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کتاب مرزهاي جهاني توسعۀ اجتماعي در نظريه و عمل بهقلم بريج موهان (استاد دانشگاه
ايالتي لوئيزيانا) تأليف شده است .موهان در سالهاي گذشته آثار ديگري نيز منتشر کرده که
برخي از آنها عبارتاند از :منطق رفاه اجتماعي ( ،)8811توسعۀ جهاني :ارزشهاي پسامادي و
کردار اجتماعي ،)8882( 2مددکاري اجتماعي ( ،)2002سفسطههاي توسعه :بحران توسعۀ
انساني و اجتماعي ( ،)2002توسعه ،فقر فرهنگ ،و سياست اجتماعي ( ،)2088و جامعه و
عدالت اجتماعي (.)2082
اين کتاب کاوشي در سويه هاي مفهومي و کاربردي توسعۀ اجتماعي است و سه موضوع
کلي را دربرميگيرد :سياست اجتماعي ،برنامهريزي اجتماعي و تغيير اجتماعي .موهان درپي
شناسايي علل آن چيزي است که «توسعهپذيري» 3ناميده است .او ميگويد توسعۀ
اجتماعي-تطبيقي ،بهمنزلۀ رشته و زمينهاي که مراحل آغازين خود را ميگذراند ،با تسلط
نظريههاي کهنۀ رفاه اجتماعي و شيوههاي عمل 4اجتماعي هژمونيک مواجه است .بحران توسعۀ
انساني ـ اجتماعي ،تا حد زيادي ،از کژکارکردي نظاممند نهادهاي اجتماعي برآمده است که بر
روابط فرديـ جامعهاي 5اثر ميگذارند .به باور موهان ،در هر جامعهاي ميتوان چيزي يافت که
به فهم ما از توسعۀ اجتماعي و پيشبرد آن کمک کند .او ازسويي ميخواهد پايهاي
عقالنيـ تاريخيـ زيباييشناختي براي صورتبندي و پذيرش شيوۀ عمل اجتماعي ،بهمثابۀ
مفهومي بهلحاظ علمي درست ،به دست دهد ،و ازسوي ديگر ،ميکوشد زرقوبرقها و
بي محتوايي صنعت رفاه اجتماعي معاصر را آشکار کند .موهان منتقد اصول جزمي ايدئولوژيک و
کهنه ،رويههاي بيروح و ماللآور مددکاري اجتماعي ،سياسيشدن خدمات اجتماعي ،و
دوگانگي سياست هاي اجتماعي و عمومي است و اعتقاد دارد که اين وضعيت ،آرمانهاي جامعۀ
مدني را تباه ميکند .او اين موارد را در زمينهاي جهاني بررسي کرده است.
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کتاب شامل دو بخش و سيزده فصل است:
بخش اول (شيوههاي عمل اجتماعي :مرزهاي توسعۀ انساني و اجتماعي) ،از شش فصل
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تشکيل شده است .نويسنده در فصل اول (دربارۀ شيوههاي عمل اجتماعي) ،اين شيوههاي عمل
را ،ازمنظري تاريخنگارانه ،کاربست نيکخواهي و خيرانديشي درجهت غلبه بر نيروهاي
انسانيتزدا تلقي کرده است ،نيروهايي که رهاوردشان جز ستمگري ،بيگانگي و طرد نيست.
شيوۀ عمل اجتماعي جستوجوي مداوم براي آزادي است .چنين نگرشي بهلحاظ کيفي با
نظريهها و رويههاي معاصر حوزۀ مددکاري اجتماعي تفاوت دارد ،حوزهاي که اساساً بهدنبال
مشروعيتبخشي است .نويسنده رفاه اجتماعي و مددکاري اجتماعي را ابزاري کارکردي در
ماشيني نظارتي درنظرميگيرد که کارشان محدودکردن و کنترل افراد در عرصههاي
اجتماعيـ اقتصاديـ سياسي است؛ با اين بهانه که تهديدي متوجه نظم هنجارينـ کيفري
تثبيتشده نشود.
