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بررسی تطبیقـی 
رویکـردهای توسعه گـرایانة هنـد و چیـن*

در  برداشت نخست، جامعة چینی بسیار پیشرفته تر از جامعة هندی به نظر می رسد. چنین برداشتی ممکن است به کمک 
چندین شاخص اقتصادی در کنار سرعت باالی توسعة شهری چین نسبت به هند صحیح باشد. این نوشتار تالش می کند با 
نگاهی ژرف اندیشانه صحت مسئله را کند و کاو نماید. هدف از این تحقیق، بیان دالیل کیفی و کمی است که موجب می شود 
پرجمعیت ترین کشور جهان با وجود بر خورداری از رشد شتابان اقتصادی و نظامی در مقایسه با جامعة هندی، جامعه ای به مراتب 
ناپایدارتر محسوب شود. به نظر می رسد در آینده ای نه چندان دور، با ادامة روند کنونی شاهد افول و حتی از هم گسستگی جامعة 
به ظاهر مقتدر چین و در مقابل، با ظهور قدرت جدیدی به نام هند روبرو خواهیم شد. بررسی و ریشه یابی دالیل می تواند مبنای 
مناسبی جهت برنامه ریزی های استراتژیک و کالن در طوالنی مدت برای سایر کشورهای جهان به ویژه کشورمان ایران باشد. 
رویکرد توسعه گرایانه جامعة هندی با وجود سرعت پایین، همه جانبه و متوازن است. در چنین رویکردی این جامعه به دنبال 
ارتقای سطح کیفیت زندگی بطن جامعه از منظر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است؛ ضمن اینکه سایر ابعاد توسعة پایدار 
همچون توسعة سیاسی و محیط زیستی نیز نادیده گرفته نشده است. جامعة هندی به دنبال کاستن از قشر بسیار فقیر جامعه 
و تبدیل آن به قشری متوسط اما در مقیاس باال ست. در مقابل، رویکرد توسعة چینی به دنبال توسعة شتابان و تبلیغاتی است؛ 
به گونه ای که بسیاری از واقعیات زندگی میلیون ها چینی در پس ویترینی از توسعة ظاهری و سطحی مخفی شده است. اتخاذ 
چنین رویکرد ناهمگونی در مسیر توسعه، در کنار ویژگی های جمعیتی، اجتماعی و سیاسی چین معاصر، زمینه های الزم برای 

افول ابر قدرت اقتصادی دنیای امروز را در آینده فراهم آورده است.
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امروزه، توسعه و پیشرفت هر جامعه ای نیازمند برنامه ریزی هدفمند 
و تدوین استراتژی های توسعه گرایانه در تمامی ابعاد توسعه است. 
در این میان دستیابی به توسعة پایدار  نیازمند انجام فرآیند عمقی 
حتی  و  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  اقتصادی،  ابعاد  تمامی  در 
و  در هم تنیده  فرایندي  را  توسعه  »هابرماس«  است.  محیط زیستی 
داراي ابعاد گوناگون اقتصادي، سیاسي، اجتماعي و فرهنگي می داند 
که به معناي فراهم شدن زمینه هاي الزم براي پیدایش ظرفیت ها 
براي  آنها  میدان  یافتن  و  اجتماع  در  مختلف  عناصر  قابلیت هاي  و 
توانایي هاي کمي وکیفي در بطن  افزایش  به پیشرفت و  دستیابي 

جامعه و حکومت است. 
از طرف دیگر، رویکردها و الگوهای توسعه در هر کشوری تنها با 
نگاه همه جانبه در تمامی ابعاد توسعه تضمین نمی شود؛ بلکه توجه 
به ویژگی ها و شرایط مکانی و بومی آن کشور در تدوین رویکردها 
و مدل توسعة آن کشور نقشی حیاتی دارد. توجه به شرایط اقلیمی 
و توانمندی های بالقوة هر کشور از چنان اهمیتی برخوردار است که 

فرضیه
در آینده ای نه چندان دور، با ادامة روند کنونی جهان، شاهد افول و 
حتی از هم پاشیدن جامعة به ظاهر مقتدر و برخوردار از رشد شتابان 
اقتصادی چین بوده و در مقابل با ظهور قدرت جدیدی به نام هند 

در مقیاس جهانی مواجه خواهیم شد.

