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  چکیده
ي اقتصادي، سیاسی و توزیعی در جامعه هند در دوره ها به بررسی تاریخی نحوه ارتباط بین بهبود ظرفیت نظام این نوشتار

پردازد و سازوکارهاي سازش یا عدم سـازش بـین توسـعه اقتصـادي، سیاسـی و       می 2005پس از استقالل هند تا پایان 
ترکیبی از چهار رویکرد الگوهاي  ،مدل نظري. دهد رار میي تاریخی هند را مورد توجه قها هاي اجتماعی در دوره نابرابري

بررسی براي توصیف تاریخی ـ تطبیقی و تکنیک تحلیل فازي  و است گرا سازگاري، تضاد، بدبینانه و نظریه دولت توسعه
ند تعامل بین توا آنچه در جامعه هند می دهد نتایج نشان می. استرفته هاي درآمدي و منزلتی به کار  شرایط علّی نابرابري

هاي کیفیت زندگی را بهبود بخشـد،   هاي منزلتی و درآمدي و شاخص کاستن از نابرابري راستايتوسعه و دموکراسی در 
  .هاي تقویت کنش دموکراتیک از سوي جامعه مدنی و نخبگان سیاسی است حکمرانی خوب و ایجاد زمینه

ـ تاریخی، تحلیل فازي درآمدي، نابرابري هاي توسعه اقتصادي، دموکراسی، نابرابري :واژگان کلیدي     .هاي منزلتی، تحلیل تطبیقی 
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  مقدمه
 نیافتگی در دوران پس از جنگ جهـانی دوم بـه عرصـه    و توسعه 1اگرچه مفاهیم توسعه

مشغولی به مضمون تغییـر و پیشـرفت،    گفتمان جهانی و علوم انسانی راه گشود، اما دل
شناسی را متأثر  اهیم بنیادینی است که علم جامعهتري داشته و از جمله مف سابقه طوالنی
همگـی  ... مفاهیمی همانند رشد، تغییر، برابري، قدرت، انتخاب جمعـی و . ساخته است

آن بطـن  توسعه، مفهومی متکثر و چندوجهی اسـت کـه در   . اند مسائل مربوط به توسعه
ت مفهـوم  مسیر تحوال. معناي بهبودي وضعیت و تغییر در جهت سازندگی مستتر است

محور به  2توسعه در نیم قرن اخیر حاکی از تغییر قابل توجه رویکردهاي نظري از رشد
مهمی اسـت   یتوسعه انسانی، رویکرد ترکیب. مفاهیمی ترکیبی چون توسعه انسانی است

توسـعه را فراینـد   . هاسـت  که محل تالقی دو مفهوم توسعه اقتصادي و برابري فرصـت 
هـاي   کـه بـا کاسـتن از اخـتالل    ) 1375چلبـی،  (اند  دانسته تحقق نظم اجتماعی پویا نیز

هاي استقرار نظم پویا  اي و توزیعی زمینه هاي هنجاري، نمادي، رابطه اجتماعی در عرصه
هاي آن افزایش منابع ارزشمند در جامعه  ترین جلوه آورد و یکی از مشخص را فراهم می

  .کور استهاي منابع مذ و افزایش برابري در دسترسی به ظرفیت
تحـت   بـوده و به یک صـورت ن وامع در همه ج اي یا اهداف توسعه عناصرسازش 

، سیاسی منابع طبیعی، موقعیت جغرافیاي چونفرد هر کشور  به هاي منحصر ویژگیتأثیر 
با عنایت به ایـن   .یابد صورت متفاوتی میتاریخی آنها  هاي تجربهشخصیت مردم و نیز 

نحوه ترکیب وجوه مختلف توسعه در جوامع خـاص   هاي مورد نظر، پژوهش ،تمایزات
این نوشتار جامعه هند را به عنـوان مـوردي اسـتثنائی در الگوهـاي     . کنند را کنکاش می

توسعه مورد واکاوي قرار داده چراکه در عین برخورداري از ساختار دموکراتیک پردوام 
رو  حـد اعلـی روبـه    ـ با وجود نظام کاستی ـ با مسائل نابرابري و تبعیض اجتمـاعی در  

ي اجتماعی ها فرد از نابرابري به منحصر اي جامعه هند و نظام کاستیِ آن جلوه. بوده است

                                                             
1. Development 

2. Growth 
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، 1ریگین(ترین شکل آن است  نظیر براي مطالعه قشربندي اجتماعی در ناب و فرصتی بی
، عالوه بر آن تنوع فرهنگی و تجربه دموکراسی در هند به عنوان یکـی  )55. ، ص1388
ي جهان نیز عامل دیگـري جهـت مطالعـه تعامـل توسـعه و      ها ترین دموکراسی گاز بزر

  .شود ي اجتماعی تلقی میها نابرابري

  طرح مسئله
بندي این وجوه در ادبیات  بندي و نحوه اولویت تکثر مفهومی توسعه سبب شده در طبقه

سطح  توسعه تنوع زیادي مشاهده شود و مسائل گوناگونی مانند رشد اقتصادي، افزایش
رفاه، بهبود ساختارهاي سیاسی، توسعه اجتمـاعی، فرهنگـی، توسـعه انسـانی، برابـري،      

نفسه ارزشمند و تحقق آن را  برخی توسعه را هدفی فی. را شامل شود... توسعه پایدار و
توانـد یکـی از وسـایل     که دموکراسی می اند هاي هر کشور متفاوت دانسته بر پایه ارزش

  ).1382اسکالر، (مهم تحقق آن تلقی شود 
رشد اقتصادي، عدالت، نظم و ثبات سیاسی، (پنج هدف اصلی براي توسعه عموماً 

سیاسی ، اقتصاديشده که هم داراي وجوه اهمیت تلقی با) دموکراسی و استقالل سیاسی
شـاخص  هـاي   پیـام ، )38. ، ص1379، گتوننهـانتی (، اسـت  اقتصـادي ـ   سیاسـی و هم 
 هـاي  عبور از جامعـه سـنتی، سیاسـت    د بر کلماتی مانندتأکی با 1960دهه اي در  توسعه

هـاي نوسـازي    روش ،)1965(هـاي نوسـازي    ، سیاسـت )1960( توسـعه  حـال  مناطق در
 در. شـوند  مشـخص مـی  ) 1964(شـهروندي  و ) 1960(مراحل رشد اقتصادي  ،)1966(

بین اهداف توسعه ـ رشد اقتصـادي، برابـري،     هاي فرض سازگاري  محدودیت 70دهه 
با یکدیگر همراه نبوده  غالباًتوسعه  آثار مثبتآگاهی به این نکته شد که سبب ... و ثبات

عبـاراتی همچـون   ، 70 هاي دهـه  در پیام. و لزوم انتخاب اهداف مورد تأکید قرار گرفت
هـاي تخصـیص    ، انتخـاب و سیاسـت  )1976(، انتخاب دشـوار  )1971(انتخاب ظالمانه 

برجســته ) 1980(، معمـاي دشـوار توسـعه    )1973(بحـران انتخـاب و تحـول     ،)1971(

                                                             
1. Ragin Charls 
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به تعارض بین رشد اقتصادي و برابري و یا رشد  ویژه به 1970هاي دهه  تحلیل. شود می
ــی   ــاره م ــادي و آزادي اش ــد اقتص ــانتی( کنن ــه )44. ، ص1379، گتوننه  1980، در ده

تأکیـد بـر   . تدریج جایگزین انتخاب از بین اهداف توسـعه شـد   به اي سازشیه سیاست
ه بـه ایـن   شـد  طرحهاي  پرسش و رورت انتخاب جاي خود را به تأکید بر سازش دادض

که ساختارهاي نهادي بـراي سـازش بـین اهـداف توسـعه چیسـت؟ و       سو متمایل شد 
 براي دسترسی همزمان بـه اهـداف توسـعه چـه بایـد باشـد؟      ها  هاي حکومت استراتژي

ــانتی( ــه  .)50-54. ص ، ص1379، گتوننه ــتدالل 80در ده ــه   اس ــد ک ــرح ش ــایی مط ه
که رشـد  بستگی دارد به محیطی ، ها در رسیدن به رشد و برابري هاي بین دولت تفاوت

برخی آرا نیز بر نقـش دولـت    .شود میهاي سیاسی اتخاذ  یابد و تصمیم در آن تحقق می
گرا بر ایجاد آشتی و تلفیق بین دموکراسی با رشـد اقتصـادي پایـدار     دموکراتیک توسعه

  ).1994لفت ویچ، ( تأکید داشتند
کننده رشد را مورد توجـه   زاي رشد، عوامل تعیین نظریه جدید درون 1990در دهه 

از این دهه بـه بعـد بـا طـرح شـاخص      . قرار داده و براي دولت نقش بیشتري قائل شد
. گیـرد  توسعه انسانی توسط سازمان ملل، توجه به وجوه چندگانه توسعه مدنظر قرار می

هـا و فراینـد رو بـه     ، توسعه به معناي بسـط دامنـۀ انتخـاب انسـان    1در رویکرد قابلیت
هـاي فـردي و شـرایط     هایی کـه قابلیـت   گسترش آن هدف نهایی توسعه است و انسان

به واسطه همین دیدگاه، رشد درآمدها . اند آور توسعه محیطی براي آنها فراهم است، پیام
ها الزم است و رفاه جامعـه   نساندر واقع یکی از ابزارهاست که براي گسترش انتخاب ا

بـر   .)797. ، ص1385محمـودي،  (بیشتر به چگونگی استفاده از این درآمد بستگی دارد 
ها را  این اساس افزایش درآمد جوامع صرفاً ابزاري خواهد بود که امکان افزایش فرصت

                                                             
که تحولی نو در ادبیات توسعه ایجاد نمـود و   »توسعه به مثابه آزادي«ارتیاسن در اثر مشهور آم يخالصه آرا. 1

وي . پایه هاي نظري شاخص توسعه انسانی را تشکیل داد تحت عنوان رویکرد قابلیت در این جا ذکر شده است
هـاي   آمد که بر تمامی جنبـه نوشت، با انتقاد از سایه سنگین عنصري به نام در 80با مجموعه مقاالتی که در دهه 

موضوعات اقتصادي اعم از رشد، توسعه، فقر و نابرابري سایه افکنده است، تالش کرد نشان دهد نگاه محدود و 
هـاي   هـاي توسـعه و برنامـه    ترین علت عدم توفیق برنامـه  هاي اقتصادي مهم ابزاري معطوف به درآمد در تحلیل

   .بوده است سیاست اجتماعی معطوف به فقر و نابرابري
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، هـاي سیاسـی   یافتگی نیازمند توجـه همزمـان بـه آزادي    آورد و مفهوم توسعه فراهم می
هـاي اجتمـاعی،    ، فرصـت )هاي مصرف، تولید و مبادله منابع فرصت(امکانات اقتصادي 

در این دهه همچنین رویکردهایی چـون پساتوسـعه    .هاي شفاف و امنیت است ضمانت
هایی در مورد اینکه توسعه بیانگر رویکرد استعماري و اروپامحوري اسـت و بایـد    ایده(

عه پایدار و تأثیر فرهنگ بر فرایند توسـعه مـورد   ، توس)در چالش با اجتماع محلی باشد
در دهه اول قرن جاري نیز رویکردهاي اجتماع محلی و نقـش آن  . گیرند توجه قرار می

اي را  هاي توسعه و توسعه پایدار که آثار زیست محیطی سیاست) پسا توسعه(بر توسعه 
ها  ابري در فرصتدهد و رویکردهاي توسعۀ قومی و جنسیتی که بر مورد توجه قرار می

دهـد،   براي اقوام در جامعه متکثر قومی و برابري بین دو جـنس را مـد نظـر قـرار مـی     
 .شوند همچنان رویکردهاي جاري در ادبیات توسعه تلقی می

نابرابري اجتماعی اشاره به شرایطی دارد کـه افـراد دسترسـی نـابرابري بـه منـابع       
توانـد   چنـین تلقـی از نـابرابري مـی     .ها در جامعـه دارنـد   ارزشمند، خدمات و موقعیت

ها توسط دیگران، لحاظ شـود، امـا    بندي افراد و گروه برحسب چگونگی ارزیابی و رتبه
هـاي متفـاوت در    ترین وجه آن این است که نابرابري اجتماعی مرتبط بـا موقعیـت   مهم

تـوان انتظـار داشـت     ، لذا می)11. ، ص2003، 1کربو(درون یک ساختار اجتماعی است 
ابرابري ربط مستقیمی با توسعه اقتصادي داشته باشد، زیرا توسعه پیامد انباشت ثـروت  ن
هاي استفاده از منابع به مـدد تکنولـوژي بـوده و     و حاصل افزایش ظرفیت) مازاد تولید(

