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شناسی توسعه است و ها در حوزه نظریه و جامعهاین کتاب یکی از جدیدترین کتاب
 باشد. حوزهمندان به این تواند منبع مهمی برای دانشجویان و عالقهمی

 معرفی نویسنده  .1-3

شناسی در برنامه مطالعات جهانی و عات جهانی و جامعهاستاد مطال 1جان ندروین پیترز
شدن، مطالعات توسعه است. وی در زمینه جهانی 2المللی دانشگاه کالیفرنیا سانتاباربارابین

شناسی فرهنگی از و مطالعات فرهنگی تخصص دارد. پیترز دکترای خود را در انسان
های هلندی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی و دریافت کرد. وی به زبان 3دانشگاه نایمخن

شدن و ویژه جهانیشدن و فرهنگ بههای جهانیایتالیایی مسلط است و در حوزه
 وهشگری برجسته است. ژهمبستگی فرهنگی، پ

 های پیترز عبارتند از:برخی از کتاب
 (2018شدن چند قطبی )جهانی

 (2018شدن و فرهنگ )جهانی
 (2010نظریه توسعه: واسازی/ بازسازی )

 (2008سام وجود دارد؟ فراتر از حباب آمریکایی ) آیا امیدی برای عمو

 (2001فرهنگی جهانی: شلواری برای یک هشت پا )ها و چندقومیت

 (2004شدن یا امپراتوری؟ )جهانی

 (2003شدن و فرهنگ )ترکیب جهانی: جهانی

 (1992در مرزهای تغییر اجتماعی )مسیحیت و هژمونی: دین و سیاست 

 چکیده مطالب کتاب  .1-4

کتاب نظریه توسعه مربوط به تغییرات حاصل شده در آگاهی و دانش توسعه در بیش از 
سال گذشته است. آگاهی توسعه اشاره به رویکردی آینده محور برای سازماندهی  150

در  خاص به کشورهایجامعه دارد و به نظریات اصلی در تفکر و سیاست توسعه با توجه 

                                                           
1. Jan Nederveen Pieterse 

2. University of California, Santa Barbara 
3. Nijmegen 
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کند. این آگاهی مراحل بسیاری را از سر گذرانده حال توسعه و جنوب جهان اشاره می
ی، گرایی پوزیتیویستشهراست شامل مهندسی اجتماعی مدرنیستی قرن نوزدهم، آرمان

ی ماندگی، تفکر توسعه استعماری، نظریه نوسازهای جبران عقبسوسیالیستی، سیاست
جنگ، نظریه وابستگی، تفکر توسعه جایگزین، ظهور ببرهای اقتصادی  آمریکایی پس از

 تر از رشد اقتصادیشرق آسیا، اجماع واشنگتن، ظهور چین و غیره. تفکر توسعه جامع
ت.   پذیری اجتماعی و جمعی استری از انعطافشکال وسیعاست. چنین تفکری مستلزم اَ

دهد. دوره اول به ظهور توسعه قرار میاین کتاب سه دوره اصلی توسعه را مورد خوانش 
های مهم توسعه از اواسط ای که راهبردها و جریاناختصاص دارد، دوره 1800از دهه 

طور خاص شامل اجماع دهد، دوره دوم بهقرن نوزدهم تا نیمه سده بیستم را پوشش می
ره سوم های دوترین ویژگیباشد و در آخر مهممی 1980تا دهه  1950کینزی از دهه 

را بررسی  2000تا دهه  1980ولیبرالیسم برآمده از اجماع واشنگتن از دهه ئیعنی عصر ن
ها( و )آینده 11)روندها(، فصل  1فصل است که فصل  12کند. کتاب مشتمل بر می

های محوری و اصلی کتاب هستند. در یکم( فصلوشدن سده بیست)جهانی 12فصل 
طور یده شده و روندهای اصلی در تفکر توسعه به، دانش توسعه به چالش کش1 فصل

های توسعه، بحثی باز را در مورد روندهای با عنوان آینده 11شود. فصل مختصر مرور می
بازتاب تحوالت  12کشد و فصل ای پر تنش پیش میموجود در تفکر توسعه در آینده

یکم را مورد وشدن و توسعه در قرن بیستهای عمده جهانیاست و چالش 21قرن 
 دهد. خوانش قرار می

 محتوای کتاب معرفی .2

  1فصل 

 روندهای موجود در نظریة توسعه

 تردید در توسعه

 که است مدتی اما است، بوده آن اصلی واحد دولت همواره توسعه، مباحث آغاز زمان از
یروهای ن و المللیبین نهادهای و اندیافته فراوانی اهمیت نیز شدنمحلی و شدنجهانی

تالش  یا نوسازی یعنی توسعه، قدیمی هدف. دارند اهمیت دولت از بیش توسعه در بازار
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دپروازی بلن نوسازی زیرا گرفته، قرار تردید مورد پیشرفته، کشورهای به رسیدن برای
 تغییرات ایپیامده و محیطی زیست مشکالت دلیل به مدرنیته. نبوده است بیش آشکاری

در  دنشغربی. رسدنمی نظر به جذاب چندان دیگر مشکالت از بسیاری و تکنولوژیکی
 هانج مردم تواندنمی یافته ارزش دوباره محلی فرهنگ و فرهنگی تنوع هایی کهزمان

های گوناگون مدرنیته وارد کرد این است که توان بر نظریهرا قانع کند. ایرادی که می
 وسعهت عمر از دهه چندین ا اینکهاساساً باید پرسید حرکت به سوی کدام مدرنیته؟ ب

 فریقا،آ در ویژهبه سازد، برآورده را بشر انتظارات از بسیاری گذرد، اما هنوز نتوانستهمی
 کنئوکالسی اقتصاد شمولجهان ادعاهای. آسیا جنوب و التین از آمریکای هاییبخش

 این. ستا کرده تضعیف را توسعه مطالعات اساس و پایه تعدیل ساختاری، هایسیاست و
 .است بوده حاد بسیار توسعه در کشورهای در حال مسئله

های هر چه توسعه پیشنهاد کرده مورد تردید قرار گرفته و دچار بحران شده است. دیدگاه
ای معتقدند از آنجا که توسعه در اند. عدهها موضوعیت یافتهمختلفی درباره این بحران

 از اترفر»و  متفاوت کامالً چیزی به را رها کنیم و بحران است، بنابراین بهتر است آن
 متفاوت اسخیپ. گنجدمی پساتوسعه بیندیشیم. این موضع در حلقه فکری مکتب« توسعه

 هایتشکس پذیرفتن ضمن و بشناسیم خوب را بحران که است این مذکور مسئله به
 طرفهیک و لوحانهساده هایارزیابی از و نکنیم فراموش را دستاوردهایش توسعه، سابق

 نفقیرتری در حتی پرورش و آموزش و بهداشتی هایمراقبت دانیممی. کنیم اجتناب
 است که نای دیگر پاسخ. است یافته بهبود ندارند، چندانی رشد که کشورهایی و کشورها
 ساساً دانشا اینکه دانش توسعه یعنی است، توسعه ذاتیِ که بگویم و بپذیریم را بحران
 هایبحران به واکنش نوزدهم، قرن در آغاز همان از توسعه تفکر. است بحران مطالعه

 مسائلی و،ر این از. شدنصنعتی از ناشی اجتماعی گسیختگی هم از مانند بود، پیشرفت
 ارجیخ جنبه آن به نسبت و هستند توسعه از بخشی خود بحران، و بازاندیشی مانند

 وسعهت ماهیت بخشی از را نقد و پرسش طرح واکاوی، که است این دیگر دیدگاه. ندارند
 فکرت برای های جایگزینگزینه جویوجست و مداوم نقد و پرسش طرح یعنی بدانیم،
 توسعه.
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 وضعیت نظریه توسعه

 و ازنگریب نقد، به توانمی نظریه طریق از چیست؟ وضعیت این در توسعه نظریه نقش 
 و اگونگون هایدیدگاه تلفیق نیز و کلی هاییگزاره قالب در گذشته دانش بندیجمع

 «نظریه توسعه» عنوان تحت آنچه. یافت دست تبیینی هایچارچوب در نظری دانش
 ،مربوط است بزرگ تبیینی هایچارچوب و بزرگ هاینظریه به زیادی حد تا شده مطرح

 ظریهن که دارد وجود بسیاری موارد. آیدمی حساب به ضعف نقطه یک مقوله، این البته
 .است کرده سکوت هاآن درباره توسعه

های اجتماعی عمدی مطابق توسعه به مفهوم مدرن بر دگرگونی» 1به گفته بژورن هتنه
 یبرخ) نیستند ایاز آنجا که تمام اهداف اجتماعی، توسعه«. اهداف اجتماعی داللت دارد

 ترجیح را بهبود معیار توانمی رو،این از هستند(، غیره و قدرت خلق خدمت در هاآن از
. دنمو تعریف «بهبود استاندارد جمعیت امور در یافتهسازمان مداخله» را توسعه و داد

 هایزمینه فرهنگ، طبقه، برحسب جا به و مناسب مداخله و بهبود که است بدیهی
 .است لمسائ این سر بر مباحثه توسعه، نظریه. دارند تفاوت هم با قدرت روابط و تاریخی
 بخشی ر،ام این. است آن در نهفته گراییسیاست از ناشی توسعه تفکر ضعف و قدرت

 بودن محور مسئله بر دال بیشتر که آیدمی حساب به توسعه نظریة نوآوری و طراوت از
نظر  و ذهنی بعد واجد فقط که است دنیوی تفکری توسعه، تفکر. نظرورزی تا است آن

 مذکور، لدالی به حدی تا. است برخوردار نیز بافت و بستر در عمل از بلکه نیست، ورزانه
 .است رداربرخو اجتماعی علوم هایرشته میان در پایینی رتبه از نسبت به توسعه تفکر
 نئومارکسیسم، گرایی، مارکسیسم،تکامل اجتماعی علوم هایپارادایم میان در

 هایزمان رد پساساختارگرایی و نئوکالسیک اقتصاد ساختاری، کارکردگرایی کینزگرایی،
 نظریه آن در که مهمی تنها حوزه. اندشده توسعه هاینظریه وارد تدریج به و مختلف
 مطالعات. است وابستگی نظریه قرارداد، تأثیر تحت را اجتماعی علوم کلی طوربه توسعه
 در و تهگرف قرار خوانش مورد توسعه مطالعات از خارج ایگسترده طوربه وابستگی نظریه

                                                           
1. Bjorn Hettne  
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 بر آن رتأثی از توانمی نمونه، برای. اندتأثیرگذار بوده نیز اجتماعی علوم دیگر هایحوزه
 .کرد یاد جهانی نظام نظریه

