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  هاي آيندة توسعة اجتماعي مرور كتاب: جهت گيري
  

  گردآوري و تدوين: جيمز ميجلي و مانوهار پاوار
 مهدي ابراهيمي معرفي و بررسي:

  مقدمه
توسعه در مواجهه با مسائل اجتماعي كشورهاي درحال 1يتوان ادعا كرد كه توسعة اجتماعآيا مي

المللي شگرف در زمينة مراقبت بهداشتي، آموزش و هاي بينعملكرد درخوري داشته است؟ تفاوت
توان توجيه مسكن در كنار دسترسيِ كامالً نابرابر به خدمات اجتماعي در داخل كشورها را چگونه مي

ها از نشيني دولتستيِ اجتماعي پيوند نزديكي با هم دارند، عقبكرد؟ اگرچه توسعة اقتصادي و بهزي
افتاده را در بسياري از كشورها به دنبال داشته كه در آن مزاياي اي ازشكلمداخالت رفاهي، توسعه

رسد. اين كتاب توسط دو پژوهشگر و هاي خاصي از اهالي سياست و تجارت ميرشد، اساساً به گروه
و مسائل  2ة اجتماعي در سه بخش و سيزده فصل نوشته و گردآوري شدهنظر حوزة توسعصاحب
هاي گذشته و خط سير گفته را با عطف توجه به روندها و تحوالت توسعة اجتماعي در سالپيش

  احتمالي آن در آينده به بحث گذاشته است.
  

  توسعة اجتماعي: حركت به جلو
ريزي و ه سه شكل تعريف شده است: برنامهاي عملي، تاكنون بتوسعة اجتماعي به عنوان ايده

هاي پيوند ابعاد اقتصادي و اجتماعي توسعه؛ تغيير ساختاري و دگرگوني جوامع؛ و تحقق ظرفيت
كار، با هاي محافظههاي بازار و ليبرالانساني، برآوردن نيازها و افزايش كيفيت زندگي. ايدئولوژي

كه توسعة اند، درحاليعة اجتماعي را ناديده گرفتهاولويت دادن به توسعة اقتصادي، غالباً توس
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اقتصادي، صرفاً بخشي از توسعة اجتماعي است. بنيان توسعة اجتماعي توجه به شأن انسان و حقوق 
ها نظير احترام به مردم، وجود اوست و اين نوع توسعه بايد يك پروژة اخالقي باشد اما برخي ارزش

هاي توسعه عت، تعهدات، برابري و عدالت اجتماعي، اغلب از بحثگرايي، طبينگر، كثرتانسانيِ كل
ها و اي و ماهيتاً چندوجهي است؛ هرچند نظريهرشتهاند. توسعة اجتماعي، موضوعي بينحذف شده
و بازار آزاد ليبرال و فردگرا در كنار نظام  1گراييهاي مخدوش رويكردهايي مثل صنفايدئولوژي

پاره بخش و تكهگرا، اقدامات اين عرصه را بخشكمونيسمِ دولت - سمسوسيالي - مالكيت اشتراكي
بحث شده كه نهادهاي اجتماعي  2كرده است. در اين كتاب اما از رويكرد ساختارگرايي نهادي

- دهد تا گسترههاي دولتي و خصوصي، اجتماع محلي و جامعة مدني) را سروسامان ميمختلف (بخش

نهادها  ها،ببرد. در اين رويكرد، نقش دولت در مديريت فعال ايدئولوژياي از راهبردهاي عملي را پيش 
  و كارگزاران، حياتي است.

  
  اي تاريخيتوسعة اجتماعي در زمينه

گرايانه هاي عملشكل عام پيدا كرد، ريشه در واكنش 1950اصطالح توسعة اجتماعي كه از دهة 
تي است كه رشد اقتصادي را در خدمت اهداف به مسائل و نيازهاي اجتماعي دارد و ناظر به مداخال

تر دربارة دهند. اگر توسعة اجتماعي را بازنمايندة (خوشبينانة) عقايد قديمياجتماعي قرار مي
را هم بايد  3دستيابي به پيشرفت اجتماعي از طريق عامليت انساني بدانيم، توسعة اجتماع محلي

رفاه اجتماعي درنظربگيريم. نويسندگان اين فصل با  به 4گراسومنشانگر رويكرد اصيل و بوميِ جهان
، پيامد مهم هجوم اين رويكرد به توسعة اجتماعي را 1980اشاره به خيزش نوليبراليسم در دهة 

- ها به بخش ن سپاري ارائة خدمات و واگذاري آاند. برونهاي بازارمحور جديد دانستهاتخاذ سياست

