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  چكيده
هاي مادي و فني عصر صنعتي در قرن هيجدهم ميالدي، انسان معاصر بـراي تبيـين    با پيشرفت

روي خود، مفهوم توسعه را شكل داد. اين مفهوم ابتدا با دستاوردهاي  موقعيت جديد و افق پيش
توسعه توجه چنداني به دسـتاوردهاي  رو فرايند  شد و ازاين مادي و فني زندگي بشر شناخته مي

علوم انساني و اجتماعي نداشت. اين امر باعث شد الگوهاي توسعه در ابتدا وجه كمي و قـالبي  
مكانيكي بيابد و وجه كيفي زندگي انسان در آن در حاشيه قرار گيرد. اما ايـن فراينـد در بسـتر    

هاي مدرنيزاسيون  و متكي بر آموزه هاي رشدمحور تاريخي دچار تغيير شد، زيرا پيامدهاي برنامه
ها، نقـدهاي بسـياري را در پـي داشـت،      محيطي آن و اثرات مخرب اجتماعي، انساني و زيست

هـاي انسـاني (علـوم انسـاني)      فـه تـر بـر مول   اي از بازگشـت و توجـه عميـق    بنابراين موج تازه
ي از هـاي  سـش اسـت كـه چـه مولفـه     گرفت. نوشتار حاضر در صـدد پاسـخ بـه ايـن پر     شكل
ها  هاي متاخر توسعه نقش داشته و اين مولفه نظريه  گيري انساني در معناي عام آن در شكل علوم

اند. روش مورد استفاده در اين پژوهش  چگونه به صورتبندي الگوهاي نظري توسعه كمك كرده
سـعه از  هاي تاثيرگذار علوم انساني در امـر تو   روش نظرية مبنايي خواهد بود. به اين معنا مولفه
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ها و الگوهاي توسعه استخراج و در نهايت به ارائة مدل نظري  طريق كدگذاري باز از ميان نظريه
  ارتباط علوم انساني و اجتماعي با مفهوم توسعه منتهي خواهد شد.

  علوم انساني، توسعه، الگوي نظري. ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

شناختي و معرفتي انسان  تغيير نظام هستيعنوان دستاورد دنياي جديد، محصول  مفهوم توسعه به
هاي مادي و فني پس از عصر صنعتي اسـت. تغييـر نظـام معرفتـي انسـان و       معاصر و پيشرفت

شدن جايگاه او پس از عصر رنسانس، برخالف نظام معرفتي قرون وسطي كـه بـر وجـه     زميني
)، ايـن امكـان را   77: 1382وود، ؛ كـالينگ 389: 1382الهوتي انسان تاكيد داشت (ر.ك: دورتيه، 

وجود آورد تا بهبود وجه مادي زندگي انسان بيشتر مورد توجه قرار گيرد. توجه بر وجه مادي  به
هاي اقتصادي و مادي زندگي انسان را  زندگي انسان همراه با دستاوردهاي عصر صنعتي كه جنبه

قالب كمي و مـادي  گرفتن اين ايده شد كه توسعة جامعة انساني در  بهبود بخشيد، موجب شكل
). بنـابراين تكيـه بـر علـوم طبيعـي و فنـي و       81- 80: 1389پذير اسـت (ر.ك: نـافزيگر،    امكان

  ها براي توسعة جامعة انساني كافي است. دستاوردهاي آن
هايي چـون   سيطرة رويكرد كمي و مادي بر مفهوم توسعه، در ابتداي امر، موجب شد مولفه

عنوان وجه مميـزة   ) به45: 1388 ،يهمت( كار ميتقس و صتخص ،هيسرما گسترش بازار، انباشت
هـاي   صـورت فرمـول   هاي توسـعه نيـز بـه    نيافتگي شناخته شود و نظريه يافتگي و توسعه توسعه

). تسلط ايدة 14: 1393شوند (ر.ك: ساندلين و ديگران،  رياضي و بر اساس مفاهيم فني تعريف 
ا بـراي پيمـودن مسـير توسـعه     اجتمـاعي ر  كفايت رشد اقتصادي و فني، نقش علوم انسـاني و 

امـري   آن چـارچوب  و محدوده نييتب و توسعه مفهوم فيتعرگرفت. در صورتي كه   مي  ناديده
 نيـي تب و فيـ تعر امكـان  ياضير اي يعيطب علوم چراكه ،است ياجتماع و يانسان علوممرتبط با 

يـا   يكـ يزيف ايـ  يمـاد  جهـان  نيـي تب به صرفاً علوم نيا بلكه ،ندارد را يانسان جامعة يها مولفه
 و يخمنـد يتار آن ياصـل  يژگـ يو كـه  يانسان جامعة نه پردازد يمهاي مادي زندگي انسان  جنبه

  .)59- 25: 1362(ر.ك: فروند،  است يمعنامحور
شـود، از ابتـدا در    علوم انساني در معناي عام آن كه شامل فلسفه و علوم اجتماعي نيـز مـي  

صورت انضمامي نقش داشته است. چراكـه تبيـين يـك پديـده در      گيري مفهوم توسعه به شكل
عنـوان يـك نظـام دانـش در      جامعة انساني بدون اين علوم امكانپذير نيست. اما علوم انساني به
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زماني اهميت بيشتر يافت كه وجوه كيفي امر توسعه مورد توجه قـرار گرفـت    فرايند توسعه از
شــد كــه توســعه و پيشــرفت بــدون  ) و بــر ايــن امــر تاكيــد12: 1398اردكــاني،  (ر.ك: داوري

عبـارتي بـا آشكارشـدن     ). به243- 242: 1399پذير نيست (ر.ك: فراستخواه،  انساني امكان  علوم
محيطـي و...،   هـاي زيسـت   ي فاصـلة طبقـاتي، آسـيب   گيـر  نقائص توسعة كمي؛ همچون شكل

اي كه اين مفهـوم، وجـه    گونه تري از مفهوم توسعه برآمدند؛ به دنبال تعريف كامل انديشمندان به
؛ عظيمـي،  1391اجتماعي، فرهنگي و انساني زندگي انسان را نيز در بر بگيـرد (ر.ك: عظيمـي،   

تر و موثرتر در  اي صريح گونه با علوم انساني به هاي مرتبط ). به همين دليل مفاهيم و مولفه1383
  هاي توسعه مورد توجه قرار گرفتند. نظريه

) با بـازتعريف جايگـاه انسـان در نظـام     1393علوم انساني جديد (ر.ك: استوينسن، بايرلي، 
هاي جديـد   بندي جامعة انساني ايفا كرد. اين علوم با ارائة تعريف هستي، نقش بيشتري در قالب

هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و  انداز و شرايط مترتب بر آن، در حوزه امعة انساني، چشماز ج
فرهنگي به صورتبندي جديد مفهوم توسعه كمك كرد. بنابراين اين علوم هم در تثبيت معنـايي  

عبارتي علوم انساني از يك سو با تبيـين   هاي آن نقش داشت. به اين پديده و هم در تبيين مولفه
نداز و مفهوم توسعه به تثبيت معنايي اين پديده كمك كرد و از سوي ديگر بـا تاكيـد بـر    ا چشم
عنوان مثال اين علـوم بـا    هاي جديدي را براي امر توسعه تعريف كرد. به هاي كيفي، مولفه جنبه

ميالدي ايدة توسعة سياسـي   1960و  1950هاي  هاي سياسي جديد در دهه ها و ايده ارائة نظريه
) 38- 35: 1396هاي اصلي فرايند توسعه مطرح (ر.ك: پيت، هارويگ،  نوان يكي از مولفهع را به

هاي  ) و مولفه1382هاي انساني (ر.ك: آمارتياسن،  هايي چون آزادي و قابليت و با تاكيد بر مولفه
  عنوان عوامل اصلي و محرك توسعه معرفي كرد. ديگر، سرمايه و توسعة انساني را به

توجه به بسترها و رويكردهاي متفاوت تعاريف متفاوتي پيـدا كـرده اسـت     مفهوم توسعه با
كند،  )، اما ازآنجاكه مفهوم توسعه در بطن جامعة انساني معنا پيدا مي36- 28: 1395(ر.ك: پيترز، 

ــه ــش     مولف ــورتبندي آن نق ــاني در ص ــوم انس ــا عل ــرتبط ب ــاي م ــد (ر.ك:  ه ــي را دارن اساس
گيـري مفهـوم    هاي علوم انساني كـه در شـكل   ن شناسايي مولفه). بنابراي10: ؛ 1400  فراستخواه،

دهـي اجتمـاعي و انتخـاب     هاي توسعه و نظم تواند به تبيين دقيق نظريه توسعه موثر هستند، مي
گيـري امـر    راهبرد مناسب توسعه كمك كند. اما عليرغم نقش اساسي علـوم انسـاني در شـكل   

پديـده، استحصـاء و صـورتبندي نشـده اسـت.       هاي تاثيرگذار اين علوم بـر ايـن   توسعه، مولفه
  گيـري  هـايي از علـوم انسـاني در شـكل     رو پرسش اين پژوهش اين است كه چـه مولفـه   ازاين
هـا چگونـه در الگوهـاي نظـري توسـعه قابـل        هاي توسـعه نقـش داشـته و ايـن مولفـه      نظريه
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بـود  وش نظريـة مبنـايي خواهـد    است. روش مورد اسـتفاده در ايـن پـژوهش ر     بندي صورت
هاي تاثيرگذار علوم انساني در امـر توسـعه از طريـق      ). به اين معنا مولفه1393محمدي،   (ر.ك:

هاي و الگوهاي توسعه استخراج و در نهايت به ارائـة مـدل نظـري     كدگذاري باز از ميان نظريه
  ارتباط علوم انساني و اجتماعي با مفهوم توسعه منتهي خواهد شد.