 معانی توسعه در طول زمان

در هر دوره زمانی، توسعه معانی متفاوتی به خود گرفته است. معنایی که امروزه از توسعه 
 راتژیاست دو .نوین توسعه پس از جنگ جهانی دوم استکنیم مربوط به تفکر درک می

 اداقتص کمونیسم، و داریسرمایه بین رقابت و سرد جنگ هایسال در توسعه اصلی
 این در .بودند( کوبا و چین شوروی، مانند) مرکزی ریزیبرنامه و غرب به متعلق توسعه

. نبود نعتیص پیشرفته کشورهای به رسیدن جز چیزی اساساً توسعه اصلی معنی بحبوحه،
 رد« توسعه» معتقدند هاآن. اندکرده کشف را توسعه از دیگری معنی 1شنتون و کوئن
 در .پیشرفت هایآفت و هاکاستی جبران برای بود راهکاری انگلستان، در نوزدهم سده

-دیتال مد نظر) اشتغال کاهش ،(مالتوس نظر وفق) جمعیت قبیل از مسائلی به نتیجه،

 ریشه هایآلودگی و هاآشفتگی و( دیگران و مارکس نظر طبق) اجتماعی مسائل ،(2ها
 با( تندنداش هم با ارتباطی اغلب که)« توسعه و پیشرفت» استدالل، این در. پرداختمی
 هگل، هک بود رواز همین. بود آن مکمل و پیشرفت از متفاوت توسعه و بودند تضاد در هم

 توسعه فکرت اساس، این دانست. برمی شکل منحنی را توسعه و مستقیم خطی را پیشرفت
 واقع هب و کرده تجربه را مختلفی معانی و و مستعمرات، مواضع اروپا در بیستم قرن در

 شدن در سده نوزدهم، زیراهای صنعتیپیشرفت و شکست سیاست به بود واکنشی
اعی کندگی روابط اجتمو در نتیجه از جا  خانمانی و بیکاری مردمشدن موجب بیصنعتی

 شد.
 .در اقتصاد و تفکر معاصر توسعه، رشد اقتصادی در کانون معانی توسعه قرار دارد

مراحل »شدن در این دوره بخشی از همین معنی هستند؛ همانند مکانیزاسیون و صنعتی
روستو. زمانی که تفکر توسعه گسترش یافت و معادل نوسازی شد، رشد « رشد اقتصادی

ازی و نوسازی سهایی در راستای ملتنیز با نوسازی سیاسی تلفیق شد و اندیشهاقتصادی 
 وابستگی نظریه اجتماعی، همانند ترویج کارآفرینی و گرایش به پیشرفت مطرح شدند. در

                                                           
1. Cowen and Shenton 

2. Luddities 



 
 

 

 نظریة توسعه: فرهنگ، اقتصاد، جامعه/  9

http://www. pooyeshfekri.com          Email: pooyeshfekri@gmail.com 

 دةتحریف ش حالت است، سرمایه انباشت یا اقتصادی رشد توسعه، محوری مفهوم نیز
 در روتریانهم رویکرد و شودمی نیافتگیتوسعه به منجر که است انباشت وابستگی آن،

 دنبال هک مثبتی هدف رویکرد، این در. است وابستگی با همراه توسعه وابستگی، نظریة
 به ستد جایگزین، توسعه تفکر اما باشد؛می( خوداتکا توسعه یا) ملی انباشت شودمی

 اییشکوف و جامعه اجتماعی، توسعه چون مفاهیمی بر که زد توسعه از جدیدی تفسیر
 کار دنبال به و 1980 دهه اواسط در انسانی توسعه شدنمطرح با .داشت تأکید انسان

 عرفیم «ظرفیت»در مورد ظرفیت و استحقاق، فهم جدیدی از توسعه یعنی  آمارتیا سن
 صلیا معنای کهچنان. یافت تغییر مردم توانمندسازی افق جدید، هدف توسعه به .شد

گسترش » (UNDP)توسعه در گزارش توسعه انسانی برنامه عمران سازمان ملل متحد 
عرصه  توسعه، در رادیکال دیدگاه دو ایام، همین در تقریباً. است «مردم هایانتخاب
است  وکالسیکنئ اقتصاد به بار دیگر رجوعی که گرفتند. نئولیبرالیسم دست به را نظری

 اصخ موردی توسعه حال در اقتصادهای اینکه بر مبنی) توسعه اصلی اقتصاد باور و
 وجود یخاص حالت هیچ نئولیبرال، هایاندیشه بر اساس زیرا نمود، رد به کلی را( هستند

را  ودخ کار دهیم اجازه بازار نیروهای و هاقیمت به که است این ترین مسئلهندارد و مهم
مورد  شود،یم بازار تحریف سبب اینکه علت به دولتی، مداخله مثابهبه توسعه. گیرند پی

 سازی بهخصوصی و آزادسازی زدایی،مقررات با توانمی زیرا است، دیدگاه این نفرت
 ه وشد خنثی دولت مداخله صورت این در. شد نائل اقتصادی رشد یعنی اصلی هدف

 دیگر به. ندشومی خنثی نیز توسعه نامناسب پیامدهای و یابدمی کاهش نیز بازار تحریف
 ،«ادیاقتص رشد» یعنی توسعه، متعارف معنی به پایبندی عین در دیدگاه این سخن،

 را الیسیمنئولیبر توانمی قرائت این با. کندمی واگذار بازار به دولت از را توسعه مأموریت
 تفکر توسعه دیگر،ضد موضع. کرد محسوب توسعهضد دیدگاهی معنی، لحاظ به

 وشر لحاظ به که است این در دیگر مواضع با موضع این تفاوت اما است؛ پساتوسعه
 امدهاییپی و( کندمی رد را اقتصادی )رشد هدف ،(است مستبدانه مهندسی به متهم دولت)

ت های توسعه برای اکثریقائل به شکست و مصیبت) داردمی مفروض توسعه که برای
 هاست.آن از تررادیکال ،(است جهان مردم
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ابتدا واجد عنصری از بازاندیشی بوده و طیفی از مسائل زیرساختی توسعه از همان 
های رفاهی، ها و بنادر( کارهای صنعتی، دولتهای آهن، سدها، کانالها، راه)جاده

های اقتصادی جدید، اقتصاد استعماری و مدیریت تقاضای کینزی را شامل شده سیاست
 است.

 توسعه مبارزه است

شود. سعه، ابعاد توسعه نیز در گذر زمان دستخوش تحول میعالوه بر معانی مختلف تو
های طور ضمنی یا صریح، درون خویش واجد ابعاد و الیههای توسعه بههر یک از نظریه

ای است که در مختلفی است. یکی از ابعاد نظریه توسعه، بستر تاریخی و شرایط سیاسی
د. شویط تاریخی خاص پدیدار میکند، هر دیدگاهی به مرور زمان در یک محآن ظهور می

 در که متفاوتی هایهای نظری به جریاندرک بستر نظریه توسعه یعنی شناخت واکنش
 مفروضات ای تبیین ارائه توسعه، نظریه دیگر بعد. شوندمی پدیدار بستر آن در زمان طول
 همان رد و دانش دهندهقواعد تشکیل یا شناسیمعرفت سویه دارای بعد این است، علی
 نینهمچ توسعه تفکر. باشدنیز می تحقیق هایروش و هاشاخص یا شناسیروش حال،
. اردد بر عهده را فرهنگی هایاولویت و خاص سیاسی و طبقاتی عالیق بازنمایی نقش

 از صورت و برداشت» توسعه هایمشخصه از دیگر یکی توسعه، مختلف معانی بر عالوه
 روزب و کرده درک را خود عالیق مختلف نفعانذی که است هاییشیوه همان یا «توسعه

 یا و وضعیت بهبود از اینشانه توانندمی همچنین توسعه هاینظریه. دهندمی
 ریقط از هابرنامه تنظیم توسعه، نظریه دیگر ویژگی. باشند مطلوب هایدگرگونی
 .است آینده برای ایپروژه ارائه و گذاریسیاست مفاهیم از ایمجموعه

 ینکها. است قدرت و دانش ارتباط بین نظریه توسعه، زمینه در دیگر مهم مضامین از
 خشیب محور تحلیل گفتمان است، حقیقت کانون قدرتی هر و قدرت ادعای حقیقتی هر
 .است دانش پسامدرنیستی فهم از

 رشته توسعه

برابر  درعمال سلطه و مقاومتی است که تفکر توسعه و سیاست توسعه، آوردگاه جدال اِ
 عددیمت نفوذ و قدرت مراکز و نفعانذی منافع، سر بر منازعه این گیرد. درآن صورت می

 روهاینی و بازیگران این توانمی توسعه معاصر رشته در تردقیق تأمل با. دارند حضور
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 دامک پرسش با اساساً و نیست مقدور توسعه درباره تعمیم( 1) شناخت. را توسعه اصلی
 و عهتوس معنی درباره مختلفی هایپنداشت مختلف نفعانذی. شویممی مواجه توسعه

 توسعه اساسی خصایص از و نیست اهمیتیکم مسئله این. دارند آن به حصول چگونگی
 رد کشمکش و مذاکره محل و متعدد سطوح با ایعرصه ذاتاً توسعه. آیدمی حساب به

 بود کلی و شماتیک طرح یک شد گفته آنچه چند هر( 2. )است مختلف نفعانذی میان
 بین قدرت و رابطه مورد در تفکراتمان تا سازد قادر را ما توانداما همین نمای کلی می

ریان در ج همچنان و نداشته انقضاء تاریخ رشته این. دانش در توسعه را تعدیل سازیم
وندهای رها، بانک جهانی به علت شکست سیاست ایم،دیده تاکنون که گونههمان است.

