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اگر از فیلسوفی پرسیده شود که مهمترین مسئله و پرسش انسان چیست؟ احتماالً پاسخ
خواهد داد ،پرسش از هستی .ولی اگر از مردم پرسیده شود که مهمترین مسئلة شما
چیست؟ مطمئناً پاسخ خواهند داد؛ شغل ،درآمد ،مسکن ،بهداشت ،آموزش و  ،...چرا چنین
تفاوتی وجود دارد؟ پاسخ یکی دقیقاً متافیزیکی و پاسخ دیگری غیرمتافیزیکی و دنیوی
است .پاسخ هر چه باشد ،نمیتواند توضیح دهد که چرا برخیها در امور دنیوی از برخی
دیگر متفاوتاند و یا اینکه چرا برخی از دیگری پیش افتادهاند .شاید در زمان کنونی
مهمترین مسئله مشترک تمامی انسانهای روی زمین همین مسئلة دنیوی یعنی توسعه باشد.
اگر هم مسئله تمام افراد روی زمین نباشد ،مطمئناً برای کشورهای در حالگذار
برجستهترین مسئله است؛ اما در بین این کشورها ،تعدادی توسعة موفق و تعدادی دیگر
توسعة ناموفقی داشتهاند؛ ازاینرو ،سؤال اصلی این پژوهش این است که کدامیک از
کشورهای در حال گذار توسعة موفق و کدامیک توسعة ناموفق داشتهاند؟ علل موفقیت و
ناموفقیت آنها در چیست؟ برای پاسخ به این سؤاالت و برای تبیین این پدیده ابتدا از
تئوریهای توسعه و سپس از تئوریهای تبیینگر و دادههای تاریخی استفاده شد .در نتیجه
چهار عامل شامل دولت توسعهگرا ،دیوانساالری منسجم ،نهادهای فراگیر اقتصادی و
سرمایهگذاری خارجی بهعنوان عوامل توسعة موفق کشورها و نبود دولت توسعهگرا و
دیوانساالری نامنسجم با همدیگر شرط کافی توسعة ناموفق شناسایی شد.
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مقدمه

تمام هموغم کشورهای در حال گذار ،این است که چگونه میتوانند خود را توسعه
دهند و از تله توسعهنیافتگی نجات پیدا کنند (هرچند بیشتر آنان در عمل در جهت
توسعهنیافتگی حرکت میکنند) .توسعه چیزی نیست که یکشبه به دست آید؛ و یا
اینکه کاالیی نیست که مثالً کشورهای توسعهیافته آن را به کشورهای در حال گذار
هدیه بدهند و یا اینکه آن را دریغ نمایند؛ توسعة فرایندی پویا و چندبعدی است که با
تعامالت چندجانبة درون کشورها ،همراه با تعامالت چندجانبه برون کشورها در

بزنگاههای تاریخی 1به دست میآید (عجم اوغلو و رابینسون .)1313 ،توسعهیافتگی و
توسعهنیافتگی امر حتمی و از قبل تعیینشده نیست .چنین نیست که برخی فرهنگها
بهطور ذاتی عناصر رشد و ترقی را در خود داشتهاند و به مرو زمان به منصة ظهور
رسیدهاند؛ نگاهی که برخی بزرگان کالسیک اندیشة غربی همچون هگل داشتهاند .در
پدیدارشناسی روح فرایند گذار و رشد عقل در طول تاریخ غرب حرکت میکند و در
نهایت در آن دیار به بلوغ خود میرسد و بهاصطالح هگلی مطلق میشود (هگل،
 .)1311چنین نگاهی به ترقی و رشد جوامع اوالً فرهنگی و ثانیاً حتمی است .نتیجه
چنین تفکری این است که برای رشد و ترقی باید همان مسیر غرب را رفت و باید
فرهنگ و آگاهی جامعه خود را در همان مسیر تغییر داد؛ در واقع برای رشد و ترقی
باید به آگاهی مدرن رسید ،مدرن شدن جامعه و توسعهیافتگی در گرو دست یافتن به
آگاهی مدرن است .داستان توسعه و ترقی به معنای واقع کلمه همان مسئله دیالکتیک
هگلی ،یعنی داستان رهایی است ،ولی نحوه روایت میتواند به گونة دیگری اتفاق
بیفتد؛ در واقع در عالم خارج از تفکر متفکران رویدادهای تاریخی و اجتماعی سازوکار
عمل خود را دارند.
اگر مسئله اساسی برخی کشورها (کشورهای در حال گذار) توسعهنیافتگی است و
این توسعهنیافتگی نیز حتمی و گریزناپذیر نیست؛ بنابراین ،چگونه میتوان به
توسعهیافتگی یا بهعبارتدیگر به توسعة موفق دست یافت؟ رسیدن به توسعة تعامالت
چندگانه بین دیوانساالری دواتی ،نخبگان اجتماعی ،مشارکتمردمی ،کارآفرینان
اقتصادی و سرمایهگذاران خارجی است (اوانز1382 ،؛ تارو1383 ،؛ عجم اوغلو و
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رابینسون)1313 ،؛ در واقع فرایند توسعه سه بخش اصلی را در برمیگیرد؛ برنامهریزی
اجتماعی دولت ،دارایی پولی و مالی کارآفرینان اقتصادی ،مشارکت و حرکتهای
مردمی .تقریباً تمامی جوامع چه بخواهند و چه نخواهند در فرایند گفتمان توسعه قرار
دارند (زاکس)1333 ،؛ ولی برخی در این فرایند موفقیتآمیز بودهاند و برخی خیر.
توسعه در کشورهای در حال گذار به دو دستة موفق و ناموفق تقسیم میشود .حال
چگونه برخی کشورهای در حا ل گذار توانستند به توسعه دست یابند و برخی دیگر
نتوانستند .علل توسعة کشورهای شرق آسیا چیست .یا به عبارت بهتر علل توسعه
کشورهای شرق آسیا در مقایسه با دیگر کشورهای در حال گذار چیست؟ برای اینکه
مناقشهای در اصطالح توسعه ایجاد نشود ،اینجا از اصطالح توسعه موفق و ناموفق
استفاده میشود؛ یعنی تمام کشورهای در حال گذار به دنبال توسعه هستند ،ولی برخی
در فرایند توسعه از برخی دیگر موفقترند؛ در واقع فرایند توسعه در تمامی این کشورها
هم چنان ادامه دارد ،ولی برخی در مقام مقایسه بهتر عمل کردهاند.

2

مفهوم توسعه اولینبار توسط ترومن در سال  1154ارائه شده است (زاکس،
 ،1333ص)15؛ یعنی بعد از جنگ جهانی دوم بهطور رسمی زنگ شروع توسعه برای
جهانسومیها زده شد .از دهة  81به این طرف هم کمکم آهنگ رشد و توسعه برخی
کشورها نمودار شد .نمیتوان رشد چنددرصدی یک و دو سال را برای کشوری توسعة
موفق در نظر گرفت .کشورهایی که توسعة موفق را تجربه کردهاند ،بیش از یک یا دو
دهه ترقی را از خود نشان دادهاند .طبق آمار بانک جهانی از  1111تا  2111کشورهایی
چون کرة جنوبی ،سنگاپور ،تایوان و هنگکنگ ،تایلند ،چین ،مالزی ،اندونزی ،فیلیپین،
هند و برزیل رشد اقتصادی باالی ( 4/4درصد) را نشان میدهند (البته علل این توسعه

