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گیری گفتمان و بهره-پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تحلیلی جریاننماید. 
ع نگاه جریان کوشد تا نوشناسی و گفتمان، میهای روش جریاناز ظرفیت

 توسعه گرایان لیبرال به گفتمان توسعه را ارزیابی نماید. 
گرایان سوال اصلی مقاله حاضر این است که توسعه در گفتمان جریان توسعه

توان گفت لیبرال دستخوش چه تحوالتی شده است؟ در پاسخ به پرسش فوق می
دیدن روند  شمولانو جه گرای لیبرال با عامکه توسعه در گفتمان جریان توسعه

« لیبرالینوسازی »و دال مرکزی  جامعه مدرن به نوسازی و گذار از جامعه سنتی
 بازنمایی شده است. 

 و سیاست اقتصاد، یعرصه در جریان این توجه به پژوهش حاضر، دیدگاه با
 آزادی آن، در که انجامدمی خواهیتوسعه گفتمان گیریشکل به فرهنگ

 نهادهای یآنها توسعه اگرچه. دارد شدید همبستگی سیاسی یتوسعه و اقتصادی
اما  دانندمی اقتصادی هایآزادسازی بر مقدم امروز شرایط در را سیاسی مدنی

 مطابق دموکراسی یایده از میان این دو ارتباط تنگاتنگی برقرار کرده و
 در. کنندمی یاد اقتصاد در سازسرنوشت ارزش یک عنوانبه فردی هایآزادی
 حدبه دولت رساندن جریان، این خواست ترینعمده اقتصادی توسعه مقوله

 . باشدمی آزاد بازار نظام از موانع رفع و خود اساسی وظایف
 سازی، دولت، توسعه، جهانیاقتصاد بازار، عقالنیت، خصوصی ها:کلیدواژه

 شدن
  



 020... و یبرالل گرایانتوسعه یانجر

 

 مقدمهـ 1

های اجتماعی ـ سیاسی در ایران گفتمانبعد از انقالب اسالمی شاهد افزایش 
ایم. کمی پس از آن که مخالفان داخلی جمهوری اسالمی به حاشیه رانده بوده

شصت، تسلط سیاسی و فرهنگی این نظام نوپا بر کشور  یل دههئشدند و در اوا
مذهبی از پشتیبانی خود از  تثبیت گردید، تعداد زیادی از روشنفکران غیر

ی مردم، عقب نشستند. هر چند این پدیده تأثیر فوری بر عامهاسالمی  گفتمانِ
ولی راه  ؛های انقالبی بودند نداشتکه مجذوب انقالب و شور و اشتیاق فعالیت

های متفاوت و تحول گفتمان دینی هموار کرد. بسیج را برای پیدایش گفتمان
ویه بر س ( تأثیراتی دو1534ـ  06ی مردم در طول جنگ با عراق )کامل عامه

سو جمهوری اسالمی قادر بود سیاسی داشت. از یک ـ های اجتماعیرشد گفتمان
ها تحقق و استحکام بخشد، اما از سوی ایدئولوژی انقالبی خود را در بسیج توده

مردم در امور اجتماعی و سیاسی  یدیگر، این بسیج مستلزم مشارکت عامه
کشور بود. این مشارکت به خواست و توقع مردم برای مشارکت هر چه بیشتر 

های انسانی و مادی دوران جنگ، کاهش شدید تر دامن زد. هزینهو دموکراتیک
ی جغرافیای سیاسی و پیگیری سیاست عدم درآمدهای نفتی بر اثر تغییر موازنه

قتصادی تحمیلی بر ایران از سوی برخی کشورهای تعهد، در کنار تحریم ا
-غربی، ایران را گرفتار تنگناهای شدید اقتصادی کرد که پیامدهای اجتماعی

اقتصادی مهمی داشت. آشکارترین این پیامدها اشتیاق به توسعه اقتصادی بود 
دادند. این اشتیاق ی ایران از خود بروز میکه اکثراً طبقات و اقشار جامعه

ی خود موجب نزاع گفتمانی بر سر ورود فناوری مدرن در جامعه شد. بهنوبه
تر ی گستردهناچار عرصهی اقتصادی و فناوری مدرن بهمسائل مربوط به توسعه

ی آنها با دین و نهادهای ویژه دموکراسی و آزادی و رابطهفرهنگ مدرن، به
ن زندگی اجتماعی تر شدکشید. دو عامل دیگر نیز در پیچیدهدینی را پیش می

ی روستائیان قاعدهاند. مهاجرت بیدر ایران پس از انقالب اسالمی نقش داشته
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به شهرها و رشد سریع جمعیت جوان. در این میان، روحیات در حال تغییر 
طلبید. تالش برای های زندگی مدرن شهری را میبا واقعیت یفرهنگی، سازگار

های مختلفی در درون گیری گفتمانکلسرعت شارائه الگوی مناسب توسعه، به
های فکری و یکی از جریان. های فکری و سیاسی در ایران را موجب شدجریان

گرایان لیبرال بود. این جریان ی جمهوری اسالمی، جریان توسعهسیاسی در دوره
که با ویژگی نگاه مدرن به نهادها و ابزارهای اقتصادی و رویکرد صنعتی، از 

های توسعه پس از دوران جنگ و از آغاز برنامه ؛شودا متمایز میهسایر جریان
گذاری وارد صحنه اقتصاد ایران صورت فعال در سطوح دانشگاهی و سیاستبه

 با و تکاملی و تدریجی رویکردی با نوسازی و تغییر به لیبرال گرایانتوسعهشد. 
 هایمدل و لگوهاا از پیروی با و غربی جدید تمدن به نسبت بینانهخوش نگاهی
اند. سوال اصلی که لیبرالی نوسازی یدلبسته فرآیند این در و پردازندمی غربی

گرایان که توسعه در گفتمان جریان توسعهشود این است در اینجا مطرح می
توان گفت لیبرال دستخوش چه تحوالتی شده است؟ در پاسخ به پرسش فوق می

دیدن روند  شمولو جهان ای لیبرال با عامگرکه توسعه در گفتمان جریان توسعه
« لیبرالینوسازی »و دال مرکزی  جامعه مدرن به نوسازی و گذار از جامعه سنتی

 بازنمایی شده است. 
تر محتوی و اگر بخواهیم با اتخاذ رویکردی ایجابی به فهم هر چه دقیق

، اشاره داشته باشیمگرا در ایران ـ سیاسی جریان لیبرال توسعه های فکریمایهبن
تخصصی علوم سیاسی و دانش اقتصاد به جستجو  یناچار باید در دو حوزهبه

دو تن از استادان علم سیاست  افکاربپردازیم. این مهم از طریق مراجعه به آرا و 
که در این جریان نقش فعال  نژادغنی موسی و القلمسریع محمود ،و اقتصاد

خواه همواره این گفتمان توسعهیافته است. ق اند، تحقـ سیاسی داشتهفکری
حکومت دولت حداقلی، کوشد در درون خود، مجموعه مفاهیم اصلی چون می

بندی اقتصاد بازار و حقوق بشر را مفصلسازی، خصوصیخواهی، قانون، آزادی
    نماید.
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 چارچوب نظری ـ روشی ـ2

گیری از گفتمان و بهره ـدر این پژوهش الگوی تحلیلی جریان رفتهکار روش به
بندی باشد. در چارچوبی گفتمان میشناسی و نظریههای روش جریانظرفیت
« شناسی سیاسیجریان»نام شناسانه به، چارچوبی شاکلهایهنگری اندیشو کالن

گذاری انواع بندی و نامشود که به کمک آن تقسیمکار گرفته میپیشنهاد و به
ها به توسعه و نوسازی ی ایران بر اساس نوع نگاه آنهای فکری و سیاسجریان

مثابه سو بهگیری از این روش در تحقیق حاضر از یکارائه خواهد شد. بهره
شناسانه برای روشن کردن جایگاه متفکران در روش ـ شناختیابزاری جامعه

روندی جریانی است و از سویی دیگر، از طریق جمع نظریات این متفکران 
گردد. در ای اصلی گفتمان شکل گرفته شده شناسایی شده و معرفی میبنیاده

های اصلی است که در پرتو اصلی جریان نمایندگانچه موضوعیت دارد واقع آن
های نظری و عملی ایشان، گفتمان آن جریان در موضوع خاص مورد کوشش

 توجهی در شایان مثابه روش، کمکشناسی بهجریاننظر پدیدار شده است. 
کند تا شناسی به ما کمک میکند. نخست اینکه جریانها به محقق میداده تحلیل

 جامعه را بشناسیم. در هر در سیاسی ـفکری هایایدئولوژی و مدارس مکاتب،
 برونزاد یا درونزاد مکاتب از اعم مکاتب این شناسایی به محقق گام این
 سیاسی هایایدئولوژی و مدارس مکاتب، این از پردازد؛ دوم اینکه کدامیکمی

 در سیاسی عمل منشأ نظر، یحوزه در طرفدارانی یافتن برعالوه اندتوانسته
 یک به اندتوانسته سیاسی فکری هایجریان کدام گیرند؛ سوم اینکه قرار جامعه
 محقق شوند؟ و سرانجام، تبدیل تأثیرگذار و مانا پویا، قوی، جریان
 تا که کند حاصل اطمینان باید شده پیموده راه درستی آزمون برای شناسیجریان

 پرتو در را خویش جامعه تاریخِ از معناداری بخش است توانسته حد چه
 که جاآن تا دهد قرار خرد و کالن تحلیل و تجزیه مورد شده اتخاذ شناسیجریان
 و حال تحلیل گذشته، سیاسی فکری تبیین و توضیح مدعی راحتیبه بتواند
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ای از لغات و ناظر بر مجموعهنیز گفتمان روش تحلیل . گردد آینده بینیپیش
 گفتمانشود. ها دستخوش تحول میاشیاست که در نظمی منطقی معانی آن

ناظر بر ظهور و تکوین نظم منطقی اشیا و لغات در برابر عنصر یا مثابه روش به
رای این ب ؛هاستباشد. جهان محصول گفتمانای از عناصر غیریت میمجموعه

ی از یک گفتمان باشند و از طریق ئها معنادار باشند، باید جزکه اشیا و فعالیت
دست ها هویت خویش را بهکه گفتماناست  ایاندیشهایجاد مرزهای سیاسی و 

گرایان لیبرال به مفهوم . با توجه به اینکه نوع نگرش جریان توسعهآورندمی
اینکه بتوانیم گفتمان توسعه را  ید، برایآنمی دستبه خأل توسعه و نوسازی در

های عینی که در ها و گذارهدرون این جریان را بکاویم باید بر اساس واقعیت
های آن وجود دارد، مفهوم اصلی و دال آرا و نظریات نمایندگان و شخصیت