  
 تبيين جايگاه انسان. 2

رو اهميـت دارد كـه جايگـاه انسـان در ايـن       آن هاي توسعه از بازشناسي جايگاه انسان در برنامه
عبارتي اگر انسان در كـانون   دهد. به ها الزامات و راهبردهاي توسعه را تحت تاثير قرار مي برنامه
رو كاسـته  عنوان ابـزار توسـعه فـ    هاي توسعه قرار نداشته باشد جايگاه انسان به ها و برنامه نظريه

) و اگـر انسـان در كـانون ايـن     Malthus, 2004: 96-118اي، ر.ك:  خواهد شد (براي ديدن نمونه
ا و آزادي انسـان خواهـد بـود    هـ  هـا، توانـايي   ها قرار گيرد هدف توسعه افـزايش قابليـت   برنامه
پيش  ). بر اساس اين رويكردها راهبردهاي متفاوتي نيز براي توسعه درSen, 2000: 13-54  (ر.ك:

جاي تمركز  هاي توسعه قرار گيرد به گرفته خواهد شد. به اين معنا كه اگر انسان در كانون نظريه
بر مفاهيم كمي، مفاهيم كيفي توسعه مورد توجه خواهد گرفت و از راهبردهايي چـون توسـعة   

  شود. محور و ... استفاده مي آموزش، جامعة دانش
ها و محيط اطراف  هاي توسعه در ارتباط با ديگر موجودات و پديده جايگاه انسان در نظريه

رو ايـن مفهـوم مبتنـي بـر نظـام فلسـفي و شـرايط تـاريخي و          شـود. ازايـن   او صورتبندي مـي 
هـاي   ها و برنامـه  كند. جايگاه انسان در نظريه هاي مختلف نمود پيدا مي شناختي در نظريه جامعه

كتــب كالســيك اقتصــاد در ارتبــاط بــا اقتصــاد و جهــان مــادي معنــا پيــدا كــرد توســعه در م
).  به اين معنا هدف از توسعه، رشد اقتصادي و بهبود وجه كمـي  14- 7: 1357اسميت،   (ر.ك:

. )45:  1388 ،يهمتـ ر.ك: (گذاري انسان بود   زندگي انسان و ابزارهاي آن؛ كار، توليد و سرمايه
ها قرار نداشت بلكه صرفاً وجه مـادي زنـدگي انسـان در     انون اين ايدهبنابراين خود انسان در ك

هـا در ايـن نظـام     با ديگر پديدهها و الگوهاي توسعه قرار داشت. ارتباط انسان  كانون اين نظريه
اساس حداكثرسازي سود انسان از محيط اطراف در قالـب كمـي آن صـورتبندي شـده بـود      بر
بـرداري از   رو در اين چارچوب بهره ). ازاينBentham, 1836: 14-27اي، ر.ك:  ديدن نمونه  براي(

  1گرفت. ها توسط انسان بدون توجه به عواقب بلندمدت آن صورت مي پديده
مفهوم توسعة كمي با اين نقد مواجه بود كه موجب تضـعيف بعـد معنـوي انسـان و نظـام      

وهاي توسعة كيفـي رشـد   هاي توسعه الگ رو در سير تاريخي نظريه اخالقي او شده است. ازاين
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هاي توسعه در تبيين جايگاه انسان در نظام هسـتي آن را در   پيدا كردند. در اين چارچوب نظريه
هاي متاخر توسعه  ارتباط با موجودات ديگر و محيط اطراف قرار دادند؛ به همين دليل در نظريه

. جايگـاه  )115: 1384 افقـه، ر.ك: (توجه به محيط زيست و نظام اخالقي نمود بيشتري يافـت  
ها در ارتباط با محيط اطراف و بسترهاي فرهنگي و اجتماعي تبيـين شـد.    انسان نيز در اين ايده

در اين الگوها وجه كيفي و اجتماعي زندگي انسان در كانون توجه قرار داشت و جايگاه انسـان  
يـن الگوهـا   انسـان در كـانون ا   با عملكرد آن در اجتماع تبيين شـده بـود. بـه ايـن معنـا خـود      

نداشت بلكه وجه اجتماعي و فرهنگي زندگي او مورد توجه اين الگوها بود. راهبردهـايي    قرار
كه بر اساس اين ايده نيز ارائه شد مبتني بر تامين وجه اجتماعي زنـدگي انسـان بـود، از جملـه     

  2راهبرد عدالت توزيعي و رفع فقر.
هاي توسعه قرار گرفت. جايگاه انسان  نامهمحور، انسان در كانون بر در الگوهاي توسعة انسان

در اين چارچوب در ارتباط با خود و جهان پيرامون بازتعريف و با توجه به اين رويكرد افزايش 
  3هاي انسان راهبردهاي توسعه را شكل داد. ها و تامين آزادي ها و توانايي قابليت

قتضيات تـاريخي، فرهنگـي و   ها و الگوهاي توسعه براساس م تبيين جايگاه انسان در نظريه
گيرد. بنابراين علوم انساني و اجتماعي با صورتبندي نظام فلسفي و معرفت  اجتماعي صورت مي

شناسي و روانشناسي  شناسي، حقوق، انسان هاي تاريخ، الهيات و اخالق، جامعه حاصل از دانش
هـا و الگوهـاي    در نظريـه  و ارائة تعريف از جايگاه انسان در نظام آگاهي به تبيين جايگاه انسان

  كند. توسعه كمك مي
 

 دهي نظام معرفتي شكل. 3
عنوان يكي از مسائل فلسـفي، از زمـان سـقراط تـا      شناخت يا معرفت و شرايط مترتب بر آن به

هـاي   كنون انسان را به خود مشغول كرده است. شناخت، راه ارتباط انسان با جهان اسـت و راه 
رو  )؛ ازاين11: 1392 ،يزاگزبسكدهد ( ماهيت آدمي را شكل مي شناخت انسان از جهان پيرامون

انسـان، ماهيـت او را نيـز     تبيين مقتضـيات شـناخت عـالوه بـر تبيـين حـوزة فهـم و آگـاهي        
معناي مجموعه دانش و شناخت انسـان از خـود و    دهد. نظام معرفت يا نظام آگاهي به مي  شكل
به دست آمـده اسـت   » تفكر«و » حس«مانند هاي پيرامون است كه بر اساس ابزار خاص  پديده

  ).172- 113: 1394 ن،يمارت: ك.ر(
شناخت انسان از هر پديده، شرايط معرفـت بـه آن پديـده را ايجـاد كـرده و مجمـوع ايـن        

هـاي   دهد كه به او امكـان برقـراري ارتبـاط بـا پديـده      ها نظام آگاهي انسان را شكل مي معرفت
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هـا و ارتبـاط    نسـان از پديـده  بتنـي بـر چگـونگي شـناخت ا    دهد. نظام آگاهي، م پيرامون را مي
هـا   است. به اين معنا تعريف انسان از هر پديده و تبيين جايگاه و ارتباط آن با ساير پديده  ها آن

عنوان مثـال تعريـف نظـام سياسـي و چگـونگي       دهي نظام آگاهي انسان موثر است. به در شكل
كل گرفته در حوزة علم سياست است و تبيين ارتباط آن با حوزة عمومي و خصوصي، دانش ش

ها چون اقتصاد، طبيعـت و ... نظـام آگـاهي انسـان را      جايگاه و ارتباط اين حوزه با ساير حوزه
كند و هويـت   دهد. نظام آگاهي انسان هويت و ماهيت دنياي پيرامون او را تعريف مي شكل مي