تاریخی و بلندمدت است و شناسایی آن نیازمند مطالعات تاریخی است .)3مهمتر از
آمار و ارقام بانک جهانی و حتی شاخص توسعة انسانی سازمان ملل ،نظر تحلیلگران
است .این کشورها از نظر اینان توسعة موفق را تجربه کردهاند (سو1338 ،؛
کاستلز1381،؛ عجم اوغلو و رابینسون .)1313 ،این پدیده متعلق به یک و یا دو سال
نیست .توسعة موفق این کشورها در بین کارشناسان شناخته شده است .کشورهایی هم
که توسعة موفق را تجربه نکردهاند ،شامل ترکیه ،ایران ،پرو ،مکزیک ،شیلی ،اروگوئه،
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آرژانتین ،مصر ،زئیر است .دلیل انتخاب  11کشور مذکور در توسعة موفق این است که
این کشورها تقریباً تنها کشورهایی هستند که یک دوره کوتاهمدت یا بلندمدت توسعة
موفق (برای مثال ،درصد رشد اقتصادی) را تجربه کردهاند 1 .کشور دیگر هم در یک
وجه اشتراک دارند و آن این است که درصدد تجربه توسعة موفق هستند ،ولی تاکنون
موفق نشدهاند ،چنین فرایندی را بهطور مداوم و پایدار تجربه کنند .کشورها توسعة
موفق را به کامل یا بهطور نسبی تجربه کردهاند ،بیش از این نیست (توجه دقیق به بیشی
و کمی توسعه مطمحنظر نیست ،تمام این کشورها جزو تجربهکنندة توسعة موفق
تقسیمبندی میشوند) .ولی کشورهایی که توسعة ناموفق داشتهاند ،از مناطق مختلفی
انتخاب شدهاند .این کشورها با وجود اینکه در توسعه ناموفق با هم تجربة مشترکی
دارند ،جزو کشورهای در حال گذاری هستند که سالها برای توسعه برنامه داشتهاند و

دگرگونیهای بسیاری را نیز از سر گذراندهاند ،ولی موفقیت  11کشور اول را ندارند.5
توسعه در حین اینکه توسعة اقتصادی را در برمیگیرد ،ولی فراسوی آن حرکت میکند.
در اینجا توسعه دو مؤلفه اصلی یعنی توسعة اقتصادی و اجتماعی را در برمیگیرد (سِن،

 ،1383ص .4)141اگر مناطق و کشورهایی چون کرة جنوبی ،سنگاپور ،تایوان و
هنگکنگ ،تایلند ،چین ،مالزی ،اندونزی ،فیلیپین ،هند و برزیل 1توسعة موفقی داشتهاند،
علل آن چیست .اگر مناطق و کشورهایی چون ترکیه ،ایران ،پرو ،مکزیک ،شیلی،
اروگوئه ،آرژانتین ،مصر ،زئیر ،فرایند توسعة موفقی نداشتهاند ،علل آن چیست.
پرسشهاي تحقيق

پرسشهای این پژوهش را میتوان بهصورت ایجابی و سلبی به دو گونه مطرح کرد:
الف .پرسش از توسعة موفق

 کدامیک از کشورهای در حال گذار توسعة موفقی داشتهاند؟ -علل توسعة موفق در این کشورها کدام است؟
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ب .پرسش از توسعة ناموفق

 کدامیک از کشورهای در حال گذار توسعة ناموفقی داشتهاند؟ علل توسعة ناموفق در این کشورها کدام است؟چارچوب نظري

توسعة موفق در جوامع چگونه روی میدهد و یا اینکه چرا برخی به توسعة موفق
دست یافتند و بعضی نتوانستهاند .پاسخ به این مدعا نیازمند دو عنصر است؛ تئوریهای
تبیینگر و دادههای تاریخی ،چنین تئوریهایی در تبیین کمک میکنند .طرح تئوری
برای نظریه آزمایی و سنجش قدرت تئوری نیست ،بلکه تئوری در اینجا برای تبیین
پدیده به کار میرود ()Mahoney & Goertz, 2006; Mahoney, 2007؛ در واقع دادههای
تاریخی شواهدی هستند که به مدعای تئوری در این زمینه کمک میکنند .تئوری و داده
بهصورت دیالکتیکی هم دیگر را تعدیل میکنند .بحث رد و تأیید تئوری نیست ،بلکه
بیشتر بحث تبیین پدیدة موردنظر و رسیدن به علل بهوجودآورندة آن است .برای تبیین
این پدیده ابتدا تئوریهای توسعه و سپس تئوری موردنظر مقاله مطرح میگردد .در کل
تئوریهای توسعه به سه دسته تقسیم میشود که شامل تئوریهای نوسازی ،وابستگی و
تئوری نظام جهانی است (.)Harrison, 1988
تئوری نوسازی از نظریة جامعهشناسان کالسیک بهخصوص وبر و دورکیم متأثر
است .استراتژی توسعه در این رویکرد این است که توسعه امری درونزاست .اگر
جوامعی به توسعه دست یافتهاند ،به این دلیل است که دگرگونیهای اجتماعی ،روانی و
اقتصادی را از سر گذراندهاند .در این رویکرد نوسازی اجتماعی یعنی اینکه عناصر یک
جامعه یعنی اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ و اجتماع چقدر توانستهاند از همدیگر جدا شوند.
فرایند تفکیک عناصر اساسی از همدیگر به معنای این است که توسعه و فرایند نوشدن
روی داده است یا روی خواهد داد ()Barnett, 1988, p.113؛ برای مثال ،دیگر اقتصاد در
چنبرة فرهنگ ،سیاست و یا اجتماع گرفتار نیست و خود میتواند با سازوکارهای

مستقلی پویشهای درونی خود را انجام دهد (هایلبرونر .3)1383 ،سیاست نیز چنین
است .یکی از شرایط توسعة سیاسی تمایز این حوزه از فرهنگ ،اجتماع و گروههای
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قومی و مذهبی و غیره است که همان فرایند سکوالریسم است .8نظریهپردازان اصلی
این حوزه شامل پارسونز ،هوزلیتز ،اسملسر ،ایزنشتاد میشوند .این نظریهپردازان کم و
کیف این جریان را بحث کرده و نشان دادهاند که دیگر جوامع اگر بخواهند به توسعه
دست یابند ،باید این فرایند را طی کنند (ازکیا و غفاری ،1388 ،ص .)138این تفکیک
در سطوح رفتاری نیز قابل مشاهده است .هوزلیتز از متغیرهای الگویی پارسونز برای
مقایسه جوامع توسعهیافته و توسعهنیافته استفاده میکند؛ برای مثال ،جهتگیرهای
ارزشی عامگرایی در برابر خاصگرایی پارسونز میشود ،هنجارهای کلگرایانه جوامع
توسعهیافته در برابر هنجارهای خاصگرایانه جوامع توسعهنیافته (پیت و هارت ویک،
 ،1385ص .)113تمرکز بر مقایسة تفکیک سازمانی (جداسازی بوروکراسی از دیگر
روابط) و تخصصگرایی در بین جوامع در کار لوی نیز از این دست کارهاست (سو،
 ،1338ص .) 31این رویکرد نظری به نوسازی روانی و اقتصادی نیز توجه کافی و وافی
دارد .در نوسازی روانی (و فرهنگی) مهمترین موضوع این است که افرادی که در
جوامع توسعهیافته زندگی می کنند ،به بلوغ فکری و عقالنی رسیدهاند و توانستهاند
آگاهی مدرن را در خودشان شکل دهند .در نوسازی روانی بحث میل به پیشرفت
مککلهلند ،شخصیت انتقالی و مفهوم همدلی لرنر ،شخصیت مشارکتجو و مستبد
هیگن و بحث خردهفرهنگ دهقانی راجرز مطرح است (ازکیا و غفاری،1388 ،
صص.)222-211
در نوسازی روانی (و فرهنگی) بحث این است؛ جوامع توسعهیافته برای این
توسعهیافتهاند که توانسته اند انسان مدرن به معنای انسانی را که به بلوغ روانی و فکری
رسیده است ،به وجود بیاورند .این انسان خود را از تفکر اسطورهای رها کرده و در
فکر و رفتار خود عقالنی است .میل به پیشرفت ،نوآوری و برنامهریزی و محاسبهگری
جزو ویژگی های اساسی انسان نو شده است .در این رویکرد بدون نوشدن انسان،
توسعه و ترقی امکان ندارد .انسانهای نو میتوانند جامعه نو خلق نمایند .در نوسازی
اقتصادی ،روستو معتقد است جوامع در پنج مرحلة جامعة سنتی ،شرایط قبل خیز،
مرحلة خیز اقتصادی ،مرحلة بلوغ و در نهایت مصرف انبوه را طی میکنند

