توسعه در روايت آويني
بررسی و نقد ديدگاه سید مرتضی آويني در باب «توسعه»

اشــاره

سيد احسان خاندوزي

س��ید مرتضی آوینی البته آنقدر قلم زده اس��ت که نویسندهای باشد صاحب آثار؛ اما بیش از آنکه حجم آثارش معرف او باشد ،نگاه ژرفش
است که سعی دارد عمیقتر از سطحیات باشد و زیرینترین الیههای امور را بشکافد .نگاهی که از مشهورات و مقبوالت عامه فراتر میرود و کنه
امور را مقصد ومقصود خویش مییابد .از جمله امور مورد التفات سید ،توسعه و مبانی آن بوده است .کتاب «توسعه و مبانی تمدن غرب» مجموعه
مقاالت شهید آوینی در باب توسعه میباشد که اولین موضعگیری جدی و مبنایی از منظر دين در باب توسعه میباشد .متن پیش رو مخلصی از نگاه
آوینی به توسعه در کتاب مورد نظر میباشد که در دو سطح مورد بررسی و نقد قرار گرفته است .در سطح اول مدعاهاي اصلي كتاب ،مورد بررسي
و نقد قرار گرفته است و در سطح و اليهي دوم هشت مدعاي فرعي آن.

اختالف��ي ک��ه بر س��ر نامگذاري برنامهی پنج س��الهی پنجم به نام
برنامهی پيشرفت و عدالت يا ناميدن آن به دنبالهی ديگر برنامههاي
توسعه ،رخ نمود ،بهانهاي شد تا به بازخواني معنا و مدلول توسعه
بپردازيم .آيا ميتوان در ذيل گفتمان انقالب اس�لامي ،جايگاهي
براي توس��عه قائل ش��د؟ اگر ما نميخواهيم توسعهيافته باشيم ،چه
تدبير و نس��خهاي براي رفاه مادي ،رهايي از فقر ،وابس��ته نبودن
و بلک��ه س��رآمدي ي��ک جامعهی مس��لمان در مقابل ديگر جوامع
پيشرفته داريم؟ چه ميزان از عوارض نامطلوب توسعه ،مربوط به
ذات آن اس��ت؟ اصال مگر هم اکنون الگوهاي متعددي از توس��عه
وجود ندارد؟ آيا پيش��رفت ( )progressماهيتي منفک از توس��عه
( )developmentدارد که ناميدن برنامه به اين يا آن اسم متفاوت
باشد؟ آيا جايگزيني عنواني مانند برنامهی پنج سالهی تعالي ،رافع
مشکالت محتوايي برنامهها خواهد بود؟
در ميان نويس��ندگان نس��ل انقالب ،بيش��ک س��يد مرتضي آويني
نخس��تين کس��ي بود که پيش از ديگران ،دربارهی توس��عهيافتگي
قل��م زد .مجموع��ه مقاالت وي در ماهنامهی جهاد طي س��الهاي
 1364-66ک��ه در کت��اب «توس��عه و مباني تمدن غرب» گردآمده،
هن��وز ه��م الهامبخشتري��ن منبع در ميان طيفي از دانش��جويان و
طالب به شمار ميرود .از زمان انتشار مقاالت شهيد آويني در نقد
توسعهيافتگي و مدنيت غربي حدود ربع قرن ميگذرد ،مقاالتي
که نش��ان از بينش ژرف يک مستندس��از معماري خوانده در
مساله «اقتصاد و فرهنگ» دارد؛ بينشي که قوت و عمق
آن نسبت به اکثر انديشمندان و اقتصاددانان آن دوره
(و حتي اين دوره) واضح است .روحش شاد.