6
فرض اصلي فصل دوم (ايجاد يک بومـ تمدن ) اين است که رشد افسارگسيختۀ اقتصاد
جهان صرفاً درصورتي با نيازهاي افراد و جوامع هماهنگ خواهد بود که رويکردي
عقالنيـ انساني را بهکار بندد .نويسنده ميگويد تباهي محيط زيست چيزي فراتر از آلودگيهاي
جهان پساصنعتي يا گرمشدن زمين است و ميتواند محيط اجتماعي زندگي ما را به نابودي
بکشاند .در اين وضعيت ،پايداري را فراسوي مرزبنديهاي غلط پارامترهاي طبيعيـ اجتماعي
بايد ازنو تعريف کرد .مدلِ ارائه شده در اين فصل براي تبيين مسئلۀ پايداري سه وجه اجتماعي،
اقتصادي و زيستمحيطي را دربرميگيرد که دراينميان ،پايداري اجتماعي ،ناظر به اين موارد
است :برابري اجتماعي ،زيستپذيري 2،برابري در زمينۀ بهداشت و سالمت ،توسعۀ اجتماع
محلي ،سرمايۀ اجتماعي ،حمايت اجتماعي ،حقوق بشر ،حقوق کار ،مسئوليتپذيري و
پاسخگويي اجتماعي ،عدالت اجتماعي و انطباقپذيري انسان .توسعۀ اجتماعيـ انساني ،در
بسياري از موارد ،تحت تأثير جهتگيري ايدئولوژيک سياستگذاران قرار ميگيرد و در اين
وضعيت ،واقعيتهاي علمي بهداليلي فراتر از منافع عمومي جنبۀ سياسي پيدا ميکنند.
در فصل سوم (توهّمات اقتصادي بهمثابۀ مانع توسعۀ انساني) ،از رابطۀ پول و فرايندهاي
توسعه بحث شده است و اينکه فهم رفاه اجتماعي ،بدون درک پديدۀ پول ميسر نيست .در
ديدگاه نويسنده ،اگر مطالعۀ ثروت (نحوۀ بهدستآوردن يا توزيع و قطبيشدن آن) داراي
حساسيتهاي اجتماعي باشد ،ميتواند بر توسعۀ اجتماعي اثر بگذارد .او با اشاره به اينکه پول
اساساً مفهومي انتزاعي و سازهاي اجتماعي است ،از ساختمندي سلسلهمراتبي واقعيتهاي
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اجتماعي (بهطورکلي) و واقعيتهاي نهادي (بهطورخاص) سخن ميگويد و ماهيت پول را نيز
همانند کاالها رابطهاي تلقي ميکند .پول بهمنزلۀ نوعي صورت اجتماعي( 1و نه طبيعي)
بازنمايندۀ قدرت است و اهميت واقعي آن را بايد در اثرگذاري بر کنش و واکنشهاي اجتماعي
جست وجو کرد .نقد نويسنده در اين فصل ،ناظر بر فرايند جاري انتقال ثروت و قدرت اقتصادي
از آنهاست که درگير توليد ارزش واقعياند به آنها که مبالغ هنگفت پول را در اختيار دارند
(قطع نظر از نياز اين گروهها يا سهمشان در توليد).
فصل چهارم (رشد اقتصادي بهمثابۀ مسئلۀ اجتماعي :مورد تغييرات اقليمي) ،تأثير رشد
اقتصادي را بر کاهش رفاه انساني به بحث ميگذارد و مفهومي پويا و رابطهاي از مسائل
اجتماعي (درونزمينهاي از روابط قدرتِ جامعهاي درحال تغيير و ايدههاي هژمونيک مرتبط با
آن) مطرح ميکند .آنچه جريان اصلي و غالب جامعه آن را مسئلۀ اجتماعي درنظرميگيرد،
ارتباط تنگاتنگي با ساختارهاي قدرت و نابرابري دارد .فهم ما از طبيعت نيز رهاورد موقعيت
اجتماعيـ فرهنگيمان است .روابط قدرتِ جامعهاي و الگوهاي گفتماني آن تعيين ميکنند که
کدام فرايندهاي زيستبومي را بايد «مسئله» تلقي کرد و براي حلشان کوشيد .البته آنچه
مسئلۀ اجتماعي شناخته مي شود ،از زماني به زمان ديگر ،بين فضاهاي مختلف ،و با دگرگوني
روابط قدرت در جامعه ،تغيير ميکند.