( Harrison,

 .)1988, p.22این بیانیهای غیرکمونیستی است که نشان میدهد ،چگونه شکلگیری ایدة
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رشد اقتصادی و رفاه ،سرمایهگذاری ،ایجاد مؤسسات بانکی ،گسترش زیرساختها،
رشد بخش صنعت و رشد شهرها میتوانند جوامع توسعهنیافته را به مرحلة صنعتی
شدن و مصرف انبوه برسانند (.)Harrison, 1988, p.22
رویکرد نظری نوسازی بهشدت تحت تأثیر کالسیکهای جامعهشناسی بهخصوص
دورکیم و وبر است .بحث فرایند تفکیک ساختاری و تمایزات شغلی پارسونز و دیگر
نظریهپردازان تحت تأثیر تقسیمکار اجتماعی دورکیم ( )1381است .نوسازی روانی (و
فرهنگی) بهخصوص نظریات مککلهلند متأثر از کتاب اخالق پروتستانی و روح
سرمایهداری وبر ( ) 1331است .در هر صورت این رویکرد نظری توسعه با توجه به این
عوامل درونزا (تفکیک ساختی ،شخصیت نو و تحول شیوه تولید) توسعه را امکانپذیر
میداند .البته با انتقادات واردشده به این رویکرد نظری مطالعات جدیدی تحت عنوان
نوسازی جدید شکل گرفته است .این مطالعات شامل تبارگرایی در مدیریت وانگ،
نظریة حصارهای دیویس ،نظریة تجدید حیات اسالمی بنوعزیزی و بحث دموکراسی
هانتینگتون است (سو ،1338 ،صص .)111-82رویکرد جدید نوسازی معتقد است که
سنت ،خانواده و مذهب موانع توسعه نیستند .این عوامل که قبالً بهعنوان موانع توسعه
معرفی میشدند ،اکنون بهعنوان عوامل تسریعکننده توسعه بهخصوص در شرق آسیا
معرفی میشوند (سو ،1338 ،ص .)81برخی از نظریهپردازان (البته از یک سنت فکری
دیگر) تحول سازمانی ،ظهور بنگاههای شبکهای و شکلگیری شبکههای تجاری شرق
آسیا را با فرهنگ خانوادهگرایی و یا با مذهب کنفوسیوس و بودیسم توضیح دادهاند
(کاستلز ،1381 ،ص.)114
رویکرد دیگری که به توسعه توجه دارد ،رویکرد وابستگی است که توسط فرانک،
دوسانتوس ،باران و دیگران مطرح شده است (سو .)1338 ،این رویکرد از اقتصاددانان
از اکال و نظریههای مارکس تأثیر پذیرفته است .اینان معتقدند که استثمار (نظریة
مارکس) و رابطة مبادله نابرابر اقتصادی (نظریات اکال) بین کشورهای متروپل و اقمار
آن ،مهمترین عامل توسعهنیافتگی کشورهای درحالتوسعه است .در واقع این رویکرد
با تأکید بر روی جنبة صرفاً اقتصادی و مبادله نابرابر بین مناطق مختلف بین کشورها (و
حتی درون کشورها) ،معتقد است که برخی کشورها توسط برخی دیگر از کشورها
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عقبنگهداشته شدهاند .از نظر فرانک سازوکار توسعة توسعهنیافتگی فرایند تاریخی
تصاحب مازاد اقتصادی (ارزش اضافی) است (روکس بروف .)1331 ،دوسانتوس سه
نوع وابستگی را در دورههای مختلف تاریخی شناسایی میکند که شامل وابستگی
استعماری ،وابستگی مالی -صنعتی و وابستگی فنّاورانه -صنعتی است .نوع سوم
وابستگی برای کشورهای درحالتوسعه عواقبی چون رشد اقتصاد تکمحصولی،
نوسانات تراز پرداختها ،کسری دائمی بودجه ،بدهیهای خارجی ،عدم رشد بازارهای
داخلی را در بردارد .باران در مورد تعمیق شکاف بین متروپل و اقمار معتقد است ،عامل
خارجی (استعمار) عامل تعیینکننده و عامل داخلی تشدیدکننده بود .استعمار هم شامل
اسکانی و نیمه اسکانی میشود .استعمار اسکانی بهخصوص در ایاالتمتحده ،کانادا و
استرالیا به علت خالی بودن از سکنه و نبود ثروتهای عظیم حاضر و آماده مورد
استثمار قرار نگرفتند .ولی در استعمار نیمه اسکانی بهدلیل وجود بومیان و ثروتهای
بسیار و فرهنگهای غنی بهشدت مورد استثمار قرار گرفتند .به نظر باران عواملی
داخلی تشدیدکننده توسعهنیافتگی شامل؛ مصرف اضافی ،کارکنان غیرمولد ،هدر رفتن
محصول و عدم تولید محصول است که مازاد اقتصادی بالقوه را از بین میبرد (ازکیا و
غفاری ،1388 ،ص.)211
این رویکرد معتقد است شکلگیری نهادهای بهرهکش و استثمارگر بین کشورها،
عامل تعیینکنندة توسعهنیافتگی است و قطع وابستگی و مقاومت ضد آن راه گریز از
دام توسعهنیافتگی است .در مطالعات وابستگی جدید بحثی تحت عنوان توسعة مقارن با
وابستگی یا توسعة وابسته مطرح است .این مدل توسط کاردوز مطرح شده است .در
این مدل سه نوع بازیگر سیاسی یعنی دولت (دیوانساالر -فنمدار) یا دولت نظامی،
شرکتهای چندملیتی و بورژوازی محلی وجود دارد (سو ،1338 ،ص .)135تلفیق این
سه بازیگر نشان میدهد که برخی از کشورها (برای مثال ،برزیل) توانستند به رشد
اقتصادی در شرایط وابستگی دست پیدا کنند .برخی (گلد) حتی تایوان را تحت عنوان
وابستگی پویا تحلیل کردهاند (سو ،1338 ،ص .)115در تئوری جدید وابستگی به
دولت دیوانساالر ،سرمایه خارجی و داخلی تأکید شده است.
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رویکرد دیگر توسعه ،نظریه نظام جهانی والرشتاین است .نظریه نظام جهانی
کشورهای جهان را در سه منطقة جغرافیای -اقتصادی پیرامون ،نیمه پیرامون و مرکز
قرار میدهد .این مناطق از قرن شانزدهم بهوسیلة تقسیم کار بینالمللی شکل گرفته
است .شکلگیری فرایند تقسیمکار بینالمللی شامل منطقة مرکز کار آزاد ،منطقة
پیرامونی کار اجباری و منطقة نیمهپیرامونی کانون کشاورزی سهمبری میشد (

