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چکیده
الگوی آرماني برای توسعه و پیشرفت جامعه ایران با چه روشي باید بنا شود؟ جامعهه ایهران بهرای رسهیدن بهه
توسعه و گام برداشتن در مسیر پیشرفت در درجه نخست باید تضادهای دروني خود را حل کند .بهرای تبیهین
این ایده از روششناسي جدیدی استفاده ميکنیم که نام آن را روششناسي کلنگهر گذاشهتهایهم و تلفیقهي از
رویکرد پدیدارشناسي و روش دیالکتیکي است .با تحلیل های انجامگرفته مبتني بر ایهن روششناسهي بهه ایهن
نتیجه ميرسیم که فرایند پیشرفت باید متناسب با یک سرعت بحراني باشد تا نظم اجتماعي مختل نشود .ایهن
سرعت بحراني متناسب با منطق حرکت در ساحت اقتصاد است .به همین دلیل نیه الگوههای توسهعه بایهد بها
محوریت مسئله اقتصاد حرکت کند .البته خواهیم دید که راهحل مسائل اقتصادی نه در خود سهاحت اقتصهاد،
بلکه باید در ساحت فرهنگ و سیاست جستجو شود .این وضهعیت دیهالکتیکي بهین سهاحا مختله جامعهه
وضعیت متناقضي را به وجود آورده که تشخیص مسائل اصلي پیشرفت را با توجه به منطهق صهوری و ریاضهي
حاکم بر پارادایم غالب توسعه ،با مشکل مواجه ساخته است .در ایهن مقالهه نشهان دادهایهم کهه مسهئله اصهلي
پیشرفت را باید در تضادهای بین مشروعیت و کارایي جستجو کرد و راهحل آن ههم نهادسهازی در جههت حهل
این تضادها است .این تضادها ،در تنش بین الیه های مختل واقعیت و تحمیل منطق یک ساحت از جامعه بهه
سایر ساحتها ،ریشه دارد .به این منظور نیازمند منطقي هستیم که بتواند این تضادها را شناسهایي و در قالهب
نظریا توسعه صور بندی کند.
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جستارگشایی
روش ،نخستین مسئله ای است که در طراحي الگوی اسالمي -ایراني پیشرفت 2باید مورد توجهه
قرار گیرد .به عبارتي این پرسش که روششناسي 2مناسب برای طراحي الگوی اسالمي -ایرانهي
پیشرفت چیست؟ نخستین گام در طراحي الگوی پیشرفت است .پاسخ اجمهالي ایهن اسهت کهه
روش شناسي باید کل نگر 3باشد .این نکته (کلنگر بودن) از این نظر مهم است که روش شناسهي
حاکم بر علوم اجتماعي مرسوم ،به دلیل تحلیلگرا 4و تقلیلگرا 5بودن ،ج ءنگر اسهت .منظهور از
تحلیلگرایي این است که در علوم اجتماعي مرسوم نميتوان جامعه را در تمامیت 6آن موضهو
مطالعه قرار داد؛ چرا که جامعه به ساحتهای 7مختل مثل اقتصاد ،سیاسهت ،فرهنهگ و غیهره
تج یه مي شود و هر ساحت در یک رشته مج ا مورد مطالعه قرار ميگیرد .البته تحلیهل (تج یهه
کل به اج ا) به خودی خود اشکالي ندارد ،بلکه بخشي از روش شناسي علم است .اشهکال از اینجها
آغاز ميشود که این نو روش شناسي ،راهي بهرای بازیهابي تمامیهت جامعهه (از طریهق ترکیهب
دوباره اج ا در یک کلیت) در اختیار نميگذارد ،لهذا شهناخت ،ج ئهي 8خواههد بهود )2(.درواقه ،
مجمو شناختهای ج ئي به فرض وجود نی  ،یک شناخت از کل نخواهد بود؛ یعني کهل جمه
ساده اج ا نیست .منظور از تقلیلگرایي نیه ایهن اسهت کهه ایهن روش شناسهي در مواجههه بها
پدیدههای پیچیده 9و چندبعدی ،آنها را به ابعاد سادهتر فرو ميکاهد .لذا همواره شناخت جامعهه
تکبعدی 20و ناقص 22خواهد بود .وقتي شناخت تکبعدی ،ج ئي و ناقص باشد کنترل و ههدایت
جامعه و لذا طراحي یک الگو همهجانبه برای آن نی منتفي ميشود .درواق شناختهای ج ئهي
نميتواند ما را به یک الگوی همهجانبه که قرار است کلیت جامعه را در مسیر تهاریخیش نشهان
دهد ،راهبر باشد .در یک جم بندی ميتوان گفت طراحي الگو درگرو امکان کنترل و ههدایت و
این دو نی مستل م شناخت کامل 22است .شناخت کامهل نیه درگهرو ارائهه یهک روششناسهي
کلنگر است .این در حالي است که روش شناسي حاکم بر «الگوی اسهالمي -ایرانهي پیشهرفت»
موجود (سند مباني الگو) )2(،بهتب روششناسي حاکم بر علوم انساني -اجتماعي رایه ،،کهلنگهر
1. Progress
2. Methodology
3. Holistic
4. Analytic
5. Reductionist
6. Totality
7. Spheres
8. Particular
9. Complex
10. One dimentional
11. Incomplete
12. Complete
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طراحي نشده است )3(،یعني تقلیلگرایي و تحلیلگرایي نظریا حاکم بر علوم اجتماعي رای ،بهه
آن منتقل شده است .این نگاه کلنگر را در سنت آلماني علوم اجتمهاعي در آثهار افهرادی چهون
هگههل ،)2975( 23مههارک  ،)2976( 24وبههر )2968( 25و هابرمهها ،2984 ،2979 ،2976( 26
 ،)2987اسمیت 27و اولمن )2998( 28ميتوان یافت .در این مقاله با یک نگاه فرانظریهه ای 29بهه
نظریا این اندیشمندان به نقد روششناختي اسناد الگوی اسالمي -ایراني پیشهرفت موجهود،

()4

بهویژه سند مربوط به مباني الگو ميپهردازیم و روششناسهي جهایگ یني را بهرای طراحهي الگهو
پیشنهاد ميکنیم.

 .1نقد روششناختی مبانی الگوی پیشرفت
مراجعه به اسناد پیشنوی

الگو( )5نشان مي دهد که ایهن اسهناد در چنهد دسهته کلهي مبهاني،

آرمان ،رسالت ،افقها و تدابیر دستهبندی شده است .این مباني با بررسي سند مربوط بهه مبهاني
الگو ميبینیم که بهتصریح خود سند )6(،مبتني بر فلسفه اندیشمندان مسلمان است و با توجه به
مفاهیمي مثل علم حصولي /حضوری ،اصالت وجود /ماهیت و غیره صور بندی شده اسهت .لهذا
متافی یک حاکم بر این مباني ،مبتني بر فلسفه اسالمي است که ریشه در متافی یک پیشهامدرن
(افالطون و ارسطو) دارد؛ درحالي که مقولهه پیشهرفت ،مقولهه ای مهدرن اسهت .از سهویي بهرای
صور بندی این مقوله مدرن ،به منظور ارائه یک الگهو بایهد نگهاهي تهاریخي و واقه گرایانهه بهه
موضو داشت؛ این در حهالي اسهت کهه چهارچو فلسهفي حهاکم بهر سهند نهه تهاریخي و نهه
واق گراست .در سند مربوطه به «افقها و تدابیر»( )7نی مشخص نیست که چگونه بها توجهه بهه
این مباني متافی یکي (پیشامدرن) قرار است آرمانهای سند (کهه اغلهب اههدافي مهدرن اسهت)
تحقق یابد .تنها وجه عملیاتي سند ،تدابیری است که برای رسیدن به اهداف مندرج در افق ،بهه
آن اشاره شده است؛ هرچند سند مربوط به افقها و تدابیر نی در ظاهر عملیاتي است .این سهند
عملیاتي نیست ،چون روشي برای عملیاتيکردن آن ارائه نشده است .عملیاتيشهدن ایهن سهند
درگرو وجود یک رویکرد سیستمي و کلنگر به واقعیت جامعهه ایهران اسهت .ایهن رویکهرد نیه
مستل م یک نگاه واق گرا و تاریخي است؛ درحالي که در سند نشهانه ای از اشهاره بهه روشهي کهه
جایگاه تاریخي و واقعیت جامعه ایران را نشان دهد ،مشاهده نميشود.

()8

13. Hegel
14. Marx
15. Weber
16. Habermas
17. Smith
18. Ollman
19. Metatheorical
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برای داشتن یک نگاه واق گرا و درعین حال تاریخي ،نقطه شرو تحلیل باید جامعه ایهران را
به عنوان واقعیتي تاریخي درنظر بگیرد که انقال اسالمي به عنوان رخدادی 20تاریخي ،بخشي از
هویت فرهنگي و سیاسي و البته ساختارهای اقتصاد سیاسي آن را شکل داده است .این انقهال
اکنون در دهه چهارم عمر خود بهه سهر مهيبهرد و بها تضهادها 22و چهالش ههایي مواجهه اسهت،
درحالي که در سند به آنها اشاره ای نشده است .برای حل این مسئله (بقا و تداوم) ،روح حاکم بر
روش شناسي سند باید با یک پرسش کلیدی هدایت شود :توسعه 22و تهداوم جمههوری اسهالمي
ایران بهمثابه یک سیستم چگونه امکانپذیر است؟ در اسناد الگو ،تداوم و بقای انقهال اسهالمي
به عنوان یک رخداد تاریخي مفروض گرفته شده است؛ درحالي کهه بایهد بهه امکهان ایهن تهداوم
اندیشیده شود .شاید این پرسشي سیاسي به نظر آید ،ولي ازنظر نگارنده ،این پرسش مربوط بهه
مسئله توسعه اقتصادی در ایران است؛ چراکه جمههوری اسهالمي بهرای تهداوم نیازمنهد توسهعه
اقتصادی است .شکست الگوهای توسعه اقتصادی بعد از انقال نه صرفا در نامناسب بهودن ایهن
الگوها یا در عدم اجرای آنها ،بلکه در عدم امکان اجرای آنها نی بوده است؛ یعني همهواره تهداوم
برنامههای توسعه اقتصادی تبدیل به معضال سیاسي و امنیتي شدهاند و چون بقها و تهداوم در
درجه نخست اهمیت قرار داشته است ،برنامهها متوق شده است.
طراحي الگوی پیشرفت در چارچو این پرسش ،روش شناسي خاص خود را ميطلبهد .ایهن
روش شناسي مستل م وجود یک هستي شناسي 23اجتماعي اسهت کهه نحهوه طراحهي و تغییهر و
تحههول 24نهادهههای 25جمهههوری اسههالمي را تبیههین کنههد .ایههن هسههتيشناسههي مسههتل م یههک
انسانشناسي است که نظریه ای در با کنش 26داشته باشهد .نظریهه کهنش نیه مسهتل م یهک
معرفتشناسي 27اجتماعي است که ارتباط کنش ،نهادها و نظام اجتمهاعي را بیهان کهرده باشهد.
استخراج این مقوال از یکدیگر مستل م فلسفه ای است کهه قهدر خلهق یهک علهم اجتمهاعي
اسالمي را داشته باشد؛ به طوری که سه مقوله فرهنگ ،سیاست و اقتصاد را در یک نظهام کلهي و
در یک افق تاریخي طرح کند .اما چون چنین علم اجتماعي در سنت فکری ما (فلسفه اسالمي)
شکل نگرفته است ،یک راهحل این است که با ارائه یک روششناسي مناسب و با شرو از وضه
موجود تاریخي خود ،اندیشیدن در مورد این پرسش کلیدی را آغاز کنیم.
20. Event
21. Conflicts
22. Development
23. Ontology
24. Evolution
25. Institutions
26. Action
27. Epistemology
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روش شناسي کل نگر ميتواند یک نقطه شرو باشد .در این روش شناسي از اب ار فلسفه غر
در کنار سنت فلسفه اسالمي استفاده ميکنیم تا وض موجود خود را بفهمیم .البته قصد نداریم
هیچ مقوله از پیش تعیین شده ای را به واقعیت تحمیل کنیم ،بلکه هدف فههم واقعیهت تهاریخي
خود در جهت پاسخ به پرسشي است که مطرح کردیم (توسعه و تداوم جمهوری اسالمي ایهران
به مثابه یک سیستم چگونه امکانپذیر است؟) .در ادامه خواهیم دید که اگر پرسش را ایهنگونهه
مطرح کنیم به مقوال متفاوتي مثل تضاد ،بحران سیستمي ،نهادسازی برای رف بحران و غیره
برای تحلیل ميرسیم که مابهازایي در سند موجود ندارد .این در حالي است که در سند موجهود
(سند تدابیر و افقها) صرفا به کارکردهای بد سیستمي مثل فساد ،فقهر ،تبعهی

و جهرم اشهاره

شده است .این کارکردهای بد ،معلول مجموعه بحهران سیسهتمي در نظهام جمههوری اسهالمي
است ،لذا برای رف آنها نیاز به روشي داریم که تضادهای بحرانزا را علتیهابي کنهد .متافی یهک
حاکم بر سند نميتواند چنین روششناسي ارائه دهد.