 را استخراج کنیم.   « نوسازی لیبرالی»مرکزی 

 تعریف مفاهیم  ـ3

 کار گرفته شده عبارتند از:فاهیم بهمراد این نوشتار از م

 لیبرالی نوسازی .1ـ3

 جهت را لیبرالی و داریسرمایه نظام الگوی همواره لیبرال نوسازی طرفداران
 جهان و نیافتهتوسعه  کشورهای نوسازی و توسعه هایبرنامه و اهداف به نیل

 مورد فرهنگ یا اقتصاد مثالً بعد یک از را نوسازی آنها،. گیرندمی نظر در سوم
 و هاعرصه تمام که است فرآیندی نوسازی کهحالی در اند،داده قرار بررسی
 نوسازی مفهوم دیگر، عبارتبه. دهدمی قرار الشعاعتحت را اجتماع هایبخش

 یک به مدرن ماقبل یا و سنتی جامعه یک «کامل» دگرگونی بر داللت لیبرالی
 از که دارد؛ آن به مربوط اجتماعی سازمان و تکنولوژی انواع با جامعه

 نظیر ثبات با سیاسی لحاظ از ثروتمند و پیشرفته اقتصاد یک هایویژگی
 و قالب در توسعه منظر، این از. است غرب دنیای یپیشرفته کشورهای
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 الگوهای و غربی اندیشمندان از متاثر و توسعه و نوسازی هاینظریه محتوای
 هایسیاست و اقدامات برخی. باشدمی پیشرفته و صنعتی کشورهای مسلط
 در لیبرالی نوسازی گفتمانی یغلبه و مسلط الگوهای با معاصر ایران در توسعه
 . است داشته سوییهم جهان

 گرایان لیبرالجریان توسعه .2ـ3

 از گفتمانی فضای تحول پی در و انقالب از پس لیبرال گرایانتوسعه جریان
 را زمینه اندکاندک و آوردسر بر هفتاد یدهه سیاسی و فکری هایجدال درون
 جریان این. دید فرآهم پیش از بیش کشور توسعه و نوسازی مسائل طرح برای

 رویکرد و اقتصادی ابزارهای و نهادها به مدرن نگاه ویژگی با که خواهتوسعه
 از پس شوند،می متمایز آزاد بازار طرفداران تجاری و سنتی طیف از صنعتی،

 و دانشگاهی سطوح در فعال صورتبه توسعه هایبرنامه آغاز از و جنگ دوران
 مدیریت مقاطعی، در کهطوریبه. شدند ایران اقتصاد صحنه وارد گذاریسیاست

 تحت کامالً بودجه و برنامه سازمان و اقتصاد وزارت مدیریت و مرکزی بانک
 این فکری نمایندگان و مطرح هایچهره توسط گاه و بوده فوق رویکرد تأثیر

 و ساده بسیار جریان این ادبیات و نظریات پیگیری. است شده اداره جریان
 این. است برگرفته داریسرمایه اقتصاد غالب جریان متون از مستقیم صورتبه

 مفاهیمی خود، یمنظومه درون در تا است کوشیده همواره خواهتوسعه جریان
 شدن،دولت حداقلی، جهانی بازار، اقتصاد خواهی،آزادی قانون، حکومت چون

 پیرامون را بشر حقوق و سازیخصوصی اقتصادی، تولید و رشد سرمایه، انباشت
کنیم تا آرا . در این مقاله تالش میکند معنادهی «لیبرالی نوسازی» اصلی عنصر

ی نژاد در زمینه توسعهگرایان لیبرال از جمله موسی غنیهای توسعهو اندیشه
القلم در زمینه توسعه فرهنگی و سیاسی را مورد اقتصادی و محمود سریع

 کنکاش و بررسی قرار دهیم.  
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 گرای لیبرالـ توسعه از منظر متفکرین جریان توسعه4

داند. او را ب مینوعی پدر جریان لیبرال در ایران بعد از انقالنژاد خود را بهغنی
چرا که روش بحث او و  ؛شمار آوردتوان در اعداد متفکران هایکی بهمی
چنین محتوای مباحثش عمدتاً برگرفته از این متفکر طرفدار جریان بازار آزاد هم

شدت مورد حمله قرار داده و است. او مدیریت اقتصادی دوران جنگ را به
به دولت و ناکارآمدی آن در این دوره معتقد است بنای وابستگی اقتصاد کشور 

 بنا نهاده شده است. 

 . مالکیت فردی1ـ4

وی که مدافع سرسخت اندیشه جریان اقتصاد بازار آزاد است در کتابش چنین 
های فردگرایانه مانند حق اندیشه سیاسی مدرن معتقد به ارزش»نویسد: می

ید و علم اقتصاد اقتصادی جد یحیات، آزادی و مالکیت فردی است. اندیشه
آید. تحقق بخشیدن وجود میدنبال شکل گرفتن مفهوم فرد و حقوق فردی بهبه

های مدرن )اصالت حقوق بشر( مستلزم آزادی انتخاب فردی، مبادله به ارزش
 یآزاد رقابت در همه سطوح اجتماعی است که همگی در واقع مبانی اندیشه

(. او 63 -69: 1531طبیبیان،  ؛ادنژ)غنی «دهنداقتصادی جدید را تشکیل می
کند که حق مالکیت شرط تحقق حق حیات است و از جهت مفهومی، تصریح می

ی آزادانه آزادی بدون مالکیت فردی و فارغ بودن از تحمیل اراده و گستره
ها معنا ندارد. مالکیت فردی و مبادله آزادانه حقوق مالکیت )تجارت انتخاب

که روشن ایش ثروت و رفاه افراد جامعه شود، در حالیتواند موجب افزآزاد( می
همراه ای جز فقر بهنتیجه ،نبودن حقوق مالکیت فردی و محدود کردن تجارت

دنبال منافع شخصی کننده به ندارد. . . اگر اجازه داده شود هر فرد و هر تولید
دنبال منافع خود و در یک چارچوب حقوقی عام و اخالقی فعالیت کند، به

ای، نظم، دقت و حرفه جامعه حرکت کرده است. برخالف برداشت ناظران غیر
ریزی مرکزی و کارایی اقتصادهای پیشرفته مربوط به عدم وجود برنامه
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 ؛نژاد)غنی های خودکار و رقابتی استواگذاری عملکردهای اقتصاد به مکانیزم
ر عین ادعای نژاد دای که غنیترین نکته(. مهم130 -136: 1531طبیبیان، 

فشارد. . . هم جهت ای، بر آن پای میگرا و شواهد توسعهقوی مخالفان جمع
معنای کند این نگرش بهبودن نفع شخصی با منافع اجتماعی است. او تصریح می

رها کردن منافع و مصالح جمعی و از دست دادن انسجام اجتماعی نیست. بلکه 
مین منافع و مصالح جامعه وجود داشته اگر راهی برای تأ»تأکیدی است بر اینکه 

 «هاست و نه غیر آنباشد از طریق قبول و تأیید و تقویت حقوق فردی انسان
 (. در این راستا ایشان هر نوع مرجع61ِ: 1531طبیبیان،  ؛نژاد)غنی

ایدئولوژیک برای تعیین مصالح اقتصادی یا حتی دموکراسی نخبگان را ناکارا و 
چنین هماهنگی منافع و فردگرایی آزاد را داند. وی هماد میمنجر به انواع استبد

مدرن، حاکم بر پارادایم اندیشه سیاسی و اجتماعی جدید  اقتصادِ عنوان مرکزِبه
 شماردمیبر داند و رقابت سیاسی و علمی و آزادی فرهنگی را از ثمرات آن می

 پیشرفت به را غرب که چیزی نظر وی آنبه(. 43: 1531طبیبیان، ؛ نژاد)غنی
 . است فردی حقوق و فردی آزادی رسانده،

 . پلورالیسم2ـ4

باشد که مسیر بدون بازگشتی مدرنیته سرنوشت محتومی میاین جریان، از نگاه 
توسعه را به مفهوم نژاد، اگر نظر غنیبهی جوامع رقم زده است. را برای همه

شمول جهت نیل به توسعه جهانهای ها و ارزشی مدرن بدانیم، به انگارهجامعه
 از. دست یابیمتوانیم به توسعه د نمینها نباشچه این ارزشنیاز داریم و چنان
ی مدرن بر مبنای پارادایم خاصی از انسجام اجتماعی شکل نظر ایشان، جامعه

وضوح مشاهده نمود. توان هماهنگی در اهداف را بهگرفته که در درون آن می
چه  مواجه هستیم که اگر «پلورالیسم فرهنگی»معه با نوعی ی این جادر پیکره

ای سامان گونهاما شرایط اجتماعی به ؛باشندافراد دارای تکثر سلیقه و اهداف می
تنها تزاحمی با اهداف ق و عالیق گوناگون در سایه آن، نهییافته که انواع سال
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ی در حقیقت، جامعه بلکه در خدمت اهداف دیگران نیز باشد. ،افراد دیگر نداشته
های با برشمردن ویژگی ویمدرن بر اساس چنین پاردایمی بنا شده است. 

آمیز ها، زندگی نسبتاً صلحدر عین تکثر آرا و اندیشه یِگی مدرن، یکپارچجامعه
 ویداند. از دیدگاه و وحدت در عین کثرت را از جمله مختصات آن می

ها و قواعد رفتاری است که مبانی ی مدرن مبتنی بر یک سلسله ارزشجامعه
چون آزادی، حقوق شمولی همهای جهانشود؛ ارزشفلسفی توسعه را شامل می

   بشر، حق حیات، حق انتخاب و حق مالکیت فردی. 