پيشفرض نويسنده در فصل پنجم (ديالکتيک توسعه) اين است که هر دانشي ،ازحيث
هدف و کاربست ،سياسي است .او اعتقاد دارد که فراسوي مرزهاي رشتهاي ،توسعه بهمعناي
ايجاد و فراهمآوردن انتخابهاي کيفي و دسترسپذير است .توسعه ،بههرصورتي که
مفهومپردازي شود ،بايد نقش و جايگاهي کانوني براي افراد و گروههاي بيدرآمد ،کمدرآمد و
داراي منابع محدود قائل شود و آنها را بهمنزلۀ عامليتهاي فعال بهکارگيرد .نويسنده معتقد
است که سه مفهومِ فقر ،قدرت و فرايند ،زمينۀ مطالعات حوزۀ توسعه را سمتوسو ميبخشند.
دربارۀ فقر ،پرسش اين است که چگونه تجربۀ فقر بر باورها در مورد خود ،روابط و نظامها اثر
ميگذارد؟ و اينکه چگونه مردم ،هنگامي که کمک نهادي وجود ندارد ،با فقر سازگار ميشوند؟
دربارۀ قدرت ،نويسنده به اين مسئله اشاره ميکند که ادراک قدرت از خود اين پديده مهمتر
است ،و درخصوص فرايند نيز به نقش اين مفهوم در درک واقعيتهاي روزمره و هنجارها و
نظامهاي اعتقادي توجه ميکند.
نويسنده در فصل ششم (عدالت زيستمحيطي) ،توسعۀ اجتماعي را ،بيشاز آنکه نتيجۀ
فراهمآوري يا دسترسي به منابع بداند ،متأثر از عوامل سياسيـ فرهنگي دانسته است .اين فصل
معطوف به پيامدهاي منفي رفتار پيچيدۀ انسان بر جنبۀ زيستمحيطي پايداري است .نويسنده
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اجتماعي تطبيقي) آغاز ميشود .اين فصل سه هدف اصلي را دنبال ميکند .8 :کندوکاوي در
اهداف مددکاري اجتماعي تطبيقي؛  .2تعريف و تحليل مسائل بنيادين رفاه اجتماعي تطبيقي؛
 .3توجه به رفاه اجتماعي بهمنزلۀ مؤلفۀ اساسي پژوهش علوم اجتماعي ،بهويژه در آموزش،
سياستگذاري ،شيوههاي عمل ،و پژوهش مددکاري اجتماعي .نويسنده ميگويد رفاه اجتماعي
تطبيقي با کاربست ابزار مفهوميـ تحليلي ويژۀ خود و با ارزيابيهاي ميانذهنيتي نيازها و
کمبودها در جهاني عميقاً نابرابر ،در جستوجوي معيارهاي عيني است .رفاه اجتماعي تطبيقي
نه راهحل است و نه داروي تجويزي ،بلکه رويکرد است؛ رشته و روشي براي رهايي از ستمگري
و فشار .اين شکل از رفاه پيامد پندارهاي استراتژيک است ،پندارهاي مبتني بر نظريهها و
روشهايي که بهشکل ايدئولوژيک ارزشگذاري ميشوند .اين فصل همچنين به برخي موانع
پساايدئولوژيک مددکاري اجتماعي نظر ميکند که عبارتاند از:
 .8موانع فرهنگيـ ايدئولوژيک (نظريهپردازي (علّيت و علمپذيري) ،مفهومپردازي ،و تحليل)؛
 .2فشارهاي حرفهاي و درونحرفهاي (مشروعيت ،هويت و اصالت ،و خاصيت ميانرشتهاي)؛
 .3مسائل جهاني (همگانيکردن ،درمتننهادن ،88همدالنهکردن و فعليتبخشيدن).
