هم وابسته زندگی می کنیم .پس الزم است در زندگی اجتماعی و اقتصادی

از شرایط خود و دیگران آگاهی الزم را به دست آوریم.

دوم ،م��ا هر چیزی را در رابطه با چی��زی خاص اندازه می گیریم و ارزیابی می کنیم .پس نگرش

تطبیقی در مطالعه بین موضوعات مختلف ضروری است.

س��وم ،مطالعه نظریه ها و الگوهای مختلف درک و فهم ما را بیش از زمانی افزایش می دهد که

درک ما تنها از مطالعه موضوع مورد نظر خودمان ناشی شود.

چهارم ،از طریق مطالعه تطبیقی گسترش دامنه متغیرهایی که بر اساس آن ها یک پدیده خاص

مورد مطالعه قرار می گیرد ،باعث گسترش مبانی دانش و آگاهی می شود.

پنجم ،مطالعه تطبیقی به فرد کمک می کند تا موضوع مورد نظر خود را بهتر ارزیابی کند (نات،

.)1393
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بنابراین ،برای مطالعه تطبیقی نظریه ها و الگوهای توس��عه اقتصادی و الگوی پیشرفت و عدالت

الزم اس��ت ابتدا با مبانی اصلی مفهوم رش��د ،توسعه ،و پیشرفت آشنا شویم .لذا در فصل یک ،مبانی

این مفهومها بیانشدهاند.

ازآنجاکه مفهوم رش��د اقتصادی 1برگرفته از علم اقتصاد اس��ت ،ازاینرو ،در فصل دوم کتاب به

توضیح تفصیلی مفهوم رش��د اقتصادی پرداختهشده تا دانشجویان گرامی با برخی از مدلهای رایج
رشد اقتصادی مانند مدل رشد برونزا و مدل رشد درونزا آشنایی الزم را به دست آورند.

در فصل س��وم مفهوم توسعه اقتصادی به تفصیل بیان شده است و بعضی از نظریههای توسعه،

ش��اخصها ،اهداف و ویژگیهای فرایند توس��عه و اس��تراتژیهای توس��عه اقتصادی موردبررس��ی
قرارگرفتهاند.

در فصل چهارم ،مبانی نظری الگوی پیش��رفت و عدالت و مفهوم پیشرفت در اسالم موردتجزیه

و تحلیل قرارگرفته اس��ت .گفته میشود که مفهوم پیش��رفت عالوه بر بعد مادی ،بعد معنوی را نیز
در بر دارد .در بعد مادى ،پيش��رفت به اين معناست كه جامعه مراحل رشدى را بهویژه در زمینههای

اقتصادى س��پرى كند .از اين بعد رش��د ،میتوان تعبير به خوداتكايى نمود .پيش��رفت در بعد معنوى
زمانى اتفاق میافتد كه جامعه مراحل رشد معنوى را در ابعاد فرهنگى طى نمايد و به سطحى از رشد

در چنين حوزههایی دست يابد كه از آن به تعالى تعبير میشود .درواقع ،در مفهوم پيشرفت و توسعه
از ديدگاه اسالم ،رشد فرهنگي زمینهساز توسعه اقتصادي و اجتماعي است؛ در اين صورت مهمترين

دستاورد جامعه ،شکلگیری نوعى ثبات هويتى است.

عالوه بر آن ،همانند س��ایر نظامهای اقتصادی که مبتنی بر فلسفه خاصی هستند ،ازجمله نظام

اقتصاد س��رمایهداری کالسیک و نئوکالس��یک که مبتنی بر فلسفه لیبرالیسم بوده و نظام اقتصادی

سوسیالیس��تی نیز مبتنی بر فلسفه ماتریالیسم است؛ مبانی نظری این الگو مبتنی بر فلسفه اسالمی

است که ازنظر جهانبینی معتقد به خداوند متعال است که یگانه آفریننده جهان است و توحید عملی
منشأ تمامی عقاید این نوع جهانبینی است.

1. Economic growth
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در فلس��فه لیبرالیس��م گفته میشود که انس��ان فطرت ًا خودخواه اس��ت و همواره سعی میکند تا

منفعت فردی خود را به حداکثر برساند .ازاینرو ،آدام اسمیت نتیجه میگیرد که درصورتیکه انسان
از آزادی برخوردار باشد ،میل به حداکثر رساندن منفعت فردی هر یک از افراد جامعه ،درنهایت منجر

به منفعت کلی جامعه میش��ود؛ اما از دیدگاه اس�لام این نگرش رد میشود و اسالم فطرت آدمی را

تکبعدی نمیداند.