هاي توسعة ا را ترغيب كرده كه بيش از هر زماني درگير برنامهههاي تجاري و غيرانتفاعي، اين بخش
هاي فردگرايانه اتكا اجتماعي شوند. فراگير شدن رويكردهايي مانند معيشت و قابليت كه بر ايده

دارند موجب شده كه به جاي تمركز بر نقش اجتماع يا دولت، بر افراد و خانوارها تأكيد شود. 
ماعي، ترجيحات هنجاري و تعهدات ايدئولوژيك متفاوتي دارند؛ مثالً رويكردهاي مختلف توسعة اجت

گيري محلي)، با هنجاري رويكرد توسعة اجتماع محلي (مداخلة از پايين به باال و تصميم اولويت
ريزي اجتماعي در سطح ملي (مداخلة از باال به پايين) بسيار تفاوت دارد. گرايي ذاتي برنامهدولت
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به توسعة اجتماعي  1بازار (مبتني بر فردگرايي ايدئولوژيك) يا رويكرد بنگاه تجاري تأثير ليبراليسم
هاي اخير و رابطة ميان رويكردها را نيز نبايد ناديده گرفت؛ براي نمونه، رويكرد توسعة در سال

اجتماع محلي به دليل به حداقل رساندن نقش دولت و تأكيد بر مشاركت محلي و اتكا به خود، نزد 
تحت تأثير ديدگاه  1970هاي بازارگرا جذاب شده است. انديشة توسعة اجتماعي از دهة براللي

هاي هنجاري ديگري قرار گرفت؛ ديدگاه جنسيتي (نقش زنان در توسعه) و در كنار آن، ديدگاه
  محيطي و يا پايدار.بومي، زيستزيست
  

  پيشرفت توسعة اجتماعي تا امروز
كارنرفته اما در واقع نيروي ي در اهداف موسوم به توسعة هزاره بهاگرچه اصطالح توسعة اجتماع

گانة توسعة هزاره كه قرار بود تا رغم دستاوردهاي قابل اعتنا، اهداف هشتمحركة اين اهداف است. به
تحقق يابد با مشكالت مختلفي مواجه شده است. براي مثال، آفريقاي جنوب صحرا و  2015سال 

كن كنند، و اشتغال كامل و كار آبرومند براي د فقر شديد و گرسنگي را ريشهآسياي غربي نتوانستن
ششم كودكان، همه نيز ميسر نشده است. در كشورهاي با درآمد پايين و متوسط، حدود يك

تحصيالت ابتدايي را به داليلي مانند فقر خانوار، تعارضات و جنگ، معلوليت، تعلق به روستا و جز 
توسعه به برابري جنسيتي در آموزش سوم كشورهاي درحالكنند. تقريباً يكها ميكاره رها نيمه اين

اند و حدود دوسوم از اين كشورها برابري جنسيتي در آموزش متوسطه را تجربه     ابتدايي نرسيده
ه نفر در هزار نوزاد زند 90سال از ومير كودكان زير پنجاند. در اين ميان البته نرخ جهاني مرگنكرده

، تقريباً 2013رسيده است، اما در سال  2015نفر در سال  43به  1990متولدشده در سال 
ها نفر). اكثر اين مرگ 800اند (روزانه حدود مادر، قرباني مسائل مربوط به زايمان شده 289000

ا ت 2000هاي درصديِ ابتال بين سالقابل پيشگيري بوده است. همچنين با وجود كاهشِ حدوداً چهل
ها بايد  پذير نشده است. بر اينها مانند ايدز و ماالريا امكان، توقف گسترش بعضي از بيماري2013

ترين هدف توسعة هزاره بوده است و نيز مشاركت محيطي را، كه ناكامافزود تضمين پايداري زيست
هداف توسعة هزاره،  آيد. واقعيت اين است كه در اشمار مياي ناتمام بهجهاني براي توسعه، كه پروژه

هاي مهمي از جمعيت مثل معلوالن، بيماران ذهني، سالخوردگان، فقيرترين افراد و مسائل گروه
ها و هنجارهاي بنياديني هاي اخالقي، ارزشاند. اين اهداف، به سويهمربوط به جنسيت از قلم افتاده

توجهي محور، آشكارا بيسعة مردماز قبيل حقوق بشر، برابري، دربرگيري، عدالت اجتماعي، صلح و تو
اند. اهداف هاي جهان را بازتاب دادهترين و قدرتمندترين كشورها و سازمانهاي مرفهكرده و اولويت
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توسعة هزاره، در مورد اين مسأله كه اهداف اصلي و فرعي، غالباً علت و معلول يكديگر هستند نيز 
  سكوت كرده است.