عنـوان مثـال بـا تغييـر      گيـرد. بـه   ل مـي انسان در تعامل نظام آگاهي انسان با جهان پيرامون شك
ها با يكديگر پس از رنسـانس هويـت    چگونگي شناخت انسان از جهان پيرامون و رابطة پديده

  انسان جديد متفاوت از هويت انسان در ادوار پيشين تلقي گرديد.
ها و الگوهاي توسعه دو كاركرد متفاوت دارد. از سويي  نظام معرفت انسان معاصر در نظريه

گيـري   هاي توسعه تاثير گذاشته و منجر به شكل هاي معرفتي در هر دورة تاريخي بر نظريه ظامن
هـاي   شوند و از سوي ديگر با اجراي الگوهاي توسعه، چارچوب الگوهاي خاصي از توسعه مي
دهـد. تـاثير نظـام     گيرد كه نظام معرفتي را تحت تـاثير قـرار مـي    مشخصي در جوامع شكل مي

عنـوان مثـال در    گيـرد. بـه   هاي علمي صورت مي هاي توسعه از طريق پارادايم همعرفت بر برنام
گرا متاثر از علوم رياضي و تجربي بر علوم حاكم شده بـود، الگوهـاي    اي كه پارادايم اثبات دوره

شد. به همين دليل الگوهاي توسـعه در ايـن دوره    توسعه نيز در قالب اين نظام معرفتي ارائه مي
مفاهيم كمي بود. از جمله الگوي توسعة سوسياليستي و الگوي توسعة مبتني بـر   اغلب مبتني بر

شوند. اما بـا تغييـر نظـام آگـاهي      هاي توسعه محسوب مي نظرية نوسازي كه از نسل اول نظريه
محـور   ) رويكرد كمـي د: 1381انسان و بازيابي جايگاه علوم انساني و اجتماعي (ر.ك: براهمن، 

  اي كيفي در حوزة توسعه نمود پيدا كرد.تعديل شده و رويكرده
 مفهـوم  در ياساسـ  يبـازنگر گرايي موجب شـد بـا    نظام آگاهي جديد پس از دوران اثبات

مدرن با تاكيد بر تكثر  پسا  عنوان مثال گفتمان ، ابعاد كيفي توسعه مورد توجه قرار گيرد. بهتوسعه
هاي چند وجهي از مفهوم توسعه  تعريفو توجه بر مقتضيات فرهنگي و اجتماعي، ارائة   انديشه

را امكانپــذير كــرد. الگوهــاي توســعه نيــز بــر اســاس ايــن نظــام معرفتــي وجــه فرهنگــي و   
هـاي معرفتـي و علمـي، الگوهـاي      شدن پـارادايم  كشيده يافتند. پس از آن با به چالش   ماعياجت

  ح شد.توسعه بر وجه انساني توسعه توجه بيشتري كرد و مفهوم توسعة انساني مطر
هاي آن وظيفة علـوم انسـاني و اجتمـاعي و     هاي معرفت و تبيين مولفه صورتبندي اين نظام

شناختي است. چراكـه دسـتاوردهاي انسـان در حـوزة علـوم       معرفت فلسفي، تاريخي و جامعه
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هاي معرفتي نشده است بلكه تأمل و  گيري پارادايم طبيعي يا رياضي خود به خود منجر به شكل
سفي در مورد دستاوردهاي بشري و چگـونگي حصـول معرفـت نـزد انسـان بـه       گفتگوهاي فل

گيـري معرفـت در مـورد     هاي معرفتي كمك كرده است. عالوه بر آن شـكل  گيري پاراديم شكل
ها و اشيا و جهان پيرامون انسان نيز توسط علوم انساني و مفاهيمي امكانپذير است كه اين  پديده

شده از طريق علوم ديگر در قالب مفاهيم علوم انساني  ي دانش كسبعبارت اند. به علوم ارائه كرده
گيري اين معرفت نيز توسط  آيد. بستر شكل صورتبندي شده و به قوة فهم و ادراك انسان در مي

سـازد،   علوم انساني و از طريق زبان و ادبيات كه امكان تعامل، گفتگو و فهم مشترك را مهيا مي
دهد.  سير تطور مفاهيم و انباشت تجربه و معرفت را در اختيار قرار ميشود. تاريخ،  امكانپذير مي

فلسفه نيز امكان تفكر را مهيا ساخته و علوم ديگر انساني و اجتمـاعي قابليـت تفكـر انسـان را     
  كند. تقويت مي

كند. به همين دليـل   گيري نظام معرفتي كمك مي عالوه بر اين، الگوهاي توسعه نيز به شكل
د كـه الزامـاتي را بـر جوامـع     الگوهـاي توسـعه اغلـب بـا ايـن نقـد مواجـه هسـتن        ها و  نظريه
هـا هماهنـگ نيسـت. بـر ايـن       اند كه با مقتضيات فرهنگي، تاريخي و اقتصادي آن كرده  تحميل

 غالمحسن، ،يمحمد: ك.راند ( عنوان ابزار استعمار توصيف شده هاي توسعه به اساس گاه نظريه
شت ممكن است توهم توطئه را در خود مستتر داشته باشد اما بـه  ). اگرچه اين بردا251: 1393

اين امر اشاره دارد كه صورتبندي مشخصي از نظام ارزشي، تاريخي و همچنين معرفتي در پس 
تحـت تسـلط نظـام دانـايي مسـلط       اين الگوها به ديگر جوامـع تحميـل شـده و ايـن جوامـع     

هـاي   دنبـال رهـايي از نظـام    هاي توسعه به برنامه اند. به همين دليل برخي از الگوها و گرفته  قرار
دهي نظام معرفتي خاص هستند. از جمله نظرية سـاختارگرايي و نظريـة    معرفتي حاكم و شكل

نيافته را كه ديدگاه مسلط عصر نوسازي اسـت   يافته و توسعه وابستگي، مفهوم كشورهاي توسعه
معنـاي تغييـر    اين تغيير به 4يگزين كردند.پيرامون را جا- را تغيير دادند و مفهوم كشورهاي مركز

نظام آگاهي و صورتبندي مسائل است. چراكه با تغيير اين مفـاهيم و صـورتبندي ايـن رابطـه،     
شـد و الگـوي روابـط كشـورها نيـز       مانده خارج ارتباط اين كشورها از حالت پيشرفته و عقب

ط اين كشـورها نيـز در پـيش    كه توس  اساس آن بازتعريف گرديد. عالوه بر آن الگوي توسعهبر
گرفته شده بود، تغيير كرد و راهبردهاي متفاوتي چون راهبرد اقتصاد درونزا يا ديگـر الگوهـاي   

  توسعه مورد توجه قرار گرفت.
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 انداز ترسيم چشم. 4
دهي جوامع انساني است.  انداز و جهت ها و الگوهاي توسعه، ترسيم چشم يكي از وظايف نظريه

هاي توسعه مانند نظرية ماركسيستي توسعه، وضع مطلـوب جامعـه،    هاي ابتدايي نظريه در نمونه
كند. اين  اي به آن دست پيدا مي مرحله 5جامعة كمونيستي است كه هر جامعه با گذار از الگويي 

 ,Marx: ك.ر( سـم ياليسوسو  يدار هيسـرما ، سميفئودالي، دار برده، هياول كمونحل عبارتند از مرا

هـت گـذار بـه مراحـل مختلـف را      رو اين انديشه الگويي مشخص ج ). ازاين139-205 :1946/1
عنـوان نمونـة ليبـرال     تو نيـز بـه  كند كه جوامع انساني بايد آن را طي كنند. نظرية روسـ  مي  ارائه
مقابل آن نظريه همين خصلت را دارد. اين الگو نيز مسير جوامع انساني براي رسيدن به نمونة در

 حركـت  ، زيخمرحلة  ، تحول آغازي، سنت اجتماعجامعة ايدئال را مشخص كرده است كه شامل: 
  ).Rostow, 1960: 4-17: ك.راست ( انبوه مصرف و تكامل طرف به

عنوان الگوي ايدئال  ختارگرايي نيز جامعة صنعتي را بهالگوهاي ديگر توسعه مانند نظرية سا
هـا و طـي مسـير مشـخص      دنبال آن هستند كه با تغيير مولفه كنند و به جامعة انساني معرفي مي

هاي توسعه بـا   ها و برنامه رو نظريه جوامع سنتي به سمت جوامع صنعتي سوق داده شوند. ازاين
شناختي و ... در صدد  معرفت فلسفي، تاريخي، جامعهگرفتن از علوم انساني و اجتماعي و  كمك