فصل پنجم به موضوع س��یر تکامل الگوی پیش��رفت و عدالت پرداخته است .در این فصل بیان
می ش��ود که اقتصاد اس�لامی نه اقتصاد س��رمایهداری اس��ت و نه اقتصاد سوسیالیستی ،بلکه اساس ًا

مس��تقل از این دو دیدگاه اس��ت .توجه اس�لام به بازرگانی و تجارت گواه روشنی بر سازگاری آن با
پیش��رفت مادی است .اما چرا بسیاری کشورهای اس�لامی از الگوهای توسعه اقتصادی لیبرالیستی

تبعیت میکنند؟ آیا میتوان یک الگوی مس��تقل از الگوهای رایج توسعه اقتصادی برای کشورهای

اس�لامی ارائه داد و به آن عمل نمود؟ در این فصل ضمن پاس��خ به این پرسش ها ،به نقد و بررسی
این سؤاالت پرداختهشده و در نهایت شاخص های الگوی پیشرفت و عدالت طراحی و تدوین گردیده
است.

گفته میش��ود که اساس تأکید رویکرد اقتصاد لیبرالیستی مبتنی بر کارایی فارغ از عدالت است.

در فصل شش��م به تقابل این دو مفهوم پرداختهش��ده و ضمن بیان سیر دگرگونی نظریههای عدالت
در غرب ،توضیح داده میشود که ازنظر اسالم نهتنها کارایی در نقطه مقابل عدالت نیست ،بلکه این

دو مفهوم الزم و ملزوم یکدیگر هستند.

نکت��ه قاب��ل اهمیت دیگر این کتاب که آن را از س��ایر متون مربوط به الگوهای توس��عه غربی

متمایز میکند فصل هفتم آن است که توزیع عادالنه درآمد در الگوی پیشرفت و عدالت بهصورت
بدیع مدلسازی شده و ضمن مقایسه و تطبیق بین مدلهای توزیع درآمد کام ً
ال نابرابر و مدل توزیع
درآمد مبتنی بر مس��اوات گرایی ،توزیع متوازن درآمد در الگوی پیش��رفت و عدالت طراحی و تدوین

گردیده است .برای طراحی مدل توزیع عادالنه درآمد ها در این الگو به جای استفاده از رویکردهای
اقتصاد کالن ،از تحلیل های اقتصاد خرد اس��تفاده ش��ده اس��ت .به عبارت دیگر ،نظریه های متداول

مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت

18

توزیع درآمدها عمدتا در چارچوب اقتصاد کالن تبیین می شوند که موضوعاتی مانند بازتوزیع درآمد،
نظام مالیات بر درآمد و غیره مطرح می شوند .اما در این الگو از رویکرد اقتصاد خرد در سطح بنگاه ها

و موسس��ات تولیدی و خدماتی اس��تفاده می شود که فرض بر این است که برایند کلی آن در اقتصاد
کالن نمایان خواهد شد.

تأکید رویکرد اس�لامی در توزیع درآمد بر روی "مشارکت در سود" است؛ درحالیکه نظام توزیع

درآمد در اقتصاد س��رمایهداری بر پرداخت حقوق و دس��تمزد معین و ثابت به کارگران تأکید میکند.

لذا بر اس��اس رویکرد اسالمی مش��ارکت در س��ود بین عوامل تولید ،مدل توزیع متوازن درآمد بین
کارفرمایان و یا مدیران عالی و کارگران طراحی گردیده است.

در فصل هش��تم در مورد نقش دولت در این الگو بهتفصیل بحث و بررس��ی بهعملآمده اس��ت.

مکتب کالس��یک اقتصاد س��رمایهداری هرگونه دخالت دولت در بازار را مجاز نمیداند؛ زیرا دخالت

دولت موجب عدم تخصیص بهینه منابع تولیدش��ده و درنتیجه باعث کاهش کارایی خواهد ش��د؛ اما

از دیدگاه الگوی پیش��رفت و عدالت ضمن اینکه بخش خصوصی اغلب فعالیتهای اقتصادی را به

عهده دارد ،اما با توجه به نارسایی بازار ،دولت میبایست در اقتصاد دخالت داشته باشد و ضمن ایجاد
توازن اقتصادی ،از منافع اقشار ضعیف جامعه حمایت نماید.