ب��ه نظر ميرس��د ميت��وان مدعاهاي اصلي
کتاب «مباني توس��عه و تمدن غرب» را
در چهار عبارت زير خالصه کرد:
 .1توس��عه ،تداوم انديش��هی ترقي اس��ت
و منظ��ور آن در جه��ان امروز صرفا توس��عه ی
اقتص��ادي ب��ا معياره��اي خ��اص اس��ت(.ص)7
معيارهايي که در راس آن درآمد سرانه و مصرف بيشتر
است(.ص )15
 .2حرکت به سوي تکامل و تعالي در اسالم لزوما با توسعه ی
مادي و اقتصادي همراه نيس��ت؛ هرچند مخالف آن هم نيس��ت.
(ص )10به بيان ديگر هدف حکومت اس�لامي در مبارزه با فقر،
دستيابي به عدالت اجتماعي است نه توسعه يعني مبارزه با فقر در
خدمت اعتالي معنوي و فرهنگي(.ص)11
 .3توسعه به معناي جهتگيري کل نظامات اقتصادي و اجتماعي در
جهت رشد اقتصادي است(.ص  )50فروپاشي خانواده ،اضمحالل
اخ�لاق ،تخريب محيط زيس��ت و فقر و توزي��ع نابرابر نتيجه اين
جهتگيري است.
 .4در نظام اعتقادي ما آن توسعهاي معتبر است که بر تعالي روح
بش��ر تکيه دارد و اين ،به پرهيز از فزونطلبي و اس��راف و تبذير
و يک الگوي مصرف متعادل منتهي ميش��ود نه به رش��د اقتصادي
محض(.ص)21
گرچه تعداد اش��ارات و اس��تنادات آموزنده در کتاب بس��يار است،
اما برخي نکات کليدي را که جزء ادعاهاي فرعي کتاب به شمار
ميرود ميتوان در هشت فراز زير خالصه کرد:
 .1توس��عهيافتگي و دموکراس��ي بيان دو وجه اقتصادي و سياس��ي
يک ايدهآل واحداند(.ص)23
 .2انگيزهی اين توس��عه ،اصالت لذتطلبي اس��ت و نتيجهی ماندن

انسان در روح شهوت و عروج نکردن به روح ايمان(.ص)41
 .3نيازه��اي م��ادي و غرايز حيواني هميش��ه بودهاند؛ اما آنچه در
غرب رخ داده در دو جهت از کل تاريخ متفات است :اوال هيچگاه
اصالت با اين نيازهاي حيواني نبوده و ثانيا در اين مسير محدوديت
اخالق و مذهب وجود داشت(.ص)61
 .4براي مبارزه با قدرت جهنمي استکبار هرگز نميتوان از همان
طرقي که او بنيان نهاده اقدام کرد(.ص )91غرب ميخواهد با اقتصاد
بر اعتقاد ما غلبه کند و انصافا در دنياي امروز اگر راهي براي غلبه
بر ايمان باشد ،همين است و بس(.ص)92
 .5نظام اقتصاد جهاني سيستم واحدي است .حافظ منافع سياسي
ابرقدرتها و تا کسي از اين سيستم واحد اقتصادي اعراض نکند،
هرگز نميتواند بهطور کامل از سلطهی سياسي ابرقدرتها خارج
شود(.ص)111
 .6وقتي پول تنها وس��يلهاي اس��ت که انس��ان را به همهی اهداف
خويش ميرس��اند ،ديگر نميتوان آن را در حد يک وس��يله نگه
داش��ت؛ درحاليكه وقتي انس��ان بنيان کار خويش را بر اعتقاد بنا
کند ،نخس��تين چيزي که نقش محوري خود را از دس��ت ميدهد
پول اس��ت و به همين علت انس��ان در محدودهی جبهه اس�لام ،به
پول نيازي ندارد ...اينچنين اقتصاد پولي به اقتصاد صلواتي تبديل
مي شود(.ص)123
 .7بح��ث تقاض��ا در اقتص��اد کامال اخالقي اس��ت؛ هرچند
اش��ارهاي به اين وجه نميش��ود .اما در اقتصاد اس�لامي
از هم��ان آغ��از با تقس��يم نيازها به حقيقي و کاذب
و نيازهاي مادي و معنوي ،س��ير انديشه طريقي
مخال��ف اقتص��اد رس��مي ميپيمايد(.ص
)143
 .8سودپرستي بنيان تمام نهادهاي اقتصاد
سرمايهداري(ص  )137و سرمايهداري وجه
اقتصادي امپرياليسم است(.ص )131
براي نقد اين کتاب ابتدا به بررس��ي مدعاي اصلي
آن و سپس ادعاهاي فرعي آن خواهيم پرداخت:
چهار نکته اساس��ي مورد اش��ارهی ايشان که ادعاي محوري
کت��اب بهش��مار م��يرود ،حاوي نگاه درس��ت و بينش عميق و
انقالبي مولف اس��ت .ايش��ان گرچه بناي مخالفت با اساس توسعه
را نميگذارد (نزد ما آن توسعهاي معتبر است که  )...اما هشدارهاي
عالمانهاي در دو سطح بيان ميکند:
• سطح نخست غايت شمردن توسعه است که ايشان به صراحت در
اسالم ،تعالي يا تکامل (و در سطح پايينتر عدالت) را غايت ميشمارد.