 .2روششناسی کلنگر
روش شناسي کل نگر در درجه نخست مبتني بر یک رویکرد پدیدارشناسانه 28به جهان اجتماعي
است (رید2977 ،؛ نایسر )2959 ،که با یک روش دیالکتیکي( 29اشنایدر )2972،کامل ميشهود.
در یک نگاه پدیدارشناسانه جهان اجتماعي را ميتوان بهه سهه سهاحت دانهش ،قهدر و ثهرو
تقسیمبندی کرد .اگر جهان اجتماعي را با رویکرد پدیدارشناسانه در کلیت آن مدنظر قرار دهیم
خواهیم دید که از منظر هستي شناختي ،از یک واقعیت سه الیه تشکیل شهده اسهت (معرفهي،
)297-204 :2393؛ الیه معنایي -معرفتي -نهادی( 30الیه سوم) ،الیه سیستمي( 32الیهه دوم) و
الیه محیطي( 32الیه اول) .در هر یک از این الیهها امر اجتماعي (دانش ،قدر و ثرو ) بازتولید
ميشود .از منظر معرفتشناختي نی ههر یهک از ایهن امهور اجتمهاعي در قالهب علهوم مختله
(اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ) بازنمایي 33ميشود .بهعنهوانمثهال ثهرو در علهم اقتصهاد بازنمهایي
ميشود ،اگرچه از نظر هستيشناختي ميتواند در هر سه الیه واقعیت بازتولید شود؛ چنانکهه در
ساحت اقتصاد ،ایدئولوژی و نهادهای اقتصادی داریهم (کهه مربهوط بهه الیهه سهوم اسهت) ،ولهي
سیستم اقتصادی هم داریم (که مربوط به الیه دوم است)؛ از سویي در محیط اقتصهادی نیه بها

28. Phenomenologic
29. Dialectical
30. Symbolic-epistemic-institutional
31 systemic
32. Environmental
33. Tepresent
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زندگي اقتصادی مثل تولید ،مصرف و مبادله کاالها مواجه هستیم (که مربهوط بهه

الیه نخست است).
در رویکرد کلنگر یک سیستم و خواص آن بههعنهوان یهک کهل و نهه مجموعههای از اجه ا
نامرتبط مدنظر قرار ميگیرد .بنابراین در الگوی کلنگر در تحلیل جامعه نی  ،باید هر الیهه را بها
توجه به دوالیه دیگر مدنظر قرار داد؛ یعني وقتي ميخهواهیم اقتصهاد را (در الیهه اول) تحلیهل
کنیم بدون توجه به سیاست و فرهنگ (در دوالیه دیگر) ،تحلیل ناقصي خواهیم داشهت ،چراکهه
جامعه یک کل در نظر گرفته ميشود که تغییر در یک ج  ،اجه ای دیگهر را تغییهر خواههد داد.
نکته مهمتر اینکه این اج ا با یکدیگر روابط دروني و دیالکتیکي دارند؛ یعني یک ج با توجه بهه
اج ای دیگر معنا ميیابد و کارکرد دارد .از سویي به دلیل اثر سیستمي ،اثر کلي بهیش از جمه
جبری اثر اج ا است .البته نکته مهم این است که بنیاد 34بازتولید 35هر ساحت صرفا در یکهي از
الیههای واقعیت است ،بهطوریکه اگر آن الیه نباشد آن بنیاد و لذا آن ساحت نی وجود نخواهد
داشت .به عنوان مثال بنیاد ساحت ثرو یا اقتصاد در الیه نخست قرار دارد ،ولهي بها توسهعه 36و
پیشرفت 37جامعه ،دوالیه دیگر (لذا دو ساحت فرهنگ و سیاست) نی در تداوم سهاحت اقتصهاد
اهمیت پیدا ميکند بهطوریکهه در سهاحت اقتصهاد ،مبهاني مشهروعیت علهم اقتصهاد و مبهاني
مقبولیت تداوم سیاستهای اقتصادی به ترتیب از ساحت فرهنگ و سیاست اخذ ميشهود .ایهن
نکته از این منظر مهم است که در روش شناسي مرسهوم علهوم اجتمهاعي بهه ایهن نکتهه توجهه
نميشود .برای مثال در علم اقتصاد متعارف به جهای اینکهه تحلیهل ازنظهر هسهتيشهناختي بهر
بنیادهای اقتصادی در الیه نخست متمرک شود ،ازنظر روششناختي بر مبناهای 38اقتصهادی

()9

در الیه دوم یا سوم متمرک ميشود و این علم اقتصهاد را بهه گفتمهاني ایهدئولوژیک و سیاسهي
تبدیل ميکند؛ یعني اقتصاد نئوکالسیکي حاکم بر فضای آکادمیک اقتصاد ،از مقوال مربوط به
بنیادهای اقتصاد در الیه نخست (مثل شرایط محیطي حاکم بر تولید ،مصهرف ،مبادلهه و غیهره)
شرو نميکند ،بلکه از مبهاني ایهدئولوژیک مثهل مطلوبیهتگرایهي (در الیهه سهوم) یها ال امها
سیستمي مثل ال ام وجود نظام بانکي (در الیه دوم) آغاز ميکند؛ درحاليکه رویکرد درست ایهن
است که تحلیل از بنیادها (در الیه نخست) شرو شود .در شکل ( )2نموداری از این الگو آمهده
است .رابطه بین الیهها تعاملي و دیالکتیکي است ،اما به دلیل نگاه آرمانگرایانهه کهه مها داریهم،
وجه باال به پایین غالب است.
34. Ground
35. Reproduction
36. Fevelopment
37. Progress
38. Foundations
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الیه اول (معنایی-معرفتی-نهادی) :جهان زیست فرهنگی
وجه سنتي:
فرهنگ ایراني ،دین ،حوزه علمیه ،شریعت و غیره

وجه مدرن:
فرهنگ غربي ،دانشگاه ،قانون اساسي و غیره

الیه دوم ( سیستمی) :سیستمهای سیاسی-اجتماعی-اقتصادی
وجه سنتي:
والیت فقیه ،بازار سنتي ،مساجد ،نهادهای انقالبي و غیره

وجه مدرن:
دولت ،بوروکراسي ،بازار مدرن ،بانک مرک ی ،سازمان برنامه و غیره

الیه سوم (محیطی) :محیط زیست ،انباشت سرمایه ،نیروی کار،مصرف
وجه سنتي:
تولید و مصرف معیشتي

وجه مدرن:
تولید و مصرف تجاری

 .3الگوی پیشرفت از منظر روششناسی کلنگر
همانطور که اشاره کردیم ،پرسش اساسي الگو باید ایهن باشهد کهه توسهعه و تهداوم جمههوری
اسالمي ایران به مثابه یک سیستم چگونه امکان پذیر است؟ بهرای پاسهخ بهه ایهن پرسهش ،بایهد
نگاهي تاریخي و واق گرایانه داشته باشیم .در این راستا باید از واقعیت کنوني ایران آغهاز کنهیم.
واقعیتي که میراثدار تضادها و معضال حرکت تاریخي خود درگذشته و آبستن بحرانهایي در
جهت تداوم و بقای خود در آینده است .به این منظور در این بخش یک ایده را مطهرح و سهعي
ميکنیم در قالب روش شناسي کلنگر آن را توجیه کنیم« :جامعه ایران برای رسیدن به توسهعه
و گام برداشتن در مسیر پیشرفت در درجه نخست باید تضادهای 39دروني خهود را حهل کنهد»،
اما این تضادها کدامند و چگونه ميتوان آنها را حل کرد تها در مسهیر پیشهرفت و توسهعه قهرار
گرفت؟
جامعه ایران جامعه ای در حال گذار است؛ چرا که جهان ایراني در مواجهه بها جههان مهدرن
قرار گرفته است .این مواجهه باعث عدم تعادل در ساحا مختل اجتماعي شده است .این عدم
تعادل در تضادهایي واقعي ریشه دارد که بهواسطه مواجهه جامعه سنتي ما با جامعهه مهدرن ،در

39. Conflicts
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درون الیههای مختل واقعیت ،فعال شده است .ایهن تضهادها و عهدم تعهادلههای ناشهي از آن،
امکان توسعه و پیشرفت در ایران را با مشکالتي مواجه کرده است .معموال این عدم تعادلها بهه
تضاد بین سنت و مدرنیته در ایران نسبت داده ميشود ،ولي مسئله ریشهایتهر از ایهن عبهاراتي
است که به شکل کلیشه درآمده است .این تضادها به شکل پنهان در هر جامعهه ای وجهود دارد؛
مواجهه ایران با جهان مدرن رخدادی است که فرصتي برای ظهور و بهروز ایهن تضهادها فهراهم
کرده است .این تضادها ذاتي هر جامعه ای است که بخواههد در مسهیر توسهعه و پیشهرفت قهرار
گیرد .ميتوان با بهکارگیری یک روش مناسب راهحلي فلسفي -علمي بهرای حهل ایهن تضهادها
پیدا کرد .پ

گام نخست شناخت تضادهای موجود و گام دوم حل این تضادها به نحهوی اسهت

که منجر به توسعه و پیشرفت جامعه شود.
این نکته قابل ذکر است که مسئله پیشرفت و مسئله تضاد دو روی یک سکه هستند؛ یعنهي
اگر پیشرفت و توسعه را تحول جامعه از وض نامطلو موجود به وضعیت مطلو تعری کنهیم
که تاریخ را شکل ميدهد ،زماني در مسیر پیشرفت هستیم که راهحلي درست برای رف تضادها
داشته و در مسیر حل این تضادها حرکت کنیم .البته باید معیاری برای شناخت تضاد و حرکهت
در مسیر درست داشته باشیم؛ چرا که تضادهای تصنعي ميتواند ذهن ما را ره ني کند و جامعه
را در مسیر غلط قرار دهد .برای تشخیص تضاد واقعي و اصیل الزم است که موان اصلي جامعهه
در راه توسعه شناسایي شود .این موان ميتواند در ساحت ثرو (مسئله اقتصاد) ،قدر (مسئله
سیاست) یا دانش (مسئله فرهنگ) باشد .این بستگي به شهرایط تهاریخي یهک جامعهه دارد .در
دوران مدرن ،اقتصاد اولویت اصلي است و مسئله توسعه در درجه نخست بهه ایهن سهاحت گهره
خورده است؛ از سویي تغییرا در این حوزه با اینرسي خاصي همهراه اسهت .در مهورد ایهران در
این دوران تاریخي نی مسئله اصلي مسئله ثرو یا اقتصاد است و منشأ همه تضادهای پیشرفت
نی در این حوزه باید شناسایي شود؛ اما چرا؟
امور اقتصادی ویژگي خاصي دارد که آن را از امور سیاسي و فرهنگي متمای ميکنهد .امهور
فرهنگي اموری خودجوش 40هستند و تحول آنها تدریجي و فرایندی است؛ لهذا کمتهر موضهو
تغییرا ارادی 42و تعمدی 42قرار ميگیرند .در مقابل تحوال سیاسي اموری دفعي هستند کهه
با تغییرا اصالحي و انقالبي ارادی و تعمدی همراه است .بهه عبهارتي اگهر تغییهر در نهادههای
اجتماعي به دو صور فرایندی و پروژهای 43قابل تعری باشد ،تغییرا سیاسي امری پهروژه ای