امروزه همه کش��ورهای جهان ب��ا یکدیگر پیوند تنگاتنگی برقرار نموده و تقریب ًا هیچ کش��وری

را نمیتوان یافت که بهصورت مجزا از س��ایر اقتصادهای دیگر اداره ش��ود .اقتصاد جهانی پدیدهای
اس��ت که با ش��دت و ضعف الزم تمامی کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داده است .بدیهی است

که تعدادی از س��ازمانهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول ،بانک جهانی و سازمان تجارت

جهانی ،اقتصاد جهانی را تحت کنترل خود گرفته و آن را هدایت میکنند .لذا در فصل نهم مس��ئله
اقتص��اد جهان��ی و عدالت مطالعه ش��ده و موضوع همراهی کردن و یا همراهی نکردن کش��ورهای

اسالمی با این سازمانها موردبررسی قرارگرفته است .در حال حاضر ،کشورهای اسالمی با پیوستن
به این س��ازمانها تا حدودی وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخش��یدهاند؛ اما از این طریق همواره

بازار مصرف محصوالت کش��ورهای صنعتی و پیش��رفته را تأمین و تضمین نمودهاند .از سوی دیگر
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تقریب ًا میتوان انتظار داشت که نهتنها در کوتاهمدت ،بلکه در بلندمدت نیز امکان برابری کشورهای
پیرامون با کش��ورهای مرکز (پیشرفته) میسر نیست .از سوی دیگر ،نپیوستن کشورهای اسالمی به

س��ازمانهای بینالمللی نیز وضع آنها را بدتر میکند و امکان رقابتپذیری در بازارهای بینالمللی
را از آنها س��لب میکند؛ اما مس��ئله اصلی انتخاب بین پیوستن و یا نپیوستن کشورهای اسالمی به

این س��ازمانها نیست ،بلکه راههایی دیگری را میبایست جس��تجو کرد که از نابرابری موجود بین

کشورها کاسته شود.

و باالخره در فصل دهم برنامهریزی پیش��رفت و الگوهای برنامهریزی برخی از کش��ورها ازجمله

مدل برنامهریزی توس��عه چی��ن و هند و همچنین کش��ور مالزی بهعنوان الگویی مناس��ب در بین
کشورهای اسالمی بهتفصیل موردبحث و بررسی قرارگرفته است .در این فصل سیستم برنامهریزی

برای جهش تولید نیز بهتفصیل بیانش��ده و مدل مفهومی آن رس��م ش��ده اس��ت .گفته میشود که

جهش تولید میبایست با تکیهبر بخش خصوصی و برنامهریزی صحیح دولت صورت گیرد .یکی از

معیارهای اصلی در جهش تولید تخصیص بهینه منابع است که این امر از طریق مکانیسم قیمتها

همراه با نظارت دولت صورت میگیرد .اولین گام بهعنوان نقطه شروع اساسی تغییر در مسیر جهش

تولید ،مسئله بانکها است که جزء ارکان اصلی نهادهای پولی کشور میباشند .نکته اصلی این است
که گلوگاه اصلی در الگوی پیشرفت و عدالت ،مسئله بانکداری و بهویژه بانکهای تجاری میباشند

ک��ه بهجای وظیفه بانکداری ،به امر بن��گاهداری میپردازند .گلوگاههای اصلی دیگری در جهت رفع

موانع بر سر راه جهش تولید عبارتاند از نظام مالیاتی ، ،تجارت بینالمللی ،قوانین و مقررات گمرکی

و دیوانساالری که در مورد هر یک از این عوامل توضیحات الزم دادهشده و راهکارهایی برای رفع
این موانع ارائه گردیده است.

فصل اول

مفهوم کلی رشد ،توسعه و پیشرفت
اهداف رفتاری:

•سیر اندیشه رشد و توسعه اقتصادی را مطالعه خواهید کرد
•با مفهوم پیشرفت آشنا خواهید شد.
•رابطه پیشرفت و عدالت را مطالعه خواهید کرد.

21

مقدمه:

در بس��یاری از کتابهای درس��ی اقتصاد مطالب بس��یاری درباره عوامل تعیینکننده رشد یافت

میش��ود .از زمان اس��تقالل علم اقتصاد از ساير علوم ،در س��ال  1776زمان انتشار كتاب ثروت ملل
آدام اس��ميت ،پيش��گامان اين علم در چارچوب عقايد و نظرات خود به مقوله رشد و توسعه اقتصادي

عنايت داش��تهاند .رش��د اقتصادي يكي از مهمترین اهداف اقتصادي جوامع اس��ت .در چارچوب اين

هدف ،افزايش مداوم توان توليدي و ميزان توليد كاالها و خدمات در جامعه مدنظر است .درواقع در اثر

رش��د اقتصادي است كه نيازهاي مصرفکنندگان بهتر برآورده میشود و استانداردهاي زندگي بهبود

مییابد .ازاینرو سياستگزاران اقتصادي با در نظر گرفتن اين هدف و اولويت دادن به آن ،میتوانند از

یکسو ،قادر به پاسخگويي نيازهاي افراد جامعه در جهت ارتقاي سطح زندگي آنان باشند؛ و از سوي
ديگر ،توانايي رقابت جامعه را در عرصه بینالمللی ارتقا دهند .رشد اقتصادي داراي مفهومي پويا است

و لذا تحليل آن در درازمدت ميس��ر اس��ت .بر اين اساس اقتصاددانان تالش کردهاند در قالب مباحث،
نظریهها و مدلهای رشد اقتصادي ،بيان كنند كه رشد اقتصادي چگونه تعريف و اندازهگیری میشود،
تحت تأثیر چه عواملي است و با چه مقوالت و نهادهايي در ارتباط قرار میگیرد.