  
  و حكمراني خوب به توسعة اجتماعي رويكردهاي مبتني بر حقوق بشر

اعتنايي به حقوق بشر (خشونت جنسيتي و جنسي، منتقدان اهداف توسعة هزاره معتقدند بي
وفصل تعارضات و برقراري تبعيض و ستمگري) و ساختارهاي حكمراني (نهادهاي دموكراتيك، حل

هايي ديد كه فرضدر پيش اثر كرده است. غفلت از اين دو عرصه را بايدصلح)، اين اهداف را كم
ترند (توافق شان مهمدربارة ماهيت تغيير اجتماعي وجود دارد: الف) اهداف از فرايند تحقق

  هايي صورت گرفته كه مسئول اجراي اهداف درخصوص اين اهداف مشترك توسط ديپلمات
طبيعي مسير  ها و اصالحات نهاديِ مربوط به حكمراني خوب، بخشها، رويهاند)؛ ب) سياستنبوده

توان تعيين، اجرا و       پيشرفت انسان هستند؛ ج) اهداف توسعة هزاره را بدون همكاري و هماهنگي مي
گيري كرد. در اهداف توسعة هزاره، محصول (نتيجه) بر فرايند اولويت يافت اما حقوق بشر و اندازه

زار و شيوة پيشرفت اجتماعي را به حكمراني خوب (يا ضد فساد)، اساساً با فرايند سروكار دارند و اب
)، 2000- 2015دانند. با اتمام بازة زماني اهداف توسعة هزاره (اندازة محصول و نتيجه مهم   مي

) كه موارد يادشده نيز بخشي از آن است. 2015- 2030اهداف توسعة پايدار به جاي آن تعيين شد (
يدن به عامالن توسعه است تا بتوانند در بحث توسعة اجتماعي، هدف حكمراني خوب، توانايي بخش

مدني)  - خصوصي - جهاني و دولتي - ملي - به شكل چندسطحي، چندبخشي و چندمركزي (محلي
نشدة حقوق بشر در زمينة توسعة هاي ديدهارتباط و همكاري داشته باشند. همچنين يكي از جنبه

اش چيزي در معناي سنتياجتماعي، حق توسعه است. اين مفهوم هنگامي مطرح شد كه از توسعه 
كه هر انساني حق دارد در فرايند توسعه شركت كند و از مزاياي ها نشد؛ درحاليعايد فقيرترين گروه

سازي سنتي سياست اجتماعي از فقرا، آنها نه به عنوان صاحب حق، كه به آن بهره ببرد. در مفهوم
هاي توسعة اجتماعي بايد ين وضعيت، فعاليتاند. در مواجهه با اوراني نيازمند تصور  شدهمثابه بهره
مراتبي، دربرگيرنده، متوجه نابرابري منابع و قدرت، و به لحاظ فرهنگي آميز، غيرسلسلهغيرتبعيض

  هاي مردم احترام بگذارند و در واقع به صداي آنان بدل شوند.ها و خواستهحساس باشند، به انتخاب
  

  لزوم افزايش مشاركت اجتماع محلي
وجو كرد اما معناي ني ضمني واژة مشاركت را غالباً بايد در حوزة قدرت و سياست جستمعا

باوري، بهبود شرايط مادي، و فردي، افزايش خويشتنتوان در تقويت روابط بينواقعي آن را مي
ها و سطوح فراوان مشاركت، از ها، اليهقدرتي و ازخودبيگانگي پيدا كرد. شكلكاهش احساس بي
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گرايانه) پذيرد، و مشاركت اصيل (در معناي كلها، توزيع قدرت و سطح فقر اثر ميمانند ارزش عواملي
  گيرد و به مراتب (از باال به پايين و برعكس)، شكل تلفيقي به خود ميبه جاي تأكيد بر سلسله

ع متوسل گو، شفاف و معطوف به بازتوزيع گستردة قدرت و مناب خواه، سازگار، پاسخهاي برابريشيوه
شود. فرايند دستيابي به اهداف توسعة پايدار با مشاركت اجتماع محلي در همة سطوح (محلي، ملي مي

وگو، مشاوره و شراكت گري، گفتيابد، و البته چنين مشاركتي نيازمند تسهيلالمللي) امكان ميو بين
ها رو راست باشيد، با دقت  ا آناست. براي برقراري ارتباط با مردم محلي بايد قواعدي را رعايت كرد: ب