 بازار . اقتصاد3ـ4

 و اقتصادی رقابت و آزادی نظام بودن بهینه به اعتقاد فوق جریان محوری اصل
 در. است خارجی تجارت و داخلی سیاست در دولت برای حداقلی بسیار نقش
 مأمور همان یا شب پاسبان سانبه دولت جریان، این ایدئولوژیک نگاه عمق

. بس و بیاندیشد جامعه امنیت به بایستی فقط و فقط که باشدمی شبگردی
 ظهور با همگام اسالمی انقالب از پس سیاسی عرصه در جریان این هایفعالیت

 اول اصالحاتِ دوره در جریان این. است کرده پیدا خاص صورت دولتی، هر
 و مدرنیته یعنی آزاد بازار سیاسی مبانی نهادن بنیان سمتبه پیش از بیش

 این در. کرد تثبیت آکادمی در را خود هژمونی رفتهرفته و رفت سکوالریزم
 انباشت و جامعه در ثروت غیر عادالنه تجمع مانع اقتصاد بودن رقابتی دیدگاه،
 را وریبهره و کارایی افزایش که شودمی هانوآوری و هاخالقیت دلیلبه ثروت

 یا. باشد داشته بینابین حالت تواندنمی اقتصاد یاداره آنها، نظر از. دارد دنبالبه
 و دولتی اقتصاد یا بپذیریم را آزاد رقابت منطق و بازار مکانیسم تفکر باید

 دسترسی قابل دولتی اقتصاد در عمومی رفاه و اقتصادی رشد که است روشن
 . نیست
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 . فرهنگ سیاسی4ـ4

یافتگی  عقالنیت و آینده توسعه»القلم نیز در کتاب محمود سریعاز سوی دیگر، 
معنای پیشرفت، تکامل و کمال مادی و ، ضمن این که توسعه را به«در ایران

دانسته که به هانی را مفهومی بشری و جکند، آنمعنوی یک جامعه تعریف می
ای بخواهد چه جامعهنظر او، چنانی خاصی تعلق ندارد. بهفرهنگ یا جامعه

روی خود دارد؛ یا از طریق نهادها و توسعه و پیشرفت کند، دو راه پیش
ی عملکرد شان بر صحنههای اجتماعی و بارور کردن آنها و تأثیرگذاریتشکل

ر وی، این فرآیندی است که غرب پیموده گرایی. از منظدولت یا از طریق نخبه
طلبد. در این مسیر، ابتدا جامعه باید با و این روش، تحول فرهنگی تدریجی می

کار تدریج، عقالنیت را در اصالح رفتارها بهاصل سازماندهی آشنا باشد و به
 نیافتگی ایران را در شخصیتِ ترین مشکل توسعهگیرد. وی از جمله مهم

های زیرین فرهنگ و خلقیات القلم با واکاوی الیهداند. سریعه مینیافت پرورش
پردازد که افکار و خلقیات ایرانیان با هم سازگاری ایرانیان به این مسئله می

ایم سیستم بنا کنیم. با ورود لحاظ تاریخی، بعد از صفویه نتوانستهندارد و به
مدنی و مبتنی بر آزادی،  رادیافخواهیم خواهانه به ایران، می های ترقیاندیشه

خواهی و دیانت باشیم، اما این فضا با خلقیات و شخصیت شهروندی، عدالت
ها، دنبال علتی تاریخی ما همخوانی ندارد. عموماً خارج از خود بهانباشته شده

کردیم و هم اکنون زمانی امپریالیسم را سرزنش می ؛ها هستیممشکالت و ریشه
گر یکنیم. دی ما نیست جریان و گروه دیگر را متهم میخانهکه امپریالیست در 

 کنیم. تر از خود انتقادی تلقی میمقدس ،مراتبانتقادی را به
مشکل ما چگونگی تبدیل فکر به عمل است. مشکل ما ناتوانی »از منظر ایشان، 

ای که افراد تا این اندازه نسبت به یکدیگر در سیستم ساختن است. در جامعه
ی متدلوژیک تمدن توان سیستم اجتماعی ساخت. دو پایهعه دارند، نمیداف

طرف )نهادسازی( و ظرفیت نقدپذیری افراد غرب، سازماندهی و تشکل از یک
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باشد. ما در هر دو مورد ضعیف هستیم. شناسی( افراد در جامعه می)آسیب
اجتماعی و  ی ساختارهای سیاسی،خلقیات غیر مدنی ما ذاتی نیستند، بلکه نتیجه

ی تاریخ ایران هستند. اگر ما ساختارهای منتهی به تحول اقتصادی انباشته شده
ی اقتصادی، کردن ساختارهایی که به توسعه شخصیت به پا نکنیم، در به پا
القلم، )سریع «چنان ناکام خواهیم ماندشود هماجتماعی و سیاسی منجر می

 (. 16ـ 11: 1546

 گرایان لیبرالاز منظر توسعه موانع اصلی توسعهـ 5

 . تجددطلبی وارونه1ـ5

، با «تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر»نژاد در کتاب خود با عنوان غنی
 نیافتگی در کشورمان معتقد است که علل توسعه نگاهی کلی به عوامل توسعه

 توان در دو دیدگاه عمده خالصه نمود: نخستیننیافتگی اقتصادی ایران را می
ی عوامل بازدارنده»و دومی بر « کمبود عوامل تولید مناسب»آنها ناظر بر 

ها تأکید دارد. رویکرد نخست بیشتر در میان اقتصاددانان و تکنوکرات« خارجی
نظر وی این و دومی در میان روشنفکران و اهل سیاست محبوبیت دارد. به

مداران نیست و تها و یا سیاسی تفکر خاص تکنوکراتها تنها شیوهگرایش
پردازد وی به این مسئله می نوعی با منافع گروهی آنها نیز گره خورده است. به

های مالی و اقتصادی کشورهای پیشرفته و نهادهای که اساساً چرا کمک
های های مالی و فنی به تحول جدی در زیرساختالمللی، در قالب سرمایهبین

جامیده است؟ ایشان در ادامه، فقدان نظم نیافته نیان اقتصادی کشورهای توسعه
داند که جوامع را علت اصلی می اقتصادی مناسب برای بازتولید سرمایه در این

ترتیب، باشد. بدینروی تشکیل و انباشت سرمایه جدید میپیش مانع اصلیِ
تحول در نظم اقتصادی است نه علت آن. از این منظر، تا  سرمایه معلولِ

های مالی و تصادی مناسبی از قبل موجود نباشد، کمککه نظم اقزمانی
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تواند فرآیند توسعه را تسریع ببخشد و آنها را گذاری خارجی نمیسرمایه
شمار آورد. در پرتو این کننده در مسیر توسعه به عنوان عامل کلیدی تعیینبه

 ،باشنددیدگاه، سایر عوامل تولید یا مؤثر بر تولید نیز معلول فرآیند توسعه می
 ی آن. نه علت ایجاد کننده

 نهادها و اقتصادی نظم . فقدان2ـ5

ی کشورمان مطالب خود جهت اثبات مدعای خویش به تجربه یایشان در ادامه
غفلت »نویسد: کند و میی اخیر اشاره میویژه طی سه دههی معاصر بهدر دوره

گیری فرآیند شکلی نهادها در کننده از اهمیت نظم اقتصادی و نقش تعیین
های ریزیها و برنامهگذاریهای بارز سیاستتوسعه اقتصادی پایدار از خصلت

نظر (. به166: 1566نژاد، )غنی «ی ما تاکنون بوده استاقتصادی در جامعه
و « غفلت از اهمیت نظم اقتصادی و نهادها، منشا فکری دیگری نیز دارد: »وی

باشد. می« ی خارجیعوامل بازدارنده نیافتگی به نسبت دادن توسعه»آن 
ی اخیر، مؤید این قضیه است که جریان خالص ثروت، کاالها ی سه دههتجربه»

توان علت وجه نمیای و تولیدی، از خارج به داخل بوده و به هیچو منابع سرمایه
نیافتگی ایران را به انتقال منابع اقتصادی به خارج نسبت داد. روابط  توسعه
 دی جامعه ما با خارج، طی این دوره، عمدتاً حول محور نفت چرخیده استاقتصا

توان گفت این است که ترین سخنی که در این خصوص میغیر معقول.. .
 «انددر توسعه اقتصادی کشور ما داشتهای عوامل خارجی نقش بازدارنده

 (. 166 -164: 1566نژاد، )غنی

 توسعه . ایدئولوژی3ـ5

عنوان را نیز به« ایدئولوژی توسعه»ر جای دیگری از همین کتاب، نژاد دغنی
ی در دوره» از دیدگاه ایشانداند. یکی دیگر از موانع اصلی توسعه در ایران می

گرایی، سوسیالیسم خداپرستانه، معاصر تجددطلبی وارونه تحت عناوین ملی
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نشگاهیان گر شد و بخش مهمی از روشنفکران و داسوسیالیسم ایرانی جلوه
کار های فکری، آگاهانه یا ناآگاهانه دست بهاین جریان« علمی»منظور توجیه به

تدوین نوعی ایدئولوژی توسعه شدند که کارکرد آن در حقیقت چیزی جز 
ی مدرن به مضامین و شعارهای ایدئولوژیک نیست. تبدیل مفاهیم علمی اندیشه

کمک ایدئولوژی توسعه تثبیت و یافتگی در ایران که به نظریات رایج توسعه
اند، از لحاظ نظری و علمی فاقد سنجش علمی و کاربردی هستند. تحکیم شده

کدام از لحاظ نظری تبیین کمبود سرمایه و وابستگی به خارج )امپریالیسم( هیچ
بیش از همه در مباحث مورد چه . آنتواند باشدنیافتگی نمی ی توسعهکننده

های ی نهادها و هزینهکننده ت است از نقش تعیینعبار ؛غفلت واقع شده
های اصلی هرگونه استراتژی جدی توسعه باید ناظر بر معامالتی. یکی از مؤلفه

های معامالتی از طریق اصالحات نهادی باشد. تعریف و تضمین کاستن از هزینه
های رقابتی در حقوق مالکیت فردی، ایجاد و تحکیم حکومت قانون و ارزش

ی مدرن، انسان ناپذیر است. در اندیشهعه، برای نیل به این هدف اجتنابجام
نماید عامل اصلی توسعه است، اما ایدئولوژی توسعه این عامل را مانع تلقی می

 سازدلط مباحث علمی، مفهوم توسعه اقتصادی را از محتوا خالی میو با خِ
 (. 16 - 3: 1566نژاد، )غنی

 نهگرایاجمع های. ارزش4ـ5

ی ما وارد هایی که از لحاظ سیاسی و اجتماعی به جامعهنظریه هعمدنظر وی، به
گرایانه )ناسیونالیستی یا سوسیالیستی چپ( بوده های جمعشده، نوعی ارزش

است. آن چیزی که غرب را به پیشرفت رسانده، آزادی فردی و حقوق فردی 
وجود سوسیالیسم هم به... البته در جوامع غربی، در کنار حقوق فردی،  است

چه که آنها را به پیشرفت رسانده، آمده است، ولی سوسیالیسم را چسبیدیم و آن
گرایانه، پایبندی به های جمعیکی از دالیل گرایش به ارزشرها کردیم. 