 هایاولویت و ( عالیق3تغییر موضع داده است. ) کرات به سیاسی فشارهای قبلی و
 دن،ابراز شده مانند جهانی ش توسعه نفعانذی بیشتر طرف از گسترده طوربه که جدیدی
ی شده اتازه هایتلفیق و مشارکت سبب عمل در فقر کاهش و تنوع جنسیت، پایداری،

 کنند.برهایی را ایجاد میمیانکه در جدول باال 
 روندهای غالب در نظریه توسعه

 همسو یاجتماع علوم کلی هایدگرگونی با توسعه نظریه بلندمدت روندهای مسلم، طوربه
 اواخر ات نوزدهم قرن از شناسیمعرفت تدریجی تغییرات با راستاهم روندها این. هستند

 بر که) راساختارگ هایدیدگاه از حرکت تغییر این اول، وهله در. اندپیش رفته بیستم سده
 در .تاس بوده گراترعامل هایدیدگاه سوی به( کنندمی تأکید کالن ساختارهای نقش
 سده ن بهآ سابقه) پدیدارشناسی گسترش و رشد با اندازچشم تغییر این اجتماعی علوم

 بر أکیدت )با اگزیستانسیالیسم مانند فکری هاینحله از ایمجموعه و( گرددبرمی نوزدهم
 و نمادین ابلمتق کنش ،(ترپیچیده کمی شناسیمعرفت با) هرمنوتیک ،(فردی مسئولیت

 ی،عقالن انتخاب و جدید نهادی اقتصاد ،(شناسیانسان در) نگارانهمردم شناسیروش
 همراه (دیدگاه نظریه مثال، برای) فمینیسم و( اقتصاد در) عمومی انتخاب و توانمندی

 .است بوده
 اند.زده رقم توسعه مطالعات برای متفاوتی نتایج و پیامدها تحوالت، این تغییر و همه
برای تفکر  ایمحلی و منطقه مضامین و مکان بعد یافتن اهمیت بر تأکید نتایج، از یکی

 فکراتت توسعه است. یکی دیگر از این پیامدها نیز توجه بیشتر به تمایز و تنوع است، زیرا
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 گراذات اهیتاًم ساختارگرایی که مانند بودند؛ سازدهنده و یکسانتعمیم کالسیک ایتوسعه
 تأکید وعتن و بر تمایز توسعه تفکر بعدی دوران در اولیه، تفکرات این مقابل در اما بود؛
 یاسیس هایطرح و بزرگ هاینظریه از که شد جریانی به مبدل دگرگونی این پیامد و شد

 ایوسعهت سیاست و دستورالعمل هیچ که گرفت قدرت اندیشه این و گردید اجتناب بزرگ
 یدبا ندارد، وجود باشد مناسب مختلف مناطق و کشورها تمامی برای که شمولیجهان

 تند،نیس مهم صرف رشد و توسعه فقط و رفت پیش جمع با سازگار اما منحصر طوربه
 و اگرهتوصیف رو،این از. دارد بیشتری اهمیت رشد و توسعه و چگونگی نوع بلکه

 فقرا حامی شدر پسند،مردم رشد پایدار، توسعه مانند یافتند؛ تکثر توسعه جدید هایویژگی
 وارد ازگیت به اما اند،بوده مدنظر انتقادی ادبیات در همیشه گرهاییتوصیف چنین. غیره و

-گروه مورد در کارهایی توسعه، تفکر گرایعامل جریان در. اندشده اصلی جریان گفتمان

 است. رفتهگ صورت رویکرد مشارکتی بر کلی تأکید و گراکنش رویکرد استراتژیک، های

 فرهنگ و توسعه

مل، سازی در عفرهنگی بوده و نوسازی و غربیای تکجریان اصلی توسعه همیشه پروژه
ذب ای در خدمت جپروژهسازی، مثابه بخشی از فرایند ملتاند. توسعه بهمترادف هم بوده

و آسیمیالسیون بوده است. در بستر مبارزه با استعمار، در این پروژه تغییراتی به وقوع 
 شدند؛ فهاضا سازی سیاست و مدیریت فرهنگ و دانش بومی به این پروژهپیوست: بومی

 دش گنجانده فرعی و مکمل عاملی صورت به توسعه در مطالعات فرهنگ بنابراین،
 محوری، چندقطبیچند به عالقه افزایش سبب مداریاروپا نقد(. فرهنگی بعد افزودن)

 .گردید پلورالیسم و فرهنگی

 توسعه واحد

 و آمارها. بود ملت وابستگی نظریه تا هاکالسیک نظریه از توسعه مرسوم واحد
 سطح در آمارهایی هم هنوز المللیبین نهادهای وسیلهبه توسعه اصلی هایشاخص
 یگرد سابق، مانند اما است، توسعه مرکزی واحد ملت، اینکه وجود با. هستند کشوری

 زمان،هم ورطبه و شده چندبخشی و چند سطحی تدریج به توسعه. نیست توسعه واحد تنها
 از فراتر سطحی در و ملی سطح در ملت، از ترکوچک سطوح در یعنی سطوح؛ همه در

 برای ایعرصه توسعه در گذاریسیاست دلیل، همین به .است توجه مورد نیز ملت
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 یریگتصمیم هایچارچوب و نهادها بازیگران، از وسیعی که طیف است گیریتصمیم
 بعد به دیرینه عادت طبق که توسعه در پردازینظریه. کندمی ایفا آن در روزافزونی نقش
 وبارهد پردازیمفهوم مستلزم این و بپردازد تریگسترده شعاع به باید دارد، توجه دولت
 .است چندمقیاسی و جانبههمه عملی مثابهبه توسعه

 بخشی بین هایهمکاری

ای یندهطور فزامسائل جدید )همانند وضعیت اضطراری پیچیده، اقدامات بشردوستانه( به
وسعه بازار است. ت نیروهای و مدنی و المللیبین هایسازمان مستلزم همکاری بین دولت،

مه ه محلی اقتصاد توسعه و شهری توسعه عمومی، همکاری انتخاب اجتماعی،انسانی، 
 چه هر ایدب ملی محلی و سطح در دولت. هستند المللیبین هایمشارکت این دربرگیرنده

بین  اریهمک برای سازتوانمند و کنندهتسهیل کننده،هماهنگ نقش ایفای به بیشتر
 .بخشی بپردازد

  2فصل 

 گرایی و روش تطبیقیتوسعه: بحران توسعهمعضالت گفتمان 

 هایریهنظ در دقیق تفکر به باید قدرت هژمونی از روشن تصویری به دستیابی برای
 نگرشی گرایی،تکامل که داد خواهند نشان ما به تأمالت این. بپردازیم تاریخی

. بیستم رنق در آمریکا سلطة بر دال است سندی نیز نظریة نوسازی و بوده امپریالیستی
 در. تاس معاصر قدرت روابط تفسیر توسعه نظریه وظیفه وضعیت این در در نتیجه

 و یدهپیچ طوربه قدرت و دانش هستند، غربی هژمونی از متأثر که تاریخی هایگفتمان
 اند. درآمیخته هم با ظریفی

 پیش زا الگوی بر اساس اجتماعی تغییرات که است این گراییتوسعه اصلی مضمون
 را خود هک کسانی. افتدمی اتفاق است، مشخص جهت آن نیز و منطق که ایشده تعیین

 را راتتغیی این جهت از داعیة داشتنِ دانش و فهمی ویژه دانند،می مسیر این پیشوایان
)و بلکه  کردنو تئوریزه بیان حقیقت از دیدگاه مراکز قدرت گرایی،توسعه واقع، در. دارند

 این خدمت طور معمول درو روش تطبیقی نیز به مسیر توسعه است کردن(ایدئولوژیزه
 . است بوده دیدگاه
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 ضعیتو از دوقطبی، فرایندی صورت به اجتماعی هایدگرگونی به دوبخشی هاینظریه
-گمین از ،(مدورکی) ارگانیکی همبستگی به مکانیکی همبستگی از قراردادی، به طبیعی

 همان ادامه ایمرحله هایواقع نظریه به. اندورزیده نظر( 3تونیس) 2گزلشافت به 1شافت
 منظر زا اجتماعی تغییرات به ها،نظریه این از دیگر نوعی در. هستند دوبخشی هاینظریه

 پرداخته (وبر) شدنعقالنی یا پیچیدگی افزایش تمایز، مانند خاص اساسی متغیر یک
ه آن، ورزد که نتیجمبادرت میای به تفسیر تاریخ گونهاست. دیدگاه تکاملی به شده

که نغربی فاقد تاریخ بوده یا ایخوانشی امپریالیسیتی است؛ در این دیدگاه، مردمان غیر
 فضای ،حیث این ها به تقریر درآمده است. ازفقط از موضع برتر امپریالیستی تاریخ آن

 درنیتهم قعیوا صاحبان یک توالی زمانی دارد که اروپاییان تنها معاصران و تنها جهانی
 ایامپریالیسم چون ماشین زمانی است در امتداد محور پیشرفت که در آن عده هستند.

مدیریت  برای اینسخه مداری،اروپا دیدگاه. گردندمی پیشرفت یا پسرفت دچار
 ردهک تعریف را جهان خود امپریالیستی جوامع در مراحل مختلف تکامل بوده است. اروپا

 .است
 و سرد جنگ بستر در آمریکا شدنجهانی برای اینظریه مثابههب نوسازی نظریه

 لمیع جایگزینی صورت به نظریه این شدمی ابتدا تالش در. شد پدیدار استعمارزدایی
 تحقیق برای کاربرد قابل عناصری عنوان به نوسازی مفهومی هایطرح: شود مطرح
 این در همتحد ایاالت از مناطقی شدند؛ گرفته خدمت به آفریقایی و آسیایی جوامع درباره

 یزن این مناطق دیگر «ایمنطقه مطالعات» طریق از بعدها و بود مانده مغفول تحقیقات
 ارکردگراییک و گراییتکامل تلفیق محصول که نوسازی نظریه. گرفتند قرار مطالعه مورد

 هاییهنمون. شد پردازیمفهوم بخشی دو هاینظریه با اساسی صورت متغیرهای به است،
-صنعتی و شدنعقالنی هستند، نوسازی نظریه شکل ترینرایج که اساسی متغیرهای از

 رضف یعنی هستند، غایتمند نوسازی از بخشی های دوگانه،سازیمفهوم .هستند شدن
و  شمولجهان هنجاری، «غربی هایارزش» هاآن. است مشخص مقصد که شودمی

                                                           
1. Gemeinschaft 

2. Geselschaft 

3. Tonnies 
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 یتهمدرن مظهر را( آمریکایی زندگی شیوه و) متحده ایاالت که هستند اینژادپرستانه
  .دانندمی

. ناپذیر نیستامروزه نظریه نوسازی چندان دارای نفوذ کامل در جهان نبوده و اجتناب
وجود دارد: دموکراتیک یا  مدرنیته سوی به متعددی مسیرهای که است مهم نکته این

 رقابت به انجه تقسیم سر بر سرد جنگ جریان در توتالیتر. نظریه نوسازی با کمونیسم
متمرکز  ریزیبرنامه اقتصاد و نئومرکانتلیسم و «آزاد تجارت» اقتصاد باز پرداخت. درهای

ه ک بود راهی ارزیابی تطبیقی، هایسیاست دو مسیر اصلی نوسازی بودند. هدف
رادف با مت عمل در نوسازی ترتیب، همین به. بروند آن از پیشاصنعتی باید کشورهای

 غربی شدن بود. 