Ritzer,

 .) 2011, p.305مرکز دیگر مناطق را از طریق انتقال مازاد اقتصادی استثمار میکند .ولی
فرایند استثمار مازاد اقتصادی ابدی و ازلی نیست .در این نظام جهانی سرمایهداری
صعود و نزول کشورها را میتوان دید؛ مانند جایگزین شدن انگلستان و فرانسه در قرن
هفدهم بهجای هلند و همچنین کنار زدن فرانسه توسط انگلستان .چنین جایگزین
شدنها را والرشتاین نظمهای چرخشی درازمدت مینامد .زمانی که بحرانهای
اقتصادی در مرکز روی میدهد ،دیگر کشورها میتوانند از راهبرد استفاده از فرصت و
ایجاد استقالل استفاده کنند (ازکیا و غفاری ،1388 ،ص .)318در این راهبرد کشورهای
پیرامونی میتوانند از سیاست جایگزینی واردات استفاده کنند .بهکارگیری این سیاست
نیاز به دولت نسبتاً قوی دارد .در دورههای رونق مرکز نیز میتوان از سیاست دعوت از
سرمایهگذاران استفاده کرد.
نظریههای دیگری نیز وجود دارند که صرفاً علل توسعهنیافتگی را توضیح
نمیدهند ،بلکه علل توسعهیافتگی برخی کشورهای حالگذار را نیز توضیح میدهند؛
برای مثال ،کار اِوانز ،کاستلز ،عجم اوغلو و رابینسون را میتوان نام برد .اِوانز با اتخاذ
رویکرد وبری معتقد است که دولت نقش اساسی در توسعة جوامع در حال گذار دارد.
اگر دولتها بتوانند دیوانساالری خود را بهشرط کارآمدی و توانایی گسترش دهند (نه
اینکه کاهش دهند) ،میتوانند با برخی شروط فرایند توسعه را طی نمایند .اگر
دولتهای دیوانساالری منسجمی داشته باشند و این دیوانساالری دولتی بهجای اینکه
تصدیگری اقتصاد را برعهده بگیرد ،فقط قابله و پرورشگر کارآفرینان بخش
خصوصی باشد ،توسعه روی خواهد داد؛ همچنان که در برخی کشورهای شرق آسیا
روی داده است .در واقع در حین اینکه نقش بخش خصوصی به رسمیت شناخته
میشود ،این دولت دیوانساالر توانا (دولت توسعهگرا) است که موتور محرک توسعه
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است (ِاوانز ،1382 ،صص .)134-13اگر دولت بهجای تولیگری و تصدیگری محض،
نقش قابلهگری و پرورشگری را برعهده بگیرد ،به آن دولت توسعهگرا گفته میشود.
دولت توسعهگرا میتواند ،همزمان با آماده کردن زیرساختهای اقتصادی کشور،
کارآفرینان را بهسوی تولید اقتصادی صنعتی و یا فراصنعتی سوق دهد .دولت توسعهگرا
میتواند با سیاستهای حمایتی و گلخانهای برای مدت کوتاهی از شرکتهای داخلی
حمایت نماید تا آنان بتوانند با شرکتهای خارجی رقابت نمایند (ِاوانز،1382 ،
صص.)224-184
دولت توسعهگرا زمینههای اقتصادی را بهگونهای فراهم میکند تا شرکتهای
خارجی و فراملی بتوانند در داخل کشور فعالیت کنند و در جهت تقویت شرکتهای
داخلی حرکت نمایند .چنین سیاستهایی تجربه بعضی کشورهای شرق آسیاست .اِوانز
بهخصوص بر روی کرة جنوبی متمرکز میشود .هرچند این سیاستهای پیشنهادی
برای توسعه نیست ،ولی تجربه کشورهایی است که توانستهاند به نوسازی موفق دست
پیدا کنند  .کاستلز نیز معتقد است یکی از علل موفقیت شرق آسیا شکلگیری بنگاههای
شبکهای با فرهنگ خاص آن دیار و دیوانساالری متمرکز دولتی است .کاستلز همچون
اوانز بر نقش شرکتهای خارجی در این مناطق و شکلگیری شبکههای تجاری تأکید
دارد .کاستلز بر روی دولت توسعهگرا ،تحول سازمانی جدید ،سرمایهگذاری خارجی،
فرایند اطالعاتی شدن اقتصاد ،انواع شرکتهای کوچکمقیاس ،شبکههای تجاری و
فرهنگ بومی در توسعه شرق آسیا متمرکز میشود .او در مورد آفریقا به بحث عدم
تمرکز سیاسی و سیاستهای قبیلهای میپردازد و معتقد است چنین شرایطی در اقتصاد
جهانی این کشورها را بیشازپیش فقیر کرده است (کاستلز ،1381 ،ص.)212
عجم ا وغلو و رابینسون در کار کالسیک خود معتقدند علل توسعه در هرجای
جهان و در هر زمان وجود نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر است (مانند انگلستان).
برعکس ،علل توسعهنیافتگ ی در هرجای جهان و در هر زمان وجود نهادهای سیاسی و
اقتصادی بهرهکش است (مانند کنگو) .عدم توسعه در یک منطقة خاص به خاطر
جغرافیا ،فرهنگ و جهل مردمان نیست ،بلکه به این دلیل است که نهادهای سیاسی و
اقتصادی بهرهکش وجود دارند و اجازه نمیدهند تمامی افراد یک جامعه در فرایند
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تصمیمگیری سیاسی شرکت داشته باشند؛ و یا اینکه از مزایای مالکیت و فعالیت
اقتصادی استفاده کنند (عجم اوغلو و رابینسون ،1313 ،صص .)111-33استعمار،
دولتهای اقتدارگرا و عدم تمرکز سیاسی الزم علل تکوین نهادهای بهرهکش هستند.
نهادهای سیاسی که بهاندازة کافی متمرکز هستند و اجازة مشارکت گروهها و اقشار
اجتماعی را در تصمیمگیری سیاسی میدهند ،میتوانند شرایط را برای نهادهای فراگیر
اقتصادی مهیا نمایند .از طرف دیگر ،اگر جوامعی بتوانند شرایط اقتصادی فراگیر را مهیا
نمایند ،توسعهنیافتگی امری حتمی و قطعی نیست و میتواند تغییر کند .نهادهای
سیاسی که اقتدارگرا هستند و تمرکز الزم را دارند ،تا حدودی میتوانند شرایط رشد
اقتصادی را فراهم نمایند (مانند چین) ،ولی اگر نتوانند نهادهای فراگیر را در بلندمدت
شکل دهند ،احتماالً دچار کاهش رشد اقتصادی خواهند شد (عجم اوغلو و رابینسون،
 ،1313ص.)411
اگر جامعه بتواند نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی را شکل دهد ،توانسته است
چرخة فضیلت را سازماندهی کند ،برعکس ،اگر جامعه نهادهای سیاسی و اقتصادی
بهرهکش را در خود ایجاد نماید ،چرخه رذیلت را برقرار کرده است .راه رهایی از چرخة
رذیلت و نهادهای بهرهکش ،از بین بردن این نهادها از طریق مقاومت سیاسی ،مشارکت
اجتماعی و فعالیت مدنی افراد جامعه است .توسعه بستهای آماده و تجویزشدهای نیست
که بتوان از باال به پایین بهراحتی آن را اجرا کرد و به توسعه دست یافت .توسعه در دست
افراد جامعهای است که بتوانند خود را از چرخههای رذیلت رهایی دهند و چرخههای
فضیلت را جایگزین نمایند .حال با توجه به تئوریهای مطرحشده میتوان جدول  1را
بهعنوان مدل تبیینی این پژوهش در نظر گرفت.
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جدول شماره  .9شرایط و خصوصيات توسعه

