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دریافت1394/11/23 :؛ پذیرش1395/2/27 :

چكیده

شـرایط توفیـق و دالیـل عـدم توفیـق اسـتراتژیها و برنام ههـای توسـعه ،از دغدغههـا و موضوعـات
تهـای مختلفـی تبییـن شـده
مهـم در قلمـرو «مطالعـات توسـعه» بـوده اسـت .ایـن مسـئله بـه صور 
اسـت ،از جملـه از ایـن منظـر کـه میـان کارآمـدی اسـتراتژیها و برنام ههـای توسـعه و نـوع نظریههـای
توسـعه کـه مبنـای برنامهر یـزی بودهانـد ارتبـاط وثیقـی وجـود دارد .بنابـه نظر یـه داللتـی _ پارادایمی
کـه رابطـه بیـن نظریههـای توسـعه و اندیشـه سیاسـی را تبییـن کـرده اسـت و نظر یـه توسـعه را یکـی
تهـای کار بـردی اندیشـه سیاسـی محسـوب میکنـد ،یکـی از شـرایط توفیـق اسـتراتژیها و
از دالل 
برنام ههـای توسـعه میتوانـد بـه بنیاد اندیشـگانی سیاسـی نظریههای توسـعه بازگـردد .در این مقاله،
به اندیشـه سیاسـی پشـتوانه نظریه «مراحل رشـد اقتصادی روسـتو» که از اولین و مهمترین نظریات
توسـعه میباشـد و در دهـه  1960میلادی ،موجـب تثبیـت تفکـر ایـن دوره ،یعنـی «توسـعه» بـه مثابـه
«رشـد» ،شـده اسـت ،پرداختـه میشـود و بـا بهرهگیـری از روش تحلیـل محتـوای کیفـی ،نشـان داده
خواهد شـد که چگونه بنیاد اندیشـگانی سیاسـی نظریه «مراحل رشـد اقتصادی روسـتو» بر اسـاس
اصـل «بیشـترین فایـده بـرای بیشـترین افـراد» متناسـب بـا اندیشـه سیاسـی فایدهگرایـی بنتام اسـت.
کلیدواژه :اندیشـه سیاسـی ،نظریه توسـعه ،نظریه رشـد اقتصادی روسـتو ،نظری ه داللتی _ پارادایمی،
فلسـفه سیاسی فایدهگرایی.
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دالیـل عـدم توفیـق و شـرایط توفیـق اسـتراتژیها و برنامههـای توسـعه ،از دغدغ ههـا و موضوعـات مهـم
ت نسـبت فرهنـگ و توسـعه (کالمـر،1
در قلمـرو «مطالعـات توسـعه» بـوده اسـت .ایـن مسـئله بـه صـور 
2012؛ رفیعپـور1379 ،؛ سـریعالقلم ،)1392 ،اقتصـاد سیاسـی و توسـعه (سلیگسـون و پاسـه اسـمیت،2
ینـژاد ،)1386 ،نهادهـا و توسـعه (نـورث1990 ،4؛ عظیمی،
2013؛ چانـگ ،)2003 ،3بـازار و توسـعه (غن 
 ،)1391اداره امـور عمومـی و توسـعه (هـدی )1388 ،و همچنیـن از منظـر ارتبـاط کارآمـدی اسـتراتژیها
و برنامههـای توسـعه و نـوع نظریههـای توسـعه کـه مبنـای برنامهریـزی بودهانـد ،تبییـن شـده اسـت
(هتنـه14-19 :1995 ،5؛ هتنـه .)125-135 :2009 ،بهویـژه بعـد از اینکـه مطالعـات توسـعه از رویکـرد
ک رشـتهای بـه چنـد رشـتهای ،میـان رشـتهای و فـرا رشـتهای گـذر کـرده اسـت (سـامنر-68 :2008 ،6
تـ 
 .)66در ایـن میـان ،نظریـه داللتـی _ پارادایمـی ،یکـی از چارچوبهایـی اسـت کـه میتوانـد عـدم
توفیـق را از منظـر رابطـه بیـن نظریههـای توسـعه و اندیشـه سیاسـی تبییـن کند .بنا بر این نظریه ،شـرایط
ق اسـتراتژیها و برنامههـای توسـعه بـه بنیـاد اندیشـگانی سیاسـی نظریههـای توسـعه ارجـاع دارد؛
توفیـ 
زیـرا اندیشـه سیاسـی معرفتـی تاریخـی هنجـاری اسـت کـه امکانـات آینـده تاریخـی هـر جامعـه را در
خـود نهفتـه دارد و متضمـن داللتهـای تاریخـی ،بنیادیـن ،هنجـاری ،راهبـردی و کار بـردی اسـت که
نظریـه توسـعه یکـی از داللتهـای کاربـردی آن محسـوب میشـود کـه داللـت هـای پیـش از خـود را
در خـود منـدرج دارد (منوچهـری .)4-7 :1394 ،بـا ایـن وصـف ،توفیـق نظر یـه توسـعه بـه موثـر بـودن
اندیشـه سیاسـی آن ارجـاع دارد .ایـن تأثیـر در گام اول بـه تناسـب داللـت تاریخـی اندیشـه سیاسـی
بـا زمینـه اجتماعـی تاریخـی کاربـرد نظریـه توسـعه ،بازمیگـردد؛ زیـرا داللـت تاریخـی بیانگـر تناسـب
و ربـط تاریخـی اندیشـه سیاسـی اسـت کـه در نظریـه توسـعه انعـکاس و امتـداد یافتـه اسـت .همچنیـن
از آنجـا کـه داللـت هنجـاری اندیشـه سیاسـی سـامان بدیلـی را بـرای «زندگـی خـوب« طـرح میکنـد،
میتوانـد قالبـی بـرای طـرح نظریههـای توسـعه بدیـل باشـد .بنابـر ایـن از منظـر ایـن نظریه ،بررسـی بنیاد
اندیشـگانی سیاسـی نظریههای توسـعه از دو جهت ضروری اسـت؛ یکی برای فهم و نحوه بکارگیری
و ارزیابـی توفیـق نظریههـای توسـعه و دیگـری گشـایش افقهـای جدیـد در نظر یـه توسـعه.
1. Clammer
2. Seligson & Passé-Smith
3. Chang
4. North
5. Hettne
6. Sumner

بـا ایـن حـال ،در مقالـه حاضـر کـه جزئـی از پژوهشـی کالنتـر اسـت 1تنهـا به «نسـبت نظریه توسـعه
و اندیشـهسیاسـی در الگـوی رشـد روسـتو »2پرداختـه شـده و ربـط تاریخـی و ارزیابـی امـکان توفیـق
الگـوی رشـد بـرای وضـع تاریخـی ایـران یـا کشـوری دیگـر مـورد پرسـش قـرار نگرفتـه اسـت و فرصتـی
دیگـر الزم دارد.
«نظریـه و الگوهـای رشـد اقتصـادی» ،ذیـل مکتـب مدرنیزاسـیون ،جـزو اولین الگوهـا و نظریههای
توسـعه اسـت (ندروین پیترسـه .)105 :2010 ،3این نظریه و الگو تا تحوالت اخیر نظریه توسـعه ،نه تنها
بـه صـورت مسـتقل وجـود دارد؛ بلکـه بـه نحـوه پیچیـدهای در نظریـات بعدی نقد و به کارگیری شـده
اسـت (ریسـت232 :2008 ،4؛ ندروین پیترسـه 191 :2010 ،و  .)197در میان نظریات رشـد ،نظریه رشد
روسـتو 5که در قالب کتابی تحت عنوان «مراحل رشـد اقتصادی :یک بیانیه غیر کمونیسـتی» 6منتشـر
شـد (روسـتو ،)1960 ،شـناختهترین نقش و شـرا کت را در نظریه مدرنیزاسـیون دارد (هتنه)95 :1392 ،
کـه در دهـه  1960میلادی کـه مشـهور بـه «اولیـن دهـه توسـعه»( 7سـازمان ملـل )1970 ،8اسـت ،موجـب
تثبیـت تفکـر ایـن دوره ،یعنـی «توسـعه» بـه مثابـه «رشـد» ،شـده اسـت (نوسـن .)13 :2009 ،9از ایـن رو،
ایـن مقالـه بـه فهـم بنیاد اندیشـگانی سیاسـی نظریه رشـد روسـتو میپردازد.
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روش تحقیق

در ایـن مقالـه از روش تحلیلـی _ تطبیقـی بهـره گرفتـه شـده اسـت .بدیـن معنـا کـه الگـوی توسـعه مـورد
تجزیـه و تحلیـل قـرار میگیـرد تـا از طریـق فهـم ایده محوری آن در سـامان سیاسـی و تنظیـم اجتماع ،با
اندیشـه سیاسـی متناسـب (کـه آن ایـده محـوری از داللتهـای هنجـاری و راهبـردی آن اسـت) تطبیق
دادهشـود .در هر دو سـطح تحلیل و تطبیق نیز از روش تحلیل محتوای کیفی بهره برده میشـود .زیرا
ِ
 .1این مقاله برگرفته از رساله دکتری نگارنده با عنوان «اندیشهشناسی سیاسی برنامههای توسعه در ایران» در دانشگاه تربیت
مدرس است که ذیل آن چهار الگوی رشد روستو ،نیازهای اساسی ،تعدیل ساختاری و توسعه انسانی ،اندیشهشناسی شده است.
2. Rostow
3. Nederveen Pieterse
4. Rist
5. W.W. Rostow
6. The Stages of Economic Growth: A Non-communist Manifesto
7. First Decade of development
8. United Nations
9. Knutsson

اندیشهشناسی نظریه
مراحل رشد...