اساس�� ًا ،رشد اقتصادی نهتنها به این دلیل که انس��انها طمعکار یا بیشازحد مادیگرا 1هستند،

بلکه به این دلیل که خواهان بهبود ش��رایط زندگی خود میباش��ند ،دارای اهمیت اس��ت .این یک

1. Materialist
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آرزوی طبیعی اس��ت و تنها با تولید اقتصادی بیش��تر اس��ت که افراد بیش��تری میتوانند از زندگی
لذتبخشتر و رضایت مندانه تری برخوردار ش��وند .البته رش��د اقتصادی تنها هدف زندگی نیست.

همواره یک نوع مبادله (بده-بس��تان) وجود دارد .کار بیش��تر ،زمان کمت��ری برای تفریح و در کنار
خانواده بودن باقی میگذارد .تولید بیش��تر ،غالب ًا با افزایش در اث��رات جانبی نامطلوب مانند آلودگی

همراه است .ولی درنهایت ،جوامع ثروتمند از منابع بیشتری برای از میان برداشتن اثرات جانبی رشد

و نیز اختالالت مختلفی که موجب کوتاهتر ش��دن عمر افراد ش��ده یا رضایتمندی آنها را کاهش
میدهد ،در اختیار خواهند داشت (بامول ،لیتان و شرام.)1389 ،

سپس بحث توسعه اقتصادی مطرح شد .يكي از مهمترین اهداف توسعه اقتصادي گسترش رفاه

عمومي است .از دیدگاه مکتب نئوکالسیک اقتصاد ،اين رفاه در سايه توزيع بهینه منابع تولید و درآمد

بهصورت درونزا شکل میگیرد .بدینسان اندیشهای نو در قلمرو توسعه اقتصادي به وجود آمد؛ اما
از دیدگاه برخی اندیشمندان و صاحبنظران ،مفهوم توسعه نیز صرف ًا دارای ابعاد کمی و کیفی از بعد

اقتصادی است و ابعاد دیگری مانند عدالت اقتصادی و اجتماعی و کرامت انسان را شامل نمیشود.

لذا برخی از متفکران بهویژه اندیش��مندان اس�لامی مفهوم پیش��رفت را مطرح کردند که عالوه بر

جنبههای مثبت رشد و توسعه اقتصادی ،مفاهیمی همچون معنویت ،کرامت انسان ،عدالت اجتماعی
و برابری انسانها را در برمیگیرد.

 -1-1سیر اندیشه رشد و توسعه اقتصادی

اقتصاددانان مكتب كالسيك در دو قرن هيجدهم و نوزدهم عمدت ًا عدم دخالت دولت در اقتصاد

را تجوي��ز میکردند؛ ليكن با گ��ذر زمان و پيدايش بحرانهای اقتص��ادي اهميت و نقش دولت در

اقتصاد نمايان شد .بعد از بحران دهه  1930که به بحران بزرگ مشهور بود ،در میان اندیشمندان و

نظریهپردازان اقتصادی بحث توس��عه اقتصادی گسترش یافت .علم اقتصاد توسعه بهعنوان شاخهای

تخصص��ي و مج��زا از علم اقتصاد پس از پايان جنگ جهاني دوم ( )1945مطرح ش��د .اقتصاددانان

مختلف در اين حوزه در قالب مطالعات علمي و تجربي گوناگون ،نظریه های متعددي ارائه کردهاند.
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بهطورکلی ،عنوان میش��ود ش��کلگیری تفكر اقتصاد توس��عه حاصل توجه سياستمداران ،احزاب و
افكار عمومي به همراه يك استدالل و توجيه علمي است كه در قالب سه پديده زير بيان میشود:

نخس��ت ،انقالب اكتبر روسيه كه در س��ال  1917ميالدي شروعشده بود و تا دهههای  50قرن

بيس��تم ميالدي در دوران اس��تالين ادامه يافت .در آن دوران در اتحاد جماهیر شوروی سوسياليستي

(سابق) سياست صنعتي شدن سريع و موفقیت آن کشور و کشورهای بلوک شرق با نفوذ كامل دولت

و با هزینههای اجتماعي -انس��اني زياد و بدون انعكاس اين هزینهها در افكار عمومي اجرا ش��د .در

این دوران نقش هر چه بیشتر دولت در اقتصاد توجیه پیدا کرد.