كه وعدة نشدني بدهيد، از مردم ياد بگيريد و (خاصه آنبه آنان گوش دهيد، همدل افراد باشيد بي
  گري را فراموش كنيد.زماني كه خواهان مشاركت افراد مطلقاً فقير هستيد) موعظه

  

  تعارضات، صلح و توسعة اجتماعي
ها اختصاص ملت - ي گذشته، بيشتر به جنگ ميان دولتهادر حالي كه تحليل خشونت در زمان

هاي درون كشورها كه ابعاد جغرافيايي، سياسي، ديني، قومي و زباني داشت، اينك عمدتاً به خشونت
با طرح مفهوم خشونت ساختاري (ضديت  1شود. محققاني نظير گالتونگدارد پرداخته مي

اي به درك خشونت ردهاي صلح)، ابعاد تازهساختارهاي سركوبگر قدرت و انحصارطلبي با دستاو
نيز با پيش كشيدن مفهوم خشونت نمادين، از اين بحث كرده كه مردمِ تحت انقياد،  2اند. بورديوداده

كنند و اين يعني بهنجارسازي الگوهاي پذيرند و حتي آن را دروني ميشان را ميغالباً سركوب
گر در اين زمينه، خشونت فرهنگي است كه به نهادينه مراتبي تسلط و تسليم شدن. مفهوم ديسلسله

مراتبي در برخي جوامع (و مثالً پذيرش تسلط مردان بر زنان برمبناي شدن سازوكارهاي سلسله
ها، تحليل خشونت را به سنت و عرف) اشاره دارد. اين مفاهيم با گذار از تمركزِ صرف بر جنگ دولت

اند. خشونت، به ويژه در كشورهاي فقيري شايع است داده سطوح ملي، اجتماع محلي و خانوار بسط
شان (برحسب شاخص توسعة انساني) در سطح نازلي قرار دارد. طبق كه توسعة اقتصادي و اجتماعي

تريليون دالر بوده كه  14بالغ بر  2015هاي اقتصادي خشونت جهاني در سال برآوردها، هزينه
هاي اجتماعي ها بخشي از آن است. هزينهگذاريقف سرمايهوكارها و توها و كسبنابودي زيرساخت

ومير و جراحت نظاميان و غيرنظاميان، رنج پناهندگان، توقف خدمات اين وضعيت نيز از حيث مرگ
آور است. توسعة اجتماعي با برآوردن نيازهاي قربانيان اجتماعي و فروپاشي نهادهاي اجتماعي، حيرت

صلح كمك كند؛ محض نمونه، با مشاركت در اسكان پناهندگان، تواند به برقراري خشونت مي
هاي خدمات آموزي شغلي، خدمات مراقبت بهداشتي، ايجاد و مديريت برنامهآموزش و مهارت

  شناختي.هاي روانداوطلبانه، و مشاوره
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  برابري جنسيتي و توسعة اجتماعي
  ازي زنان را در سه قلمرو هدف سوم توسعة هزاره يعني بهبود برابري جنسيتي و توانمندس

ها (دسترسي برابر به منابعي مثل زمين، اعتبار و اموال و نيز نرخ توان بررسي كرد: فرصتمي
عامليت (نماينده داشتن در مجالس و مجامع مشورتي  - مشاركت و اشتغال نيروي كار)، توانمندسازي

سالمت، آموزش و تغذيه). در اهداف هاي بهداشت و ها (دستاوردها در عرصهگذاري) و قابليتو قانون
اند: سهم اساسي زنان توسعة هزاره به چند جنبة بنيادين نابرابري توجه نشده است كه از آن جمله

ها، نقض حقوق و سالمت در كارهاي مراقبتي بدون دستمزد، دسترسي غيرمنصفانة زنان به دارايي
هاي گيري بخشفرايندهاي تصميم جنسي زنان و دختران، مشاركت نامساوي زنان و مردان در

ها. جنسيت، جدا از ساير ابعاد  شدن آنايدولتي و خصوصي، و خشونت عليه زنان و دختران و حاشيه
تر توسعه (فقر، جرم، خشونت و نابرابري (نژاد، طبقه، جغرافيا، قوميت و كاست) و نيز مسائل گسترده

انگيز نوليبرال هاي مسألهفرضي با پيشهاي كمي تحليل مسائل جنسيتبهداشت) نيست. شاخص
مراتب پيچيده و چندالية جنسيت و تبعيض اند سلسلهطرفي و عينيت، نتوانستهبي درخصوص