مقایسة تطبیقی رویکردها و زمینه های توسعه گرایانة جامعه 
هندی و چینی

روش تحقیق این نوشتار، بر مبنای استدالل قیاسی است؛ ضمن 
زمینه های  بیان  به  و چین  هند  توسعه گرایانة  رویکردهای  مقایسة 
تأثیر  گذار بر این رویکردها نیز پرداخته می شود. مجموع مقایسه های 
تطبیقی و زمینه های مؤ ثر بر این رویکردها در قالب دالیل 9 گانه در 
حوزه های برنامه ریزی کالن اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی 

و توسعة شهری دسته بندی شده اند :

1. توسعة همه جانبه با سرعت پایین )الک پشت هندی( در 
برابر توسعة تک  بعدی با سرعت باال )خرگوش چینی(

مدل توسعة هندی همه  جانبه و مداوم است. در این مدل ، برخالف 
نشده  دنبال  نظامی  و  اقتصادی  ابعاد  در  تنها  توسعه  چینی،  مدل 
فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  ابعاد  همة  در  متوازن  توسعة  است. 
چینی  توسعة  مدل  به  نسبت  پایین تری  سرعت  با  اقتصادی  و 
اقتصادی،  تحوالت  نفوذ  گسترة  و  سرعت  است.  شده  دنبال 

امروز  شهرهای  معاصر  منظر  در  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی، 
می سازد  روشن  را  حقیقت  این  توسعه  شاخص های  کنار  در  هند 
پایین تر  سرعت  از  برخورداری  وجود  با  هندی  توسعة  مدل  که 
بیشتری  ابعادی  گستردگی  و  عمق  از  چینی،  جامعه  به  نسبت 
.)Bahl, 2012 1390؛  دیگران،  و  )وردی نژاد  است   برخوردار 

دنباله رو  می توان  را   )1390 )سیف،  چینی  توسعة  مدل  در مقابل، 
مدل غربی نامید؛ که به  دنبال افزایش سرعت توسعه و کپی کردن 

مدل های توسعة غربی است.
 )Keupp et al., 2009 ; Romer, 2010( در چندین مطالعة موردی
چین به عنوان جامعه ای در حال توسعه معرفی می شود که به  دنبال 
کپی کردن تکنولوژی های جدید از جوامع توسعه یافته است. با وجود 
فکری2  مالکیت  مقررات  و  قوانین  حوزة  بر  مطالعات  این  تمرکز 
چگونگی فروش تکنولوژی های قدیمی تر به کشورهای جهان سوم 
و جایگزینی آنها با تکنولوژی های جدیدتر در مدل توسعة چینی نیز 

بیان می شود.  
رویکردهای توسعه گرایانه در کشور هندوستان هرگز با این سرعت 
رویکردهای  و  سیاست ها  نیست.  تکنولوژیک  تغییرات  دستخوش 
با تکنولوژی های وارداتی و  توسعه گرایانة هند بیشتر جهت مقابله 
به دنبال بومی کردن آنها ست. به بیان دیگر، مدل هندی در مقایسه 
عمقی تر  و  مطمئن تر  آن،  زمان بربودن  علی رغم  چینی  مدل  با 
رقابت  مقایسة  با  کتابش  در  رغو«  »باهل  هندی،  نویسندة  است. 
بین این دو همسایة قدرتمند، نتیجه می گیرد  که در پاسخ اولیه به 

