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الگوهایتوسعهایحاکمدرنظامبی المللی؛تقابلیاتعامل؟

الگویاسالمیایرانیپیشرفتو

علیرضا سلطانی
چکیده 
الگوی حاکم بر رفتارها ن سیاستهای توسعهای امرنزه متأثر از آموزهها ن قواعد نظام سرمایهاری است .نظامی
که از بطن تحوالت ن فرهنگ غرب نشات گرفته ن به تدریو ردد یافته ن با انحصار قدرت اقتصادی ن فنی به
سرعت در حال گسترش ن تسری به سایر نقاط است .سرعت ن کیفیت غلبۀ این الگو پس از پایان جنگ سرد
ن رن الگوی کمونیستی از گردننۀ رقابت بیشتر دده ن به تدریو الگوهای ملی یا محلی را تحتالشعاع قرار
داده ن به حادیه برده است .در چنین درایطی جوامع یا کشورهایی که دغدغه حفظ هویت ن فرهنگی ملی ن
محلی دارند ،پذیرش کورکورانۀ آموزههای لیبرالیستی را برنتابیده ن به دنبال یافتن الگویی متناسب ن مطلوب
هستند .فلسفۀ الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت ،در ناقع ارائۀ طرحی بومی از توسعه ،متمایز از الگو یا
الگوهای توسعهای حاکم است .نکتۀ حائز اهمیت اینکه قرار است الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت پس از
طراحی ،در عمل به نقشۀ راه توسعهای کشور تبدیل دده ن در نقش الگویی مستقل با نیژگیهای منحصر به
فرد ظاهر دود .عملیاتی ددن این الگو مستلزم ناقعی بودن رنیکردها ن آموزههای آن متناسب با درایط ن
نیژگیهای ملی ن محلی با نگرش جهانی است .حیات ،پویایی ،پایداری ن کارآمدی هر الگوی توسعهای در
گرن محصور نماندن در مرزهای سیاسی ن نقشآفرینی در عرصۀ جهانی است .سؤال قابل طرح این است که
الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت برای ماندگاری ن کارآمدی چه رنیکرد ن رفتاری را باید در عرصۀ جهانی ن در
ارتباط با سایر الگوها به نیژه الگوی حاکم در پیش گیرد؟ در پاسخ به سؤال فوق ،این فرضیه مورد تأکید
است که الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت در صورت تعامل کنشگرا ی فعال ) با محیط بینالمللی ن در ارتباط
با الگوهای حاکم جهانی ،میتواند زمینۀ کارایی ،کارآمدی ن پویایی ود را حفظ کرده ن به الگویی
نقشآفرین با گسترة جهانی تبدیل دود .مقالۀ حاضر با تبیین نظری الگوهای توسعهای ن درایط ن رنند
دکلگیری ن حیات آنها در عصر جهانیددن ،به تأثیر محیط بینالمللی بر کارایی ن پویایی الگوهای
توسعهای پرا ته ن با تأکید بر ضرنرت ن اهمیت طراحی الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت 1 ،رنیکرد تقابل
فعال ،تقابل انفعالی ،تعامل انفعالی ن تعامل کنشگرا یفعال) را تشری کرده ن در نهایت رنیکرد تعامل
کنشگرا یفعال) را به عنوان رنیکرد مطلوب برای حیات ن ماندگاری این الگو در ارتباط با سایر الگوهای
توسعهای مورد تأکید قرار میدهد.
کلیدواژه :الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت ،جهانی ددن ،توسعه ،نظام سرمایهداری ،نظام جهانی
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مقدمه :
الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت ،حرکتی در راستای تدنین ن ارائه مدلی جدید ن متفانت از الگوهای رایو ن
حاکم برای توسعه در عصر جدید است .این الگو قرار است در پایه مبانی قدرتمند نظری ن فکری ،نقشه راه
عملی برای پیشرفت ن توسعه کشور در یک فرایند بلندمدت طراحی ن عرضه نماید .این نقشه راه به طور
طبیعی باید همه الزامات اجرایی ن عملیاتی ددن را دادته ن از رنیاپردازی ن آرمانگرایی صرف دنر بادد.
کارایی ن کارآمدی این الگو که بر مبنای دنا ت گذدته ،درک مسائل ن چالشهای فعلی ن پیشبینی آینده
است ،مستلزم پویایی ن انعطاف زمانی ن مکانی آموزههای درننی آن است که در بستری بومی ن اسالمی دکل
گرفته ن قابلیت عبوراز مرزهای جغرافیای فعلی ن عرضه در عرصه بینالمللی است .بنابراین با توجه به
الزاماتی همچون:
 تدنین ن ارائه یک الگوی کامل ،جامع ن عینی اسالمی ایرانی پیشرفت باالبودن درجه عملیاتی ددن آموزههای الگو ن مبناقرار گرفتن آن در تدنین ن ترسیم نسیاستگذاری توسعهای کشور ن
 نقش مهم عوامل ن متغیرهای بومی در طراحی الگو ،این فرض مورد توجه قرار میگیرید که کارایی ن کارآمدی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت مستلزم طراحی ن
اجرا در یک فضای زمانی ن مکانی جهانی با مالحظات جهانی است .در ناقع این الگو زمانی ماهیت ن مفهوم
الگو میگیرد که در یک بستر بینالمللی ن در ارتباط با الگوهای دیگر تدنین  ،ارائه ناجرا دود .موفقیت
الگوهای توسعهای در گرن اعالم نجود  ،نقش آفرینی ن تاثیرگذاری در عرصه بینالمللی است .تجربه ثابت
کرده که محدندیت ن محصوریت هر الگوی توسعهای در درنن مرزهای جغرافیایی اص  ،زمینه عقیم ددن
ن نابودی زندهنگام آن را فراهم میسازد .در ناقع عامل اصلی پویایی  ،اثرگذاری ن ماندگاری الگوی اسالمی
– ایرانی پیشرفت در گرن عملکرد آن در محیط بینالمللی ن بهره گیری توامان از ظرفیتهای دا لی ن
بینالمللی بر مبنای آموزههای بومی است .در مقاله حاضر ابتدا در قالب مبانی نظری ،الگوهای رایو
توسعهای ن نظریات مربوط به دکلگیری ن نقشآفرینی الگوهای توسعهای در عصر جهانی ددن تبیین دده
 ،سپس رنیکردهای  1گانه الگوهای توسعهای در عرصه بینالمللی ن در مواجهه به الگوهای رایو ن حاکم
مورد توجه قرار میگیرد ن نهایتا رنیکرد مطلوب برای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در قالب جمعبندی ن
ارائه پیشنهاد ارائه میدود.
مبانینظری :
یافتن راه یا الگویی برای تکامل ن پیشرفت ،همواره از دغدغههای اصلی بشر بوده است .پیشرفت علوم ن فنون
ن پیدایش علوم جدید در حوزه انسانی ن علوم دقیقه ریشه در این دغدغه ن نیاز به صورت تاریخی دارد .اما به
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طور مشخص تالش برای یافتن الگوهای توسعهای ،پس از رنسانس ن ظهور عصر رندنگری آغاز دد .این
حرکت اگرچه در ابتدا به کندی ن در قالب فلسفه ،ا الق ن فلسفه سیاسی آغاز دد اما با انقالب صنعتی ن
انقالب فرانسه در انا ر قرن  13ن برنز تحوالت سیاسی ن اقتصادی سا تاری در ارنپا ،ن به تبع آن پیدایش
علم اقتصاد  ،تحرکات ذهنی ن علمی برای تبیین تحوالت در حال انجام ن نظریهپردازی جهت تدانم این رنند
 ،دناسایی مشکالت ن چالش ها ن ارائه راهکار برای رفع موانع موجود آغاز دد .این تحرکات که به طور
طبیعی بر مبنای آموزههای الگوی نوپای لیبرالیسم قرار دادت در دهههای طوالنی قرن  1.منشا
پیشرفتهای علمی ،فنی  ،صنعتی ن اقتصادی ارنپا دد اما از نیمه دنم قرن نوزدهم به تدریو تحرکات نظری
ن فکری در انتقاد از الگوی رایو ن یافتن الگوهای حرکتی رقیب آغاز دد.این تحرکات که با گذدت زمان
رنیکرد تقابلی گرفت  ،در انا ر قرن نوزدهم با ظهور مارکس ن ارائه نظریات آن  ،نگاه انتقادی نسبت به
الگوی قالب ن رایوی لیبرالیسم) ماهیت علمی پیدا کرد ن با پیرنزی انقالب بلشویکی رنسیه ن پیدایش
نحلههای مختل فکری مارکسیسم ،رقابت دن الگوی لیبرالیسم ن مارکسیسم در دهههای نخست قرن بیستم
ماهیت ایدئولوژیک ن سیاسی به ود گرفت ن به ان رسید .در کنار دن الگوی فوق ،الگوهای دیگری که
مدعی دربردادتن آموزههای متفانتی بودند ظاهر ددند که هویت مستقلی ندادتند اما به دلیل مجموعهای
از عوامل سیاسی ن اجتماعی در نقش فعالی ظاهر ددند ن تاثیر فرانانی همراه با هزینههای سنگین برجای
گذادتند که نمونه بارز این الگوها  ،نازیسم ن فادیسم بود.
اما سابقه دکلگیری ن فعالیت نظری برای تبیین الگوهای توسعهای به بعد از جنگ جهانی دنم باز میگردد.
فلسفه نجودی این نظریات نیز تالش جهت ریشهیابی توسعهنیافتگی بخش گستردهای از جهان که عمدتا به
تدریو در قامت کشورهای تازه استقالل یافته قرار میگرفتند ن بعدها تحت عنانین مختل نظیر جهان سوم
ن کشورهای درحال توسعه نامیده ددند ن ارائه راهکار برای قرار گرفتن آنها در مدار توسعهای ن پر کردن