سـازد؛ بنـابراین سـه مفهـوم      نحوه توزیع مازاد مسئله دسترسی به قدرت را مطـرح مـی  
تنیـده   هاي اجتماعی مفاهیمی کامالً مرتبط و درهـم  ابريتوسعه اقتصادي، سیاسی و نابر

  .شوند که تأثیرات متقابلی بر یکدیگر دارند تلقی می
نوشتار حاضر جامعه هند را از حیث نحوه سازش یا تضاد بین اهداف مـذکور در  

واکـاوي نمـوده و   ) از شروع دوره استقالل تا زمان حاضر(ساله  چهار و یک دوره شصت
این پرسش مدنظر است که سازوکارهاي سـازش یـا عـدم سـازش بـین      پاسخگویی به 

                                                             
1. Kerbo 
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ي تـاریخی  هـا  هاي اجتمـاعی در دوره  و نابرابري) دموکراسی(توسعه اقتصادي، سیاسی 
هند چگونه است؟ به عبارتی اگر توسـعه اقتصـادي در معنـاي عـام، افـزایش ظرفیـت       

ده و توسعه سیاسی برخورداري جوامع از منابع موجود در نتیجه انباشت ثروت تلقی ش
لحـاظ  فرایند تحقق برابري در قدرت و نهادینه شدن سـاختارهاي رقـابتی و مشـارکتی    

هـاي   شود، پرسش اصلی این است که تحت چه شرایط و با چه سازوکارهایی فرصـت 
  برابر درآمدي و منزلتی به منصه ظهور خواهند رسید؟ 

جامعه هند بـه پـنج دوره    دوره مورد بررسی با استناد به تحوالت سیاسی اقتصادي
ی  و نتیجه ) توسعه اقتصادي و سیاسی(تجزیه شده و پس از توصیف تاریخیِ شرایط علّ

گیري از تکنیک تحلیل فـازي، شـرایط    هاي مذکور، با بهره در دوره) نابرابري اجتماعی(
ی الزم و کافی نابرابري هاي درآمدي و منزلتی جامعه هنـد در یـک فراینـد تـاریخی      علِّ

  . ابی خواهد شدردی

  سوابق نظري توسعه، دموکراسی و برابري 
دهد عمدتاً بـه دنبـال طـرح تـز      تأملی در آثار و مطالعات تطبیقی بین کشوري نشان می

در مورد رابطه دموکراسی و نوسازي در طی چند دهه صورت که  1960در دهه  لیپست
حاکی از پیچیدگی روابـط  دهد که  گرفته است، نتایج متفاوت و گاه متضادي را ارائه می

  . متغیرهاي توسعه اقتصادي، دموکراسی و برابري در کشورهاي گوناگون است
الگـوي   شده در مورد رابطه دموکراسی و توسـعه در قالـب سـه    هاي ارائه استدالل

فـرض  ، )64. ، ص1382ارسـن و لـین،   (شود  بندي می سازگاري، تضاد و بدبینانه طبقه
ریشـه در مفـاهیم   یا الگوهـاي سـازگاري،    چندگانه توسعه هماهنگی ذاتی میان اهداف

منظم  یندياي دیگر دارد که نوسازي را فرا و عده سیریل بالكو  دانیل لرنر، کارل دویچ
جوامع بر محور نزدیک کردن مدل سنتی با نوین در حرکت ، دانند که در آن و جامع می

عه دو اسـتدالل مطـرح   الگوهاي سازگاري در مـورد رابطـه دموکراسـی و توسـ     .هستند
اي است که هماهنگ با نهادهاي  نخست اینکه اقتصاد بازار داراي نهادهاي ویژه: کنند می
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 ،1اولسـون (کنـد   حافظ حقوق مدنی و سیاسی، یعنی دموکراسـی سیاسـی حرکـت مـی    
اي غیر مستقیم به پیشـبرد توسـعه اقتصـادي کمـک      ؛ بنابراین دموکراسی به گونه)1993

تقویـت تجــارت و رقابـت آزاد شــده و خـود موجــب بهبــود     کنــد چراکـه ســبب  مـی 
ورهیز و (شود  هاي توسعه یعنی رشد کیفیت زندگی یا سطح توسعه انسانی می شاخص
، بنـا بـر اسـتدالل الگوهـاي     )1991؛ سـپیندلر،  1991؛ اسکالی و سـلوته،  1988گالهه، 

ی را کـاهش  هـاي اجتمـاع   سازگاري، دموکراسی توسعه اقتصادي را افزایش و نابرابري
  . دهد می

ویـتمن،  (استدالل دوم مبتنی بر گرایش دموکراسی به تکیه بر مشارکت مردم است 
، براي دستیابی به مشارکت گسترده باید شرایطی که نیازهاي جمعیت را برآورده )1989

هـاي اجتمـاعی در جوامـع دموکراتیـک کمتـر       به عبارتی نابرابري. سازد، ایجاد شود می
ت دموکراسی عالوه بر پیشبرد برابري اجتماعی، توسعه اقتصادي را نیز در بلندمد. است

تـاکنون ایـن فـرض را     1960 مطالعات زیاد بین کشوري از اواخر دهه. دهد افزایش می
برخی دموکراسی را بر تقویت رشـد و توسـعه مـؤثر دانسـته و     . اند مورد تأیید قرار داده

؛ 1966کاترایـت،  (داننـد   موکراسی مـی برخی توسعه اقتصادي را موجب ظهور و دوام د
؛ رامــایرز و 1974؛ دیــک، 1973؛ جکمــان، 1969؛ کاترایــت و وایلــی، 1968اولســون، 
؛ دایامونــد و 1985؛ بــولن و جکمــان، 1981؛ تومــاس، هانــا و کــارول 1979گابالــت، 
؛ 1991؛ لیسـت و تـورز،   1990؛ ریمیـر،  1989؛ بـارو،  1988؛ پورگرامی، 1987دیگران، 
؛ عبــداللهی و ســاعی 2000؛ ابوطــالبی، 2000؛ پزورســکی و دیگــران، 1992د، دایامونــ
  ).1384؛ چلبی و اکبري، 1384

معتقدان الگوي تضاد در مـورد رابطـه دموکراسـی و توسـعه بـر ایـن باورنـد کـه         
دموکراسی هیچ تأثیر مثبتی بر توسعه ندارد و غالباً ممکن است تأثیر نـامطلوبی نیـز بـر    

آنان در تأیید ادعاي خود بـه   .)1993لفت ویچ، (ماعی داشته باشد توسعه اقتصادي اجت
کـره  (بیش استبدادي جنوب شرقی و شرق آسـیا   و توسعه سریع در برخی کشورهاي کم

                                                             
1. Olson 
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. شـود  دو استدالل از سوي این گروه مطرح می. اشاره دارند) جنوبی، تایوان و سنگاپور
ـ   نخست اینکه فقـدان ثبـات سیاسـی در دموکراسـی     ا مـانع پیگیـري منسـجم    هـاي نوپ

ــت ــعه سیاس ــاي توس ــی ه ــود  اي م ــردال، (ش ــورد ) 1968؛ 1957می ــه در م و دوم اینک
هـاي رفـاهی، آنـان را بـه      تر توجه به جلب نظر اکثریت و هزینه هاي قدیمی دموکراسی

هـایی بـه رشـد اقتصـادي      هاي توزیع مجدد سوق داده و چنین سیاسـت  سمت سیاست
نفع قدرتمندتر باشـند، شـرایط    یافتۀ ذي هاي سازمان گروههرچه  بنابراین کند؛ کمک نمی

و مسـائل مـرتبط   ) 1990؛ 1982اولسون، (تر خواهد بود  براي توسعه اقتصادي نامناسب
و  پرزورسـکی  .)1983ویـد،  (گذاري و انباشت سرمایه فراموش خواهـد شـد    با سرمایه
رد رابطه توسـعه و  در مرور بر کارهاي تجربی جهانی در مو) 61. ، ص1993( لیمونجی

؛ 1966؛ پزورسـکی،  1966آدلمـان و مـوریس،   (دموکراسی بـه نتـایج هشـت پـژوهش     
؛ اسـلوان و  1986؛ النـدوا،  1986؛ کـوهلی،  1979؛ مـارش،  1967هانتینگتون و دامینـز،  

بـر رشـد    1اشاره دارند که بیانگر تأثیر مثبت اقتـدارگرایی ) 1992؛ هالویل، 1987تدین، 
   .اقتصادي است

د سوم به ارتباط دموکراسی و توسعه نوعی الگوي بدبینانه است و بـر ایـن   رویکر
دموکراسی و توسعه در بلندمدت سازگار باشند ولی به خـودي   چه بسااعتقاد است که 

خود دموکراسی تأثیر مستقیم کمی بر توسعه دارد و عوامل زیادي بر ایـن رابطـه تـأثیر    
  ).1993یمونجی، ؛ پزورسکی و ل1992لوین و رنه، (گذارد  می

گرا بر تلفیـق دموکراسـی بـا رشـد      برخی آرا نیز بر نقش دولت دموکراتیک توسعه
هـا در   هـاي بـین دولـت    تفاوت .)1996لفت ویچ، (اقتصادي قوي و پایدار تأکید دارند 

هـاي   رشـد و تصـمیم  تحقق  به محیط، رسیدن به رشد و برابري یا عدم دستیابی به آنها
سـادگی دموکراسـی را شـرط کـافی بـراي       توان به نمی .دارد بستگیه، سیاسی اتخاذشد

انواع متفاوت دموکراسـی بـه انـواع    . توسعه یا توسعه را ناسازگار با دموکراسی دانست
دهند و محصول کنش متقابل آنان در ویژگـی   می گرایی فرصت ظهور  مختلفی از توسعه

                                                             
1. Authoritarianism 



 15     هاي اجتماعی در هند توسعه و نابرابري

ه بین دموکراسی و توسعه شود؛ به عبارتی در این رویکرد رابط و ظرفیت دولت عیان می
پـذیر نیسـت و انـواعی از     گرایی دولت امکـان  اقتصادي فارغ از توجه به ظرفیت توسعه

) 1382اوانـز،  ( 1رویکرد نهادي ـ تطبیقی . رابطه بر اساس انواعی از دولت متصور است
ها در توسعه تأکید زیـادي داشـته و سـاختار دولـت و روابـط دولـت ـ         بر نقش دولت

هـا   ها و یکایک شرکت هاي دولت، روابط این بنگاه ها و سازمان بط بین بنگاهجامعه، روا
و الگوي تاریخی روابط بین افـراد را مـدنظر قـرار داده و اثـرات نهـادي را در تحلیـل       

شـرایط سـاختاري الزم    اوانـز . گیرد هاي مورد نظر به کار می هاي سازمان و گروه کنش
سـاالري اقتصـادي توانمنـد     وجـود دیـوان  گـراي دولـت را    براي ایفـاي نقـش توسـعه   

نکته کلیدي مورد توجه اوانـز حفـظ   . داند و منسجم می) ساالري به معناي وبري دیوان(
دو دیـدگاه   .)24. ، ص1382اوانـز،  (تعادل بین خـودگردانی و اتکـا بـه جامعـه اسـت      

. در زمینه روابط دولت ـ جامعه وجـود دارد  ) موضع جدایی و پروژه مشترك(متعارض 
ساالري درست عمل کند، جـدایی دولـت از جامعـه     شرط اینکه دیوان از نظر وبر، پیش

گیري پیونـد متـرادف بـا تصـرف دسـتگاه دولـت        گرایان، شکل از دیدگاه نوفایده. است
؛ 1958هیرشـمن،  (امـا دیـدگاه موسـوم بـه پـروژه مشـترك       . جویان اسـت  توسط رانت
هـاي   ابطـه نزدیـک دولـت بـا گـروه     ، ر)1990؛ وید، 1989؛ آمسدن، 1962گرشنکرون، 

چالش اصلی فـراروي رویکـرد   . داند اجتماعی را براي توسعه داراي اهمیت اساسی می
هاي روابط دولـت و جامعـه و قـرار دادن آن در کنـار      نهادي ـ تطبیقی، شناخت پویایی 

به بیان دیگـر تـوان دولـت در تحقـق توسـعه،      . فرضیه وبر درباره سازمان درونی است
  . ه رابطه او با جامعه و درجۀ خودگردانی دولت داردبستگی ب

  چهارچوب نظري 
مدل نظري مطالعه حاضر با عنایت به چهار رویکرد کلی در تبیین روابـط بـین توسـعه    