مقایسة تطبيقي توسعة موفق و ناموفق در كشورهاي در حال گذار

35

مدعاي تبييني و روش تحقيق

مسئلة مورد بررسی علل توسعة موفق و توسعة ناموفق در کشورهای در حال گذار
است .توسعة موفق به معنای توسعهیافتگی کامل نیست و از توسعهیافتگی غرب هنوز
فاصله دارد (بهخصوص در زمینة توسعة سیاسی) .توسعة موفق و ناموفق در تعریف
امری نسبی است و با شاخص قدرت اقتصادی و توسعة اجتماعی سنجیده میشود
(هرچند در نهایت به تقسیمبندی دو شقی تأکید میشود) .کشورهایی چون کرة جنوبی،
سنگاپور ،تایوان و هنگکنگ ،تایلند ،چین ،مالزی ،اندونزی ،فیلیپین ،هند و برزیل
توسعة موفقی داشته اند و قدرت اقتصادی و توسعة اجتماعی نسبتاً بهتری را نسبت به
دیگر کشورها نشان می دهند .این کشورها از رشد اقتصادی و میزان تولید ناخالص ملی
نسبتاً باالیی برخوردارند .برزیل و هند و حتی چین ،بااینکه در توسعه اجتماعی هنوز
مشکالتی دارند ،ولی طبق آمار بانک جهانی  2112بهترتیب رتبة قدرت اقتصادی دوم،
سوم و هفتم را در سطح جهان دارا هستند .این کشورها در شاخص توسعه انسانی
وضعیت مناسبی دارند .از سال  1111تا  2111طبق نظر بانک جهانی این کشورها رشد
اقتصادی باالی ( 4/4درصد) داشته اند .کشورهایی چون ترکیه ،ایران ،پرو ،مکزیک،
شیلی ،اروگوئه ،آرژانتین ،مصر ،زئیر فرایند توسعة موفقی نداشتهاند .اگرچه برخی از
این کشورها نیز توسعة اقتصادی داشتهاند و برخی وضعیت توسعة اجتماعی خوبی
دارند ،ولی در مجموع توسعه موفق و پایداری را تجربه نکرده و رشد اقتصادی پایین
اقتصادی داشتهاند؛ بهسبب همین است که نظریهپردازان چنین کشورهایی را در ردة
کشورهای دارای تجربه توسعة موفق ،بهخصوص کشورهای شرق آسیا نمیدانند (اوانز،
1382؛ تارو1383 ،؛ عجم اوغلو و رابینسون.)1313 ،
طبق تئوریهای مطرحشده در باال ،علل و شرایط علّی توسعة موفق کشورهای شرق
آسیا ،هند و برزیل ،تمایز نسبی نهادی بین اقتصاد و سیاست ،استفاده از راهبرد فرصت،
سیاست جایگزینی واردات ،خوداتکایی دولت مبتنی بر جامعه ،دیوانساالری منسجم ،دولت
توسعهگرا ،کارآفرینان داخلی ،سرمایهگذاری خارجی و نهاد اقتصادی فراگیر است؛ و توسعة
ناموفق نیز به نبود این موارد برمیگردد .از بین این موارد ،برای دوری از همپوشانیها چهار
شرط دولت توسعهگرا ،دیوانساالری منسجم ،نهادهای اقتصادی فراگیر و سرمایهگذاری
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خارجی انتخاب میشود که وجود و یا نبود آنان توسعة موفق و ناموفق را تبیین میکند.
وجود و نبود این علل در توسعة موفق و ناموفق کشورها از تحلیلهای تاریخی -نظری
نظریهپردازان توسعه همچون اوانز و اعجم اوغلو استخراج شده است.
واحد تحلیل کشور است .روش تحقیق مناسب برای مقایسه و تبیین توسعة موفق و
ناموفق بین کشورهای در حال گذار ،روش تاریخی -تطبیقی است .روش تاریخی-
تطبیقی پیشفرضهای معرفتی و روشی دارد که آن را از روش کمی -تطبیقی جدا
میکند .روش تاریخی -تطبیقی روشی موردمحور ،کالنمقیاس ،مبتنی بر موقعیت،
مقایسهای ،غیراحتمالی و مبتنی بر شرط الزم و کافی ،تبیینی ،استنباط علّی از معلول به
علت ،زمانمند ،وجود رابطه گفتگو (دیالوگ) بین تئوری و شواهد و مبتنی بر  Nمتوسط
است ( .)Ragin, 2003; Mahoney & Goertz, 2006 & Mahoney, 2007فن مورد استفاده
برای تحلیل ،جبر بولی است .تحلیل کیفی -تطبیقی (تحلیل بولی) ارائهشده توسط رگین
مبتنی بر منطق استوارات میل ،یعنی روشهای توافق و اختالف است (رگین،
1388؛  .)Ragin, 1987; Rihoux & Ragin, 2004; Ragin & Strand, 2008هدف این فن،
کاستن از مشکالت استنباط علّی با  Nکوچک از طریق به کارگیری حداکثر منطقاً ممکن
مقایسههایی است که برحسب حضور یا غیاب متغیرها در میان موردهای تحت تحلیل
میتوان ساخت (طالبان ،1388 ،ص.)88
معنای علت و معلول در این نوع تحلیل معنای دیگری دارد .رابطه علت و معلول
مبتنی بر شرط الزم و کافی است .در واقع معلول از طریق علت کافی ایجاد میشود .علت
بهعنوان ترکیبی از شروط شناخته میشود که توأمان با هم برای وقوع معلول کافی است.
همچنین ترکیبهای متفاوت (هریک از ترکیبها) از شروط علّی میتوانند برای یک
معلول شرط کافی باشند؛ یعنی به وجود آمدن معلول میتواند از طریق ترکیبهای کافی
مختلفی به دست آمده باشد

(& Goertz, 2006

 .)Mahoneyبرخالف تحلیلهای

رگرسیونی ،تحلیل بولی تصریح دارد که یک ارزش معین در یک متغیر خاص میتواند در
ترکیب با ارزشهای متغیرهای دیگر ،اثرات مختلفی را نشان دهد؛ به همین سبب ممکن
است برای به وجود آمدن یک پیامد و یا معلول خاص ضرورت داشته باشد تا متغیر الف
در یک ترکیب علّی وجود داشته باشد .همچنین در جایی دیگر (ترکیب علّی متفاوتی)
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ممکن است ضرورت داشته باشد که همان متغیر الف غایب باشد تا همین پیامد یا معلول
را به بار آورد (طالبان1311 ،؛ ص 18به نقل از ماهونی).
تصریح مفاهيم و سنجهها
توسعة موفق

توسعه امری چندبعدی و پیچیده است که صرفاً محدود به شاخصهای اقتصادی از
قبیل درآمد سرانه ،رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی نیست .توسعه شامل پنج
عنصر اساسی؛ فرصتهای اقتصادی ،تسهیالت اجتماعی ،آزادیهای سیاسی ،تضمین
شفافیت ،امنیت حمایتی را در بردارد (سِن .)1383 ،اگر جامعهای بتواند هر یک از
مؤلفههای اصلی توسعه را محقق کند ،قدمی بهسوی آزادی برداشته است .هدف توسعه
رفع ناآزادی است .از نگاهی دیگر توسعه یعنی از بین بردن نهادهای اقتصادی و سیاسی
بهره کش و برقراری نهادهای اقتصادی و سیاسی فراگیر است (عجم اوغلو و رابینسون،
 .)1313در اینجا توسعه دو مؤلفة اصلی یعنی فرصتهای اقتصادی (توسعة اقتصادی) و
تسهیالت اجتماعی (توسعة اجتماعی) را در برمیگیرد .از کشورهای در حال گذار
هرکدام که توانستهاند به این دو مؤلفة اصلی برسند ،میتوان گفت توسعة موفقی
داشتهاند ،اما این بدان معنا نیست که توسعهیافتگی بهطور کامل به دست آمده است.
بیشتر کشورهای در حال گذار در بحث توسعة سیاسی دارای عدم توسعهیافتگی هستند.
اگر این مؤلفه وارد شود ،شاید دیگر نتوان از توسعه موفق صحبت کرد .برای سنجش
توسعة اقتصادی و اجتماعی ،از قدرت اقتصادی و میزان توسعة اجتماعی استفاده شده
است .با وجود برخی تناقضات ،کشورهایی چون کرة جنوبی ،سنگاپور ،تایوان و
هنگکنگ ،تایلند ،چین ،مالزی ،اندونزی ،فیلیپین ،هند و برزیل بهعنوان کشورهای
دارای توسعة موفق در نظر گرفته میشود؛ و کشورهایی چون ترکیه ،ایران ،پرو،
مکزیک ،شیلی ،اروگوئه ،آرژانتین ،مصر ،زئیر جزو کشورهای ناموفق در توسعه در نظر
گرفته میشوند.
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دولت توسعهگرا

دولت توسعه گرا ،دولتی مستقل و خودگردان است که متکی بر جامعه است (ِاوانز،
 .)1382چنین دولتی قصد ندارد ،داراییهای اقتصادی جامعه را غارت کند ،بلکه
درصدد این است تا با حمایت از کارآفرینان اقتصادی حمایت نماید .دولت توسعهگرا
از وظایف تولیگری و تصدیگری خود کم ،و به وظایفی چون قابلهگری و
پرورشگری می افزاید .چنین دولتی متصدی اقتصادی و بنگاه اقتصادی نیست ،بلکه
محور اصلی برای رشد و توسعة اقتصادی و اجتماعی است .برعکس ،دولت یغماگرا
درصدد است تمام فعالیتهای اقتصاد ی جامعه را مصادره نماید و همچنین توانایی
تمرکز سیاسی را ندارد .دولتهای میانهرو نیز در بین این دو دولت قرار دارند.
دیوانساالري منسجم

یکی از علل اصلی توسعه در کشورهای درحالتوسعه وجود دولت متمرکز و قوی
است .اگر چنین دولتی دیوانساالری منسجم و کارآمد داشته باشد ،بدان دولت
توسعهگرا میگویند (اِوانز .)1382 ،صرف وجود دولت متمرکز علت توسعة موفق
نیست بلکه دولتی میتواند شرایط توسعه موفق را آماده نماید که دیوانساالری کارایی
داشته باشد .بدنة اصلی اجرای دولت چیزی نیست ،جز دیوانساالری .دیوانساالری از
نظر وبر چهارده ویژگی اساسی دارد که آن را عقالنی میکند (وبر ،1385 ،صص-315
 .)313یکی از ویژگیهای دیوانساالری جدید که نووبریها مطرح کردهاند ،این است
که مؤلفههایی از سرمایه اجتماعی در دیوانساالریهای کالسیک وجود دارد که
عقالنیت صوری را تبدیل به عقالنیت شدید 1میکند و بر تواناییهای آن بیش از بیش