الء ها ن تا یرات توسعه ای ،بود .یریموند میلر؛ 11.1؛  .)12.این تالشها از همان ابتدا تحت تاثیر فضای
سیاسی ن ایدئولوژیک در دن قالب ن الگوی متمایز ،متقابل ن رقیب نهادینه دد که از آنها تحت عنوان نوسازی
یا راه ردد سرمایه داری ن نابستگی نام برده دد .مبنای نظری این دن الگو که به ترتیب ریشه در آموزههای
مکتب لیبرالیسم ن مارکسیسم دادت ،عنانین راه ردد سرمایهداری ن راه ردد غیر سرمایهداری را باب کرد
که معنایی جز تضاد ن تقابل دن الگو توسعهای ندادت.
الگوی نوسازی یا راه ردد سرمایهداری که بر بستری گسترده از نظریات ن تجربه عملی لیبرالیسم اقتصادی
قرار دادت  ،توسعه نیافتگی جوامع عقبمانده را ریشه در مسائل دا لی ن حاکمیت سا تارهای ن مناسبات
سنتی این جوامع میدانست ن تاکید دادت که راه حل مساله  ،گذار از سا تارهای سنتی ن تجربه
سا تارهای مدرن به دکل آنچه در جوامع ارنپای غربی ن بعدها ایاالت متحده آمریکا است(Andy .
)summer: 2009. 14این الگو تحت تاثیر نظریه تکامل اجتماعی ن تغییر اجتماعی اندیشمندانی مانند
هربرت اسپنسر ،امیل دنرکیم ن ماکس نبر است ن بر اسار جوامع به دن دسته سنتی ن مدر تقسیم می دود.
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در این چارچوب ،نوسازی فرایندی است که جوامع بشری از حالت سنتی به مدرن تبدیل می گردند .این
مکتب نحله های مختلفی را در بر می گیرد که مهمترین آنها نحله چند مرحله ایی نظریه مراحل ردد
رنستو ،ادنین بلک) ن سا تارگرایی است .مثال تالکوت پارسونز به عنوان نماینده نحله سا تارگرایی فرایند
حرکت به نضعیت نوین را در تغییر رفتارها ن نضعیت کشورها ذکر می کند.ی احمد ساعی .)23 ،این الگو ن
راهکارهای ارائه دده از سوی طرفداران آن ،از همان ابتدا ،با انتقادات جدی مواجه بود .مهمترین انتقاد نارد
دده ،تسری تجربه توسعه کشورهای غربی به کشورهای درحال توسعه بدنن درنظر گرفتن درایط ذاتی ن
دا لی این کشورها ن ارائه یک راه حل کلی برای همه کشورها است که معقول ن منطقی به نظر نمی رسد.
این با گذدت زمان به نیژه پس از پایان جنگ سرد با اصالحاتی که از سوی نظریه پردازان ن نهادهای
اقتصادی بین المللی مانند بانک جهانی ن صندنق بین المللی پول صورت گرفت ن درایط ن چالش های
کشورهای درحال توسعه مورد توجه قرار گرفت ،مبنای حرکت توسعه ای دد .یباری کالرک113. .؛ -112
.)11.
الگوی دنم ،مکتب نابستگی است که همزمان با رنیش مکتب نوسازی در سال های ابتدایی پس از جنگ
جهانی دنم فعال دد .این الگو ریشه در مکتب اکالی کمیسیون اقتصاد آمریکای التین) دارد که در سال
 1.13برای بررسی دالیل توسعه نیافتگی کشورهای آمریکای التین ن یافتن راهی برای جبران این درایط
دکل گرفت .رائول پربیش ،اسواندن سونکل  ،پل باران،دنر سانتور ،فرناندن کاردنسو ن انزن فالتو از نظریه
پردازان به نام این مکتب است که ریشه عقب ماندگی کشورهای جهان سوم یا به اصطالح در حال توسعه را
در نابستگی این کشورها به کشورهای توسعه یافته تلقی کرداند(Vincent Mahler;1980. 126) .این
نابستگی طی گسترده ای از مناسبات از رابطه ساده مبادله تجاری تا پیوندهای عمیق سا تارهای
اقتصادی ،اجتماعی ن سیاسی را در بر می گیرد .راهکار این الگو هم برای رن از درایط توسعه نیافتگی ن
قرار گرفتن در مسیر توسعه ،رفع نابستگی در سطوح مختل است .ی پل باران؛  )1113این الگو در دهه های
 11ن  31میالدی با توجه به درایط رادیکالی حاکم بر کشورهای تازه استقالل یافته ،به ددت مورد توجه
دنلت ها ن جریان های سیاسی قرار گرفت اما به تدریو ناکارآمدی ن عدم امکان تحقق آن برای کشورهای
درحال توسعه ثابت دد ن این الگو عمال از دهه  1.31به حادیه رفت ن صرفا در حد نظریه باقی ماند .ی رضا
دیرزادی؛ .)13
طی دیگری از نظریه پردازی توسعه که ماهیت انتقادی از نظم موجود جهانی دادت ،نظریه نظام جهانی
است که اندیشمندانی همچون آندره گوندر فرانک ،سمیر امین ن امانوئل نالردتاین معرنف ترین نظریه
پردازان آن می بادند .این طی توسعه نیافتگی کشورهای درحال توسعه را محصول طبیعی نظام جهانی
سرمایه داری می داند که بر اسار تقسیم بین المللی کار دکل گرفته ن دن بخش توسعه یافتهی مرکز) ن
توسعه نیافته ی پیرامون ) را در برمی گیرد .این طی فکری که در دهه های  31ن  31میالدی ن درایط
حادیه نشینی تئوری نابستگی فعال بود ،منابسات میان کشورهای توسعه یافته ن در حال توسعه را در حوزه
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رنابط اقتصادی ن تجاری تقلیل میدهد ضمن اینکه با نجود نگاه انتقادی از این درایط ،راهکار یا الگوی
مشخصی برای توسعه کشورهای پیرامون جز طی کردن سیر طبیعی گذار از پیرامون به مرکز که به سختی ن
ددواری صورت می گیرد ،ارائه نمی کند جز تاکید بر اینکه این سا تار باید تغییر یابد .نظریات این طی
بعدها با طرح نظریات مربوط به جهانی ددن دنباره مورد توجه قرار گرفت.
در مقابل این دن الگو ،همواره یافتن الگوی سومی دغدغه ذهنی بر ی دیگر از نظریهپردازان توسعه بود .این
دغدغه ذهنی ن نظری در یک فضای کلی تالش دادت تا در همه زمینهاز جمله نقش ن کارکرد دنلت در
حوزههای مختل به نیژه اقتصادی ن توسعه الءها ن نواقص دن الگوی غالب لیبرالیسم ن سوسیالیسم را رفع
کرده ن با بهرهگیری از نقاط قوت آنها ،الگوی جدیدی را ارائه کند .مخاطب این الگو که عموم کشورها اعم از
توسعه یافته ن درحال توسعه است ن به عنوان راه سوم دنا ته دد ،اگرچه در عمل نتوانست در مقابل اموا
سیاسی دن الگوی غالب به نیژه لیبرالیسم  ،به جریانی تاثیرگذار ن کارآمد تبدیل دود ،اما همواره به عنوان
یک دغدغه ن نیاز مطرح بوده ن احسار دستیابی به الگوی جدید در عصر جهانیددن ن حاکمیت الگوی
لیبرالیستی حتی در میان دنلتها ن جریانهای سیاسی کشورهای توسعه یافته تقویت دده است.
اگرچه تالش نظری برای یافتن الگوی سوم همزمان با دکلگیری  ،جریانسازی ن رقابت دن الگوی مورد
اداره آغاز دد اما مهمترین نظریه پرداز این جریان آنتونیگیدنز ،بود که کتابی تحت عنوان راه سوم؛
سوسیالدموکراسی نو در سال  1...منتشر کرد .گیدنز در این کتاب تالش دادت تا جایگزینی برای
سوسیالیسم که به اعتقاد نی مرده است ،پیدا کند .بهانه گیدنز برای طرح این موضوع دراندازی طرح یک
چپ جدید متناسب با تغییرات یزرگی است که در جهان در جریان استی همچون جهانی ددن ،ظهور
اقتصاد جدید ن تحول در زندگی صوصی مردم) یآنتونی گیدنز؛ .)12 .1133دموکرات های ارنپایی در دهه
ا یر دنباره قدرت را در دست گرفتند ،در حالی که فاقد یک پشتوانه فلسفی مناسب بودند ن راه سوم این
الء را پر کرد .گیدنز معتقد است فرنپادی بلوک درق باید بیش از اینها مورد توجه قرار گیرد ینی
فرنپادی بلوک درق را یکی از عوامل تسریع جهانی ددن می داند) .عالنه بر این کشورهایی که در جهانِ
جهانی دده مشرنعیتشان را بر اسار نجود ددمن ارجی استوار کرده اند نیز باید در برنامه ود
تجدیدنظر کنند .آنها باید به جای ددمن ارجی ،نگرانی های زیستی دهرنندان ن طراتی را که آنها را
تهدید می کند بیشتر مورد توجه قرار دهند .ان ود در "راه سوم" به این نکات توجه می کندیآنتونی
گیدنز؛ .)1. .1133راه سوم گیدنز از میان سوسیال دموکراسی کالسیک ن نئولیبرالیسم می گذرد ن از
هرکدام تجربه ای را به عاریت می برد ن در نهایت به یک اندیشه ن راهکار بکر که فراتر از هردنی آنهاست
می انجامد .تالش نظری گیدنز که در بستر تحوالت پس از پایان جنگ سرد صورت میگیرد ،تالدی در
جهت پاسخگویی به نیازهای جدیدی است که در عصر جهانی ددن به نجود میآید .پاسخگویی به نیازهای
جدید از نظر گیدنز مستلزم فهم دقیق از جهانی ددن ن پیامدهای آن ،درک رندن ن عملی از مفهوم
فردگرایی در جوامع مدرن ،تدقیق ن تصحی مقوله چپ ن راست ،دفافیت فهم ود از سازمان سیاسی
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ندرک مسائل زیست محیطی است .ی محمود کریمی  .113. ،صفحه  ).13ارزشهایی که گیدنز در نظریه