بنابراي��ن توس��عهيافتگي نباي��د هدف نهايي سياس��تگذاريهاي
جامعهی ديني و حکومت اسالمي باشد .توسعه حتي اگر درست
تعريف ش��ود ،ماهيتا ناظر به س��امان دادن ابعاد خاکي انس��اني و
چهرهی مادي حيات جمعي است و نبايد افق بلند انسان خليفهاهلل
را به اين حدود تنزل داد و محدود نمود.
• سطح دوم محتوا و الگوي توسعه است که باز ايشان به تفصيل در
نقد جهتگيري و الگوي رايج توسعه و تعارضات آن با بخشهايي
از آموزههاي اسالم و قرآن سخن ميگويد؛ از جمله مساله اصالت
لذت ،اصالت مصرف ،اسراف و تبذير ،فقر و تکاثر ،تخريب طبيعت
و غيره .در نتيجه بايد به دنبال توسعهاي بود که از خاستگاه ديني
(نه عقالنيت س��کوالر) ،با نگاه جامع به انس��ان (نه انس��ان صرفا
غريزه) و با لحاظ اهداف اجتماعي ـ سياسي اسالم تدوين شود.
در جامعهی ما و بسياري جوامع طائفهاي معتقدند با ترويج اخالق
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ديني ميتوان از همين الگوهاي توسعه و دستاوردهاي آن بهره برد.
به اعتقاد نگارنده اگر اين همآهنگي ميان بخشهاي مختلف رعايت
نش��ود ،يعن��ي در جامعهاي با زيرس��اخت اخ�لاق مذهبي ،الگوي
توس��عه ی اقتصادي مرس��وم پيادهسازي ش��ود ،يکي از دو رخداد
زير حادث خواهد شد :يا بر اساس قاعدهی «همگرايي و کشش»
توس��عه ی اقتصادي مبتني بر ارزش هاي مادي و عقالنيت ابزاري
موجب تغيير جهت اخالق جامعه و حتي استحالهی دين ميشود ،يا
در صورت «واگرايي و چندگانگي» هيچ يک از حوزههاي اقتصادي
و اخالقي جامعه به نحو درس��ت س��امان نمييابد؛ هزينههاي اداره
جامعه به ش��دت باال ميرود؛ اغتش��اش اجتماع و نارضايتي همه
طرفه��ا حاص��ل ميآيد و به دليل اين درجا زدن ،کش��ور قابليت
رقابت خود را با ديگر کشورها از دست ميدهد.
اگر اين نکتهبيني شهيد آويني در همان دوره پيش از آغاز برنامههاي
توس��عه در جمهوري اس�لامي مورد توجه قرار ميگرفت ،بيشک
سادهانديشي و خوشبيني مندرج در دورهی برنامه اول توسعه که
به بحران اقتصادي ـ اجتماعي سال  1373-74منجر شد ،صورت
ديگري مييافت.