، تضـاد، بدبینانـه و   )نظریـه نوسـازي  (اقتصادي، سیاسی و برابري ـ الگوهاي سازگاري  

                                                             
1. Comparative Institutional Approach 
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نقش (ن مدل همزمان از دیدگاه نوسازي در ای. شود ـ پیشنهاد می گرا نظریه دولت توسعه
تـأثیر موقعیـت   (، وابسـتگی  )کنندگی توسعه اقتصادي، سیاسی و برابـري درآمـد   تقویت

خوداتکایی دولت و روابط دولت ـ  (گرا  و نظریه دولت توسعه) کشورها در نظام جهانی
، )اقتصـادي و سیاسـی  (بر اساس مـدل مـذکور، توسـعه    . بهره گرفته شده است) جامعه

ی نابرابري اجتماعی م درآمد (وقعیت در نظام جهانی و رابطه دولت و جامعه، شرایط علّ
ی، توسعه اقتصادي و سیاسی . شوند تلقی می) و منزلت بـا تأکیـد بـر    (در این ترکیب علّ

بـر کـارگزاران سیاسـی    ) شـود  دموکراسی که نشانه سطح نابرابري در قدرت تلقـی مـی  
تأثیر گـذارده و کـم و کیـف روابـط دولـت ـ       ) سیعمدتاً دولت و نیروهاي عمده سیا(

جامعه را رقم خواهد زد؛ از سوي دیگر تعامل با نظـام جهـانی و وابسـتگی بـه آن بـر      
. توسعه اقتصادي، سیاسی، قوت دولت و نوع روابط دولت ـ جامعه تأثیر خواهد گذارد 

ی، برابري یا نابرابري در توزیع درآمـد و منزلـت   در جامعـه را   برآیند این پنج شرط علّ
ی مذکور در قالـب مـدل نظـري ذیـل ارائـه      . مشخص خواهد کرد در نهایت شرایط علّ

  . شود می
  1مدل علّی نابرابري درآمد و منزلت. 1نمودار شماره 

  
                                                             

ثیر متقابل و نقـش بازتولیـدي هریـک بـوده و معنـا و کـاربرد آن در       أی و نتیجه به معناي تهاي دوطرفه بین شروط علّ پیکان. 1
  .مورد نظر نیست) هم شرط الزم و هم کافی(منطق 

برابري درآمد و  )نا(
 منزلت اجتماعی

 توسعه سیاسی  توسعه اقتصادي
قدرت دولت و جامعه 

رابطه دولت و (
 )جامعه

موقعیت در نظام 
 ) وابستگی(جهانی 
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ـی در توضـیح پیامـد یـا       با استناد به این مدل نظري عالوه بر نقش منفرد هر شـرط علّ
ی نیز وجود دارد ن بررسی ترکیبنتیجه، امکا فرضیاتی که بر اساس ایـن مـدل   . هاي علّ

شود، بر اساس ترمینولـوژي شـروط الزم و کـافی بـه شـرح زیـر تـدوین         زنی می گمانه
  .شود می

توسعه اقتصادي، سیاسی و قدرت جامعه هریک شرط الزمِ برابري درآمد و منزلت 
  . ابري و تبعیض درآمد و منزلت استقدرت دولت و وابستگی آنْ شرط الزم نابر. است

همچنین مجموعه ترکیبی توسعه اقتصادي، سیاسی، جامعه مدنی قوي، دولت قوي 
ازآنجاکـه ایـن پـژوهش    . اسـت ) درآمد و منزلت(و عدم وابستگی، شرط کافی برابري 

شود با عنایت بـه تحـوالت سیاسـی     نگر است سعی می موردمحور و از نظر ماهیت، کل
ر طول دوره مورد بررسی، ترکیب علل در هر دوره تاریخی به عنوان زمینه جامعه هند د

  . مجزا مورد بررسی قرار گیرند

  روش تحقیق
نگـري،   ویژگی اساسی این رویکرد، کـل . است 1رویکرد این مطالعه، تطبیقیِ موردمحور

ت هاي ترکیبی و توجه به پیچیـدگی  بررسی روابط میان اجزا در بستر کل، شناسایی علی 
، تحلیل رخدادها با توجـه بـه تعامـل علـل و تفسـیري      2فرد تاریخی به و ویژگی منحصر

ت، با عنایت به قابلیت. زمانمند و تاریخی از موردهاست ي روش فازي ها در بررسی علی
ت ی الزم و کافی و علی هـاي تحلیـل    هـاي ترکیبـی، از روش   در بررسی شروط منفرد علّ

 ،3؛ ریگـین و ریهـوکس  2008، 2000ریگـین  (عی هاي فـازي در علـوم اجتمـا    مجموعه
  . ي تاریخی هند استفاده شده استها در بررسی موردي دوره) 2009

 2005تـا  ) دوره پس از استقالل هند( 1947این مطالعه بازه زمانی تاریخی از سال 
چنـد   ،اي مهم در جامعـه هنـد   با توجه به رویدادها و تحوالت توسعه. شود را شامل می

                                                             
1. Case Oriented  
2. Historical Specificity 
3. Ragin & Rihox 
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و ) 1998( نایـار و ) 1387( آواسـتی بنـدي   با الهـام از طبقـه   .ي ارائه شده استبند دوره
هاي آزادسازي ادامه یافته و توسعه هنـد سـرعت    که سیاست 1997افزودن دوره بعد از 

بیشتري یافته است، پنج دوره در مطالعه تحوالت تاریخی جامعه هند در نظر گرفته شد 
  :گذاري شد بندي و نام هاي مذکور به این ترتیب طبقه و دوره
در این مرحله اسـتراتژي توسـعه   . گرایی و توسعه دوره ملی: 1947-1966دوره  .1

  گیرد؛ به وسیله وفاق سیاسی شکل می
گـري   دوره توسعه و دموکراسی با ویژگی پذیرش و میانجی: 1967-1980دوره . 2
  دولت؛
دموکراسـی و   دوره توسعه و دموکراسی با ویژگـی بحـران  : 1980-1990دوره . 3

  پوپولیسم؛
طلبـی، مشخصـۀ ایــن    سـازي اقتصـادي و قــدرت   دوره آزاد: 1991-1997دوره . 4

رسـید   است که در آن دوره بـه نظـر مـی    1گرایی مرحله نبود وفاق و حضور کوتاه مدت
ی اقتصادي و سیاسی هسـتند کـه   های طلبی حرکت آزادسازي اقتصادي و سیاست قدرت

  ؛در دو جهت مخالف قرار دارند
هـاي   سازي اقتصادي و توجه بـه ارتقـاي فرصـت    ادامه آزاد: 1998-2005دوره . 5
  .زندگی

  کاربرد تحلیل مجموعه فازي در مطالعۀ توسعه و نابرابري در هند
ها  بندي واقعیت دستگاه معرفتی فازي از طریق تأکید بر نظام چند ارزشی، نه تنها تقسیم

پذیرد، بلکه در عین حال میزان  را می) و یک صفر(هاي معرفتی بر مبناي فقدان  و گزاره
کند و آزمون فرضیات به این  بندي می ها را درجه عضویت و عدم عضویت در مجموعه

در مطالعـه  . روش نیز ناظر بر تعیین درجه صدق و کذب عضویت در مجموعـه اسـت  
یِ نابرابري ر هاي اجتماعی، میزان عضویت جامعـه هنـد د   حاضر براي تحلیل شرایط علّ

ی  دوره توسعه اقتصادي، سیاسی، وابستگی و روابط (هاي تاریخی در مجموعه شرایط علّ
                                                             
1. Short-termism 
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در جـدول ذیـل   . برآورد شده است) نابرابري درآمد و منزلت(و نتیجه ) دولت و جامعه
به منظـور  . شود ، معرفی می1هاي تعیین توابع عضویت فازي در هر شرط و نتیجه مالك

هـاي   هـاي فـازي ابتـدا شـاخص     در مجموعه) تاریخیهاي  دوره(تعیین عضویت موارد 
آوري گردیـد، سـپس    ي مذکور به صورت سـري زمـانی جمـع   ها شده براي دوره معرفی

ی(ها  میانگین شاخص در هر دوره محاسبه شد و پس از آن نمـرات  ) نتیجه و شرایط علّ
  . فازي تعیین شد

  هاي اجتماعی هاي شروط علّی نابرابري شاخص. 1جدول شماره 
  ها شاخص  نتیجه/ روط علّی ش

  توسعه اقتصادي
با توجه به برابري قدرت خرید و تغییرات نرخ ( PPP2سرانه تولید ناخالص داخلی شاخص . 1

 )3المللی ارز در سطح بین
  )شود گذاري می انداز و صرف سرمایه نسبتی از درآمد که پس(گذاري  نسبت سرمایه. 2

با (توسعه سیاسی 
  )شاخص دموکراسی

آن نوع دموکراسی که در آن مشارکت سیاسی کامالً (شده  ص دموکراسی نهادینهشاخ
) ها بر رئیس قوه مجریه محکم است رقابتی، استخدام کارگزاران از نوع انتخابی و محدودیت

  ،)2008ریگین، (
وابستگی در نظام 

  نسبت صادرات مواد اولیه و نسبت واردات صنعتی  جهانی

  قدرت دولت

  .ازه دولت و وابستگی آن به فروش مواد اولیهترکیبی از اند
) GDP( 4شاخص اندازه دولت، نسبت هزینه دولت یا مصرف دولتی از تولید ناخالص داخلی

  )، شاخص آزادي اقتصادي مؤسسه هریتیج2000ابوطالبی، (
) نفت و گاز(وابستگی درآمدهاي دولت به فروش مواد اولیه با نسبت فروش محصوالت خام 

، هانگ و 1991؛ برادشاو و هانگ، 1987؛ لی، 1985برادشاو، (مدهاي دولت از کل درآ
  ،)2003، اسلمسینسکی

  قدرت جامعه
که خود ترکیبی از امید به زندگی، باسوادي ( HDIشامل شاخص ترکیبی توسعه انسانی یا 

) هاي رفتن به مدرسه و سرانه تولید ناخالص داخلی است بزرگساالن، میانگین سال
  .و نسبت مالیات از کل درآمدهاي دولت) 2000ی، ابوطالب(

  )درصد فقیرتر 40(دهک پایین  4و نسبت درآمد  5تابع دوبعدي و ترکیبی از ضریب جینی  نابرابري درآمدي
  نسبت قشر متوسط از کل شاغالن  نابرابري منزلتی

                                                             
1. Conditions and Outcome 

2. Per Capital Gross Domestic Product (PPP) 
  المللی شاخص تولید سرانه با توجه به برابري قدرت خرید و تغییرات نرخ ارز در سطح بین

3. Per Capita Gross Domestic Product (PPP)  
4. Gross Domestic Product 

5. GINI Index 
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توصیفی از شرایط اقتصادي، سیاسی و فرهنگی ـ اجتماعی جامعه هند در قبل 
  ورة مورد بررسیاز د

حـدود قـرن   (م سپیشینۀ نظام کاستی و تثبیت طبقات اجتماعی در هند به مرحله برهمنی
ریایی در باالترین آاقوام فاتح ، یمراتب سلسلهدر این نظام  .گردد برمی) هفتم قبل از میالد

، سه طبقه شاهزادگان یا امـرا . ترین موضع قرار داشتند وضعیت و اقوام مغلوب در پایین
نجبـا   ءجـز ) وایسـیاها ( طبقه عامه یا صـنعتگران و کشـاورزان  و  ها وحانیون یا برهمنر

ایـن  هرگونه مـراوده بـا   شدند که  نامیده می »دراماسو«ریایی آطبقه مغلوب و غیر. بودند
 .)38 .، ص1379جمشیدي بروجردي، ( آمدند بود و طبقه ناپاك به شمار میطبقه حرام 

بـه هنـد صـورت     آسیاي مرکزي زیادي از سوي ایران و تازهاي و تا قرن سیزدهم تاخت
گرفت، اما چندان ماندگار نبود تا اینکه مسلمانان، در این زمان شـهر دهلـی را تصـرف    

هـاي گورکـانی آخـرین     مغـول . ن را بنیان گذاشـتند کردند و نخستین حکومت مسلمانا
بـه هندوسـتان حملـه    ) مـیالدي  1526(گشایانی بودند که در اوایل قرن شانزدهم  جهان

مـور،  (فرمـانروایی کردنـد    قـاره هنـد   شبه میالدي در بخش بزرگی از 1857کردند و تا 
  ).290. ، ص1375

، نظام حاکم بر هنـد از نـوع اسـتبداد شـرقی     ملکه الیزابت اولتا پیش از آغاز عصر 
کـرد،   هـاي دهقـانی عمـل مـی     ترین ویژگی این نظام که به عنوان مـانع شـورش   مهم. بود