مقدمه

»گالبرایت« معتقد است باید توجه داشت اصول برنامه ریزي و چگونگي 
اجراي برنامه ها به صورت قطع و یقین منطبق بر شرایط ویژة هر 
 کشور و هماهنگ با مرحلة رشد اقتصادي آن باشد )جیروند، 1373(.
در این میان دو غول آسیایی، هند و چین1 پس از خواب زمستانی 
طوالنی و سپری کردن دوران استعمار، در حال حاضر به دنبال بازیابی 
شکوه تمدن تاریخی خود هستند. این دو کشور، تنها سرزمین هایی 
هستند که بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارند. هر دو در یک قاره 
برخورداری  در عین  به طوری که  دارند،  قرار  یکدیگر  در مجاورت  و 
و  فرهنگی  تاریخی،  پیوند های  و  زمینه ها  از  بسیار،  تفاوت های  از 
اجتماعی مشترکی نیز برخوردار هستند. از آنجایی که بیش از یک 
و  الگو ها  می کنند،  زندگی  کشور  دو  این  در  جهان  جمعیت  سوم 
مدل های صحیح توسعة این دو کشور ضمن اینکه الگوی مناسبی 
برای سایر ملل به ویژه کشورمان ایران هستند، می توانند در عرصة 

توسعة پایدار جهانی نیز نقش بزرگی  ایفا کنند.
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نظر می رسد، چین این رقابت را از هند می برد اما در ادامه به این 
تاریخی،  دالیل  بنا بر  می کند  اشاره  و  می نگرد  تردید  با  مسئله  به 
برندة این رقابت کسی نیست که اکنون تندتر رشد نموده یا بیشتر 
سرمایه گذاری کرده است، بلکه کسی است که در خالقیت، برتر و 

.)Bahl, 2012 ( در فهم شرایط پیشگام است

2.  رویکرد فرصت نگرانه به تضاد های فرهنگی جامعة هندی 
در مقابل رویکرد یکسان سازی جامعة چینی

رویکردهای توسعه گرایانة معاصر جامعة هندی نسبت به تضاد آشکار 
امروز هند، فرصت گرایانه است. به طوری که در برخورد با تضادهای 
موجود در جامعة هندی بیش از آن که با تهدید نگریسته شود، به عنوان 
یک ظرفیت و فرصت به شمار می روند. امروزه از هند به عنوان یکي 
از کشورهاي موفق جهان در عرصة توسعة اجتماعي و سیاسي یاد 
مي شود؛ به ویژه در بُعد سیاسي که هند بزرگترین دموکراسي جهان 

  .)Gill, 1998; Guha, 2007( خوانده مي شود
این واقعیت از آنجا سرچشمه مي گیرد که هند با وجود برخورداری 
از ترکیب جمعیتی متفاوت، تنوع عقاید، تکثر آداب و سنن و وسعت 
جغرافیایي که در جهان کم نظیر است به لحاظ توسعة نظام سیاسي 
و  انواع  ترکیب ها،  آن  همة  که  است  برخوردار  مطلوبیتي  چنان  از 
تکثرهاي جامعه، در ساختار و سیاست آن کشور بازتاب یافته است. 
تضاد های  با  برخورد  در  چین  توسعه گرایانة   رویکردهای  درمقابل، 
موجود در جامعة چینی، رویکردی حذفی و به دنبال یکسان سازی 
و  تضادها  نگاه،  نوع  این  در   .) Dickson, 2008( تفاوت هاست 
و  اهداف  برابر  در  تهدیدی  به عنوان  چینی  جامعة  فرهنگی  تنوع 
 Hasmath, به   )نک.  می شوند  تعبیر  کشور  کالن  سیاست های 