میافزاید

(2011

 .)Ritzer,دیوانساالری قوی و متمرکز تعامل خوبی با افراد و

کارآفرینان دارد .چنین دیوانساالری کمیته اجرایی دولت قابلهگر و پرورشگر
فعالیتهای اقتصادی و یکی از شرایط علّی توسعة موفق است.
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نهادهاي اقتصادي فراگير

از ویژگی های نهادهای اقتصادی فراگیر این است که مالکیت خصوصی باید به رسمیت
شناخته شود .اگر مالکیت خصوصی و امنیت آن وجود نداشته باشد ،هرگونه فعالیت
اقتصادی مؤثر معنایی نخواهد داشت (عجم اوغلو و رابینسون .)1313 ،کارآفرینان
داخلی که دنبال نوآوری فنّاورانه و اقتصادی هستند ،نشانهای از نهاد فراگیر اقتصادی
است .دیگر ویژگی نهادهای فراگیر این است که تمامی افراد جامعه بتوانند از امتیازات
اقتصادی ایجادشده توسط دولت استفاده نمایند .اگر در جامعه بر اساس سیاستهای
حمایتی رانت ایجاد شود و صرفاً برخی از آن برخوردارشاند ،نهادهای اقتصادی به
بهرهکشی مبتال خواهند شد .سیاست گلخانهای که برخی از کشورها بهخصوص شرق
آسیا به اجرا میگذارند ،به این معناست که دولت با شرایط ویژهای در زمان نهچندان
بلندمدت (جهت پرورش شرکتهای داخلی) از افراد مستحق حمایت میکند .وجود
نهاد فراگیر اقتصادی یکی از علل اصلی توسعة موفق است.
سرمایهگذاري خارجي

سرمایهگذاری خارجی یکی از عوامل توسعة موفق تلقی میشود .اگر دولت توسعهگرا
بتواند زیرساختهای داخلی را فراهم و حمایتهای الزم را نیز از کارآفرینان و
شرکتهای داخلی نماید ،ورود شرکتهای فراملی و سرمایهگذاری آنان میتواند تأثیر
بسزایی در رشد و شکوفایی اقتصادی و فنّاورانه کشورهای مقصد داشته باشد (ِاوانز،
 .) 1382در فضای اقتصادی جدید که جهانی شده است ،یکی از امکانات بالقوة توسعه
همین سرمایههای خارجی و شرکتهای فراملی است .برای توسعة موفق نمیتوان از
آنان چشم پوشید .سرمایهگذاری خارجی اگر تحت هدایت دولت توسعهگرا قرار گیرد،
بهجای وابستگی میتواند ،فرایند توسعة موفق را تسریع نماید .کرة جنوبی و برخی
دیگر کشورها این تجربه را آزمودهاند.
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آمادهسازي و تحليل دادهها

در این مرحله با توجه به پرسشهای تحقیق ،باید وجود ( )1و یا نبود ( )1شرایط علّی
و پیامدهای حاصل ارائه شود .برای دست یافتن به این مهم باید دادههای تاریخی از 21
کشور جمعآوری شود .در واقع در تحقیق تطبیقی -تاریخی محقق باید با توجه به
پرسش های تحقیق ،به مطالعة جدی تاریخ کشورها دست بزند (و یا از دادههای موجود
در این زمینه استفاده نماید) .بعد از مباحثات روششناختی جبر بولی ،بررسی و
جمعآوری دادههای تاریخی جدیترین و مهمترین مرحلة کار است .در این پژوهش
دادهها و بهطور دقیقتر وجود ( )1و یا نبود ( )1شرایط علّی و پیامد از دادههای دیگر
محققان به دست آمده است .در جبر بولی وجود پدیده را با عدد ( )1و نبود آن را با
صفر ( )1مشخص میکنند .شرایط علّی شامل دولت توسعهگرا ،دیوانساالری منسجم،
نهادهای فراگیر اقتصادی و سرمایهگذاری خارجی است .هر کشوری در صورت وجود
هرکدام از این شرایط علّی کد ( )1میگیرند ،در غیر این صورت ( )1میگیرند .در مورد
پیامد همچنین است .توسعة موفق کد ( )1و توسعة ناموفق کد ( )1میگیرد .در این
پژوهش علل توسعة موفق و توسعة ناموفق ،هر دو تحلیل میشود .در جدول 2
کدگذاری صفر و یک ارائه شده است.
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جدول شماره  .3ارزش كشورهاي درحالتوسعه از حيث توسعة موفق و ناموفق

شرایط علّي

)(A

دولت توسعهگرا

)(B

دیوانساالري منسجم

نهادهاي فراگير
اقتصادي )(C

)(D

سرمایهگذاري خارجي

)(DE

توسعة موفق

موارد

پيامد

1

کره

1

1

1

1

1

2

سنگاپور

1

1

1

1

1

3

تایوان

1

1

1

1

1

5

هنک گنگ

1

1

1

1

1

4

چین

1

1

1

1

1

1

هند

1

1

1

1

1

3

تایلند

1

1

1

1

1

8

مالزی

1

1

1

1

1

1

اندونزی

1

1

1

1

1

11

فیلیپین

1

1

1

1

1

11

ایران

1

1

1

1

1

12

ترکیه

1

1

1

1

1

13

برزیل

1

1

1

1

1

15

آرژانتین

1

1

1

1

1

14

مکزیک

1

1

1

1

1

11

پرو

1

1

1

1

1

13

اروگوئه

1

1

1

1

1

18

شیلی

1

1

1

1

1

11

مصر

1

1

1

1

1

21

زئیر

1

1

1

1

1

19
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جدول ارزش طبق فرمول دو به توان  nبه دست میآید که کل ترکیبهای ممکن
را نشان میدهد.

n

تعداد شرایط علّی را نشان میدهد که در اینجا چهار شرط علّی

وجود دارد .با چهار شرط علّی ،کل ترکیبهای ممکن شانزده ترکیب میشود .ولی از
شانزده ترکیب ممکن ،در این پژوهش فقط هشت ترکیب شکل گرفته است ،فقط آن
هشت ترکیب ارائه و تحلیل میشود .در نوشتن ترکیب علّی برای وجود پدیده از حرف
بزرگ و برای نبود پدیده از حرف کوچک استفاده میشود .جدول  3ترکیبها و
فراوانی هریک را نشان میدهد.
جدول شماره  .3ارزش شرایط علّي در كشورهاي با توسعة موفق و توسعة ناموفق
شروط علّي

دولت توسعهگرا )(A

دیوانساالري منسجم )(B

نهادهاي فراگير اقتصادي )(C

سرمایهگذاري خارجي )(D

تركيب علّي

تعداد مشاهدهشده

تعداد توسعه موفق

كد برونداد توسعه موفق

1

1

1

1

ABCD

5

5

1

1

1

1

1

AbCD

1

1

1

1

1

1

1

ABcD

1

1

1

1

1

1

1

aBCD

5

5

1

1

1

1

1

abCD

4

1

?

1

1

1

1

abcD

3

1

1

1

1

1

1

abCd

1

1

1

1

1

1

1

abcd

1

1

1
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معادلة جبر بولی برای تبیین توسعة موفق ،ترکیبهای ذیل را در برمیگیرد:
F= ABCD+ AbCD+ ABcD+ aBCD

در معادله فقط چهار ترکیب وارد شده است .در اصل پنج ترکیب برای توسعة
موفق وجود دارد .ترکیب

abCD

ترکیبی است که هم در توسعة موفق و هم در توسعة

ناموفق مؤثر است .این مورد متناقض یک بار با خارج کردن از معادله و یک بار با وارد
کردن در معادله تحلیل میشود (در معادلة اول مورد متناقض کنار گذاشته میشود).
برای اینکه معادله سادهتر شود ،از قاعدة کمینهسازی استفاده میشود .منطق این نوع
کمینهسازی مشابه طرح آزمایشی است :فقط یک شرط علّی تغییر میکند؛ ولی در
معلول یا پیامد هیچ تفاوتی ایجاد نمیشود .بر اساس منطق طرح آزمایشی نتیجه گرفته
میشود که شرط علّی ارتباطی با معلول یا پیامد ندارد؛ ازاینرو ،فرایند کمینهسازی بولی
شبیه منطق طرح آزمایشی به نظر میرسد (طالبان ،1381 ،ص .)25در قاعده کمینهسازی
ترکیبها اولیه به ترکیبهای سادهتری تقلیل مییابد.
ترکیب  ABCDبا