ام��ا در همي��ن بخش از نگرش ش��هید آويني دو نقد مهم قابل
ذکر است:
نق��د اول :ايش��ان در مواضع متع��دد از کتاب نکاتي را
دربارهی توس��عه ذکر ميکنند که اين عوارض در
تمام الگوهاي توسعه وجود ندارد و به اساس
توس��عه ارتباطي ندارد .آشنايان با نظريات
توسعه ميدانند که طي يک تقسيمبندي
کلي ميتوان گفت پيش از فروپاشي بلوک
شرق دو گونه توسعه ی چپ و راست وجود
داشت که در الگوي چپ برخي از پيامدهاي منفي
مدل س��رمايهداري وجود نداش��ت و البته بسياري از
مزاياي آن نيز حاصل نميشد .برخي نقدهاي شهيد آويني
به مس��اله توس��عه ،در واقع نقد س��رمايهداري است و اين دو
مفهوم پيوند الزامي با هم ندارند .حتي برخي منابع مورد اس��تناد
ايشان مانند کتاب جناب شوماخر (کوچک زيباست) يا کتاب خانم
جون رابينسون ،کتابهاي جريان چپ اروپا بهشمار ميروند .اينان
از معتقدان توسعه و منتقدان سرمايهداري هستند که نوعي الگوي
توسعه سوسياليستي را تبليغ ميکنند (همانطور که پيروانشان در
ايران نيز نام «راه رش��د غيرس��رمايهداري» را براي نظريات خود
انتخاب کردهاند( .به كتب فريبرز رئيسدانا مراجعه كنيد) همانطور
که اکنون نيز بسياري از جريانهاي مدافع محيطزيست ،طرفداران
حق��وق زن��ان و خانواده يا منتقدان فقر و نابرابري در غرب ،همين
گروههاي «چپ نو» هستند که با اساس مدرنيسم و توسعه مخالفتي
ندارند و معتقدند در الگوي توس��عه آنان ،اين عوارض به حداقل
ميرس��د .به بيان ديگر س��يد مرتضي آويني در برخي موارد ،دچار
مغالطهی يکسانپنداري و خلط ميان مفهوم توسعه با سرمايهداري
شده است( .مثال در صفحه  15کتاب که اصالت ثروت و تکاثر را
نتيجهی آرمان توسعه ميداند).
سرمايهداري اليه زيرين و گوياي مباني فلسفي ،حقوقي و اخالقي
اقتصاد مدرن اس��ت اما گفتمان توس��عه بيش��تر ناظر به معضالت
روبنايي اقتصاد و جامعه دارد ،که ميتواند در چارچوب سرمايهداري
تعريف شود يا در قالب گفتمان سوسياليسم .در قرائت چپگرايان،
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معضالت روبنايي اقتصاد ريشه در روابط سرمايهداري دارد (هرچند
آنه��ا هي��چ اعتقادي به مباني ماوراء مادي و اخالق ديني ندارند).
شايد جالب باشد که در نسل اول تئوريسينهاي توسعه ،رويکرد
چپ بيش��تر ديده ميش��ود .اما در قرائت راس��تگرايان ،توس��عه
جامهاي اس��ت که در نيمه دوم قرن بيس��تم بر قامت س��رمايهداري
دوخته شد ،تا هم ديگر جوامع توسعهنيافته از نتايج رشد اقتصادي
غرب بهرهمند شوند! و هم باطن و مباني آن مخفي بماند.
از اين روس��ت که ش��ايد بهتر بود ايش��ان نام «سرمايهداري و مباني
تمدن غرب» را براي مجموعه نوش��تههايش برميگزيد .زيرا هيچ
اشاره و نقدي به الگوهاي توسعه چپ ندارد ،بلکه در موارد زيادي
از نقدهاي آنها الهام ميگيرد (اكنون برخي جريانهاي فكري در
غرب مانند پساتوس��عهگراها وجود دارند كه فارغ از گرايش چپ
و راس��ت ،اس��اس حركت به سوي توس��عه را زير سوال ميبرند)
البته واقعيت هم اين است که آن جرياني که در کشور ما ريشهدار
و در خور توجه و نقد است ،همين نگرش سرمايهدارانه به توسعه
است که نفوذ قابل توجهي نيز در بدنهی مديريتي و حتي ذهنيت
کارشناسي كشور داشته و دارد.