  كنند. تصوير جامعة آرماني هستند و راهبردهاي الزم براي رسيدن به آن جامعه را ترسيم مي
اساس وظايف علوم انساني است. انسان برانداز براي زيست انساني و جامعه از  ترسيم چشم

شـناختي نسـبت بـه ترسـيم      مقتضيات جامعـه بيني، تاريخ، نظام اعتقادي و  نظام فلسفي و جهان
كند. به بياني علوم رياضي و طبيعي وظيفة تعيـين   انداز زندگي و سير جامعة خود اقدام مي چشم

هدف زندگي انسان را بر عهده ندارد و به دليل ماهيت انسان اين امر وظيفة علوم انساني اسـت  
وظيفه بر اساس انباشت معرفت تـاريخي و  انداز آيندة جامعة انساني را تعيين كند. اين  كه چشم

يـرد كـه صـورتبندي آن بـر عهـدة      گ فلسفي و مقتضـيات اجتمـاعي و فرهنگـي صـورت مـي     
انساني است. به عبارتي علوم انساني وضع مطلوب جامعة انساني را ترسـيم و الزامـات و     علوم

معنـاي تعيـين    بـه ريزي بـراي توسـعه    كند. در اين چارچوب، برنامه راهبردهاي آن را تعيين مي
اهداف، ترسيم وضعيت مطلوب و انتخاب مسير و ابزار، از وظايف علوم انساني است كه علـم  

 كند. مديريت در تحقق آن به انسان معاصر كمك مي
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 تبيين مفهوم توسعه. 5
انـد.   هاي مختلفي تعريف شـده  هاي توسعه به شكل مفهوم توسعه در هر كدام از الگوها و نظريه

تعريفــي از توســعه منجــر بــه  رو اهميــت دارد كــه انتخــاب هــر وم توســعه ازآنتعريــف مفهــ
رو تبيـين   شود. ازايـن  مي  گرفتن الزامات و راهبردهاي خاص در جهت رسيدن به توسعه درپيش

اين مفهوم در نظام آگاهي جامعه، در جهت در پيش گرفتن مسير توسعه الزامي است. به همين 
دنبـال ايـن اسـت كـه مفهـوم       پردازي در مورد توسعه به  نظريه جاي دليل رويكرد پساتوسعه به

اصـفهاني، حبيبـي،    طريق الزامات توسعه را تبيين كند (سميعي توسعه را بازتعريف كرده و ازاين
1394 :57 -58.(  

ها و الگوهاي توسعه ابتدا به معناي رشد كمـي و توسـعة اقتصـادي     مفهوم توسعه در نظريه
عريفي كمي از توسعه و تاكيد بر انباشت سرمايه در قالـب صـنعتي آن،   تعريف شده بود. ارائة ت

با گـذار از سـاحت كمـي،     5هاي توسعه قرار گيرد. موجب شد توسعة صنعتي در اولويت برنامه
هـا و   تعريفي كيفي از توسعه نيز ارائه شد. ارائة تعريف كيفي از مفهوم توسعه موجب شد برنامه

. راهبردهـايي كـه   هاي اجتماعي و فرهنگي زندگي انسان توجه كنند الگوهاي توسعه به ساحت
 6فرهنگي بود. اساس اين تعريف در پيش گرفته شد توسعة سياسي، توسعة اجتماعي و توسعةبر

ها ايجاد مشاركت، تامين نيازهاي اولية انسان، آموزش، تامين امنيت  به همين دليل در اين برنامه
  هاي توسعه قرار گرفت. و ... در قالب نيازهاي جامعة معاصر انساني در اولويت برنامه

گري نيز با ارائه تعريف متفاوت از مفهوم توسعه در ساحت اجتماعي و انساني، بسترهاي دي
هـاي انسـاني و    جهت توسعه در نظر گرفته شد. بر اساس اين تعريف راهبـرد تقويـت قابليـت   

هاي اقتصادي و توسعة صنعتي يا توجه بـه وجـه فرهنگـي     جاي تقويت زيرساخت اجتماعي به
  7توسعه در اولويت قرار گرفت.

ــا  ــوم توســعه در بســتري ت ــه تعريــف از مفه ــر اســاس مقتضــيات خــاص  ارائ ريخي و ب
هاي كمي زندگي انسان  گيرد. بنابراين اگرچه علوم انساني و اجتماعي در تبيين مولفه مي  صورت

هاي  گيرد اما تبيين مولفه مانند نيازهاي زيستي (معيشت، بهداشت و ...) از ديگر علوم كمك مي
هـاي انسـان،    كيفي توسعه از جمله مشاركت سياسـي، مشـاركت اجتمـاعي، رواداري، قابليـت    

هاي تاريخمند هستند و در  هاي مذكور، مولفه اي انسان و ... را خود بر عهده دارد. مولفهه آزادي
گيرند در حالي كه علوم طبيعي و رياضي به اين بسترها  بسترهاي اجتماعي و فرهنگي شكل مي

  توجه ندارند.
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 تاريخمندي. 6
خت نظريـة توسـعه   كند. نخست برسا تاريخمندي در الگوهاي توسعه در دو وجه نمود پيدا مي

بر اساس سير تاريخي مشخص و ديگري ارائة الگوي توسعه در بستري تاريخي. به ايـن معنـا،   
اند؛ مانند نظريـة مـاركس    ها و الگوهاي توسعه گاه بر اساس رويكردي تاريخي ارائه شده نظريه

ي اي تاريخمند است و بر اساس تاريخ جوامع اروپايي، سـير تـاريخي مشخصـي بـرا     كه نظريه
و  يدار هيسـرما ، سـم يفئودالي، دار بـرده ، هيـ اول كمـون گانـة   گذار به توسعه، شامل مراحل پـنج 

). نظرية روستو نيز مبتني بر طي يك Marx, 1946/1: 139-205: ك.رارائه كرده است ( سمياليسوس
 و تكاملسمت  به حركت، زيخ، مرحلة تحول آغازي، سنت اجتماعمسير تاريخي مشخص شامل 

). ترسيم ايـن مراحـل تـاريخي بـراي     Rostow, 1960: 7-14: ك.رارائه شده است ( انبوه مصرف
شناسي اسـت. چراكـه    جامعه و تصوير وضع ايدئال بر عهدة علوم انساني و علم تاريخ و جامعه

  علوم ديگر توان ترسيم سير تاريخي جوامع را ندارند و علومي تاريخمند نيستند.
هـاي توسـعه بـه بسـترهاي       جوامع، برخي از الگوها و نظريـه عالوه بر تدوين سير تاريخي 

هـاي توسـعه را بـر اسـاس      تاريخي جامعه نيز توجه دارند و به دنبـال ايـن هسـتند كـه نظريـه     
اي تاريخمند است  عنوان مثال نظرية وابستگي نظريه هاي تاريخي هر جامعه ارائه كنند. به ويژگي

 :Gunder Frank, 1969: ك.رتاريخي بررسي شود ( و مدعي است كه امر توسعه بايد در بستري

هاي ديگر را نپذيرفته  ارائه شده از مفهوم توسعه توسط نظريه  ). نظرية پساتوسعه نيز تعريف3-6
كنـد. در مقابـل ايـن     شناختي جسـتجو مـي   و اين مفهوم را در بستري فلسفي، تاريخي و جامعه

الگـوي  عنـوان مثـال    ه تاريخمنـد نيسـتند. بـه   الگوها، الگوهاي ديگر توسعه نيز وجود دارند كـ 
نوسازي در بستري تاريخي ارائه نشده و ايدة همگرايي آن موجـب شـده اسـت تـا بسـترهاي      

بـردن بـه اهميـت     تاريخي جوامع ناديده گرفته شود. البته اين الگو نيز در سير تطور خود با پـي 
و بـراي هـر جامعـه شـرايط     بستر تاريخي توسعه، به مقتضيات تاريخي هر جامعه توجـه كـرد   

  خاصي براي گذار به توسعه در نظر گرفت.
  