آزادی از آن که با بیشتر در جامعه ایرانی است که  سنتی قدیمی هایارزش
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همین به پیوند دارد،سیالیسم و ناسیونالیسم با سوداشته باشد،  همخوانیفردی 
اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار منفی ما در رابطه با  دلیل است که اغلب، دیدگاه

های سیاسی، اقتصادی اجتماعی در اندیشه. همواره یکی از محورهای اصلی است
 مقوالت این که چرا ؛محدود کردن ابتکارات و بزرگ کردن نقش دولت است

ضدیت « یتفرد»ما با مفهوم  و است فردی آزادی و فردی مالکیت با طارتبا در
بر اساس آرا ی غربی فرد و فردیت است. اساس جامعه که. در حالیداریم

حقوق  ،های فردیتوسعه، پیشرفت و تمدن توجه به ارزشتنها راه  ایشان،
انسجام از طریق هماهنگی و ابتنا جامعه بر اساس حقوق بشر  ،مالکیت فردی

ماندگی کشور را نژاد دالیل عمده عقبغنیطور خالصه، باشد. بهمیمنافع فردی 
کننده،  عامل تعیین»گوید: دانسته و در این خصوص چنین می« عوامل داخلی»

 اندیشه»کننده در درون عامل داخلی هم عامل  عامل داخلی است و عامل تعیین
دین، معنویت و عقالنیت و جامعه،  بهما  نوع نگاهنظر او است. به« ما باورهای و

 . استشده ماندگی ما عقب باعث

 فردی های. فقدان ارزش5ـ5

و استعدادهای های دادن به ارزش های رسیدن به توسعه را بهاایشان یکی از راه
، عاملی که بیشترین نقش اواز دیدگاه . داندمی آزاد اقتصاد فردی در پرتو نظام

ی اقتصادی و صنعتی دارد ساختار نهادی جامعه ند کردن آهنگ توسعهرا در کُ
است و اصالحات نهادی از جمله تعریف و تضمین حقوق فردی و ایجاد و 

های رقابتی و حقوق مالکیت در جامعه تحکیم حکومت قانون و پذیرفتن ارزش
 کننده در نیل به توسعه اقتصادی دارد. نقشی تعیین

 حداکثری. دولت 6ـ5

را مشکل عمده اقتصاد « بودن دولتی»ی اقتصادی، ی توسعهایشان در زمینه
 منجر بهرقابتی  انفعالی و غیر دولتیِاقتصاد داند. از دیدگاه او کشور می
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موجب مستقیم و غیرمستقیم دولت بر منابع شده که خود گری و کنترل تصدی
شود و تمام این موارد در میها نتانحصارها و راایجاد منابع،  بهینه عدم استفاده

را به بار سطح رفاه اقتصادی کاهش ، سیاست اقتصادی ناکارآمد و نهایت
 آورد. می

 فرهنگی . عوامل7ـ5

را از نها تأکید فراوان دارد و آ «عوامل فرهنگی»القلم نیز بر روی محمود سریع
رشد، توسعه، »وی نظر بهداند. جمله موانع اساسی بر سر راه توسعه کشور می

برداری از تکنیک در حیات اجتماعی محتاج تلقی خاصی از شدن و بهره صنعتی
های پیچیده و تودرتوی ... در باطن فرهنگ ایرانی و کوچه زندگی کردن است

...  شوندرفتار ایرانی عواملی هستند نامحسوس که مانع از پیشرفت کشور می
اعتمادی فراگیر است که مانع از بیذره شدن جامعه و نتیجه این فرهنگ، ذره

 «شوددار برای رشد و توسعه میگیری یک نظام اجتماعی منسجم و معنیشکل
 (. 1-2: 1546القلم، )سریع

 المللیبین . فقدان بینش8ـ5

های مختلف بر فرهنگ و المللی و حاکمیت ایسمایشان نداشتن بینش بین
داند که همواره از جمله عواملی می ی سیاسی ایرانی در تاریخ معاصر رااندیشه

سازی در فکر بومی»سمت رشد و توسعه بازداشته است. کشور را از حرکت به
المللی به های مشابه بینایران باعث شده تا یادگیری و صرفاً یادگیری از نمونه

ی توسعه عمدتاً حداقل خود رسیده و عمدتاً تعطیل شود. تفکر دینی در حوزه
... حرکت از اصول به مدل  و در حد اصول کلی باقی مانده است صورت کلیبه
الملل کند. استخراج مدل نیاز به فهم عمیق نظام بینراحتی تحقق پیدا نمیبه

چنان شناختی آمیخته به شعار و حالت دارد. فهم جهان در ایران فعلی، هم
ی های حوزهزده دارد. فهم جهان اندیشمندانی الزم دارد که از آلودگیسیاست



 011... و یبرالل گرایانتوسعه یانجر

 

 دور باشند و جهان را عالمانه و نقادانه درک کنند. سیاست به
ی مشروطه تاکنون های مختلف از دورهی متون فکری و سیاسی جریانمطالعه

معرف این اصل است که فعاالن سیاسی و اندیشمندان ایرانی در یادگیری از 
هایی ند. اگر هم مدلاهای مشابه ایران ضعیف بودهالمللی و نمونهتحوالت بین

لحاظ فرآیندهای تاریخی و اند که بهاند یا از نوع غرب اروپا بودهمطرح شده
اند که با اقتصادی سنخیت محدودی با ایران داشته و یا از نوع کمونیستی بوده

فرهنگ و ساخت جامعه ایرانی مطابقت ندارند. البته از هر دو الگوی غربی و 
سازی گرایی غربی، یکسانشده است که مصرفکمونیستی، وجوهی اقتباس 

می از عدالت کمونیستی از تبلورات آنهاست. یک عنصر فکری و تعریف کَ
خلقی و یک عنصر فکری باعث کندی حرکت فکری پیشرفت در ایران معاصر 

عنوان الگو های غربی بهشده است. فعاالن و اندیشمندان ایرانی زمانی به فرآورده
ندی سه قرنه را پشت سر گذاشته بود و محصول را با الگو نگریستند که فرآی

اشتباه گرفتند. از سویی دیگر، کمونیسم و رسوخ قابل توجه آن در ادبیات و 
ساز چند تحول مهم شد. ابتدا اینکه فرهنگ فکری و روشنفکری ایرانی زمینه
الن و ی سیاسی ایرانی وارد کرد. فعارادیکالیسم سیاسی را بر فعالیت و اندیشه

که بتوانند الگوی غیر مناسب خود را در فرهنگ اندیشمندان کمونیستی برای آن
شاهنشاهی و استبدادی ایرانی تبلیغ کنند به رادیکالیسم متوسل شدند. ادبیات 

های مبارزاتی در مدارهای اندیشه سیاسی طور طبیعی و در قالبکمونیستی به
این و ضد آن شدند و مجدداً هیزمی  مبارزین مذهبی نیز وارد شد و آنها نیز ضد

جدید بر آتش غیر فرآیندی ایرانیان ریخته شد و جریان فکری و سیاسی ایرانی 
بعد را غیر واقعی کرد. عدالت کمونیستی عمدتاً یک بحث به 1556ی از دهه

برد سر میلحاظ امکانات در وضعیت یکسانی بهای که بهمی بود. تودهفلسفی کَ
که باشد، برای آنکند محدود میای که زندگی میدر محیط بسته و انتظارات او

سازی فکری شود تا توده نگاه کمی به عدالت پیدا کند الزم است یکسان
ی هایی که بر اندیشهگرهای احتمالی اعتراضی او ضعیف شود. عمده ایسمحس
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ی ایرانی نوعاند، با واقعیات ایرانی ناسازگار بوده است. بهایرانی حکم رانده
عنوان مکتب فکری در میان آنها ها بهمجبور به بازی روز شده و ظواهر اندیشه

 (. 5- 3: 1546القلم، )سریع «رسوخ کرده است
کنیم انزوا باعث رشد تلقی ما از جهان یک تلقی غیر واقعی است و فکر می

-فیتخواهد شد. باید در دل دنیا برویم، پیشرفت کنیم و اثر بگذاریم، چون ظر

المللی شدن بدون بین»کند: هایش را داریم. وی در همین زمینه چنین بیان می
سری ... اگر ما با دنیا کار نکنیم و حتی فراتر از آن، با یک توان رشد کردنمی

خاطر اینکه صرفاً در مدارهای توانیم پیشرفت کنیم، بهکشورها قفل نشویم، نمی
محک کیفیت و رشد، صحنه »از مظر وی (. 1545القلم، )سریع «داخلی هستیم

 . «المللی استبین

 هاعدم تمرکز در اهداف و اولویت. 9ـ5

ای که جمهوری اسالمی در پی تحکیم موقعیت خود بوده و نگاه بیرونی در دوره
مراتب آن وجه سیاسی، مبارزاتی و امنیتی داشته، رقابت در صحنه جهانی به

المللی دو برابر نرخ رشد اقتصادی بوده بینتشدید شده و نرخ رشد تجارت 
العاده تعیین کننده در ماتریس اقتصاد و سیاست خارجی است. اما عامل فوق

گیرد الملل فاصله میاین است که هر اندازه که اقتصاد یک کشور از اقتصاد بین
یابد. توسعه اقتصادی قواعد ثابتی همان اندازه نرخ رشد اقتصادی کاهش میبه

گذاری خارجی، ارتباطات المللی پیدا کرده است: سرمایهروابط بیندر 
المللی و ها در صحنه بینسازی اقتصادی، افزایش توانمندیآورانه، خصوصیفن

( از جمله 116ـ 113: 1546القلم، )سریع «نقش قوی دولت در ارائه خدمات
ی توسعه و ولهباشند. ایشان سهم توجه نخبگان سیاسی به مقاین قواعد ثابت می

شمارد. وی بر این باور است که نوسازی در کشور را اندک و ناچیز می
های وابسته در های بزرگ، براندازی حکومتاولویت داشتن مبارزه با قدرت»

خاورمیانه، آزادی فلسطین، حمایت از شیعیان و مبارزه با مخالفین داخلی، رشد 
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ومی از طریق فروش نفت تقلیل و توسعه اقتصادی را در حد رفع نیازهای عم
ایران نتیجه تاریخی و نهایی مبارزات ضد خارجی و جمهوری اسالمی داده است. 

های ترین رسالتی که نسلهای وابسته در ایران است. بنابراین، مهمحکومت
منتهی به جمهوری اسالمی داشتند، این بود که ایران به استقالل سیاسی دست 

یافتگی،  طور طبیعی در پی توسعهکنند بهارزه سیاسی میکه مبیابد؛. . . کسانی
ایجاد مزیت نسبی و افزایش ثروت ملی نیستند و شاید نتوان از آنها انتظار 

... تداوم استقالل سیاسی، محتاج ثروت ملی و  یافتگی داشت دستورکار توسعه
یران به رود نگاه مدسامان داخلی است و شاید از این زاویه است که انتظار می

ـ 110: 1546القلم، )سریع «درون و جهان با روند سریع تحوالت تغییر کند
113    .) 