راه سوم به آن اعتقاد دارد بر محور نگرش مثبت به تحوالت جهانی ددن  ،اعتقاد به برابری ن عدالت ن اعتقاد
به دادتن حق ن به همان میزان دادتن حس مسئولیت پذیری ن تاکید بر ارزشهای جهان میهنی است.
یآنتونی گیدنز؛)113 .1133بازسازی سا تار حکومت ،پرنرش جامعه مدنی ،بازسازی اقتصاد از طریق ایجاد
تعادل ن توازن در د الت یا عدم د الت دنلت در اقتصاد ،بازسازی دنلت رفاه برای حمایت از اقشار
آسیبپذیر جامعه  ،نوسازی بومدنا تی برای پیشبرد توامان توسعه اقتصادی ن حفاظت از محیط زیست ن
نهایتا اصالح نظام جهانی  3اصل مورد نظر گیدنز برای پیشبرد مدل راه سوم است که در کتاب
جامعهدناسی که در سال  2111منتشر دد ،بیان دده است .یگیدنز ،1133 ،ص )311-2
راه سوم گیدنز به طور مشخص به بهانه اضمحالل سوسیالیسم طرح میدود اما به در اصل مسائل ن
چالشهایی که عمدتا توسط آموزههای لیبرالیسم در زندگی بشر ظاهر دده را مورد توجه قرار میدهد ن
قصد اصالح آن را دارد .گیدنز به طور طبیعی حاکمیت ارزشهای ن آموزههای لیبرالیسم را فرض گرفته ن
بر اسار آن حکم کلی صادر میکند .حکمی که امرنز بهانه آن تحوالت کشورهای توسعهیافته ن مخاطب آن
جوامع توسعه یافته است .از این مسیر است که گیدنز به طور غیرمستقیم مقوله توسعه از یک سو ن
کشورهای در حال توسعه را از سوی دیگر مورد توجه قرار میدهد ن قصد د ارد بر رنندهای توسعهای که در
مو دنم ن سوم آغاز دده تاثیر گذارده ن الگوی جدیدی را دراندازد .این تالش نظری در اصولی که گیدنز
برای تحقق مدل راه سوم به نیژه تاکید بر عدالت ن برابری ن رفاه ن حفظ محیط زیست دارد مشخص
میدود.
.تئوری گیدنز با انتقادات جدی مواجه است .نقد نخست بر این اصل استوار است که اصوال راه سوم گیدنز
هویت ن فلسفه مستقلی ندارد که به عنوان راه ن الگوی جدید مطرح دود .بر این اسار راه سوم گیدنز
تالدی نظری برای اصالح احتیاط آمیز الگوی لیبرالیسم با قرض گرفتن از بر ی آموزههای سوسیالیسم
است .از سوی یگر راه سوم گیدنز راهحل مشخصی برای مهمترین مساله جهانی یعنی توسعه ارائه نمیکند.
مساله اصلی در حال حاضر نه چشمانداز کشورهای توسعه یافته بلکه دیوه حرکت توسعهای جوامعی است
که در مسیر توسعه قرار گرفته ن با امکانات محدند کره زمین ن چالشهای نوظهوری مانند محییط زیست
قرار است به نضعیت کشورهای توسعه یافته برسند .ن در نهایت اینکه گیدنز برای چگونگی عملیاتی ددن
مدل ود در مواجهه با الگوی قالب ن همچنین الگوهای درحال ظهور دیگر ساکت است .از این زانیه می
توان گفت نگاه گیدنز به تحوالت در حال نقوع  ،محافظهکارانه ن با پذیرش اصل ن ناقعیت الگوی حاکم یعنی
لیبرالیسم میبادد.
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در تبیین درایط بینالمللی ن امکان برنز ن ظهور پدیدهها ن متغیرها ن عوامل جدید  ،نظریههای دیگری در
ادبیات رنابط بینالملل مطرح است که در این زمینه میتوان به نظریه ثبات مبتنی بر سیطره ن نظریه
رژیمهای بینالمللی اداره کرد .این نظریهها اگرچه به طور مستقیم به مقوله ظهور ن عملکرد الگوهای
توسعهای نمیپردازند اما با تبیین درایط کلی حاکم بر نظام بینالملل ،میتوان این مقوله را هم از آنها
بردادت کرد .نظریه هژمونی در دهه  1.31از سوی رابرت کاکس با بسط نظریه هژمونی مطرح دد.
گرامشی متفکر مارکسیسیت ایتالیایی در دهه  1.11معتقد بود چنانچه جامعهای بتواند بهتر از سایرین
جهان را تبیین کند  ،بهتر میتواند رهبری فکری جوامع دیگر را ر ا تتیار بگیرد ن بر عرصه بینالمللی
مسلط دود ن این از مقبولیت ن مشرنعیت نیز بر وردار است .گرامشی با این تحلیل نتیجه میگیرد که
چنانچه رژیمهای کمونیستی ود را با این درایط تطبیق ندهند محکوم به زنال واهند بودی سید حسین
سی زاده؛  .)211 .1133این دیدگاه بعدها زمینه طرح نظریه ثبات مبتنی بر سیطره دد که انیشمندانی
نظیر چارلز کیندل برگر ن رابرت گیلپین دد .گیلپین معتقد است که یدنن نجود یک رهبر که از منابع ن
نفوذ و برای برقراری ن حفظ یک اقتصاد بینالمللی مبتنی بر تجارت آزاد  ،ثبات پولی ن آزادی نقل ن
انتقال سرمایه بهره گیرد ،نجود اقتصاد بینالمللی لیبرل معنایی ندارد .همچنین یک رهبر باید دنلتهای
دیگر را به پیرنی از قواعد ن رژیمهای حاکم بر فعالیتهای اقتصادی بینالمللی ترغیب کند .ی رابرت گیلپین؛
 )121 ،1133بر اسار این نظریه هر تحرک یا الگوی توسعهای در عرصه بینالمللی باید هماهنگ با اصول
لیبرالیسم اقتصای بادد ن قدرت هژمون مسئولیت ایجاد این هماهنگی را بر عهده دارد .در اتتقاد از این
نظریه بر ی از تئورییسینها با توجه به فرنپادی نظام برتننندز ن تضعی نظریه ثبات مبتنی بر هژمونی،
نظریه پس از هژمونی را مطرح سا تند که به نظریه رژیمهای بینالمللی منتهی دد.
)(M. Solomon:2014.125
رابرت کوهین ن کراسنر از جمله نظریهپردازان هستند که در قالب نظریه رژیمهای ببنالمللی تالش کردند
تا دلیل نجود رفتار مبتنی بر قواعد دنلتها در نظام هر ن مر آمیز بینالمللی را تبیین کند .رژیمهای
بینالملل مجموعه ای از قواعد ،نرمها  ،نهادها ن ارزشهایی است که رفتار دنلتها را در عرصه بینالمللی
تنظیم میکند .این نظریه اگرچه برای جلوگیری از حرکتهای رقابتآمیز در عرصه بینالمللی تالش میکند
اما به دلیل ماهیت تکثرگرایی که دارد ،بهتر میتواند ظهور ن برنز الگوهای مختل را در فضای بینالمللی ن
در قبال الگوهای حاکم در رفتارهای سیاسی ن اقتصادی تبیین کند .ی جان بلیس ،استیو اسمیت؛ ، 1131
)311
آ رین بخش از نظریاتی که در این رابطه میتوان به آنها اداره دادت  ،نظریاتی است که در تحلیل ن تبیین
تحوالت مربوط به جهانی ددن ارائه ددهاند .در این رابطه دا صترین نظریات ،نظریه پایان تاریخ فوکویاما ،
نظریه بر ورد تمدنهای هانتینگتون است ضمن اینکه در این راستا نباید نظریههای کالن موافق ن مخال
جهانی ددن را نادیده گرفت .فرانسیس فوکویاما  ،در مقالهای که در سال  1.3.تحت عنوان با نگاهی
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وشبینانه معنقد است که ال پیرنزی لیبرالیسم اقتصادی  ،دنره ای از تاریخ به پایان رسیده ن نرهای جدید
با حاکمیت لیبرالیسم اقتصادی ن سیاسی آغاز میدود .نی با تاکید بر اینکه با پیرنزی لیبرالیسم  ،دنران
تعدد ایدنئولوژیها به پایان رسیده  ،بر این بانر است که از این پس بشر یک الگوی ن آلترناتیو برای
ساماندهی ود در جهان فعلی در ا تیار دارد ن آن چیزی جزء ایدئولوژی لیبرال دموکراسی نیست .بر اسار
نظریه فوکویاما که ر سال  .2به طور مبسوط در کتابی تبین دد ،در عصر جدید  ،لیبرالیسم با با چمبره بر
رنندهای سیار  ،اقتصادی ن فرهنگی  ،زمینه نقشآفرینی آموزههای دیگر را نمیدهد هرچند این آموزهها
به صورت پراکنده ن ضعی ظاهر میدوند .(Francis Fukuyama.1989).
فرنپادی دیوار برلین ن اتحاد جماهیر دورنی به سرعت نظریه فوکویاما را جهانی سا ت اما تحوالت بعدی
در عرصه بینالمللی به نیژه انرمیانه ،این نظریه را با نقدهای جدی مواجه سا ت.
در تقابل با این نظریه ،ساموئل هانتینگتون ،نظریه بر ورد تمدنها را مطرح سا ت  .هانتینگتون در سال .1
با انتشار مقالهای در مجله معتبر فارن افرز  ،سعی کرد به نظریه فوکویاما  ،پاسخ دهد .هانتینگتون با نفی
ددید این دیدگاه لیبرالها که معتقد به نرند به دنران از ثبات ن امنیت با حاکمیت لیبرالیسم بودند ،تاکید
دادت که دنره جدیدی از دریگیریها آغاز واهد دد که از لحاظ دکل ن ماهیت ،تمدنی واهد بودن نی
با طرح دیدگاه  ،تکامل منازعه در دنیای مدرن ،معتقد بود که درگیریهای جدید نه مانند گذدته که در
بستر دنیای غرب بود  ،بلکه بین غرب ن کشورها ن جوامع غیرغربی بر سر ارزشهایی مانند حقوق بشر،
دموکراسی میبادد  .به این ترتیب ،به گفته هانتینگتون ،فرهنگ ن تمدن ن هویت  ،در مرکز مخاصمات ن
رقابتهای جدید قرار میگیرند ن دکاف میان کشورها به نیژه غرب ن جوامع غربی مانند انرمیانه ،چین ن