 بندي حقوق انسان صورت. 7

بندي و ترسيم مسير تـامين نيازهـاي اوسـت. در     صورتبندي حقوق انسان، تبيين نيازها، اولويت
هـاي مـادي، عليـرغم توجـه ضـمني بـه ديگـر         هاي كالسيك توسعه، با توجه به اولويت نظريه

صراحت صورتبندي  ن، حقوق انسان در حوزة اقتصاد و در قالب آزادي اقتصادي بهنيازهاي انسا
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رو در اين الگو ساير نيازهاي انسان، بيان آشكار نداشتند. حقـوق اقتصـادي بـر     ازاين 8شده بود.
ها در حوزة اقتصادي و حوزة  حق مالكيت، محدودة فعاليت اقتصادي و چگونگي فعاليت انسان

دنبـال   هـاي كالسـيك اقتصـاد بـه     اقتصاد تاكيد دارد. بر اين اساس نظريـه  دخالت دولت در امر
ها است تا حوزة اقتصاد از سيطرة قدرت  گذاري انسان رسميت شناختن حق تجارت و سرمايه به

  حكومت خارج شود.
دنبـال   الگوهاي فرهنگي و اجتماعي توسعه عالوه بر حقـوق انسـان در حـوزة اقتصـاد، بـه     

از جملـه، حـق تـامين    هاي فرهنگـي، سياسـي و اجتمـاعي     ان در حوزهصورتبندي حقوق انس
اجتماعي و رفاه، حق انتخاب اجتماعي (شغل، مذهب و ...)، حق انتخاب سياسي، حق مالكيت، 

هاي مدني (شركت در اجتماعات، راهپيمـايي، صـحبت بـه زبـان مـادري و ...)، امنيـت،        آزادي
هـاي توسـعة    در بعد حقـوق سياسـي، نظريـه   ثال عنوان م به 9است.آموزش، بهداشت و برابري 

رسميت شناختن حق انتخاب سياسي و مشاركت سياسي افراد جامعه هسـتند   دنبال به سياسي به
زبـان   و در بعد حقوق فرهنگي نيز بر حفظ هويت فرهنگي و فردي از جمله حـق آمـوزش بـه   

  ند.مادري، حفظ آداب و رسوم، برابري و عدم تبعيض در جامعه تاكيد دار
محور نيز حقوق فردي انسان معاصر را با توجه به نيازهـاي جديـد،    هاي توسعة انسان نظريه

  اند. شناسايي و بر اساس آن الگوي توسعه ارائه كرده
هـاي انسـاني دارد. بنـابراين     هاي انسان و استفاده از قابليت حقوق انساني تاكيد بر آزادي 10

هاي مختلف  ائة تعريف جديد از حقوق انسان در ساحتدنبال ار محور توسعه، به الگوهاي انسان
اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي است. تبيين محدوده و تعريف اين حقوق بر عهدة علوم 

شناسي، تاريخ و مطالعات  انساني و اجتماعي از جمله حقوق، علوم سياسي، روانشناسي، جامعه
يابـد و تبيـين ايـن     و اجتماعي معنـا مـي   زباني است. چراكه حقوق انسان در بسترهاي فرهنگي

بسترها بر عهدة اين علوم است در حالي كه علوم ديگر به بسترهاي اجتماعي و فرهنگي زندگي 
  پردازند. انسان نمي

  
 آزادي انسان. 8

در اقتصـاد كالسـيك    كـار  و كسـب  يآزادمعناي  هاي توسعه در آغاز به مفهوم آزادي در نظريه
رو تبيين حدود آزادي انسان بود كـه   ). ازاينSmith, 1928: 160-172, 523-617: ك.رمطرح شد (

معناي محدود كردن دولت در امور  پاية توسعه و توسعة اقتصادي را مهيا كرد. اين مفهوم ابتدا به
اقتصادي بود اما به اين معنا محدود نماند. با بسط اين مفهوم، مفهوم توسعه نيز بسط يافـت. در  
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هاي توسعة سياسـي   معناي آزادي سياسي تعبير شد و در قالب نظريه مفهوم به سير تاريخي، اين
هـاي اجتمـاعي و    ). سپس اين مفهوم در قالب آزاديMill, 1948: 179-197: ك.رمطرح گرديد (

ني، شـركت در اجتماعـات و ...   فرهنگي مانند توانايي مشاركت اجتماعي، ايجـاد نهادهـاي مـد   
دي به اين حدود نيز محدود نماند و اين مفهوم چنان بسط يافت كـه  يافت. البته مفهوم آزا  نمود

معناي توسعه تعبير شد. به اين معني كـه هـدف از توسـعه، آزادي و بـدون آزادي،      در نهايت به
  ).Sen, 2000: 13-54تحقق توسعه غيرممكن تصوير شد (ر.ك: 

فيزيكـي و مـادي   هـاي   بـه محـدوديت  تعريف آزادي انسان و تبيين محدودة آن بـا توجـه   
گيـرد و ايـن    اساس نظام فلسفي، تاريخي، اعتقادي، اخالقي، معرفتي و سياسـي صـورت مـي   بر

عبـارتي ايـن وظيفـة فلسـفه و      بسترها همگي در حوزة علوم انساني و اجتماعي قرار دارند. بـه 
شناسي، حقوق و روانشناسي است كه حدود و  علومي چون علم اخالق و الهيات، تاريخ، جامعه

هـاي سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي و      هـاي توسـعه در سـاحت    غور آزادي انسان را در برنامهث
فرهنگي تبيين كنند. در حالي كه موضوع معرفت علوم طبيعي و رياضي، انسان نيسـت و آزادي  

تواند معطوف  ها مي ها و دستاوردهاي آن شود؛ اگرچه يافته ها محسوب نمي انسان قلمرو علم آن
  ان باشد.به آزادي انس

  
 تبيين عدالت. 9

رو اهميت دارد كه تبيـين جايگـاه آن    ريزي براي توسعه تبيين مفهوم عدالت ازآن در مسير برنامه
سـازد.   هاي توسعه را مشـخص مـي   هاي توسعه راهبردهاي مورد نظر برنامه ها و برنامه در نظريه

ب به عدالت در حـوزة توليـد   اين مفهوم در الگوهاي اولية توسعه كه مبتني بر نوسازي بود، اغل
شدن جايگاه اخالق در الگوهاي توسعه، توزيع ثروت در مقابل  ثروت توجه داشت. اما با مطرح

  پردازان توسعه قرار گرفت. توليد ثروت نيز مورد توجه نظريه
يافتـه و تقابـل كشـورهاي     با پديدارشدن مسئلة فقر و شكاف طبقاتي در كشورهاي توسـعه 

هـاي توسـعه    يابي مفهوم عدالت در الگوهـا و نظريـه   حال توسعه، نياز به جاي يافته و در توسعه
هايي چون نظرية نيازهاي اساسي شكل گرفـت كـه در    بيشتر احساس شد. به همين دليل نظريه

ها از جمله نيازهاي معيشتي و  آن مفهوم اخالق و عدالت در قالب تامين حقوق اولية تمام انسان
). پس از Maslow, 1970: 19-105; Maslow, 1959: 119-137 :ك.ربود (بهداشتي صورتبندي شده 

آن نيز مفهوم عدالت در حوزة توسعة فردي مطرح شد. به اين معنا كه بايد امكانات براي ظهور 
ها مهيا باشد. با تعريف مفهوم عدالت راهبردهاي توسعه نيز  ها انسان و بروز استعدادها و توانايي
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گذاري صنعتي در عصر نوسازي، راهبرد عدالت توزيعي  چون راهبرد سرمايهاز آن متاثر شد. هم
هـا در   كـار بسـتن قابليـت    و اجتماعي در الگوهاي اجتماعي و فرهنگي و راهبرد عدالت در بـه 

  توسعة انساني.
ارائة تعريف و تبيين حدود مفهوم عدالت با مفهوم اخالق ارتباط دارد و در ارتباط انسان بـا  

هـا بـا    يابد. در حالي كه علوم طبيعي و رياضي در بررسي ارتبـاط پديـده   ن معنا ميجهان پيرامو
دهند. بنابراين اصول اخالقي و عدالت در حوزة  يكديگر اصول اخالقي را مورد توجه قرار نمي

اخالقـي و علـم   - تواند بـا كمـك نظـام فلسـفي     يابد. اما علوم انساني مي ها معنا نمي معرفت آن
ريخ و حقوق، مفهوم عدالت را تعريف و حـدود آن را تبيـين كنـد تـا الگـوي      شناسي، تا جامعه

  مناسبي براي توسعه در پيش گرفته شود.
  

 ها بندي انگيزه صورت. 10
پـردازان توسـعه قـرار     نظريـه  صورتبندي انگيزة انسان در مسـير توسـعه از ابتـدا مـورد توجـه     

عنوان انگيـزة غالـب    به يشخص افعمن بيتعق و فرد اصالتاست. در الگوهاي كالسيك،   گرفته
دهي انگيزه در حوزة توسعة اقتصادي با  در اين الگو شكل 11توسعة اقتصادي معرفي شده است.