AbCD

ACD

ترکیب  ABCDبا

ABcD

ABD

ترکیب  ABCDبا

aBCD

BCD

سپس با به دست آمدن ترکیبهای سادهتر ،معادلة شرایط علّی توسعة موفق ()DE
به دست میآید:
DE= ACD+ABD+BCD

( )1

در واقع با کنار گذاشتن مورد تناقضدار میتوان گفت علل توسعة موفق سه
ترکیب متفاوت  BCD ،ABD ،ACDاست .در ترکیب ( ACDدولت توسعهگرا ،نهادهای
فراگیر اقتصادی و سرمایهگذاری خارجی) که یکی از ترکیبهای علّی مؤثر در توسعة
موفق است ،کشورهایی چون کره ،سنگاپور ،تایوان ،تایلند و هنگکنگ قرار دارند .در
ترکیب

ABD

(دولت توسعهگرا ،دیوانساالری منسجم و سرمایهگذاری خارجی) دیگر

ترکیب علّی در توسعة موفق ،کشورهای ی چون کره ،سنگاپور ،تایوان ،تایلند و چین قرار
دارند .در ترکیب

BCD

(دیوانساالری منسجم ،نهادهای فراگیر اقتصادی و
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سرمایهگذاری خارجی) بهعنوان آخرین علت ترکیبی توسعة موفق ،کشورهایی چون
کره ،سنگاپور ،تایوان ،تایلند ،هند ،مالزی ،اندونزی و فیلیپین قرار دارند.
و اگر مورد متناقض وارد معادله جبر بولی شود ،معادله ذیل به دست میآید:
F= ABCD+ AbCD+ ABcD+ aBCD+ abCD

با ورود مورد تناقضدار یعنی  ،abCDترکیبهای زیر باید کمینهسازی شوند:
ترکیب  ABCDبا

AbCD

ACD

ترکیب  ABCDبا

ABcD

ABD

 ABCDبا aBCD

BCD

ترکیب  abCDبا

AbCD

bCD

ترکیب  abCDبا

aBCD

aCD

ترکیب

بعد از اینکه کمینهسازی مرحله اول انجام شد ،میتوان کمینهسازی مرحلة دوم را
نیز انجام داد:
ترکیب  ACDبا

aCD

ترکیب  BCDبا

bCD

CD
CD

همراه با  ABDمیشود:
()2

DE=CD+ABD

با وارد کردن مورد تناقضدار میتوان گفت علل توسعة موفق دو ترکیب متفاوت
ABD ،CD

است .در ترکیب

CD

(نهادهای فراگیر اقتصادی و سرمایهگذاری خارجی)

بهعنوان علت ترکیبی توسعة موفق ،کشورهای چون کره ،سنگاپور ،تایوان ،تایلند،
هنگکنگ ،مالزی ،اندونزی و فیلیپین ،برزیل قرار دارند .ترکیه ،آرژانتین ،مکزیک و شیلی
هم موارد متناقض هستند .در ترکیب

ABD

(دولت توسعهگرا ،دیوانساالری منسجم و

سرمایهگذاری خارجی) کشورهای چون کره ،سنگاپور ،تایوان ،تایلند و چین قرار دارند.
از طرف دیگر چون تبیین شروط علّی توسعة ناموفق (توسعهنیافتگی) جزو
پرسشهای پژوهش هستند ،معادلة جبر بولی در زیر ارائه میشود که در آن مورد
تناقضدار

abCD

فعالً وارد معادله نمیشود (البته این مراحل با قانون دمورگان نیز

میتوان به دست آورد).
F= abcD+ abCd+ abcd
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با کمینهسازی ترکیبها مختلف معادلة جبر بولی ،معادله  3به دست میآید که در
واقع شرایط علّی توسعة ناموفق را نشان میدهد:
ترکیب  abcdبا

abCd

abd

ترکیب  abcdبا

abcD

abc

()3

UDE=abd+abc

با کنار گذاشتن مورد تناقضدار ،میتوان گفت علل توسعة ناموفق دو ترکیب
متفاوت ،abd

abc

است .در ترکیب

(نبود دولت توسعهگرا ،دیوانساالری

abd

غیرمنسجم و نبود سرمایهگذاری خارجی) بهعنوان علت توسعة ناموفق ،کشورهای ایران
و زئیر قرار دارند؛ و در ترکیب ( abcنبود دولت توسعهگرا ،دیوانساالری غیرمنسجم و
نبود نهادهای فراگیر اقتصادی) کشورهای چون پرو ،اروگوئه ،مصر و زئیر قرار دارند.
و اگر مورد متناقض وارد معادله جبر بولی شود ،معادله ذیل به دست میآید:
F= abCd+ abCd+ abcd+ abCD

با ورود مورد تناقضدار یعنی  ،abCDترکیبهای زیر باید کمینهسازی شوند:
ترکیب  abcdبا

abCd

abd

ترکیب  abcdبا

abcD

abc

ترکیب  abCDبا

abCd

abC

ترکیب  abCDبا

abcD

abD

بعد از اینکه کمینهسازی مرحله اول انجام شد ،میتوان کمینهسازی مرحلة دوم را
نیز انجام داد:
ترکیب  abDبا

abd

ab

ترکیب  abCبا

abc

ab

با کمینهسازی در نهایت معادله شماره  5به دست میآید:
UDE=ab

()5

با وارد کردن مورد تناقضدار میتوان گفت علل توسعة ناموفق ترکیب
ترکیب

ab

 abاست.

(نبود دولت توسعهگرا ،دیوانساالری غیرمنسجم) در معادلة  5علت توسعه

16

چالشهاي جهان ،سال دوم ،شماره اول (پياپي  ،) 5بهار 9315

ناموفق کشورهای چون ایران ،ترکیه ،آرژانتین ،مکزیک ،شیلی ،پرو ،اروگوئه ،مصر و
زئیر است .برزیل مورد تناقضدار این معادله است.
جمعبندي