آسیا را بیشتر میکند.
)(Samuel Huntington: 1993
هانتینگتون بعدها حادثه یازده سپتامبر ن پدیده القاعده به عنوان نمادی از اسالم افراطی را موید نظریه
بر ورد تمدنهای ود دانست .هانتینگتون در نظریه بر ورد تمدنها اگرچه به طور صری به الگوهای
توسعهای مخال یا منتقد الگوی حاکم نمیپردازد اما با توجه به اینکه هویت ن ماهیت هر الگوی توسعهای
در بطن فرهنگ ن تمدنی اص تعری میدود ،به طور طبیعی از نظر هانتینگتون این موضوع میتواند زمینه
ایجاد بر ورد میان جوامع قرار گیرد.
به طور کلی ،رنیکردهای نظری به مقوله توسعه ن الگوهای توسعه ای در عصر جهانی ددن ،طی مختلفی از
ودبینانه ن بدبینانه ،موافق ن مخال ن ایجابی ن سلبی را در بر میگیرد .با این نجود به نظر میرسد با غلبه
نسبی آموزههای لیبرالیستی بر فضای عمومی توسعه ن حرکت کشورهای درحال توسعه در مدار توسعهای
لیبرالیسم ،عمده تالشهای نظری بر محور تطبیق حرکتهای توسعه ای با رنندهای درحال انجام جهانی
قرار دارد .در این راستا نظریههای انتقادی به الگوی حاکم بیتشر ماهیت اصالحی ن اردادی پیدا کرده است
که از درنن جریانهای فکری مقابل ن حتی از بطن محافل فکری نظام لیبرالیسم دنیده میدود .نحلههای
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مختل رادیکالیسم از جمله مکتب انتقادی که امرنزه در حادیه تحوالت جهانی هستند ،نظم موجود
بینالمللی را همچنان استعمارگرانه ن نابرابر قلمداد میکنند  .در این رابطه میتوان به اندیشمندانی مانند
نوامچامسکی ،رابرت کاکس ن هابرمار اداره کرد .در مقابل در میان متفکران لیبرال ،عالنه بر وشبینان
که معتقدند توان ن استعداد عظیمی در جهان در حال دکلگیری است ن آینده عصر بهتری واهد بود،
جریانهای منتقدی که معتقد به ضرنرت ایجاد اصالحات در فرایندهای توسعهای جهانی هستند ،فعال
ددهاند .جوزف استیگلیتز برنده جایزه صل نوبل از جمله اندیشمندانی است که در سالهای ا یر نظریات
انتقادی توام با ارائه راهکار برای عادالنه کردن رنندهای توسعهای در جهان تالش کرده است .ی جوزف
استیگلیتز؛)111-111 .1133.
اما برجستهترین متفکر در این حوزه که از برندگان صل نوبل نیز به دمار میآید ،آمارتیا سن میبادد که به
عنوان اقتصاددان ا القگرا  ،انسانگرا ن عدالت واه نیز مشهور است .آمارتیا سن در آثار تاثیرگذاری که در
سالهای ا یر منتشر کرده ،تالش دادته بر الف رنیکردهای کلیشهای ن مادی،رنیکردی انسانی ،ا القی ن
اجتماعی به مقوله اقتصاد ن توسعه دادته بادد .سن در کتاب مشهور " توسعه به مثابه آزادی" ،معتقد
است :توسعه ،عصاره انواع آزادی است ن هدف اصلی توسعه ،حذف ناآزادیها ( )Unfreedomن افزایش
دامنه انتخاب انسانها است .توسعه بر ورداری از زندگی دلخواه با توجه به هویت فرهنگی هر جامعه است.ی
آمارتیا سن .) 11 .1131 ،سن نهایتا به این سوال قصد دارد پاسخ دهد که چرا عالرغم رننق اقتصادی
حاصل دده ،فقر ن نابرایری همچنان ادامه دارد ن چگونه میتوان فقر ن نابرابری را رفع کرد .تالشهای
نظری آمارتیا سن  ،دریچهای جدید به سوی مطالعات توسعه با نگاه انسانی ن عدالت واهانه باز کرد ن به طور
گستردهای مورد توجه ن استقبال قرار گرفت .تجربه آمارتیا سن ن بر وردی که با نظریات نی صورت گرفت
نشان داد که هر تالش نظری برای اصالح یا کارآمد کردن اهداف ن رنشهای توسعهای در صورتیکه نگاه
انسانی ن متعالی بر آن حاکم بوده ن منافع عمومی را مد نظر دادته بادد  ،با استقبال مواجه دده ن به
رنندهای توسعهای کمک میکند.
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت؛ ماهیت ن ابعاد:
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در درایط حاکمیت یک الگوی اص ن به عنوان یک ضرنرت تاریخی مورد
توجه قرار گرفته است.الگوی بومی توسعه ن پیشرفت همواره یک نیاز برای ایرانیان در تاریخ معاصر کشور
مطرح بوده است اما با نجود تجربه بر ی تحرکات در قالب فکری ن سیاسی  ،الگوی مطلوب  ،کامل ن قابل
اجرا دکل نگرفته است .گذدت بیش از  1دهه از پیرنزی انقالب اسالمی ن نهادینهددن بر ی قواعد ن
الزامات نهادی ،فکری ن سیاسی درایط دکلگیری الگوی متفانت از الگوی رای با نیژگی مهم بومی بودن ،
را بیش از هر زمان دیگری به طور نسبی فراهم سا ته است .این درایط عمدتا تحت تاثیر فعال ددن
متغیرهایی است که در پرتو تحوالت سیاسی ن اجتماعی ا یر میتواند زمینه هویت بخشی ن پایداری الگوی
جدید را موجب گردد .این متغیرها به دن دسته عمومی ن ا تصاصی قابل تقسیم است.
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ال  -متغیرهای عمومی :این متغیرها که در همه تحرکات فکری ن سیاسی برای ارائه الگوی توسعهای مد
نظر است  ،دامل توسعهگرایی ،بومیگرایی ،قدرتگرایی ن جهانگرایی میبادد.
-1توسعه گرایی :توسعه گرایی ماهیت ن هدف اصلی هر الگوی توسعهای است .بدنن دادتن اهداف توسعهای
که در ناقع نقشه راه الگوهای توسعهای است ،هر تحرک توسعهای به انحراف سیاسی کشیده میدود .فلسفه
نجودی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت نیز بر این اصل اساسی یعنی ارائه طریق برای گذار کمهزینه ،سریع ن
پایدار توسعهای استوار است.
 -2بومی گرایی  :گذار توسعهای به طور طبیعی ن در نگاه نخست باید مبتنی بر الزامات ،درایط ن نیازهای
بومی مبتنی بادد .در ناقع اصلی بنیادین بومی گرایی ،یکی از عوامل هویت بخش الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت است اما این الگو برای امکان گسترش جهانی ،در متغیر بومیگرایی انعطافپذیر بادد به این معنا
که امکان حرکت توسعه بومی برای هر کشوری که در قالب این الگو حرکت میکند نجود دادته بادد.
 -1قدرتگرایی  :ناقعیت دیگر در هر تحرک توسعهای  ،ایجاد قدرت است .الگوی توسعهای بدنن در نظر
دادتن فرایندها ن نتایو ناقعی قدرت ،الگویی عقیم ن ناقص است .در ناقع هر الگوی توسعهای به طور طبیعی
باید به قدرت یافتن عوامل ن بازیگران آن منجر دود .این قدرت به طور طبیعی در افزایش توانمندیهای
اقتصادی ،اجتماعی ن به تبع آن سیاسی تجلی پیدا کرده که ود از عوامل تضمین کارآمدی ن پایداری هر
الگوی توسعهای است .متغیر قدرت در مورد الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با توجه به متغیرهای اص ن
منحصر به فرد آن از اهمیت نیژهای بر وردار است .
 -1جهانگرایی :متغیر عمومی جهانگرایی  ،بر امکان گسترش بینالمللی  ،در نوردیدن مرزهای سیاسی
رسمی ن ضرنرت تسری به دیگر جوامع ن تعامل با الگوهای دیگر استوار است .محصور ماندن در مرزهای
سیاسی ن پاسخگویی ن الهام بخشی محدند به یک کشور یا یک جامعه  ،مرگ زندهنگام هر الگوی توسعهای
را فراهم میسازد .پایندگی  ،بالندگی ن پویایی هر الگوی توسعهای در گرن نقشآفرینی در عرصه جهانی ،
مواجهه با نیازها ن اقتضائات سایر جوامع ن رقابت با دیگر الگوهای توسعهای به نیژه الگوی حاکم است.
متغیر جهانگرایی با توجه به دن مشخصه اسالمی بودن ایران ن در حال توسعه بودن آن برای دن مجموعه
کشورهای اسالمی ن در حال توسعه باید الهامبخش  ،راهبر ن راهگشا بادد .این اصل ماندگاری ن پویایی الگو
را تضمین میکند.
ب -متغیرهای اص:
دینمحوری ،عدالتگرایی ن برجستگی آموزههای اصیل انقالب اسالمی ،متغیرهایی است که میتواند عامل
تمایز  ،جذابیت ن حتی برتری الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در برابر سایر الگوها قلمداد دده ن در زمره
متغیرهای بننیادین هویتساز قرار گرفته ن دکلدهنده ،تقویتکننده ن مقوم متغیرهای عام الگوی توسعهای
است.
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 -1دینمحوری :مهمترین ن دا صترین متغیر در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،دینمحوری آن است
که به طور مشخصی آن را از سایر الگوهای توسعهای متمایز میسازد .این متغیر که مبتنی بر
آموزههای اسالمی است به طور طبیعی از حساسیتهای باالیی در مراحل مختل

