
 

  

      )مطالعات و تحقيقات مبين مؤسسة الكترونيكي نشرية( جستارهاي مبين
  

  ISSN 2345-2382        29/3/1392 انتشار ؛2 جستار شمارةسال نخست، 

  

  هاي دنيس گولتنگاهي گذرا به انديشه
  ثمرينسيد سعيد موسوي 

  مطالعات و تحقيقات مبين  پژوهشگر مؤسسة
  
  
  
  

  شناختي اين اثر:مشخصات كتاب
الكترونيكي  نشرية( جستارهاي مبين هاي دنيس گولت، ). نگاهي گذرا به انديشه1392( سعيد موسوي ثمرين، سيد

  نشاني دسترسي اينترنتي:. 2 جستار شمارة سال نخست، ،)لعات و تحقيقات مبينمطا مؤسسة
http://jostar.mrsi.ir/Vol.1/jostar02.pdf 

  

  مطالعات و تحقيقات مبين مؤسسة
http://www.mrsi.ir  Email:  mrsi@chmail.ir  

  

  
حقيقات پژوهشگران تأمالت و تبخشي از براي انتشار خاص طور  به ،»جستارهاي مبين«نشرية الكترونيكي 

 تأليفي و آثارو  ؛است »مسئلة توسعه«موضوع عام اين نشريه يابد؛ ولي انتشار مي» بخشتعالي توسعة«رويكرد 
  شود. اند نيز در آن منتشر ميبه نگارش درآمدهتوسعه در موضوع  كه با رويكردهاي مختلفاي ترجمه

     .اين نشريه مراجعه كنيد سايتبه » جستارهاي مبين«براي دسترسي به مقاالت نشرية الكترونيكي 
http://www.jostar.mrsi.ir   Email: mobin.jostar@chmail.ir 
  



 

 

 

 

  
  
  
  
  

  هاي دنيس گولتبه انديشه نگاهي گذرا
  سيد سعيد موسوي ثمرين

  
ي اخالق و توسعه آشناي رشتهاين مقاله درصدد معرفي دنيس گولت انديشمند نام

  ي انساني است.ي توسعهو حوزه
  

  

1 
اقتصادداني ) 2006-1931دنيس گولت (
ي اصلي كاريِ وي مبحث فرانسوي است. زمينه

توان ي انساني بوده است. اما او را ميمهم توسعه
ناميد. او » اخالق توسعه«ي علمي مؤسس رشته

هاي در اين رشته به ارتباط بين اخالق، ارزش
ريزي و امثال اجتماعي و توسعه، برنامه-انساني
اي در واقع در شتهري ميانپردازد. اين حوزهآن مي
ميالدي توسط وي تأسيس شده است.  1956سال 

سال  10گولت براي فهم ابعاد اين موضوع مدت 
از عمر خود را در كشورهاي مختلفي چون لبنان، 
برزيل، اسپانيا و الجزاير و...  سپري كرده است. 

ي اين دست هاي توسعهريزيچنين در برنامههم

كاري نموده است. از كشورها نيز همراهي و هم
ي جالب توجه اين است كه وي براي مدتي نكته

شناختي خود به عنوان براي نيل به اهداف جامعه
هاي اين كشورها كار كرده كارگر در كارخانه

است. او در پي اين بوده است كه سناريوهاي 
ي نيك بديلِ روايت متعارف از زندگي و جامعه

  و عادالنه را دريابد. 

2  

ترين نظرات گولت اين است اصلييكي از 
كه اساساً در بحث توسعه، اتكا به رشد اقتصادي، 

هاي كمي فرع درآمد سرانه و ساير شاخص
موضوع هستند. توسعه از منظر گولت تا به حال 
به نوعي مهندسي مكانيكي جامعه معطوف بوده 
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تا بتواند تغييرات تكنولوژيكيِ سريعي را منجر 
مدعي است توسعه بايستي  شود. در مقابل، گولت

 يها، نحوهبه مثابه يك تغيير اساسي در نگرش
ي آدمي با طبيعت، تصوير وي از زندگي مواجهه