فصل هشتم (رفاه اجتماعي و شيوههاي عمل دگرگونساز) ،برنامهريزي ،تدوين و ارزيابي
سياست اجتماعي را بهمنزلۀ ابزار و فرايند دگرگوني اجتماعي مطرح کرده است .تحليل نويسنده
از موضعي پساايدئولوژيک و با ارجاع ويژه به نقش دولت صورت گرفته است .او اعتقاد دارد
مطالعۀ شيوههاي عملِ معطوف به دگرگوني ،بر سه پيشفرض اصلي استوار است:
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از آنچه جهانروايي 8کيفيت زندگي خوانده است ،نه بهمثابۀ مسئلهاي ملي يا منطقهاي ،بلکه
بهمنزلۀ اجبارِ زيستمحيطي براي حفاظت از انسانها دربرابر انسانها ياد کرده است .براي
رهايي از تداوم فاجعۀ اقليمي ،زيستمحيطي ،بومشناختي در آينده ،او از يک استراتژي
هفتمرحلهاي نام ميبرد که شامل اين مراحل است :انسانگرايي منطقي ،نوسازي قراردادهاي
اجتماعي ،شهروندي خوب ،نوزايش فرهنگيـ سياسي ،انساني و اجتماعيکردن تکنولوژي،
رعايت اصول اخالقي توسعه ،و تفکر انتقادي درعين عملکردن به شکل جهاني .نويسنده از امکان
ايجاد شبکهاي بينالمللي سخن گفته است ،شبکهاي که ارتباط ميان پايداري ،توسعه و رويکردِ
موسوم به کيفيت اجتماعي( 80تعهد جهانشمول براي برابري و عدالت) را دستمايۀ بررسيهاي
خود قرار دهد.
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 .8پايان ايدئولوژي بهمعناي خاتمۀ نظامهاي راهنماي اعتقادي (مسلط بر رفتارهاي نهادي)
نيست؛  .2بازانديشي رابطۀ دولت و جامعه ضروري است؛  .3قانونگذاري در عرصۀ سياست
اجتماعي ميتواند بهمعني تأييد قراردادهاي اجتماعي جديد باشد .نويسنده بر انسانيکردن آنچه
ابداعات سياستگذاري 82خوانده است ،بهمنزلۀ هدف اصلي دگرگوني اجتماعي ،تأکيد کرده
است .او فقر را نيز مسئلهاي سياسي ،نه اقتصادي ،دانسته و آن را مادر همۀ بيماريهاي
اجتماعي تلقي کرده است.
فصل نهم (چين بهمثابۀ آينه و زمينۀ آزمايش حکمراني در خارج از غرب) ،مفهوم حکمراني
را ناظر به روابط متغير ميان دولت و جامعه ،سازمانهاي درحال تغيير در سطوح مختلف ،و
نقشهاي متنوع کنشگران متفاوت برشمرده است .در کانون حکمراني مدل غربي ،مفهوم
دولتـ ملت 83قرار دارد ،مفهومي که دولت را واجد مشروعيت الزم براي حاکميت ميداند.
فرايندهاي جهانيشدن ،فشار بازارهاي سرمايۀ بينالمللي ،تغييرات زيستمحيطي و جز اينها،
ضمن زيرسؤالبردن اين مفهوم ،عمل حکمراني را از انحصار دولت و حکومت خارج کردهاند.
جدايي بين نهاد حکومت و عمل حکمراني ،بازيگران عرصۀ حکمراني را گستردهتر کرده است؛
مثالً ،کنشگران بازار ،جامعۀ مدني ،دانشگاه و نهادهاي دانشمحور .نويسنده ميگويد بهجاي اتکا
بر فهم جهاني و عمومي از حکمراني ،زمينههاي خاصي مانند چين را ميتوان آيينهاي براي
مدلها و ابزارهاي غيرغربي حکمراني درنظرگرفت .اين پرسش که چگونه حکمراني جهاني
موجب تغيير چين ميشود ،يا اينکه آيا حکمراني بايد در سطح جهاني نهادينه شود يا خير،
ازنظر نويسنده اهميت چنداني ندارد ،بلکه بايد بپرسيم چين چگونه ميتواند حکمراني جهاني را
عادالنهتر کند .بهرغم فقدان کثرتگرايي جامعهاي و سياسي ،حکومت چين درصدد بسط
مشارکت جامعهمحور است؛ گو اينکه مشارکت بيشتر بهمعناي حرکت بهسوي کثرتگرايي
ليبرالدموکراتيک نيست.