40. Spontaneous
41. Intentional
42. Delibrative
43. Process and project
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و تغییرا فرهنگي امری فرایندی است .به عبارتي سرعت تغییرا و تحوال سیاسي ميتوانهد
بسیار تند باشد (چرا که قدر  ،ماهیت انباشتي ندارد) ،ولي سرعت تحوال فرهنگي (بهه دلیهل
اینرسي حاکم بر تغییر نهادهای سنتي) بسیار کند است .این در حالي است که سرعت تحهوال
در اقتصاد از حوزه سیاست کمتر ،ولي از حوزه فرهنگ بیشتر است؛( )20یعني تحوال اقتصهادی
هم زمان امری فرایندی (به دلیل اینرسي موجود در انباشت سرمایه) و پروژهای (به دلیل امکهان
برنامهری ی) است .طراحي الگوی پیشرفت ،ارتباط مستقیمي با این سهرعت تحهول طهي زمهان
دارد .سرعت تحول جامعه در الگو باید با سرعت حاکم بر تحول در حوزه اقتصاد هماهنگ باشد.
بنابراین ميتوانیم یک اصل کلي را بیان کنیم :سرعت تحول در جامعه متناسب با سرعت تحول
در اقتصاد (سرعت میانگین یا سرعت بحراني 44حرکت) است .اگر سرعت کمتر یها بیشهتر باشهد
جامعه دچار سکون یا بحران 45ميشود و نظم اجتماعي 46مختل ميشود .نظم اجتمهاعي شهرط
الزم برای امکان پذیری حرکت جامعه در مسیر توسعه و پیشرفت است .بنابراین مسئله پیشرفت

به مسئله نظم و بحران تبدیل ميشود و ميتوان این پرسش را طرح کرد که نظهم اجتمهاعي را
چگونه تعری کنیم که حرکت در مسیر پیشرفت با بحران مواجه نشود؟
اگر تاریخ چند دهه برنامههای توسهعه در ایهران را بررسهي کنهیم خهواهیم دیهد کهه دلیهل
شکست برنامه های توسعه ،بحران زایي آنها بوده و این بحران زایهي نیه حاصهل تغییهرا سهری
حاصل از نگاه پروژه ای به توسعه بوده که نظام سیاسي یا دولت رأسا متولي آن بهوده اسهت .لهذا
همواره این تغییرا سری که با اراده سیاسي همراه بوده با اینرسي حاکم بر حهوزه فرهنهگ یها
اقتصاد ،که منطق خود را دارد ،خنثي شده است .برنامه های توسعه قبل و بعد از انقال همه در
این چارچو قابل تفسیر است .یعني همواره منطق سیاست و منطق فرهنگ و اقتصاد به دلیهل
تفاو در سرعت ذاتي و دروني خود در تضاد با یکدیگر قرار گرفته و منطق تحهول اقتصهادی را
با شکست مواجه کرده اند .بنابراین برای توسعه ایران ،توسعه اقتصهادی یهک نقطهه گلوگهاهي و
بحران خی است .البته این به معنای تقدم یا تأخر توسعه اقتصادی بر توسعه فرهنگي و سیاسهي
نیست ،بلکه برعک

به معنای رابطه دیالکتیکي این سه است .لذا پیششرط توسهعه اقتصهادی،

اقداما سیاسي و تأمال فرهنگي است که هر یک منطق خود را دارد؛ به همین دلیهل منطهق
اقتصاد نميتواند منطق سیاست و فرهنگ را نادیده بگیرد .به عبهارتي اقتصهاد گلوگهاه توسهعه و
سیاست و فرهنگ پیششرط آن است.

44. Critical
45. Crisis
46. Social order
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 .4مسئله نظم در چارچوب الگوی پیشرفت
با توجه به مطالب گفته شده ،در یک جم بندی ميتوان گفت ،توسهعه و پیشهرفت یهک فراینهد
تحولي و یک پروژه عقالني است که در طهول زمهان و بهه شهکل تهاریخي اتفها مهيافتهد ،امها
پیششرط تداوم و موفقیت تحول این است که جامعه بتواند بحرانهای ناشي از این تغییهرا را
مدیریت و نظم خود را حفظ کند .اما منظور از نظم و بحران چیست؟ در اینجا ابتهدا تعریفهي از
نظم و بحران ارائه ميدهیم و نشان ميدهیم چرا با توجه به مسهئله بحهران ،مسهئله اقتصهاد در
رأ

مسائل الگوی پیشرفت قرار دارد .گفتیم که جهان اجتماعي به سه ساحت دانش (فرهنهگ:

که شامل اخال و ارزش ها ،هنجارها و به طورکلي ساختار معنایي-معرفتي-نهادی جامعه است)،
قدر (سیاست) و ثرو (اقتصاد) قابلتقسیم بندی است که از منظر هستيشناختي شامل سهه
الیه معنایي-معرفتي-نهادی ،سیستمي و محیطهي اسهت و از منظهر معرفهتشهناختي در علهوم

فرهنگي ،علوم سیاسي و علم اقتصاد قابل بازنمایي است .بر این مبنا نظم را ميتوان «همهاهنگي
بین سه الیه واقعیت یا وحد سه ساحت اجتماعي» تعری کرد .این وحد و همهاهنگي بایهد
در هر ساحت (فرهنگ ،سیاست و اقتصاد) و بین آنها نی خود را نشهان دههد .فقهدان وحهد و
هماهنگي به معنای وجود «بحران» و پایان نظم خواهد بود .البته باوجود بحران ،جامعه ميتواند
تداوم یابد؛ چرا که نظام سیاسي ميتواند با قوه قهریه و با زور نظم را برقهرار کنهد ،ولهي در ایهن
47

صور جامعه در مسیر انحطاط قرار خواهد گرفت .البته با وقو بحران ميتهوان جامعهه را در
مسیر پیشرفت حفظ کرد؛ به شرطي که بحران از طریق بازنمایي در ساختار معنهایي-معرفتهي-
نهادی جامعه (یعني علوم انساني -اجتماعي) اندیشیده شود و راهحل عقالني بیابد.
در ایران ،هماهنگي و وحد جامعه در این سه ساحت ،با اثرپذیری جامعهه ایهران از جههان
مدرن شکننده شده است .ساختار معنایي-معرفتي-نههادی در ایهران کهه در قالهب دیهن تجلهي
داشت نی نتوانسته است این وحد و هماهنگي را به طور کامل بازیابي و راه حلي برای آن پیهدا
کند؛ لذا در وضعیت بحران هستیم و نه نظم .از طرفي علوم انساني-اجتماعي (بهمثابهه بازنمهایي
جامعه در وضعیت مدرن) که با توجه به اقتضائا بومي کشور ما بتواند به جامعه بیندیشهد نیه
شکل نگرفته است .به همین دلیل با بحران های مختلفي مواجه شده ایم که نظم اجتماعي را بهه
چالش کشیده و همواره خود را به شکل آشو و انقال نشان داده است؛ ولي بهه دلیهل فقهدان
ساختار معنایي-معرفتي-نهادی منسجم ،راه حل معطوف به نظم نداشته و درنتیجهه جامعهه نیه
در مسیر پیشرفت قرار نگرفته است .بنابراین گهام نخسهت در الگهوی پیشهرفت ،رفه بحهران و
بازیابي نظم اجتماعي است .رف بحران نی مستل م وجود یک ساختار معنایي-معرفتهي-نههادی
47. Decay
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یا به عبارتي علوم انساني-اجتماعي بومي است .به همین دلیل است کهه وجهود یهک رویکهرد و
روش جدید الزم ميآید که بتواند مبنایي برای صور بندی این علوم باشد.

 .5مسئله بحران در چارچوب الگوی پیشرفت
بحران ذاتي جامعه در حال پیشرفت است؛ چرا که ایهده پیشهرفت بهه معنهای حرکهت از وضه
موجود به سمت وض مطلو  ،همراه با تغییر در تعادل حاکم بر الیه های سه گانه واقعیت اسهت.
جامعه ایران نی از این قاعده مستثنا نیست .ولي نکته مهم این است که آغهاز تغییهر در جامعهه
ایران (برخالف جوام مدرن) نه امری درون زا ،بلکه برون زا بوده اسهت .همهین نکتهه اسهت کهه
الگوی توسعه و پیشرفت در ایران را از غر متمای ميکند .همان طور که پیش تر اشهاره شهد از
سه ساحت اجتما  ،فرهنگ بیشترین اینرسي و سیاسهت کمتهرین اینرسهي را در تغییهر ایجهاد
ميکند .چرا که فرهنگ به عنوان وجه غالهب در الیهه سهوم واقعیهت اجتمهاعي (الیهه معنهایي-
معرفتي-نهادی) امری تهاریخي و درونه اد اسهت و بهه اراده مها تغییهر نمهيکنهد ،بلکهه نظمهي
خودجوش دارد که با خودآگاهي ما قابلیت تکوین تدریجي دارد ،لذا تغییهر در آن نیه تهدریجي
است .در مقابل سیاست به عنوان وجه غالب در الیه دوم (الیه سیستمي) امری تاب اراده ماسهت
و ميتواند عامدانه در مد زمان کوتاهي تغییرا الزم را به خود بپذیرد .لذا در مواجههه جامعهه
ایران با جهان مدرن ،در حوزه فرهنگ باید به سنت فکری خود پناه برد .درحهالي کهه در حهوزه
سیاست (نظام سیاسي به مثابه یک نظام مدیریت قدر در جامعهه) مهيتهوان از جوامه مهدرن
روش سازمان دهي و مدیریت جامعه را آموخت .جالب است که مواجهه ایران با جهان مدرن بهه
شکل تاریخي نی کمابیش به همین شکل بوده اسهت .یعنهي مها فرهنهگ خهود را حفهظ ،ولهي
نهادهای سازمان دهي سیاسي و مدیریت جامعه مثل مجل  ،دولت ،بوروکراسي ،تفکیهک قهوا و
غیره را اخذ کردهایم .نکته مورد نظر ما این است که این امر اتفهاقي نبهوده اسهت ،بلکهه منطهق
خاص خود را دارد که این منطق ميتواند دلیلي بر شکست نظریه های توسعه متهداول در ایهران
باشد.
درواق ما با سعي و خطای تاریخي توانسته ایم مواجهه با جهان مدرن را تا حهدی در حهوزه
فرهنگ و سیاست مدیریت کنیم ،ولي در حوزه اقتصاد نتوانسته ایهم .بالنهدگي انقهال اسهالمي
به عنوان یک انقال فرهنگي و سیاسي و وجود معضال به ظاهر الینحل اقتصادی ،شهاهدی بهر
این مدعا است .به همین دلیل نی ادعا ميکنیم پاشنه آشیل نظام جمههوری اسهالمي نیه  ،نهه
سیاست و نه فرهنگ ،بلکه اقتصاد است .بنابراین مسئله اصلي پیشرفت و نقطه گلوگاهي توسعه،
اقتصاد و نه فرهنگ و سیاست است .اما نکته این است که حل مسئله اقتصهاد را بایهد در حهوزه
فرهنگ و سیاست جستجو کرد .این وضعیت متناق