تحلیـل محتـوای كیفـی را میتـوان نوعـی روششناسـی تحقیـق در خدمـت تفسـیر محتوایـی دادههـا
دانسـت (مایرینگ .)2000 ،1با این تفاوت که در تحلیل نظریه رشـد روسـتو ،از روش تحلیل محتوای
کیفـی تفسـیری و در تطبیـق بـا اندیشـه سیاسـی متناسـب ،از روش تحلیـل محتـوای جهـتدار بهـره
بـرده میشـود .در کاربـرد روش تحلیـل محتـوای جهـتدار نیـز از آنجـا کـه بایـد علیاالصول تفسـیر بر
مبنـای نظریـهای خـاص رخ دهـد (ایمـان .)24 :1390 ،از نظریـه داللتـی _ پارادایمـی کـه رابطـه میـان

«اندیشـه سیاسـی» و «نظریه توسـعه» را تبیین می کند اسـتفاده شـده اسـت؛ بنابر این« ،نظریه توسـعه»
از داللتهـای کاربـردی اندیشـه سیاسـی محسـوب میشـود و چهـار گونـه دال لـت تاریخـی _ تبیینـی،
بنیادیـن ،هنجـاری و راهبـردی در آن منـدرج اسـت .بدینسـان ،ایـن چهـار گونـه دال لـت ،مقـوالت
تحلیـل و تفسـیر نظریـه توسـعه را شـکل میدهنـد.
الگوی مراحل رشد اقتصادی روستو
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روسـتو در کتـاب «مراحـل رشـد اقتصـادی» کـه سـال  1960میلادی منتشـر شـد ،مینویسـد بـا یـك
بررسـی تاریخـی میتـوان جریانـات توسـعه را بـه پنـج مرحلـه تاریخی تقسـیم نمود کـه از مراحل جامعه
سـنتی ،شـرایط پیشـینی خیـز ،خیـز و بلـوغ اقتصـادی 2مىگـذرد و در نتیجـه ،بـه مرحلـه مصـرف انبـوه

3

مىرسـد کـه عالىتریـن مرحلـه رشـد اقتصـادى اسـت کـه بـا شـرایط کشـورهای پیشـرفته صنعتـی آن
کهـای خارجـی و نقـش
زمـان همخوانـی دارد (روسـتو .)2-6 :1960 ،او بـر ترکیبـی از پسانـداز ،کم 
شـتابدهنده انباشـت سـرمایه برای توسـعه اقتصادی در گذر از این مراحل ،تأ کید میکند (ریسـت،
یشـان بـه گونـهای کـه در
 .)99-100 :2008لـذا از نظـر او میتوانیـم همـه جوامـع را از نظـر ابعـاد اقتصاد 
یکـی از ایـن پنـج مرحلـه رشـد اقتصـادی قـرار گرفتهانـد ،و یـا در رونـد خـود بایـد از ایـن مراحـل گـذر
کننـد ،شناسـایی کـرد (روسـتو4 :1960 ،؛ هتنـه .)75 :2009 ،مراحـل رشـد روسـتو ،سـیر حرکـت جامعـه
عقبمانـده بـه توسـعهیافته را طـی پنـج مرحلـه نشـان میدهـد کـه در هـر مرحلـه شـرایط و مناسـباتی
از آن جامعـه آرمانـی ایجـاد میشـود (روسـتو6-10 :1960 ،؛ پیـت127-128 :2009 ،4؛ ریسـت:2008 ،
 .)97-98در مرحلـه اول ،جامعـه در وضعیـت سـنتی قـرار دارد کـه وضعیتـی عقبمانـده اسـت و در
یشـود کـه اسـاس
مرحلـه آخـر در وضعیـت توسـعهیافته یـا جامعـه مـدرن ،تمـام ابعـاد جامعـه متحـول م 
1. Mayring
2. The Traditional Society, The Preconditions for Take-off, The Take-off and The Drive to Maturity
3. Age of High Mass-Consumption
4. Peet

این تحول در «رشـد مسـتمر» اسـت (هانت )120 :1386 ،که در وضعیت سـنت ،میزان آن اندک اسـت
و در وضعیـت توسـعهیافتگی ،در حـدی اسـت کـه جامعـه بـه مصـرف انبـوه رسـیده و درآمـد سـرانه در
حـدی اسـت کـه فراتـر از نیازهـای اساسـی مصرف صـورت میگیـرد (روسـتو )10 :1960 ،وضعیتی که به
تعبیـر روسـتو ثمـرات جامعـه مـدرن حاصـل میشـود؛
در مرحلـه دوم ،در فراینـد انتقـال ،رشـد همآغـوش جامعـه میشـود؛ ایـن مرحلـهای
اسـت کـه شـرایط مقدماتـی خیـز توسـعه مییابـد؛ بـرای گـذار جامعـه سـنتی کـه بـرای
بهرهمنـدی از ثمـرات جامعـه مـدرن ضـروری اسـت( ....روسـتو.)6 :1960 ،
از ایـن رو ،تاریـخ و مراحـل اقتصـادی و جایـگاه کشـورها بـر اسـاس میـزان «رشـد» رقـم میخـورد و
متمایز میگردد (سـاعی .)18 :1385 ،به عبارت دیگر ،در سـیر تاریخی به سـوی جامعه توسـعهیافته،
تحوالت و تغییرات اجتماعی حول محور رشـد سـامان مییابد؛ زیرا به واسـطه حصول «رشـد» ،تمام
ابعـاد اجتماعـی در ایـن دو مرحلـه تغییر کرده اسـت (روسـتو.)1-7 :1960 ،
پـس از ایـن جوامـع ،جوامع پساسـنتی هسـتند که هر یـک از ویژگیهای اصلی جامعه
سـنتی بـه گونـهای کـه رشـد منظـم 1اقتضـا دارد جایگزین میشـود :سیاسـت ،سـاختار
اجتماعـی و ارزش؛ همانگونـه کـه اقتصادش جایگزین میشـود (روسـتو.)6 :1960 ،
بدینسـان ،از آنجـا کـه در ایـن الگـو ،توسـعهیافتگی بـا میـزان رشـد اقتصـادی محقـق و سـنجیده
میشـود ،توسـعه همـان رشـد اقتصـادی تلقـی میگردد (هانـت .)84 :1386 ،در این رابطـه ،دوره خیز
کـه جامعـه از شـرایط قبلـی جـدا شـده ،اینگونه توصیف میشـود:
در مـدت یـک یـا دو دهـه هـم سـاختار اقتصـاد و هـم سـاختار سیاسـی و اجتماعـی
ݘ
نتیجـه آن ،نـرخ ثابـت رشـد بتوانـد بـه طـور
جامعـه بـه شـرایطی منتقـل میشـود کـه در
منظمـی پایـدار باشـد (روسـتو.)9-8 :1960 ،
روسـتو بـر ایـن بـاور بـود كـه رشـد یكنواخـت درآمـد ملـی بویـژه طـی مرحله خیـز اقتصـادی از طریق
مكانیـزم و چرخـه پسانـداز و سـرمایهگذاری و ظهـور یـك چارچـوب سیاسـی و اجتماعـی منجـر بـه
توسـعه میشـود (روسـتو )7-6 :1960 ،کـه در نهایـت بـه چرخـه خودکار رشـد تبدیل خواهد شـد (سـو،
 .)45 :1386ایـن چرخـه در تاریـخ یـا مراحلـی بـه تکامـل میرسـد کـه از همیـن رو ،نظـر وی را پو یـش
تاریخـی توسـعه عنـوان نهادنـد (ریسـت93 :2008 ،؛ زنتـس.)87 :1358 ،
چرخـه رشـد روسـتو ،متشـکل از مؤلفههـای درآمـد سـرانه ،درآمـد ملـی ،بهـروری تولیـد،
1. regular growth
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سـرمایهگذاری ،پسانـداز ،علـم و تکنولـوژی و سـاخت سیاسـی اجتماعـی اسـت .در ایـن چرخـه،
درآمـد بـاال ،غایـت رشـد اسـت؛ زیـرا در مرحلـه مصـرف انبـوه و توسـعهیافتگی درآمـد سـرانه بـه
حـدی رسـیده اسـت کـه مصـرف میتوانـد ،بیش از نیاز ضروری صورت گیرد (روسـتو.)10 :1960 ،
درآمـد سـرانه بـاال در شـرایطی ممکـن میشـود کـه چرخـه رشـد بـه تمامیـت برسـد و در حـد کمـال
خـود در مرحلـه پنجـم مسـتقر شـود و در نتیجـه ،نـرخ رشـد سـرمایهگذاری از نـرخ رشـد جمعیـت
پیشـی گیـرد .بدینسـان بـا افزایـش درآمـد ملـی در طـول فراینـد رشـد ،امـکان افزایـش درآمـد سـرانه
نیـز محقـق میشـود:
«هنگامـی کـه جوامـع در قـرن بیسـتم بـه بلـوغ میرسـند دو چیـز رخ میدهـد :درآمـد واقعـی سـرانه
تـا نقطـهای کـه تعـداد زیـادی از افـراد قـدرت مصـرف بدسـت میآورنـد رشـد میکنـد کـه ایـن قـدرت
مصـرف فراتـر از غـذای ضـروری ،مسـکن و پوشـا ک اسـت؛ و سـاختار نیـروی کار تغییـر میکنـد بـه
صورتـی کـه نـه تنهـا سـهم جمعیـت شـهری نسـبت بـه کل جمعیـت افزایـش مییابـد ،بلکـه سـهم
فصلنامه علمی _ پژوهشی