و به عنوان نهاد اجرایی  در گفتمان توسعه، دولت نقش رهبر و مجرای توسعه را دارد
د و حبی بینیخوش توسعه، آغاز در. است شده شناخته ایتوسعه هایگذاریسیاست
 دولتی، دولت محرک داریسرمایه مفهوم رواج با و داشت وجود دولت به نسبت حصری

وم جهان س هایدولت ظرفیت مورد در بینیخوش این زمان گذشت با. شد توسعه اصلی
ای هاجتماعی هر چه بیشتر به شک و تردید مبدل شد. در غرب نیز قابلیت مهندسی برای

 از 1980دهه  در کهگرفت. چنان قرار تردید دولت و امکان مهندسی اجتماعی مورد
 اورهایب بین بیستم، سده در توسعه شد.می یاد توسعه در مانعی عنوان به دولت مفهوم

 هایظریهن بین نوزدهم قرن نوسانات همانند بود، نوسان در دولت مداخله و لیبرالیستی
 .سیاسی و اقتصادی

های تقابلی یعنی نظریه نوسازی و مارکسیسم، تفکر توسعه و نظریه همه این دیدگاه
ن شناسانه هستند. اقتصادگرا به ایوابستگی، دارای خصلت اقتصادی مرکزگرا و غایت 

دلیل که رشد اقتصادی کانون تغییرات اجتماعی است، غایت شناسانه به این دلیل که 
ها توسعه به سوی هدفی خاص است و مرکزگرا به این دلیل که جایی فرض مشترک آن

ورترین شود، دنیافتگی با توجه به دیدگاه وابستگی( از آنجا رهبری میکه توسعه )یا توسعه
 اند. این نیز گواهی بر قدرتها ابعاد یک مضمونرو آنشهرهای پیشرفته جهانند. از همین

شود و پیچیدگی توسعه به عنوان یک پارادایم است. بخشی از این قدرت از آنجا ناشی می



  
 

  16 / (9کتابخوانی توسعه )مجموعه 

http://www. pooyeshfekri.com          Email: pooyeshfekri@gmail.com 

های مختلف بوده و گفتمانی تلفیقی است که چندین گفتمان که توسعه اساساً دارای الیه
 ادغام نموده: لیبرال، رادیکال، سکوالر و مذهبی. را در هم 

 مثابه رستگاریتوسعه به

های مشابه دیگر، سکوالر است. گراییشمولگرایی غربی بر خالف جهانشمولجهان
ازی و پیشرفت سگرایی قالبی فکری است مبتنی بر یک فرایند عقالنیطور کلی توسعهبه

شهری سکوالر است. با این حال استقرار آرمانرو، در پی اندیشه روشنگری، از این
در  خود این ایده )پیشرفت(»گرایی نسخه سکوالر شده دیدگاهی مسیحی است: توسعه

تمام طول تاریخ یا منبعث از مذهب بوده یا وابسته به ساختارهای عقالنی که ریشه 
 (.1980)نیزبت، « اندمذهبی داشته

 گراییبحران توسعه

شمول و تک خطی امروزه رفته رفته هژمونی خود را از دست داده و گرایی جهانتوسعه
ای هشود. افزایش آگاهی از محدودیتها میدست به گریبان اشکال جدیدتری از بحران

ا، مدرنیته هزیست نشانه بحران مدرنیسم است. بر خالف تبلیغات گسترده رسانهمحیط
های بروز آن نیز متکثر بوده است. پیامدهای کرده و زمینهبه اشکال مختلفی ظهور و بروز 

ای آمریکا به عنوان های آن نیز متعدد است. بر خالف تبلیغات رسانهمنفی و هزینه
شود در حل معضالت ترین کشورهای معاصر از چنان موفقیتی که گفته میمدرن

ت که ئل مشابهی اساجتماعی، اقتصادی و سیاسی برخوردار نیست. ژاپن نیز درگیر مسا
دنیای مدرن گرفتار آن است. ببرهای اقتصادی شرق آسیا نیز که به تازگی قدم در این 

زیست مواجهند. کشورهای حوزه اند با مشکل دموکراسی و پایداری محیطراه گذاشته
 بریکس نیز از این قاعده مستثنی نیستند. 

 هاگزینه

رد که دیگر مانند گذشته رغبتی به شواهد کنونی مطالعات سیاسی حکایت از آن دا
توانند شناسی میشناسی و نشانههای کالن و مدل کلی تاریخی وجود ندارد. انساننظریه

های معنایی متفاوت، گران اجتماعی، نظامدر علوم سیاسی برای مقایسه کنش
و بررسی تاریخ اجتماعی واژگان سیاسی و تاریخی و تأکید بر استقالل  شناسیزبان

ریخی واحد تحلیل داشته باشند. با این حال محدودیت رویکرد فرهنگی این است که تا
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تواند توصیف و تفسیرهای خوبی ارائه کند اما قدرت تبیین مناسبی ندارد. هر چند می
دگرگونی قابل ذکر دیگر در راستای تمایل به اختصاصی بودن فرهنگی، افزایش تمایل 

برای اصالح روش تطبیقی از  1لپاست. تدا اسکاچشناسی سازی نظریه جامعهبه بومی
تطبیقی به عنوان روشی برای بررسی سؤاالت بزرگ تاریخی  -رویکرد تحلیل تاریخی 

 کند.با تکیه بر مقایسه جوامع مختلف حمایت می
گرایی و روش تطبیقی قابل اصالح نیست اما توان گفت بحران توسعهدر حالی که می

و اختصاصی بودن فرهنگی هم خود « شناختیگرایی روشفرد»چرخش کامل به سوی 
های ها، فناوریواکنشی افراطی است. در جهانی که مورد هجوم بازار جهانی، رسانه

 الملل، کهکشان در حال گسترشساز نظام بینصنعتی و پساصنعتی، تأثیر همگون
ری( )مهاجرت و گردشگالمللی و افزایش جابجایی انسان های بینها و کنوانسیونسازمان

بنابراین نه  گرایی سخن گفت؛توان همچنان از بازگشت به محلیاست آیا می
ی توانند راه حل نهایگرایی نمیگرایانه و نه محلیشدن نسبیشمولی، نه جهانیجهان

اره کل دستاورد بگرایی غربی غیرقابل دفاع است باید به یکمسئله باشند. آیا اگر توسعه
شمول گرایی نظریه اجتماعی معاصر نقابی از نژادپرستی آیا اگر جهان ریخت؟ آن را دور

گو وتوان گفت که هیچ چیز جهانی وجود ندارد؟ آیا باب گفتغرب بر صورت داشته می
ها بسته است و اشتراکاتی وجود ندارد؟ یا بهتر است با این رویکرد که چه بین فرهنگ

ات توسعه و این بار نه اروپا محورانه بلکه با فرض چیز جهانی است به طرح دوباره ادبی
 محورهای متعدد پرداخت.

 واسازی غرب 

ها و منازعاتی مواجه گردیده است. طوری فزاینده با چالشدر غرب پارادایم مدرنیته به
هایی را به همراه محیطی و رفاهی، ریسکهای زیستاین پارادایم به لحاظ محدودیت

ها های اجتماعی جدید به چالش کشیده شده است زیرا آنجنبشداشته است و از طرف 
شناختی، نوسازی و سویه پذیرند. به لحاظ معرفتشمول را نمییک طرح جامع جهان

گرایانه آن دیگر با استانداردهای معاصر نقد دانش مناسب و سازگار نیست. خارج از اثبات

                                                           
1. Theda Skocpol 
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و واسازی  تکلیفییسم بر ابهام بینگر، گفتمان پسامدرنهای خطی و آیندهگود گفتمان
صوص دهد. این گفتمان نیز در خثباتی معنایی و تاریخی را نشان میکند و بیتأکید می

نعتی صجنوب نظر قابل اعتنایی ندارد زیرا جنوب هنوز درگیر نوسازی نشده و جامعه پیشا
ود خ شدن است. پسامدرنیسم نوعی واسازی مدرنیسم غربی توسطیا در حال صنعتی

های گفتمان توسعه وجود دارد، تر است و حداقل در تمام تحلیلغرب است. آنچه مهم
تصادی و گرایی فقط یک رویه اقگرایی غربی است. توسعهنگری توسعهپیچیدگی و کلی

تغییر اجتماعی یا فلسفه تاریخ نیست، بلکه نمودگر آداب و رسوم قومی فرهنگ غربی 
گرایی رهنگ و تاریخ غرب در هم تنیده است. مسئله توسعهطور تنگاتنگی با فاست و به

ان مستلزم شود. نقد این گفتمفقط با اقتصاد سیاسی یا فلسفه اجتماعی حل و فصل نمی
ازی توان آن را واسای که میبازنگری عمیق تاریخی و فرهنگی پروژه غرب است، وظیفه

 غرب نامید. 
 3فصل 

 گرایی انتقادیجهانتحول نظریه توسعه: به سوی 

اری شود. مضمون بسیها چندان توجهی نمیهاست در تفکر توسعه دیگر به پارادایممدت
از مقاالت، وداع با پارادایم نوسازی و وابستگی و مخالفت با طرح هر گونه پارادایم جدید 

درت ق/است. گفتمان توسعه جدید تا حدود زیادی یا در قالب واژگان فوکویی مانند دانش
و  های پسامدرنیسمطرح شده یا واسازی شده یا تبارشناسی شده و یا از منظر اندیشه

پسااستعماری سنجیده شده است. این جریان در مطالعات فرهنگی و پسااستعماری از 
سازی فرهنگی دنبال شده است. به دنبال شناسی و یکسانطریق نقد اروپا مداری، شرق

ته، این بار گفتمان توسعه به شکلی دیگر و به صورتی نقدهای پسامدرنیستی از مدرنی
یته ، نوسازی نو یا مدرن«کاری شدهدوباره»هایی مانند مدرنیته گرا ظاهر شد؛ با نامکثرت

و این ایده است که تمام جوامع « جامعه ریسک»نگاره جدید. مدرنیته جدید متضمن اِ
ری های دیگمحیطی و ریسکهای زیستیافته و در حال توسعه در معرض ریسکتوسعه

 هستند 
ای بر خالف تصور رایج تفکر توسعه تنها یک پارادایم واحد نداشته است، بلکه مجموعه

اند و ناهمگن از رویکردها در کنار هم بوده که در طول زمان دستخوش تحول گردیده
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زا و های دروناند. دوم اینکه مسئله محرکهایی داشتهدر هر دوره نیز با هم تفاوت
گیرد و سوم؛ به بازاندیشی توسعه به عنوان فرایندی پرداخته زا مورد بررسی قرار میبرون

خواهد شد که فقط مختص کشورهای در حال توسعه نبوده بلکه در دل یک فرایند 
هایی شدن به بهانهشود که نباید جهانیتر جهانی قرار دارد. در اینجا استدالل میبزرگ

 ومرکانتلیسم مسدود شود یا نادیده گرفته شودئجایگزینی واردات یا نچون قطع ارتباط، 
و همین طور نباید آن را بدون هیچ و قید و شرطی در آغوش گرفت. اصطالحی که پیترز 