.)2008; Bouye, 2003; Ball et al., 2007

3. ناپایداری سیاسی : قانون محوری جامعة هندی در برابر 
حزب محوری جامعة چینی

در چین محور ساختار حکومت را حزب کمونیست3 شکل می دهد. 
رویکردها و سیاست های استراتژیک کشور در مقیاس کالن و حتی 
در موارد بی شماری در مقیاس خرد هم، تنها پس از عبور از فیلتر حزب 
قابلیت اجرایی می یابد. حزب بر بسیاری از جنبه های زندگی مردم از 
جمله مواد  درسی مدارس، برنامه های تلویزیون، مسکن، اشتغال و حتی 
.)Shi, 2000; Nelasco, 2012( تعداد فرزندان نظارت و نفوذ دارد 

 با وجود چنین ساختار هرمی شکلی که همة امور در آن از باالدست 
کنترل و هدایت می شود، در صورت بروز هر  گونه لرزش و بحران در آن، 
 این تزلزل به کل کشور سرایت خواهد کرد. »مارتین کینگ وایت«4
چهار گونه  اقتصادی،  توسعة  و  سیاسی  مؤسسات  ارتباط  بررسی  با 
می کند.  چین مشخص  مرکزی  سیاست های حکومت  در  را  تضاد 
با  همگام  تایوان،  و  کره جنوبی  بر خالف  چین  در  سیاسی  تغییرات 
تغییرات  از مشابهت  بسیار کمی  نیست. عالیم  دموکراسی  توسعة 

دارد  وجود  کشورها  این  با  چین  سیاسی  ساختار  در  سیاسی 
.) Dickson, 2008(

در مقابل، ساختار حکومت هند بر مبنای نظامی غیرمتمرکز، انتخابی 
بر  نظارت  و  قانون گذاری  است.  تعریف شده  قانون  با محوریت  و 
تصمیم گیرندة  است.  کشور5  پارلمان  عهدة  بر  قانون  انجام  نحوة 
اصلی در مسایل مهم پارلمان به عنوان نمایندة اصلی قانون است، 
نه دولت. به عنوان مثال تأسیس ایالت جدید یا تغییر مرزهاي ایاالت 
میزان  بحران،  هر گونه  بروز  نتیجة  در  است.  پارلمان  اختیارات  از 
 .)Mukherjee, 2010( بود  خواهد  حداقل  کشور  اداره  در  تنش 
چون ساختار حکمرانی غیر متمرکز، قانون محور و تکثرگرایی آن 

برآمده از بطن جامعة هندی است.

4. ثبات رویکردهای فرهنگی هند در برابر تضاد رویکردهای 
فرهنگی چین 

استقالل  از  پس  دوران  در  ویژه  به  هند  معاصر  تاریخ  به  نگاهی 
هند )1947م.( حکایت از رویکردها و سیاست های فرهنگی نسبتًا 
ـ  مذهبی و تبلیغ  یکسان دولت مردان هندی دارد. تسامح فرهنگی  
هم زیستی جمعی همة گروه های اجتماعی نه تنها در سیاست های 
رسمی کشور، بلکه در رفتار و عملکرد نخبگان سیاسی این کشور 
نیز کاماًل هویدا ست. »رامین جهانبگلو« در کتاب »روح هند« به 
کند و کاو در زمینة روشنفکران و شخصیت های مؤثر بر تاریخ معاصر 
هند می پردازد. او در این کتاب بیان می کند همة این شخصیت ها، 
در پی ایجاد زمینه ای همگرا بودند که اتحاد در تنوع و تکثر بتواند 
در آن تحقق یابد )جهانبگلو، 1389(. در این جامعه تفاوت زیادی 
بین تبلیغ یا ضدیت با ویژگی های فرهنگی دوران معاصر آن دیده 