162
دوره هشتم
شماره 2
بهار 1395

جمعیتی که در ادارات یا مشـاغل مهارتی کارخانجات هسـتند افزایش مییابد که نسـبت به کسـب
مصـرف ثمـرات یـک اقتصـاد بلـوغ یافتـه ،آ گاه و مشـتاقند» (روسـتو. )10 :1960 ،
یشـود و در تکامـل چرخـه
سـرمایهگذاری کـه در ابتـدا بـا یـک ضربـه (دخالـت) خارجـی شـروع م 
بهواسـطه درآمـد بـاال از پسانـداز تأمیـن میشـود ،امـکان تولید را میدهد و علم و تکنولوژی پیشـرفته،
امـکان بهـرهوری تولیـد در نتیجـه آن ،رشـد تولیـد و درآمـد ملـی را مهیـا میکنـد کـه در نهایـت ،درآمـد
سـرانه افزایـش مییابـد تـا سـرانجام بدینسـان سـرمایهگذاری بیشـتر بهگونـهای کـه نـرخ رشـد از نـرخ
رشـد جمعیـت پیشـی گیـرد ،رخ دهـد .اهمیـت رشـد در ایـن اسـت کـه بـا حاصـل شـدن آن یعنـی
افزایـش درآمـد ملـی ،درآمـد سـرانه نیـز افزایـش خواهـد یافـت کـه در وهلـه نخسـت قـدرت خریـد یـا
مصـرف بـاال خواهـد رفـت و در وهلـه دوم ،غایـت سیسـتم کـه قـدرت خریـد اسـت ،ضمانـت خواهـد
داشـت (روسـتو10-4 :1960 ،؛ پیـت127-128 :2009 ،؛ ریسـت.)95-96 :2008 ،
بدیـنشـکل از مرحلـه اول تـا سـوم ،بهواسـطه خـودکار شـدن فراینـد رشـد اقتصـادی ،چرخه رشـد به
تمامیـت خـود میرسـد و از مرحلـه سـوم بـه بعـد بـه کمال خود ،یعنی درآمد سـرانه بـاال و مصرف کاالیی
یشـود و
بـادوام بـه صـورت انبـوه میرسـد( .سـو )45 :1386 ،رشـد مسـتمر و منظـم در مرحلـه خیـز آغـاز م 
در ایـن مرحلـه اسـت جامعـه مـدرن عملا از جامعـه سـنتی جدا میشـود .ولـی دو مرحله دیگر نیاز اسـت
تـا جامعـه ثمـرات رشـد را بچشـد .منطـق رشـد در مرحلـه سـوم حاصـل میگـردد .مرحله چهـارم و پنجم،
تکامـل ایـن چرخـه و هزینـهای اسـت کـه بابـت رسـیدن میـوه رشـد الزم اسـت .سـه مرحلـه اول ،مرحلـه

ن ترتیب ،روسـتو در مراحل رشد
توسـعهنیافتگی اسـت؛ زیرا رشـد پایدار منظم حاصل نشـده اسـت .بدی 
یشـود
اقتصـادی نشـان میدهـد کـه چگونـه چرخـه رشـد گامبـهگام طـی مراحل تاریخـی تمام و کامل م 
(روسـتو10-4 :1960 ،؛ پیـت127-128 :2009 ،؛ ریسـت.)95-97 :2008 ،
اندیشهشناسی سیاسی نظریه توسعه