باعث شده است ،راه حل مسئله توسهعه از
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دید برنامهری ان توسعه پنهان بماند .با حد

و خطای تاریخي نی نتوانسهته ایهم ایهن مسهئله را

حل کنیم .اقتصاد به عنوان یک ساحت از ساحا جهان مدرن هنوز برای ذهن تاریخي ما امهری
ناشناخته است.
نکته کلیدی در بحث اقتصاد این است که باید جایگاه اقتصهاد در نظهم اجتمهاعي مشهخص
شود تا ارتباط متقابل آن با فرهنگ و سیاست ،منجر به عهدم تعهادل در نظهم اجتمهاعي نشهود.
ساحت اقتصاد سرعت دروني خود در تغییر را دارد و با سهرعت تغییهر در دو سهاحت فرهنهگ و
سیاست متفاو است؛ بنابراین باید هر الگوی پیشرفتي به این سرعتهای متفاو توجه کند تا
تعادل ساحا اجتماعي به هم نخورد و لذا در نظم اجتماعي ،دچار بحران نشویم .اما چرا تفاو
در سرعت تعدیل به سوی تعادل مهم است؟ به دلیل اینکه اگر سرعت تغییرا اعمالشده توسط
برنامه ری در یک ساحت اجتماعي (مثل اقتصاد) ،متناسب با سرعت دروني آن ساحت درحرکت
به سمت تعادل نباشد ،آن ساحت دچار عدم تعادل و لذا بحران ميشود .ولهي بهه دلیهل ارتبهاط
سه الیه از واقعیت ،این بحران در ساحت مذبور باقي نميماند ،بلکه به الیه های دیگر از واقعیهت
منتقل شده و منجر به عدم تعادل و بحران در ساحا دیگر اجتماعي (فرهنگ و سیاسهت) نیه
ميشود .ساحت فرهنگ متناظر با الیه معنایي-معرفتي-نهادی در جهان اجتماعي است که باید
نگرشي تاریخي و نه نظاممند بر آن حاکم باشد .برنامه توسعه در حوزه فرهنگ به دلیل اینرسهي
باال و وجود سنت قوی فرهنگي در ایران ،باید به شکل ههدایت 48و نهه دخالهت مسهتقیم باشهد.
مهندسي فرهنگي نی باید به معنای هدایت فرهنگي بهه کهار رود؛ در غیهر ایهنصهور سهاحت
فرهنگ دچار بحران شده و سیاستگذار نتیجه وارونه ميگیرد .هر گونهه سهعي و خطها بایهد بهه
شکل تدریجي و همراه باتجربه تاریخي و خودجهوش مهردم باشهد .بهرعک

در حهوزه سیاسهت

برنامه توسعه باید به شکل نظامسازی و سازماندهي باشد و سرعت عمهل مههم اسهت؛ چهرا کهه
ساحت سیاست متناظر با الیه دوم یعني الیهه سیسهتمي واقعیهت اسهت .در ایهن الیهه بایهد از
تجربیا جهاني و نظر متخصصان استفاده کرد .نقش مردم صرفا انتخها سیاسهتمداران اسهت،
ولي مدیریت بوروکراسي باید مبتني بر اصول علمي و عقالنیت باشد.
نکته کلیدی در نظم اجتماعي این است که در مواجهه با تحوال  ،به دلیل تفاو در سرعت
دروني ،این سه ساحت از جهان اجتماعي ميتواند در تضاد بها یکهدیگر قهرار گیهرد و لهذا نظهم
اجتماعي را با بحران مواجه کند .برای حهل بحهران ناشهي از تغییهرا  ،در درجهه نخسهت ایهن
تضادها باید شناخته شده و سپ

با روش مناسب حل شهود .بها توجهه بهه تقسهیمبنهدی مها از

ساحا جهان اجتماعي و سرعت تعدیل در آنها ،تضادهای گونهاگوني مهيتوانهد قابهل تشهخیص
48. Conduct
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باشد ،اما مهم ترین تضادی که بحران زا است و حل مسئله توسهعه و پیشهرفت در گهرو حهل آن
است ،تضاد بین مشروعیت 49و کارایي 50است .تضاد بین مشروعیت و کارایي ،تضادی اسهت کهه
در جهان مدرن بین ساحت اقتصاد با دو ساحت فرهنگ و سیاست به وجود ميآید؛ یعنهي عهدم
کارایي در حوزه اقتصاد منجر به عدم مشروعیت در حهوزه سیاسهت و فرهنهگ مهيشهود .حهل
مسئله کارایي اقتصادی نه با اراده گرایي در حوزه سیاست و نه با اتکا به سنت در حوزه فرهنهگ
قابلحل است.
این مسئله جدیدی در تاریخ ایران است که قبل از آن سابقه نداشته است ،روش حل آن را
بلد نبوده ایم و یاد هم نگرفته ایم ،لذا تابه حال راه حلي هم نیافته است .به همین دلیل اسهت کهه
مسئله پیشرفت در ایران ،در درجه نخست مربوط بهه سهاحت اقتصهاد اسهت؛ یعنهي در فراینهد
پیشرفت ،مسئله اصلي ،هماهنگي آهنگ پیشرفت با سرعت دروني اقتصاد است .جهان مهدرن از
طریق اقتصاد و به شکل برون زا خود را به جهان سنتي ما تحمیل کرده اسهت و مها کنترلهي بهر
سرعت تغییرا آن نداشته ایم ،درحالي که بر روی سرعت تغییرا در حوزه فرهنهگ (بهه دلیهل
تاریخيبودن و خودجوش بودن) و سیاست (به دلیل ارادیبودن و ریشهداشهتن در فرهنهگ) تها
حد زیادی کنترل پیداکرده ایم .اما اینکه چرا تاکنون این مسئله حل نشده ،به دلیل آن است که
بهدرستي تشخیص داده نشده است .ما هیچ تجربه تاریخي از این مسئله نداشتهایهم؛ در سراسهر
تاریخ پرتنش ایران زمین با تهاجم فرهنگي و سیاسي مواجه بوده ایم ولهي بها مسهئله ای بهه نهام
تهاجم اقتصادی یا عدم کارایي اقتصادی مواجهه نبودهایم ،این مسئلهای ذاتا مهدرن (و محصهول
قرن هجدهم) است که در طول تاریخ مها سهابقه نداشهته اسهت .لهذا بهه چنهین مسهئلهای نیه
نیندیشیدهایم و ج ئي از ساختار معنایي -معرفتي -نهادی ما نی نشده است.

 .6الگوی پیشرفت بهمثابه الگوی حل تضاد
در این قسمت الگویي را برای حل مسئله تضاد بین مشروعیت و کارایي اختصاص ميدهیم کهه
هر الگوی پیشرفت و مدل توسعه ای باید آن را مهورد توجهه قهرار دههد .یکهي از دالیهل فقهدان
تشخیص و حل این مسئله ،منطق حاکم بهر نظریها مرسهوم توسهعه اسهت کهه اصهوال قهدر
تشخیص و حل این گونه مسائل را ندارند .دکترینها و نظریههای توسعه عموما مبتني بر منطهق
صوری یا ریاضهي صهور بنهدی شهده اسهت .دلیهل آن ههم ،ایهن اسهت کهه جامعهه را از نظهر
هستيشناختي به یک سیستم مکانیکي تقلیل ميدهد کهه رابطهه بهین اجه اء در آن رابطهه ای

49. Legitimacy
50. Efficiency
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مههوجبیتي 52اسههت و حرکههت و تعامههل بههین اج ه اء در آن از نههو مکانیسههم 52اسههت .از منظههر
معرفت شناختي و روش شناختي نی  ،بازنمایي واقعیت مبتني بهر یهک منطهق صهوری و ریاضهي
است .در این نگاه ،واقعیت در ساحا مختل اجتماعي به الیه دوم از سه الیه جهان اجتمهاعي
فروکاسته ميشود که در آن موجبیت علي از نو تک خطي برقرار است؛ همان الیه ای که در آن
صرفا منطق ارادهگرایانه ساحت سیاسي کارکرد دارد .به همین دلیل است کهه برنامههریه ان در
پارادایم توسعه ،با این پیشفرض نادرست که جامعه در همه ساحاتش یک نظهام بها متغیرههای
سیستمي ثابت است ،تصور ميکنند با اراده سیاسي ميتوانند متغیرهای اقتصادی-اجتمهاعي در
همه الیه های واقعیت را دستکاری کرده و به اهداف مورد نظر برنامه توسهعه برسهند .ایهن یهک
روش نادرست است که بهواسطه عدم فهم درست از واقعیت سهالیه جامعه به وجود آمده است.
اصوال منطق صوری و ریاضي که در تحلیل یک سیستم مکانیکي با متغیرهای ثابت کهاربرد
دارد ،توان درك و مشاهده تضادها را ندارد ،چون پیشفرضههای متهافی یکي آن اجهازه چنهین
ادراك و فهمي را نميدههد؛ لهذا قهدر پهیش بینهي وقهای و کنتهرل هوشهمند بحهران نیه از
روش شناسي منطبق با این منطق سلب ميشود .ایهن در حهالي اسهت کهه مها نیازمنهد منطهق
متفاوتي برای فهم تضاد و لذا پیشبیني بحران هستیم .این منطق ،تضاد را بازنمایي کند؛ یعنهي
منطق دیالکتیک .این نگاه مکانیکي به جهان اجتماعي کهه در نظریهه ههای توسهعه وجهود دارد
ریشه در مکاتب اقتصادی دارد که با فی یوکرا ها 53و اندیشمندان کالسیک مثل آدام اسمیت

54

آغاز شد و البته به شکل افراطي در قالب روش ریاضیا گرا در مکتب نوکالسیک ادامه پیدا کرد
(تفضلي .)2392 ،البته در نگاه کالسیکها و بعد نوکالسیکها نظم اجتمهاعي بههواسهطه دسهت
نامریي بازار رقم ميخورد .اسمیت در پاسخ به مسئله نظم اجتماعي این دکتهرین را طهرح کهرد
که در جامعه مدرن ،نظم اجتماعي امری خودجوش است و در ساحت اقتصاد و به طور مشهخص
در نهاد بازار و از طریق سازوکار قیمت قابل حصول است؛ لذا دخالت تعمدی دولت یها سیسهتم
سیاسي را نهي ميکرد .این نگاه به اقتصاد با نوکالسیکها ادامه پیهدا کهرد بههطهوریکهه بهازار،
نهادی تلقي ميشد که نظم در آن به طور خودکار از طریق سازوکار قیمت برقرار مهيشهود ،لهذا
نهاد بازار ،خودتنظیم 55تصور ميشود.