جانمايۀ مباحث فصل دهم (مراقبت غيررسمي در اجتماعات بومي و دستگاههاي رفاهي
معطوف به توسعۀ اجتماعي محلي در هند) ،اهميت شناسايي و احياي دستگاههاي رفاهي
غيررسمي در فعاليتهاي توسعهاي (دستکم در سطح محلي) است .اين دستگاهها غالباً بر
اعتماد ،روابط انساني ،ايدئولوژي گروههاي خودياري ،و تا حدي ازخودگذشتگي متکياند و نقش
مهمي در توسعۀ پايدارِ اجتماعمحور و مشارکتي ايفا ميکنند .اين فصل ازجمله به نيازها و
مسائلي اشاره کرده است که اين دستگاهها ميتوانند به آنها بپردازند ،نيازهايي مانند تسهيالت
آبياري ،جادهسازي ،اشتغال ،ساخت مدرسه ،باشگاههاي محلي ،توسعۀ صنايع کوچک و
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تسهيالت پزشکي .بهعالوه ،در مسائلي ازقبيل فقدان آموزش ،مرگومير کودکان ،الکليسم ،نبود
سازوکار فاضالب ،جنگلزدايي و حلوفصل تعارضها نيز ميتوان از اين دستگاهها بهره گرفت.
بااين همه ،ترديدي وجود ندارد که براي کاستن از مسائل و برآوردن نيازهاي اجتماعات محلي،
دستگاههاي رفاهي رسمي و غيررسمي بايد درکنار هم بهکارگرفته شوند و از دستگاههاي
غيررسمي نبايد انتظارات غيرواقعبينانه داشت.
در فصل يازدهم (بيرونسپاري فساد 84:مورد ضدتوسعۀ هند) ،گستردگي فساد بهويژه در
کشورهاي درحال توسعه ،بازتاب پارادايم سياسي حاکم بر اين کشورها تلقي شده است.
نويسنده در بحثِ بيرونسپاري ]انتقالِ بخشي از فعاليتهاي سازمانها و شرکتها به
تأمينکنندگانِ بيروني بهمنظور کاهش هزينهها[ ،مثالهايي از حوزههاي آموزش ،پليس،
بانکداري ،توسعۀ روستايي و مستمريهاي بازنشستگي مطرح کرده و ميگويد بسياري از
عملکردهاي نظامهاي اجتماعي ،خاصه عملکردهاي دانشبنيان يا نرمافزارمحور ،بيرونسپاري
شدهاند .در بحث هند ،او فساد را جزء جداييناپذير زندگي روزمره در اين کشور ميداند که
عرصههاي گوناگوني نظير دين ،کشاورزي ،توسعۀ شهري ،راهآهن ،حملونقل ،ماليات بر درآمد،
دادگاه ها ،معادن ،تأمين برق ،نيروهاي نظامي و امنيت مرزها را دربرگرفته است .اغلب ،مقامات
رسمي بهجاي کنترل يا برچيدن فساد ،خود موجب گسترش آن ميشوند .در محيطي که
فوتوفنهاي فساد پيچيدهتر شده است ،ازميانبرداشتن فساد نيز بهشکل مضاعفي دشوار و
پيچيده شده است .سناريوي اين فساد در شبکهاي عظيم (متشکل از عامۀ مردم ،حکومت و
سياستمداران) نوشته مي شود و درواقع ،فساد در جامعۀ هند به شيوۀ زندگي بدل شده است،
جامعهاي که ديگر چندان رقابتي و منسجم به نظر نميرسد.