بـرای فهـم بنیـاد اندیشـگانی نظریـه توسـعه از نظریـه داللتـی _ پارادایمـی منوچهـری بهـره گرفتـه شـده
اسـت .ایـن نظریـه کـه نسـبت میـان «اندیشـه سیاسـی» و «نظریـه توسـعه» را توضیـح میدهـد ،میتواند
مبنایـی بـرای کشـف اندیشـه سیاسـی الگـوی رشـد روسـتو نیـز باشـد .بنابـر ایـن نظریـه« ،اندیشـه
سیاسـی» ،اندیشـهای اسـت کـه وجـه مشـخصه آن «هنجـاری بـودن» اسـت؛ یعنـی در پـی معیـاری
بـرای خـوب یـا درسـت زیسـتن از طریق سـامان و مناسـبات نیک اسـت .اندیشـهسیاسـی ،بـا توجه به
مشـکالت و معضلات در عرصـه عمومـی و بـا شـناخت و اتکا به میراث فکـری جامعه ،با داللتهای
هنجـاری خـود بـرای مناسـبات مطلـوب اجتماعـی معیـار و ملا ک میدهـد و «وضعیتـی مطلـوب» یـا
«آنچـه را کـه بهتـر اسـت در عالـم واقـع مسـتقر شـود» ترسـیم میکنـد .بـه یـک معنـی ،اندیشـهورزی
سیاسـی همانـا نوشـتن تاریـخ امکانـی آینـده اسـت (منوچهـری. )19 :1394 ،
بدیـن ترتیـب ،میتـوان گفت هر اندیشـه سیاسـی یک منظومه داللتی مشـتمل بـر داللتهایی که هر
یـک بـه وجهـی از امـر سیاسـی میپردازد ،اسـت و در نهایت این داللتها بـه صورت چارچوبی مفهومی
_ نظری ،یک مکتب سیاسـی را که چگونگی تحقق یک زندگی خوب را پردازش کرده اسـت ،شـکل
میدهنـد .هـر اندیشـه سیاسـی بـر اسـاس نظریـه سیاسـی داللتـی _ پارادایمـی ،در بردارنـده پنـج دال لـت
اسـت؛ تاریخـی _ تبیینـی ،بنیادین ،هنجـاری ،راهبردی و کاربـردی (منوچهـری.)5-4 :1394 ،
از همیـن رو ،از آنجـا کـه بنـا بـه نظریـه داللتـی _ پارادایمـی ،نظریـه توسـعه از داللتهـای کار بـردی
اندیشـه سیاسـی محسـوب میشـود ،بـرای کشـف بنیـاد اندیشـگانی سیاسـی نظریـه توسـعه یـا
ی سیاسـی نظریـه توسـعه» ،بایـد چهـار گونـه داللـت تاریخـی _ تبیینـی (تببیـن وضـع
«اندیشهشناسـ 
موجـود) ،بنیادیـن (تبییـن مؤلفههـای بنیادیـن) ،هنجـاری (تصویـر وضـع مطلـوب) و راهبـردی (ارائـه
تجویزهـا) کـه در آن منـدرج اسـت را هویـدا کـرد.
داللـت اول ،داللـت تاریخـی _ تبیینـی اسـت .بنـا بـه ایـن داللـت ،اندیشـهورزی سیاسـی ابتـدا
بـا مواجهـه متفکـر بـا معضلات و یـا بحرانهـای موجـود در زمینـه و زمانـه خـود آغـاز میشـود و متفکـر
معضـل عمـده جامعـه را تبییـن اجتماعـی _ تاریخـی میکنـد؛ بـه ایـن معنـا که بـه «چرایـی و چگونگی
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ایجـاد شـدن وضـع موجـود» پاسـخ میدهـد .از ایـن رو ،مدلـول داللـت تاریخـی _ تبیینـی اندیشـگانی
توسـعه ،کـه بـه «چرایـی و چگونگـی ایجـاد شـدن وضـع موجـود» میاندیشـد ،بـه وضـع توسـعه (یـا
توسـعهنیافتگی) در معنـای تجربـه تاریخـی آن اشـاره دارد .بدیـن معنـا کـه هـر نظر یـه و الگـوی توسـعه
مسـتلزم فهـم اندیشـگانی از وضعیـت تاریخـی _ اجتماعـی اسـت ،کـه در قالـب توصیفـی از «وضعیت
توسـعهنیافتگی» آن را ارائـه میکنـد.
دومیـن داللـت ،داللـت بنیادیـن اسـت« .سـعادت انسـان» و «مصلحـت دولـت» مقـوالت اصلـی
در ایـن داللـت هسـتند کـه بـا دو هویـت ،یکـی هویـت انسـانی و دیگـری هو یـت مشـترک (دولـت/
عرصـه عمومـی) پیونـد دارنـد .مدلـول ایـن داللت مبانـی فکری اسـت .از این رو ،مبانی نظریه توسـعه
بـه داللـت بنیادیـن بـاز میگـردد .بدیـن معنـا کـه بنیـاد توسـعه ،در ایـن دال لـت ،قـوام مییابـد .در
حقیقـت ،مقومـات مفهومـی کـه مبانـی سـازنده آن نظریـه یـا الگـوی توسـعه اسـت در دال لـت بنیادیـن
مطـرح میشـود؛ ایـن مقـوالت از بررسـی الگوهـای توسـعه اسـتخراج میشـوند .دال لـت بنیادیـن،
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معطوف به چیسـتی توسـع ه اسـت .در این شـأن ،سـؤال این اسـت که توسـعه چیسـت؟ صنعتی شـدن
اسـت؟ تکنولوژیـک شـدن اسـت؟ رشـد بـاال اسـت؟ نبـود فقـر اسـت؟ آزادی اسـت؟ و یـا...
سـومین داللـت ،داللـت هنجـاری اسـت .هـر اندیشـه سیاسـی بـا داللتهـای هنجاری خـود برای
مناسـبات مطلـوب اجتماعـی معیـار و ملا ک میدهـد ،تـا بـه مـدد آنهـا یـک «وضعیـت مطلـوب» ،یـا
آن مناسـباتی کـه بـرای زندگـی مطلـوب «بهتـر» اسـت ،برقـرار شـود .از جملـه هنجارهـای شـاخص در
تاریـخ تفکـر سیاسـی میتـوان از عدالـت ،آزادی ،همبسـتگی ،حـق ،گفتوگـو ،دوسـتی و وفـاق نـام
بـرد .داللـت هنجـاری بـا توجـه بـه داللـت تاریخـی _ تبیینـی ،کـه اوضـاع موجـود یـا بحرانهـا را تبیین
میکنـد ،و نیـز بـا ابتنـا بـه داللـت بنیادیـن ،کـه مبانـی نظـری و فکـری را ارائـه میکنـد ،بـا عطـف بـه
دسـتیابی افـراد جامعـه بـه خیـر و مصلحـت فـردی /جمعـی آنهـا پـردازش شـده اسـت.
چرایـی توسـعه ،در داللـت هنجـاری معنـا مییابـد .از آنجـا کـه نظریه توسـعه،نظر یـهای هنجاری
اسـت و دربـاره «زندگـی بهتـر» اسـت ،بدیـن سـان ،نظریـه توسـعه بهواسـطه دال لـت هنجـاری اندیشـه
سیاسـی خـود ،امـکان صورتبنـدی «زندگـی خـوب» را مییابـد.
چهارمیـن داللـت ،داللـت راهبـردی اسـت .با داللـت راهبردی ،متفکر سیاسـی الگـوی مطلوب
یـا مناسـب بـرای اقتـدار در جامعـه را ترسـیم میکنـد تـا داللـت بنیادیـن یعنـی سـعادت و مصلحـت
را از طریـق داللتهـای هنجـاری منـدرج در خـود ،محقـق میکنـد .داللـت راهبـردی همـان الگـوی
نظـری اقتـدار (نظریههـای حکومـت) اسـت کـه مبتنـی بـر دیگـر داللتهـا و بـرای تحقـق دال لـت

بنیادیـن و تضمنـات آن توصیـه میشـود .قانـون نیـز از ابتـدای تاریـخ اندیشـه سیاسـی عنصـری از
داللـت راهبـردی بـوده اسـت.
چگونگـی توسـعه بـا داللـت راهبـردی اندیشـهسیاسـی در ارتباط اسـت .زیـرا با داللـت راهبردی،
الگـوی مطلـوب یـا مناسـب بـرای اقتـدار در جامعـه را ترسـیم میکنـد .بدینسـان ،داللـت راهبـردی
متضمـن نحـوه توسـعهیافتگی اسـت .داللـت راهبـردی ذیل امکانهای تاریخی طرح شـده در داللت
هنجـاری ،نحـوه تنظیمگـری اجتمـاع بـرای وصـول بـه آن امکانهـا را طـرح میکنـد؛ پـس چگونگـی
توسـعه (نحـوه دخالـت دولـت ،نسـبت بـازار و دولـت و جامعـه مدنـی) در داللـت راهبـردی ارائـه
میشـود .در واقـع چگونگـی انتقـال بـه وضعیـت توسـعهیافتگی در ایـن محـور بحـث میشـود .از آنجا
کـه شـاخص هـر پارادایـم اندیشـه سیاسـی ،داللـت راهبـردی آن اسـت ،مدلـول همین داللـت در نظریه
سیاسـی ملا ک تطبیـق و یافـت اندیشـه سیاسـی آن قـرار میگیـرد.
پنجمیـن داللـت در اندیشـههای سیاسـی ،داللـت کاربـردی اسـت .ایـن داللـت ،داللتـی
بیرونـی /پسـینی اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه در طـول تاریـخ ،مکاتـب فکـری مختلـف مبنـای قوانیـن
اساسـی ،انقالبهـا و تغییـرات اجتماعـی و اصالحـات اجتماعـی _ سیاسـی بودهانـد .اندیشـه
گذاری اجتماعـی
سیاسـی همچنیـن در دنیـای امـروز نیـز مبنـای خطمشـیها و راهکارهـا در سیاسـت
ِ

اسـت .بنابرایـن ،بـا توجـه بـه وقـوف تاریخـی کـه در چرخـش اخالقـی و بازگشـت بـه اندیشـه
هنجـاری در قلمـرو مطالعـات توسـعه ایجـاد شـده اسـت ،میتـوان تفکـر سیاسـی را مبنـای نظـری
بـرای نظریـه توسـعه محسـوب کـرد.
بدینترتیـب ،بـرای «اندیشهشناسـی الگوهـای توسـعه» پـس از یافـت و تحلیـل ایـده محـوری
الگوهای توسـعه در تنظیم اجتماع و نظم سیاسـی که همان مدلول داللت راهبردی اسـت به اندیشـه
سیاسـی آن دسـت مییازیـم؛ سـپس چهـار داللـت اندیشـگانی بـاال در آنهـا نشـان داده خواهـد شـد.
بنیاد اندیشگانی سیاسی الگوی رشد روستو