تدنین ن اجرای

الگوی توسعهای بر وردار میبادد به این معنا که در صورت ایجاد مبانی قوی  ،قدرتمند ،رنزآمد ن
پاسخگو اسالمی الگوی توسعهای دنام ن بقا پیدا میکند .عامل مقوم این درایط بر ورداری دین
مبین اسالم از ظرفیتها ن مبانی فکری قدرتمند توسعهای است که باید بالفعل گردد ن آثار آن عینیت
پیدا کند.
 -2عدالتگرایی :متغیر عدالت گرایی در کنار دین محوری ،انگیزه ن دلیل اصلی برای دکلگیری الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت است .این متغیر عمدتا مبتنی بر یک انتقاد عام  ،جهانی ن دیرینه نسبت به
الگوهای رایو ن فعال توسعهای بوده که معتقد است مهمترین مشکل ن چالش الگوهای رایو سوداگری
ن بیتوجهی به عدالت ن برابری است .جایگاه عدالتگرایی با توجه به آموزههای دینی از یک سو ن
انتظار جهانی ن عمومی از جایگاه بزرگی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بر وردار است .براین اسار
این الگو بر دن بال توسعه ن عدالت توامان مجهز است.
 -1برجستگی آموزههای انقالب اسالمی :یکی از مهمترین عوامل بالندگی  ،جذابیت ن پویایی الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت  ،انقالب اسالمی ن آموزه های پیشرن است .آموزههای دینی ،سیاسی ن
اجتماعی انقالب اسالمی با توجه به جریانسازی گسترده در عرصه بینالمللی میتواند بسترساز ن
رنانکننده حرکت الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بادد مشرنط بر اینکه در دام سیاستبازی ن
تفسیرهای محدند قرار نگیرد ن به ابعاد ن ظرفیتهای جهانی آن توجه دود.

با فرض فراهم بودن همه زمینهها ن درایط دا لی برای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با لحاظ متغیرها ن
ظرفیتهای مورد اداره ،عملکرد این الگو در عرصه بینالملل ن در مواجهه با سایر الگوها از اهمیت ن
حساسیت باالیی بر وردار است که در بخش بعدی به رنیکردهای  1گانه نقشآفرینی الگوهای توسعهای در
محیط بینالمللی پردا ته میدود.
رویکردهایالگوهایتوسعهایدرمحیطبی المللی :
تامل در رنندهای توسعهای بیانگر این است که توسعه ،پدیدهای صرفا دا لی یا بینالمللی نیست .در این
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زمینه اصطالح توسعه درننزای برننگرا می تواند مبنای تحلیل قرار گیرد .در ناقع تجربه کشورهای موفق
نشان میدهد که قرار گرفتن در مدار توسعه مستلزم فراهم ددن همزمان بسترهای دا لی ن ارجی است.
بر این اسار بسترهای ناقعی توسعه باید در بطن سا تارهای اجتماعی ،اقتصادی ن سیاسی جوامع ایجاد
دود .دکلگیری بسترهای دا لی توسعه بستگی به ظرفیتها ن کیفیت تعامالت درنن سیستمی جوامع
دارد .ظرفیتهای توسعهای هر جامعه به موقعیت ژئوپولتیکی ن همچنین میزان بر ورداری از منابع ن
امکانات طبیعی ن معدنی باز میگردد .به هر میزان که کشورها از منابع طبیعی ن معدنی استراتژیک ن
پراستفاده بیشتری بر وردار بادند به همان میزان نیز ظرفیتهای توسعهای آنها بیشتر است .از سوی دیگر،
توسعه زمانی ناقعی ن مدانم است که نه فقط برای تامین نیازهای دا لی بلکه مطابق با استانداردهای
بینالمللی ن حضور در عرصه رقابتهای جهانی دکل گیرد .چنین درایطی ودبخود در بردارنده
فاکتورهای دا لی اقتصادی ،اجتماعی ن سیاسی توسعه از یک سو ن عوامل ارجی توسعه از سوی دیگر
میبادد .به عبارت دیگر حرکت در جهت اهداف ،الزامات ن استانداردهای جهانی توسعهای مستلزم
بهرهگیری از فرصتها ن ظرفیتهای بینالمللی است .بنابراین فعال ددن ظرفیتهای دا لی به همراه
الزامات ،فرصتها ن دا صهای بینامللی ،دن رنی سکه توسعه کشورها در ابتدای قرن بیستیکم می بادد.
در گذدته همزمانی فعال ددن ظرفیتهای دا ل ن ارجی توسعه امری نادر یا تصادفی بود اما در حال
حاضر با توجه به فراگیر ددن تمایالت توسعهگرایی در میان جوامع ن کشورهای مختل ن تالش برای فعال
کردن ظرفیتهای دا لی توسعه ن آزاد ددن ظرفیتهای بینالمللی توسعه از قید نبندهای سیاسی ن
ایدئولوژیک ن گسترش آنها در پرتو اموا جهانی ددن  ،زمینه تعامل ن نقش تکمیلی ظرفیتهای دا لی ن
ارجی توسعه برای جوامع مختل بیشتر ن کمهزینهتر مهیا است .نقطه آغاز این حرکت فعال ددن
گرایشات توسعه گرایی در درنن سا تارهای دا لی کشورهاست هرچند نقش متغیرهای ارجی در فعال
ددن این گرایشات قابل انکار نیست.