مسئلة اصلی پژوهش تبیین توسعة موفق و ناموفق در برخی از کشورهای در حال گذار
است .در مورد کشورهای که توانستهاند به توسعة موفق دست یابند ،در بین تحلیلگران
توافقی وجود دارد .این کشورها عمدتاً در شرق آسیا قرار دارند .هند و برزیل با اینکه
خصوصیات توسعة موفق شرق آسیا را ندارند ،ولی توانستهاند قدرت اقتصادی و تولید
ناخالص ملی خود را افزایش دهند و برخی ویژگیهای توسعة اجتماعی را آماده نمایند.
چهار شرط اصلی که برای توسعة این کشورها میتوان ذکر کرد ،در بیشتر تئوریهای
جدید در زمینة توسعه ارائه شدهاند .این چهار عامل شامل دولت توسعهگرا،
دیوانساالری منسجم ،نهادهای فراگیر اقتصادی و سرمایهگذاری خارجی است .این
پژوهش نشان میدهد که از بین چهار عامل سه شرط علّی با ترکیبهای مختلف
میتواند باعث توسعة موفق در کشورهای شرق آسیا ،هند و برزیل شود؛ برای مثال،
ترکیب دولت توسعهگرا ،نهادهای فراگیر اقتصادی و سرمایهگذاری خارجی باعث
توسعة موفق کشورهایی چون کره ،سنگاپور ،تایوان ،تایلند و هنگکنگ شده است.
ترکیب دولت توسعهگرا ،دیوانساالری منسجم و سرمایهگذاری خارجی کشورهایی
چون کره ،سنگاپور ،تایوان ،تایلند و چین را توسعه داده است .ترکیب دیوانساالری
منسجم ،نهادهای فراگیر اقتصادی و سرمایهگذاری خارجی کشورهایی چون کره،
سنگاپور ،تایوان ،تا یلند ،هند ،مالزی ،اندونزی و فیلیپین را در برمیگیرد .کشورهایی که
به توسعة موفق دست یافتهاند ،از بین این چهار عامل فقط با سه عامل البته با
ترکیبهای متفاوت ،توانستهاند توسعة موفق را تحقق بخشند .در واقع توسعة موفق با
سه ترکیب سه عاملی تبیین میشود .از طرف دیگر عدم توسعة موفق اگر موارد متناقض
را هم در نظر بگیریم به نبود دولت توسعهگرا ،دیوانساالری غیرمنسجم برمیگردد .در
یکی از ترکیبهای توسعة موفق یعنی ترکیب سوم ( )BCDبهخصوص برای کشورهای
هند ،مالزی ،اندونزی و فیلیپین عامل دولت توسعهگرا وجود ندارد ،ولی برای توسعة
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ناموفق نبود دولت توسعهگرا شرط الزم است .نبود دولت توسعهگرا و دیوانساالری
نامنسجم با همدیگر شرط کافی توسعة ناموفق است.
یادداشتها
 .1برخی رویدادهای تاریخی که ناخواسته بر سرنوشت جوامع تأثیر میگذارند .چنین
رویدادهای نشان میدهند که تاریخ جبری و از قبل تعیینشده نیستند.
 .2بااینکه توسعه امری نسبی است ولی اینجا صرفاً وجود و یا نبود توسعه ،تحت عنوان توسعة
موفق و ناموفق ،مورد توجه است.
 .3چهار علت بهعنوان علل اصلی توسعة موفق شناسایی شده است؛ شناسایی ،وجود و نبود آن
چهار علل از تحلیل تاریخی -توسعهای تحلیلگران توسعه همچون اوانز ،عجم اوغلو و
رابینسون استخراج شده است .اگر بتوان توسعة موفق را با آمار و ارقام شناسایی کرد ،ولی
علل این فرایند را نمیتوان با آمار و ارقام بانک جهانی به دست آورد.
 .5مفهوم توسعه یکی از مبهمترین مفاهیم است؛ برای مثال ،اگر رشد اقتصادی و میزان تولید
ناخالص داخلی را برای چین در نظر بگیریم ،چین دومین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود.
اگر درآمد سرانه را در نظر بگیرم به علت جمعیت زیاد ،چین رتبة  13را به دست خواهد
آورد .حال آیا چین توسعه موفق را تجربه کرده است یا نه؟ مالکهای دیگر نیز چنین است؛
برای مثال توسعه انسانی مثالً قطر و امارات در تقسیمبندی توسعه انسانی  2112در ردة
خیلی خوب قرار دارند و چین در ردة متوسط قرار دارد .گویا هنوز همانطور که زاکس
میگوید؛ توسعة اقتصادی مالک توسعة موفق تلقی میشود .درهرصورت در اینجا بیشتر از
تقسیمبندی تحلیلگران توسعه استفاده شده است .برزیل و هند با وجود اینکه ترقی شرق
آسیا را ندارند ،ولی رشد اقتصادی باالی را به خود دیدهاند .اکنون چین ،هند و برزیل جزو
قدرتهای بزرگ اقتصادی و نوظهور هستند.
 .4آمارتیاسِن برای توسعه به معنای آزادی ،پنج مؤلفة اصلی را در نظر میگیرد که شامل موارد
ذیل است .1 :امکانات اقتصادی؛  .2فرصتهای اجتماعی؛  .3آزادی سیاسی؛  .5تضمین
شفافیت و  .4امنیت حمایتی.
 .1هند ،برزیل همراه مکزیک و ترکیه همگی توسعة اقتصادی را تجربه نمودهاند .این امر همان
مسئلة نسبیت و درجهای بودن توسعه را نشان میدهد ،ولی به دو دلیل هند و برزیل انتخاب
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شدهاند .اول اینکه طبق آمار بانک جهانی هند سومین و برزیل هفتمین قدرت اقتصادی
هستند .دوم اینکه صرف تجربة نسبی توسعه بهطور کلی مدنظر نیست .در اینجا کشورها به
دو دستة توسعة موفق و ناموفق تقسیم میشوند.
 .3بحث جدایی بازار از دولت و عدم دخالت دولت در سازوکارهای بازار که از اقتصاددانان
کالسیک تا نئولیبرالیسم مطرح است ،به همین موضوع اشاره دارد .این بحث اکنون از
طرحهای پیشنهادی سازمانهای بینالمللی ازجمله صندوق بینالمللی پول برای توسعه
کشورهای جهان سوم است .در ایران نیز بحثهای بسیاری را از اوایل انقالب تاکنون
برانگیخته است و برخی جناحهای سیاسی نیز در محور همین موضوع شکل گرفتهاند.
جدلهای یوسف اباذری و موسی غنینژاد در مهرنامه نمونهای از چنین مسائلی است.
 .8بسیاری از مشاجرات فکری بین روشنفکران و روحانیون ،چه قبل از انقالب و چه بعد از
آن ،در ایران به همین مسئله اختصاص دارد.
9. Hyper-rationality

كتابنامه
ازکیا ،مصطفی و غفاری ،غالمرضا ( ،)1388جامعهشناسی توسعه ،تهران :انتشارات کیهان ،چاپ
هشتم.
استریتن ،پل (« ،)1383حکمرانی خوب ،پیشینه و تکوین مفهوم» ،ترجمة حمیدرضا ارباب ،در
حکمرانی خوب بنیان توسعه ،احمد میدری ،جعفر خیرخواهان ،مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی.245-111 ،
اوانز ،پیتر ( ،)1382توسعه یا چپاول ،نقش دولت در تحول صنعتی ،ترجمة عباس زندباف و
عباس مخبر ،تهران :طرح نو.
پیت ،ریچارد و هارت ویک ،الین ( ،)1385نظریههای توسعه ،ترجمة مصطفی ازکیا و دیگران،
تهران :نشر لویه.
تارو ،لستر ( ،)1383برندگان و بازندگان جهانی شدن ،ترجمة مسعود کرباسیان ،تهران:
انتشارات علمی و فرهنگی.
دورکیم ،امیل ( ،)1381دربارة تقسیم کار اجتماعی ،ترجمة باقر پرهام ،تهران :نشر مرکز.
ریگین ،چارلز ( ،)1388روش تطبیقی ،فراسوی راهبردهای کمی و کیفی ،ترجمة محمد فاضلی،
تهران :نشر آگه.
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زاکس ،ولفگانگ ( ،)1333نگاهی نو به مفاهیم توسعه ،ترجمة فریده فرهی و وحید بزرگی،
تهران :نشر مرکز.
سن ،آمارتیا ( ،)1383توسعه یعنی آزادی ،ترجمة سید محمدسعید نوری نایینی ،تهران :نشر نی.
سو ،آلوین ( ،)1338تغییرات اجتماعی و توسعه ،ترجمة محمود حبیبی مظاهری ،تهران:
انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
طالبان ،محمدرضا ( ،)1388روششناسی مطالعات انقالب؛ با تأکید بر انقالب اسالمی ایران،
تهران :انتشارات پژوهشکدة امام خمینی(ره) و انقالب اسالمی.
همو (« ،)1381تحلیل بولی از اثر محرمیت نسبی بر خشونت سیاسی؛ مطالعة تطبیقی کشورهای
مسلمان خاورمیانه» ،جامعهشناسی ایران ،دورة یازدهم ،ش.33-3 ،5
عجم اوغلو ،دارون و رابینسون ،جیمز ای ( ،)1313چرا کشورها شکست میخورند ،ترجمة
پویا جبل عاملی و محمدرضا فرهادیپور ،تهران :انتشارات دنیای اقتصاد.
کاستلز ،مانوئل ( ،)1381عصر اطالعات ،ظهور جامعه شبکهای ،ج ،1تهران :طرح نو.
وبر ،ماکس ( ،)1331اخالق پروتستان و روح سرمایهداری ،ترجمة عبدالمعبود انصاری ،تهران:
انتشارات سمت.
همو ( ،)1382روششناسی علوم اجتماعی ،ترجمة حسن چاوشیان ،تهران :نشر مرکز.
همو ( ،)1385اقتصاد و جامعه ،ترجمة عباس منوچهری و دیگران ،تهران :انتشارات سمت.
هایلبرونر ،رابرت ( ،)1383بزرگان اقتصاد ،ترجمة احمد شهسا ،تهران :انتشارات علمی و
فرهنگی ،چاپ سوم.
هگل ،گ ،و ،ف ( ،)1311پدیدارشناسی جان ،ترجمة باقر پرهام ،تهران :انتشارات کندوکاو،
چاپ اول.
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