نقد دوم :پس از جنگ دوم جهاني که مسالهی توسعهنيافتگي،
تقس��يمبندي جوام��ع ب��ه توس��عه يافته /نيافته و س��پس
تئوريهاي توس��عه پديد آمد تا امروز ،گفتمان توسعه
شاهد گذر از چند دوره بوده است:
• گفتمان پيش از دههی  1970که تلقي رايج از
توسعه در آن بسيار سادهانگارانه و مترادف
رشد اقتصادي از طريق صنعتي شدن بود
که معيار اصلي آن هم رشد توليد سرانه يا
درآمد سرانه شمرده ميشد.
• گفتمان دورهی  1970-90که در آن توسعه يک
تحول ساختاري بزرگتر از رشد اقتصادي بود؛ تحولي
يا بر اساس الگوي مکتب نوسازي (سرمايهداري با قرائت
س��ازمانهاي اقتص��ادي بينالمللي) ي��ا مبتني بر مدل مکتب
وابستگي( .سوسياليسم ساختارگرا) نگرش اخير تنها راه توسعه
را گريز از مدل س��رمايهداري و شکس��تن وابستگيهاي کشورهاي
پيرام��ون ب��ه کش��ورهاي مرکز به ويژه در تولي��د و تجارت جهاني
بيان ميکردند.
• گفتم��ان دورهی  1990-2000ک��ه گرچه به دليل ضعف اردوگاه
چپ ،توام با حاکميت نئوليبراليسم بود ،اما به جهت آشکار شدن
نقايص تلقي نخستين از توسعه و به جهت پاسخ دادن به نقدهاي
مهم سوسياليسم ،موجب شد در کنار رشد اقتصادي ،مساله فقر و
برخورداريهاي نابرابر در ثروت و سالمت و آموزش مورد توجه
قرار گيرد (ادبيات توس��عه ی انس��اني) و همچنين بهتدريج مساله
تخريب محيطزيس��ت و مس��ائل اجتماعي نيز به رسميت شناخته
شده و جايگاه مستقلي در سياستهاي توسعه به خود اختصاص
دهد( .ادبيات توسعه پايدار)
• و در نهايت گفتمان پس از سال  2000که با خيز تئوريهاي جهاني
شدن همراه گرديد و موضوع کيفيت نظام سياسي ،حکمراني شايسته
و ترويج دموکراسي نيز به عنوان يکي از ابعاد توسعهيافتگي مورد
توجه قرار گرفت.