نمی شود.
اما بر خالف تاریخ معاصر هند، در جامعة امروز چین، فرهنگی که 
در حال حاضر برای آن تبلیغ می شود، در دوره های نه چندان دور 
تاریخ معاصر کاماًل نفی شده  است. به بیان دیگر، یک نوع دوگانگی 
در برخورد با ویژگی های فرهنگی جامعة چینی به چشم می خورد. 
باید گفت اگر سمبل های مکاتب کنفوسیوس و تائویسم در منظر 
شهرهای امروز چین حضور فعالی دارند، در 30 سال پیش از این، 
نماد عقب ماندگی جامعة چینی بوده  و با آنها به شدت مبارزه شده 
در  فرهنگی  رویکردهای  اخیر،  دهة  دو  در  اینکه  وجود  با  است. 
جامعة چین دستخوش تغییرات اساسی شده و دیگر مبارزة آشکارا 
امروز،  سیاست های  اما  نمی شود،  دیده  دین ستیزی  و  فرهنگ  با 
حکایت از رویکردی ابزارگرایانه به مظاهر فرهنگی دارد. در حقیقت 
فرهنگ و مذهب جامعه در راستای بهره برداری سیاسی و استفادة 
ابزاری از آن توسط دولت کنترل و هدایت می شود. این تضادها و 
محسوب  چین  فرهنگی  توسعة  راه  سر  بر  اساسی  مانعی  تقابل ها 
می شوند که هنوز از حافظة تاریخی جامعة چین پاک نشده است و 

فرآیند توسعة فرهنگی را امری زمان بر می کند.6
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5. تنش با همسایگان و نیروهای خارجی
به  نسبت  چین  در  خارجی  نیروهای  دخالت  و  تحریکات  مسئله 
است.  برخوردار  بیشتری  گسترة  و  عمق  از  مراتب  به  هندوستان 
کشورهای غربی )آمریکا و اروپا( در کنار کشورهای همسایة چین 
را  چینی  جامعة  اجتماعی  تنش های  کره جنوبی،  و  ژاپن  همچون 
 .)Astarita, 2007; Brown, 2010( مدیریت و حتی تشدید می کنند 
  طی تحقیقی که »جاناتان فنبی«7 بین سال های 2010 م. تا 2012 م. 
انجام داد به بررسی دالیل بیش از 12 مورد تنش سیاسی میان چین 
و کشورهای جنوب غرب آسیا می پردازد. او وقوع این حوادث را با 
.)Fenby, 2012 ( سیاست های مهار منطقه ای آمریکا مرتبط می داند 
با هند تنها در خصوص همسایة غربی آن  ارتباط  این مسئله در   
یعنی پاکستان صادق است )نک. به .Mcleod, 2008(. از سوی 
دیگر، با توجه به اینکه پاکستان نیز از معضالت داخلی بسیاری رنج 
می برد، بنابراین به تنهایی توان نفوذ و یا حتی دخالت چندانی در 

جامعة رو به رشد هند را ندارد.

ـ  مذهبی 6. ناپایداری های قومی   
در دوران معاصر چین، همواره ایالت هایی همچون »تبت«8،  »سین 
ـ  تعارض های مذهبی  و  از مشکالت  »تایوان«  کیانگ«9و جزیرة 
قومی با حکومت مرکزی رنج برده اند. شدت و عمق سرکوب این 
اعتراضات از سوی دولت مرکزی به حدی بوده است که با وجود 
تغییر سیاست ها در نحوة سرکوب مخالفان، تأثیرات آن همچنان در 
ذهن و بطن جامعه جاری است. وقوع چنین حوادثی به ناپایدارهای 
از  بسیاری  ریشة  است.  زده  دامن  کشور  این  در  قومی  ـ  مذهبی 
دولت  اقتصادی  تبعیض  در  باید  را  مذهبی  ـ  قومی  ناپایداری های 
)به ویژه غرب و جنوب غرب چین(  این مناطق  به  مرکزی نسبت 
جستجو کرد. » جیانگ و ادموند«  در مقاله ای تحت عنوان »انقالب 
چشم گیر  تفاوت  مقایسه  به  رسمی  آمار  ارائه  با  است«  شده  آغاز 
استان های  سایر  با  چین  شرق  ساکن  شهروندان  سالیانة  درآمد 
کشور می پردازند. نابرابری های اقتصادی، توزیع نامتناسب سرمایه 
ناپایداری سیاسی در چین  و زیر ساخت های شهری، عوامل اصلی 