دوم ،پيدايش تفكر دخالت دولت در امور اقتصادي كه منشأ آن انقالب كينز و موفقيت راهبردي

آن در حل بحران دهه  1930بود .موضوع کلیدی که کینز مطرح کرد این بود که راهحل کالسیک

قدیم��ی که هی��چ کاری نکنیم و بگذاریم وضعیت خودبهخود به حالت اش��تغال کامل بازگردد دیگر

کارساز نیست .پس اگر وضعیت اشتغال کامل به وجود نیاید دولت مجبور است آن را ایجاد کند .کینز

معتقد بود چیزی که سطح اشتغال را تعیین میکند میزان تولید است و میزان تولید هم با سطح تقاضا
تعیین میش��ود .او بر این عقیده بود که دخالت دولت ضروری است چه بهصورت کاهش نرخ بهره،
چه با ایجاد طرحهای سرمایهگذاری همراه با ضریب افزایش که اشتغال کامل را به ارمغان میآورد.

تأکید کینز بر اقتصاد کالن بود و معتقد بود که تقاضا ،عرضه را به وجود میآورد .وی میگفت دولت

باید از طریق سیاستهای پولی ،برای اشتغال کامل ،ثبات قیمتها و رشد اقتصادی دخالت کند و در
مواجهه با رکود و بحران ،یا مخارج خود را افزایش دهد یا مالیاتها را کاهش دهد.

س��وم ،پس از خاتمه جنگ جهاني دوم ( )1945از يكس��و كش��ورهاي درگير جنگ با ویرانیها

و نابس��امانیهای اقتص��ادي ،سياس��ي و اجتماعي روبهرو بودن��د .آنها براي جب��ران فرصتهای

ازدسترفته و خس��ارتهای وارده ،به چارهاندیشی ،ارائه نظریهها و اقدامات مؤثر پرداختند .از سوي

ديگر ،بس��ياري از كش��ورهاي مس��تعمره و نيمه مس��تعمره آفريقايي و آمريكاي التين با پيدايش

نهضتهای استقاللطلبانه به استقالل دست يافتند .اين كشورها ،باوجود دستیابی به استقالل ،با

پديده عقبماندگی مواجه شده بودند .لذا براي يافتن علل عقبماندگی و كاهش فاصله و اختالف با
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كشورهاي توسعهیافته تالش كردند؛ بنابراین ،دولت در دو دهه  1950و  1960نقش فعالي در اقتصاد

داش��ت؛ اما طرفداران اين نقش دولت ،به دليل ناكارآمدي سیاس��تهای اقتص��ادي آن ،با انتقادات
ش��ديدي روبهرو ش��دند .درنتیجه از دهه  1960مجدداً ديدگاه كاهش نق��ش فعال دولت در اقتصاد
و توس��عه اقتصادي كش��ورها مطرح ش��د .رويارويي اقتصاد بسياري از كش��ورها ،بهویژه كشورهاي

توس��عهیافته با معضل رکود تورمی در دهه  1970به دليل افزايش شديد قيمت جهاني نفت ،موجب
دام��ن زدن ب��ه رواج اين دي��دگاه گرديد .همچنين ت��ا دهه  1970تمركز نظریهها و سياس��تگزاران
اقتصادي بر رش��د ش��تابان ب��دون عنايت خاص و بعض�� ًا بیتوجهی به مقوله عدال��ت اجتماعي بود

(موسوی جهرمی.)1374 ،

دهه  1970س��رآغازي براي تجدیدنظر اساس��ي در رويكردهاي علمي به توسعه و عالوه بر بعد

ک ّم��ی آن يعني رش��د اقتصادي ،ابعاد کیفی آن نیز بیش��تر موردتوجه ق��رار گرفت .لذا از دهه 1980

تاکن��ون بر مواردي چون ل��زوم تغيير عوامل غير ک ّمی (نگرش افراد جامعه ،فرهنگ ،س��ازمانها و
نهادها) ،توجه به نقش نيروي كار در قالب سرمايه انساني ،حفاظت از منابع اقتصادی برای نسلهای

آینده همگام با رشد ،توجه به نقش فناوری و دانش در فرآيند توسعه اقتصادي تأکید شده است.