هی مطلقـه بـود کـه از توسـعه     داري یا نسـخه آسـیایی پادشـا    ساالرانۀ زمین ویژگی دیوان
بـه ایـن جهـت حکومـت     . کـرد  دموکراسی سیاسی و رشد طبقه تجـاري جلـوگیري مـی   

تـرین موانـع ظهـور     از جملـه مهـم  . رو نبـود  ها نیز با تهدید امتیازات اشرافی روبـه  مغول
هــا، ضــعف طبقــه اشــراف  دموکراســی در درون ســاختار سیاســی هنــد در دوره مغــول

ــین ــتقل از دربــ  زم ــت امــوال      دار مس ــی و برگش ــودن مناصــب دولت ــوروثی نب ار، م
در نتیجـه ایـن امـر، احسـاس     . منصبان به خزانه دولتی پس از مـرگ ایشـان بـود    صاحب

سـاده و ابتـدایی   تـرین دالیـل ایـن نگرانـی،      مهـم . خطر از انباشت ثروت وجود داشـت 
منـع  بودن دستگاه دیوانی در هند برخالف چـین در عصـر منچوهـا، فقـدان قـوانینی در      
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آوري به تجمـل بـه عنـوان مـانعی      سوءاستفاده از قدرت دیوانی، میل به ولخرجی و روي
. در رشد اقتصادي، محدودیت توسعه شـهرها و نبـود امکـان رشـد اقتصـادي هنـد بـود       

مانـدگی   همچنین وجود راهزنان، عوارض سنگین عبور و مـرور و آزار بازرگانـان، عقـب   
در ایجـاد تضـمینی بـراي قراردادهـاي تجـار، رواج       نظام حقوقی هند در مقایسه با اروپا

موانـع  از ارتشاء، ضبط امـوال بازرگانـان ثروتمنـد و کارمنـدان دولـت توسـط امپراتـور،        
داري و حکومـت محلـی کـه     وجود نظـام اقطـاع  . سیاسی ـ اجتماعی تجارت در هند بود 

عامـل  شـد،   در قبال پرداخت درآمدي معقول به پادشاه، قـدرت محلـی آنـان حفـظ مـی     
و ) داران کـه در حکـم اشـراف محلـی بودنـد      زمـین (فقدان همبسـتگی مقامـات محلـی    

همچنـین نقـش عمـده نظـام کاسـتی در      . وابستگی زیاد آنان به مناطق محلـی خـود بـود   
عالقگـی سیاسـی در سـطح ملـی      تقسیم کار و توزیع قدرت در سطح محلی، موجب بـی 

دانسـتند کـه در زمـان نارضـایتی      یاي غیرضـروري مـ   روستاییان دولت را زائـده . شد می
  ).1375مور، (توانست مورد حمله قرار گیرد  می

بـا   17و اوایـل قـرن    16ر انگلیس تحت عنوان تجارت در آغاز قرن ااستعم دوور
پوشـش  و در ) یالديمـ  1602(اوج قدرت گورکانیان هند و تأسیس کمپانی هند شرقی 

ها در بـیش از سـه قـرن بـر      گلیسیبیشترین تأثیرات حضور ان .صورت گرفتبازرگانی 
تـا نیمـه قـرن هیجـدهم،     . صورت گرفت 1850تا  1750جامعه هند، در دوره صدسالۀ 
ها و کمپانی هند شـرقی، تجـارت و غـارت بـود و بخـش       وجه غالب حضور انگلیسی

کوچکی از هند در اختیار آنان بود، اما از نیمه قرن نوزدهم، حکومت هند را بـه دسـت   
سه پیامد ایـن تغییـر در جامعـه    . اي را به وجود آوردند ه دیوانی گستردهگرفته و دستگا

هـا و   هند، کوشش ناموفق براي تجاري کردن کشاورزي از طریق نظم در وضع مالیـات 
ثبت مالکیت ارضی، دوم ویرانی صنایع دستی مناطق روستایی و کوشش نـاموفق بـراي   

  ).1375، مور(بود  1857رهایی از سلطه انگلیس در شورش سال 
هـا در هنـد ماندنـد، جنـبش ضـد انگلیسـی هنـد         طی نود سال بعدي که انگلیسـی 

جامعه هند فاقد آن وحدتی بود کـه قـادر باشـد بـه شـیوه ژاپـن و       . همچنان نیرومند بود
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نیروهــاي . بــه رهبــري گروهــی از اشــراف و مســاعدت دهقانــان بــه نوســازي بپــردازد 
شـدن   اقـدام جـدي در راسـتاي صـنعتی     ارتجاعی در درون جامعـه هنـد، مـانع هرگونـه    

در . داران بـود  در هند عصر آرامش بریتانیایی و بهشـت زمـین   1857-1947دوره . بودند
گونـه رشـد کردنـد و حضـور آنـان سـبب        داران انگـل  هـا، زمـین   سایه حکومت انگلیسی

ا، طبقـه بـاالي روسـت   . داران و رباخواران شد تسهیل استثمار مازاد دهقانان به وسیله زمین
آهـن و شـبکه    کـرد؛ لـذا بـا وجـود ایجـاد راه      نظام کاست را براي تأمین منافع حفظ مـی 

آبرسانی در هند توسط نیروهاي انگلیسـی و آمـاده بـودن توسـعه کشـاورزي تجـاري و       
مـور،  (کارگیري مازاد در مسیر رشـد صـنعتی وجـود نداشـت      رشد صنعتی، عزمی در به

 ).315-317. ص ، ص1375
تشـکیل شـد و تـا پایـان      1885تین اتاق تجـارت هنـد در سـال    کنگره ملی و نخس

ــنفکرانه داشــت    ــایی روش ــه گردهم ــگ اول جنب ــور، (جن ، حضــور )327. ، ص1375م
گـرا و نسـبتاً رادیکـال، بازرگانـان      ها سبب کاهش شکاف بین روشنفکران غـرب  انگلیسی

اي  تـوده  پس از جنگ اول و ظهور گاندي، کنگـره بـه سـازمانی   . و بخشی از دهقانان شد
بـه معنـاي نیـل بـه نظـام حکـومتی مسـتقل در مسـتعمرات         » سواراج«شعار . تبدیل شد

، دو پایـه اصـلی برنامـه گانـدي     1»سـاتیاگراها «خودمختار انگلیس و روش مقاومت منفی 
با آغاز جنبش ملی و طرح سیاسـت عـدم خشـونت و قیمومیـت سیاسـی، پیونـد       . بودند

نشـینی   ایـن سیاسـت بـه عقـب    . ن فـراهم شـد  هـایی از بـورژوازي و دهقانـا    بین بخـش 
نوسـازي بـه دالیلـی ناکـام     بـراي  هاي بریتانیـا   در دورة استعمار، تالش. انگلیس انجامید

ــد ــایی نخســت اینکــه :مان ــه کشــور خــود   بریتانی ــافع حاصــل از هندوســتان را ب ــا من ه
، دیگــر اینکــه. پـذیرفت  فرســتادند؛ بنـابراین در داخــل هنـد انباشــتی صـورت نمــی    مـی 
و بـه همـین جهـت، ناسیونالیسـم      شـد خصومت مردم هند بـا نوسـازي   موجب تعمار اس

آمـد و   هـا بـه حسـاب     هـاي امپریالیسـت   هندي ضد نوسازي شد و نوسازي جـزء نقشـه  
تـوان انقالبـی ضـعیف دهقانـان و انگیـزش ضـعیف       این جنـبش بـه دلیـل    . شدمحکوم 

                                                             
1. Satyagraha 



 23     هاي اجتماعی در هند توسعه و نابرابري

  .ی در هند پدید آمددر هند به صورت جنبش انقالبی درنیامد و دموکراسبورژوازي 
ــان اســتقالل در ســال   داراي نظــام پارلمــانی و دســتگاه قضــایی   1947هنــد از زم

هنـد در  . ویـژه آزادي انتخابـات برخـوردار بـود     هـاي سیاسـی بـه    مستقل شد و از آزادي
. دوران استقالل با مشکالت چندي مواجه بود که مسـیر تحـوالت بعـدي آن را رقـم زد    

براسـاس  . شـکل ایجـاد نظـم اجتمـاعی و حاکمیـت قـانون بـود       ترین آنها م از جمله مهم
تـرین   و جدایی هندوها و مسـلمانان زمینـه جـدایی دو ملـت و بـزرگ     » تئوري دوملیتی«

، مشـکل همگرایـی و وحـدت    )7. ، ص1387آواسـتی،  ( مهاجرت تاریخ به وجـود آمـد  
جـود  ، تنـوع زبـانی و فرهنگـی، چـالش دموکراسـی نوپـاي هنـد، و       ها ملی، وجود اقلیت

فرهنــگ سیاســی ســنتی غیردموکراتیــک، ضــعف بردبــاري اجتمــاعی و فضــاي کســب  
ــۀ روش مشــروعیت آزادي هــاي دموکراتیــک اداره امــور،  هــاي سیاســی، و فقــدان تجرب

ترین مشکالت هند در این دوران بود؛ اما چند عامـل مثبـت نیـز وجـود داشـت کـه        مهم
ی رهبــران در دوران شــده اداره دموکراتیــک کشــور توســط برخــ شــامل تجربــه کســب

ـ استعمار، وجود سیستم بروکراتیک قـوي کـه توسـط امپرا    وري بریتانیـا در ایـن کشـور    ت
مانده از دوران استعمار انگلـیس بـر هنـد بـود و      جاي که عامل به» ارتش«ایجاد شده بود؛ 

 1947عامل دیگر، گسترش تشکیالت سیاسی عظـیم حـزب کنگـره ملـی هنـد در سـال       
. وسیعی سازمان یافته و در میان توده مـردم گسـترش یافتـه بـود     که از گذشته به صورت

در دوران طوالنی مبـارزه بـراي تشـکیل حکومـت، حـزب کنگـره بـا رهبـري سـکوالر          
هـاي واگـرا از یکـدیگر را همسـو      توانست انواع گـرایش  سردار پاتلو  جواهر لعل نهرو

هـاي اصـلی اقتصـاد     یویژگـ ، )1387، آواستی( ساخته و قانون اساسی هند را تدوین کند
سیاسی جامعه هند از قرن هفدهم تا نیمـه قـرن بیسـتم بـه شـرح جـدول زیـر خالصـه         

  .شود می
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  اوضاع اقتصادي، سیاسی، اجتماعی هند در قبل از دوره مورد بررسی . 2جدول شماره 

  نیمه اول قرن بیستم  نوزدهم  هیجدهم  قرن هفدهم  

کشاورزي، صنایع   کشاورزي  کشاورزي  کشاورزي  ساختار اقتصادي
  کارگاهی

  تشدید وابستگی  تشدید وابستگی  وابسته  وابسته  وابستگی
انباشت 

  انداز پس/سرمایه
شده  ثروت انباشت

صرف تجمالت 
  شد می

شده  ثروت انباشت
صرف تجمالت 

  شد می

شده  ثروت انباشته
به انگلستان 

  شد منتقل می

شده به  ثروت انباشته
انگلستان منتقل 

  شد می

استبداد /امپراتوري  یاسیساختار س
  شرقی

استبداد / امپراتوري
 شرقی

حضور / امپراتوري
مستقیم استعمار 

 انگلیس

حضور مستقیم 
استعمار با حمایت 

استقالل /حکام محلی
  و پیدایش دموکراسی

 زیاد/نظام کاستی  زیاد/نظام کاستی  زیاد/نظام کاستی   زیاد/نظام کاستی   نابرابري

  مشروعیت سیاسی
ه پشتوانه تابعیت ب

نظام کاستی و 
  نفوذان محلی ذي

تابعیت به پشتوانه 
نظام کاستی و 

  نفوذان محلی ذي

شروع / تابعیت
مقاومت دهقانان 

  1858شورش /

مقاومت منفی در 
برابر استعمار، کاهش 

شکاف تقویت 
  ناسیونالیسم

  توسعه اقتصادي هند
جنـگ جهـانی دوم یکـی     هند در آستانه استقالل به دلیل تخریب صنایع اروپـا در نتیجـه  

رسـیده   ارث ، اقتصـاد بـه  )27. ، ص1387آواسـتی،  (کشور بزرگ صنعتی دنیا بـود   10از 
الگـوي توسـعه نـاهمگون اقتصـادي اسـتعماري و توسـعه و        از دوران استعماري، نمونه