  مدیریتی انضباط . فقدان11ـ5

توانیم در تضاد با جهان پیشرفت کنیم. چون در انبوه نمی: »القلمسریعاز نظر 
خواهیم کارآمد باشیم، توان در انتظار کارآمدی نشست. اگر میتناقضات نمی

توان در مدارهای حکمرانی چندین مکتب داشت اما اید با دنیا کار کنیم. نمیب
... اگر هدف، توسعه و  گذاری داشتهای مختلف سیاستتوان رهیافتمی

های اجرایی الزاماً ها، نهادها و دستگاهکارآمدی برای کشور است، تمامی جریان
القلم، )سریع «بندگیری دست یابندی و جهتباید به مشترکاتی در اولویت

نبود تعریف مشترک از  ،های فکری در ایران را(.  وی در ادامه، چالش1545
چنین نبود تفاهم بندی و همالملل، عدم تمرکز در اهداف و اولویتنظام بین

القلم در داند. از دیدگاه سریعفکری و انضباط سازمانی در مدیریت کشور می
و تزریق پول نفت و خام فروشی در کشور  مان داخلی استمسائل ،ناکارآمدی

 انجامد. ضرورتاً به توسعه ملی نمی
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 گرایان لیبرالعوامل اصلی توسعه از دیدگاه توسعه ـ6

 المللیبین های. سرمایه1ـ6

ها و مندی از کمکنژاد یکی از عوامل اصلی توسعه، بهرهاز دیدگاه غنی
ی اقتصاد و بازارهای اتصال به شبکهباشد. پیوند و المللی میهای بینسرمایه

هر حال توسعه تجارت جهانی جهانی برای نیل به توسعه این است که به
نفع کشورهای نفع کشورهای صنعتی بزرگ و هم بهدستاوردی است که هم به

یعنی تضاد منافعی در کار نیست. هر چه تجارت جهانی  ؛در حال توسعه است
ال و سطح درآمدهای کشورهای جهان سوم نیز شود، مسئله اشتغتر میگسترده

اند یابد. تجربه کشورهایی که با این سیاست به رشد باالیی رسیدهافزایش می
های تکرار تجربه توسعه اروپا عنوان نمونهمانند اقتصادهای جنوب شرق آسیا به

وقتی تکنولوژی پیشرفته »نویسد: نژاد در این زمینه چنین میباشند. غنیمی
...  نفع همه خواهد بودالمللی حاکم شود، بهید و روابط گسترده در سطح بینبیا

تمامی موانع مبادالتی که در دنیا وجود دارد، برداشته 1)با( سازمان تجارت جهانی
نفع همه طرفین است و از سوی دیگر روابط شود. چون مبادله همیشه بهمی

کند: تر اضافه مینگاهی عمیقاو با «. شودسیاسی کشورها و صلح نیز تقویت می
ها ارزش ؛شود تنها اقتصاد نیستجهانی می ،آن چیزی که در این تجارت آزاد»

های آزادی اقتصاد و انتخاب و عدم محدودسازی در شوند. ارزشهم جهانی می
... تا  اندکنار آزادی فردی، آزادی سیاسی و بیان و تألیف دو روی یک سکه

های پارادایم ما با سیستم جهانی و اقتصاد مدرن که مجموعه ارزشزمانی
صورت یک واقعیت شدن را بههمخوانی نداشته باشد، ممکن است جهانی

بریم شاید بپذیریم اما جذب نخواهیم کرد. یعنی منافعی که از آن سود می
 (. 12: 1536نژاد، )غنی «تر باشدمحدودتر و متزلزل

                                                                                                    
1. WTO 
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 . تولید ثروت2ـ6

گرا و نفی همه قیود آزادی نفع شخصی، نوع نگرش معرنگ بودن نگرش جکم
دهد. به اعتقاد خوبی نشان میاو به مقوله عدالت اجتماعی و توزیع درآمدها را به

وی معنای عدالت توزیعی در اقتصاد مدرن اساساً تغییر کرده است. در نگرش 
به پیش در جهت عملی ساختن عدالت اجتماعی گامی به پس در  وی هر گامِ

منطق توزیعی عدالت اجتماعی، »نویسد: های فردی است. او میآزادی یمینهز
طرفانه مکانیسم بازار رقابتی یا اقتصاد آزاد است. زیرا در تضاد با عملکرد بی

این نظام نوعی نظم خودجوش و غیر سازمانی است که نتایج تقسیم منافع، 
معلوم است. نظم محصول طرح و قصد قبلی اشخاص معینی نیست و اساساً نا

اقتصادی بازار مستلزم رعایت برخی قواعد رفتار کلی است. عدالت اینجا 
های فردی در رقابت اقتصادی و کنندگان و اراده مربوط به نحوه کردار شرکت

... چگونگی توزیع درآمد و  طرفی داور )دولت( ناظر بر قواعد بازی استنیز بی
نظر آید، ها بسیار ناگوار بهای بعضیثروت ناشی از نظم بازار ممکن است بر

یعنی بازندگانی باشند که از هر نظر شایستگی آنها بیش از برندگان باشد. اما 
وجود را بهای آنتوان ناعادالنه خواند. چون هیچ رفتار ناعادالنهاین وضع را نمی

، دارینژاد با نیم نگاهی به سرمایه(. غنی4: 1536نژاد، )غنی «نیاورده است
حل برای تحقق عدالت، تولید ثروت بیشتر و ترین راهمعتقد است که عمده

افزایش سهم هر کس از اقتصاد است که گاه متضمن فشار شدید به برخی 
(. یکی دیگر از موضوعات 6: 1564نژاد، )غنی طبقات درآمدی خواهد بود

است.  مورد بحث او، تأکید بر همبستگی شدید آزادی اقتصادی و توسعه سیاسی
آزادی سیاسی فقط در کنار آزادی »نویسد: وی در همین زمینه چنین می

 ،نژاد)غنی «یابدهای آن ریشه گرفته و تداوم میاقتصادی و بر مبنای پایه
 (. 132: 1531طبیبیان، 
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 یافتگی توسعه ثبات . اصول3ـ6

یک  یافتگی القلم برای گام نهادن در مسیر پیشرفت و توسعهاز دیدگاه سریع
صورت سیستماتیک قرار گیرند تا فرآیند ها عامل باید در کنار هم بهجامعه، ده

یافته به اهمیت بخش  توسعه آغاز گردد. در شرایطی که کشورهای توسعه
ها و چنان در مورد مزیتاند، در ایران همخصوصی در پیشرفت ملی پی برده

 به شرایط و مقتضیاتشود و بنا های بخش خصوصی، همایش برگزار مینقصان
کار گرفته های اقتصادی بهبینیبار، نوعی جدید از جهانروز، هر چند هفته یک

(. باید به این امر مهم و ضروری توجه داشت که 5: 1546القلم، )سریع «شودمی
از ثبات و استحکام قابل توجهی برخوردار هستند. »پیشرفت و اصول قواعد 

ی مباحث فلسفی ا در سطح جهانی است که از مرحلهایران تنها کشور قابل اعتن
ی گذاری عبور نکرده است. در پنج قارهبه مباحث کاربردی و تداوم سیاست

بعد( به 1506شدن )از ی جهانیجهان، هر کشور قابل اعتنایی طی دوره
توانست به جایگاه قابل اتکایی دست یابد و احترام همه را کسب کند. اینکه در 

بار  156اخیر، مقررات ارزی در ایران  یشدن طی سه دهه ی جهانیههمین دور
گذاری نیست، بلکه معرف اند صرفاً حاکی از آشفتگی سیاستتغییر کرده

(. عموم کشورهایی که 5: 1546القلم، )سریع ومرج فلسفی استهرج
ی اخیر سطح کیفی شهروندان خود را ارتقا بخشند در اند طی سه دههتوانسته

 (. 5: 1546القلم، )سریع اندرأس هرم حاکمیت از ثبات فلسفی برخوردار بوده
 او معتقد است که دیگر زمان آن نیست که در مورد مبانی فلسفی توسعه

ساالری، بروکراسی بر استدالل وی، اصولی چون شایسته یافتگی بحث شود. بنا
نه امکانات، شدن، هماهنگی میان سه قوه، توزیع عادال کارآمد، صنعتی

های گیریالمسائلی، محوریت تولید و فناوری و تصمیمهای حلدانشگاه
های بشری هستند، معیارهایی اقتصادی غیر سیاسی که همگی محصول تجربه

خواهان توسعه  یافتگی هستند که هر کشورِ فرابومی یا جهانی در مورد توسعه
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یستی با توجه به جغرافیا، بایستی آنها را مورد توجه قرار دهد. هر کشوری با
یابی را ترسیم کرده و راهنمای عمل قرار فرهنگ و منابع خویش الگوی توسعه

شمول از جمله تولید ثروت بر معنی غفلت از استانداردهای جهاندهد، اما این به
یافتگی یک  توسعه»اساس مزیت نسبی نیست. او ضمن تأکید بر این نکته که 

یافتگی جنبه  توسعه»، معتقد است که «رد بشری استشمول و دستاوامر جهان
فرمولی و ریاضی پیدا کرده و مانند علوم پزشکی و مهندسی به یک چارچوب 

 کنم در کشور ما هنوز در رابطه با توسعهمشخصی رسیده است. من تعجب می
(. از منظر ایشان، 6: 1545)سریع القلم،  «کنندیافتگی همایش برگزار می

 توانیم مسائل توسعهدارد؛ یعنی می« شدن قابلیت گوگل»افتگی ی توسعه»
گونه که شما ای رسیده؛ همانیافتگی را گوگل کنیم و ببینیم جهان به چه نتیجه

 «ها و محاسبات مهندسی را گوگل کنیدتوانید بسیاری از بیماریمی
 (. 1545القلم، )سریع

 . اجماع نظر نخبگان4ـ6

نظر . بهدانندمی «نخبگان»در حوزه را فتگی در یک کشور یا بحث توسعه ایشان
-ای میجامعه»به باور او «. جامعه»و « نخبگان»وی دو راه برای توسعه داریم: 

تواند در رابطه با توسعه تصمیم بگیرد که نسبت به تشکل و حزب، آگاهی و به 
ان مسائل خود و جهان پیرامون به یک اطمینان نسبی رسیده باشد. در می
...  کشورهای در حال توسعه، این وضعیت وجود ندارد و یا بسیار ضعیف است

گیری برای یافتگی رسیدند، تصمیم کشورهایی که خارج از غرب به توسعه
 پیشرفت کشور از جانب نخبگان سیاسی و فکری بوده است. 