افراد بدبینی که پیشبینی میکردند رش��د اقتصادی بهزودی متوقف میش��ود در اشتباه بودند .از

س��ال  ،1975کل تولید اقتصادی جهان بیش از  7برابر ش��ده است .تولید سرانه جهان  5برابر بیشتر
از مقدار  30س��ال پیش اس��ت .در سده بیستم ،رش��د تولید و درنتیجه درآمد سرانه در سراسر جهان

با س��رعت زیادی (نزدیک به  9برابر) نسبت به هر س��ده دیگری در هزار سال گذشته افزایشیافته
است .تولید سرانه کماکان به افزایش خود ادامه میدهد ،زیرا بنگاههایی که در سراسر جهان فعالیت

میکنند به اس��تفاده بیش��تر از ماش��ینآالت و فناوری اطالعات ادامه میدهند که این امر کارگران

را قادر میس��ازد با بهرهوری باالتر کار کنند و چون فناوری در حال پیش��رفت است ،امکان مصرف

محصوالت و خدمات جدید را برای مصرفکنندگان فراهم میآورد (بامول ،لیتان و ش��رام.)1389 ،

بعضی از صاحب نظران معتقدند که این رش��د س��ریع و روز افزون اقتصادی در اثر جهانی ش��دن
اقتصاد ایجاد ش��ده است .با این وجود ،برخی دیگر از افراد معتقدند که حتی اگر فرایند جهانیشدن

1
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موجب تقویت رش��د ش��ود ،منجر به گس��ترش نابرابری اقتصادی و حتی فقر خواهد ش��د .برخی از

منتقدین جهانیش��دن با پیروی از این استدالل از برقراری موانع گسترده بر تجارت ،جریان سرمایه

و مهاج��رت بهعنوان راهی ب��رای معکوس کردن هم پیوندی اقتص��ادی و درنتیجه کاهش صوری

نابرابری و فقر در فرایند مذکور ،صرفنظر از تأثیر آن بر رشد حمایت میکنند.

نگاه��ی به واقعیتهای موج��ود ،نگرانیهای مربوط به نابرابری را بین کش��ورها تأیید میکند.
اتباع کش��ورهای ثروتمند درآمدی تقریب ًا پنج برابر افرادی که در کشورهای با درآمد متوسط زندگی

میکنند و بیش از  25برابر متوسط درآمد ساکنین کشورهای فقیر دارند .طی چهار دهه ،از  1960تا

 2000این کش��ورها بهطورکلی رشد کردهاند که این امر نشاندهنده این است که نابرابری درآمدی

بدتر شده است .ولی حتی اگر جهانیشدن موجب بدتر شدن نابرابری شده باشد ،اقداماتی که موجب

کاهش س��رعت یا معکوس ش��دن روند هم پیوندی اقتصادی میشود ،بهطور آشکار موجب کاهش

رش��د اقتصادی میگردد و بهاحتمالزیاد منجر به درآمد پایینتر و کاهش میانگین سطوح زندگی در

سراسر جهان خواهد شد (همان) .همانگونه که بنیامین فریدمن 1استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد بحث

میکند ،رشد پایین ،بهویژه هنگامیکه با گسترش نابرابری همراه است ،محیطی را ایجاد خواهد کرد

که به بیاعتمادی دامن زده و اغلب موجب بیزاری و نفرت خواهد ش��د ( .)2005 ,Friedmanنکته

اینجاست که نه در بحث رشد و نه در بحث توسعه ،سخنی از عدالت به میان نمیآید .فرض بر این
است عدالت یک مقوله ارزشی و هنجاری است ،لذا علم اقتصاد در این زمینه کاری از پیش نمیبرد.

آنچه در علم اقتصاد بر روی آن تأکید میشود ،موضوع کارایی است نه عدالت.

از دیدگاه نئوکالسیک اگر حداکثر سازی سود را میزان مفید بودن بدانیم ،نمیتوانیم همه اهداف

مرتب��ط با عدال��ت را جزئی از الگوی اقتصادی قلمداد کنیم .آدام اس��میت ادعا ک��رد که تأمین نفع
شخصی درنهایت به نفع اجتماع منجر میشود .دلیل عقالنی ادعای آدام اسمیت این بود که تمایل

به تأمین منافع ش��خصی موجب کارایی بیشتر افراد خواهد شد و درعینحال ،پدیده رقابت ،همچون

محدودیتی در مقابل آنها عمل خواهد کرد و آنان را از تجاوز به مرزهای منافع اجتماعی بازخواهد

داشت.