51. Deterministic
52. Mechanism
53. Physiocrats
54. Adam smith
55. Self-regulate
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جالب این است که این تفکر در پارادایم توسعه به شکل متناقضي 56تغییهر یافهت و مفههوم
خودتنظیمي بازار با دخالت دولت به شکل برنامهری ی همراه شد .یعني تهالش مهيشهد اههداف
نوکالسیکي توسعه از طریق برنامه ری ی دولتهي دنبهال شهود (متوسهلي .)2382،تقریبها تمهامي
برنامه های توسعه در نگاه مکانیکي و فقدان تفکر مبتني بر تضاد مشهترکند .لهذا نظهم را نهه بهه
هماهنگي بین ساحا مختل جامعه ،بلکه به یک ثبا سیستمي از طریق کنترل دولتهي فهرو
ميکاهند .در این نظریه ها برای بحران هایي که ذاتي پیشرفت است ،راه حلي پیدا نميشود؛ بلکه
شکست برنامه های توسعه به عدم کفایت نظریه و دکتهرین نسهبت داده مهيشهود .یهک راه حهل
ممکن این است که نظم را به وحد و هماهنگي بهین سهاحا اجتمهاعي تعریه کنهیم و لهذا
راه حلي برای رف تضادهای بین این ساحا پیدا کنیم تا بحران نی قابل حل باشد .بازنمایي این
تضادها نی مستل م نظریهپردازی مبتني بر منطق دیالکتیک اسهت تها بتوانهد تضهاد را در درون
خود بازنمایي کند.
همان طور که اشاره شد ،تضاد اصلي بین کارایي و مشروعیت است .حال به تبیین این تضهاد
در جهههان اجتمههاعي و راه رف ه آن مههيپههردازیم .اشههاره شههد کههه جهههان اجتمههاعي از منظههر
هستيشناختي به سه الیه قابلتفکیک است .وقتهي از پیشهرفت یها توسهعه صهحبت مهيکنهیم
عامل 57این توسعه ،دولت است که در سیستم سیاسي در الیه دوم عمهل مهيکنهد .امها توسهعه
اقتصادی مستل م دخالت دولت در الیه اول یعني الیه محیطي اسهت کهه در ایهن الیهه زنهدگي
مادی و اقتصادی مردم در قالب تقسیم کار ،مبادله کاال در نههاد بهازار ،تولیهد و توزیه ثهرو و
غیره در جریان است .در اینجا نهاد قدر یعني دولت مجبور است زندگي اقتصادی را به صهور
یک سیستم اقتصادی در نظر بگیرد تا بتواند با اعمال قدر بهر آن بهه اههداف توسهعهای خهود
برسد .این کاری بود که مرکانتیلیستها 58با محوریت دولت انجام ميدادند تا به انباشت طال در
خ انه دولت نائل شوند و تفکهر اسهمیت و کالسهیک ههای بعهدی در نفهي چنهین دخالهت ههای
سیستماتیک و ارادهگرایانهای بود.
کالسیکهای اقتصادی به این دلیل با این کارکرد دولت مخهال بودنهد کهه اصهوال کهارایي
اقتصادی را از بین ميبرد .لذا اعتقاد داشتند عامل ایجاد نظم در جامعه ،نظهم خودجهوش نههاد
بازار اسهت .ههر گونهه سیسهتميکهردن ایهن نهادههای خودجهوش مردمهي در قالهب نهادههای
ارادهگرایانه دولتي منجر به عدم کارایي خواهد شد و جامعه را از مسیر توسعه و پیشرفت خهارج
خواهد کرد .بنابراین «کارایي» را در نفي نهاد قدر از دست انهدازی بهه نهادههای خلهق ثهرو
56. Paradoxical
57. Agent
58. Mercantilists
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تعری ميکردند .از نظر آنها نهاد قدر وقتي «مشروعیت» دارد کهه در نهادههای خلهق ثهرو
دخالت نکند .لذا در نظم اجتماعي مدرن ،مشهروعیت سیاسهي و فرهنگهي دولهت در گهرو عهدم
دخالت در اقتصاد بود.
در اینجا ساختار معنایي-معرفتي-نهادی جامعه یعنهي نظهام ارزشهي-هنجهاری و نهادههای
موجود در جامعه نی که مشروعیت فرهنگي ،ایدئولوژیک و هنجاری جامعهه را ایجهاد مهيکنهد،
وارد عمل شد و ایده لیبرالیسم و آزادی اقتصادی شکل گرفت .بنابراین در طهول تهاریخ اندیشهه
اقتصادی یک رابطه دیالکتیکي بین «کارایي» و «مشهروعیت» شهکل گرفهت؛ بهه طهوری کهه آن
ایدئولوژی و سیستم سیاسي مشرو تلقي شد که اجازه دهد اقتصاد مبتني بر کارایي عمل کند.
از اینجا است که وجه متناق

پارادایم مرسوم توسعه اقتصادی مشهخص مهيشهود :تهالش

برای رسیدن به دستاوردهای اقتصادی «لیبرالیسم» ،هم زمهان بها نقه
لیبرالي «عدم دخالت دولت» در اقتصاد .این تناق

دکتهرین و ایهدئولوژی

در کشورهای در حال توسعه ای مثل ایهران،

خود را به شکل تضاد بین مشروعیت ایدئولوژیک و کارایي تکنولوژیهک نشهان مهيدههد ،یعنهي
کارایي تکنولوژیک را ميخواهیم ولي نهادهای ایدئولوژیک همهراه آن را نمهيخهواهیم .در نظهام
سرمایه داری این تضاد به شکل تاریخي و در طول زمان حل شهده اسهت بهه طهوری کهه آهنهگ
توسعه اجتماعي توانسته خود را با سرعت پیشرفت در اقتصهاد (سهرعت بحرانهي) تنظهیم کنهد.
به عنوان مثال جنبشهای سوسیالیستي در قرن نوزدهم یا کین گرایي در قرن بیستم توانسته انهد
نهادهایي را در جامعه غربي رشد دهند که هماهنگي بین سهاحتههای سههگانهه جامعهه حفهظ
شوند .شکل گیری این نهادها نتیجه حرکت تدریجي جامعه در طول تاریخ بهوده اسهت .ایهن در
حههالي اسههت کههه در کشههورهای درحههالتوسههعهای ماننههد ایههران ایههن نهادهههای مههدرن اهههم از
سوسیالیستي ،کین ی یا لیبرالیستي به شکل دفعي و با اعمال قدر دولهت ههای مهدرن ایجهاد
شده است .لذا همواره تنشي بین نهادهای مدرن و سنتي وجود داشته است .همین تنش اسهت
که ساختار معنایي-معرفتي-نهادی جامعه در الیه سوم از جهان اجتماعي را دچار اخالل کرده و
به مانعي برای توسعه تبدیل کرده است .این اختالل ،تضاد بین مشروعیت و کارایي را به وجهود
آورده است .یعني دولت از طریق بوروکراسي به دنبال اجرای الگوهای توسعه است و ميخواههد
کار خود را با تمسک به مفهوم کارایي بهعنوان یهک مفههوم علمهي دنبهال کنهد ،ولهي از منظهر
فرهنگي نميتواند مشروعیت سیاسي الزم را از سوی تودههای مردم کسب کند .اما چرا؟
برنامه ری ی اقتصادی در فرایند توسعه به معنای تحمیل نگاه سیستمي (حاکم بر الیهه دوم)
به الیه نخست یعني الیه محیطي است که در آن زندگي طبیعي مهردم بهه شهکل خلهق ثهرو
جریان دارد .این نگاه سیستمي باعث تغییر در الگوهای توزی درآمد و ثرو ميشود .به همهین

سال بیستوششم  /شماره هشتادوپنجم  /زمستان 2396

207

دلیل است که هیچ گاه نميتواند رضایت عمومي را به همراه داشهته باشهد؛ از طرفهي ایهن نگهاه
سیستمي دولت باید با ساختار معنایي-معرفتي-نهادی در الیه سوم نی هماهنگ باشد ،ولهي بهه
دالیل تاریخي هیچ گاه این اتفا نی نیفتاده است .ایران کشوری است با سهاختار دینهي کهه در
طول تاریخ ساختار معنایي-معرفتي و لذا نهادهای خود را برای ایجاد نظم اجتماعي شهکل داده
است .لذا سنت دیني و فرهنگ ایراني بههراحتهي بها فرهنهگ مهدرن متناسهب بها سهرمایهداری
قابل جم نبوده است .به ویژه اینکه نهادهای دیني به شکل سنتي متولي تنظیم امور اقتصادی و
اجتماعي مردم بوده اند ،این در حالي است که اقتصاد مدرن محور وحد و نظم اجتماعي را نهه
در نهاد دین یا دولت ،بلکه در نهاد بازار قرار داده است .لهذا دولهت مهدرن در ایهران نمهيتوانهد
مشروعیت الزم را از این ساختار معنایي-معرفتي-نهادی سنتي کسب کند.
یک راه حل دولت به ویژه در دوران پهلوی گسترش منطق سیستمي حاکم بهر الیهه دوم بهر
الیه سوم یعني ایجاد یک سیستم معنایي-معرفتي-نهادی مدرن موازی با سهاختار سهنتي بهوده
است .لذا دولت به یک نهاد ب رگ یا ابرنهاد تبدیل شده است که به سیستميکهردن الیهه اول و
سوم پرداخته و درصدد است اقتصاد و فرهنگ را نی تاب منطق خود کند .ایهن مسهئله نههتنهها
باعث مشروعیت برنامه های توسعه ای دولت نشده است ،بلکه منجر به تنش هر چه بیشهتر بهین
الیه های جهان اجتماعي و لذا تضاد بین مشروعیت و کارایي را فراهم ساخته است .این وضعیت
اگرچه با انقال اسالمي تا حدی به محا رفت ولي با آغاز برنامههای توسهعه اقتصهادی بعهد از
جنگ دوباره خود را نشان داد .شبه مسائلي چون تقدم توسعه سیاسي ،اقتصادی یا فرهنگهي بهر
یکدیگر صرفا شبهمسائلي انت اعي و ناتاریخي و بدون پاسخي است که به دلیل عدم تشخیص این
مسئله اصلي بروز کرده است .به ویژه اینکه این عدم تشخیص به دو دلیل نظری و روش شناختي
تداوم پیدا کرده است .دلیل نظری تناقضي است که در خود نظریه های توسعه وجهود دارد و بهه
آن اشاره شد؛ یعني علم اقتصاد مرسوم مبتني بر یک ایدئولوژی لیبرالهي (عهدم مداخلهه دولهت)
است که در اقتصاد توسعه با رویکردهای کین گرایي و برنامهه ریه ی سوسیالیسهتي (مبتنهي بهر
دخالت دولت) تلفیق شده است و این تلفیق از ابتدا در سطح نظهری نیه محهل مناقشهه بهوده
59

است .از طرفي روش شناسي حاکم بر پارادایم توسعه ،اثبا گرایي بهوده اسهت کهه مبتنهي بهر
مدل سازی ریاضي و آزمون کمي الگو ها است .این در حالي است که واقعیت مورد مطالعه اغلهب
وجه کیفي دارد .این وجه کیفي معموال در دو سطح فرهنگ (ارزش ها و نهادها) در الیه سهوم و
واقعیت های محیطي در الیه نخست خود را نشان ميدهد .لذا این بعد کیفي واقعیت کهه اتفاقها
محل بروز تضادهای ناشي از پیشرفت است ،مورد بازنمایي الگو های کمي توسعه قرار نميگیهرد.
59. Positivism
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درواق الگو های توسعه متعارف به دلیل فقدان این واق گرایي مبتني بر فروض ،معمهوال ارتبهاط
ضعیفي با واقعیت برقرار ميکنند و قدر بازنمایي تضادها را ندارند.