فصل دوازدهم (دربارۀ جنون کاست در هند) ،به اين موضوع پرداخته که گذار هند به فضا و
دوران نوليبرال نيز نتوانسته درهمتنيدگي تاريخي کاست (بهمنزلۀ نهاد اجتماعي) با تمدن و
فرهنگ اين کشور را تغيير دهد .درحاليکه در بخش اعظم جهان غرب ،فردگرايي بهمنزلۀ
ارزش بنيادين پذيرفته شده ،در سلسلهمراتب کاستي هند ،افراد تحت سيطرۀ کل هستند .نتايج
پيمايش جهاني دربارۀ ارزشها نشان ميدهد که هند ،پساز اردن ،دومين کشور ازحيث
ناشکيبايي نژادي است .نويسنده قدرت کاست را فراتر از تواناييهاي انضباطبخش دولت ليبرال
مدرن ميداند و رمزگشايي از ماهيت پراکندۀ سلسلهمراتب و ايدئولوژي کاست را براي فهم ابعاد
سياسي و اخالقي نوليبراليسم و مبناي فرهنگي آن در هند ضروري ميشمارد .او باور دارد که
ايدئولوژي سلسلهمراتب ،بهشکلي فزاينده ،هم نخبگان و هم تودههاي جامعه را دربرگرفته است.
اگرچه اوضاع اجتماعي دموکراسي در هند بهگونهاي است که اين کشور را ميتوان بزرگترين
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دموکراسي جهان دانست ،اوضاع اخالقي در هند پرداختن به نابرابري اجتماعي را بسيار دشوار
کرده است.
فصل سيزدهم (مأموريت فراموششده :معناي استانداردسازي و اتکا بر شواهد در مددکاري
اجتماعي بين المللي) به اين موضوع پرداخته که طي ساليان گذشته ،مفهوم مددکاري اجتماعي
از ايدۀ کمک به نيازمندان به سوي توانمندسازي آنها حرکت کرده است .نويسنده اما حرفۀ
مددکاري اجتماعي را همچنان درگير نوعي بوروکراسي از باال به پايين و تجويز مدلهاي غربي
توسعه براي ديگر نقاط جهان ميداند .طبق تعريف بينالمللي مددکاري اجتماعي ،اين حرفه در
جست وجوي پيشبرد تغييرات اجتماعي ،حل مسئله در روابط انساني ،و توانمندسازي و آزادي
مردم براي ارتقاي بهزيستي آنهاست .اصول حقوق بشر و عدالت اجتماعي بنيان مددکاري
اجتماعياند .با وجود اين ،يک تعريفِ بهشکل بينالمللي پذيرفتهشده ،لزوماً بهمعني مددکاري
اجتماعي بينالمللي نيست .مددکاري اجتماعي بينالمللي ،بهمثابۀ رشتهاي استداللي ،بايد از دانش
و اصول شيوههاي عمل اجتماعي استفاده کند ،اما آنچه در واقعيت رخ ميدهد ،هميشه اينگونه
نيست .در ديدگاه نويسنده ،حرفهايگرايي در مددکاري اجتماعي بايد مبتني بر نياز و کيفيت باشد.
با استانداردسازي اين حرفه و اتکاي آن به محتواي آموزشي گزينشي (و درواقع محدودکردن
آن) ،ميليونها فرد و خانواده از مهارتهاي حل مسئلۀ مددکاران اجتماعي محروم خواهند شد.
پايانبخش کتاب نيز پيگفتاري است که دروغگويي 85توسعه نام گرفته و نويسنده در آن
توسعهگرايي را بازنمايندۀ ناکامي حکومتها در تبديل مسائل جامعهاي به واقعيتهاي معنادار
دانسته است .اين وضعيت ،درواقع ضدتوسعه است .بخش عمدۀ ثبات و بيثباتي ،و پيوستگي و
بههمريختگي جهاني ،محصول چرخۀ ضد ديالکتيک توسعهـ ضدتوسعه است .درنهايت ،نويسنده
از عدالت زيستمحيطي ،آموزش آزاد و رايگان ،و اقتصادهاي غيرغارتگر بهمنزلۀ ارکان جديد
دموکراسي جهاني نام برده است.