بر اين اس��اس آن دس��ته از منابع فارس��ي که در دههی  1360در
موضوع توس��عه در دس��ترس شهيد آويني قرار داشت ،کتابهايي

بود که دربارهی گفتمان اول و تاحدي دوم از توسعه نگاشته شده
بود .س��رعت تحوالت نظري و سياس��تي در اين حوزه به قدري
است که به جرات ميتوان گفت آنچه در  30سال پيش به عنوان
نظريهی توس��عه شناخته ميش��د ،اکنون دستخوش دگرگونيهاي
جدي گرديده است .امروز توسعه تبديل به يک کالنگفتمان شده
که نه تنها براي سواالت اقتصادي منتقدان (مثل فقر يا تخريب محيط
زيست يا سرمايهی اجتماعي و اخالق) حرفهايي براي گفتن دارد،
بلکه بعد سياسي را نيز در درون خود هضم کرده و دموکراسي را
به عنوان قطعهاي از پازل توس��عهيافتگي مطرح س��اخته است .اين
تلقي را با مفهوم توسعه در صفحه  23کتاب شهيد آويني مقايسه
کنيد که :توسعهيافتگي و دموکراسي دو وجه يک ايدهآلاند .امروز
گرچه هنوز طيف تندرو تئوريسينهاي توسعه (موسوم به اجماع
واشنگتني) حضور و نفوذ در مراکز آکادميک و سازمانهاي جهاني
دارند ،اما نس��ل وس��يعي از نظريهپردازان توس��عه به ميدان آمدهاند
که هدفشان الگويي است که محروميت فقرا را حداقل و آزادي و
دموکراس��ي را حداکثر س��ازد( .مانند آمارتيا سن برندهی جايزهی
نوبل اقتصاد  1999و نويسندهی کتاب توسعه به مثابهی آزادي)
بنابراي��ن س��رعت تح��والت موج��ب ش��ده که ام��روز ديگر
اس��تداللهاي ش��هيد آويني در نقص ذاتي توسعه ،مسموع
و مقبول نباش��د .آري اين نکته درس��ت است که هنوز
در ب��ر هم��ان پاي��ه ميگردد؛ به بي��ان ديگر مباني
فلس��في ،اخالقي و حقوقي نظام سرمايهداري
که به عقيده حقير امالمصائباند ،همچنان
در اليهه��اي زيري��ن تلقيهاي جديد از
توسعه هويداست.
به عنوان شاهدي بر اين مدعا ،مايكل هلر در
س��ال  2009كتابي با نام «س��رمايهداري ،نهادها و
توس��عه ی اقتصادي» منتش��ر كرده است كه دو ايدهی
محوري دارد :نخس��ت اينكه برخالف عقيدهی رايج ،ما
تنها يك س��رمايهداري داريم و نه س��رمايهداريهاي شرقي و
غربي و غيره (مقصود در مباني است ،نه در تفاوتهاي سطحي
نحوهی حركت به س��وي س��رمايهداري در هر كش��ور)؛ دوم آنكه
گرچه ش��رط الزم الگوي سرمايهداري همان ويژگيهاي اقتصادي
شناختهشده است ،اما اين تمام ماجرا نيست و تا شروط كافي برقرار
نباشد ،نميتوان انتظار داشت الگو در بلندمدت پايدار بماند .وي
بر اين مبنا اقتصادهاي در حال رش��د و بازارمحوري مانند برزيل،
هند ،چين و بس��ياري از كش��ورهاي آسيا ،آفريقا و آمريكاي التين
را خارج از تعريف حقيقي سرمايهداري ميشمارد .ارزش هايي كه
نقش شروط كافي را بازي ميكنند عبارتند از :حاكميت قانون (نه
شخص) ،محدوديت بوروكراسي دولتي ،آزادي نمايندگي سياسي
و قوه قضائيه مستقل.
از اينگونه شواهد به خوبي برميآيد كه در دو دههی اخير ،توسعه
تبديل به يك فرا الگو شده است كه مشتمل بر اضالع فرا اقتصادي
مهمي است و شباهت اندكي به رويكرد تكبعدي و تكشاخصي
پيشين دارد .با تمام اين روندهاي تکاملي به نظر ميرسد تعارض
مي��ان اخالق آخرتاندي��ش ،معنويتطلب و عدالتخواه ديني با
ارزش هاي فرهنگي توس��عه مرسوم همچنان پابرجاست .استمرار
بحرانهاي سرمايهداري ،ريشه در اين خاك دارد؛ اگرنه بعيد است
بحرانهاي مالي و اقتصادي تهديد جدي براي سرمايهداري باشند.

گرچه مسائل درخور تاملي دربارهی بحران عقالنيت و مشروعيت
اين سيس��تم مطرح اس��ت ،اما به گمان ما پاش��نهی آشيل سيستم را
بايد در جاي ديگري جس��ت .س��رمايهداري متاخر مولودي اس��ت
كاملتر از همجنس��ان پيش��ين خويش؛ اما به هر حال فرزند همان
م��ادر ناقصالعقل اس��ت که پاي وح��ي و نقل را از زندگي آدميان
بريد؛ مدنيتي که هرچند با رهايي از قيود سنت ،دستاوردهاي بزرگي
داش��ت ،ليكن پايه و مايهی آن ش��ريک کردن عقل جزءانديش و
نفس لذتطلب در برابر خداوند حکيم و سبحان بود و بس.