 .7نهادگرایی بهعنوان روشی برای رفع تضاد
آیا راهي برای کاهش تنش بین وجه سیستمي در الیه دوم واقعیهت بها دو الیهه دیگهر یها عهدم
تعادل بین ساحا مختل

اجتما وجود دارد؟ به عبارتي آیا راهي برای رف تضاد بین کارایي و

مشروعیت وجود دارد؟ جوا مثبت است .مشکل گفتمان توسعه و پیشرفت در ایران این اسهت
که به وجه فرایندی امر توسعه (و بهویژه سرعت بحرانهي تحهول در اقتصهاد) تهوجهي نداشهته و
صرفا به وجه پروژه ای آن پرداخته است ،لذا خواسته است بها دخالهت ههای آگاهانهه و تعمهدی،
آنهم به شکل سیستمسازیهای مکانیکي ،جامعه را در مسیر پیشرفت قرار دههد .راهحهل رفه
تضاد این است که واسطه ای 60بین وجهه سیسهتمي جههان اجتمهاعي در الیهه دوم بها دو وجهه
غیرسیستمي جامعه در الیه اول و سوم وجود داشته باشهد تها واسهطه ای بهرای همهاهنگي سهه
ساحت اجتماعي و لذا رف تضاد بین کارایي و مشروعیت باشهد؛ ایهن واسهطه همهان نهادههایي
هستند که در الیه سوم قرار دارند .علت ایجهاد تهنش و بحهران و لهذا تضهاد بهین مشهروعیت و
کارایي ،فقدان نهادهایي است که بتواند بین ساحت سیستميشده (توسط برنامه های توسهعه ای
دولت در الیه دوم) و ساحت سنتي ،خودجوش و غیرسیستمي جامعه (در الیههای اول و سوم)،
واسطه شود .واسطهشدن توسط نهادها این کارکرد را دارد کهه سهرعت تعهدیل در سهه الیهه از
واقعیت و لذا سه سهاحت از جامعهه را بها یکهدیگر هماهنهگ مهيکنهد .ایهن همهاهنگي امکهان
کنشهای جمعي 61را فراهم ميکند که باعث تخفی اثرا زیانبار برنامههای توسعه ميشود.
به عنهوان مثهال علهم اقتصهاد توسهعه ،کنشهگران را عهامالني منفعهت طلهب 62مهيدانهد کهه
اتمی هشده 63هستند و لذا هر نو هماهنگي بین آنها صرفا با انگی شهای مهادی و در چهارچو
نهاد بازار و در قالب سیستم حاصل از سازوکار قیمت قابل حصول است .درحالي که در یک نگهاه
دیالکتیکي به جهان ،سه الیه مورد نظر ما مشخص ميشود که افراد در شکسهت سیاسهتههای
توسعه ای دولت (به واسطه ناکارایي اقتصادی دولت یا تغییر در توزی درامد و ثرو کهه معمهوال
نتیجه طبیعي برنامههای توسعهای است) از حالت عاملهای اتمی هشده خارج شهده و بها کهنش
جمعي در ساحت سیاسي دخالت ميکنند و مشروعیت دولت را به چالش مهيکشهند .ایهن امهر

60. Medium
61. Collevtive actions
62. Self-interest
63. Atomized
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زماني رخ ميدهد که سیستم سیاسي مبتني بر دموکراسي 64صوری عمل کرده و کنشگران حق
رأی در تغییر دولت را داشته باشند .البته در یک سیستم غیردموکراتیک که کنشگران حق رأی
در تغییر یا اصالح دولت را ندارند نتیجه این کنش جمعي ميتواند انقال باشد .اگهر کنشهگران
در یک سیستم شبهدموکراتیک ،حق رأی داشته باشند؛ معموال یک بازی فرسایشي بین دولت و
مردم به وجود ميآید که نتیجه آن شکست برنامههای توسعهای است .بازی فرسایشهي بهه ایهن
شکل است که اصوال در یک الگوی توسعه سرمایهدارانه که توسعه اقتصادی را مبتني بر انباشت
سرمایه 65تعری ميکند ،ال اما توزی درآمد با ال اما انباشهت سهرمایه و رشهد اقتصهادی در
تضاد با یکدیگر قرار ميگیرند (پوالن ا  ،2978 ،هابرما  ،2976 ،لومان .)2995 ،ایهن مسهئله
بهویژه در الگوهای توسعهای رخ ميدهد که دولت اهداف رفاهي را دنبال ميکند.
برای مثال دولت برای انباشت سرمایه و هدف رشد مجبور است که مالیا بهر سهرمایهدار را
کاهش دهد تا او را به سرمایهگذاری (اهم از واقعي یا مالي) و تولید تشویق کند ،این امهر باعهث
ميشود که درآمد و لذا ه ینه های رفاهي دولت کاهش یافته و موجب نارضایتي رأی دهندگان و
همچنین تغییر در دولت مجری برنامه توسهعه مهيشهود .البتهه در ایهران پهول نفهت مهيتوانهد
جایگ ین مالیا شده و مخارج رفاهي را حفظ کند .در این حالت نیه بهه دلیهل فقهدان قهدر
جذ داخلي ،ایجاد بیماری هلندی ،انحراف قیمتها و غیرتولیدی و سفتهبازانه شهدن اقتصهاد،
این وضعیت نميتواند دوام داشته باشد؛ چرا که در میان مهد  ،اقتصهاد کهالن را دچهار نوسهان
ميکند و حاصل آن تورم و بیکاری خواهد بهود .لهذا دولهت مجبهور خواههد بهود سیاسهت ههای
تثبیت 66و تعدیل ساختاری 67را در پیش بگیرد و دوباره ایجاد نارضایتي خواهد کهرد .بنهابراین،
دولت ها همواره با یک نو ناسازگاری زماني 68در برنامه های توسعه ای مواجه هستند؛ یعنهي بهه
شکل پیشیني 69برنامه ری ی هایي انجام ميدهند که به شکل پسیني 70و در عمل قادر به اجرای
آن نیستند .چراکه ال اما سیاسي در عمل با برنامه های اقتصهادی نوشهتهشهده در تضهاد قهرار
ميگیرد؛ بنابراین در یک اقتصاد نفتي با دولت رانتیر در ایران نی این بازی فرسایشي بین دولت
و مردم وجود خواهد داشت.
یکي از دالیل موفقیت دولت های توسعهگرا ،به ویژه در شر آسیا غلبه بر همین ناسهازگاری
زماني و بازی فرسایشي حاصل از آن ،از طریق ایجاد نظامهای سیاسي دیکتاتوری بوده است که
64. Democracy
65. Capital accumulation
66. Stablization
67. Structural adjustment
68. Time inconsistency
69. Ex ante
70. Ex post
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در آنها دولت از رأیدهندگان متأثر نميشود .یک نظام سیاسي دیکتاتوری ،تضاد بین کهارایي و
مشروعیت را منحل ميکند .ولي در یک نظام مبتني بر دموکراسي شکلي مثل ایهران نارضهایتي
در زندگي اقتصادی بهسرعت به ناکهارایي دولهت و لهذا بهه عهدم مشهروعیت سیاسهي او منجهر
ميشود .البته نکته قابل ذکر در مورد ایران این است که نهاد دولت از نهاد حکومهت کهه تحهت
رهبری والیتفقیه است ،تفکیک شده است .این امر باعث ميشود که ناکارایي اقتصادی صرفا به
عدم مشروعیت سیاسي دولت و سیستم بوروکراتیک با مدیریت آن معنا شهود و لهذا ایهن عهدم
کارایي اقتصادی به عدم مشروعیت ایدئولوژیک حکومت منجر نميشود .لذا راه حل ایهن تضهاد و
پایاندادن به این بازی فرسایشي بین دولت و مردم در زمینه امور اقتصادی نی صرفا با استعانت
از این نهاد حکومتي (نهاد والیتفقیه) امکانپذیر است.
بنابراین یک تحلیل دیالکتیکي از فرایند توسعه موجود ميتواند به این شهکل خالصهه شهود
که اجرای برنامه های توسعه اقتصادی طبهق الگوههای متعهارف ،مسهتل م دخالهت مکهانیکي در
ساحت های متفاو اجتماعي است .این دخالت مکانیکي مبتني بهر یهک منطهق ارادهگرایانهه

71

است .این منطق ارادهگرایانه در الیه دوم از جهان اجتماعي یعني الیه سیستمي که محل تجلي
ساحت قهدر و سیاسهت اسهت ،بها سهرعت بهاال قابهل اعمهال اسهت .چهرا کهه اصهوال ماهیهت
هستيشناختي الیه سیستمي مبتني بر یک نظم مکانیکي و سیستمي اسهت .شهاید بهه همهین
دلیل است که نخستین تجلي مدرنیته در جوامه غیهرمهدرن بها تشهکیل دولهت مهدرن شهرو
ميشود (مثل ایران در دوران پهلوی اول)؛ چرا که در ساحت قدر  ،تغییهرا بهه شهکل دفعهي
امکانپذیر است .اما تعمیم این منطق مکانیکي و سیستمي ،به سایر ساحتهای جامعه بهراحتي
امکان پذیر نیست ،چرا کهه ایهن سهاحتهها دارای نظمهي ارگانیهک( 72الیهه اول) یها سهاختاری
سمبلیک (الیه سوم) هستند و به راحتي تن بهه سیسهتميشهدن و نظهم مکهانیکي نمهيدهنهد.
دولتهای مدرن همواره تالش داشتهاند که این دو ساحت را تهاب نظهم مکهانیکي کننهد و لهذا
شرو به سیستمسازی در این دو ساحت کردهاند ،غافل از اینکه این امر از نظر هستيشهناختي
ناممکن است ،یعني خواستهاند الیه محیطي زندگي اقتصادی را که مبتني بر نظمي ارگانیهک و
انضمامي است تبدیل به سیستمي با نظم مکهانیکي کننهد تها پهیشبینهيپهذیر باشهد .یها الیهه
معرفتي -معنایي -نهادی را که شامل نهادههای سهنتي اسهت و در یهک سهاختار سهمبلیک بهه
بازتولید ارزشهای فرهنگي و هنجارهای سنتي ميپردازد ،با نهادها و سیستمهای جدیهد تولیهد
دانش و ارزش جایگ ین کنند .به عبارتي منطق مکانیکي متناظر با الیه دوم به واقعیت ارگانیکي

71. Voluntaristic
72. Organic
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و نمادین 73الیه اول و سوم تحمیل شده است .این امر از نظر هستيشناختي ناممکن است؛ چرا
که سرعت تعدیل در این سه ساحت متفاو است ،لهذا بها ایهن تحلیهل دیهالکتیکي ،مسهئله را
تشخیص دادیم ،حال به حل مسئله ميپهردازیم .حهل مسهئله در گهرو طراحهي مجموعهه ای از
نهادهای واسط است که تضاد بین مشروعیت و کارایي یا ناسازگاری زماني ناشهي از تضهاد بهین
قدر رأی در سیستم سیاسي و ال اما رشد و توسعه در سیستم اقتصهادی را حهل کنهد .ایهن
نهادهای واسط باید در الیه سوم یعني الیه مربوط به ساختار معنایي -معرفتهي -نههادی شهکل
بگیرد .البته این نهادها از آنجا که در الیه سوم است باید با فرهنگ تناسهب داشهته باشهد ،ولهي
تشکیل آنها با سرعتي بیش از حوزه فرهنگ و در پاسخ به مقتضیا تنش بهین الیهه دوم و اول
شکل ميگیرد.
بهعنوانمثال در آغاز انقال اسالمي ایران ،تضاد بین کارایي و مشهروعیت خهود را در تضهاد
بین نظام بوروکراتیک در الیه دوم با ساختار ایدئولوژیک در الیه سوم نشان ميداد ،لذا با هدایت
نهاد والیت فقیه ،نهادهای واسط مثل سپاه ،بسی ،،بنیاد مستضعفان ،بنیاد مسکن ،کمیته امهداد
و غیره به وجود آمد تا این تضادها را حل کند .بعد از جنگ که برنامههای توسهعهای آغهاز شهد،
این سنت در نهادسازی ادامه نیافت ،بلکه صرفا به نهادهای مدرن تکیه شد؛ بدون توجه به تضاد
ذاتي بین کارایي و مشروعت که ذاتي یک جامعه در حال گذار و انقالبي مثل ایران اسهت .طهرح
شبه مسائلي مثل اولویت تعهد یا تخصص ،توسعه سیاسي یا اقتصادی ،آزادی یا عهدالت و غیهره
که در فضای بعد از انقال به وجود آمد ،نشانه ای از فقدان نهادهای واسط برای حل ایهن تضهاد
است .البته یک نکته باید مورد توجه قرار گیرد و آن اینکه برای حل این تضادها مجموعهه ای از
نهادهای واسط شکل ميگیرد که وحد خود آنها نی یک مسئله است .در اینجها وحهد ایهن
مجموعه نهادی ميتواند از طریق یک قدر مرک ی به نام نهاد والیهت فقیهه صهور گیهرد کهه
البته نقش نظارتي و تنظیمگر بر ساختار نهادی در حال تکوین خواهد داشت ،بهدون اینکهه بهه
شکل تقویمي و انضمامي در امور اجرایي دخالت مستقیم داشته باشد .در ادامه ارتباط بین ایهن
روش شناسي کلنگر و نهادگرایي را شرح و سپ

پیشنهاد هایي را برای بهبود الگهوی اسهالمي-

ایراني پیشرفت ارائه ميدهیم.