، هنـد در اکثـر مـوارد وابسـته بـه      1947در زمـان اسـتقالل در سـال    . رشد نامتوازن بود
اي و صـنایع   ت و ابـزار و تجهیـزات صـنعتی بـود و کاالهـاي سـرمایه      آال واردات ماشین

ماشینی الزم براي توسعه سریع صـنعتی در داخـل کشـور وجـود نداشـت؛ حتـی بـراي        
اقتصـاد  . اي کهنـه نیـز کشـور نیازمنـد واردات از خـارج بـود       جایگزینی کاالهاي سرمایه

د و از سـوي دیگـر بـازاري    هند از یک سو منبع تهیه مواد خام براي صـنایع بریتانیـا بـو   
ویژگی مهـم اقتصـاد هنـد، بزرگـیِ     . شد شدة آن کشور محسوب می براي کاالهاي ساخته

هـا در بخـش کشـاورزي     درصـد هنـدي   70، 1941در سـال  . بخش کشـاورزي آن بـود  
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بعد از استقالل، تا چهار دهـه هنـد اقتصـاد مـدل سوسیالیسـتی ـ دولـت        . اشتغال داشتند
سـالۀ اقتصـادي اول معطـوف بـه      برنامـه پـنج  . کرد یزي را پیگیري میر رفاه و نظام برنامه

ــین برنامــه         ــع موجــود و همچن ــیدگی بــه وض ــعه اقتصــادي و رس ــتراتژي توس اس
  .متمرکز بود» محور کشاورزي«

ده سـال   1963در عمل تـا  . در هند آغاز شد 1952-53اصالحات ارضی در سال 
در سال . زیع اراضی حاصل نشدپس از اصالحات ارضی پیشرفت چشمگیري از نظر تو

هشتم جمعیت کشـاورز قـرار    نیمی از زمین کشاورزي در دست کمتر از یک 54-1953
نفـوذان محلـی    اصـالحات، قـدرت ذي   ؛ در نتیجـۀ )1375؛ مور، 1387آواستی، (داشت 

اي در سـاخت   هاي عمران روستایی در عمل تغییر عمـده  کاهش یافت اما در کل برنامه
در مقررات این برنامه، از مسائل واقعی روستاها یعنی کاست . اد نکردروستایی هند ایج

برنامـه ارضـی نهـرو    . و روابط مالکیت و مازاد نیروي کار سخنی بـه میـان نیامـده بـود    
شکست خورد چون حیف و میل مازاد به شیوه قبل ادامه یافت، دولت نتوانسـت بـراي   

ر سطح ملی ایجاد کند، تسلط الیگارشی انتقال مواد غذایی از روستاها به شهر، بازاري د
اي به بهبود وضعیت و  داشت که چندان عالقه محلی در روستاها دهقان را به این وا می

هـاي بعـدي بـه     ، در برنامـه )341. ، ص1375مور، (هاي جدید نشان ندهد  کاربرد شیوه
 احسـاس درگیـر  توجـه شـد و   ویژه بخش محروم جامعـه   ارتقاي سطح زندگی مردم به

و همچنین رشد سریع اقتصادي حیـاتی   هدن، مشارکت همۀ مردم براي موفقیت برنامش
همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروري، هند مدل برنامه  .تشخیص داده شده است

، سـازي  محـور خصوصـی  خود را تغییـر داد و برنامـه اصـالحات اقتصـادي را بـا سـه       
دوره آخر مورد بررسـی،  در . دنبال کرد جهانی راهیابی به اقتصادو  سازي اقتصاد آزادي

بر ارتباط میان رشد سریع اقتصادي و کیفیت زندگی سیاست اقتصادي هند تأکید اصلی 
قـرار  هـاي تـاریخی    هاي مردم و نیز بهبود وضع قشرهاي فقیر و حـذف نـابرابري   توده

هـا در جـدول    هاي اقتصادي هند در این دوره ، برخی از شاخص)2010جنت، (گرفت 
  .شود ر مالحظه میزی
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  هاي مورد بررسی هاي اقتصادي هند در دوره برخی از شاخص. 3جدول شماره 

 جمعیت  دوره تاریخی
  )میلیون(

تولید ناخالص 
به سرانه (داخلی 
  )ppp( )دالر

گذاري از  نسبت سرمایه
  تولید ناخالص داخلی

نسبت تجارت خارجی از 
  تولید ناخالص داخلی

1980-1967  16/548  1192  66/10  87/10 
1990-1980  33/683  1558  9/10  89/16 
1997-1991  39/846  2044  11  45/25 
2005-1998  2/1027  2753  1/111  56/42 

Economic survey 2-2001.Government of india/Avakov، 2010 & http://www.world bank 

  دموکراسی هند
هند، متکی به مجموعه عواملی است که توسعه تاریخی هند را  ویژگی دموکراسی لیبرال

گرایانه هنـد جریـانی تـدریجی     بر این اساس دموکراسی کثرت. اند تحت تأثیر قرار داده
از چند قرن پیش از ورود کمپـانی  . بوده که عوامل داخلی و خارجی در آن تأثیر داشتند
مراتـب اجتمـاعی را تشـکیل     لسـله هند شرقی، پیوند میان کاست، دین و تبار مبنـاي س 

همین امر سبب شد که هند پیش از استعمار از ثبات اجتماعی برخوردار باشد و . داد می
. مبناي بسیج سیاسی را به وجود آورد تا بعـد از اسـتقالل هنـد نیـز دوام داشـته باشـد      

ایـن   ۀکـه نتیجـ  هایی را ایجـاد کـرد   سـاختار در دوران اسـتعمار هنـد   استعمار انگلیس 
ها الزم امـا کـافی    این ساختار. تمام شد هندبه نفع کشور پس از استقالل اختارسازي س

بعد از استقالل هنـد، بـورژوازي ملـی هنـد در پیونـد بـا کشـاورزان در مقابـل         . ندنبود
اشرافیت هند در پیوند با استعمار مانع اصلی توسعه هند . دار قرار گرفت اشرافیت زمین

وري در سطح کشت نبود و بیشتر بـه   حاضر به باال بردن بهرهبوده و به دالیل گوناگون 
فرصـت تعامـل دولـت    ، استقالل. کرد غارت کشاورزان با حمایت استعمارگران فکر می

 ۀکشاورزان را فراهم آورد که زمین ویژه بهداري ملی و اقشار فرودست و  متکی به سرمایه
شدن جامعه  صنعتی دن زمینهو فراهم ش این تعامل منجر به انباشت در بخش کشاورزي

  ).1375مور، ( شد
توانـد از تلفیـق عناصـر     توسعه سیاسی هند حاکی از این است که دموکراسی مـی 
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تـدریج از اشـکال سـنتی     سنتی و مدرن به دست آید، عناصري که نظـام سیاسـی را بـه   
به سمت اشـکال مـدرن آن سـوق داده بـدون آنکـه یـک مرحلـه میـانی          1گرایی صنف

هـا نقـش مهمـی     ردگرایی در آن دیده شود، در این فرایند تلفیـق، کاسـت  مشخصی از ف
هاي کاستی نقش مهمی در موفقیت دموکراسی سیاسـی هنـد و ایجـاد     انجمن. اند داشته

و کمـک بـه از بـین بـردن     ) ویژه حزب ملی کنگره هند به(ارتباط متقابل آنها با احزاب 
م نابرابري انـد   گوهاي تحرك عمودي سیاسـی داشـته  ها و ایجاد چالش در ال قوانین مقو

 ).1998نایار، (
تسامح و مـداراي فرهنگـی هنـد    و اندیشمندان هند بر بازگشت به خویشتن خود، 

هـا و تکثـر جریانـات را هماهنـگ بـا روحیـه هنـدي         تکیه کردند و تنوع آرا و اندیشه
ژواي فکري متسامح هنـدي، دولـت بـور    ـبه عبارتی شرایط فرهنگی   ؛بازخوانی کردند

مذهبی متنوع امکان همراهـی   ـملی دموکرات طرفدار توسعه و وجود طبقات اجتماعی  
سه عامل فرهنگ، سـاختار   همراهیِ. ه استتوسعه اقتصادي با دموکراسی را هموار کرد

در هنـد مسـتقل، دموکراسـی    . و قدرت سیاسی جامعه را در جهت دموکراسی قرار داد
نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه      . داري و توسعه بـود  هشدن، سرمای مقدم بر صنعتی) سیاسی(

نـه واکنشـی در برابـر    ) ویژه اروپا به(پیدایش دموکراسی در هند برخالف سایر کشورها 
در حقیقـت حتـی   . یک دولت استبدادي و نه تحقق یک مفهوم فردگرا از جامعه اسـت 

وردن مبارزه براي بـه دسـت آ  . یک نتیجۀ مشهود از یک جنبش ناسیونالیستی نیز نیست
استقالل بیشتر از اینکه کسب آزادي براي افراد باشد، درخواست یک فضاي مسـتقل و  

فرد دموکراسی هند تأمین حق رأي و شـرکت   به ویژگی منحصر. آزاد براي یک ملت بود
و بـا انسـجام ضـعیف    مبتنـی بـر نظـام زمینـداري     در انتخابات عمومی در یک جامعـه  

قـش دولـت بـه عنـوان میـانجی حـل تضـاد بـین         در این میـان ن . نیروهاي طبقاتی بود
 دموکراسـی  تـرین  حکومت هند را بزرگ. دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادي بود

اي، ایـالتی و   سیاسی در سـه گـروه ملـی، منطقـه     حزبوجود چند صد . نامند جهان می
                                                             
1. Corporatism 
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؛ 1386اممـن،  (محلی در هند حاکی از فعال بودن عرصه رقابت سیاسی در هنـد اسـت   
 ).1379؛ جمشیدي، 1387آواستی، 
) دالیـت (نهضـت طبقـات محـروم    ، 1989گرایی هنـدو در   گیري ملی زمان با اوج هم

هـایش   یکـی از رسـالت  کـه   گرایـی هنـدو   این حرکت موجب شـد ملـی   .شدنیز تشدید 
وجـردي،  رجمشـیدي ب ( دفاع از حرمت طبقات است فاقد کارایی در خـور انتظـار شـود   

اجتمــاعی و  هــايخواهــان برخــورداري از کلیــه امتیاز ایــن نهضــت، )149. ، ص1379
یکـی از   اکنـون  کـه هـم   سیاسی جامعه و در هم شکستن قداسـت تفکـر طبقـاتی اسـت    

، )174. ، ص1379وجــردي، رجمشـیدي ب (هـاي اصـلی دموکراسـی هنـد اسـت       چـالش 
صـورت پـذیرفت، تشـکیل     1996پیشرفت تاریخی که در فدرالیسم هندوستان در سـال  

اي مـورد حمایـت قـرار گرفتـه و بـه       هاي ائتالفی بود کـه توسـط احـزاب منطقـه     دولت
  . قدرت رسیدند

تفریق اتوکراسی (سی، اتوکراسی و حکومت هاي دموکرا ، شاخص2نمودار شماره 
 هـا  ایـن شـاخص  . دهـد  را طی پنج دورة مورد بررسی در هند، نشان مـی ) از دموکراسی

. توسط مؤسسه پولیتی در بیش از دو قرن در کشورهاي جهـان بـه دسـت آمـده اسـت     
کـه بـه دلیـل اعـالم وضـعیت       1980تـا   1967شـود بـه جـز دوره     چنانچه مالحظه می

و  اینـدیرا وزیر و ایجاد محدودیت در آزادي ایاالت در دوره  از سوي نخستالعاده  فوق
هـاي   هاي اندکی در شاخص دموکراسی ایجاد شد، در سـایر دوره  ، کاستیراجیو گاندي

ایـن امـر   . را داشته اسـت +) 10(اي نزدیک به حداکثر مقیاس  پس از استقالل هند نمره
رقـابتی و تکثرگرایـی سیاسـی و     حاکی از موفقیت قابل توجـه هنـد در حفـظ فضـاي    

تعداد قابل توجه احزاب و تحوالت قـدرت در بـین احـزاب حـاکی از     . فرهنگی است
  . حساسیت جامعه به عملکرد احزاب در اداره امور سیاسی کشور است
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  هاي دموکراسی، اتوکراسی و حکومت در پنج دوره مورد بررسی در هند  شاخص. 2نمودار شماره 

  
   polity IV، 1800-2007: هاي در هر دوره بر اساس شاخص) توسط نگارنده(شده  ین محاسبهمیانگ: منبع

  روابط دولت و جامعه در هند
دولت و جامعه شـرط کـافی    قدرت ،شده از مدل نظريِ ترکیب براساس فرضیه برگرفته