گيرد را به درستي تحليل كنند. نقش مراقبتي هاي مختلف شكل ميجنسي كه از طريق عامليت
  د، توليد مثل و اجتماع محلي زنان، از حيث تأثيري كه بر سه حوزة زندگي اجتماعي يعني تولي

بسيار مهم است اما در اهداف توسعة هزاره، به معناي نهفتة افزايش كار زنان در حوزة  گذاردمي
هاي دو حوزة ديگر توجه نشده است. پرداختن به مقولة جنسيت، مستلزم توليد و تأثير آن بر نقش

هاي ها، اصول عقايد، نظام ا ذات اجتماعداري است كه بافكني در مسائل ساختاريِ عميقاً ريشهشبهه
توانند صداي هاي فرهنگي عجين شده است. مداخالت داراي حساسيت جنسيتي مياقتصادي و رويه

  كه برقراري نظم جنسيتي جديد، چالشي براي بعضي از صاحبان قدرت است.زنان باشند، گو اين
  

  توسعة اجتماعي، محيط زيست و آيندة زمين
محيطي، بنيان بهزيستي انسان است اما كم نيستند كساني كه اولويت توسعة پايداري زيست

هاي گذشته، محيطي. طي سالدانند نه توسعة اجتماعي و عدالت زيستپايدار را رشد و توليد  مي
محيطي جديدي مطرح شده كه مواردي مثل اشتغال محلي، سالمت و حضور زنان در پارادايم زيست
پارادايم، كشاورزيِ حامي اجتماع محلي را به اشتغال توليديِ صرفاً اقتصادي  شود. اينآن ديده مي
كند، و ها و نه خودمحوري صنفي و شركتي تمركز ميپذيري حكومتدهد، بر مسئوليتترجيح مي

كند. هدف هفتم هاي تجاري را به منافع محلي معطوف ميها، سياستاعتنا به طمع شركتبي
، به داليل متعدد تحقق نيافته 2015محيطي تا سال يابي به پايداري زيستتوسعة هزاره يعني دست
ها، مديريت ناكارآمد، فقدان اقتصادي، از بين رفتن زيرساخت - هاي اجتماعياست؛ ازجمله، نابرابري

هاي صنعتي و كشاورزي، و گذاري براي تأمين آب و بهداشت، آلودگي منابع آب از طريق رويهسرمايه



 هاي آيندة توسعة اجتماعي مرور كتاب: جهت گيري

151 

دة سياسي براي مقابله با تغييرات اقليمي. در اهداف توسعة پايدار، برخالف اهداف توسعة نبود ارا
بوم نيز توجه شده است؛ هزاره، به جاي تأكيد صرف بر بهزيستي انسان به محيط زيست و زيست

هاي سرزميني، ها، درياها و منابع دريايي، حفظ و احياء اكوسيستمبراي مثال، حفاظت از اقيانوس
انديشي براي از دست ها و چارهزايي، توقف نابودي زمينها، مبارزه با بيابانديريت پايدار جنگلم

مدت ترجيح داده شده و اين دوستيِ كوتاهگرايي بر انسانزيسترفتن گوناگونيِ زيستي. اينجا محيط
شدن را ايشيههايي كه فقر، نابرابري و حاالبته بدان معنا نيست كه ساختارهاي كليدي و سياست

اند پاسخ دهند كنند ناديده بگيريم. پرسش مهمي كه اهداف توسعة پايدار تاكنون نتوانستهدائمي مي
توانند در برابر قدرت المللي ميهاي غيردولتي و نهادهاي بينها، سازماناين است: چگونه دولت

نان توسعة اقتصادي است) شان همچهاي جهاني (كه اولويتاقتصادي و ايدئولوژيك ويرانگر شركت
  مقاومت كنند؟

  

  خوردگي جهاني، توسعة اجتماعي و بهزيستي سالمندان سال
خوردگي، بخشي از دستوركار توسعه است و در توانايي سالمندان براي كمك به جامعه  سال

هاي عمومي در اوايل قرن خوردگي و بحران هزينه ترديدي وجود ندارد. اگرچه ارتباط ميان سال
مطرح شد، فقدان راهبردهاي مؤثر براي ادغام مفاهيمي نظير سالخوردگي سالمت، سالمندي  جديد

هاي اجتماعي در هاي اعتبارات خُرد و بنگاهفعال، سالمندي توليدگر، سرماية اجتماعي، انجمن
هاي اجتماعي و رويكرد توسعة اجتماعي همچنان محسوس است. اين رويكرد بايد بتواند سياست