.

با این تفاسیر ن با توجه به کارکرد فرامرزی ن جهانی هر الگوی توسعهای ،به طور طبیعی زمینه ارتباط بین
الگوهای فعال در عرصه بینالمللی ن به طور نیژه با الگوی حاکم فراهم میدود .در ناقع در نوع ن ماهیت
ارتباطی که بین الگوهای توسعهای ایجاد میدود ،کارایی ن موفقیت آنها تعیین میدود .به طور طبیعی هر
الگوی توسعهای تالش دارد در رقابت با سایر الگوها ،اثرگذاری ن موجودیت ود را ثابت کند .در این درایط
رقابتی الگوهای توسعهای سعی در حذف رقبا ن پایداری ود دارند ن در این راستا از هر ابزار ن راهبردی بهره
میگیرند.
چنانکه در صفحات قبل بیان دد ،الگوی حاکم توسعهای در درایط حاضر  ،الگوی لیبرالیستی مبتنی بر
آموزههای نظام سرمایهداری است که از  1دهه پیش با حذف رقیب سنتی ود یعنی الگوی سوسیالیستی به
الگویی بی رقیب تبدیل دده است .با توجه به نفوذ عوامل ن نیرنهای این الگو در درنن سا تارهای حاکم بر
نظام سیاسی ن اقتصادی بینالمللی تاکنون الگویی که توان رقابت با الگوی لیبرالیستی توسعه را دادته بادد،
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ظاهر نشده است .تحرکات توسعهای ا یر که از آن به عنوان مو دنم توسعه نام برده میدود ن زمینه
پیدایش قدرتهای نوظهور اقتصادی دد نیز نه مبتنی بر الگوی جدید بلکه برمبنای آموزههای نهادینهدده
نظام سرمایهاری است .بنابراین باید این ناقعیت را پذیرفت که الگوی توسعهای نظام سرمایهداری در حال
حاضر علی رغم انتقادات جدی به ماهیت ن اهداف ان از سوی کشورها ن جوامع مختل به الگویی فراگیر ن
با نفوذ ن نهادینه دده در عرصه جهانی تبدیل ددهاست ن رنزبهرنز بر قدرت ن اثرگذاری آن افزنده میدود.
در این درایط ظهور ن برنز الگوهای توسعهای جدید ن امکان ماندگاری آنها  ،امری سخت ،پرهزینه ن سنگین
است .داید به این دلیل است که عمال تالش جدی ن ناقعی برای طراحی ن ارائه یک الگوی متفانت پس از
دکست سوسیالیسم ن حادیهنشینی آن صورت نگرفته است ن کشورها ن جوامع سادهترین ن کمهزینهترین
راه توسعهای یعنی همراهی ن همگامی با الگوی غالب عالیرغم همه نواقص  ،زیانهای فرهنگی ن هویتی ن
هزینههای ملی ن بومی  ،انتخاب کردهاند .در این راستا حتی بر ی کشورها مانند چین ن رنسیه که زمانی
مهد الگوی سوسیالیستی ن ددمن سخت الگوی سرمایهداری بودند ،با کنار گذادتن الگوی سنتی ود ن
حادیه نشین کردن آن ،در بطن الگوی رقیب قرار گرفته ن بر مبنای آموزههای آن حرکت کرده ن البته به
دستانرهای بزرگی در حوزه اقتصادی هم دست پیدا کردهاند .این تجربه زمینهای برای تثبیت موقعیت الگوی
سرمایهداری در عرصه جهانی ن گرایش بیشتر به آن در میان جوامعی که به تازگی گام در مسیر توسعه
گذادتهاند ،دده است .در این درایط ارادهای برای طراحی ن ارائه الگوی جدید توسعهای متفانت از الگوی
حاکم نجود ندارد یا نادر است .اما به نظر نمیرسد که این درایط پایان راه بادد .در درایط کنونی طراحی،
ارائه ن اجرای الگویی متفانت ن متضادبا الگوی حاکم  ،داید امری امکانپذیر ن منطقی نبادد اما پذیرش
کامل ن بیچوننچرای الگوی حاکم ن تن دادن به همه آثار ن پیامدهای منفی آن ،نیز امری منطقی ن معقول
نیز به نظر نمیرسد .عقالنیت ن منطق حکم میکند که جوامع با حفظ ن تقویت ارزشها  ،هنجارها ن
آموزه های بومی  ،فرایند توسعه را تجربه کنند ن در این زمینه کمترین هزینه را پردا ت کنند .در نتیجه هر
گونه اقدامی در جهت دستیابی به اهداف ناقعی توسعه با حفظ هویت ن ارزشهای ملی ن بومی امری
پسندیده ن مورد حمایت است .تالشهای نظری برای طراحی ن ارائه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در این
راستا قابل دفاع ن حمایت است .نکته قابل توجه در این زمینه ،طراحی ن تدنین این الگو بر اسار معیارها ن
دا صهای ناقعبینانه بدنر از دعارگرایی ن آرمانگرایی صرف است .الگوی عرضه دده باید عالنه بر پذیرش
دا لی  ،امکان عرضه ن پذیرش در سط بینالمللی هم دادته بادد چرا که محدند ددن الگو به مرزهای
دا لی معنایی جز مرگ زندهنگام آن ندارد .ضمن اینکه هر الگوی جایگزینی باید پاسخگوی مناسبی برای
مسائلی همچون برابری ،عدالت ،توسعه  ،دموکراسی ن محیط زیست به طور توامان بادد  .ی آلکس
کالینیکور؛ 1133؛ )131از سوی دیگر حیات هر الگوی توسعهای در گرن ارتباط ن رقابت با سایر الگوها ن
الگوی حاکم است .با این مفرنضات 1رنیکرد تقابل فعال ،تقابل انفعالی ،تعامل ناکنشی یانفعالی)ن تعامل
کنشگرایفعال)در ارتباط میان الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ن الگوهای حاکم در عرصه بینالمللی قابل
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توجه است که در ذیل به تبیین آن پردا ته میدود.
الف-رویکردتقابلفعال :
ظهور ن برنز یک الگو به ناکارآمدی ن نقص الگو یا الگوهای رایو در تحقق اهداف توسعهای باز میگردد.
اهداف توسعهای نیز نسبی است ن بنا به نیازها ،درایط زمانی ن مکانی ،اقتضائات ن ارزشها ن هنجارها هر
جامعه تعیین میدود .در یک نگاه کلی ،هدف اصلی هر الگوی توسعهای در این رایطه عالنه بر ارائه
راهکارهای توسعهای جدید ،تبدیل ددن به الگوی اصلی ن غالب از طریق زیر سوال بردن اهداف ن
رنیکردهای توسعهای الگوهای فعال است  .در این راستا حامالن الگوی توسعهای جدید تالش دارند تا
جایگزین الگو یا الگوهای رایو ن غالب دوند .بنابراین رفتار تقابلی توام با تخاصمی در قبال الگوهای رقیب
در پیش گرفته ن از تمام دیوهها ن ابزارها برای تحقق استراتژی حذف رقبا از جمله سیاستهای ایدئولوژیک
ن ابزارهای سختافزاری بهره میگیرند .کارایی این رنیکرد بستگی به توان ن قدرت تاثیرگذاری ن جذابیت
الگوی جدید در عرصه بینالمللی میزان پذیرش آن در میان کشورها ن جوامع دارد .هرچه این توان ن تاثیر
بیشتر بادد ،به همان میزان چالشآفرینی آن در مقابل الگو یا الگوهای رقیب بیشتر است ن چه بسا با ددت
گرفتن چالشها ،رقابت ن تقابل از حالت عادی ن صرفا متمرکز بر موضوع توسعه ،ماهیت ایدنلوژیک ن
سیاسی گرفته ن دامنه چالشها را گسترده سازد .این درایط به طور اص  ،به ناکنش الگوی حاکم نیز
بستگی دارد .به طور طبیعی ،الگوی حاکم در مقابل ظهور ن کنش الگوهای جدید ،به تناسب ناکنش نشان
داده ن تالش میکند از هر اقدام نظری ن عملی برای تضعی

ن کاهشاثرگذاری جلوگیری نماید.