حـال بـر اسـاس تفسـیری کـه از الگـوی مراحـل رشـد روسـتو ارائـه شـد ،بهویـژه بـا تحلیلـی کـه از مقولـه
«رشـد» بهعنـوان ایـده مرکـزی ایـن الگـو انجـام گرفـت ،میتـوان فهـم کـرد کـه ایـن الگـو ،مسـتلزم چـه
اندیشـه سیاسـی در تنظیـم اجتمـاع و نظـم سیاسـی اسـت .همانگونـه کـه آمارتیـا سـن 1در اشـارهای
اجمالـی متذکـر میشـود ،الگـوی رشـد روسـتو در بنیـاد اندیشـگانی خویـش بـا اندیشـه سیاسـی
1. Amartya Sen
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فایدهگرایـی بهویـژه بنتـام در تناسـب اسـت (سـن)169-170 :1391 ،؛ زیـرا کلیـد فهـم الگـوی روسـتو،
در تحقـق غایـت خویـش یعنـی درآمـد ملـی بـاال اسـت .بهعبـارت دیگـر بـا تحقـق افزایـش نـرخ رشـد
یعنـی درآمـد ملـی باالتـر در فراینـد رشـد ،درآمـد سـرانه بیشـتری خواهیـم داشـت و درآمـد سـرانه بـاال بـا
درآمـد ملـی بـاال محقـق میشـود و این همان مفهوم مرکزی اندیشـه فایدهگرایی اسـت کـه تحت عنوان
«بیشـترین فایـده بـرای بیشـترین افـراد» صورتبنـدی شـده اسـت.
بدینسـان ،تأ کیـد بـر «رشـد اقتصـادی» ،تأ کیـد بـر چهـار عامـل را در ایـن الگـو روشـن میکنـد که
الجـرم آنرا در طـرح فلسـف ه سیاسـی فایدهگرایـی ،ممکـن میسـازد:
الـف) درآمـد بـه عنـوان معیـار رفـاه و خرسـندی .در ایـن الگـو ،توسـعه زمانـی محقـق شـده اسـت کـه افـراد
بتواننـد درآمـد مکفـی بـرای مصـرف داشـته باشـند (روسـتو)10 :1960 ،؛ پـس درآمـد ،مال ک رفاه اسـت
و بهدلیـل عمومیـت و سـیال بـودن ،امـکان کسـب خرسـندیهای مختلـف افـراد متفـاوت را فراهـم
ً
میکنـد ،پـس کاربـرد مطلـق آن صرفـا ،مال ک مشـترک و عام سـنجش توانایی کسـب منفعـت و فایده
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افـراد میتوانـد قـرار گیـرد؛ یعنـی ابـزار موازنـه اجتماعـی ،خرسـندی ،فایـده و منفعـت افـراد اسـت کـه
اسـتریتن نیـز بههمیـن دلیـل از آن بهعنـوان آزمون عملکرد توسـعه یـاد میکند (اسـتریتن-334 :1995 ،1
 .)333از سـوی دیگر ،از آنجا که فایده و منفعت افراد در اندیشـهسیاسـی فایدهگرایی ،مال ک رفتار
عقالنی و اخالقی انسـان اسـت ،از این رو ،درآمد شـاخص مناسـبی برای فلسـفهسیاسـی فایدهگرایی
بنتام در سـنجش توسـعه اسـت (اسـتنتون.)4-7 :2007 ،2
ب) درآمـد ناخالـص ملـی یـا همـان بیشـترین درآمـد ،بهعنـوان ملا ک توسـعه .در الگـوی رشـد ،درآمـد
ناخالص ملی بیشـترین رفاه را برای بیشـترین افراد تضمین میکند .همانگونه که در اندیشـهسیاسـی
فایدهگرایـی ،اصـل فایدهگرایـی یـا همـان بیشـترین خرسـندی بـرای بیشـترین افـراد ،ملا ک سـعادت
جامعـه و رفتـار دولـت اسـت.
ج) عـدم توجـه بـه مسـئله توز یـع .تأ کیـد بـر رشـد یـا حاصـل جمـع تولیـد یـا درآمـد در الگـوی رشـد ،بـه
گونـهای عـدم توجـه بـه توزیـع اسـت (هانـت298 :1386 ،؛ اسـتریتن )334 :1995 ،کـه در اندیشـه
سیاسـی فایدهگرایـی نیـز بهواسـطه اصـل بیشـترین فایـده بـرای بیشـترین افـراد رخ داده اسـت (سـن،
176 :1391؛ رالـز .)67 :1390 ،در فایدهگرایـی ،کیفیـت خیـر مهـم نیسـت و تنهـا بیشـینه کردن و موازنه
آن موضوعیـت دارد .رفـاه اجتماعـی نیـز بـه سـطح خرسـندی بسـتگی دارد .لـذا ا گـر لـذت یکـی در
1. Streeten
2. Stanton

آزادی کـم دیگـری باشـد ،در نتیجـه ارزش ایـن خرسـندی بایـد در سـنجش میـزان هـر خواسـته بـه
نسـبت دیگـری محاسـبه گـردد (رالـز.)69 :1390 ،
د) تأکیـد بـر وضعیـت نهایـی در سـامان نیـک و نتیجـه توسـعه بـه جـای تأکیـد بـر فراینـد یـا ماهیـت توسـعه .در
الگـوی رشـد ،میـزان رشـد بهعنـوان ملا ک توسـعه محـل تأ کید میباشـد؛ پـس وضعیت نهایی توسـعه
مـورد نظـر اسـت کـه در پاسـداری از تأمیـن بیشـترین درآمـد در عیـن سـعی در کاهـش فقـر تعر یـف
میگـردد .همانگونـه کـه اندیشـهسیاسـی فایدهگرایـی نیـز بـر وضعیـت نهایـی سـامان نیـک بـه معنـی
بیشـترین خرسـندی بـرای بیشـترین افـراد تأ کیـد دارد (ال کوسـت.)173 :1389 ،
از این رو ،درکی که در الگوی رشد روستو ،از چرایی توسعهنیافتگی ،چیستی توسعه و چگونگی
توسـعهیافتگی وجـود دارد مبتنـی بـر چهـار مؤلفـه محـوری فـوق ،در طـرح فلسـفه سیاسـی فایدهگرایـی
بنتـام قـوام مییابـد؛ زیـرا بنتـام بـا رویکـرد اصالـت فایـده بـه اخلاق و سـامان سیاسـی مینگرنـد.
(پـوالدی )77 :1386 ،همانگونـه کـه در ایـن الگـو نیـز ،درآمـد و رشـد مال ک سـامان اجتماعی اسـت.
بنتـام قائـل بـود کـه هـر موجـود انسـانی بالطبـع طالـب كسـب لـذت 1و دفـع الـم 2اسـت ،پـس بـر
اسـاس کسـب لـذت و دفـع الـم رفتـار میکنـد .او اصـل فایدهگرایـی را بهعنـوان معیـار عمـل درسـت
انسـان و حکومـت طـرح میکنـد (فرهنگنامـه فلسـفه اسـتنفورد.)2015 ،3
هنگامیكه گفته میشـود انسـان در طلب لذت اسـت ،معنایش این اسـت كه در طلب بیشـترین
لـذت یـا بیشـترین مقـدار ممكـن از لـذت اسـت .بدینسـان بـه اصـل فایدهمنـدی میرسـیم .این اصل
قائل به بیشـترین خوشـی همه كسـانی اسـت كه ذیربط یا مطرحند و آنرا غایت راسـت و درسـت و
یگانه غایت راسـت و درسـت و مطلوب عمل انسـانی میداند (کاپلسـتون .)25 :1388 ،پس عقالنی
بـودن انسـان در موازنـه بیشـترین خرسـندی از سـودها و زیانهـای خواسـت ه حـال و آینـده اوسـت (رالـز،
.)59-60 :1390
همانگونـه کـه بـرای فـرد عقالنـی اسـت کـه میـان خواسـتههایش موازنـه کنـد ،جامعه نیز حـق دارد
موازنـه خالـص خرسـندی همـه اعضـای جامعـه را بیشـینه کنـد .پـس طبیعـی اسـت کـه اصـل انتخاب
عقالنـی بـرای یـک نفـر را بـه کل جامعـه تعمیـم دهیـم( .رالـز )64 :1390 ،از ایـنرو ،جامعـه وقتـی بـه
درسـتی سـامان و در نتیجـه عادالنـه اسـت کـه نهادهـای کالن آن بـه گونـهای سـاماندهی شـده باشـند
که جامعه و افراد آن ،به باالترین موازنه خالص خرسـندی برسـند (رالز .)59 :1390 ،از اینرو ،چینش
1. pleasure
2. pain
3. Stanford Encyclopedia of Philosophy
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امـور بـه نحـوی بایـد باشـد کـه بـه بیشـترین خیـر منتهـی گـردد (رالـز .)61 :1390 ،پـس در ایـن رویکـرد
خیـر و نفـع شـخصی پایـه رفتـار فـردی و اصـل نفـع همگانـی بنیـاد سـامان سیاسـی اسـت .از ایـن رو
علـت وجـودی جامعـه سیاسـی و حکومـت و سـامانهای مرتبـط بـا اینهـا فایدهمندی آنهـا و تنها توجیه
دولـت ،فراهـم کـردن بزرگتریـن سـعادت یـا فایـده یـا خرسـندی بـرای بیشـترین افراد اسـت (پـوالدی،
.)86-89 :1386
داللتهای اندیشهسیاسی الگوی رشد روستو