اما دربارهی نقد مدعاهاي فرعي کتاب توسعه و مباني تمدن غرب،
حرف و حديث بيشتر است .آنجا که شهيد آويني از منظر اقتصاد
سياس��ي و تحوالت تمدني به مس��ائل مينگرد ،نقاط اوج و قوت
نوش��تار ايش��ان بسيار س��تودني است؛ مانند فراز  5و  6که اقتصاد
سرمايهداري را کاراترين ابزار غلبه بر ايمان انقالبي معرفي ميکند
يا روگرداندن از نظام اقتصاد جهاني را مقدمهی ضروري استقالل
سياس��ي جمهوري اس�لامي مينامد .اما در مواضعي که بحث به
موضوعات تخصصيتر اقتصاد کشيده ميشود ،نقدهاي متعددي بر
نگرش ايشان وارد است که البته براي يک اقتصاد ناخوانده،نقطه ی
ضعف به شمار نميرود؛ مانند مواردي که ايشان درباره مسالهی
پول يا تقابل اقتصاد پولي و اقتصاد صلواتي مطرح مينمايد
يا اين مساله كه سرمايهداري وجه اقتصادي امپرياليسم
اس��ت؛ حال آنكه از لحاظ تقدم و تاخر تاريخي
لزوما تاييد نميشود.
آخري��ن نكته اينكه گرچه ويژگي ديدگاه
نقادانه ،تمركز بر كاستيهاست و ايشان
چش��م به مباني فرهنگي و اخالقي تمدن
جديد دوخته بود ،اما فقدان اشاراتي به برخي
دس��تاوردهاي مثبت تمدن جديد در عرصههاي
اقتص��ادي و اجتماع��ي و سياس��ي موجب ش��ده كه
گاه خوانن��ده احس��اس كن��د ،نويس��نده جانب انصاف و
واقعنگري را فرونهاده است.
الغ��رض ،كت��اب توس��عه و مبان��ي تم��دن غرب گرچه ش��روع
فوقالع��ادهاي در نگ��رش انتقادي در حوزهی عام اقتصاد (و نه نقد
تخصصي) آن هم بانقطه ی عزيمتي متفاوت از انديشمنداني چون
ش��هيد مطهري به ش��مار ميرفت ،اما امروز و در تندباد تحوالت
دههه��اي اخي��ر كفايت نميكند .اين رس��الت نس��ل اقتصاددانان
آرمانخواه اس��ت كه در گذش��ته نمانند ،بر فراز ش��انهی غولها
بايس��تند و افقهاي جديد و دقيقي را بگش��ايند كه در كنار نگرش
انتقادي ،ش��امل راهي س��ازنده و نسخهاي شفادهنده براي عمل نيز
باشد .اگر تالش جدي براي دستيابي به يك بديل كارآمد صورت
نگيرد ،انكار توسعه ميتواند آفتي شود كه عمال سياستگذاريها
را به س��وي ناكارايي ،بيانضباطي ،قاعدهگريزي ،س��ليقهگرايي و
تنوعستيزي سوق دهد.
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دونگاه
آن دسته از منابع فارسي
که در دههی 1360
در موضوع توسعه در
دسترس شهيد آويني
قرار داشت ،کتابهايي
بود که دربارهی گفتمان
اول و تاحدي دوم از
توسعه نگاشته شده بود.
سرعت تحوالت نظري و
سياستي در اين حوزه به
قدري است که به جرات
ميتوان گفت آنچه در
 30سال پيش به عنوان
نظريهی توسعه شناخته
ميشد ،اکنون دستخوش
دگرگونيهاي جدي
گرديده است