 .) Jiang & Edmund, 2002 ( است
و  شواهد  اما  می برد،  رنج  معضالتی  چنین  از  نیز  هند  هر چند 
از شدت و عمق  این کشور  دارد که  از آن  تاریخی حکایت  اسناد 
ناپایداری های قومی و مذهبی کمتری برخوردار است. به ویژه اینکه 
در جامعة امروز هند، مخالفان گروه های مذهبی و قومی به راحتی 
امری که در چین  بپردازند؛  بیان عقاید خود  به  آزادنه می توانند  و 
امروز هرگز امکان پذیر نیست. عالوه بر این، به دلیل تجربة ناموفق 
جدایی پاکستان از هند، انگیزه های جداشدن از حکومت  مرکزی به 

شدت کاهش یافته است.
7. چشم انداز میانگین سنی جمعیت هند و چین

برخوردار  انسانی  جمعیت  بیشترین  از  چین  کشور  اینکه  وجود  با 

در  را  کشور  این  آینده،  سال   30 در  آن  سنی  میانگین  اما  است، 
مسئله  داد.  همین  خواهد  قرار  دنیا  جمعیت های  پیرترین  زمرة 
می تواند معضل بزرگی بر  سر راه توسعة چین در آینده به حساب 
آید. پیش بینی های آماری تهیه شده توسط  »یورومانیتور« در سال 
2010 نشان می دهد میانگین سنی جمعیت از 34 سال در 2005  م. 
به 40 سال در 2020 م.  و بیش از 45 سال در 2050 م. افزایش 
خواهد یافت. همزمان با رشد میانگین سنی  نرخ وابستگی جمعیت 

سالمند چین نیز از روند فزاینده ای برخوردار خواهد بود. 
زمینه های  در  زیادی  معضالت  موجب  می تواند  مسئله  این  تداوم 
صندوق  بر  فشار  و  درمانی  خدمات  هزینه های  ویژه  به  مختلف، 
بازنشستگی کشور شود. میانگین سنی جمعیت هندوستان در حال 
حاضر حدود 27 سال است که بسیار کمتر از میانگین سنی جمعیت 
چین است. جمعیت جوان تر و نرخ وابستگی کمتر جمعیت سالمند 
هند نسبت به چین، در آینده می تواند اهرم مناسبی جهت برتری 
تولید و نیروی کار، به ویژه در عرصة اقتصادی برای هند محسوب 

شود )نمودار 1(.

8. معضل شهرنشینی در چین
یک  به  بزرگ  روستایی  جامعة  یک  از  چین  جامعة  تغییر  سرعت 
است  برخوردار  شتابی  چنان  از  گذر(  )دوران  بزرگ  جامعة شهری 
با  که در حال تبدیل به یک معضل عظیم در مقیاس ملی است. 
مهاجرت گستردة روستاییان به شهر، جامعة تولیدی دیروز )جامعة 
کشاورزی( در حال تبدیل به یک جامعة مصرف گرا ست. ضمن اینکه 
سرعت باالی شهر نشینی عالوه بر ایجاد مشکالتی همچون تمرکز 
مشکالت  و  مسایل  نقطه ،  چندین  در  کشور  جمعیت  حد  از  بیش 

اجتماعی ـ فرهنگی را نیز به همراه دارد. 
شیب  که  می دهد  نشان  کشور  دو  هر  در  مهاجرت  شیب  مقایسة 
مهاجرت روستاییان هندی به شهرها، بسیار کمتر از چینی ها ست. 
بر اساس آمار گروه بانک جهانی )2005م.( در سال 2003  میالدی، 
72 درصد جمعیت هند در روستاها و 28 درصد در شهرها ساکن 
جمعیت  میزان  میالدی،   90 دهة  اوایل  در  که  صورتی  در  بودند. 
شهر نشین هر دو کشور تقریبًا به یک اندازه بود )نمودار 2(. افزایش 
نرخ رشد جمعیت شهرنشین چین در سال های اخیر به حدی بوده 
که دولت در اوایل 2012 میالدی اعالم کرد آمار ساکنین شهرها 

برای اولین بار از ساکنین روستاها پیشی گرفته است.