در این نوشتار قدرت دولت، ترکیبی از اندازه دولت . هاي اجتماعی است کاهش تبعیض
استقالل دولـت از جامعـه مـدنی    . وابستگی آن به فروش مواد اولیه لحاظ شده استو 

براي توسعه کافی نیست و شرط دیگر الزم، استقالل جامعه مدنی از دولـت اسـت کـه    
قـدرت جامعـه و میـزان    . شـود  این استقالل از طریق دموکراتیزه شدن دولت حاصل می

ز کل درآمدهاي دولت، قوت جامعه مدنی تأثیرگذاري جامعه بر دولت با نسبت مالیات ا
  . و شاخص ترکیبی توسعه انسانی، مورد وارسی قرار گرفت

هـاي مردمـی علیـه     در هند معناي جامعه مدنی به طور وسیعی دریاره بروز جنبش
آن را بحـران   1کـوهلی ها با چیزي ارتباط دارد کـه   این جنبش. دولت به کار رفته است
حکمرانی از یک سو معلول کاهش پایبندي رهبـران بـه    بحران. حکمرانی خوانده است

هاي نهادي قدرت شخصـی، و از سـوي دیگـر معلـول تقاضـاهاي فزاینـدة        محدودیت
بحران حکمرانی در جامعه هند . اند هاي اجتماعی گوناگونی است که سیاسی شده گروه

                                                             
1. Kohli 
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ی وارد هاي متقاضی جدیدي است که بیشترین فشار را بر نظام سیاس معلول ظهور گروه
هاي جدید اجتماعی زنان،  ، وجه غالب سیاست هند، جنبش80از اواخر دهه . سازند می

 انـد  هـاي قـومی بـوده    هاي پایین، دهقانان، کشاورزان، قبایـل و مبـارزه   ها، کاست دالیت
  ).1991کوهلی، (

گرفتـه در   هـاي صـورت   هاي جدید در هند واکنشی به نارضایتی از نوگرایی جنبش
اي و عدم موفقیـت در اجـراي    اصلی این نارضایتی، توسعه اقتصادي برنامههند و منابع 

هـا از   نارضایتی. تعهدات قانون اساسی مبنی بر استقرار برابري و عدالت اجتماعی است
مراتبی در جامعـه سـنتی هنـد و     نوگرایی عبارت است از شکست در محو بنیان سلسله

تماعی جدیـد در هنـد یکـی از عناصـر     هاي اج جنبش. اي هاي غیرطبقه اصرار بر هویت
ها پراخته  مؤثر در جامعه مدنی است که به معضل نابرابري و حفظ و احیاي هویت ملت

یی نیـروي  جا جابه ،1ها از اقدامات نوگرایانه در کشاورزي هایی از نارضایتی نمونه. است
اي هـ  کار به وسیله تکنولوژي جدید و ایجـاد بیکـاري گسـترده، زیـر آب رفـتن زمـین      

کـارگیري بـیش از انـدازه کودهـاي شـیمیایی و       کشاورزي با ساخت سدهاي بزرگ، به
هـاي   هاي دانشـجویی جنـبش   هایی از اعتراض نمونه ،هاي کشاورزي رمق شدن زمین بی

  ).1386اممن، (هوادار محیط زیست بوده است 
پیچیدگی مشـاغل و تقسـیم   . منابع نوگرایی در جوامع مختلف، یکسان نیستالبته 

اما در آسـیاي جنـوبی   . شدن و تفاوت ساختاري پدید آمد کار در اروپا به وسیله صنعتی
. شدن بود اي وجود داشت که برخاسته از نظام کاستیِ پیش از صنعتی تقسیم کار پیچیده

هر شغلی در هند ماقبل مدرن در دست گروه متخصص و مـوروثی اسـت امـا تفـاوت     
مقابل موجب همبستگی بر مبناي مشاغل کاستی  ساختاري منجر به فردگرایی نشد و در

گرایـی   شدن در غـرب، جمـع   به عبارتی تمایز ساختاري حاصل نوگرایی و صنعتی. شد
در . گرایی سنتی را تقویت کـرد  سنتی را نابود و تفاوت ساختاري در جنوب آسیا، جمع

                                                             
عد بود، رهایی از فئودالیسم از طریق اصالحات ارضی و توسعه ب اقدامات نوگرایانه در کشاورزي هند داراي دو. 1

 کشاورزي از طریق انقالب سبز
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دیـن در  . ردبیگانگی جمعی رواج دا خود بیگانگی فردي و در جنوب آسیا از خود اروپا از
هاي کاستی براي احـزاب سیاسـی و    هند عاملی اساسی در بسیج سیاسی شده و هویت

این امر به دلیل کاهش احزاب سیاسی ملی و . شوند جریان انتخابات بسیار مهم تلقی می
  ).168. ، ص1386اممن، (اي شدن سیاست است  منطقه

 2005در سـال   59/0بـه   80در دهـه   42/0هاي توسعه انسانی در هند از  شاخص
گیـرد   چهـارم قـرار مـی    و رسید و در بـین کشـورهاي جهـان، در جایگـاه صـد و سـی      

)(www.undp.org .         از اواخر دهه نـود توجـه بـه ارتقـاي کیفیـت زنـدگی، هـدف اصـلی
هـاي محلـی تحـت تـأثیر      گذاري توسعه در هند بوده و توجه به عملکرد دولت سیاست

  .ترو به گسترش بوده اس 1الزامات مدنی
سهم مخـارج  (همچنین قدرت دولت که با مقایسۀ نسبت مداخله دولت در اقتصاد 

دهد روند مصرف دولت  برآورد شده، نشان می) مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی
ي هـا  بـر اسـاس داده  . درصد افزایش یافته است 9/11درصد در ابتداي دوره به  2/8از 

در هند  90المللی در دهه  هاي غیردولتی بین انمؤسسه منابع جهانی، میانگین تعداد سازم
  .)www.wri.org(است  افزایش یافته 3094به  2000-2005بوده که این میزان در  2150

  در پنج دوره ،هاي هند از تولید ناخالص داخلی به مالیات درصد مخارج مصرفی دولت. 4جدول شماره 
  1998-2005  1991-1997  1980-1990  1967-1980  1947-1966  دوره

درصد مخارج مصرفی 
  GDP  2/8  4/9  3/11  3/11  9/11دولت از 

  نابرابري درآمد و منزلت در هند
العـاده و   قـدر فـوق   کـن سـاختن فقـر نـه آن     دولت هند در ریشهتوان گفت عملکرد  می

اقتصاد هند و سایر  ناکامیبرخی معتقدند . است اهمیت و ناچیز چندان بی چشمگیر و نه
گردد  کراتیک آنها برمیوکن ساختن فقر، به ساختار سیاسی دم کشورهاي مشابه در ریشه

یکی از تضادهاي اصلی که عمل دموکراتیک در هنـد  . و ربطی به خود دموکراسی ندارد
                                                             
1. Civic Engagement 
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هاي مختلف مدیریت مدنی و زندگی عمومی  در زمینه 1روست، مبارزه با فساد با آن روبه
فسادهاي شایع باعـث فرسـایش و تحلیـل نهادهـاي دموکراتیـک       .)2001، 2رمای(است 

هاي رهبران سیاسی، کارمندان دولت، مأموران پلیس، دستگاه  در واقع اگر کنش. شود می
توانند نقش خود  هاي غیرقانونی باشد، نهادهاي دموکراتیک نمی قضایی و سایرین از راه

هاي اخالقی و هنجارهاي اجتمـاعی، متنـاقض بـا    اثر فساد بر کد. درستی ایفا کنند را به
) شامل نیاز به شـفافیت و پاسـخگویی  (هاي دموکراسی  هاي دموکراتیک و ایدئال ارزش

. کنی فساد وجـود دارد  است؛ بنابراین نوعی ارتباط دوطرفه بین عمل دموکراسی و ریشه
سـط  عمل دموکراتیک موجب تضعیف فساد شده و کاهش فساد نیز نقـش زیـادي در ب  

بنـدي سـطح    هند در رتبـه  2005در سال . کند قدرت و کارایی عمل دموکراتیک ایفا می
کشور مورد بررسی تقریباً  159در بین  3المللی فساد در کشورها و شاخص شفافیت بین

  ).2006، 4جنکینز(قرار داشته است ) 88رتبه (در موقعیت میانی 
هاي مستقیم مبارزه بـا فقـر نظیـر     ها تمایل به استفاده از روش عموماً در دموکراسی

هاي نقدي و غیرنقـدي وجـود دارد کـه ایـن روش در بلندمـدت       اعطاي یارانه و کمک
شود، ناکارآمد بـوده   هاي غیرمستقیم که موجب رشد سریع اقتصادي می نسبت به روش

هاي هنـد بـه واسـطه در     کند، زیرا دولت این روش کامالً در مورد هند صدق می. است
هاي کمرشکنی را تا به حال بـه اقتصـاد کشـور     ن این سیاست، کسري بودجهپیش گرفت

براي مثـال بیشـتر کشـاورزان هنـدي آب، بـرق، کودهـاي شـیمیایی و        . اند تحمیل کرده
که مقدار انـدکی   حالی کنند، در دار دریافت می سوخت را یا به صورت مجانی و یا یارانه

عـالوه بـر ایــن، بیشتــر     . شـود  مـی  ها از بودجه عمومی کشور صرف بهبود زیرساخت
مداران هندي هنگام مبارزات انتخاباتی شعارهاي تبلیغاتی رنگارنگی داده اما در  سیاست
 . دهند ندرت کاري در این باره انجام می عمل به

                                                             
1. Corruption 

2. Mayer 
3. Transparency International (2005) 

4. Jenkins 
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در درجه دوم نیز باید توجه داشت که فقدان همسانیِ فرهنگی و دینی در هنـد بـه   
به صورت خاص، سبب شده فقراي هندي به جاي  صورت عام و در بین فقراي هندي

گزینی بوده و هویـت   قرار گرفتن در یک طبقه اقتصادي مشخص، بیشتر مایل به حاشیه
بـه عبـارتی تکثـر مـذهبی و قـومی و      . مذهبی و قومی را بر هر چیز دیگر ترجیح دهند

  . ه استرسوخ باورهاي مبتنی بر نظام کاستی چهره فقر در هند را کامالً متمایز کرد
محور دولت هند و در نحوة پیونـد میـان توسـعه و     هاي عدالت در بررسی سیاست

در دوره نخسـت،  . دموکراسی در شصت سال اخیر، پنج مرحله قابـل تشـخیص اسـت   
تنها وفاق بر سر اتخاذ یک استراتژي بـراي   نه. گرایی و توسعه بود ها ملی محور سیاست

ایـن  . شود وجود داشت رد کاري که انجام میتوسعه اقتصادي بلکه وفاق سیاسی در مو
اي به مشروعیت ناسیونالیسم که بر وحدت تأکید داشـت مـرتبط بـود و تـا      امر تا اندازه

اي نیز برخاسته از ماهیت حزب کنگره بود که یک ائتالف مرکب از منـافع را بـه    اندازه
، باز هم توزیـع  بودند ساز می هاي اقتصادي مشکل حتی اگر نابرابري. گذاشت نمایش می

آمد چراکـه چنـین امـري بـراي انباشـت سـرمایه و        ها به نظر مطلوب نمی مجدد دارایی
هند پس از استقالل ناگزیر بود کـه بـه افـزایش     .)1998نایار، (آور بود  اندازها زیان پس

رشد تولید و بهبود ظرفیت اقتصادي توجه کند زیرا براي توزیع مجدد چیزي جز فقر را 
از زمـان  . سالۀ اقتصادي بـا ایـن رویکـرد تنظـیم شـد      هاي پنج برنامه. نداشتدر اختیار 

اقداماتی که در این راستا . ساله نیل به عدلت اجتماعی بود هاي پنج استقالل، هدف برنامه
انجام شد، شامل اصـالحات ارضـی بـراي محـو اسـتثمار کشـاورزان و تـأمین امنیـت         

اي  هاي توسعۀ جامعه یابی تعاونی و ایجاد مؤسسداران زمین، تشویق اعتبار و بازار اجاره
براي باال بردن سطح رفاه روستایی و مشارکت مردم » پانچایاتی راج«نفرة  و شوراي پنج

داران فئـودال قـدرت    در نتیجـه اصـالحات ارضـی زمـین    . هاي توسـعه بـود   در فعالیت
عت دهقانان اقتصادي و موقعیت اجتماعی خود را از دست داده و جاي خود را به جما