1. Ben Friedman
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برخی از نظریهپردازان علم توسعه اقتصادی مانند گونار میردال و سر آرتور لوئیس تالش کردهاند

تا مسئله نابرابری در توسعه را توضیح دهند؛ اما آنچه در این میان مطرح میباشد آن است که پایه و

اساس علم اقتصاد و بهتبع آن مفهوم رشد و توسعه اقتصادی از مکتب اقتصاد سرمایهداری کالسیک
و نئوکالس��یک بنیان نهاده ش��ده است که آن مکتب مبتنی بر تفکر اصالت سود و لذتجویی انسان

میباشد .آنچه در مکتب اقتصاد سرمایهداری بهویژه مکتب نئوکالسیک امری مسلم و بدیهی تلقی
میشود آن است که انسان ذات ًا خودخواه بوده و بر اساس اصل لذت و رنج و اصل مطلوبیت فیلسوف

انگلیسی جرمی بنتام ،انسان در پی کسب حداکثر کردن لذت و منفعت فردی و دوری از درد و رنج

در زندگی اس��ت .همچنین ازنظر آدام اسمیت ،آنچه مبادالت بیش��مار میان افراد را در جامعه نظم
و س��امان میبخشد ،پیگیری منافع شخصی است که از طریق یک دست نامرئی هدایتشده است.

اسمیت معتقد است که هر فرد در تعقیب منافع خصوصی خود ،زیانی برای منافع اجتماعی به وجود
نخواه��د آورد ،زیرا در این جریان غالب ًا منافع جامع��ه را خیلی مؤثرتر از هنگامیکه عمداً به این کار

میپردازد ،افزایش میدهد .»...البته «سیستم آزادی طبیعی» اسمیت که در آن هر فرد برای تعقیب

و گس��ترش منافع ش��خصی خویش آزاد است تا زمانی بهدرستی عمل مینماید که هر فردی که در

تعقیب نفع ش��خصی خویش است ،از «قوانین عدالت اجتماعی» تخطی نکند؛ بنابراین دست نامرئی

آدام اسمیت تضمین میکند که پیگیری نفع شخصی توسط تکتک افراد جامعه ،در راستایی بهپیش
رود که درعینحال منافع اجتماعی را تأمین کند .ش��اید بت��وان چنین عنوان کرد که مهمترین ابزار

دس��ت نامرئی ،مکانیسم قیمتهاست که در نظریه تطابق عرضه و تقاضای اسمیت طرحشده است.
درواقع دس��ت نامرئی بهواسطه مکانیسم قیمتها در بازار آزاد که همان مکانیسم تنظیمکننده است،
به ش��کل خودکار ،نوع و میزان کاالیی را که بیش��تر موردنیاز جامعه است مشخص کرده و منابع را

بهسوی تولید آن هدایت خواهد کرد.
 -2-1مفهوم پیشرفت

برخی از اندیش��مندان به این نتیجه رسیدهاند که معیارهای توسعه اقتصادی صرف ًا به رفاه مادی

بشر میپردازد ،اما مسلم است که انسان در جامعه عالوه بر جنبههای مادی ،به سایر جنبههای دیگر
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مانند ابعاد معنوی نیز نیاز دارد تا بتواند به تکامل و تعالی برسد.
پيش��رفت ،در لغ��ت به معنی پيش رفتن ،جل��و رفتن و حركت كردن بهس��وی جلو (مقابل پس

رفتن) است که معادل کلمه انگليسى  Progressاست .هدف از پیشرفت ،رشد و تعالى انسان است.

میتوان گفت كه پيش��رفت به معناى رشد تدريجى كيفيت زندگى در عرصه مادى و معنوى انسانى

است .بر اين اساس ،مراد از پيشرفت ،تحول متكامل است؛ بهطوریکه استعدادهاى فردى و جمعى
پويا ش��ود .لذا میتوان گفت که پيش��رفت عبارت اس��ت از حركت اجتماعى از وضعيتى -با اراده و

آگاهى مردم آن اجتماع -بهسوی حالت و وضعيتى بهتر كه رسيدن به آن وضعيت از اهداف و آمال
آن مردم اس��ت .اين حركت اجتماعى از ابتدا تا انتها نيازمند رعايت عدالت اس��ت تا حركت ،س��ريع،

مداوم و موفقیتآمیز باشد (جعفر پور و افجه ای.)1391 ،

توصیفی که از کلمه “پیشرفت" بهعملآمده است ،وجوه مشترک زیادی با مفهوم “توسعه” دارد؛

اما س��ؤال این است که درواقع وجه تمایز پیشرفت از توسعه چیست؟ در ادامه به این نتیجه خواهیم
رسید که مفهوم پیشرفت بهمراتب وسیعتر و فراتر از توسعه است.