)؛ به اين معنا انگيزة توسعه در قالب Bentham, 1836: 14-27: ك.رمفهوم اصالت سود معنا يافته (
لگوهاي بعـدي توسـعه از حالـت    ها و ا مفاهيم كمي تعريف شده است. اما اين مفهوم در نظريه

هاي اقتصادي  كمي خارج شد و صورتي كيفي نيز پيدا كرد. بنابراين اين مولفه در قالب نابرابري
هاي توسعه مدعي شدند كه انگيـزة اصـلي توسـعه مقابلـه بـا       صورتبندي شد. پس از آن نظريه

). بـه همـين دليـل    Amin, 1974: 44-90هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي اسـت (ر.ك:    نابرابري
ها نيز  محور صورتبندي شد. راهبردهايي كه در اين الگو هاي جامعه انگيزة توسعه در قالب انگيزه

  ها معنا يافت. به كار بسته شد همچون عدالت توزيعي، فقرزدايي و ... در قالب همين انگيزه
انگيزة اصلي انسان براي ها،  محور، آزادي انسان و توسعة قابليت هاي توسعة انسان در نظريه

). به اين معنا انگيزة افراد در جهت توسـعة  Sen, 2000: 13-54طي مسير توسعه بيان شده است (
اي كـه افـراد از طريـق توسـعة فـردي بـه        گونـه  عنوان عامل توسعه بيان شده است، به فردي به
ويكرد بـه توسـعه   كنند. راهبردهايي كه بر اساس اين ر يافته كمك مي گيري جامعة توسعه شكل

ارائه شده است، مبتني بر نيازهاي عالي، سامان يافته كه در الگوهاي پيشين توسعه مورد توجـه  
  قرار نگرفته است.
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هـاي   يابي الگوي توسعه موثر است. به همين دليـل نظريـه   صورتبندي انگيزة افراد در شكل
يافتـه   آن طريق به جامعة توسعه هاي انسان هستند تا از دهي انگيزه توسعه به دنبال تبيين و شكل

دنبال اين هستند تا انگيزة توسـعه را در   عنوان مثال الگوهاي توسعة اجتماعي به نزديك شوند. به
دنبال آن است تـا انگيـزة افـراد را در     هاي جمعي سامان دهند. الگوي نهادگرا نيز به قالب انگيزه

 وهسـتند   جامعـه  در يبـاز  قواعـد  هادهـا نقالب نهادها سامان دهد. اين الگـو اعتقـاد دارد كـه    
دهي انگيـزة افـراد در قالـب ايـن      دهند. از ديدگاه اين رويكرد نظم را شكل مي افراد يها زهيانگ

دنبـال   ي توسـعة انسـاني نيـز بـه    تواند موجبات توسعة پايدار را فراهم سازد. الگوهـا  نهادها مي
  امعه شود.هستند انگيزة توسعة شخصي تبديل به موتور توسعة ج  اين

ها موثر نيست و قوانين طبيعت  گيري پديده در علوم طبيعي و رياضي انگيزة انسان در شكل
كنند. بنابراين موضوع انگيزة انسان در اين علوم مورد مطالعه  بدون دخالت انگيزة انسان عمل مي

م گيرد. در اين چارچوب، علوم انساني موظف است بـر اسـاس نظـام معرفتـي و نظـا      قرار نمي
زم بــراي توســعه را صــورتبندي و هــاي ال آگــاهي و مقتضــيات اجتمــاعي و فرهنگــي انگيــزه

توانـد   شناسي، اقتصاد، تاريخ و معرفت فلسفي مـي  رو علوم روانشناسي، جامعه دهد. ازاين  شكل
  سازند. مند مي را نظام  هاي مشخص سامان داده و آن  هاي انسان را در قالب انگيزه

  
  صي و حوزة عموميتعريف حوزة خصو. 11

دنبال تبيين حوزة عمومي و خصوصي جامعه بودند. تبيـين   ها و الگوهاي توسعه از ابتدا به نظريه
هـاي اقتصـادي،    رو اهميت دارد كه با قرار گرفتن هـر يـك از حـوزه    آن ها از محدودة اين حوزه

آن اجتماعي، سياسي و فرهنگي در حوزة عمومي يا خصوصـي محـدودة مشـاركت انسـان در     
عنوان مثال خارج شدن سياست از محدودة خاص و قرار گرفتن آن در حوزة  شود. به تعيين مي

شـود. در   عمومي موجب مشاركت سياسي بيشتر، آگاهي سياسي فزاينده و توسعة سياسـي مـي  
هاي توسعه خروج حوزة اقتصاد از حوزة تسـلط دولـت و قـرار گـرفتن آن در      نسل اول نظريه

  12تجارت آزاد شرايط را براي توسعه مهيا كرد. حوزة عمومي و امكان
تعريف حوزة عمومي و خصوصـي جامعـه و بسـط حـوزة عمـومي در الگوهـاي توسـعة        

رو رونـد توسـعه تسـريع شـد      اجتماعي و فرهنگي، امكان مشاركت مردم را فراهم كرد و ازاين
هاي انسان از  بليت). در الگوي توسعة انساني نيز موضوع تقويت قاMill, 1948: 179-197: ك.ر(

حوزة خصوصي به حوزة عمومي منتقل شد و توسعه، معنا و مفهوم متفاوتي پيدا كرد. بـر ايـن   
اساس راهبردهاي متفاوتي نيز براي توسـعه در پـيش گرفتـه شـد. تعريـف حـوزة عمـومي و        



 115   )بهزاد اصغريو محمدساالر كسرايي ( ... و اجتماعيالگوي تعامل علوم انساني 

 

ريـزي توسـعه جهـت ترسـيم راهبردهـا اهميـت دارد. تبيـين حـوزة          خصوصي در روند برنامه
تـاريخي و اجتمـاعي از وظـايف     مومي جامعه بـر اسـاس مقتضـيات فرهنگـي،    خصوصي و ع

شناسـي، حقـوق،    انساني و اجتماعي است و نظام فلسفي و علوم سياسي، تـاريخ، جامعـه    علوم
  شناسي و ... بايد به تبيين حدود آن بپردازد. اقتصاد، انسان

  
 تبيين نقش دولت. 12

عيين راهبردهاي توسعه، نوع مشاركت افراد جامعه تبيين نقش دولت در حوزة توسعه عالوه بر ت
تـدا در الگوهـاي كالسـيك اقتصـاد     سـازد. نقـش دولـت اب    در حوزة توسعه را نيز مشخص مي

دنبـال آن حـوزة اقتصـاد بـه      شد و به اساس ايدة مبتني بر آزادي انسان، در امر اقتصاد محدود بر
شدن ايدة كينز مبني بر  ). اما با مطرحSmith, 1928: 160-172, 523-617: ك.رمردم واگذار گرديد (

دخالت دولت در امر توسعه، دخالت دولت در حوزة اقتصاد با صورتبندي جديدي به رسميت 
ها و تسلط  ). ايدة كينز به معناي محدود كردن آزادي انسانKeynes, 1964: 372-385شناخته شد (
وظيفة ارشادي دولت در هـدايت اقتصـاد و    ها بر حوزة اقتصاد نبود بلكه به معني دوبارة دولت

بازار و همچنين تعيين مسير توسعه بود. تحديد دخالـت دولـت در امـور اقتصـادي در اغلـب      
هـا، سياسـت تعـديل     با روند رشد دخالت دولت 1980از دهة هاي توسعه پذيرفته شد و  نظريه

تبيين نقش دولت در حوزة البته ها برآمد.  اقتصادي دوباره به دنبال كاهش نقش و وسعت دولت
 را ياريبسـ  يفرودهـا  و فـراز  عنوان يك چالش در حوزة توسعه باقي مانـد و  توسعه هميشه به

  .بود شاهد
هاي توسعه محدود به حوزة اقتصـاد نمانـد و در    ها و برنامه ها در نظريه تحديد نقش دولت

يـز محـدود شـد.    الگوهاي بعدي توسعه، نقش دولت در حوزة اجتماعي، سياسي و فرهنگـي ن 
هـا   هاي توسعه از محدودة انحصار دولت ها در قالب برنامه رو سياستگذاري در تمام حوزه ازاين

گيري نهادهاي مردمي جديد كـه وظيفـة    خارج و مردم در آن مشاركت كردند. اين امر به شكل
هـوم  ). با گسترش مف18- 1: 1390 ،يزاهدراهبري توسعه را بر عهده داشتند، كمك كرد (ر.ك: 

ها كه تالش براي ظهور و بـروز   ها، نه حكومت بر انسان توسعه به توسعة انساني، وظيفة دولت
  ).Sen, 2000: 13-54: ك.رها تعريف شد ( ها در تمام زمينه هاي انسان قابليت