 برد. را به کار می« گرایی انتقادیجهان»آن برای آن 
 مفاهیم تغییر 

آن را از  دهند وتوسعه نسبت میمعتقدان به نظریه توسعه، انسجام و ثبات خاصی را به 
ع نظریه اما به واق سازند. این باور همواره منتقدانی نیز دارد؛هر گونه گسست مستثنی می

توسعه وضعیتی متکثر دارد و یک پارادایم بزرگ با دو شاخه رقیب نیست، بلکه ترکیبی 
 محصول از عناصر نابرابر، از اقتباس و هجوم گرایشات دیگر و ابتکاراتی است که

های آنچه در قالب نظریه توسعه های بحرانی است. باید به تناقضات و ناسازگاریدوران
 گنجد، توجه داشت. می

 های توسعهتکثر نظریه

کند که بافتن آن در واقعیت انسجامی را تداعی می« نظریه توسعه اجتماعی»اصطالح 
ها، ایمها، پارادتوالی، مکتببینیم انبوهی از جریانات رقیب و ممشکل است. آنچه ما می

ها بر رد دیگری استوار است. نظریه های تعدادی از آنها و رویکردهاست که شاکلهمدل
ه شناسی توسعاند: جامعهتوسعه اشاره به دو موضع دارد که در مقاطعی خاص همگرا شده

وجود  یهای مهمگذاری و عمل تفاوتو اقتصاد توسعه. بین نظریه و ایدئولوژی، سیاست
های توسعه اجتماعی قرن نوزدهم شده شناسی توسعه جانشین اصلی نظریهدارد. جامعه

های خود را مرهون انحراف از اقتصاد است. این است. از سوی دیگر اقتصاد توسعه ریشه
های فکری متعددی در و نحله موازات هم ادبیات توسعه را رقم زدهدو حوزه اندیشگی به

 اند.ردهاین باب فراهم آو
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 نوسازی بازاندیشانه  

شناسی توسعه بوده است. نظریه نوسازی در دهه پارادایم نوسازی، پارادایم پیشتاز جامعه
های در ایاالت متحد شکل گرفته و سوگیری آمریکایی دارد. بسیاری از صورت 1950
تأثیر  زی بهدانند، در حالی که نظریه نوسازا میگرایی، توسعه را طبیعی و درونتکامل

 دهد. نظریه نوسازی بیشتر به عنوان یک پارادایم مطرح استعوامل بیرونی اهمیت می
یت، زا، مانند تمایز اجتماعی، عقالنهای مبتنی بر تغییرات درونو به طیف وسیعی از پروژه

یرات های مربوط به تغیبودن و یا برخی پروژهگرایی، اکتسابی، اختصاصیگسترش عام
های وارث مانند گسترش روابط بازار، اشاعه و تشکیل دولت )همانند دولت زا،برون

ا های متنوعی دارد، بپسااستعماری( تأکید دارد. اگر چه نظریه نوسازی در دل خود نظریه
 زا در این رویکرد جزئی و ثانویه است. این حال اهمیت اثرات برون

ق گرایان یک منطدر حالی که توسعهامروزه مفاهیم متعددی از توسعه ارائه شده است. 
دهند. به همین ترتیب، تفکر توسعه جایگزین و انتقادی، توسعه ملی گریانه را ترجیح می

هایی چون خوداتکایی، توسعه خودمحور و طور ضمنی به شکلی هنجاری و در قالبرا به
ازی(، )در نوس گراهای تاریخهای نظریه وابستگی(، دیدگاهقطع ارتباط )در برخی از نسخه

 سازی و توسعه دیگر مورد بازنگری قرار دادند. محورگرایی، بومیچند
 گرایی انتقادیپردازی توسعه جهانی: جهاننظریه

تفکر  زا، فقطمثابه توسعه خوب، طبیعی، توسعه درونگرایانه از توسعه بهبرداشت ذات
، «رکود»، «بازماندهاز توسعه »سازد. موضوعات دیگری چون توسعه را مخدوش می

 . دهستن نیز مهم« توسعه نامناسب»و « نیافتگیتوسعه»
گرایی انتقادی یکی از راهبردهای اصلی مطرح شده در این کتاب است و به معنی جهان
های است که نه فقط نیروهای بازار، بلکه پردازی کل عرصه نیروها به شیوهنظریه

المللی و جامعه مدنی را در مظاهر داخلی ینهای بهمچنین روابط بین کشورها، سازمان
رسد، به اش به حساب آورد. اگر قطع ارتباط، دیگر گزینه مناسبی به نظر نمیو فراملی

شدن هم انتخاب درستی نیست. ممکن است همان اندازه با صدای بلند جار زدن جهانی
ما باید ی است، اشدن، پارادایم بدیلی برای نظریه وابستگچنین به نظر آید که جهانی

هاست. ای از فرایندشدن یک پارادایم نیست، بلکه شرح مختصر مجموعهگفت که جهانی
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بهتر است بگوییم تغییر اساسی، تغییر در نگرش نسبت به دیدگاه وابستگی است. اگر 
 ستاید. یها را مشدن آندیدگاه نظریه وابستگی به عوامل بیرونی شک دارد، دیدگاه جهانی

قادی گرایی انتشدن است. جهانایی انتقادی به معنی پرورش و مدیریت جهانیگرجهان
 و به معنی مسدود کردن یا تجلیل شدن دارداشاره به تعامل انتقادی با فرایندهای جهانی

گذاری برای کشورهای در گرایی انتقادی به عنوان چارچوب سیاستاز آن نیست. جهان
شدن به صورتی است که هم محتاط ایندهای جهانیحال توسعه، اشاره به تعامل با فر

بوده و هم نگاهی رو به جلو دارد و به انواع مختلف سرمایه، معامالت مالی و تحوالت 
-ند، جهانیکتکنولوژیک توجه دارد. اگر سمیر امین قطع ارتباط گزینشی را پیشنهاد می

شدن یاصلی جهان شدن گزینشی خالصه شود. نطقگرایی انتقادی ممکن است در جهانی
تواند همچنان واحد توسعه باشد، معامالت فرامرزی و این است که دولت ملت نمی

سازی خرد یا کالن به مسیر اصلی توسعه و یک دستور کار جهانی تبدیل ایمنطقه
گرایی انتقادی به معنی به چالش کشیدن جدی نابرابری جهانی در مظاهر اند. جهانشده

 جدیدش است.
 4فصل 

 شدنطع ارتباط یا جهانیق

سمیر امین در کنار آندره گوندر فرانک، جیووانی آرای و ایمانوئل والرشتاین از جمله 
های اخیر با تولید ادبیات مارکسیستی به نقد ترین اندیشمندانی است که در دههمهم

. رددگتوسعه پرداختند. محور اصلی این فصل به استدالل امین در مورد قطع ارتباط بازمی
گیری قطع ارتباط یا توسعه خودمحور، به عنوان نقطه قوت گفتمان وابستگی امین جهت

کم از این جهت از اهمیت برخوردار است که نقطه آید. دستسیاسی مهمی به حساب می
گرایی است. اندیشه قطع ارتباط ریشه در شدن و جهانمقابل و قطب مخالف جهانی
مداری دارد. بعدها این ایده های فرهنگی در اروپاسیاستکارهای سابق وی در رابطه با 

 بسط بیشتری یافت.« توسعه نامناسب»و « قطع ارتباط»در کارهایی مانند 
گرایی لیبرال است که محکوم به شهردیگری از آرمانتعدیل ساختاری نیز شکل 

ا نهفته است رداری شکست خواهد بود زیرا عامل مهم توسعه نابرابر که در ذات سرمایه
 ؛کاری شده استها و صدقات، لعابگیرد. به واقع استعمارگرایی مجدد با وامنادیده می
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ت. نیروی اس« تعدیل یا قطع ارتباط»بنابراین گزینه مناسب برای کشورهای جهان سوم 
است و توسط گروهی « اتحاد مردمی»برد، اجتماعی که این برنامه را پیش می

ود. به شکه متشکل از روشنفکران ارگانیک است، هدایت می «روشنفکران انقالبی»
 ای ملی و مردمی است.لحاظ سیاسی، قطع ارتباط، پروژه

نخست آنکه »برد: امین دو فرض مسلم و نادرست در تفکر غرب را زیر سؤال می
کننده و قطعی هستند. دوم عوامل داخلی خاص هر جامعه برای تکامل آن جامعه تعیین

حلیل ت«. تواند به سطح تمام سیاره تعمیم داده شودداری غربی میسرمایه اینکه مدل
تاریخ فرهنگی امین براساس طرحی است مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی که در آن 

های تولید با الگوهای فرهنگی و ایدئولوژیک همبستگی دارند. به بیان دیگر این شیوه
ی فرهنگ است؛ لذا در ادوار مختلف بخش روبنازیربنای شیوه تولید است که تعین

تاریخی شیوه تولید اشتراکی با ایدئولوژی طبیعت؛ خراج گذاری با مذهب و متافیزیک؛ و 
داری با اقتصادگرایی همساز بوده است. مشکل نظریه بازتاب فرهنگی شیوه تولید سرمایه

پردازی )اینکه فرهنگ بازتاب شرایط مادی باشد( اما این است که توانایی مفهوم
مانند تناقضات فرهنگی مورد نظر دانیل بل. این نوع منطق  را ندارد؛« تناقضات فرهنگی»

محور را دیگر در اقتصاد سیاسی جهانی حاضر با هیچ سطحی نه در کار هاروی، نه روبنا
بتنی های تاریخی پر آب و تاب مبینیم. چنانچه دیگر از تحلیلجیمسون و نه کوکس نمی

 شود.        استفاده نمی بر منابع اندک

مداری در بیشتر کارهای مداری است. تعصب اروپاهای کار امین اروپایکی از ویژگی
وی در زمینه تاریخی پیداست. امین معتقد است آغاز به تغییر همه چیز با رنسانس به 
این دلیل رخ داد که آگاهی جدیدی در ذهن اروپایی شکل گرفت. این امر به علت ظهور 

 داری بوده است.سرمایه
است  «توسعه نابرابر»یکی از مفاهیم کلیدی دیگر مطرح شده در آثار امین تأکید بر 

ساز که به بحث تفاوت میان مرکز و پیرامون اشاره دارد. این دیدگاه از چندین جنبه مسئله
ند، داداری میاست. نخست؛ امین توسعه نابرابر را نه تنها قانون اصلی توسعه سرمایه

پیرامون )جهان اسالم و اروپا، چین،  -گزاری با روابط مرکز بلکه در دیدگاه او شیوه خراج
گردد. در این راستا وی از نسبت تاریخی میان چین و ژاپن سخن ژاپن( مشخص می
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بایست گوید. با این حال، اگر این قانون عمومی معتبر باشد پس امپراتوری مغول میمی
کرد. دوم اینکه؛ اگر در دیدگاه امین بین داری رشد میه سرمایهپیش از همه در توسع