نيك و... فهم شود. در اين پارادايم ممكن است 
رشد باال در قبال كاهش همبستگي اجتماعي 
اساساً نه توسعه كه ضدتوسعه باشد. بنابراين اين 

  ستي است.رويكرد كامالً پلورالي
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هاي شناسي خود از پارادايماو در گونه
كند. پارادايم توسعه چهار پارادايم را مطرح مي

اول همان ديدگاه نوسازيِ معروف است كه البته 
در حال حاضر منسوخ شده است. ديدگاه دوم 
عبارت است از همان ديدگاه اول با كمي 
اصالحات. يعني رشدي كه متضمن نرخ متناسبي 

يع درآمد باشد. اما ديدگاه سوم ديدگاه از توز
نيازهاي اساسي  است. اين ديدگاه نه صرفاً اصالح 

ي نمايد، بلكه نقطهگذاري مياين بخش را هدف
سازد. از اين منظر تمركز توسعه را دگرگون مي

ممكن است تأمين نيازهاي اساسي انسان حتي 
موجبات كاهش رشد اقتصادي را نيز در پي داشته 

بايد توجه كرد كه اين رويكرد به طور  باشد.
اساسي با رويكرد دوم متفاوت است. اما از نظر 
گولت در حال حاضر در اكثر جوامع پيشاصنعتي 
نيازهاي اساسي افراد تأمين شده است و بدين 
ترتيب اين رويكرد (حداقل) براي ايشان 

چنين يكي از اشكاالت اين كاركردي ندارد. هم
اهداف توسعه را در  رويكرد اين است كه

پذيرد. يعني رويكردهاي قبلي به طور كلي مي

 كاراييبهبود اقتصادي، نوسازي نهادي و حداكثر 
تكنولوژيك. اما رويكرد چهارم رويكردي است 
كه خود وي مؤسس آن است. توسعه از سنت يا 

  بر مبناي سنت.
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گولت معتقد است رويكرد وي نسبت به 
نگاهي ابزاري دارد. اهداف هر سه رويكرد قبلي 

يعني اگرچه به اين اهداف به چشم ابزاري براي 
نفسه را في هاآننگرد ولي هيچ يك از توسعه مي

داند. اين رويكرد معتقد است خوب نمي
هايي كه كشورهاي جهان سوم (حداقل در بخش

نشينند تا اند) نميهاي قوي بودهداراي سنت
براي ايشان  افرادي از ساير نقاط جهان بيايند و

اهداف زندگي اجتماعي را معين كنند. ايشان 
مبتني بر سنت خويش به ارزيابي اهداف مذكور 

را در قالب زندگي  هاآنپرداخته و سپس 
سازند. اين رويكرد اجتماعي خويش وارد مي

اعم از -تر نيازهاي انساني را در قالبي كلي
نگريسته  -نيازهاي اقتصادي، عاطفي، معنوي و...

دارد. بدين ترتيب  هاآنسپس سعي در تأمين  و
ي ارزشي مضمر در در اين نگاه شبكه

عرض و نه برتر ايِ پيشين همرويكردهاي توسعه
هاي ارزشيِ مردمان ديگر نقاط جهان از شبكه

رود در آينده هستند. از منظر او انتظار مي
... و آيي كاررويكردهايي كه اقتصاد، تكنولوژي، 

هاي فرهنگي جامعه بدانند، دست را تابع ارزش
باال داشته باشند. او به مثالي در اين زمينه اشاره 

-ي وي منطقهكند: يكي از مناطق مورد مطالعهمي
اي روستانشين در بوليوي بوده است. روستاييان 
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ي خود اقدام براي جلوگيري از خالي شدن سكنه
ند. انموده دستيصنايعبه تشكيل تعاوني ساخت 

بتدا افراد كمي مشاركت كردند، اما تعاوني در ا
توانست موفق باشد و بدين ترتيب سود بسياري 
كسب كند. اما اقدامي كه اين تعاوني انجام داد 

ي اهالي روستا اين بود كه سود خود را بين همه
 ي خود راتقسيم نمود و بدين ترتيب امتياز عمده

هاي اقتصادي به نسبت به ساير انواع شركت
ض نمايش گذاشت. ايشان توانستند نشان معر

تر از اقتصاد شان مهمدهند كه هويت فرهنگي
  است.