بـا فهـم اجمالـی فلسـفه سیاسـی فایدهگرایـی بنتـام بهعنـوان متناسـبترین اندیشـه سیاسـی بـا بنیـاد
اندیشـگانی نظریـه رشـد روسـتو ،ا کنـون بـر اسـاس چارچـوب نظـری مختـار ،بـه فهـم تفصیلـی ایـن
تناسـب پرداختـه میشـود.
 .1داللت تاریخی تبیینی

مسـئله توسـعهنیافتگی آنطـور کـه امـروزه آن را میشناسـیم ،در الگـوی رشـد هیـچ جایگاهـی نداشـت
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(زنتـس )78 :1358 ،تنهـا یـک مرحلـه عقبماندگـی وجـود داشـت (پیـت )129 :2009 ،کـه بهدنبـال
آن فراینـدی بایـد شـکل میگرفـت تـا نیروهـای نوسـازی را آزاد سـازد (هتنـه .)97 :1392 ،بـر اسـاس
مراحـل تاریـخ اقتصـادی روسـتو کشـورهای عقبمانـده بـا گـذر از مراحلـی بـر اسـاس «میـزان رشـد» بـه
توسـعه میرسـیدند کـه کشـورهای توسـعهیافته در صـدر آن تاریخنـد (سـیمون213 :2006 ،1؛ ریسـت،
 .)94 :2008بنابـر ایـن ،از نظـر روسـتو ،دو مرحلـه و حتـی سـه مرحلـه اول ،جـزو وضعیـت عقبماندگی
محسـوب شـود؛ زیرا رشـد منظم پایدار رخ نداده اسـت (هانت )45 :1386 ،و گذشـتن یا نگذشـتن از
مراحـل خـاص ،علـت توسـعهیافتگی یـا عقبماندگـی محسـوب میشـود (ریسـت.)95 :2008 ،
همانگونـه کـه اشـاره شـد در تحلیـل نهایـی ،روسـتو عقبماندگـی را «کمبـود درآمـد» میدانـد ،زیرا
توسـعهیافتگی خـودکار بـا درآمـد بـاال معنـی مییابـد .او بر این باور بود كه رشـد درآمد سـرانه بهواسـطه
رشـد یكنواخـت درآمـد ملـی ،بهویـژه طـی مرحلـه جهـش اقتصـادی از طریـق مكانیـزم پسانـداز و
سـرمایهگذاری و ظهـور یـك چارچـوب سیاسـی و اجتماعـی ،منجـر بـه توسـعه میشـود (پیـت:2009 ،
 .)128در واقـع ،کمبـود درآمـد ،امـکان شـکلگیری چرخـه رشـد و توانایـی مصـرف بیـش از نیـاز را
منتفـی میکنـد .البتـه در ضربـه اولیـه رشـد« ،کمبود سـرمایه» ،علت اصلی عقبماندگی بیان میشـود.
بهعبـارت دیگـر ،رشـد بسـته بـه میـزان سـرمایهگذاری و توابـع تولیـدی اسـت (سـو44 :1386 ،؛ روسـتو،
1. Simon

 .)154-155 :1960زیـرا سـرمایهگذاری مولـد در چرخـه رشـد ،موجـب تولیـد سـود و درآمـد بیشـتر
میشـود .درآمـد بـاال ،وضـع مطلـوب و امـکان و انگیـزه پسانـداز اسـت و عامـل حیـات چرخـه رشـد.
بنابـر ایـن عقبماندگـی حاصـل عـدم سـامان جامعـه حـول محـور درآمـد و افزایـش آن اسـت .این معنا
از عقبماندگـی بـه تبییـن فایدهگرایـی از وضـع نامطلـوب سـازگاری دارد .در واقـع ،درآمـد ،قـدرت
کسـب منفعـت و مناسـبترین شـاخص بـرای سـنجش کسـب منفعـت اسـت .الگـوی رشـد ،تنظیـم
اجتمـاع را براسـاس درآمـد کـه شـاخصی معطـوف بـه نفـع افـراد اسـت ،تدبیـر میکنـد؛ همانگونـه کـه
در فایدهگرایـی ،اصـل نفـع همگانـی بنیـاد سـامان سیاسـی و عدالـت اسـت .فایدهگرایـی مشـکالت
جامعـه را از زاویـه توجـه بـه فایـده میبینـد (رالـز)60-59 :1390 ،؛ فایـدهای کـه بهعلـت تفـاوت آن
در افـراد مختلـف بـا درآمـد در الگـوی رشـد جایگزیـن شـده اسـت .بنابـر ایـن ،الگـوی رشـد همچـون
فایدهگرایـی جامعـه را از آنجاییکـه حـول فایـدهسـاماندهی نشـده ،دچار بحران یـا اعوجاج میبیند.
 .2داللت بنیادین
 .2-1فرد ،جمع و اجتماع

در الگـوی رشـد روسـتو از آنجـا کـه الـف) درآمـد سـرانه ملا ک رفـاه و غایـت رشـد در مرحلـه مصـرف
انبـوه اسـت؛ ب) تمـام سـازوکار اجتماعـی و فراینـد صنعتـی شـدن و سـرمایهگذاری و ...بـرای افزایـش
درآمـد سـرانه اسـت و همانگونـه کـه روسـتو تأ کیـد میکنـد در مرحلـه مصـرف انبـوه دو اتفـاق میافتـد
کـه یکـی از آنهـا «درآمـد سـرانه بـاال» اسـت؛ ج) و رشـد حاصـل جمـع درآمدهـا اسـت ،میتـوان چنیـن
نتیجـه گرفـت کـه در نگـرش بـه جامعـه ،فـرد اصالـت دارد؛ هرچنـد کـه افزایـش درآمـد سـرانه وابسـته
بـه افزایـش درآمـد ملـی باالتـر اسـت ،پـس از ایـن جهـت بـه نوعـی اصالـت جمـع در آن برقرار اسـت .با
ایـن حـال ،رشـد معطـوف بـه جمـع درآمدهـا و کلیـت جامعه اسـت ،امـا از آنجا که حاصـل جمع افراد
اسـت ،جامعـه نیـز ماهیـت مسـتقلی نـدارد .از ایـن نظـر ،فایدهگرایـی در نظریـه رشـد روسـتو انعـکاس
معنایـی بـارزی دارد؛ زیـرا در ایـن اندیشـه ،سـامان سیاسـی بـر اسـاس اصالـت فـرد و فایـده افـراد تنظیم
میشـود .در ایـن دیـدگاه خیـر و رفـاه عـام بـه معنـای خیـر و صلاح هـر یـک از آحـاد جامعـه سیاسـی
بشـری اسـت (کاپلسـتون .)25 :1388 ،بـر ایـن اسـاس ،الگـوی رشـد هماننـد فایدهگرایـی جامعـه افراد
جدا گانـه بـهمثابـه خطـوط متفاوتـی تلقـی میشـوند که باید برایشـان حقـوق و تکالیفی معین شـود که
بـر اسـاس آن قاعـده ،بـه بیشـترین خرسـندی برسـند (رالـز )64 :1390 ،و جامعـه «یـك پیكـر مجعـول
اسـت ،یعنـی متشـكل از افـرادی اسـت كـه در حكـم اعضـای آن پیكرنـد» و منفعـت یـا مصلحـت
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جامعه عبارت اسـت از «سـرجمع منافع آحاد اعضایی كه آنرا تشـكیل میدهند» (رالز. )62 :1390 ،
از سـوی دیگـر ،اینکـه در نظریـه رشـد روسـتو ،درآمـد سـرانه بـاال بسـته بـه درآمـد ملـی باال تـر و توجـه
بـه رشـد و بیشـینه کـردن درآمـد ملی اسـت و مسـئله توزیع در مـورد غفلت قرار میگیـرد (هانت:1386 ،
 )298متناسـب بـا فلسـفه سیاسـی فایدهگرایـی اسـت کـه بـه بیشـترین فایـده بـرای بیشـترین افـراد و
جمـع خرسـندیها توجـه دارد و در مرحلـه بازگشـت و توزیـع ،بـه سـبب تناظـر فـرد و جامعـه و تسـری و
تعمیـم حکـم فـرد بـه جامعـه از مسـئله توزیـع غفلـت میشـود (رالـز )67 :1390 ،در واقـع بیشـینه کـردن
زمانـی امـکان مییابـد کـه تنـوع و تفـاوت افـراد از میـان رود .از ایـن روسـت کـه در فایدهگرایـی نیـز بـه
مسـئله توزیـع توجهـی نمیشـود (سـن176 :1391 ،؛ رالـز.)67 :1390 ،
 .2-2سعادت و رفاه