هاي سن) محدوديت   خوردگان (برآمده از فقر، تصورات قالبي و را براي غلبه بر انزواي سالاقتصادي 
اي حامي سالمندان مجال رشد دهد. ورود افراد مسن به جريان غالب توسعة تركيب كند و به جامعه

ا شان ازجمله منوط به اين است كه فرصت اشتغال زاياجتماعي و اقتصادي و افزايش كيفيت زندگي
بخش براي آنان تا هر زمان كه بخواهند فراهم باشد بدون اجبار براي بازنشستگي. هرچند و رضايت

خوردگي فعال به مشاركت پيوسته در زندگي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، معنوي و مدني، و نه  سال
و تمركزِ  گرايي آنفقط مشاركت فيزيكي در نيروي كار، اشاره دارد، منتقدان اين مفهوم از تقليل

اند. راهبرد مورد نظر اين منتقدان، موسوم به صرف بر دو جنبة سالمت و توليد بحث كرده
كند؛ با تأكيد بر بهداشت خوردگي مثبت، سالمندان را بخش اساسي خانواده و اجتماع تلقي مي سال

و پويا. در هاي زنده و تندرستي، امنيت مالي، استقالل، ايمني شخصي، رضايت فردي و ايجاد محيط
خوردگي و توسعة اجتماعي در آينده به رويكردي نياز داريم كه، براي مثال،  تحليل رابطة ميان سال

انداز شخصي و حمايت اعضاي هاي پسهاي اجتماعي قانوني و مساعدت اجتماعي را با طرحبيمه
راقبت اجتماعي (خاصه هاي مخانوار تلفيق كند. اين رويكرد، ناظر به ادغام توسعة اقتصادي و برنامه

  هاي روستايي و كشاورزي) است.در بخش
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  دين: جنبة معنوي توسعة اجتماعي
هاي ديني در محافل توسعة اجتماعي و بدفهميِ كنوني از توجهي گسترده به ماهيت پديدهبي

   نقش دين در توسعه، تا حدي رهاورد تأثير قدرتمند غرب بر انديشة معاصر و ارائة يك مفهوم 
ه و ناسازگار با عرف و عادت از دين است. پس از جنگ جهاني دوم، جايگاه دين در توسعة چهرتك
شدت  1980گيري اقتصاد نوليبرال در دهة المللي اساساً ناديده گرفته شد و اين روند با اوجبين

قوق گرايي و حيافت. دين به عنوان مفهومي كهنه و منسوخ، بركنار از تفكر ليبرال و سكوالر، انسان
ارتباط با مدل توسعة اقتصاديِ رشدمحور، از باال به پايين شد و فرهنگ نيز موضوعي بيبشر تلقي مي

كه نقش دين آمد. اين وضعيت در چند دهة گذشته تغيير كرده و با آننظرميو مبتني بر تخصص به
ت اصول شود، كاركرد دين در تقويدر توسعة اجتماعي همچنان در دو جبهة متضاد تحليل مي

اخالقي توسعة اجتماعي (مثالً اتخاذ رويكرد اخالقي به طبيعت) مورد تأكيد قرار گرفته است. دين با 
اثرگذاري بر ماهيت نظم اجتماعي و حمايت از آن (يكپارچه كردن بافت اجتماعي) به توسعة 

تواند ن، دين ميبندي در پيروان براي خدمت به ديگرا كند. به عالوه، با ايجاد پاياجتماعي كمك مي
ها قرار دهد. مخالفت هاي آموزشي را در خدمت بهزيستي انسانها، خدمات پزشكي و سيستمخيريه

راستا با اهداف توسعة پايدار است و بوم به بهانة پيشرفت مادي و اقتصادي، همدين با نابودي زيست
- باوري در گوشهگري و روحطيگرايي، افرادر جهاني كه روندهاي سكوالريسم، بنيادگرايي، احساسات

شان را همچنان حفظ هاي قدرتمند معنوي، اخالقي و انسانيها مؤلفهشود، دينگوشة آن ديده مي
  شان و تقسيم منصفانة منابع توجه نشان اند. اخالق ديني به رابطة مردم با محيط طبيعيكرده
داند. دريافت دين از گوناگوني سازد مهم ميدهد و فهم مشخص از آنچه زندگي اخالقي را ميمي

شرايط و رفتار انسان، همان چيزي است كه توسعه نياز دارد، و دستاورد عمدة دين براي توسعة 
  هاي انساني است.اجتماعي، معنايي عميق از اجتماع و اتكا بر واالترين ارزش

  