هـاي فرهنگـي، اجتمـاعي، سياسـي، نظـامي و حـوزة        ها در سياستگذاري تبيين نقش دولت
اكه فرايندي كيفي است، از عهدة علوم ديگر خارج است. بنابراين تبيين ريزي و اجرا ازآنج برنامه
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شناسي، تاريخ، مديريت و اقتصاد  نقش دولت در حوزة توسعه بايد توسط علوم سياسي، جامعه
  گيرد. بر مبناي مقتضيات فرهنگي، تاريخي و اجتماعي صورت 

 

 هاي توسعه راهبرد. 13
توسـعة  رشد متعـادل يـا متـوازن،    ، شدن يصنعت، راهبرد ددمج عيتوز، راهبرد باز اقتصادراهبرد 

انـد   وسـعه بـه كـار گرفتـه شـده     درونزا و برونزا و ... همه راهبردهايي هسـتند كـه در جهـت ت   
). اين راهبردها بر اساس رويكرد الگوهـاي نظـري توسـعه و    174- 173: 1375گريفين،   (ر.ك:

كنند. در  و كار مسير توسعه را ترسيم مياهداف و ابزار در دسترس، در پيش گرفته شده و ساز 
اين چارچوب الگوي توسعة اقتصادي، راهبردهايي چون راهبرد توسعة صادرات، راهبرد اقتصاد 

شدن را در پيش گرفته است. الگوي توسعة اجتماعي و فرهنگي نيز راهبرد توزيـع   باز يا صنعتي
كرده است. الگـوي توسـعة انسـاني نيـز     مجدد، رشد متعادل يا متوازن يا توسعة درونزا را الزام 

  كند. هاي انساني را توصيه مي راهبرد تامين رفاه يا رشد ظرفيت
ريزي  ها، برنامه تدوين راهبرد الگوي توسعه مبتني بر ترسيم هدف، تبيين شرايط و توانمندي

تمـاعي  ها نيز بر اساس مقتضيات اقتصادي، تاريخي و اج  گيرد. تبيين اين مولفه و ... صورت مي
رو در تدوين راهبردهاي توسعه بايـد   هر جامعه از وظايف علوم انساني و اجتماعي است. ازاين

شناسي، حقوق و مديريت كمك گرفت و راهبرد مناسب بـا   از علم تاريخ، علم سياست، جامعه
  مقتضيات جامعه ارائه كرد.

 

 سرماية اجتماعي و فرهنگي. 14
عنوان سرماية مادي تعريف شده است. چنانكـه   توسعه اغلب بهمفهوم سرمايه در الگوهاي اولية 

 13گذاري در بخش صنعت تاكيد دارند. ها و الگوها اغلب بر انباشت سرمايه و سرمايه اين نظريه
بـه توسـعة فرهنگـي و اجتمـاعي      شدن الگوهـاي ديگـر توسـعه كـه     دنبال اين الگو با مطرح به

عنوان عوامـل مهـم در گـذار بـه      و فرهنگي نيز بهداشتند مفاهيمي چون سرماية اجتماعي   توجه
معناي بسترهايي هستند كـه   اند. سرماية فرهنگي و اجتماعي در اين الگوها به توسعه معرفي شده

دادن شبكة پايداري از روابط، گذار به توسعه  كنند. اين سرمايه با شكل شرايط توسعه را مهيا مي
). به اين معنـا سـرماية اجتمـاعي در قالـب     Gunder Frank, 1969: 3-6: ك.رسازد ( را مقدور مي

كند كه مـديريت و   روابط پايدار و پيوندهاي ذهني و عيني، نظامي منسجم و هماهنگ ايجاد مي
  سازد. ها را ممكن مي مواجهه با چالش
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گيـرد و بـا تقويـت دو مفهـوم      سرماية اجتماعي در بسترهاي فرهنگي و اجتماعي شكل مي
سـازد.   روهي، امكان در پيش گرفتن راهبردهاي توسعة مناسب را ميسر مياعتماد و مشاركت گ
دهي ساختارهاي جامعه و اقتصاد مفيد است. چراكه سـرماية اجتمـاعي در    اين سرمايه در شكل
كننـده، نظـام    تـا مصـرف    كننـده  از ارتباط بين توليد  تواند با ايجاد شبكة قوي حوزة اقتصادي مي

ز سويي ديگر سرماية اجتماعي و فرهنگي با ايجاد بستر براي گفتگو و اقتصادي را سامان دهد. ا
 هـا،  هاي توسعه در همـة حـوزه   شدن راهبردها و تاكتيك هاي مشترك امكان اجرايي اخذ تصميم

ها  دهي اين سرمايه كند. نظم هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي را مهيا مي جمله حوزهاز
شناسي، مطالعـات زبـاني،    شناسي، انسان طريق علومي چون جامعهدر راستاي اهداف توسعه از 

هـا   هـاي كيفـي ايـن سـرمايه     ها، تاريخ و ... امكانپذير است كه به تبيـين ويژگـي   مطالعة فرهنگ
  پردازند.  مي
 

 سرماية انساني. 15
بـه وجـه كيفـي آن چنـدان توجـه       اي است كه در الگوهاي اوليـة توسـعه   سرماية انساني مولفه

دومـار سـرماية انسـاني    - شـده توسـط هـارود    عنوان مثال در الگوي توسعة ارائـه  است. به  نشده
در ايـن   14عنوان عامل توليد معرفـي شـده اسـت.    معناي كمي و به عنوان سرماية اصلي اما در  به

عنوان عامل توليد فروكاسته شده است. بنابراين سرماية انساني در خدمت   رويكرد نقش انسان به
نيز نه جهت توسعة خـود انسـان بلكـه     آن هايمهارت و تخصصي قرار گرفته و رشد اقتصاد

مورد توجه است. اين ايده در الگوهاي  شرفتهيپ هايتكنولوژي و ها وريافن منظور به كارگيري به
  بعدي توسعه تعديل و توسعه در خدمت انسان تعريف شد.

سـاني بـه دليـل جايگـاه آن در     در الگوهاي اجتماعي و فرهنگي، جنبة اجتماعي سـرماية ان 
). در نهايت نيـز  Amin, 1974: 44-90: ك.رساختار اجتماعي و فرهنگي مورد توجه قرار گرفت (

ترين سرماية توسعه معرفـي كـرد. در ايـن     عنوان مهم الگوي توسعة انساني، سرماية انساني را به
دي وسـيلة آن  و توسـعة اقتصـا   الگو هـدف، توسـعة انسـان و تقويـت سـرماية انسـاني اسـت       

آيد و مسير توسـعه را   ها به وجود مي شود. سرماية انساني با افزايش ظرفيت انسان مي  محسوب
). اين رويكرد بر اين امر تاكيد دارد كه توسـعه بـر   Amin, 1974: 44-90: ك.رسازد ( هموارتر مي

ايـن الگـو نـه    رو آموزش نيروي انسـاني در   يابي است. ازاين يافته قابل دست بستر انسان توسعه
گيـرد تـا از    هاي انساني صورت مي منظور ظهور و بروز قابليت منظور توسعة اقتصادي بلكه به به

  اين طريق بستر توسعه خود به خود در ابعاد مختلف آن و نه صرفاً در بعد اقتصادي مهيا شود.
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در ايـن   انسان پيونـد زده اسـت.    سرماية انساني، مفهوم توسعه را به مفهوم افزايش ظرفيت
هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و حتي اقتصادي انسان از طريق آموزش و  ميان افزايش ظرفيت
شـود و   محـور مـي   گيرد. آموزش نيروي انساني منجر به ايجاد جامعة دانش پرورش صورت مي

هـاي انسـاني    ني با تقويت مهـارت سازد. بنابراين علوم انسا اين خود موجبات توسعه را مهيا مي
يابي، توانايي حل مسئله، توانايي مشاركت، تقويت نبوغ و خالقيت،  له توانايي تفكر، مسئلهجماز

  سازد. توانايي گفتگو و رواداري، امكان توسعه را مهيا مي
  

 مشاركت. 16
هاي كليدي توسعه است. ايـن مفهـوم در    موضوع مشاركت افراد در مسير توسعه يكي از مولفه

گـذاري و رشـد اقتصـادي بـروز و      ب مشـاركت افـراد در سـرمايه   الگوهاي اولية توسعه در قال
كردنـد.   ها در مسير توسعه ايفـا   كرد. مشاركت افراد در امر اقتصاد، اولين نقشي بود كه آن  ظهور

گذاري و مشاركت در امر اقتصاد نشـان از آن دارد كـه بـدون مشـاركت      تشويق افراد به سرمايه
هـا در مسـير    اما مشاركت انسـان  15شود. نيز فراهم نميصورت كمي  مردم امكان توسعه حتي به