روسـتو ،توسـعه را مترادف معنای رشـد و در همان معنای صرف اقتصادی بهکار برده اسـت (ندروین
پیترسـه )6 :2010 ،و از ایـنرو مراحـل توسـعه اقتصـادی بـر اسـاس معیارهـای اقتصـادی تفکیـک
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شـدهاند .در الگـوی رشـد روسـتو ،توسـعهیافتگی شـرایطی اسـت کـه در آن جامعـه بـه مصـرف انبـوه
برسـد و «درآمـد» امـکان دسترسـی بـه مصـرف انبـوهباشـد .بدینسـان توسـعه ،کسـب درآمـد اسـت.
(سـن )176 :1391 ،درآمـد ،بهعنـوان شـاخص ،توانایـی کسـب منفعـت و ملا ک رفـاه اسـت و رفـاه
یـا مصـرف نیـز ملا ک توسـعه (اسـتریتن .)333-334 :1995 ،بنابـر ایـن ،در ایـن الگـو ،توسـعه زمانی
محقـق شـده اسـت کـه افـراد بتواننـد درآمـد مکفـی بـرای مصـرف داشـته باشـند (روسـتو)10 :1960 ،؛
بـا ایـن مالحظـه ،تـا زمانـی کـه درآمـد ملـی افزایـش نیابـد ،درآمـد افـراد در فراینـدی خـودکار افزایـش
نمییابـد .از ایـنرو ،در نهایـت توسـعه و سـعادت زمانـی مهیـا میشـود کـه بیشـترین درآمـد حاصـل
یتـوان از
شـود ،تـا آنـگاه بیشـترین سـود بـه بیشـترین افـراد برسـد (ندرویـن پیترسـه .)6 :2010 ،پـس م 
رشـد بهعنـوان رفـاه همگانـی تعبیـر کـرد ولـی در ذات خـود متکثر از رفاه افراد اسـت .همان اندیشـهای
کـه در فایدهگرایـی صـورت یافتـه اسـت .اصـل فایدهگرایـی بـرای یـک فـرد اقتضـا دارد کـه تـا حـد
امـکان رفـاه خـود (نظـام خواسـتههای شـخصیش) را پیـش ببـرد و بـرای جامعـه اصـل آن اسـت کـه تـا
حـد امـکان رفـاه افـراد را پیـش ببـرد .از آنجـا کـه یـک فـرد میـان سـودها و زیانهـای حـال و آینـدهاش
موازنـه میکنـد ،جامعـه نیـز بایـد میـان خرسـندیها و ناخرسـندیهای بیـن افـراد مختلـف موازنـه کنـد
(رالـز.)59-60 :1390 ،
بدیـن ترتیـب ،جامعـه حـول درآمـد ملـی کـه متضمـن بیشـترین درآمـد بـرای بیشـترین افراد اسـت،
سـامان مییابـد .بـا ملغـی شـدن اجتمـاع و برقـراری اصالـت فـرد در الگـوی روسـتو ،سـعادت وجـه

اجتماعـی نـدارد و تنهـا وجـه فـردی دارد و در رفـاه افـراد تعریـف میشـود و رفـاه نیـز از طریـق درآمد باال
محقـق میگـردد .رفـاه در ایـن اسـت کـه افـراد بتواننـد بهواسـطه درآمـد بـاال مصـرف کاالهـای بـادوام و
بیشـتر از نیـاز ضـروری شـان مصـرف کننـد (روسـتو.)10 :1960 ،
 .3داللت هنجاری؛ خیر و حق

غایـت جامعـه بنـا بـه الگـوی روسـتو در رشـد و درآمـد ملـی باالتـر نهفتـه اسـت و در نتیجـه درآمـد سـرانه
باالتـر تضمینـی .لـذا در ایـن الگـو ،خیـر معطـوف اسـت بـه آنچـه کـه درآمـد بـرای آن کسـب میشـود.
ِ

در واقـع خیـری فـارغ از مصـرف یـا همـان لذت افراد ،برای کلیت جامعه متصور نیسـت و هرکس برای
افزایـش درآمـد یـا مصـرف و در نهایـت لـذت خـود سـعی میکنـد .در ایـن الگـو آنچـه کـه مهـم اسـت
منافـع خصوصـی اسـت؛ در واقـع انگیـزه و تحریـک مشـارکت در سـرمایهگذاری بهواسـطه جـذاب
بـودن سـود آن و در نهایـت درآمـد باالتـر اسـت.
از سـوی دیگـر ،اصـل تنظیمگـر اجتمـاع ،رشـد درآمـد یـا تولید ملی اسـت .در واقـع همانطور که در
مراحل رشد نشان داده شد ،رشد مداوم و منظم ،مال ک طبقهبندی مراحل و سنجش توسعهیافتگی

اسـت .بدینسـان میتـوان گفـت کـه در ایـن الگـو ،حـق همـان اصـل حا کـم بـر تنظیمـات یـا بیشـینه
درآمـد یا تولید اسـت.
از ایـن رو ،در ایـن الگـو ،خیـر همـان فایـده و حـق نیـز بیشـینه خیـر اسـت؛ در واقـع رشـد ،بیشـینه
فایده یا خیر اسـت .این مبنا در اندیشـه فایدهگرایی بنتام صورتبندی شـده اسـت .در فایدهگرایی،
خیـر از حـق جـدا اسـت و حـق بیشـینه کـردن خیـر تعریـف میشـود (رالـز .)68 :1390 ،یعنـی نهادهـا
و کنشهایـی برحـق هسـتند کـه در مقابـل بدیلشـان ،بیشـترین خیـر را تولیـد کننـد (رالـز-61 :1390 ،
 .)60زیـرا جامعـه وقتـی بـه درسـتی سـامان و بنابـر این عادالنه اسـت کـه نهادهـای کالن آن به گونهای
سـاماندهی شـده باشـند کـه جامعـه و افـراد آن بـه باالتریـن موازنـه خالـص خرسـندی برسـند (رالـز،
 .)59 :1390از ایـنرو ،چینـش امـور بـه نحـوی بایـد باشـد کـه بـه بیشـترین خیـر منتهـی گـردد (رالـز،
 .)61 :1390بـا ایـن حـال ،محاسـبه تمـام فایـده نمیتوانـد بر اسـاس تفاوتهـای افراد باشـد؛ در نتیجه
منافـع افـراد در یـک ریسـک دائمـی اسـت (نوزیـک .)28-35 :1974 ،پـس ایـن دیدگاه نحـوه توزیع
غیرمسـتقیم .یعنـی ،توزیـع درسـت
مجمـوع خرسـندیها میـان افـراد را توضیـح نمیدهـد ،مگـر بـه نحـو ِ
در هـر مـوردی توزیعـی اسـت کـه بیشـینه خرسـندی را فراهـم کنـد (رالـز .)62-63 :1390 ،همـان امـری

کـه در الگـوی رشـد ،توزیـع خیـر یـا درآمـد بـه نحـو خـودکار مالحظـه میشـود و در واقـع تنهـا مجمـوع
خیرهـا و جمـع درآمدهـا در نظـر گرفتـه میشـود.
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 .4داللت راهبردی؛ دولت و بازار