داری رابطه دیالکتیکی برقرار است، پس تعبیر دیگرش گزاری و سرمایههای خراجشیوه
داری باید به همان اندازه محتمل این است که وجود دیالکتیک در درون شیوه سرمایه

داری وجود چنین پویایی در روابط سرمایهدیالکتیک در هیچ اذعانی به  حالباشد، با این 
پیرامون و رد مفهوم نیمه  -کاری تناقضات مرکز ندارد. کامالً برعکس، امین با چکش

هد: دداری بروز نمیهای تاریخی در سرمایهپیرامون، هیچ آگاهی از ظهور و سقوط جنبش
کزی ه وضعیت مرها در حال صعود بمرکز در حال سقوط به وضعیت پیرامونی و پیرامونی

صاتی هایی بدون نقص با مختهستند. سوم اینکه؛ مفاهیم مرکز و پیرامون به عنوان مقوله
های تاریخی هستند پس اما اگر این مقوالت خود سازه ،اندفراتاریخی پذیرفته شده

باشت رو، در مورد پسافوردیسم و انهای دیگر نیستند. از اینسادگی قابل تعمیم به زمانبه
پذیر، نسبت به دوران فوردگرایی معانی کامالً متفاوتی از مرکز و پیرامون استنباط طافانع

گردد. امین از توسعه نابرابر، مرکز و پیرامون به عنوان ابزارهای تحلیلی بهره برده، می
ند. اداری همچنان ثابت ماندهاما از زمان فئودالیسم و نیز در طی مراحل توسعه سرمایه

 که در گذر زمان ثابت داندن توسعه نابرابر را قانون فراتاریخی تکامل میبه ظاهر امی
ابراین، بن این برداشت خوانش یک بعدی و یک طرفه از تاریخ است؛ مانده است. نتیجه

بیند که در نهایت تنها مسیر ممکن برای آن، داری را نظامی یکپارچه میوی سرمایه
لیلی داری، ددیالکتیک درونی توسعه سرمایهسازی جهانی است. غفلت امین از قطبی

منطقی برای امین فراهم آورده تا به دنبال طرح یک جایگزین بیرونی برای نظام باشد و 
 طور دقیق، محور قطع ارتباط او است. این امر به

راحل اولیه ها در منخستین شکل اصلی قطع ارتباط، مرکانتلیسم بود، استراتژی دولت
در  .مرزها به روز تولیدات خارجی برای حمایت از صنایع نوپا بود صنعتی شدن: بستن

ست: زیرا بینانه اگذاری خارجی غیر واقعسطح کنونی فناوری، صنعتی شدن بدون سرمایه
تفاوت بین هزینه و کیفیت محصول نهایی داخلی و وارداتی بیش از حد افزایش یافته 

ه بازگشت ب»منظور پیوند مجدد بود، است. عالوه بر این، این نوعی قطع ارتباط به 
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)فرانسوی(، یعنی بار دیگر با سطح معینی از توانایی رقابتی مجدد وارد « بهترین انتخاب
 شدن. بازار جهانی

 داری به عنوان بخشی از گذار به سوسیالیسمشکل دوم از قطع ارتباط، متارکه از سرمایه
لبانه تلیسم و ورود به سوسیالیسم، داوطاست. در برخی کشورها، استراتژی خاتمه نئومرکان

نبوده، بلکه از بیرون تحمیل شده بود. گزینه فرعی در این سناریو استراتژی تضعیف 
در طول زمان اگر جوامع پیرامونی به اندازه کافی »داری جهانی از بیرون بود: سرمایه

جوامع  داری چروکیده خواهد شد و این چروکیدگی رونقبسته شوند، جهان سرمایه
تا حدی قابل باور به  1910اگر چنین طرز فکری در دهه «. مرکزی را کاهش خواهد داد

داری( اما اکنون واضح است که این طرز فکر زمان با بحران سرمایهآمد )همنظر می
داری با تغییرات جدیدی در حال گسترش است. کامالً غیرمنطقی است. در عوض، سرمایه

هایی ایستا هستند؛ که تنها در یک دولت قدرتمند های قطع ارتباط پروژههمه این شیوه
ند. شاید باشب سیاسی، قابل تصور میو جبار و از طریق تحمیل کنترل شدید و سرکو

شد، اما در حال حاضر که گونه قطع ارتباط تحت کنترل دولت مطلوب فرض میاین
توان گفت دایره این سطوح باالیی از ارتباطات و پویایی در همه جا جریان دارد، می

که  یطور قابل توجهی محدود شده است. در جهانانتخاب اگر که از میان نرفته باشد، به
گذاری کشورهای جنوب برای تجارت ترجیحی دسترسی به بازار در شمال و برای سرمایه

زینه ترین گتواند مناسبخارجی فناوری و امور مالی با هم در رقابتند، قطع ارتباط نمی
 سیاسی باشد. 

ای روز به روز بیشتر به استراتژی برای های منطقهبرخالف قطع ارتباط، همکاری
شود. البته این استراتژی راهی برای مذاکره و هدایت اصلی تبدیل میای توسعه
شدن است و نه مانعی برای آن. ایراد دیدگاه امین در این است که قطع ارتباط جهانی

امین  برد. چیزی کهمنظوره به کار میوی شعار خودمختاری را در ترکیب با سیاستی چند
ترین سویه حلیل یا سیاستی مجزا. تاریککند یک وضعیت است و نه یک تپیشنهاد می

نشینی است، یعنی بازگشت به عقب در جهان بزرگ بد، در قطع ارتباط، انزوا و عقب
آید، بدون توجه به ناخوشایندی ها به دست میجهانی که در آن قدرت در تعامل با واقعیت
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ه یی در سلسلوگو با مخالفان. در این جهان، تنها چیزی که بدتر از داشتن جاو گفت
 مراتب اقتصادی است، طرد شدن از آن است.
 5فصل 

 چرخش فرهنگی در توسعه: مسئله قدرت

مسئله اصلی این فصل از کتاب چرایی و چگونگی ورود مبحث فرهنگ به گفتمان توسعه 
است. مؤلف کتاب بر آن است که از سکه افتادن نژادپرستی غربی به عنوان ویژگی 

غرب، کاهش اقتدار غرب در زمینه حل مسائل جهانی، واکاوی گرایی فرهنگی توسعه
های قومی و مذهبی موجب شدند که فرهنگ گفتمان امپریالیستی توسط غرب و جنبش

زمان با کنار رسد فرهنگ همدر چارچوب گفتمان توسعه حائز اهمیت شود. به نظر می
مطالعات توسعه شده گرا وارد رفتن رویکردهای کالن به نفع رویکردهای خرد و عامل

 فرهنگ و توسعه نادیده گرفتن مسئله قدرت هایاست. با این حال، ضعف اساسی گفتمان
کند که دریابد فرهنگ و قدرت چگونه در این است. از این جهت این بخش تالش می

 اند.پردازی شدهها مفهومگفتمان
 فرهنگ ملی

د سومی معروف است به بعگرایی جهاننظریه وابستگی که به اقتصاد سیاسی ملی
زا را هم ای دارد و نسخه توسعه درونفرهنگی آن هم در قالب فرهنگ ملی توجه ویژه

ی از های امپریالیسم فرهنگکند. گفتمانبرای اقتصاد ملی و هم فرهنگ ملی تجویز می
بحث ها گفتمان یونسکو است که در مگیرد. یکی از این گفتمانچنین نظرگاهی ریشه می

ملی را  هایحل حفظ زبانپردازد و راهای به مسئله سلطه فرهنگی میریالیسم رسانهامپ
دهد. با این حال، باید در نظر داشت که های فرهنگی پیشنهاد میبرای تقویت هویت

های گوناگون هستند و از این جهت راه حل تقویت تمام جوامع ترکیبی از فرهنگ
راکه هویت فرهنگی را با هویت ملی برابر های ملی محکوم به شکست است؛ چزبان

 دانسته است. 
است.  سازی نیز مشهودپنداری هویت فرهنگی با هویت ملی در فرایند ملتاین یکسان

در کشورهای اروپایی و همچنین کشورهای پسااستعماری به دلیل اینکه فرایند دولت 
گرفت گفتمان فرهنگ ملی مورد توجه بود. سازی صورت میسازی از طریق ملت
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 لی را به عنوان یک فرهنگگیرد و فرهنگ مگفتمانی که تنوع فرهنگی را نادیده می
کند. در واقع، گفتمان فرهنگ ملی رویکردی منسجم و مورد قبول همگان مطرح می

مند، شدیداً ابزارگرایانه دارد که در آن فرهنگ تبدیل به دستاویزی برای استثمار نظام
ر شود و در نتیجه دهای قانونی، اخاذی و اشکال غیرقابل کنترل قدرت میسوءاستفاده

ی ها، شکاف جنسیتی و استعمارگری داخلها، سرکوب اقلیتر به حاشیه راندن بیگانهکنا
 را به همراه دارد. 

 فرهنگ محلی

در فرهنگ محلی نیز مانند فرهنگ ملی قدرت با الگوهای قشربندی خاص خود، توزیع 
نابرابر دانش فرهنگی و مرزهای جداکننده خودی از غیرخودی حاکم است. در گفتمان 

پایین  ای ارگانیکی، ازگ محلی امر محلی مکانی برتر برای آغاز توسعه است: توسعهفرهن
. دولت و ملت در کشورهای 1و از درون. با این حال، باید دو نکته مهم را در نظر داشت: 

. فرهنگ محلی توسط مهاجران، 2های استعماری هستند، پسااستعماری مخلوق دولت
شود اند و آنچه فرهنگ محلی خوانده میار اختالل شدهمبلغان، استعمارگران و ... دچ

 تواند یک برساخت تاریخی باشد. می
بنابراین برای تعیین درست جایگاه فرهنگ محلی باید قبل از توجه به مشخصه اساسی 
و عملکردی آن، آن را در پیوند با فاکتورهای بیرونی بررسی کرد. در واقع، فرهنگ محلی 

تواند المللی در ارتباط است و گاهاً میای، ملی و بینفرهنگ منطقه ای است که باپروژه
مثابه یک استراتژی، ابزار و نیرنگ نیز به کار رود. در نتیجه، واقعیت محلی به همان به

اندازه که درونی است، بیرونی است و بهترین شیوه بررسی پویایی قومی نه از درون و 
ه از بیرون و از طریق مقایسه با گروهی دیگر و های قومی، بلکغرق شدن در پیچیدگی

-های جهانی شدن و محلی شدن مقدور است. به عنوان مثال مدرنیته قبیلهدیالکتیک

 ةکه قبیله ساختداند، در حالیهای کهن آفریقایی میگرایی را خصیصه ذاتی گروه
 استعمارگران و مبلغان است. 