است. « یافتگی شناسی( توسعهمتدولوژی )روش»مسئله بعدی از دیدگاه ایشان، 
 کند: یکی اصول توسعهیافتگی را به دو قسمت تقسیم می او بحث توسعه

یافتگی  اصول توسعه یافتگی. از منظر وی یافتگی و دیگری الگوهای توسعه
انتخاب اما کشورها در  ؛المللی داردمبتنی بر تجربه بشری است و جنبه بین
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از دیگر عوامل . نندهای مختلفی را طی کتوانند راهیافتگی می الگوهای توسعه
های فکری برسیم و مورد سری اصول و بنیانباید به یک»توسعه این است که 

اجماع کالن نخبگان سیاسی، فکری و دانشگاهی کشور قرار گیرد. در یک 
اما اختالف  ؛گذاری باشد خوب استکشور، هر چقدر اختالف در حوزه سیاست

نیاز ما این است که  ؛مضر استدر مسائل کالن فلسفی و فکری برای حکمرانی 
 باید طور طبیعیگذاری بههای سیاستبه اجماع فلسفی برسیم. در حوزه

نظر داشته باشیم و حتی از یک دولت به دولت دیگر اختالفات جدی هم اختالف
گیری اما یک دولت بیاید و دولت دیگری برود و مسائل فلسفی و جهت ؛باشد

سرمایه، توسعه ملی، ایجاد ثروت و آینده کشور عوض شود، برای انباشت 
 (. 1545القلم، )سریع «شهروندان بسیار مضر است

 کارآمد شدن حکمرانی و مدیریت. تخصصی 5ـ6

باید فعالیت متمرکز و تخصصی داشته باشیم. القلم بر این باور است که سریع
یک اصل اساسی، تفکیک قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی است. اصلی که »
اقتصاددان 1روزه جنبه حقوقی، قانونی و نهادینه شده دارد. میلتون فریدمنام

شود که قدرت اقتصادی از قدرت زمانی آزادی متولد می»گوید: بزرگ می
وقتی قدرت اقتصادی با قدرت سیاسی تجمیع شود، آزادی «. سیاسی جدا شود

گیرد، هر نمیآزادی جنبه عملی به خودش  ؛صرفاً برای سخنرانی مفید خواهد بود
توانیم نتیجه بگیریم. ابعاد مختلف قدرت در جا که تمرکز قدرت باشد، آنجا نمی

یک کشور باید متکثر و غیر متمرکز باشد. باید تبادل با بازارهای کار، سرمایه 
ای جامعه آوری وجود داشته باشد. پشتیبانی طبقه متوسط و اقشار حرفهو فن

گوید طبقه اشد. جهان و تجربه بشری میبیکی دیگر از عوامل توسعه می
های جامعه باید در حاکمیت مشارکت داشته متوسط، متخصصان و بهترین

                                                                                                    
1 . Milton Fridman 
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 (. 1545القلم، )سریع «باشند
های خود به سه نکته اصلی جهت نیل به پیشرفت و ایشان در تبیین دیدگاه
فت اگر بخواهیم پیشر»کند: وی بر این باور است که توسعه کشور اشاره می

کنیم، اول باید به فکر ایجاد امکانات، سرمایه و درآمد، دوم مدیریت کارآمد و 
او با تأکید «. المللی باشیمها و سوم کار و تعامل بینگیریشدن تصمیم تخصصی

بر این مسئله که برای رسیدن به جایگاه مطلوب توسعه باید در مدارهای جهانی 
را از ابزارهای مؤثر و کارآمد در این  گراقرار بگیریم، سیاست خارجی توسعه

حرکت در ریل »نظر او در سیاست خارجی مطلوب و کارآمد و داند. بهزمینه می
الزامات رشد و توسعه اقتصادی، نباید کشورهای دیگر از رشد و پیشرفت ایران 
هراسی داشته باشند. حاکمیت در دنیای امروز، حاکمیتی است که در مقام 

مند به کشور و آینده شهروندان، هاست. اگه حاکمیت عالقهیانمیانجی میان جر
کند. ها را داشته باشد، آن جامعه پیشرفت میکم میانجی میان جریانحُ

ها باشد، مفاهیم و مبانی فلسفی هر گذاریها باید فقط در سطح سیاستاختالف
طور خالصه، (. به1545القلم، )سریع «ل شودصوفتر باید حلچه سریع

المللی، ایران را فهم دقیق محیط بین ی توسعهالقلم اصول نهایی نظریهسریع
 داند. مدیریت کارآمد و تخصصی شدن حکمرانی می

 گرایان لیبرال دولت از نگاه توسعهـ 7

ضروری  گرایان لیبرالجریان توسعهاز دیگر موضوعات مهمی که از منظر 
در اقتصاد است که ارتباط و سهم و چگونگی حضور او « دولت»باشد، می

 ریزی دارد. ی آزادی و رقابت یا برنامهتنگاتنگی با ایده

 . دولت حداقلی1ـ7

 در که هاییانگاره لیبرال، گرایانتوسعه جریان اقتصادی و سیاسی اندیشه در
یکی از . یافت توانمی را بود شده طرح لیبرالی نوسازی متفکران مکتب
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است که پس از انقالب اسالمی از سوی جریان  حداقلی ها دولتترین انگارهمهم
 است لیبرالیسم اندیشه از حداقلی برگرفته گرایان لیبرال مطرح شد. دولتتوسعه

 حوزه در دولت دخالت اصل محدودیت بر مبتنی سیاسی، نظریه عنوانبه که
 پایه لیبرالیسم بر که است دولتی حداقلی دولت از مقصود. است خصوصی
 سیاست و اقتصادی در امور در امکان حد تا دارد سعی سیاسی و اقتصادی

است و دولت  اقتصادی امور متوجه بیشتر مداخله عدم این. دخالت نکند
 . بشناسد رسمیتبه باید نیز را هاگروه و مردم سیاسی هایآزادی

حکومت در بازی دسته جمعی افراد، در »... نویسد: نژاد در این زمینه میغنی
طرف را دارد و در تعیین اهداف بازیکنان دخالتی ن حالت نقش داور بیبهتری
کند. به این معنا جدایی حکومت از نظم خودجوش بازی جمعی افراد مبنای نمی

... در جامعه مدرن مصلحت  تفکیک جامعه مدنی و دولت در اندیشه مدرن است
آمیز طور صلحعمومی. . . عبارت از ایجاد شرایطی است که در آن بتوانند به

اهداف شخصی و از نظر اجتماعی موجه خود را بدون تجاوز به حقوق و آزادی 
یابد که افراد برای نیل به پیگیری کنند. این شرایط زمانی تحقق می ،دیگران

رغم تکثر اهداف اهداف خود از قواعد کلی و همه شمولی پیروی کنند. یعنی به
سایل مناسب، وحدت وجود داشته باشد. ها، در خصوص اتخاذ روش و وو سلیقه

این وضعیت همان حکومت قانون است یعنی قواعد رفتاری کلی و فاقد هدف 
... در جوامع مبتنی  وظیفه حکومت است خاص روابط اجتماعی افراد. این اساسِ

های سنتی و تنها مدعی تحکیم ارزشگرایی، دولت نهبر ایدئولوژی خاص جمع
طلبانه و ضد بر آن متولی مبارزه استقاللاست بلکه عالوهای وحدت اهداف قبیله

تنها امپریالیستی و استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی است. در نتیجه دولت نه
انحصار قدرت سیاسی بلکه در عمل توان اقتصادی حاکم به فعال مایشا تبدیل 

  (.46ـ 165: 1531طبیبیان،  ؛نژاد)غنی «شودمی
اری و مدیریت اقتصادی، وی در کتاب خود، وظایفی را گذدر مقام سیاست

جز کوچکی از منافع »شمرد. می برای دولت جهت خدمت به مکانیسم رقابت بر
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در اینجا نیاز به  ؛شوندجمعی از طریق پیگیری منفعت فردی حاصل نمی
چنین اقدامات تکمیلی برای ایجاد انگیزه در سازماندهی بازارهای رقابتی و هم

نژاد: نظر غنیخورد. بهچشم میتواند فعالیت نماید بههایی که بازارها نمیزمینه
همان توان گفت که هر چه دخالت دولت بیشتر باشد بهبه دو علت اصلی می»

کاهد. اول اینکه های اقتصادی جامعه کاسته و کارآمدی فرو میمیزان از توانایی
شود که ت آزاد موجب میی مبادالتحمیل نظم دستوری یا سازمانی بر حوزه

تفاوتی و حتی رقابت منفی انگیزه پیشرفت، ابتکار و رقابت جای خود را به بی
ی ... دوم مسئله فقر اطالعاتی فلج کننده که نظم دستوری بر حوزه دهد

(. سرانجام وی 160ـ 166: 1531طبیبیان،  ؛نژاد)غنی «آوردخصوصی پدید می
ی مبادالت آزادانه و مداخله دولت در حوزهتحدید آزادی »کند که تصریح می

ای جز لگدمال شدن کرامت انسانی و ای، نتیجهفردی، با هر عذر و بهانه
(. بنابراین 129: 1531طبیبیان،  ؛نژاد)غنی «ناکارآمدی و فقر اقتصادی ندارد

ی مبادالت تجاری و اقتصاد ایشان در مورد تحدید اختیارات دولت در حوزه
... باید در جهت ایجاد رقابت  سازماندهی بازارها»... است که:  بازار معتقد

باشد، به حذف انحصار منجر شود، در جهت ایجاد شفافیت اطالعاتی عمل نماید، 
پذیری عرضه کننده را در مورد تعهداتی که به مصرف کننده دارد مسئولیت

 «ق سازدترین کاالی عمومی یعنی امنیت و قانون را محقتضمین نماید و مهم
 (. 101: 1531طبیبیان،  ؛نژاد)غنی

هر چند این رویکرد با شواهد نقض متعددی در مورد موفقیت اقتصاد در پرتو 
... با این وجود او  ریزی عقالیی روبرو بودهای دولت و برنامهرسالت توسعه

اما از  ؛شهر نیست و ایراداتی داردنظام اقتصاد بازار یک آرمان»معتقد است که: 
(. وی 94: 1534نژاد، )غنی «کندر نظام دیگری بهتر عمل کرده و میه

ترین مسئله در مقوله توسعه اقتصادی را رساندن دولت به حد وظایف عمده
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نژاد از آن داند. چیزی که غنیاساسی خود و رفع موانع از نظام بازار آزاد می
: 1534نژاد، )غنی بردقواعد بازی اقتصاد از آن نام می1شمولیعنوان جهانبه

ها، مدرن کردن اقتصاد را به ساالران یا تکنوکراتنژاد برخالف فن(. غنی94
نوسازی ابزار و نهادهای جامعه و استمرار کنترل و مهندسی اجتماعی دولت 

( و اساس را تحول رفتاری و فرهنگی جامعه 43: 1563نژاد، )غنی داندنمی
سازی فرهنگ کشورهای در حال گترجیح ارزشی وی هماهن اما ،شماردمی