بـرای تحریـک رشـد ،کشـور ملـزم بـه افزایـش پسانـداز و سـرمایهگذاری اسـت و طبـق ایـن نظر یـه ،بـا
در نظـر گرفتـن نـرخ پسانـداز پاییـن در کشـورهای در حـالتوسـعه ،دولـت مسـئول ایجـاد طبقـهای از
مـردم اسـت کـه میـل بـه پسانـداز داشـته باشـند .دولـت همچنیـن ملـزم اسـت تضمیـن نمایـد ،مردمـی
کـه بیشـتر پسانـداز میکننـد ،سـهم بیشـتری از درآمـد ملـی را کسـب خواهنـد نمـود و در نتیجـه سـطح
سـرمایهگذاری افزایـش مییابـد .بایـد توجـه داشـت كـه ا گـر درآمـد ملـی ،بـه سـرمایهگذاری تبدیـل
نشـود ،مصـرف خواهـد شـد.
بدینسـان ،یکی از شـرایط گذار تاریخی الگوی رشـد تغییر شـرایط سیاسـی اقتصادی اسـت که
در مرحلـه دوم بـه ظهـور دولـت رفـاه بسـتگی دارد .دولـت رفـاه ،ضامـن امنیـت اجتماعـی ،خدمـات و
شـرط تولیـد کاالهـای بـادوام در مرحلـه نهایـی اسـت .تضمیـن چرخـه رشـد و سـرمایهگذاری و تأمیـن
سـرمایه خارجـی و مراقبـت و تنظیـم بـازار و نـرخ رشـد ،نـرخ جمعیـت و امنیـت اجتماعـی کـه بـرای
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سـرمایهگذاری الزم اسـت ،رسـالت دولـت اسـت (روسـتو7-16 :1960 ،؛ نودسـن )13 :2009 ،و دولـت
نیـز بیشـتر بـه طـرح و اجـرای برنامههایـی میپردازنـد کـه باعـث افزایـش رفـاه و تأمین اجتماعی شـوند.
«در مرحلـه پسـابلوغ از خلال فراینـد سیاسـی ،جوامـع غربـی منابـع فزاینـدهای را
بـرای رفـاه و امنیـت اجتماعـی اختصـاص میدهنـد .ظهـور دولـت رفـاه یـک واقعـه
از حرکـت جامعـه مـدرن فـرای بلـوغ تکنیکـی اسـت؛ همچنیـن در ایـن مرحلـ ه منابـع
بهطـور فزاینـدهای بـه سـمت تولیـد کالهـای بادوام و گسـترش خدمات مبتنـی بر توده
هدایـت میشـوند( ».روسـتو)11 :1960 ،
از سـوی دیگـر ،در نسـبت بـه مقولـه توزیـع همانگونـه کـه اسـتریتن نیـز اشـاره میکنـد ،برداشـت
ایـن بـود کـه آنجاییکـه رشـد اقتصـادی از طریـق نیروهـای بـازار نتوانـد فوایـد خـود را ب هطـور گسـترده و
بـه سـرعت پخـش کنـد ،دولتهـا ،بهو یـژه دولتهـای دموکراتیـک ،در مـورد سرنوشـت فقـرا دغدغـه
تهـای دولـت فوایـد
دارنـد .بنابـر ایـن ،مالیاتبنـدی تصاعـدی ،خدمـات اجتماعـی و سـایر دخال 
بـازار را بـه سـمت پاییـن پخـش خواهـد کـرد (اسـتریتن.)333-334 :1995 ،
بنابرایـن در قالـب نظریـه روسـتو ،دولـت و بـازار مکمـل یکدیگرنـد .بدینگونـه کـه بـازار ابـزار رشـد
اقتصـادی و دولـت رافـع نقایـص آن و حتـی بهعنـوان سـرمایهگذار اصلـی مطـرح اسـت .در حقیقـت
رشـد اقتصـادی از طریـق مکانیـزم بـازار رخ میدهـد ،ولـی دولت متکفل آن اسـت .ایـن تلقی از دولت
در الگـوی روسـتو کـه تنظیمگـر اجتمـاع و بـازار اسـت همـان طرحـی اسـت کـه از دولـت در اندیشـه

سیاسـی فایدهگرایـی وجـود دارد .از آنجـا کـه مطابـق ایـن تفکـر جسـتجوی لـذت و خرسـندی کـه
آدمیـان در پـی آننـد ،خیـر اسـت ،درسـتترین عمـل آن میشـود کـه بیشـترین خرسـندی و سـعادت
را فراهـم آورد؛ پـس تنهـا توجیـه دولـت فراهـم کـردن بزرگتریـن سـعادت بـرای بیشـترین افـراد اسـت
(پـوالدی .)78 :1386 ،پـس قانونگـذار بایـد در خدمـت آن ،كـه همانـا مصلحت عام اسـت ،باشـد.
لـذا عمـل قانونگـذار یـا حكومـت بـه شـرطی مؤیـد اصـل فایدهمنـدی یـا ملهـم از آنسـت كـه «تمایـل آن
بـرای افزایـش خرسـندی جامعـه بیشـتر از میـل بـه كاهـش آن باشـد( ».کاپلسـتون.)28 :1388 ،
نتیجهگیری

توفیـق نظریـه توسـعه بـه موثـر بـودن اندیشـه سیاسـی آن کـه در گام اول بـه تناسـب داللـت تاریخـی
اندیشـه سیاسـی بـا زمینـه اجتماعـی تاریخـی کاربـرد آن نظریـه ،بـاز میگـردد و متجلـی میشـود؛ ز یـرا
داللـت تاریخـی بیانگـر تناسـب و ربـط تاریخـی اندیشـه سیاسـی اسـت کـه در نظریـه توسـعه انعـکاس
یافتـه اسـت .از سـوی دیگـر ،بـا توجـه بـه داللـت هنجـاری اندیشـه سیاسـی ،میتوانـد قالبـی بـرای
طـرح نظریههـای توسـعه بدیـل باشـد .بنابـر ایـن از منظـر ایـن نظریه ،بررسـی بنیاد اندیشـگانی سیاسـی
نظریههـای توسـعه از دو جهـت ضـروری اسـت؛ یکـی بـرای فهـم و نحـوه بکارگیـری و ارزیابـی توفیـق
نظریههـای توسـعه و دیگـری گشـایش افقهـای جدیـد در نظریـه توسـعه.
بنابـر نظریـه داللتـی _ پارادایمـی اندیشـه سیاسـی« ،توسـعه» از داللتهـای کاربـردی اندیشـه
سیاسـی محسـوب میشـود و چهـار گونـه داللـت تاریخـی _ تبیینـی ،بنیادیـن ،هنجـاری و راهبردی در
آن منـدرج اسـت .بدینسـان ،بـرای اندیشـه شناسـی نظریـه توسـعه ،ایـن چهـار گونه داللـت ،مقوالت
تحلیـل و تفسـیر الگوهـای توسـعه را شـکل میدهنـد .از ایـنرو ،الگـو و نظریـه رشـد روسـتو بـه مثابـه
داللـت کاربـردی اندیشـه سیاسـی ،مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفـت تـا چهـار نـوع داللـت تبیینـی،
بنیادیـن ،هنجـاری و راهبـردی اندیشـه سیاسـی مسـتلزم نظریـه توسـعه نمایـان گردنـد.
بـر اسـاس تحلیـل محتـوای الگـوی مراحـل رشـد روسـتو  ،بهویـژه بـا تحلیلـی کـه از مقولـه «رشـد»
بهعنـوان ایـده مرکـزی ایـن الگـو انجـام گرفـت ،میتـوان فهـم کـرد کـه الگـوی رشـد روسـتو در بنیـاد
اندیشـگانی خویـش بـا اندیشـهسیاسـی فایدهگرایـی بهویـژه بنتـام در تناسـب اسـت ،زیـرا کلیـد فهـم
الگـوی روسـتو ،در تحقـق غایـت خویـش یعنـی درآمـد ملـی بـاال اسـت .بهعبـارت دیگـر بـا تحقـق
افزایـش نـرخ رشـد یعنـی درآمـد ملـی باالتـر در فراینـد رشـد ،درآمـد سـرانه بیشـتری خواهیـم داشـت و
درآمـد سـرانه بـاال بـا درآمـد ملـی بـاال محقـق میشـود و ایـن همـان مفهـوم مرکـزی اندیشـه فایدهگرایـی
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اسـت کـه تحـت عنـوان «بیشـترین فایده برای بیشـترین افراد» صورتبندی شـده اسـت .بدینسـان،
تأ کیـد بـر «رشـد اقتصـادی» ،تأ کیـد بـر چهـار عامـل را در ایـن الگـو روشـن میکنـد کـه الجـرم آنرا در
طـرح فلسـفهسیاسـی فایدهگرایـی ،ممکـن میسـازد :الـف) درآمـد بهعنـوان معیـار رفـاه و خرسـندی،
ب) درآمـد ناخالـص ملـی یـا همـان بیشـترین درآمـد ،ج) عـدم توجـه بـه مسـئله توز یـع و د) تأ کیـد بـر
وضعیـت نهایـی در سـامان نیـک و نتیجـه توسـعه بـه جـای تأ کیـد بـر فراینـد یـا ماهیـت توسـعه.
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Abstract
The conditions of success and reasons for failure of development strategies and
plans, are among the most important “development studies” issues. This has
been explained in different ways: for example, there is a strong relationship
between the efficiency of development strategies and plans and development
theories. Based on paradigmatic-implicative theory, which explains the
relationship between development theories and political thought and considers
the development theory as one of the practical implications of political thought,
a condition for the success of development strategies and development plans
can be found to be rooted in the political thought foundation. Therefore, in the
present article we explore the political thought supporting Rostow’s Stages of
Economic Growth theory, as one of the oldest and most important development
theories which in the 1960s resulted in understanding development as “growth”.
We use qualitative content analysis method to show that the political foundation
of Rostow’s Stages of Economic Growth theory is based on the principle of
“the most utility for the most people” in accordance with Bentham’s utilitarian
political thought.
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