برابر  در  هندی  جامعة  توسعة  رویکردهای  9.شفافیت 
رویکردهای پنهان سازی توسعة جامعة چینی

آنچه از منظر شهری امروز هند قابل برداشت بوده، تبلور واقعیت های 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعة هندی است. تضاد، 
تنوع، فقر و  عدم استفاده از تکنولوژی های روز و مشکالت و مسایل 
جامعة هندی آشکارا در منظر  شهری انعکاس یافته است، به گونه ای 
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که تالشی در راستای مخفی کردن واقعیات زندگی مردم در پس 
پنهان سازی  به دنبال  ندارد. در مقابل، چین  سیمای شهرها وجود 
واقعیات زندگی روزمرة جامعة چینی در پس ویترنی از کالبد شهری 
مدرن و منظم است که در ظاهر آن نتوان به مسایل و مشکالت 
و  نازیبا، حذف  منظر  شهری  رویکرد،  این  در  پی برد.  جامعه  عمق 

یا پنهان می شود و منظرهای منظم و زیبا جهت نمایش به افکار 
شهرهای  حرکت   .)1 )تصویر  می شوند  تبلیغ  منطقه ای  و  جهانی 
شهرهای  الگوی  سمت  به  پکن  و  شانگهای  همانند  چین  بزرگ 
غربی منجر به قطبی شدن اجتماعی و فضایی این شهرها شده است 

.)Gua & Shen, 2003(

نمودار 1 . مقایسة میانگین سنی جمعیت و همچنین نرخ وابستگی پیری هند و چین میان سال های 2000 و 2020 میالدی، مأخذ : دیدبان بین المللی اروپا بر مبنای آمار 
سازمان ملل متحد در سال 2010 میالدی.

نمودار 2 . مقایسه جمعیت شهری هند و چین 
میان سال های  1990 و 2003 میالدی، مأخذ: 

شاخص های توسعه بانک جهانی برای هند و 
چین، 2005 میالدی. 
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همه جانبه  پایین،  سرعت  از  هندی  جامعة  توسعه گرایانة  رویکرد 
به دنبال  جامعه  این  رویکردی  چنین  در  است.  برخوردار  متوازن  و 
ارتقای سطح کیفیت زندگی بطن جامعه از منظر فرهنگی، اقتصادی 
همچون  پایدار،  توسعة  ابعاد  سایر  اینکه  ضمن  است؛  اجتماعی  و 
گرفته  نادیده  نیز  نظامی  حتی  و  محیط زیستی  سیاسی،  توسعة 
قشر  از  کاستن  دنبال  به  هند  در  توسعه  رویکردهای  نمی شوند. 
مقیاس  در  اما  متوسط  قشری  به  آن  تبدیل  و  جامعه  فقیر  بسیار 
که  رویکردی  بوده؛  چینی  توسعة  رویکرد  برخالف  این  و  باالست 

تصویر1.  باال : منظر  شهری ناحیة باند در شهر بندری شانگهای چین. نمادهای اقتصادی و قدرت بر منظر شهری مسلط می شوند. علی رغم برخورداری از منظری لوکس و جذاب، 
واقعیت آن، نمایشی و عوام فریبانه است که در نمایشی روان و آرام از قدرت دولتی صحنه آرایی شده است. واقعیات زندگی بطن جامعه چینی هرگز نمایش داده نمی شود. عکس : 

گوران عرفانی، آرشیو پژوهشکده نظر، 1389.
پایین : منظر شهری رختشوی خانه در شهر بندری بمبِی هند. نمادهای فقر امروز جامعه هندی از منظر شهری حذف نمی شود و حتی به عنوان یک واقعیت اجتماعی به جهان 

معرفی می شود. عکس : گوران عرفانی، آرشیو پژوهشکده نظر،  1391.