5  

او متخصصان اقتصادي (اقتصاددانان، 
ها و...) كشورهاي جهان ها، تكنوكراتبروكرات

نامد. ايشان عمدتاً چشم ميهاي يكسوم را غول
از پايتخت كه نماد زندگي مدرن است به مناطق 

هاي و به دليل عدم همدلي با ارزشمختلف رفته 
كنند كه گويي محلي، طوري عمل مي-فرهنگي

-فكر مي هاآنيك كارشناس خارجي هستند. 
دانند چه چيزي براي ايشان خوب كنند كه مي

است و براي رسيدن به اين اهداف چه بايد كرد. 
اين متخصصان براي دانش غيررسميِ مردم منطقه 

نيستند. در نتيجه  اساساً حيثيت عقالني قائل
هاي ايشان همگي از اين جنس است كه پاسخ

كود شيميايي مصرف كنيد؛ تلقيح مصنوعي انجام 
دهيد؛ تكنولوژي مكانيزه را به طور عمومي مورد 
-استفاده قرار دهيد و.... اما ممكن است اين پاسخ

اند در يك معناي ها كه از منظر خاصي عقاليي
اساساً ضدعقاليي تر نگرانهتر و آيندهوسيع

- باشند. از نظر گولت تنها راه كاهش قدرت فائقه
-ي اين جنس از متخصصان ورود مشاركت

ي مردم در صحنه است. اما واي از روزي جويانه
كه نمايندگان اين اقشار، خود طالب گسيل اين 

  جنس از متخصصان باشند. 
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سان اهداف از نظر گولت ابزارها هم به
خود هستند. بنابراين  هاي خاصحامل ارزش

رويكرد سنتي مبني بر اينكه فقط بايد در مورد 
كرد اشتباه است. در رأس اين  اظهارنظراهداف 

ابزارها تكنولوژي غربي است. اين تكنولوژي 
وفاداري سختي به شكل خاصي از عقالنيت، 

اي به و رويكرد ويژه كاراييمفهوم خاصي از 
ه ها بوليوياييقدرت دارد. به همين دليل بود كه ب

انتخاب شكل خاصي از تكنولوژي پرداختند كه 
و محيط زندگي  زيستمحيطكمتر مخرب 

  بود.  هاآناجتماعي 

7  

از نظر گولت دو دسته هستند كه به خوبي 
اند. در مقابل جريان متعارف توسعه ايستاده

گرايان هستند كه زيستي اول محيطدسته
دارند.  ستزيمحيطهاي صريحي در مورد دغدغه

شوند ي دوم به طور پيوسته متذكر مياما دسته
داري و حتي هاي سرمايهكه توسعه به روش

خاصي از مردم را  يسوسياليستي، فقط عده
ثروتمند ساخته و عمدتاً ناموفق بوده است. از 
نظر گولت منتقدان هر دو دسته، سه هدف كلي 
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شمرند: ديدگاهي منسجم را براي توسعه برمي
ي زندگي خوب انساني، مفهومي غني و ارهدرب

ي عادالنه و نهايتاً فهمي گسترده از جامعه
هاي قبل در مورد طبيعت. البته متناسب با ديدگاه

بايد هر دو رويكرد را تقويت نمود. براي 
رويكرد اول بايد تالش كرد تا حفظ 

، نه براي افزايش خدماتش در زيستمحيط
نفسه داراي ه فيبلندمدت، بلكه به خاطر اينك

ارزش است، الزامي شود. ايشان بايد البته حق 
فقرا و كشورهاي در حال توسعه را براي استفاده 
از طبيعت به رسميت بشناسند. از طرفي بايد در 

حاال نوبت ماست كه «مقابل كساني كه معتقدند 
سان كشورهاي پيشرفته حق خود را از طبيعت به

 يد هر دو رويكرد تاايستاد. بنابراين با» بگيريم
ان انس«حدي نسبي شده و بين دو نگرش كلي كه 

و  »سرور طبيعت است و بايد از آن استفاده كند
تعادلي » نفسه داراي ارزش استطبيعت في«

  ايجاد نمود.

  