کتاب مرزهاي جهاني توسعۀ اجتماعي در نظريه و عمل ،در جايگاه يکي از کتابهاي جديد
حوزۀ توسعه ،با رويکردي انتقادي به سويههاي بههموابستۀ بهزيستي جهاني (اقتصاد ،اقليم و
عدالت) نظر ميکند و ازدست رفتن معناي توسعۀ اجتماعي را ،در فضاهايي که آکنده از
ايدئولوژيهاي متناقض و متضاد هستند ،مسئلۀ مهم عرصۀ سياستگذاري و برنامهريزي
اجتماعي تلقي ميکند .کتاب اگرچه بر وجوه اجتماعي و جامعهاي متمرکز است ،رويکردي
چندرشتهاي دارد و جنبههاي اقتصادي ،سياسي و زيستمحيطي را نيز دربرميگيرد .اين
چندوجهيبودن به اين دليل حائز اهميت است که اساساً کيفيت زندگي ،پديدهاي چندبعدي و
بازتاب زيست همۀ اعضاي جامعه است که با شاخصهاي دسترسپذير و قابل اندازهگيري
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زيستشناختي ،جمعيتشناختي ،بومشناختي ،اجتماعي ،روانشناختي ،فرهنگي ،اقتصادي و
سياسي بازنمايي مي شود .زيستن در جهاني که عميقاً دستخوش چنددستگي است ،قطبيشدن
بخشهاي مختلف زندگي را بهدنبال دارد و البته که تبيين واقعگرايانۀ اين وضعيت ،بهشکل
تکعلتي و بياعتنا به تأثير شاخصهاي مختلف بر يکديگر ،بيرون از امکان است .اين موضوع،
يکي از نکات کليدي اين کتاب محسوب ميشود.
فهم تغييرات اقليمي همچون مسئلۀ اجتماعي و اتخاذ نگرهاي فراتر از رشد اقتصادي به
مقولۀ رفاه ،ازجمله مباحث مهم کتاب و درعينحال ،موضوعي درخور پژوهش بيشتر در
کشورمان است .کتاب ازاينحيث ابعاد سياستگذارانۀ درخور تأملي نيز دارد .در موقعيتي که
تعداد کتابهاي با محوريتِ توسعۀ اجتماعي در جامعۀ علمي و دانشگاهي ما بهشدت اندک و
ناکافي است ،و اساساً اين مفهوم هنوز بهدرستي شناخته نشده است ،کتابهايي ازايندست با
طرح مباحث جهانشمول ،باب بحث در زمينۀ مؤلفهها و جنبههاي گوناگون و امکانهاي ناديدۀ
اين مفهوم را ميگشايند.
توسعه ،بدون رعايت استانداردهاي اخالقي ،شفافيت ،مسئوليتپذيري و پاسخگويي ،ممکن
است به نيرويي ضد خود بدل شود .در اين کتاب تأکيد شده که تداوم و بهبود موقعيت زيست
در يک محيط ،به بهره گيري از مالحظات و تنظيمات اخالقي وابسته است .در بحث شهروندي
خوب نيز تأکيد کتاب بر روابط فرديـ جامعهاي بهمثابۀ بنيان محيط زيستگرايي دموکراتيک
است .ابزار اساسي تحقق اين هدف ،در وهلۀ اول ،حکومتي آشنا به وظايف خود است .از ديگر
ويژگي هاي اين کتاب ،توجه به وضعيت کشورهاي درحال توسعه (و نه صرفاً توسعهيافته) است.
اگرچه مثالها و مطالعات موردي کتاب ،بيشتر معطوف به دو کشور هند و چين است ،طرح
نمونههايي از جهان واقعي و تجربۀ زيستۀ افراد ،از وجوه مثبت کتاب بهشمارميآيد و به کار
سياستگذاران ،برنامهريزان و تصميمگيران در جامعۀ ما نيز ميآيد .نکتۀ ديگر کتاب ،کندوکاو
ابعاد خُرد ،محلي و اجتماعمحورِ توسعه و توجه به اهميت و کارکرد دستگاههاي رفاهي
غيررسمي در سطح خانواده و اجتماع محلي است ،رويکردي که در سالهاي اخير با استقبال
جهاني ،و تا حدي وطني ،مواجه شده است .بااينهمه ،ارائۀ مباحث بهشکل انضمامي ،جنبۀ
نظري کتاب را تحتالشعاع قرار داده و در برخي فصول کتاب نيز شاهد تکرار بحثها هستيم که
البته بخشي از آن اجتنابناپذير بهنظر ميرسد.