اصالت »ی نظر ایشان در سایهـ رفتاری مدرن است. بهتوسعه با نظام ارزشی
های مهم اخالقی و اجتماعی مانند بخشیدن به اقتصاد مدرن، بسیاری از هدف

نژاد، )غنی «یابدآزادی فردی و صلح و آرامش در زندگی سیاسی تحقق می
اقتصاد نوین، اصرار بر مدیریت  نگاه وی به علمِرو، نوع (. از این06: 1530

ریاضی )در مقابل  -های مکانیکیعلمی و کارشناسی، استفاده فراوان از روش
گرا در اقتصاد های ارگانیکی، ساختاری، تاریخی( و رویکردهای کمیتحلیل
های اسالمی و متناسب کردن دغدغه ارزش»چه او در پی آن است ... آن است

(. در واقع، 6: 1564نژاد، )غنی «باشداسالم با وضع زندگی مدرن میاهداف 
 وسلطه نگاه تولیدمحور و رشدمحور )در مقابل نگرش توزیعی و عدالتی( جز

 آید. حساب میارکان اصلی دیدگاه وی به
عقالنیت و »القلم نیز در خصوص محدود کردن قدرت دولت در محمود سریع
ی بشری در طی چهار قرن گذشته تجربه»ویسد: نمی« یافتگی آینده توسعه

کنند که تمامی قدرت نزد ها زمانی رشد میمعرف این واقعیت است که انسان
شود، قدرت اقتصادی ها میعد دولت که مانع رشد انسانترین بَدولت نباشد. مهم

نوعی باید این تصمیم مهم دولت است. در تاریخ فکری و سیاسی یک جامعه به
شود که به او فضای آزاد از دولت اعطا شود و رشد کند. چنین تصمیمی  اتخاذ

                                                                                                    
1. Universal 
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مستلزم نهادسازی و تفکیک بنیادین قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی است. 
سو، از طریق قانون و اجماع کالن نخبگان سیاسی و از سوی این تفکیک از یک

ی مردم دیگر، از طریق اجماع فکری نخبگان سیاسی با نخبگان فکری و عامه
بر عبارت دیگر، تصمیم برای رشد شهروندان یک جامعه عالوهتضمین شود. به

ها و ارتباطات کار سیاسی به کار حقوقی، نیز نیاز دارد. در معرض تعامل
پذیری و قواعد المللی قرار گرفتن یک جامعه، باعث آشنایی با اصول رقابتبین

 دارد اعتقاد وی(. 264-216: 1546القلم، )سریع «شودبازی رشد و توسعه می
 باید عبارت دیگر،به یا شود کوچک باید دولت ابتدا جامعه، پیشرفت برای که

 و بیاید بیرون بگذارد، اثر چیز همه روی اینکه و لویاتان دولتِ نقش از خود
 دولت با تناظر در را خود آرای وی بنابراین. باشد شب نگهبان دولت بیشتر

 مبنای بر و آزاد باید اقتصاد که گویدمی رابطه همین در و کندمی مطرح حداقلی
 وابستگی که شودمی سبب آزاد اقتصاد او نظربه. باشد دموکراسی لیبرال

 القلمسریع. شود کمتر دولت به آن آحاد و جامعه فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،
 سایه که قدر هر: گیردمی بهره منظور این بیان برای جی منحنی ینظریه از

 ابتکارات اقتصادی، شکوفایی و است آزادتر جامعه باشد، کمتر جامعه بر دولت
. بود خواهیم توسعه پدیده شاهد آخر دست و یابدمی گسترش مردم خالقیّت و

 آن در که است این قاجار عهد در ایرانی اقتدارگرایی کتاب در ایشان نگاه نوع
 و بیانداز تفرقه» سیاست با کردمی سعی و است بوده کارههمه دولت دوره

 سایه چنانهم بتواند تا بیاندازد هم جان به را اجتماعی نیروهای «کن حکومت
. وی بر این باور بگستراند و کند حفظ اجتماعی نیروهای این بر را خود سنگین

جایگاه اقتصادی بخش خصوصی در مراکز قدرت ایران بسیار محدود »است که 
خصوصی، حوزه قدرت و حاکمیت دو دایره مجزا  است. در ایران، حوزه بخش

توانند دو دستور کار عبارت دیگر، حوزه سیاست و حوزه اقتصاد نمیهستند. به
همین های متناقضی را دنبال کنند. بهمتفاوت داشته باشند و یا اینکه خواسته

دلیل، به استثنای مسائل کالن اداری و ساختاری جامعه و فرهنگ ایران، عدم 
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های سیاسی و سیاست خارجی در ک در اقتصاد ایران ریشه در خاستگاهتحر
 (. 113: 1546القلم، )سریع «مراکز قدرت دارد

 و ناظر طرف،بی داور باید طور کلی در منظومه فکری این جریان، دولت کهبه
 عمل قواعد ناقض عنوانبه نفعی،ذی بازیگر همانند خود باشد، قوانین مجری

 شهروندان میان آزادانه قراردادهای بستن مانع هاعرصه از سیاریب در و کندمی
 و پول خدمات، و کاالها کار، بازار در قیمت تعیین در دولت مداخله. شودمی

. ندارد افراد مالکیت حقوق و هاآزادی حریم به ورود جز دیگری معنای سرمایه
 وظیفه از اندازه چه تا دولت که دهدمی نشان واقع، در مداخالت، گونهاین دامنه
 دیگران مانع بایستمی خود که یازدمی دست اعمالی به و افتاده دور خود اصلی

 اقتصادی، نظام ناکارآمدی جز اینتیجه هاغرض نقض این. شود آنها ارتکاب از
 پوشیده واقعیت این هنوز گویا. ندارد فقر تداوم و بیشتر ثروت تولید از ممانعت

 است، آن کننده مصرف بلکه نیست جامعه در ثروت تولیدکننده دولت که مانده
 . است دولت خود حتی و جامعه زیان به دولت اقتصادی ید بسط بنابراین

 . دولت و جامعه مدنی2ـ7

 باید بلکه کند، کسب را مردم توافقی رضایت تنهانه دولت»در نوسازی لیبرالی 
 مشروع دولت بلکه نباشد، دولت فقط تا بگیرد هم را هاآن تأییدی رضایت

 این به هاآن که شودمی حاصل صورتی در مردم رضایت اساس، این بر. باشد
 ارزیابی مالک. کندمی حکومت عادالنه هاآن بر حاکم دولت که برسند باور
: 1533 همپتن،) «است هاآن عقلی استدالالت فقط نیز دولت عملکرد از مردم
 حقوق باید مدرن جامعه در گرایان لیبرال،توسعهاز دیدگاه جریان (. 519-246
 آزادی بیان، آزادی شدن، انتخاب و انتخاب کردن حق شامل شهروندی برابر

 برای انسانی حقوق سایر و حق اشتغال مالکیت، حق اندیشه، آزادی اجتماعات،
بینانه نژاد با نگاهی نه چندان خوشدر این زمینه غنی. شود تأمین شهروندان همه

 پیشرفت راه در عنوان یک مانعتواند بهبر این باور است که دولت همواره می
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دولت باید حرکت جامعه مدنی را تسهیل »نظر وی مدنی قرار بگیرد. به جامعه
خواهد در تواند برعکس عمل کند؛ در حال حاضر، جامعه مدنی میکند، ولی می

گذاری کنند و انگیزه، هخواهند سرمایی اقتصادی پیشرفت کند، مردم میعرصه
نیروی انسانی و توان مالی را هم دارند؛ شرایط ذهنی هم آماده است؛ اما منافع 

بینید که االن طور مشخص میرا بهشود. اینها مانع از این میدولت و دولتی
دولت، امتیازهای دولتی و منافع مدیران دولتی است. در نظریات اقتصادی، 

عنوان مالک اقتصادی و متصدی ی ندارد. دولت نباید بهدولت وظیفه کار اقتصاد
امور اقتصادی در صحنه باشد، چون آن وقت نقش مانع را بازی خواهد کرد؛ 

های جهانی و تأثیرش در سبب پیشرفتبنابراین باید خود را کنار بکشد. به
ی مدنی، دولت این را در حرف پذیرفته: االن راست ی ما و تحرک جامعهجامعه

« انداند پذیرفتهچپ ما که سخت ضد بخش خصوصی و اقتصاد آزاد بودهو 
حزب و  ی بیالقلم نیز معتقد است که در جامعه(. سریع06: 1530)میرزایی، 

 به توجه نظر او باهای مدنی، گفتمان تداوم ندارد. بهفاقد نهادها و تشکل
 طریق و از شود فراهم و آزاد عمومی بحث فضای مردم، عمومی هایآگاهی
قانونی،  نظم و با گمارند کاربه را آزاد، دولتی و انتخابات رقابتی حزبی، سیستم

 خود را انتظارات تدریجی صورتبه هارسانه معقول و نقدِ مردم به پاسخگویی
 مالی وابستگی عدم ـ کشور در حزبی نظام وجود توفیق شرط. بخشند تحقق
 عبارتی،به دولت است؛ به آنها وابستگی عدمها و رسانه استقالل ـ دولت به مردم

مجموعه  از ترقوی قانونی، باید و سیستم هارسانه حزبی هایتشکل مجموعه
 . باشد کشور یک اقتدار و نظام سیاسی حاکمیت

 شدنگرایان لیبرال و جهانیتوسعهـ 8

شدن ممکن است که از نژاد، فرهنگ و هویت ملی در عصر جهانیاز نگاه غنی
وجه لحاظ فرهنگی به هیچرنگ شده باشد؛ ولی بهلحاظ سیاسی یا اقتصادی کم

شود و شدن برخالف چیزی که گفته می اهمیت خود را از دست نداده. جهانی
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گونه ها نیست؛ اگر اینمعنای از یاد بردن فرهنگکنند، بهمخالفان آن اعالم می
ز قواعد بازی عمومی باشد مطلوب نیست. بلکه به این معناست که برخی ا

شود؛ نه اینکه انواع بازی به یک نوع بازی تبدیل شود. بحث این نیست که می
همه به یک زبان حرف بزنند، یک کار انجام دهند، یا تنها به یک سلسله 

المللی ی همکاری بینها اعتقاد داشته باشند؛ بحث این است که برای ادامهارزش
طرح شده و بعد هم در روابط سیاسی مطرح تر در روابط اقتصادی مکه بیش

شود، همه یک سلسله قواعد کلی و انتزاعی را رعایت کنند. بعد از آن دیگر می
بحثی نیست. فرض کنید که اقتصاد ژاپن کامالً در اقتصاد جهان ادغام شده و 
تفاوتی با اقتصاد اروپایی یا آمریکا ندارد؛ ولی فرهنگ و هویت خودش را دارد 