نتیجه گیری

به دنبال توسعة شتابان و تبلیغاتی بوده به گونه ای که بسیاری از 
واقعیات زندگی میلیون ها چینی در پس ویترینی از توسعة ظاهری 
نامتوازنی در  و سطحی مخفی شده است. چنین رویکرد حذفی و 
مسیر توسعه، در کنار ویژگی های جمعیتی، اجتماعی و سیاسی چین 
معاصر، زمینه های الزم برای افول ابرقدرت اقتصادی دنیای امروز را 
در آینده نه چندان دور فراهم آورده است. پیش بینی و قرائت صحیح 
رویکردهای توسعه گرایانه این کشورها می تواند مبنای مناسبی برای 
سیاست گزاری های داخلی و خارجی کشورمان قرار گیرد )جدول1(.
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جدول1. جمع بندی تقابل رویکردها و زمینه های توسعه در دو کشور هند و چین، مأخذ : نگارنده.

پی نوشت

* این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی »منظر شهری هند« و برداشت های میدانی سفر مطالعانی آن در سال 1390 است که در پژوهشکده نظر انجام شد.
1. به نظر می رسد همان سناریو که در دهه 90 میالدی برای اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد و موجب از هم پاشیده شدن بزرگترین کشور کمونیستی جهان و در ادامه جبهه کمونیست 
شد، ممکن است در آینده نه چندان دور برای کشور به ظاهر در حال توسعه چین اتفاق بیفتد. یکی از دالیل اصلی که موجب عدم تجزیه و یا تأخیر در از هم پاشیده شدن جامعه چینی 

نسبت به کشور اتحاد جماهیر شوروی شد مربوط به اصالحاتی است که در سال 1979 میالدی توسط »دن شیائو پنگ« رئیس جمهور وقت چین آغاز شد.
Intellectual Properties  )IP( .2

Chinese Communist Party )CCP(.3
Martin king Whyte .4

5. پارلمان هند شامل دو مجلس  مردم با 545 عضو و پارلمان ایالتی با 250 عضو است که معمواًل در اختیار چندین حزب قوی است.
6. در ادبیات سیاسي معاصر چین، حد فاصل سال هاي 1966 تا 1976 میالدی انقالب فرهنگي نامیده مي شد. انقالب فرهنگي نتیجه دو سال و نیم بحث بین دو خط سیاسي درون 

حزب کمونیست بود. درحقیقت، انقالب فرهنگي حرکتي براي یکپارچه سازي ایدئولوژیک جامعه بود. تنها طی این دوره 10 ساله میان سا  ل های 1966 تا 1976 میالدی میلیون ها 
چینی بر اثر کشتار، گرسنگی، قحطی و نافرمانی کشته می شوند )مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللي تهران، 1380( . 

Jonathan Fendy .7
8. ایالت تبت ناحیه ای مرتفع در جنوب غربی چین و سرزمین مقدس بودائیان در آسیای مرکزی است. در 100 سال اخیر، مردم تبت علیه حکومت چین بارها قیام کرده اند که سرانجام 

آنها، سرکوب خشونت آمیز به دست ارتش سرخ چین بوده است.
9. ایالت »سین کیانگ« منطقه ای کوهستانی ـ بیابانی است که در شمال غرب کشور چین و در همسایگی آسیای مرکزی قرار دارد. اکثریت مردم کل این ایالت 20 میلیون نفری را 
مسلمانانی از قبایل »اویغور« تشکیل می دهند. ظرف 120 سال گذشته، اویغورها 130 بار قیام کرده  که به وسیله چینی ها سرکوب شده اند. در این قیام ها هزاران مسلمان کشته شدند.
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