 .8نهادگرایی و الگوی پیشرفت
ممکن است این پرسش پیش آید که این نگاه به الگوی پیشرفت چه م یتي به الگوهای توسهعه
معمول دارد یا چه ارتباطي با رویکرد نهادگرا و الگوی اسالمي -ایراني پیشرفت دارد؟ نکته مههم
در این مقاله تأکید بر هستيشناسي اجتماعي و لذا تغییر در روش شناسي الگوی پیشرفت است
73. Symbolic
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که ميتواند منجر به تغییر در نگاه به توسعه و رویکردهای عملهي مها شهود .اهمیهت ایهن نگهاه
روششناسانه به توسعه این است که از ترکیب روش شناسي کلنگر و رویکرد نهادگرایي به یهک
فرانظریه در توسعه ميرسیم که ميتواند نظریها توسهعه متعهارف را در خهدمت خهود بگیهرد.
نظریا توسعه اقتصادی متعارف ریشه در نظریا مختل نئوکالسیکي و کین ی دارند که بدنهه
اصلي علم اقتصاد در حوزه خرد و کالن را شکل دادهاند .با توجه به هستيشناسي اجتماعي کهه
در باال ارائه شد ميتوان گفت اغلب این نظریا به الیه دوم واقعیت که ماهیهت سیسهتمي دارد
مربوط ميشود .به همین دلیل نی در این نظریا  ،نظم حاکم بر اقتصاد نظمي مکهانیکي تلقهي
ميشود کهه بهه شهکل رابطهه ریاضهي و کمهي بهین متغیرههای مههم اقتصهادی مهدلسهازی و
شاخصسازی ميشود .بر این مبنای نظری ،روش حاکم بر اجرای برنامهههای توسهعه اقتصهادی
نی اغلب به شکل برنامهری ی دولتي نمود پیدا کرده است .عامل اجرای برنامه نی یک عامهل در
سطح سیستمي یعني دولت است که با تغییر عامدانه در متغیرهای سیسهتمي ،سهعي مهيکنهد
بروندادهای سیستم را که به شکل اهدافي مشخص شهده اسهت ،تغییهر دههد .لهذا برنامهه ههای
توسعهای به شکل تحمیل منطق یک ساحت (سیاست در الیه دوم) بر دیگر ساحا (فرهنهگ و
اقتصاد در الیه سوم و اول) نمود مي یابد .یکي از دالیل شکست برنامه های توسعه ای همین نکته
روششناسانه بوده است که ریشه در هستيشناسي اجتماعي ناقصي دارد که ال اما الیهه ههای
سوم (ساختار نهادی -معنایي -معرفتي) و اول (شرایط بوم شناختي و محیطي و انضمامي) را در
نظر نميگیرد .از انتقادا وارد بر سند الگوی اسالمي -ایراني پیشرفت موجود ميتوان به همین
نقص روششناختي اشاره کرد.
این در حالي است که در روش شناسي کلنگر به دلیل امکان ترکیب با رویکهرد نهادگرایانهه
این نقیصه قابل رف است .در رویکرد نههادگرا ،نهادهها بهه عنهوان یهک واقعیهت مههم در تعیهین
عملکهرد اقتصهادی نقش دارند .در روششناسي کلنگر ميتهوان از نظریهههای توسهعه موجهود،
بهعنوان یک بازنمایي از سطح دوم واقعیت ،استفاده کرد ،ولي درعینحال به این نکته نی توجهه
داشت که تا شرایط مادی در الیه اول و شرایط نهادی در الیه سوم فراهم نباشد ،نمهيتهوان بهه
کارکرد این نظریهها در سطح دوم اطمینان داشهت؛ بنهابراین مهيتهوان گفهت در روش شناسهي
کلنگر به دلیل رویکرد پدیدارشناسانه از غنای هستيشناختي در بازنمهایي الیههههای مختله
واقعیت برخوردار است و به دلیهل روش دیهالکتیکي امکهان کشه تضهادها و لهذا بحهرانههای
سیستمي فراهم ميشود .در عین حال به دلیل توجه بهه سهاختار نههادی در الیهه سهوم امکهان
ترکیب با رویکرد نهادگرایانه فراهم ميشود .از سویي نظریا متعارف توسعه اقتصادی به عنهوان
یک بازنمایي از الیه دوم واقعیت به کار گرفته ميشود و لهذا نتیجهه حاصهل ،یهک فرانظریهه در
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توسعه خواهد بود .در اینجا فرانظریه به معني یک چارچو مفههومي اسهت کهه امکهان تلفیهق
نظریه های مختل را نی فراهم ميآورد و ایهن چهارچو مفههومي خهود حاصهل روش شناسهي
کلنگر است .البته فرانظریه حاصل ادعا ندارد که نظریه ای نوین در توسعه ارائه مهيدههد ،بلکهه
ادعا دارد که وجوه متناق

نظریه های توسعه را با کش تضادها و لذا پیشبیني و حل احتمالي

بحرانها ،نشان ميدهد .نمونه آن همان تضاد بین مشروعیت و کارایي در یهک جامعهه در حهال
گذار مثل ایران است که در نظریههای توسعه به آن اشاره نشده است .چرا که اینگونهه تضهادها
ماهیتي کیفي و بین سیستمي دارند که روششناسي تقلیلگرایانه ،کمیهتگهرا و اثبها گرایانهه
حاکم بر پارادایم توسعه امکان بازنمایي آن را ندارد.
بنابراین روش شناسي کلنگر از آنجا که روش شناسي است ،الگویي برای سیاسهتگهذاری در
توسعه اقتصادی ارائه نميدهد ،اما از آنجایي که نگاه به موضو توسعه را تغییر ميدهد ،مسهائل
متفاوتي را کش ميکند که در الگوهای توسعه متعارف به آن پرداخته نميشود و اتفاقا همهین
مسائل است که پاشنه آشیل توسعه است .مسائلي مثل تاریخ مندی ،زمانمندی و متعارض بودن
فرایند توسعه و پیشرفت که باعهث ایجهاد تضهادهایي در سهاختار جههان اجتمهاعي مهيشهود و
بحران هایي را سبب ميشود؛ بنابراین در این نگاه جدید به توسعه از یهک سهو مسهائل جدیهدی
قابل کش ميشود و از سویي راهحلهای جدیدی در قالهب طراحهي نهادههای جدیهد پیشهنهاد
ميشود .نمونه این مسائل که به آن اشاره شد تضاد بین کارایي و مشروعیت است که با طراحهي
نهادهای مناسب قابلرف است و در نظریههای متداول توسعه به آن پرداخته نشده است.

()22

فرجام
با توجه به مطالبي که اشاره شد سند الگوی اسالمي -ایرانهي پیشهرفت موجهود را مهيتهوان در
موارد زیر مورد نقد قرار داد:
 -2مسائل مطرح شده در سند «افقها و تدابیر» مسائلي مربهوط بهه یهک جامعهه مهدرن اسهت،
درحاليکه متافی یک حاکم بر سند مباني الگهو ،مبتنهي بهر متافی یهک (پیشهامدرن) اسهت،
یعني از مقوالتي مربوط به فلسهفه اسهالمي اسهتفاده شهده اسهت کهه ریشهه در متافی یهک
افالطون و ارسطو دارد .از سویي روش شناسي حاکم بهر حهل مسهائل مهورد اشهاره در سهند
«افق ها و تهدابیر» نیه بهاوجود متافی یهک (پیشهامدرن) حهاکم بهر سهند ،مهدرن و از نهو
اثبا گرایانه است ،یعني مجموعه ای از مباني مطرح شده و سهپ
سپ

مجموعهه ای از اههداف و

مجموعه ای از تدابیر ذکر شده است ،گویي در حال حل یک مسئله منطقي یا ریاضي

هستیم .این نگاه اثبا گرایانه باعث شده یک نگاه پروژه ای بر کل سند حهاکم باشهد؛ یعنهي
طراحي الگو به مثابه پروژه ای با آغاز و انجام مشخص تصور شده است که مهيتهوان آن را بها
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اراده عدهای نخبه به اجرا درآورد .این نگاه پروژهای ریشه در نگاه سوژه -ابژه در تفکر مهدرن
دارد که بسیار ارادهگرایانه است .در حالي که روش شناسي کلنگهر پیشهنهادی ،واقه گهرا و
پدیدارشناسانه است ،یعني از واقعیت موجود آغاز ميکند ،معطوف به کش تضهادها و حهل
بحران است ،لذا نخست ،رسیدن از وضعیت موجود تا رسیدن به وضعیت مطلهو را از نهو
فرایند ميداند و نه پروژه و دوم در قالب طراحهي نهادههای واسهط ،بهرای ایهن فراینهد راه و
روش ارائه ميدهد .به همین دلیل است که به نهادگرایي مهيرسهیم .نههادگرایي رویکهردی
است که از منظر هستيشناختي واقعیت اجتماعي را در درجه نخسهت یهک مجموعهه ای از
نهادها ميداند که باعث عملکرد سازوکارهای اجتمهاعي مهيشهود .په

بها طراحهي نهادهها

ميتوان سازوکارهای اصالحکننده و راف تضاد را ایجاد و بحرانههای سیسهتمي را تخفیه
داد .بنابراین پیشنهاد ميشود هستيشناسي حاکم بر الگوی موجود در سند بر مبنهای ایهن
هستيشناسي سه الیه نوشته شود تا بتوان کلیت جامعه را در آن بازنمایي کهرد .سهپ