مقام معظم رهبرى میفرماید“ :1او ًال كلمه پيشرفت را ما با دقت انتخاب كرديم؛ تعمداً نخواستيم

كلمه توسعه را به كار ببريم .علت اين است كه كلمه توسعه يك بار ارزشى و معنايى دارد؛ التزاماتى
با خودش همراه دارد كه احيان ًا ما با آن التزامات همراه نيس��تيم ،موافق نيس��تيم .ما نمیخواهیم يك

اصط�لاح جاافت��اده متعارف جهانى را كه معناى خاص��ى را از آن میفهمند ،بياوريم داخل مجموعه
خودمان بكنيم .ما مفهومى را كه موردنظر خودمان است ،مطرح و عرضه میکنیم؛ اين مفهوم عبارت

است از پيشرفت .معادل معناى فارسى پيشرفت را میدانیم؛ میدانیم مراد از پيشرفت چيست .تعريف

هم خواهيم كرد كه منظور ما از اين پيشرفتى كه در فارسى معنايش روشن است ،چيست؛ پيشرفت
در چه س��احتهایی است ،به چه سمتى است .وقتى میگوییم پيشرفت ،نبايد توسعه به مفهوم رايج
غربى تداعى ش��ود .امروز توسعه ،در اصطالحات سياس��ى و جهانى و بینالمللی حرف رايجى است.
ممكن اس��ت پيشرفتى كه ما میگوییم با آنچه امروز از مفهوم توسعه در دنيا فهميده میشود ،وجوه
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مش��تركى داش��ته باشد -كه حتم ًا دارد -اما در نظام واژگانى ما ،كلمه پيشرفت معناى خاص خودش

را داش��ته باشد كه با توس��عه در نظام واژگانى غرب ،نبايستى اشتباه بشود .آنچه ما دنبالش هستيم،
لزوم ًا توسعه غربى – با همان مختصات و با همان شاخصها – نيست ...عنوان توسعهیافته – و آن

دو عنوان ديگرى كه پش��ت سرش میآید يعنى درحالتوسعه و توسعهنیافته -يك بار ارزشى و يك

جنبه ارزشگذاری همراه خودش دارد .در حقيقت وقتى میگویند كش��ور توس��عهیافته ،يعنى كشور
غربى با همه خصوصياتش :فرهنگش ،آدابش ،رفتارش و جهتگیری سیاس��یاش؛ اين توسعهیافته

است .درحالتوسعه يعنى كشورى كه در حال غربى شدن است؛ توسعهنیافته يعنى كشورى كه غربى
نش��ده و در حال غربى شدن هم نيس��ت .اینجوری میخواهند معنا كنند .درواقع در فرهنگ امروز

غربى ،تش��ويق كشورها به توسعه ،تشويق كش��ورها به غربى شدن است ...ما مجموعه غربى شدن
يا توس��عهیافته بهاصطالح غربى را مطلق ًا قبول نمیکنیم .پيش��رفتى كه ما میخواهیم چيز ديگرى

اس��ت .مبانى معرفتى در نوع پيش��رفت مطلوب يا نامطلوب تأثیر دارد .هر جامعه و هر ملتى ،مبانى
معرفتى ،مبانى فلس��فى و مبانى اخالقیای دارد كه آن مبانى تعیینکننده اس��ت و به ما میگوید چه

نوع پيش��رفتى مطلوب است ،چه نوع پيشرفتى نامطلوب است ...ما مبانى معرفتى و اخالقى خودمان

را داري��م ...تأثیر مبانى معرفتى و مبانى فلس��فى و مبانى اخالقى بر نوع پيش��رفتى كه او میخواهد
انتخاب كند ،يك تأثیر فوقالعاده اس��ت .مبانى معرفتى ما به ما میگوید اين پيش��رفت مشروع است
يا نامشروع؛ مطلوب است يا نامطلوب؛ عادالنه است يا ناعادالنه.»1

اساس�� ًا اهداف یک نظام اقتصادی بهوس��یله جهانبینی آن تعیین میشود .جهانبینی ،مجموعه

پاسخهایی است که به سؤاالتی همچون چگونگی پدید آمدن عالم ،چیستی مقصود و هدف زندگی
انس��ان ،مالکیت اصلی و هدف منابع محدود در دس��ترس بشر و چگونگی روابط بین انسانها شامل

حقوق و مسئولیتها و ارتباط انسان با محیطزیست ،داده میشود .اگر اعتقاد بر این باشد که انسانها
به هیچکس پاس��خگو نیس��تند و در شیوه زندگی ،هرگونه که خود تمایل دارند ،آزادند و هدف انسان
در زندگی صرف ًا حداکثر کردن لذت و دوری از درد و رنج است ،در این وضعیت ،به نظر میرسد که

تأمین منافع ش��خصی منطقیترین هنجار برای رفتار انس��ان خواهد بود؛ اما اگر اعتقاد بر این باشد
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