آنها نیز از امتیـازات قـوانین اصـالحات ارضـی،     . دادند) دار کشاورزان سرمایه(ثروتمند 
نتیجـۀ مهـم   . ها سود بردنـد  برنامه توسعه اجتماعی، نظام پانچایاتی راج و شبکه تعاونی
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  ).12. ، ص1370سارما، (اصالحات ارضی از بین رفتن نظام اربابی غایب بود 
 براي را دولت هند امتیازاتی، 1950هاي منزلتی از سال  ابرابريدر زمینه کاستن از ن

تشـکیالت   در) اساسـی  قـانون  پیوسـت  در منـدرج (مانـده   عقـب  قبایل طبقات پایین و
گرفـت   نظـر  در آموزشـی  هـاي  و مؤسسه دولتی هاي بخش در استخدام و گذاري قانون

 1955ر سـال  ، قانون اساسـی هنـد بـه طـور رسـمی د     )بندي تحصیلی و شغلی سهمیه(
یا تبعیض مثبـت توسـط    1هاي تخصیص سهمیه سیاست. را مردود دانست» بودن نجس«

تغییراتی را در خانوارها ایجاد کرده و توانسـته بـراي بخـش کمـی از      50دولت از دهه 
ها بهبود استاندارد زندگی و تحصیل را فراهم نموده و بـراي بخـش زیـادتري از     کاست

 از بسیاري تعداد 1980 اواخر دهه از. یاسی را فراهم سازدآنان امکان ورود در عرصه س
 قـرار  حمـایتی دولـت   هاي سیاست مانده، زیر سایۀ و قبایل عقب به طبقات مربوط افراد
  ).1998نایار، (اند  گرفته

پیروي از منطق بازار . بود 1960شواهد حاکی از افزایش ناگهانی فقر در طول دهه 
. شد 1960بازار، سبب باال گرفتن بحران فقر در اواسط دهه و طرد افراد بدون دارایی از 

پی، ورود مواد غذایی از ایاالت متحده و پایین آمدن ارزش روپیـه   در هاي پی خشکسالی
هـا شـد    گـذاري  اندازها و سـرمایه  ، موجب تشدید وابستگی و کاهش نرخ پس1966در 

  ).24-31. ص ، ص1998نایار، (
در . شود وان کلی دوره توسعه و دموکراسی تعبیر میبا عن) 1967-1990(دوره دوم 

کرده براي ایجـاد   دار و نخبگان تحصیل دار، زمین این دوره، دولت به اتحاد طبقه سرمایه
داري صنعتی و  هدف تلفیقیِ ایجاد سرمایه. سازگاري بین سیاست و اقتصاد، نیاز داشت

مشخصۀ این . و سیاست شد دموکراسی سیاسی ابزاري براي ایجاد سازگاري بین اقتصاد
استراتژي توسعه، دیدگاه بلندمدت آن است و در آن نگاهی هرچنـد ناکامـل بـه آینـده     

کنی فقـر و قـرار دادن    در بخش اقتصادي، ایدة ریشه. اقتصادي، سیاسی و اجتماعی شد
کشور در مسیر صنعتی شدن مطرح شد و در بخش سیاسی هم این اندیشه وجود داشت 
                                                             
1. Rresevation 
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در بخش اجتماعی نیز امیـد  . براي ایجاد برابري در کشور استفاده شود که از دموکراسی
محو نظام کاستی با انجام تبعـیض مثبـت وجـود داشـت و اینکـه سکوالریسـم بتوانـد        

  .هاي زبانی را کاهش دهد هاي دینی را کنار زده و مدرنیزاسیون اهمیت تفاوت هویت
سیاسـت پـذیرش   کـه   1967-80دوره : شـود  این دوره به دو زیر دوره تقسیم مـی 

دار و فقرا را مورد توجه قرار داد و پیامد آن در اقتصـاد   دولت، مطالبات دهقانان سرمایه
هاي کاهش فقر در مقیاس  ریزي برنامه و طرح) خودکفایی در تولید غالت(انقالب سبز 
انجام تالشی آگاهانه براي . در حوزه سیاست، پیامدها شامل سه وجه بود. خیلی کم بود

حتـی گـاهی در    هاي رایـج و  به همکاري پذیرفتن جماعت دهقانان ثروتمند در ائتالف
گرایـی در حـزب کنگـره بـا اسـتفاده از       حزب کنگره، ایجـاد اخـتالف عقیـده و ناحیـه    

پسـند بـراي جلـب     هاي مردم و استفاده از نطق» تفرقه بیانداز و حکومت کن«استراتژي 
ندي، اما به دنبال بحران اقتصادي، بحرانـی نیـز   ایندیرا گا» محو فقر«و طرح شعار  مردم

هـاي   در عرصه دموکراتیک بروز کـرد ولـی پـس از دو سـال بـه دلیـل اسـتحکام پایـه        
در حـوزه   1980-1990در دوره دوم . دموکراسی، وضـعیت بـه حالـت قبـل بازگشـت     
هـاي ضـد فقـر و در حـوزه سیاسـت،       اقتصاد، رشد سریع، تورم متعادل و ترویج برنامه

در این دوره تضـاد میـان ثروتمنـد و    . ار وجود دموکراسی براي انتخابات رخ داداضطر
اختالف عقیده در دموکراسی به صورت  و ها مبدل شد فقیر به تضاد میان مرکز و ایالت

جویی و درگیري در ایاالت پنجـاب،   اي درآمد و منجر به ظهور ستیزه هاي منطقه جنبش
نایـار،  ( 1هاي دموکراتیک شد تصاد بازار و سیاستآسام و کشمیر و تشدید تنش میان اق

1998.( 
در دوره چهارم، برنامه آزادسازي اقتصـادي پیگیـري شـد کـه اهـداف اصـلی آن       
محدود شدن دخالت دولت در بازارها، آزادسازي تجارت و اصالح قوانین تحدیدکننده 
                                                             

همانند مسئله (ها متفاوت است بعضی از این جریانات تنها سیاسی است  الزم به ذکر است ماهیت این جنبش. 1
معبـد طالیـی    هـاي  ماننـد جریـان  (، بعضی از آنها سیاسی مذهبی اسـت  )آسام که افراد قبایلی خواهان آن هستند

اما مسئله کشمیر، هم دینی و هم سیاسی در خود کشور هند و هم فراملی است و یک مسئله خاص بین ) پنجاب
  . هند و پاکستان است
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ي اقتصاد کالن را ها این اقدامات شاخص. گذاري، اصالح نظام مالیاتی وغیره بود سرمایه
ها بیـانگر آن بـود کـه     به میزان زیادي بهبود داد، اما در زمینه منافع رشد و برابري، داده

 28و در حـدود  جمعیـت  ) طبقات متوسط و باال(نفعان اصلی اصالحات، دو دهک  ذي
ترین قسمت دهک سوم و وسـط   شود و در پایین میلیون نفر می 150میلیون خانوار و یا 

میزان سهم مصرفی افراد در نواحی شهري و روستایی به طـرز مشخصـی    دهک چهارم
هاي حمایتیِ کاهش فقر و توانمندسـازي زیـادي    لذا برنامه. رو به بدتر شدن رفته است

  ).1998نایار، (بخش نبود  اجرا شد که نتایج آن چندان رضایت
یج آن یکـی از نتـا  سیاست آزادسازي ادامه یافـت و  ) 1998-2005(در دوره پنجم 

در . هاي خارجی و تشکیل طبقه متوسـط بـزرگ بـود    ها بر روي سرمایه بازکردن دروازه
میلیـون نفـر رسـید     250جمعیت طبقه متوسط هندوستان، بـه حـدود    1999پایان سال 

عامل مهمی براي ارزیـابی  » هاي زندگی فرصت«در این جامعه، ارزیابی ، )2006، 1بهاال(
دهـد هنـد در کـاهش نـابرابري      در هنـد نشـان مـی    بررسی توزیع درآمـدها . فقر است

تواند به عنوان معیار موفقیـت   هاي بهداشتی می آموزش و مراقبت. پیشرفت داشته است
در جامعه کشاورزي هند، دسترسی به زمـین نیـز بـه    . هاي زندگی باشد و بهبود فرصت

  .شود عنوان فرصت مهمی در بهبود زندگی تلقی می
فقر و نابرابري در هند و مشکل اصلی جامعه هند که پس  یکی از آشکارترین منابع

سال از استقالل هنوز وجود دارد، تبعیض ماندگاري است که در  50از گذشت بیش از 
هنوز نیز نابرابريِ قابل توجهی بـین طبقـات   . ها و قبایل وجود دارد هاي کاست خانواده

ف بین استاندارد سطح بـاالي  شکا. ها وجود دارد مانده، و دالیت هاي عقب باال و کاست
هــاي  شــرقی آنــدراپرادش بــا کاســت زنــدگی طبقــه بــاال و بــرهمن در ایالــت جنــوب

ایـن نسـبت در ایالـت شـمالی اوتـاپرادش      . برابـر اسـت   13شـده بـیش از    ریزي برنامه
  ).161. ، ص2006، 2برینان و دیگران(کمتر است  6/7) ترین ایالت هند بزرگ(

                                                             
1. Bhalla 

2. Brennan et. al 
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و فراینـدهاي دموکراتیـک در هنـد از دو مسـیر قابـل      رابطۀ میان سیستم طبقـاتی  
شـدن سیسـتم    نخست اینکه فراینـدهاي دموکراتیـک مومجـب سیاسـی    .: مشاهده است

شدن طبقـات، فراینـدهاي دموکراتیـک بـر آنهـا مسـلط        طبقات شده و به دنبال سیاسی
سیستم طبقاتی هند همچنین از قطبی شدن ایـدئولوژیک احـزاب سیاسـی در    . شوند می
هـاي موجـود در تمـام احـزاب بـزرگ در       یکـی از ویژگـی  . کنـد  عه جلوگیري مـی جام

هـاي مختلـف جامعـه بـا یکـدیگر اسـت        هندوستان، ایجاد تضاد و منازعه میان بخـش 
ها  بینی شده که روند کاهش فقر و نابرابري پیش .)اختالط طبقات و ایدئولوژي احزاب(

ـ   و گسترش طبقه متوسط ادامه داشته اما چالش اي، رسـوبات   هـاي ناحیـه   ابرابريهـاي ن
رغـم تـداوم    هـاي شـغلی بـه    اعتقادي نظام کاسـتی و کـاهش فقـر و افـزایش فرصـت     

  .ساختارهاي دموکراتیک، هنوز پیش روي جامعه هند قرار دارد

  هاي تاریخی هند در مجموعه شروط علی و نتیجه  تحلیل فازي دوره
هـاي درآمـد و    نـابرابري در این بخش جهت وارسی فرضیات مرتبط بـا شـرایط علـی    

هاي مورد بررسی، نمرات فازي شرایط  منزلت، عالوه بر تحلیل شواهد تاریخی در دوره
الزم به ذکر است کـه نمـرات فـازي در    . علی و نتیجه در هر دوره تاریخی محاسبه شد

افزار فازي و با استناد به نقاط سه گانـه معرفـی شـده بـه آن      هردوره تاریخی توسط نرم
ي ضرورت و ها بررسی توزیع نمرات فازي و شاخص .ربر مشخص شده استتوسط کا

کفایت شرایط علی توسعه اقتصادي، دموکراسی وقدرت جامعه بـا برابـري درآمـدي و    
در پـنج   دهـد  منزلتی و قوت دولت و وابستگی با نابرابري درآمدي و منزلتی نشـان مـی  

بري درآمدي و منزلتی تلقـی  دوره مورد بررسی در هند، توسعه اقتصادي شرط کافی برا
دموکراسی در پنج دوره مورد بررسی در هند هم براي برابـري منزلتـی و هـم    . شود می

  .باشد برابري درآمدي شرط الزم می
بررسی شرط علی قدرت جامعه موید آن است که جامعه قدرتمند و فعـال بـودن   

شرط علـی  . ستعرصه عمومی شرط الزم برابري منزلتی وشرط کافی برابري درآمدي ا
وابستگی به نظام جهانی دال بر آن است که وابستگی دولت شرط کافی نابرابري منزلتی 
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که با نسبت مخارج مصرفی دولت از تولیـد  (شرط علی قدرت دولت . و درآمدي است
نیز دال بر آن است که قدرت دولت شرط کـافی نـابرابري   ) ناخالص داخلی برآورد شد

  .منزلت و درآمد است
  ضریب سازگاري شرط الزم یا کافی .5شماره جدول 

  
  برابري درآمد  برابري منزلت

شرط  1سازگاري
  الزم

سازگاري شرط 
 2کافی

سازگاري شرط 
  3الزم

سازگاري شرط 
 4کافی

  1  1/0  95/0  85/0  توسعه اقتصادي
  48/0  1  05/0  1  دموکراسی
  97/0  55/0  2/0  1  قدرت جامعه