دهد. ما یک هویت فردی و یک هویت ت فرهنگی خود را ادامه میو تحوال
ی هویت فردی ما در هویت جمعی و فرهنگ ماست. اگر هم جمعی داریم. ریشه

هر دلیلی بخواهیم آن را نابود کنیم، نه ممکن است و نه مطلوب. اگر بخواهیم به
شدن اصالً  انیرسیم و جهبخواهیم کار ناممکن انجام دهیم، به نتایج نامطلوب می

ای گونهاین نیست. مخالفان جهانی شدن بحث هویت مسلکی و فرهنگی را به
معنای نابود کردن فرهنگ و هویت است. االن فرهنگ کنند که بهمطرح می

تر نفوذ کرده تا فرهگ آمریکا در چین و هند. چینی و ژاپنی در آمریکا بیش
تری ی عمیقرود و ریشهبین نمیفرهنگ چینی و ژاپنی با آمدن کوکاکوال از 

 شود مسائل کلی است؛ فرهنگ و هویت با جهانیدارد. آن چیزی که جهانی می
 (. 135: 1530نژاد، )غنی رودشدن از بین نمی

، «هاحلها و راهشدن چالش ایران و جهانی»القلم در کتاب چنین سریعهم
شدن است. وی ل در عصر جهانیالملدنبال تبیین نوع رابطه ایران و نظام بینبه

تر مراتب عمیقشدن به طی چند سال گذشته، فرآیندهای جهانی»معتقد است: 
اند گویی اند و آن دسته از مناطق جهان که به کاروان رشد و توسعه پیوستهشده

دنبال (. وی به12: 1546القلم، )سریع «انداز الگویی مشترک تبعیت جسته
تجربه ایران با »مل ایران با نظام جهانی معتقد است که: های تعاواکاوی زمینه
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شدن روی تعامل ایران با جهانیترین مانع پیشغرب طی دو قرن گذشته عمده
ایران از محیط  مهوری اسالمیهای اسالمی جاست و تا زمانی که خواسته

 چنان ادامهحداکثرگرایی داشته باشد، تعارض موجود هم یالمللی خود جنبهبین
نظر وی با توجه به تضاد و (. به12: 1546القلم، )سریع «پیدا خواهد کرد

ایران در مواجه با مسائل  مهوری اسالمیپارادوکس موجود در بطن ج
های های خارجی را با اولویتسازی و اتکا به سرمایهالمللی، روند خصوصیبین

های جمهوری استهاز آنجا که خو»نویسد: بیند. او میسیاسی نظام در تضاد می
تنها در عرصه اقتصاد المللی در تضاد است، نههای محیط بیناسالمی با خواسته

های جامعه برخالف منافع و دولتی کردن فعالیت ها، غیربلکه در تمامی عرصه
های سیاسی نظام جمهوری اسالمی است. اگر اقتصاد ایران به روی اولویت
با شرکای اقتصادی خارجی خود »اچار باید به ن« گذاری خارجی باز شودسرمایه

های سیاسی کشور مشورت کرده و با نظر آنها امور مختلف را در تنظیم اولویت
شدن، اصل بر اقتصاد است و  ... در فرآیندهای جهانی نظارت و مدیریت کند

تر اینکه ها در مسائل اقتصادی متمرکز است و نکته مهمگیریبسیاری از تصمیم
ای تصمیم گرفت در این فرآیند وارد شود میان پایه و در حال توسعه اگر کشور

دنبال استقالل اقتصادی نباشد، بلکه اقتصاد خود را در معرض تاروپود باید به
... متأسفانه برخالف تجربیات تلخ  خصوص غرب قرار دهداقتصاد جهانی به

واسطه راکز قدرت بهرغم اصول قانون اساسی ایران که از متاریخی ایرانیان و به
توسعه و رقابت اقتصادی بدون  ،گیرد، رشدماهیت استکباری از آنها فاصله می

... حاکمیت مطلق نهاد  پذیر نیستهای بزرگ اقتصادی امکانهمکاری با قدرت
حکومت و دولت بر مقدرات ایران که سنتی دیرینه در تاریخ سیاسی و اقتصاد 

را کند و بخشی از آنجامعه را ضعیف می خودبهسیاسی این کشور است، خود
گر مناسبات اقتصادی باشد تواند هدایتتحت عنوان بخش خصوصی که می

های اجتماعی، طبقات و کند. دولت در ایران مقدم بر جریانشدت محدود میبه
هایی از جامعه برای مدیریت کشور سهیم تواند با بخشاصناف است و نمی
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 (.  166ـ 164: 1546القلم، )سریع «باشد
نخبگان سیاسی »شدن را  القلم یکی از ملزومات اساسی در فرآیند جهانیسریع

ایران فاقد چنین  مهوری اسالمیداند که از نظر او همواره جمی« گراالمللبین
پردازد. چه در بخشی از کتاب خود نیز به آن میویژگی بوده است. چنان

طور روشنی پدیده اقتصادی نبوده است. به گاه یکجمهوری اسالمی ایران هیچ»
 -در طول جنگ تحمیلی و ریاست جمهوری آقای خاتمی، یک پدیده سیاسی

های سیاسی امنیتی بود و در دوره سازندگی آقای رفسنجانی نیز در کنار فعالیت
جمهوری ایشان، بسیاری از و امنیتی کشور حرکت کرد و در دوره دوم ریاست

المللی قرار الشعاع مسائل سیاست داخلی و امنیت بینمسائل اقتصادی تحت
رو شد. . . . رجال جمهوری اسالمی از های وسیع آمریکا روبهگرفت و با تحریم

داران، اند. اشراف، سرمایهترین اقشار اجتماعی ایران بودهترین و محلیبومی
اسی اوائل رجال سی وداران جزصاحبان صنایع، بانکداران، مالکین بزرگ و زمین

تعبیر متخصصین اقتصاد سیاسی، رجال ایران اند. بهانقالب اسالمی ایران نبوده
اند و عموم رجال سیاسی پس از انقالب ایران، اطالعات و گرا نبودهالمللبین

ـ 116: 1546القلم، )سریع ای از جهان و مسائل آن نداشتندبینش گسترده
164 .) 

المللی نخبگان شدن را در گرو نگاه بین مدار جهانیایشان قرار گرفتن ایران در 
زعم وی، رجال پس از داند. این در حالی است که بهسیاسی به مسائل داخلی می

شان، مسائل کشور را با دید بومی انقالب، با توجه به پایگاه اجتماعی و طبقاتی
ی عرصهضمن اشاره به رویکردهای متناقض و مبهم ایران در  اونگریستند. می

ها و المللی را ناشی از ضعفجهانی، کاهش سطح تعامالت با محیط بین
خواهد جمهوری اسالمی می»داند. در این میان، های داخلی کشور میکاستی

های سازی اقتصادی کند که به تعامل و هماهنگی و سازگاری با بانکخصوصی
یاز دارد و در عین آوری آنها نهای چند ملیتی و سرمایه و فنخصوصی و شرکت

ها از آنها هایی که این شرکتخواهد با سیاست خارجی دولتحال می
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خواهد از امکانات عبارت دیگر، هم میاند تعارض داشته باشد. بهبرخاسته
برداری کند و هم سیاست خارجی ایدئولوژیک داشته باشد و موجود جهانی بهره

را زیر سوال ببرد. جمهوری آننظم موجود جهان و ساختار غربی ـ استکباری 
سازان خواهد هم عضو گات و سازمان تجارت جهانی شود که قاعدهاسالمی می

خصوص هفت الشعاع منافع غرب و بهروابط اقتصادی جهان هستند و تحت
کشور صنعتی هستند و در عین حال با همان هفت کشور صنعتی در تعارضات 

 (. 119ـ 113: 1546القلم، )سریع «شدسیاسی و فلسفی، حالت تقابلی داشته با
گرایان با توجه به رویکرد فکری این جریان، توسعه در فضای گفتمانی توسعه

های شناوری چون بازنمایی شده که دال« لیبرالینوسازی »لیبرال با دال مرکزی 
اقتصاد بازار، دولت حداقلی، سازی، رشد، تولید، انباشت سرمایه، رفاه، خصوصی

بندی نموده شدن و آزادی را پیرامون خود مفصل ، عقالنیت، جهانیحقوق بشر
 است. 
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 گیری نتیجه

گیری فضای جدید و پس از استقرار و تثبیت جمهوری اسالمی، با شکل
نحوی به طرح گفتمان توسعه و نوسازی های فکری و سیاسی هر کدام بهجریان

گیری سرعت شکلبه پرداختند. تالش برای ارائه الگوی مناسب توسعه،
های فکری و سیاسی در ایران را موجب شد. های مختلفی در درون جریانگفتمان

ی جمهوری اسالمی، جریان های فکری و سیاسی در دورهیکی از جریان
گرایان لیبرال بود. این جریان که با ویژگی نگاه مدرن به نهادها و ابزارهای توسعه

شود، پس از دوران جنگ ها متمایز مییر جریاناقتصادی و رویکرد صنعتی، از سا
گذاری صورت فعال در سطوح دانشگاهی و سیاستهای توسعه بهو از آغاز برنامه

وارد صحنه اقتصاد ایران شدند. طی این دوره بود که مفاهیم اصلی توسعه، اقتصاد 
ی وری و مفاهیمانباشت سرمایه، بخش خصوصی، بهره حداقلی، دولتبازار آزاد، 

شدند، مورد توجه از این دست که سازوکارهای مهم پیشرفت کشور تلقی می
توان در اندیشه سیاسی و اقتصادی جریان نحوی میدوباره قرار گرفتند. به

هایی که در مکتب متفکران ، انگارهاسالمی انقالب از پس گرایان لیبرالتوسعه
های سیاسی و اقتصادی هدنبال اندیشطرح شده بود را یافت. بهلیبرال نوسازی 

گرایان لیبرال طی این دوره، به واکاوی گفتمان توسعه در آرا و جریان توسعه
دیدگاه این در نهایت، القلم پرداختیم. نژاد و محمود سریعموسی غنی نظریات

خواهی گیری گفتمان توسعهی اقتصاد، سیاست و فرهنگ به شکلدر عرصه جریان
. دارد شدید همبستگی سیاسی یتوسعه و اقتصادی آزادیدر آن، انجامد که می

 بر مقدم امروز شرایط در را سیاسی مدنی نهادهای یتوسعه آنها هر چند
 از و خوانندمی سکه یک روی دو را، دو این اما دانندمی اقتصادی هایآزادسازی

 در سازسرنوشت ارزش یک عنوانبه فردی هایآزادی مطابق دموکراسی یایده
 جریان، این خواست ترینعمده اقتصادی توسعه مقوله در. کنندمی یاد اقتصاد
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