  و توسعة اجتماعي 1حمايت اجتماعي
ه هزينة مصرفي، و مستلزم سروسامان دادن مجدد گذاري است ناجتماعي، نوعي سرمايه حمايت 

) بر حمايت 2015- 2030هاي ساختاري بخش اجتماعي است. در اهداف توسعة پايدار (به ويژگي
ويژه براي كشورهاي  اجتماعي به عنوان ابزار كاهش فقر و نابرابري تأكيد شده و راهبردهايي به

هايي كه نياز قيدوشرط (مانند مقرريه شكل بيجنوب مطرح شده است؛ براي مثال، انتقال درآمد ب
گذاري ندارند، يا حق اوالد)، انتقال درآمد مبتني بر كار (نظير كارهاي زيرساختي و خدماتي به سهم

هاي نقدي مشروط هاي تضمين اشتغال)، انتقالهاي حمايت از معيشت، و برنامهعمومي، طرح

 
1. Social protection 
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شدن راهبردهاي يكپارچة حمايت اواخر، معمول(مرتبط با تأمين آموزش و بهداشت)، و اين 
اجتماعي ملي. تعاريف حمايت اجتماعي برحسب گستره، واگذاري مسئوليت، پرداخت نقدي يا غير 

محور در برابر نيازمحور متفاوت است.  بانك جهاني و سازمان هاي حقوقآن، و اتكا بر   چارچوب
اند. بانك جهاني بر مديريت بهتر ارائه كرده المللي كار، دو برداشت مختلف از اين مفهومبين

مخاطرات و دستگيري از فقراي مطلق تأكيد كرده است و نه يك سيستم فراگير حمايت اجتماعي 
هاي حمايت اجتماعي درآمد. تمركز بانك جهاني بر پتانسيل توليدي طرحبه ويژه در كشورهاي كم

محور، حمايت اجتماعي را ابزار دگرگوني حقوقهاي جايگزين و گيرد كه ديدگاهدر حالي صورت مي
كنند. رويكردهاي مبتني بر حقوق، حمايت اجتماعي را درون اجتماعي و اقتصادي قلمداد مي

يابيِ حقوق، مستلزم عامليت كه واقعيتكنند؛ گو اينگذاري ملي نهادينه ميهاي سياستچارچوب
  شان است. از سوي ديگر، سازمان مطالبة حقوق شده براي بيان وايهاي حاشيهداشتن فقرا و گروه

المللي كار، حمايت اجتماعي را به اصول عدالت اجتماعي و حق جهانشمول تأمين اجتماعي پيوند بين
شدن، باوري، جنسيت، نهاديزده است. عدالت اجتماعي، حقوق، شأن انسان، تمركز بر فقرا، كليت

  نيز مباحث و مضامين مهم توسعة اجتماعي خواهند بود. استطاعت، و پيوندهاي بازار كار، در آينده
  

  افزايش همكاري جهاني براي توسعة اجتماعي
ها و منابع مالي جايگزين براي توسعه، آنچه را بحران گيري اقتصادهاي نوخاسته و مدلاوج

المللي خوانده شده تشديد كرده است. كشورهاي مشروعيت سيستم همكاري اجتماعي در سطح بين
شوند و كشورهاي گذاري اجتماعي بدل مينوب به شكل روزافزون به منبع ابداعات سياستج

يافته، ديگر سرچشمة انحصاري يادگيري و تفكر نوآورانة توسعة اجتماعي نيستند. ساختار توسعه
شمارد مخاطرات سنتي حكمراني اجتماعي جهاني كه همگرايي ذيل يك ايدة واحد را مطلوب مي

هاي توان از دو ديدگاه در عرصة همكاريزة توسعه به دنبال دارد. در اين زمينه ميزيادي در حو
گرايان، همة افراد را عضو . جهاني2گرايانالملليدر برابر بين 1گراياناي سخن گفت؛ جهانيتوسعه

هاي جهاني با شكل دادن به شرايط اقتصادي و مراتبدانند. ساختارها و سلسلهجامعة جهاني مي
آورند. اينجا جتماعي، فرصت اثرگذاري تمامي شهروندان بر توزيع جهاني قدرت و ثروت را فراهم ميا

وابسته همشود كه رفاه و بهزيستي اجتماعي افراد آن بهجهان به منزلة نظامي يكپارچه تلقي مي
است. اين نگرش، حامي انتقال قدرت و كنترل از دولت به جامعه است و كنشگران دولتي و 

هاي ملي گرايان اما جهان را متشكل از دولتالملليداند. بينغيردولتي را به يك اندازه مهم مي