بهر

مبنای این هستيشناسي سه الیه ،ساختار نهادی در الیه سوم ،سیستم های مختل در الیه
دوم (مثل سیستم قیمت ،بوروکراسي )...و شرایط محیطي و مادی در الیهه اول را مشهخص
کرد .در مرحله بعدی با توجه به عدم تعادلههای موجهود در جههان اجتمهاعي و تضهادهای
ممکن در سیستم ،ميتوان بحرانهای موجود یا ممکن را شناسایي و پهیشبینهي کهرد .لهذا
الگویي برای حرکت کل سیستم در طول زمان خواهیم داشت.
 -2این تصور در سند مربوط به مباني الگو وجود دارد که اگر از الفاظ دیني یا مربوط به فلسهفه
اسالمي در چارچو سند اسهتفاده شهود ،روش شناسهي حهاکم بهر روح سهند ههم اسهالمي
ميشود درحالي که باید وجه اسالمي را در معنا (و نه در الفاظ) جستجو کهرد؛ ایهن معنها را
باید در طرح پرسش هایي که معطوف به بنیاد نهادن یک الگوی اسالمي باشد ،مطهرح کهرد.
مثل پرسشي که در این مقاله مطرح شده است :توسعه و تداوم جمهوری اسهالمي بههمثابهه
یک سیستم چگونه امکانپذیر است؟ در این صور زباني شکل خواههد گرفهت کهه معهاني
مرتبط با واقعیت انضمامي جمهوری اسالمي را دربرخواهد داشت .ایهن معهاني خودبهه خهود
ایراني -اسالمي هم خواهد بود ،درحاليکه الفاظ حاکم بر سند مباني الگهو کلمهاتي تصهنعي
به نظر ميرسد که بین فضاهای معنایي پیشامدرن ،مدرن و پسامدرن در نوسان است بهدون
اینکه معنا و مدلول انضمامي بیابد.
 -3یک اشکال دیگر در اسناد الگو ،فقدان عنصر زمان در آن است؛ یعني در سند (افق و تدابیر)
یک مجموعه اهداف آمده و تصور شده به طور مکانیکي ،ميتوان به این اههداف دسهت پیهدا
کرد .این در حالي است که جامعه ایران یک جامعه در حال گذار اسهت و اههداف اجتمهاعي
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مذکور در یک بستر اجتماعي و در طول زمان قابل حصول است .وقتي از پیشرفت صهحبت
ميکنیم عنصر تغییر ،حرکت و لذا زمان را مفروض گرفتهایم .بنابراین باید جامعهه ایهران را
در یک حرکت تکاملي و در بستر زمان مدلسازی کنهیم؛ بهه عنهوان مثهال افهق ههای زمهاني
مشخصشده در سند مثل عدد پنجاه سال معلوم نیست بر چه مبنایي شهکل گرفتهه اسهت.
این در حالي است که افقهای زماني باید به شکل درونزا از یک الگهو اسهتخراج شهوند .در
اینجاست که اهمیت هستيشناسي اجتماعي و الیههای سهگانه واقعیت اهمیت ميیابد .این
الیهها دارای اینرسي یکسان و لذا سرعت تغییر و تحول واحد نیستند ،لذا اینکه کهدام الیهه
موضو تحول و تغییر یا منشأ تضاد و بحران است ،اهمیت ميیابد .در حهالي کهه در اسهناد
موجود نشانهای از این پویایيها نميبینیم.
 -4اشکال دیگر توجه به معلولها بهجای علتها است .مشکال مورد اشاره در سهند (افهقهها و
تدابیر) مثل فقر ،فساد و غیره معلول هایي هستند که باید علتیابي شود .ازنظر روش شناسي
کلنگر این معلولها خود نتیجه تضادهایي است که در هر سیستم اجتماعي رو به پیشهرفت
بروز ميکند .پ

تخفی آنها در گرو شناسایي تضاد و بحران و ارائه الگهویي بهرای رفه یها

تخفی تضاد و کهاهش بحهران اسهت .در حهالي کهه نگهاه حهاکم بهر سهند مهذکور آنهها را
شاخصهایي در نظر ميگیرد که قابل بهبود است بدون اینکه از علتیابي و ارتباط ارگانیهک
آنها با کل سیستم اجتماعي و با فرایند پیشرفت صحبتي به میان آید.
 -5اشکال دیگر نگاه غیرواق گرایانه و انت اعي حاکم بر الگوی موجود است .جامعهه ایهران دارای
وضعیتي در حال گذار از پیشامدرن به مدرن و پسامدرن است .این وضهعیت ال امهاتي را بهر
جامعه ایران تحمیل ميکند که در اسناد (مربوط به الگو) دیده نشده است .بهه عنهوان مثهال
شرایط گذار همواره شرایط پر تضاد و بحرانزا است .یک نگاه واق گرایانه ایجا ميکند کهه
موضو با تحلیل بحران و شناسایي تضاد آغاز شود ،ولي در اسهناد اشهاره ای بهه ایهن مهوارد
نشده است.
درنهایت ميتوان گفت الگوی پیشرفت نیازمند روششناسي خاصي اسهت کهه اگرچهه بایهد
مبتني بر متافی یک مدرن و نه پیشامدرن باشد ،ولي باید از روششناسي تقلیلگرای حهاکم بهر
پارادایمهای مرسوم توسعه نی متفاو باشد .به این منظور نو نگاه به مسئله توسعه باید تغییهر
کند .از یکسو نگاه فلسفي حاکم بر الگوی موجود که از نظر متافی یکي پیشهامدرن اسهت ،بایهد
تغییر کند و از سوی دیگر نظریا توسعه بایهد در چهارچو یهک روششناسهي کهلنگهر و نهه
تقلیلگرا و اثبا گرا مورد بازسازی عقالني قرا گیرد .روششناسي مورد نظر این مقاله مبتني بهر
یک رویکرد پدیدارشناسانه است که با یک روش دیالکتیکي تکمیهل مهيشهود .در ایهن رویکهرد
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جامعه ازلحاظ هستيشناختي مبتني بر یک واقعیت سهالیه است که اجرای برنامه ههای توسهعه
باعث عدم تعادل در این الیهها ميشود؛ بنابراین برنامه های توسعه باید متناسب با یهک سهرعت
بحراني طراحي شود تا این تعادلها را بر هم ن ند .این سرعت بحرانهي همهان سهرعت تغییهر در
ساحت اقتصاد است .به همین دلیل است که مسئله اقتصاد به مسهئله محهوری بهرای توسهعه و
پیشرفت تبدیل ميشود .از منظر این روششناسي ،ناکامي طهرحههای توسهعهای از اینجها آغهاز
ميشود که بهواسطه سرعت تعدیل متفاو در هر الیهه از واقعیهت ،بهین سهاحتههای مختله
جامعه (اقتصاد ،سیاست و فرهنگ) تنش و تضادهایي به وجود ميآید کهه نظهم اجتمهاعي و در
نتیجه فرایند توسعه و پیشرفت جامعه را با شکست مواجه ميکند .عدم توجهه بهه ایهن سهرعت
بحراني باعث ميشود دولت که عامل اجرایي توسعه است منطق مکانیکي و سیستمي خهود (در
الیه دوم) را به الیه هایي از واقعیت که سهرعت حرکهت و لهذا منطهق تکهاملي متفهاوتي دارنهد،
تحمیل کند .این امر باعث ميشود به جای رف تنش ،تضادها تشدید شهوند .یکهي از مههمتهرین
این تضادها ،تضاد بین مشروعیت و کارایي است .حرکت در مسیر توسعه و امکهان پیشهرفت در
گرو حل تضادهایي از این جمله است .راهحل استفاده از یک منطق دیالکتیکي (به جهای منطهق
صوری و ریاضي) در جهت بازنمایي درست این تضادها در نظریه و سپ

نهادسهازی در جههت

حل این تضادها در عمل است .لذا رویکرد نهادگرا در نظریه توسهعه اهمیهت محهوری مهيیابهد.
البته اینکه چه نهادهایي و چگونه باید طراحي شوند موضو دیگری است کهه فرصهتي فراتهر از
این مقاله ميطلبد.
پینوشتها:
( )2دانشنامه فلسفي استنفورد ،مدخل تحلیل  ،2024جای .2984
( )2این سند با عنوان «پیشنوی

پیشنهادی مباني الگوی اسالمي ایراني پیشهرفت (نسهخه پیشهنهادی اله )» در

سایت مرک الگوی اسالمي -ایراني پیشرفت به آدر

 http://olgou.orgموجود است .سایر اسهناد نیه در ایهن

مرک قابل دسترسي است.
( )3این نکته را با رجو به اسناد الگو ،بهویژه سند مربوط به افقها و تدابیر مهيتهوان مشهاهده کهرد .در ایهن سهند
اهداف در قالب افق و روش رسیدن به افق در قالب تدابیر آمده است ،ولي معلهوم نیسهت چهرا بایهد افهقههای
اشاره شده به همین تعداد محدود باشد .درواق این افقها بر مبنای ایدهآلهای علوم انساني رای ،که اغلهب در
سنت تحلیلي انگلیسي -آمریکایي صور بندی شده ،رونویسي شده است نه اینکه نتیجه طبیعي خهود الگهو در
مواجهه با واقعیت باشد .درواق باید بر مبنای روششناسي الگو ،نظریهای کهالن یها فرانظریههای وجهود داشهته
باشد تا در چارچو آن و معطوف به واقعیت ،آسیبشناسي و مسهئلهشناسهي صهور گیهرد .در واقه نگهاه از
چارچو یک الگوی بومي است که مسائل را نشان ميدهد نهه تکهرار مسهائلي کهه حاصهل آسهیبشناسهي در
جوام دیگر است .البته مسائل ذکرشده ممکن است واقعا مسائل جامعه ما هم باشند ،ولي نحوه شناسایي آنهها
روشمند ،نظاممند و حاصل یک الگوی کالن نبوده است.
( )4سایت مرک الگوی اسالمي -ایراني پیشرفت قابل دستر

در.olgou.org :
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( )5رجو شود به سایت مرک الگوی اسالمي -ایراني پیشرفت.
( )6سند مباني الگو.2 ،
( )7این سند بها عنهوان سهند «افهقهها و تهدابیر» در سهایت مرکه الگهوی اسهالمي– ایرانهي پیشهرفت بهه آدر
 http://olgou.orgموجود است.
( )8با مراجعه به سند ال متوجه ميشویم که روششناسي حاکم بر سند غیرتاریخي است و مقوال بهکاررفتهه در
آن ،در چارچو فلسفه پیشامدرن یعني فلسفه اسالمي صور بندی شده است .از سویي این نگهاه غیرتهاریخي
منجر به یک نگاه غیرواق گرایانه شده است ،چرا که ایران را در بستر تاریخي آن قرار نميدهد و نگاه انضهمامي
به واقعیت اینجا و اکنون ایران ندارد .این رویکرد غیرتاریخي و غیرواق گرایانه خود را در سند افهقهها و تهدابیر
نی نشان ميدهد که مسائل و راهحلها بهصور آسهیبشناسهي از مسهائل قهالبي و راهحهلههای کلیشههای و
کليگویانه ردی شده است ،بدون اینکه درجه اهمیت و ریشه شکلگیری آنها بیان شده باشد.
( )9بنیاد یک مفهوم ،هستيشناسانه است و مبنا یک مفهوم روششناسهانه (دانشهنامه فلسهفي اسهتنفورد ،مهدخل
بنیاددهي متافی یکي .)2024 ،در اینجا منظور این است که اقتصاد متعارف بنیادهای انضمامي اقتصاد در الیهه
اول را که مربوط به کار و سرمایه و نیازهای اساسي انسان است در نظر نميگیرد .لذا تحلیهل را از یهک انسهان
فرضي و انت اعي آغاز ميشود که محاسبا عقالیي را فارغ از زمینه اجتماعي و زمانه تاریخي انجام ميدهد.
( )20در حوزه سیاست ،رسانه قدر  ،ماهیت انباشتي ندارد .قدر ميتوانهد یهکشهبه دسهتبههدسهت شهود ،ولهي
اقتصاد و فرهنگ اینرسي دارند؛ اقتصاد بهواسطه انباشت سرمایه و وجهه مهادیش و فرهنهگ بهه خهاطر وجهود
نهادها .بهعنوانمثال ایران را قبل و بعد انقال اسالمي مقایسه کنید .قدر بهسرعت دستبهدسهت شهد ،ولهي
فرهنگ ایراني یا اسالمي چنده ار سال است که تداوم دارد و تغییر در حکومتها تغییهر مهاهوی در آن نهداده
است .همچنین با آمدن پهلوی ،اقتصاد با یک اینرسي خاصي تغییهر کهرد کهه بعهد از انقهال نیه سهاختار آن
بهآرامي در حال تغییر بوده است.
( )22البته ما در این مقاله صرفا به بحث روش شناسي کار پرداختیم .مباحث مصداقيتر برای مثال در مهورد کشه
تضادها یا اینکه چگونه نهادها باید طراحي شوند در متون اقتصاد نهادگرا (باردهام2989 ،؛ نورث )2990،مهورد
بحث قرار گرفته است.
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