بنابراین الزاما چالشآفرینی صرفا از الگوهای جدید نشات نمیگیرد ن چه بسا
ناکنش الگوی حاکم زمینه برنز چالش ن تشدید آن بادد .دکست ن حذف سرنودت اتخاذ چنین رنیکردی
واهد بود که در مورد هم الگوی جدید ن هم الگوهای فعلی ن غالب امکان پذیر است هرچند این نضعیت به
لحاظ تجربه در مورد الگوی جدید محتومتر است .نمونه ناقعی ن عینی این رنیکرد در مناسبات دن الگوی
لیبرالیسم ن سوسیالیسم در طول قرن بیستم نمایان میدود که با نرند تقابل به حوزههای سیاسی ن امنیتی،
نهایتا به دکست ن حذف سوسیالیسم از گردننه رقابت ن میدانداری لیبرالیسم دد .نمونه امرنزین این رنیکرد
که بیشتر ماهیت سیاسی ن ایدئولوژیک دارد در مورد طالبان ن القاعده ن حتی داعش میتوان مثال زد .این
جریانهای سیاسی اگرچه فاقد هرگونه الگوی توسعهای مشخص میبادند اما به طور مشخص تقابل با نظام
لیبرالیسم ن آموزههای نظام سرمایهداری در حوزههای مختل ن از جمله توسعه ،ن حذف این نظام سیاست
راهبری این جریانها به دمار میآِید .
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ب-رویکردتقابلانفعالی :
رنیکرد دنم قابل انتظار در مورد الگوهای توسعهای جدید ،تقابل انفعالی است .در این رنیکرد ،عوامل ن
حامالن الگوی جدید ،مواضع ن آموزههای متفانت ن متضاد با الگوی حاکم دارند اما بر الف رنیکرد نخست،
نیت ناقعی برای جایگزینی الگوی حاکم ندارند بلکه به دنبال ایجاد چالش برای آن میبادند .رفتار عوامل نیز
در ظاهر ماهیت تخاصمی دارد ن در عمل سعی در حفظ مناسبات اقتصادی ن سیاسی با عوامل الگوی حاکم
دارند .استراتژی اصلی این الگو در مواجهه با الگوی حاکم  ،فشار سیاسی توام با چانهزنی برای حفظ ود ن
نه حذف رقیب است .فضاسازی سیاسی نیز تاکتیک عمده این رنیکرد در صحنه سیاست دا لی ن بینالمللی
است .دایره عملکرد ن حوزه تاثیرگذاری این رنیکرد به لحاظ زمانی ن مکانی نیز محدند است .عوامل الگوی
جدید اگرچه با اتخاذ این رنیکرد ممکن است در متن جریان سیاسی نیز قرار گیرند اما به دلیل ماهیت
دعاری ن ظاهری ن عدم ارائه راهکارهای متفانت ن کارآمد در حوزههای اقتصادی ن اجتماعی  ،از صحنه
سیاسی کنار رفته ن عمال منزنی گردند .حوزه تاثیر گذاری آنها نیز به لحاظ جغرافیای ،محدند به یک منطقه
ن چند کشور اص میبادد .اتخاذ رنیکرد تقابل انفعالی از سوی الگوی جدید ،نادی از عواملی همچون،
ضع ن ناتوانی در ایجاد جاذبه ن پذیرش در سط بینالمللی ،پایین بودن قدرت مانور سیاسی ن اقتصادی ،
ضع مبانی نظری ن همچنین درک ناقعیت عدم امکان رنیارنیی با عوامل ن آموزههای الگوی حاکم ن نگرانی
از حذف زندهنگام از عرصه رقابت سیاسی ن ایدئولوژیک میبادد .در این راستا ،باید به ناکنش الگوی حاکم
به ظهور ن رنیکرد تقابلی الگوی جدید نیز اداره کرد .عوامل الگوی حاکم اگرچه از جانب الگوی جدید
احسار طر نمیکنند اما تمام توان ود را برای انزنا ،محدند سازی  ،نثیکردن  ،ناکارآمد سا تن ن
نهایتا حذف الگوی جدید از گردننه رقابت برای کاهش هزینههای سیاسی ن احتماال امنیتی به کار واهند
بست .سرنودت این رنیکرد نیز حذف  ،انزنا واهد بود هرچند در مقایسه با رنیکرد تقابل فعال ،هزینه
کمتری برای الگوهای رقیب در پی دارد .نمونه عینی این رنیکرد در درایط کنونی را میتوان در مورد
الگوی چپگرای نوین رادیکال آمریکای التین مثال زد .این جریان از ابتدای قرن بیست نیکم به رهبری
چانز ن با بهرهگیری از جریان سنتی چپ در آمریکای التین دکل گرفت ن یلی سریع توانست به جریانی
تاثیرگذار در منطقه تبدیل دود .علیرغم نرند قدرتمند در ابتدا ،در ادامه دامنه فعالیت آن به عرصه سیاسی
دا لی جند کشور اص در منطقه ن سیاست ارجی آنهم در قبال ایاالت متحده محدند دد .اما در حوزه
تاثیرگذار اقتصادی ن توسعه ،عمال آموزههای نهادینهدده لیبرالیسم تدانم پیدا کرد ن چه بسا تقویت دد .در
ناقع ضع مبانی نظری توسعه الگوی چپگرای رادیکال  ،الزامات دا لی ن منطقهای ن همچنین الزامات
محدندکننده نظام سرمایهداری قدرت مانور این الگو را در حوزه اقتصادی ن توسعهای محدند کرده ن این
مساله موجب عدم گسترش بیشتر این الگو از یک سو ن اضمحالل تدریجی آن از سوی دیگر میدود.

) ).,Darryl McLeod. 2011
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رویکردتعاملانفعالی :رنیکرد سوم بر الف دن رنیکرد قبل ماهیت تعاملی با درایط ن الگوهای موجود دارد.اما نه از نوع فعال بلکه
انفعال .حامالن الگوی با اتخاذ رنیکرد تعامل انفعالی به جای تاثیر گذاری بر الگوی توسعهای غالب ،تالش
دارند با آموزهها ن رنندهای تحمیلی الگوی حاکم در سط بینالمللی کنار آیند اما اصالحاتی در حوزههای
مختل توسعهای در دا ل کشور متناسب با الزامات ماهوی ن رنز انجام دهند .بنابراین هدف اصلی این
رنیکرد ،اصالح آثار ن عوامل الگوی توسعهای حاکم در دا ل ن همراهی همکاری با الگوی حاکم در سط
بینالمللی است .رفتار حامالن این الگو در مقابل الگوی حاکم انتقاد دعاری بدنن دادتن برنامهای برای
تغییر در رنندهای جهانی توسعه است .استراتژی مورد نظر این رنیکرد همکاری برای پیشبرد اهداف ن
برنامههای الگوی حاکم است  .نتیجه اتخاذ این رنیکرد برای مدافعان الگوی جدید ،فراهم ددن فرصتهای
جدید توسعهای ن بهرهگیری از این فرصتها در رنند توسعه دا لی است .سرنودت ن آینده این رنیکرد برای
الگوی جدید که نثی ن عقیم به نظر میرسد ،ادغام ن هضمددن در الگوی حاکم به مرنر زمان است .الگوی
توسعهای چین  ،جلوهای کمرنگ از رنیکرد تعامل انفعالی است .امرنزه چین یکی از پایههای اساسی نظام
سرمایهداری ن عامل پویایی ن تحرک آن است .عالنه بر این  ،الگوی چپگرای نوین میانهرن در آمریکای
التین ،مصداق دیگری از رنیکرد تعامل انفعالی است که امرنزه از سوی دنلتهایی همچون برزیل ،دیلی،
مکزیک ن آرژانتین دنبال میدود.
)(Sidney Weintraub. 2006
این گرنه از دنلتها با انجام اصالحاتی در رنند توسعه اقتصادی لیرالیستی در دا ل کشور ،با تمام رنندهای
سیاسی ن اقتصادی الگوی سرمایهداری همکاری دارند .عضویت این کشورها در گرنه  21گویای ادغام ن هضم
آنها در الگوی حاکم است.
د-رویکردتعاملفعال :
چهارمین رنیکرد قابل تصور برای نقشآفرینی الگوی جدید در عرصه بینالمللی ن رنیارنیی با الگوی رایو،
تعامل فعال است .این رنیکرد تلفیقی از عملگرایی ،ناقعگرایی ،اصالحطلبی ن آرمانگرایی است که هدف نه
حذف رقیب بلکه تغییر تدریجی درایط بینالمللی توسعه به نفع ود ن نهایتا ماندگاری ن تاثیرگذاری دائمی
است .نقشآفرینی این رنیکرد بیش از آنکه سلبی بادد ،ایجابی است به این معنا که به جای تاکید صرف بر
نقد ن تخطئه الگوی رقیب ،به معرفی آموزهها ن ن نقاط قوت ود پردا ته ن از این طریق با ایجاد جذابیت به
گسترش ن تقویت موقعیت الگوی مورد نظر میپردازد .بنابراین عالنه بر ارائه آموزههای بومی ن ملی برای
توسعه دا لی ،سعی در تغییر درایط بینالمللی به نفع جوامع درحال توسعه ن اصالح آموزههای ن رنندهای
توسعهای الگوی غالب دارد .رفتار الگوی جدید بر اسار این رنیکرد ،عملگرایی برای اصالح ن نه انقالب در
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رنندهای جاری توسعهای است  .استراتژی رنیکرد تعامل فعال  ،تیز تعامل توام با اننقاد از الگوی غالب است.
در نتیجه الگوی جدید از توانمندی باال برای تاثیرگذاری بلندمدت در دکل ایجابی بر اصالح فرایندهای
توسعهای بینالمللی ن همچنین نهادینهکردن آموزهها ن متغیرهای بومی در رنند توسعه ملی بر وردار است.
این درایط موجب ماندگاری ن پایداری ن پویایی الگوی جدید ن آموزه های آن در عرصه بینالمللی است  .با
چنین رنیکردی  ،به طور طبیعی الگوی حاکم حساسیت کمتری نسبت به الگوی جدید واهد دادت .
حتی میتواند با توجه به الزامات ن اقتضائات بینالمللی برای اصالح ن تغییر رنندهای توسعهای ،با استقبال
الگوی حاکم مواجه دود چرا که هزینهها ن مخاطرات آن را در عرصه جهانی کاهش داده ن موجب پویایی ن
پایداری آن نیز میگردد.
جدنل بررسی الصه دا صهای رنیکردهای 1گانه الگوی توسعهای جدید در محیط بین المللی
رنیکردها
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جمعبندیوپیشنهاد :
مباحث مطرح دده در سطور گذدته این مقاله بیانگر این ناقعیت است که فضای عمومی جهانی با
حاکمیت نظام لیبرالی ،امکان رنیش ن نقشآفرینی الگوهای جدید توسعهای را علی رغم بازددن
فضای سیاسی ن گسترگی تعامالت اقتصادی ن فرهنگی  ،سخت کرده است .جوامع مختل