تأکيد نويسنده بر ضرورت تفکر انتقادي ،ديگر نکتۀ مهم اين کتاب است .براي مثال ،نقد
غيرانسانيشدن تکنولوژي .اگر تکنولوژي از جنبههاي انسانياش تهي شود ،خالقيت انسان
ميتواند منبع فاجعه باشد .کنفرانس جهاني «مددکاري اجتماعي ،آموزش و توسعۀ اجتماعي» در
سال  2086نيز دستورکار خود را کاوش درباب «ارتقاي ارزش و شأن انسانها» اعالم کرده
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است .واقعيت اين است که دشواريهاي جديد پيشِروي انسان ،پارادايم جديدي از تفکر و
زيست انتقادي را ميطلبد و طبق آنچه در کتاب مطرح شده ،عبارت «جهانيانديشيدن و محلي
عمل کردن» ديگر کمي قديمي به نظر ميرسد.
معضالت اقليمي و زيستمحيطي مطرحشده در کتاب گسترهاي جهاني دارند .مثالً،
پيامدهاي گرمشدن زمين بر جوامع ،اقتصادها و سياستورزيها محاسبهشدني نيست .در اين
وضعيت ،پايداري مسئلهاي فراتر از استراتژي بقاست و درواقع ،آيندۀ نوع بشر را تعيين ميکند.
موانع اقتصادي توسعۀ انساني نيز موضوع مهمي است که در کتاب به آن توجه شده است.
قدرت اجتماعي گستردهاي که پول به همراه ميآورد ،انگيزههاي متعدد سياسي و اجتماعي
براي رسيدن به آن را ايجاد ميکند .در چنين موقعيتي ،فرمانروايي پول به فراسوي حوزه و
قلمرو مرسوم آن کشيده شده و اين به مسئلۀ اساسي زمانۀ ما بدل شده است .نکتۀ ديگر اين
است که اگرچه بازار تعيينکنندۀ بهاي کاالها قلمداد ميشود ،تعيين ارزش کاالها به چيزي
فراتر از مطالعۀ صِرف زنجيرۀ عرضه و تقاضا نياز دارد .ارزش مفهومي زمانمند و پوياست و
ايجاد آن به مسائلي وراي تعامالت بازار بستگي دارد :مسائل درونفردي و ميانفردي.
ازسوي ديگر ،مبحث حکمراني از بحثهاي مهم حوزۀ توسعۀ اجتماعي است که در اين
کتاب نيز مورد توجه قرار گرفته است .درحاليکه مطالعات سنتي سياستورزي بينالمللي بر
نقش حاکميت دولتي (دولتهاي حاکم) تأکيد داشتند ،محققان عرصۀ حکمراني بهطورخاص به
نقش و اهميت عوامل و کنشگران غيردولتي اشاره ميکنند .رويکرد تطبيقگرايانۀ کتاب نيز
برآمده از ديدگاه تطبيقگرايانه در علوم اجتماعي است که عمدتاً پساز جنگ جهاني دوم در
مطالعاتِ مربوط به سياستگذاريهاي تطبيقي بهکار رفته است .رفاه اجتماعي نيز در همين
زمان به منزلۀ يکي از کارکردهاي نهادي دولت پديدار شد .نويسنده اين بحث را به عرصۀ
مداخالت اجتماعي ميکشاند .او قائل است که اوضاع نابسامان و آشفتۀ رفاه اجتماعي در
بسياري از کشورهاي درحال توسعه ،بهرغم ميلياردها دالر کمک خارجي ،از نابسندگي و
کژکارکردي مداخالت اجتماعي در اين کشورها حکايت دارد .در اين موقعيت ،هم رويکردهاي
غربي و هم رهيافتهاي غيرغربي را بايد درون چارچوبي انسانيـ عقالني هدف بازنگري انتقادي
قرار داد .نويسندۀ کتاب جستوجو براي جامعهاي عاري از خشونت و انسانيتزدايي را فرايندي
دائمي تلقي ميکند و اين جمله درواقع اشارهاي به دغدغۀ اصلي او در سرتاسر کتاب نيز هست:
انسانيکردن توسعه و حفظ شأن انسانها در فرايند دگرگوني اجتماعي.
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