 
1. Globalists 
2. Internationalists 



 1396تابستان ، 2 شمارهشناسي ايران، دوره هجدهم،  مجله جامعه

154 

ها در اين ديدگاه، ها، ملترغم اذعان به وابستگي متقابل و فزايندة دولتبينند. بهمتفاوت مي
د ملي تعريف        اند كه برمبناي ساختارها، تاريخ، فرهنگ و اقتصااي تصور شدههاي جداگانهموجوديت

ترين شان هستند مناسبها مسئول سرزمين و شهروندانشوند. طبق اين نگرش، چون دولتمي
  آيند. اينك معضل مهم شمارميهاي توسعة اجتماعي هم بهواحد تحليل و واكنش به چالش

ماعي را توسعه اين است كه تقاضا براي عدالت اجتگذاري اجتماعي در كشورهاي      درحالسياست
توسعه و اقتصادهاي با لزوم استفادة پايدار از منابع محدود سازگار كنند. تنش ميان كشورهاي درحال

هاي مشترك اما نايكسان كشورها سخن بگويند توسعه از مسئوليتنوپديد موجب شده كه ملل روبه
  اجتماعي يا تر شان به سبب مالحظات جهاني گستردهتا اطمينان يابند كه رشد اقتصادي ملي

  افتد.خطرنميمحيطي بهزيست
  

  ها: آيندة توسعة اجتماعيفراتر از اهداف و آرمان
هاي فراوان ايدئولوژيك، نظري و رغم چالشدهد كه توسعة اجتماعي علياين كتاب نشان مي

  هاي اهداف توسعة هزاره مثل پهنه و پوشش ناكافي، عملي، حركتي رو به پيش دارد. محدوديت
  جنوب، حكمراني ضعيف، نوع تخصيص و  - هاي شمالها، سياستي به هنجارها و ارزشتوجهبي
گيري، در اهداف شناسي و اندازهكارگيري منابع، فقدان ارتباط بين اهداف، و مسائل مرتبط با روشبه

  هدف فرعي) مورد توجه قرار گرفته است. ديدگاه  169هدف اصلي و  17توسعة پايدار (شامل 
حقوق بشر، در توسعة اجتماعي نقشي حياتي يافته است. اينجا نه فقط با برخورداري از محورِ ارزش

هاي ها نيز سروكار داريم. براي تحقق اين نيتحقوق و استحقاق، كه با وظايف و مسئوليت
بلندپروازانه، متصديان و نهادهاي محلي بايد در سطح تودة مردم فعاليت كنند. موضوع مهم ديگري 

درآمد اب بدان پرداخته صلح است كه با معاني ضمني مادي، معنوي و فلسفي، پيشكه اين كت
شود. نويسندگان كتاب، توسعة اجتماعي را بدون گستر شناخته ميهرگونه توسعه و بهزيستي  جهان

برابري جنسيتي ناممكن دانسته و خواهان اين هستند كه بعد جنسيت در هر هدفي حضور داشته 
محيطي توسعة پايدار با كمك به كاهش فقر، بهبود سالمت و ايجاد اين، سوية زيست باشد. افزون بر

رود. كتاب در بحث زندگي سالمت و بهزيستي همگاني، اقتصاد سبز، از محيط زيست فراتر مي
داند و با فاصله گرفتن از رويكرد مراقبت از سالمندان را در سطوح فرد، خانواده و دولت مهم مي

ساز براي     گويد. اين عرصه، آزموني سرنوشتهمدليِ صرف، از شأن انسان سخن مي اي ياخيريه
هاي مراقبتي ما و تعهدات توسعة اجتماعي است. همچنين كتاب از مقولة دين بحث كرده كه ارزش
  هاي توسعة هزاره، توسعة پايدار و توسعة اجتماعي است. شده در هدفاي عمدتاً فراموشعرصه

م به ماهيت پديدة ديني، تأثير مثبت دين بر توسعة اجتماعي را در سايه قرار داده توجهي عاكم
يابد كه زمامداران، است. در نهايت، نبايد از ياد برد كه توسعة اجتماعي تنها در جوامعي تحقق مي
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نمايندة شهروندان باشند. در بسياري از كشورها، فساد، ناكارآمدي بوروكراتيك و نقض حقوق بشر، 
اند. مشاركت در توسعة اجتماعي وقتي معنا خواهد داشت كه فقرا، د راه توسعة اجتماعي شدهس

  ها باشند.ها و برنامهكنندة واقعي سياستهاي اجتماع محلي و نهادهاي غيردولتي، تعيينسازمان