  1  9/0  1  52/0  )نابرابري(وابستگی 
  1  09/0  1  05/0  )نابرابري(قدرت دولت 

  گیري بحث و نتیجه
ی نابرابري اجتماعی در دوره هاي تاریخی هند،  با استناد به نتایج تحلیل فازي، شرایط علّ

گرا در تحقق برابري درآمد و منزلـت داراي   تلفیق رویکردهاي نوسازي و دولت توسعه
ر جامعـه مـدنی فعـال و دولـت     بهبود ظرفیـت اقتصـادي در بسـت   . قوت بیشتري است

این نتیجـه  . شود ها تلقی می برخوردار از توان الزم، شرط کافی ایجاد برابري در فرصت
هـاي جامعـه مـدنی و وابسـتگی      در بطن خود اشاره به این دارد که توجه بـه خواسـت  

تـوان   هاي اجتماعی است؛ لـذا مـی   ها به جامعه، یکی از ارکان اصلی رفع تبعیض دولت
رد ترکیب توسعه اقتصادي، دولت قدرتمند و بـا عـزم توسـعه کـه بسـتر ایجـاد       ادعا ک
ي نهادمند رقابت سیاسی و برابري قدرت و جامعه مدنی فعال را فراهم نماید، ها ظرفیت

                                                             
1 .Necessity :دهد نتیجه تا چه میزان در مجموعه شرط الزم قرار داشته و  شاخص سازگاري شرط الزم نشان می

و ) 53 .، ص2008ریگین، (باشد، درحد قابل قبول است  75/0تر از  اگر نتیجه بزرگ. آن است تا چه حد خارج از
  .دهد را نشان می) شرط کافی(شاخص سازگاري شرط کافی نیز زیرمجموعه بودن شرط از نتیجه 

2. Sufficiency 
3. Necessity 

4. Sufficiency 
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هـاي دسترسـی بـه     هاي اجتماعی و تحقق برابري فرصـت  شرط کافی کاستن از تبعیض
امر در جامعه هند خـود را در قالـب    این. منابع درآمدي و منزلت اجتماعی خواهد بود

رسـوخ نظـام کاسـتی در    . دهـد  ضعف حکمرانی خوب و عمل دموکراتیـک نشـان مـی   
ي توزیعی و ها باورهاي فرهنگی و ممزوج شدن تعلقات کاستی، دینی، زبانی با سیاست

سیاسـت دموکراتیـک    1کردن اصالحی، شرایطی را در هند پدید آورده که از آن به سنتی
ي جدید اجتماعی در ها ، ظهور جنبش)1999، 2شارما(سازي تعبیر شده است در حال نو

حـاکی از آن اسـت کـه    ) ، زنـان وغیـره  هـا  دالیـت (جویانه  هند و طرح مطالبات برابري
رغم سختی و مقاومت آن در برابر تغییرات، در حال  سالۀ نظام کاستی به باورهاي هزاران

م دموکراتیک هند و نقش آن در تقویـت  شدن است و این مهم مدیون تداوم نظا ضعیف
رود مسیري را که هند در جهت ورود به عرصه  به عبارتی انتظار می. جامعه مدنی است

اقتصاد جهانی و تقویت ظرفیت اقتصادي خود برگزیده، بتواند از طریق افزایش نسـبت  
تیک و تدریج نظام منزلتی پیشین را دگرگون کند و تقویت عمل دموکرا طبقه متوسط، به

تدریج باورهاي فرهنگی مبنی بـر پـذیرش نـابرابري را     حکمرانی خوب در این راستا به
  .نسبت به گذشته سست نماید

هاي  توان در اختالف ضعف هند در تراز کردن رشد اقتصادي با توزیع مجدد را می
فرهنگی و دینی در زندگی اجتماعی مردم هند و در عین حال ضعف ساختارهاي ایالتی 

اگرچه هند از نعمت جامعه مدنی فعال و مبتنی بر پیوندهاي قوي برخوردار . انستآن د
شـوند کـه    اي و قـومی باعـث مـی    هاي گروهی، منطقـه  است اما نظام کاستی و اختالف

هـا   که این شبکه حالی هاي فرعی روابط متقابل مدنی گرفته شود، در جلوي توسعه شبکه
. ؤثر و عملکرد صحیح حکومت ضروري هستندبراي تولید و انباشت منافع، همکاري م

رغم وجود نهادهاي پرسابقۀ دموکراتیک در هند و تجربه نسبتاً طوالنی که هند در این  به
در این جامعه نه بر اساس تئـوري  ) گیري ویژه رأي به(زمینه داراست، مشارکت سیاسی 

                                                             
1. Traditionalisation 
2. Sharma 
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ز جهت تحمیـل  دولت مرکزي هند ا. لیبرالی انتخاب فردي که بیشترْ عملی جمعی است
قوانین کمرشکن بر بخش خصوصی قوي و از نظر عـدم مقاومـت در برابـر فشـارهاي     

هاي  رود و این ضعف مانع اجراي سیاست نفع، دولتی ضعیفی به شمار می هاي ذي گروه
گرایانه توانایی دولت را براي  وضعیت حکومت ائتالفی و کثرت. اي است منسجم توسعه

هاي کارکردي و ایجاد واحدهاي ثـابتی کـه عضـویت     گروهانباشت منافع، مرتبط کردن 
از اواسـط  . کنـد  وابستۀ سیاسی داشته باشند و سیاست را معرفی کنند، بسیار مختل مـی 

چندپارگی احزاب و عدم نهادینه بودن سیاست، ضـررهاي زیـادي بـه هنـد      1960دهه 
شدة  د اشکال نهادینهنبو. هاي زیادي در اداره کشور ایجاد کرده است وارد آورده و بحران

گري سیاسی بین دولت و جامعه مدنی، موانع ساختاري چندي را براي همکاري  میانجی
هاي اجتماعی به وجود آورد و دولت به جاي آنکـه   در میان طبقات کاست و بین گروه

  . حالل مشکالت و تضادها باشد، منبع ایجاد تضاد شده بود
ی از عناصر مؤثر در جامعه مدنی اسـت  هاي اجتماعی جدید در هند نیز یک جنبش

ها واکنشـی بـه    این جنبش. ها پرداخته است که به معضل نابرابري و احیاي هویت ملت
هـا عـدم موفقیـت در اجـراي      ناخشنودي از نوگرایی در هند بوده و منابع این نارضایتی

عمـده  . تعهدات قانون اساسـی مبنـی بـر اسـتقرار برابـري و عـدالت اجتمـاعی اسـت        
مراتبی در  هاي جدید در هند، شکست در محو بنیان سلسله هاي مسبب جنبش ضایتینار

و الزامـات و   1رسـد توجـه بـه حکمرانـی خـوب      بـه نظـر مـی   . جامعۀ سنتی هند است
نیازهاي آن در جامعه هند یکی از اقدامات ضروري در فعال کردن جامعه مدنی در  پیش

  .اجتماعی استهاي  مسیر تحقق هدف برابري و کاستن از تبعیض
و شـامل نهادهـاي حکـومتی و    بـوده   2حکمرانی خوب مفهومی فراتر از حکومت

نیـاز   چهـار پـیش  . سازوکارهاي غیرحکومتی و غیررسمی و رابطۀ دولت و جامعه است
کـارگیري قـانونی نخبگـان     شـفاف بـودن فراینـد بـه    : اصلی حکمرانی خوب عبارتند از
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ي جمعیتـی بـراي حضـور متناسـب در     هـا  حکومتی، ایجاد تسهیالت براي همۀ بخـش 
حکمرانی، نهادینه شدن سازوکار تشویق و تنبیه و اطمینان از حفظ حرمت کسانی که بر 

در مورد شاخص اول در جامعه هنـد  ، )155. ، ص1386اممن، (شود  آنها حکمرانی می
 ها و قوانین مناسبی براي برگزاري انتخابات تعبیه شده اما ضعف انتخابات هنـد  دستگاه

هاي خصوصی  در تأمین منابع مالی آن است که انتخابات هند را به پشتوانه مالی شرکت
هـاي فسـادانگیز    در بازار بدل کرده و اتحاد بین نیروهاي حکومتی و بازار یکی از مکان

هاي  هاي زیادي نسبت به زنان، اقلیت در مورد بند دوم، باید گفت تبعیض. در هند است
شده قرار دارند،  ایی وجود دارد که در معرض تبعیضِ حمایته مذهبی و همچنین گروه

 1/2درصد جمعیـت،   12درصد، مسلمانان با  7درصد جمعیت،  50زنان با «که  طوري به
درصد خدمات اداري هند  2درصد جمعیت تنها  60مانده با  درصد و سایر طبقات عقب

درصـد خـدمات    7/33یت، درصد جمع 7تا  5ها با  را به عهده دارند و در مقابل برهمن
، در مورد الزام دیگر حکمرانـی  )158. ، ص1386اممن، (» اداري هند را در اختیار دارند

هاي تبعیضـیِ مثبـت    خوب یعنی حفظ حرمت تابعین توسط حکمرانان، موفقیت برنامه
افتـاده و زنـان، مسـتلزم     شده و سـایر طبقـات عقـب    ریزي ها و قبایل برنامه براي کاست
هاي اساسی براي القاي حس احتـرام از زمـان کـودکی     هنگی و تغییر ارزشتغییرات فر

  .است
اهداف کلی دستیابی به حکمرانی خـوب و در بسـتر جامعـه مـدنی فعـال شـامل،       

. است» جمعی کاهش تمایزات، به حداقل رساندن تبعیض و حذف ازخودبیگانگی دسته«
هـا   هاي شدید علیـه دالیـت   عیضجویی کاستی که در پی تب ها و انتقام پیامدهاي اعتراض

خودبیگانگی جمعی را فراهم  ، زمینۀ تقویت از)164. ، ص1386اممن، ( 1صورت گرفت
 12مسلمانان کـه حـدود   (» دیگران«و » خارجی«رسوخ اعتقاد به مفاهیمی مانند . کند می

در میان هندوها ) شوند دهند خطرناك و بیگانه تلقی می درصد جامعه هند را تشکیل می
                                                             

نفر در  300بیش از  90شود به طوري که در نیمه دوم دهه  ها در منطقه ایالت بیهار اعمال می شدیدترین تبعیض. 1
 . اند هاي کاستی در این منطقه کشته شده رحمی اعمال بی
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ب شده که در واقع جامعه هند فاقد یک وجدان جمعی تلقی شود و تعلقات کاستی سب
اممـن،  (اي باشد  شدة دینی و فرقه هاي اعمال و دینی مانع یک واکنش جمعی به تبعیض

  ).168. ، ص1386
توان اذعان داشت دموکراسی هند با تلفیق حکمرانی خوب و توجـه   در نهایت می

هیل فرایندهاي کنش دموکراتیک هم از سوي حاکمان و هم به الزامات چندگانۀ آن و تس
هـاي اجتمـاعی در    جامعه مدنی، مسیر زیادي را تا محو نظام کاستی و کـاهش تبعـیض  

تواند با افزایش  هاي اقتصادي از سوي دیگر می پیش دارد که در این راه افزایش ظرفیت
هـا و افــزایش   ريهــاي کـاهش فقــر و کاسـتن از نــابراب   منـابع درآمـدي کشــور، زمینـه   

تواند تعامـل بـین    لذا آنچه در جامعه هند می. هاي توسعه انسانی را فراهم آورد شاخص
هـاي   هاي منزلتی و درآمدي و شاخص توسعه و دموکراسی در جهت کاستن از نابرابري

هـاي تقویـت کـنش     کیفیت زندگی را بهبود بخشـد، حکمرانـی خـوب و ایجـاد زمینـه     
مدنی و نخبگان سیاسی است؛ از سوي دیگـر عامـل بسـیار    دموکراتیک از سوي جامعه 

رسـوخ مـداراي   . تأثیرگذار در جامعه هند، تکثر فرهنگی، قومی، زبانی و دینی آن است
گرایانۀ دینی و فرهنگی، از نیازهاي اساسیِ  هاي شمول دینی، فرهنگی و سیاسی و ارزش

و نهادهـاي دموکراتیـک   هاي دموکراتیک  شدن ارزش از سویی نهادینه. جامعه هند است
و از سوي دیگر رشد روزافزون طبقـه متوسـط کـه حاصـل بهبـود      ) جامعه مدنی فعال(

هاي اقتصادي و رشد شتابان اقتصاد در جامعـه هنـد اسـت، از جملـه عـواملی       ظرفیت
  .جویانه را رقم خواهند زد هاي برابري هستند که تحوالت فرهنگیِ همسو با ارزش
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