توسعه به مشاركت اقتصادي محدود نماند و در سير تاريخي الگوهاي توسعه بسط پيدا كرد. در 
هاي ديگر نيز شناخته شد. به همين دليل  افراد در حوزه  الگوهاي بعدي توسعه اهميت مشاركت

  ).Mill, 1948: 179-197: ك.رمطرح شد ( دنبال مشاركت اقتصادي ايدة مشاركت سياسي به
شدن توسعة اجتماعي و انساني مشـاركت اجتمـاعي و فرهنگـي نيـز در الگوهـاي       با مطرح

توسعه مورد توجه قرار گرفت و در قالب الگوهايي مانند الگوي نهادگرا سـعي شـد مشـاركت    
توسعة انسـاني، مولفـة    ). در الگويMyrdal, 1960: 38-88: ك.رافراد در امر توسعه سامان يابد (

مشاركت در سطح بسيط آن مورد توجه قرار گرفت؛ به اين معنا كه مشـاركت افـراد در قالـب    
هـا و   رو امر توسعه به مشـاركت افـراد در ارتقـاي توانـايي     توسعة فردي صورتبندي شد. ازاين

  ).Sen, 2000: 31-54: ك.رهاي خود وابسته شد ( قابليت
در امر توسعه موضوع مطالعة علوم طبيعي و رياضـي نيسـت    ها صورتبندي مشاركت انسان

چراكه موضوعات مورد مطالعة علوم طبيعي و رياضي وابسته بـه مشـاركت انسـان نيسـت امـا      
موضوع مطالعة علوم انساني و اجتماعي، انسان و جامعة انسـاني اسـت كـه در آن مشـاركت و     

بنـابراين ايـن علـوم از جملـه معرفـت       دهـد.  هاي جامعة انساني را شكل مي تعامل انساني پايه
شناسي، حقوق، فلسفه، تاريخ، روانشناسي، سياست، اقتصـاد و مـديريت وظيفـة     فلسفي، جامعه

 ها در امر توسعه را بر عهده دارند. تبيين چگونگي مشاركت انسان
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 نهادسازي. 17
فـت. در  اهميت نهادها در روند توسعه پس از جنگ جهاني دوم بيشـتر مـورد توجـه قـرار گر    

الگوهاي اولية توسعه به نهادهاي اقتصادي اهميت داده شد اما پـس از گسـترش يـافتن مفهـوم     
توسعه اهميت نهادهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي نيز در امر توسعه شناخته شـد. نهـادگرايي   

كـه  ها و نهادها و آداب و رسومي هستند  ها از طريق سازمان مند شدن رفتار انسان دنبال قاعده به
هاي اجتماعي را در قالب نهاد صـورتبندي   اند. نهادگراها تمام پديده ساختار جامعه را شكل داده

توانـد نقـش    ها مـي  ها و روابط بين آن مند كردن پديده اند و معتقدند نهادها با توانايي قاعده كرده
ندلين، مهمي در مسير توسعه از طريق ايجاد انسـجام و همـاهنگي بيشـتر ايفـا كنـد (ر.ك: سـا      

  ).133: 1393تراتوين، وندراك، 
عنوان  ها دارند. به گروهي انسان گروهي و برون دهي روابط درون نهادها نقش مهمي در شكل

دهـي ارتبـاط    هاي حاكم و غيرحاكم را شكل دهند. حتي شكل توانند رابطة گروه مثال نهادها مي
است. چراكه نهادهـا امكـان ارتبـاط    انسان با محيط اطراف نيز در قالب نهادها قابل سازماندهي 

ها در ارتباط بـا   سازند. صورتبندي نهادها و سازماندهي روابط پديده ها را مهيا مي دوسوية پديده
آيـد   دهي عناصر اجتماعي نيز تنها از علومي برمـي  يابد و تبيين و نظم عناصر اجتماعي سامان مي

هـا   ردازد نه علومي كـه موضـوع مطالعـة آن   پ كه به مطالعة انسان و رابطة او با محيط اطراف مي
  انسان و جامعة انساني نيست.

  
  گيري نتيجه. 18
گيـري ايـن مفهـوم در تعريـف و تبيـين محـدودة آن        هاي علوم انساني از ابتـداي شـكل   مولفه
بـه سـاختاربندي آن كمـك كـرده و      هاي بيشتري از ايـن علـوم   تدريج مولفه داشتند اما به  نقش
هاي انساني در آن غالـب اسـت. معرفـت انسـان      ه ارائه شد كه جنبهنهايت مفهومي از توسعدر

ها و محيط پيرامون با كمك تمام علوم از جمله علوم زيستي و طبيعي و رياضي  نسبت به پديده
گيرد ولي صورتبندي نظام معرفت در قالب علوم زيستي يا  و علوم انساني و اجتماعي شكل مي

شـناختي و    علوم انساني و با كمك معرفت فلسـفي، جامعـه   شود بلكه در قالب طبيعي ارائه نمي
شناسـي، تـاريخ، مطالعـات زبـاني،      هايي چون جامعه شود كه از طريق دانش تاريخي حاصل مي

 آيند. حقوق، روانشناسي، الهيات و اخالق به دست مي



 1401، زمستان 4، شمارة 13سال  ،يفرهنگ يپژوه جامعه   120

 

هـاي توسـعه در سـه سـطح قابـل       هاي علـوم انسـاني مسـتخرج از الگوهـا و نظريـه      مولفه
هـاي   سطح نظري و معرفتي شامل: تبيين جايگاه انسان، صـورتبندي نظـام   - 1است.   نديب دسته

سـطح راهبـردي شـامل: تاريخمنـدي،      - 2انـداز، تبيـين مفهـوم توسـعه،      معرفتي، ترسيم چشم
و  هـا  صورتبندي حقوق انسان، صورتبندي آزادي انسان، تبيـين عـدالت و صـورتبندي انگيـزه    

بيين حوزة خصوصي و عمومي، تبيين نقش دولـت، تعريـف   سطح عملي و كاربردي شامل ت  .3
راهبردهاي توسعه، صـورتبندي سـرماية اجتمـاعي و فرهنگـي، صـورتبندي سـرماية انسـاني،        

سطح در ارتباطي دو سويه و متناظر و در قالـب   3صورتبندي مشاركت انسان و نهادسازي. اين 
 الگـوي مناسـب توسـعه    تواند مدلي نظري جهـت تـدوين   يك مجموعة متشكل و منسجم مي

  كند.  ارائه
هاي خاص  سطح مذكور متناسب با ويژگي 3ها در  عبارتي تعريف و تبيين دقيق اين مولفه به

تواند منجر به تدوين  بندي آن در يك مجموعة منسجم و مرتبط با يكديگر مي هر منطقه و قالب
توجه به ارتباط و انسـجام   هاي هر كشور شود و عدم سعة متناسب با نيازها و توانايي الگوي تو

گيري الگوهاي ناكارآمد توسعه خواهد شد. عدم توجه به اين  ها منجر به شكل دروني اين مولفه
ها با  ها، الگويي ناقص از توسعه را به همراه خواهد داشت و عدم دقت در هماهنگي مولفه مولفه

ها  ه خواهد شد. اين مولفهيكديگر در قالب اين مجموعه، منجر به تناقض دروني الگوهاي توسع
هـا طبـق الگـوي نظـري      رو صـورتبندي آن  دهندة جامعة انسـاني معاصـر اسـت و ازايـن     شكل

  پيشنهادي، نظم جامعه در مسير توسعه را موجب خواهد شد.

  
  هاي توسعه هاي نظري و معرفتي تعامل علوم انساني و اجتماعي و الگوها و برنامه سطح بنيان

علوم انساني و 
تبيين جايگاه  اجتماعي

 انسان

 دهي نظام معرفتيشكل

ترسيم 
 اندازچشم

تبيين مفهوم 
 توسعه
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  هاي توسعه راهبردي تعامل علوم انساني و اجتماعي و الگوها و برنامه سطح

 
 هاي توسعه سطح عملي و كاربردي تعامل علوم انساني و اجتماعي و الگوها و برنامه

 تاريخمندي

 صورتبندي حقوق انسان

زادي انسانآ  

 تبيين عدالت

 

صورتبندي 
 هاانگيزه

اجتماعي و سرماية 
 فرهنگي

تعريف حوزة 
خصوصي و حوزة 

 عمومي

تبيين نقش 
 دولت

راهبردهاي 
 توسعه

 مشاركت

سرماية انساني

 نهادسازي

 توسعه
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