با نجود

دادتن انتقادات جدی به آموزه های لیبرالیسم ن در نبود یا دکست الگوهای رقیب  ،به ناچار ن با
هدف عقب نماندن از قطار توسعه بینالمللی با آن همراه دده ن به تعمیق ن گسترش آن کمک
کنند .با این حال نمیتوان امکان دکلگیری الگوهای جدید را کامال رد کرد .دکلگیری ن
تاثیرگذاری الگویی جدید ن متفانت مستلزم درایطی است .جدای از مبانی نظری قدرتمند ن
بنیادهای تجربی ملی ن بومی موفق ،عملکرد در سط بینالمللی ن در مواجهه با الگوی حاکم در
حیات ،ماندگاری ن پویایی الگوی توسعهای ن تبدیل ددن آن به رقیبی فعال در برابر الگوی حاکم ،
نقش تعیینکنندهای دارد .الگوی حاکم ن عوامل آن در مقابل هر الگوی جدید به نیژه الگوهایی که
قادر به چالش کشیدن سلطه ن آموزههای آن بادد ،ناکنش نشان داده ن از هر ابزاری برای
نثیسازی ن حذف هر الگوی رقیبی بهره واهد گرفت(Richard Falk. 2002.75-99).تجربه
دکست سوسیالیسم ن عدم ظهور الگوهای جدید ناکارآمد در عصر حاضر در مقابل لیبرالیسم گویای
این ناقعیت است.
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت نیز از این درایط مستثنی نیست .این الگو عالنه بر دادتن درایط ن
اصول عمومی ن کلی برای دکلگیری که عمدتا دا لی است ن در سطور گذدته به آن اداره دد،
باید ماندگاری ن پویایی ود را در محیط بینالمللی ن در رقابت با الگوی حاکم یعنی لیبرالیسم
جستجو کند .بر این اسار الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بر اسار مدل مورد اداره در بخش قبل،
درننزای برننگرا است .این مهم میتواند برگ برنده الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در محیط
بینالمللی بادد ن قدرت مانور آن را افزایش دهد .اصیت مهم برننگرایی نیز به دنا ت درایط ،
الزامات ن قواعد بازی محیط بینالمللی  ،جستجوی فرصتها ن ظرفیتها برای نقشآفرینی
بینالمللی ن توانمندی نظری ن عملی برای پرکردن الءها ن چالشهای توسعهای الگوی حاکم
بازمیگردد .بر این اسار  1رنیکرد در حوزه عملکرد الگوی توسعهای جدید در عرصه بینالمللی
قابل توجه است که عبارت بودند از :تقابل فعال  ،تقابل انفعالی  ،تعامل انفعالی ن تعامل فعال یا
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کنشگرا .از میان چهار گانه فوق ،به نظر میرسد رنیکرد چهارم یعنی تعامل فعال یکنشگرا)  ،در
میزان تاثیرگذاری ،ماندگاری ن پویایی الگوی توسعهای جدید تعیین کننده است.
اتخاذ این رنیکرد از سوی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت مستلزم درایطی است  .نخستین درط
دادتن اهداف متعالی ،جهانی ن انسانی الگو یچنانکه امارتیا سن بر مورد ا ر تاکید نافر دارد) ن ارائه
راهکارهای عینی ن ناقعی برای رفع چالشهای موجود است .درط دنم امکان عملیاتی کردن
صیصه مهم درننزایی در مورد کشورهای مختل

است  .به این معنا که بر الف لیبرالیسم که

آموزههای ناحد ن الیتغیر غربی را به جوامع مختل

تحمیل میکند ،الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

هر کشوری را به این ودبانری برساند که متناسب با درایط بومی ن ملی ود ،در رنند توسعهای
قرار گیرد .بنابراین در نخستین گام  ،الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت باید اصیت انعطافپذیری باال
برای پذیرش حرکتهای متفانت توسعهای از سوی جوامع مختل

را دادته بادد .این مساله

میتواند جذابیت الگو را افزایش دهد .درط دنم  ،ماهیت تعاملی الگو با الگوی حاکم بستگی دارد.
این درط به معنای پذیرش نقاط قوت الگوی حاکم که موارد آن در بسیاری از موارد با آموزههای
اسالمی ن ملی ایرانی نطبیق دادته ن قابل برهبرداری ن تکمیل است  ،میبادد .عالنه بر این تکیه بر
رنش آزمون ن طای مواردی که قبال تجربه دده ن نتایو آن مشخص است ،منطقی به نظر
نمیرسد .از سوی دیگر دناسایی الءها ن نواقص توسعهای لیبرالیسم ن عرصه راهکار برای پرکردن
ن رفع ان میتواند ماهیت کنشگرایی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را تقویت ن تکمیل کند .این
راهکارها به طور طبیعی باید درایط ن الزامات بومی ن ملی هر کشور را به رسمیت بشناسد .درط
دیگر در این زمینه پذیرش رنشهای عملیاتی توسعهای در حوزههای اقتصادی ،تجاری ،مالی ،پولی
 ،سرمایهگذاری ن فنی ن تالش برای تقویت ن تطبیق آنها با درایط بومی ن ملی کشور است .از سوی
دیگر رنشهای عملیاتی توسعهای در حوزههای فوق که ابتکاری ن درننزا است باید امکان تعامل ن
کنش با رنش های متعارف در سط بینالمللی را دادته بادد .ن نهایت اینکه بر اسار این رنیکرد ،
آموزهها ،رنشها  ،رفتارها ن استراتژیهای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت باید مطابق با تغییر درایط
زمانی ن مکانی ن ،تغییر ظرفیتها ن توانمندی های دا لی ن ارجی ،تغییر سریع نیازها ن
واستهای درننی ن بیرننی ن تغییر تاکتیکها ن استراتژیهای رقیب ریال انعطاف دادته ن به
صورت مدانم ن زاینده  ،القیت ن ابتکار عمل دادته بادد .بدنن تردید با چنین رفتار ن رنیکردی،
الگوی توسعه اسالمی ایرانی پیشرفت الگوی رقیب را به کرنش نادادته ن زمینه پویایی ن ماندگاری
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و را فراهم میسازد .درط اساسی تحقق چنین امر مهمی در گرن  ،عملیاتی ددن این الگو در
مورد ایران ن هویداددن آثار عینی ن مثبت آن در حوزههای ناقعی توسعه به نیژه  ،گسترش رفاه
عمومی ،برابری اجتماعی ن آزادی سیاسی است .تحقق چنین درایطی برای ایجاد یک فضای مثبت
ن جهانی ن دکست انحصار لیبرالیسم ن نه حذف آن امری سخت اما امکانپذیر میبادد .الزمه این
مهم نیز دنا ت دقیق درایط دا لی ن بین المللی گذدته ،حال ن اینده ،دنری از دعارگرایی ،
رنحیه احساسی ن صرفا ایدئولوژیک  ،عقالنیت ن تدبیر است.
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