 فرهنگ/ قدرت

های فرهنگ و توسعه که قدرت چگونه در گفتمانسؤال اصلی این بخش آن است 
 تئوریزه شده است. در این زمینه دو نظریه بسیار متفاوت در خصوص قدرت وجود دارد:
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. دیدگاه فرهنگ ملی که رویکردی قیاسی دارد و فرهنگ را معادل با مانور نیروهای 1
کند. این دیدگاه به دلیل بیش برآورد غلبه بر آگاهی عامه مورد نقد قرار غالب تعریف می

 گرفته است. 
. در مقایسه دیدگاه فرهنگ محلی از رویکردی استقرایی بهره برده است. وابستگان 2

ه های خاصی برای افراد تحت سلطمنتقد وضعیتی هستند که در آن ویژگیاین دیدگاه 
های دارای سلطه و از طبقات پایین ذاتی شمرده شده و هوشمندی و خالقیت به گروه

یر شناسی فرهنگی، و پوپولیسم تأثشود. این دیدگاه از دو دیدگاه انساننسبت داده می
دهد ه گرچه تفاوت فرهنگی را توضیح میپذیرفته است. ضعف این دیدگاه در این است ک

کند و فرهنگ عامه را با زدایی میولی توضیحی برای نابرابری ندارد، محلی را زمینه
 داند. سنت برابر می

ود شعمال میاغلب قدرت تنها به عنوان قدرت دولت یا قدرتی که توسط حاکمیت اِ
ابطه اجتماعی که در همه گردد. با این حال بهتر است که قدرت را یک رتعریف می

های اِعمال قدرت متفاوت است. از سوی شود درک کنیم؛ اگرچه حوزهفضاها منتشر می
ی بندانگارانه از قدرت، میدان هژمونی به یک مبارزه قطبدیگر، در یک دیدگاه ساده

ه شود. با این حال بهتر است کگر تقلیل داده میشده میان نیروهای تحت سلطه و سلطه
ین اوقفه است درک شود. با ونی به عنوان یک فشار مداوم که نیازمند تالشی بالهژم
شود که گفتمان سیاسی عادی و بندی شده از هژمونی موجب می، این درک قطبحال

  روتین به نظر برسد. 
 شدن فرهنگ در معادالت توسعهبرجسته

پذیری فرهنگی و تفاوت فرهنگی گفتمان توسعه و فرهنگ در پی آن است که انعطاف
ا گرایی غربی بنشاند و در این راه اتصالی دوباره بهای نژادپرستانه توسعهرا به جای سویه

شناسی این امر ایجاد مکملی برای جامعهشناسی فرهنگی برقرار کرده است. نتیجهانسان
شناسی توسعه شده است که در پی فهم مسائل و مشکالت بین توسعه با عنوان مردم

فرهنگی و توجه به عرصه منافع متعارض است. با این حال، گرچه چرخش فرهنگی در 
سازی، شود اما مسائلی را به همراه داشته است؛ سادهتوسعه تغییر مطلوبی قلمداد می
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از مسائل  ایتوسعهزدایی و تفکر ضد جسمیت بخشیدن به فرهنگ، گرایش به سیاست
 این گفتمان است. 

توسعه ذاتاً مبتنی بر تبادل بین فرهنگی است. در اواخر سده بیستم فرهنگ شاخص 
اصلی تفاوت بوده و نقشی را به عهده دارد که مذهب در قرون وسطی، بیولوژی در 

به عهده داشته است. به این  20و ایدئولوژی در نیمه نخست قرن  19و  18های قرن
سعه های تواست و باید مبنای توسعه باشد. پس سیاست 1تیب فرهنگ به معنی دیگریتر

ن محلی زمامبتنی بر تفاوت است؛ یعنی طرح با هم زیستن چند فرهنگی و مدیریت هم
های تفاوت گامی در جهت توسعه خودآگاهی با و جهانی. درک توسعه به عنوان سیاست

حرکت به سوی توسعه بازاندیشانه است. در های سیاسی و فرهنگی و توجه به گرایش
ربی مدار و نارسیسیم غاین مسیر، گفتمان توسعه و فرهنگ در جهت رهایی از توسعه اروپا

درت ای از قگذارد و فرهنگ را به عنوان عرصهبآل شمول فرهنگی را کنار بایستی ایده
 به چالش کشیده و به عنوان یک ایدئولوژی نقد کند. 

 ی فرهنگیتوسعه و آزاد

های قومی و مذهبی موجب شده است که اهمیت سیاسی ابعاد فرهنگی توسعه جنبش
و  «آزادی فرهنگی در دنیای متنوع امروز»افزایش یابد. گزارش توسعه انسانی با عنوان 

های از نشانه« تنوع خالق ما»گزارش کمیسیون جهانی توسعه و فرهنگ با عنوان 
رش ند و گزارش توسعه انسانی تحت تأثیر گزابرانگیز هستپرداختن به این موضوع چالش

دگاه ها بر مبنای دیکمیسیون جهانی توسعه و فرهنگ تهیه شده است. هر دو این گزارش
 گرایی لیبرال هستند و تا حد زیادی با اجرایی شدن فاصله دارند. چندفرهنگ

پردازد گزارش توسعه انسانی در کنار مبحث تنوع فرهنگی به مقوله آزادی فرهنگی می
داند و ارج نهادن به تنوع فرهنگی را مشروط و در نهایت آزادی فرهنگی را مهم می

کند. در واقع حفظ آزادی فرهنگی به چگونگی حفظ تنوع و تداوم آن بستگی قلمداد می
شود هویت موضوع انتخاب شخصی است به دارد. این گزارش در جایی که مدعی می

 نماید.بینانه مینوعی غیرواقع

                                                           
1. otherness 
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 6فصل 

 های توسعه جایگزینپارادایم من یا شما؟ گونه
دهد که چگونه موضع او در قبال توسعه جایگزین از نویسنده در این فصل توضیح می

گیری انتقادی به یک موضع حمایتی و سپس به موضع بازاندیشانه تغییر یافته یک موضع
 .دهدمیاست. این فصل هر سه موضع نویسنده را به تفصیل توضیح 

 توسعه جایگزین

گیری چنانچه توسعه جایگزین را نقد مداوم جریان اصلی توسعه بدانیم در نتیجه موضع
ها و ای از طرحسیال و قابل تغییری خواهد داشت که همین موجب ایجاد مجموعه

 توان چهار برداشتهایی است که ارتباطی ضعیف با یکدیگر دارند. میشناسیروش
مثابه توسعه مثابه یک پارادایم، بهه جایگزین داشت: توسعه جایگزین بهمتفاوت از توسع

 مثابه چالشی کلی برای جریان اصلی توسعه. های جایگزین و بهمثابه شیوهمحلی، به
گرایی رویکرد توسعه جایگزین با رویکردهای ساختارگرا مانند نظریه وابستگی و اصالح

تأکید بر عامل به جای ساختار و دیگری نقد کینزی در دو موضوع متفاوت است: یکی 
خود توسعه است. به عنوان مثال دیدگاه وابستگی نقد توسعه نیست بلکه نقد 

نیافتگی است. حال سؤال اصلی این است که توسعه جایگزین یک راه بدیل با توسعه
 ااهداف متفاوت است یا اینکه همگام بر جریان اصلی توسعه است ولی ابزار متفاوتی ر

پردازان این نحله فکری مورد اول یعنی یک مدل بدیل دهد؟ ادعای نظریهپیشنهاد می
 برای جریان اصلی توسعه است.

 ،ها و اهداف. در حوزه عاملطور کلی در سه حوزه مطرح است: عامل، روشجایگزین به
ته است؛ های توسعه شکل گرفکند که تاکنون سه نظام برای سیاستنرفین پیشنهاد می

کند و نظام داند، نظام دوم بازار را به عنوان محور معرفی مینظام اول دولت را محور می
سوم که توسعه جایگزین در مرزهای آن قرار دارد محوریت را به عامالن اجتماعی و 

دهد. روش توسعه جایگزین در این مسیر روشی از پایین )اجتماع و شهروندان می
است. اهداف این رویکرد را نیز نیازهای محلی تعیین  های غیردولتی( به باالسازمان

 کند.  می
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اه داری اختصاص دارد. پیروان این دیدگبخشی از دیدگاه توسعه جایگزین به نقد سرمایه
اند که دو راه برای رسیدن به آن وجود دارد: جاده داریمعتقد به یک جهان پساسرمایه

انی سوسیالیستی است، و مسیری سبز سرخ که ادامه نوسازی و مقصد آن یک نظم جه
، توجه به هویت فرهنگی، خوداتکایی، عدالت اجتماعی و 1زداییبا گرایش به نوسازی

پایداری زیست محیطی. قدرت نیروهای جنبش سبز جهانی نیز از سه منبع سرچشمه 
وامع گرایان جگرایان پیرامونی، مردم طرد شده طبقه متوسط و پسامادیگیرد: سنتمی
 فه در مرکز.مر

نقدهای بسیاری بر توسعه جایگزین وارد شده است که به این قرارند: توسعه جایگزین 
شفاف نیست  و تفاوت بین آنچه جایگزین است و جایگزین نیست مشخص نشده است؛ 
مبهم است و در کل چیز متفاوتی از جریان اصلی توسعه تولید نکرده است و ابهام 

های گسترده برای آن شده است؛ توسعه جایگزین را حمایتساختاری آن موجب جلب 
لزوماً  کنند، ولیزا و پایدار تعریف میسنتز نیازهای اساسی، خوداتکایی و توسعه درون

عنوان  شود، بهانباشت همه چیزهای خود در کنار یکدیگر به خلق یک پارادایم منجر نمی
اشد؛ زیست منافات داشته ب ا محیطمثال ممکن است که توسعه قومی با توسعه سازگار ب

این بودن این دیدگاه به معنای آن است که در صورت تغییر جریان اصلی توسعهواکنشی
دیدگاه نیز تغییر خواهد کرد؛ و مشکل اصلی این است که هیچ خط فاصل و روشنی میان 

روز دیهای اند و جایگزینها پذیرفته شدهجریان غالب و جایگزین نیست، جایگزین
 زیست، جنسیت، توانمندسازی و ... .نهادهای امروز هستند مانند محیط

 پارادایم توسعه جایگزین

تری نفوذ تفکر توسعه جایگزین رو به گسترش است و به این رویکرد جایگاه قاطعانه
 بخشیده است. این امر به دالیل زیر ممکن شده است:

  های غیردولتیرشد فزاینده و نفوذ سازمان 

  زیستیهای محیطاهمیت یافتن دغدغه 

  شکست جریان اصلی توسعه 

                                                           
1. demodernization 
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با این حال، با تمامی ادعاهایی که در خصوص طرح یک پارادایم توسعه جایگزین وجود 
دارد تالش نسبتاً کمی برای آن صورت گرفته است که دالیل چندی دارد. اول آنکه 

ایگزین به جای گرایش طرح یک پارادایم نیازمند توسعه نظری است ولی رویکرد ج
وری محگراست. دوم اینکه بخشی از منطق توسعه جایگزین مردمنظری بیشتر عمل

است. از این رو دانش مردمی و محلی بر دانش تخصصی رجحان دارد. سومین دلیل، از 
یکرد بودن در این روشود. در واقع جایگزینویژگی جایگزین بودن این رویکرد ناشی می

و در نهایت اینکه این رویکرد  مندسازی شده است؛از روش و نظام موجب تنفر ذاتی
 های هنجاری است و نه یک چارچوب تبیینی متفاوت. گیریای جهتمجموعه
 عاملیت

توسعه »سازد و همانند طور کلی توسعه جایگزین اهداف توسعه و رهایی را یکسان میبه
جامعه مدنی است. توسعه جایگزین تر در ارتباط با بخشی از دغدغه عمومی« از پایین

های هم در اندیشه و هم در روش معتقد به همگرایی فزاینده میان دولت، سازمان
ها و نیز عناصری مانند تجارت عادالنه، کسب و کار و بانکداری غیردولتی و شرکت

سازگار با محیط اجتماعی است. روند توسعه جایگزین در قبال بازار این است که بازار 
های خصوصی به عنوان بخشی از صنعت توسعه باشد و تالش ید متوجه نقش کمکبا

 .ها به تعهدی تجاری مبدل شودکند این کمک
 های غیردولتیسازمان

طور خالصه در راستای احیای پیروزی جامعه از طریق اقتصاد مبارزه توسعه جایگزین به
حوزه  سازیگیری از خصوصیتواند نقش مهمی جلویافته میاست و جامعه مدنی سازمان

ولتی های غیردعمومی ایفا کند. با این حال، این نقد بر این دیدگاه وارد است که سازمان
مانی و های گفتشان و برنامهاگرچه وابسته به دولت نیستند ولی تحت کنترل حامیان

 ها هستند. فرهنگی آن
 های جدیدسیاست

ها و عالیق تازه در هر دو حوزه ر زمینه دغدغهتواند با ترویج همگرایی دتوسعه بدیل می
های جدید و قدیم های جهانی و محلی راهبردهای ائتالفی جدیدی از جنبشسیاست

وجوی های همبستگی ایستا یا جستتواند به جای سیاستخلق کند. در این صورت می
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ک د، البته یگرا را دنبال نمایافزایی در میان عامالن کثرتوحدت سیاسی تازه ایده هم
 های غیردولتی متعلق به بانک جهانیپذیر و پویا. در این زمینه سازمانافزایی انعطافهم

المللی را های غیردولتی و نهادهای بینجانبه بین دولت، سازمانباید بستر مذاکراتی سه
 فراهم کند. 

 زاتوسعه درون

ل سازی است. با این حازا منکر یکسان پنداری توسعه با نوسازی و غربیتوسعه درون
سؤال آن است که مرز بین بیرون و درون کجاست. به عنوان مثال والرشتاین واحد واقعی 

 داند. توسعه را نظام جهانی می

 توسعه قومی

یگزین ا برای توسعه جامثابه توسعه قومی بدانیم بدترین حالت رزا را بهاگر توسعه درون
 خواهد بود. ایم که مقصد آن بنیادگرایی قومیمتصور شده

 شناسیروش

پژوهش مشارکتی، ارزیابی سریع روستایی، آموزش انتقادی و توانمندسازی از عناصر 
 مهم روشی در توسعه جایگزین هستند. 

 شناسیمعرفت

لکه الص کشور نیست، بتوسعه جایگزین منبع اصلی درآمد ناخالص سرانه تولید ناخ
و فقط سرمایه اقتصادی منبع و مالک توسعه نیست و سرمایه  خالقیت مردم است؛

 اجتماعی، فرهنگی، نمادین، و اخالق نیز به همان اندازه مهم هستند. 

 دانش بومی

تمرکز بر دانش بومی نقد علم را به همراه داشته است و اعتقاد کلی در رویکرد جایگزین 
نادیده گرفتن دانش بومی مانع از توسعه خواهد شد. ولی سؤال اصلی این  بر آن است که

 است که مرز بین دانش بومی و اشکال دیگر دانش کجاست؟

 جریان غالب توسعه

ود پوشانی قابل توجهی وجدر حال حاضر میان جریان اصلی توسعه و توسعه جایگزین هم
 عه با توسعه جایگزین دو موضع افراطیدارد، با این حال در زمینه ارتباط جریان غالب توس

  وجود دارد:
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 تواند از جریان اصلی توسعه متمایز و جدا باشد.. توسعه جایگزین می1

. بین جریان اصلی توسعه و توسعه جایگزین پیوستگی و تداوم وجود دارد و هر دو 2
 مطلوب هستند. 

 7فصل 

 توسعهبعد از پسا

هایی که نسبت به توسعه به دلیل معضالت و پیامدهای این فصل به بررسی واکنش
 های ضد توسعه یا فرا توسعه.مثل نگرش ؛پردازدمیناگوار آن ابراز شده است 
 گرایی، استفاده از روشتوسعه به دالیل مختلفی مثل غرب ،در این دیدگاه انتقادی

 مثابه مذهب جدید غرب )مانندن توسعه بهتجارت و تجاری کردن روابط انسانی، پنداشت
 یل قدرتابزار تحم به عنوان از علممیسیونرهایی که جایگزین استعمارگران قدیم شدند(، 

 تنها به خاطراست. توسعه را نه ، تخریب محیط زیست و ... مذمت شدهاستفاده کردن
ت توسعه راین شکسکنند؛ بناببه خاطر نیت )پلید( آن محکوم می بلکه، آن عواقب ناگوار

 چه اینکه عواقب کمتری از اجرای آن در پی خواهد داشت.  ؛باعث خوشحالی است
ارد های علمی و فنی وبر مدرنیته و پیشرفتکه ای این دیدگاه با رویکردهای نقادانه

-های زیست محیطی همشده است، نظیر نظریه انتقادی، پسا ساختارگرایی و جنبش

 همانند توسعه جایگزین و نقدهای فرهنگی توسعه. ؛پوشانی دارد

تواند شناسی عمیق برای مدیریت محیط زیست است که می: عبارت از بومتوسعهپسا

یدتر توسعه که شددر دو شکل ارائه شود؛ ضد توسعه که رویکردی ضد تجاری است و فرا
بر  البی کلی و مبتنیتوان آن را در قپردازد. میاز دیدگاه قبل به نفی و نقد تجارت می

ده، های گوناگونی ابراز شساختارگرایی تصور کرد که در طیفشناسی فوکو و پساروش
 ست.نیاما از لحاظ فکری چندان منسجم 

 توسعهمبانی نظری ضد

گردد که در جوامع مختلف از غرب تا شرق و برمی 1980تاریخچه این تفکر به دهه 
ط زیستی و اکوفمینیسم بذرهای آن را با تکیه بر شمال و جنوب، انتقادات گسترده محی

 ابعاد زیر پراکندند:
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: این مسئله که مطالعات و اهداف اولیه توسعه صرفاً بر فقرزدایی سازی فقربرجسته

گرفت باعث انتقاداتی شد. فقر را مادی و برنمی مادی متمرکز بود و فقر معنوی را در
آن دانستن، ریشه در کاالیی  کاالهای تولیدیمنحصر در نداشتن قدرت خرید از بازار و 

 دیدن توسعه دارد، که مذموم است. 

: در این دیدگاه توسعه را معادل غربی سازی سایر جوامع سازیتوسعه معادل غربی

اند و مشکل توسعه را در مواردی چون خارجی بودن، مبتنی بر )نیازمند توسعه( دانسته
 ،دانند. از نظر این منتقداناستعمارگری بودن آن میمدل جهان صنعتی یا جایگزین 

زا دارد، مانند آنچه در مکتب وابستگی در نقد نوسازی مطرح توسعه نیاز به گفتگویی درون
در زمره این افراد هم گرایی سازی فرهنگی و تبلیغات و مصرفشده. مخالفان همگون

 قرار دارند. 

 های ضد غربی، در مخالفت با مدرنیسماندیشه: قسمت قابل توجهی از نقد مدرنیسم

رو که به نظر آنان پیشرفت صنعتی را بر توسعه انسانی ترجیح داده و اند، از آنابراز شده
های ها در دستیابی به پیشرفتتمایل دولت است. علم را به ابزار قدرت تبدیل کرده

ر ین دست است. نقد دیگای در کشورهایی مثل ایران، پاکستان و کره شمالی از اهسته
 به مدرنیسم به برداشت آن از علم در شکل پوزیتیویستی و تفکر دکارتی از آن است. 

و مدیریت  یجاداتوسعه را مکانیسمی برای  ،: قائلین به این نقدمثابه گفتمانتوسعه به

ن ماو از ابزار تحلیل گفت (شناسیهمانند سوظن ادوارد سعید بر شرق)دانند جهان سوم می
انی . تحلیل گفتمان به معنی موشکافی دقیق زبکنندمیاستفاده برای اثبات مقصود خود 

ها و ساختارهای فکری کاربرد غالب است که در فرضمثابه چارچوبی از پیشو متون به
مباحثی مثل مطالعات فرهنگی، نقد ادبی، فمینیسم و مطالعات سیاهان استفاده شده. این 

توسعه بوده و آن را به شکل ابزاری ایدئولوژیک معرفی ی پساشناستحلیل مبنای روش
کند که واقعیت را استعمار کرده و خود به جای آن نشسته است؛ بنابراین یک شیوه می

متفاوت به  ایگفتمانی جدید الزم است که بتواند امکان اندیشیدن به واقعیت را به گونه
 ما بدهد.  
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 توسعههای پساها و خصیصهسیاست

توسعه وجود دارد، عبارت است از توجه به دانش بومی و نکات مثبتی که در رویکرد پسا
ی که ایی( در حدگروار )ضد مصرفجویی و قناعت پیشگی گاندیتنوع فرهنگی، صرفه

ها در عین حال و مفید بودن این آثار، باید اذعان داشت که بیشتر آن نافی توسعه نیست.
و  ای جز تأییدکنند که این هم نتیجهراه حلی پیشنهاد نمیمانده و در حد نقد باقی

توسعه است. اگر توسعه زدن در وضع موجود دربر ندارد. این همان ضعف اصلی پسادرجا
ه که در عمل هم ببه دلیل برتری که به جایگاه تجارت داده است، نقدپذیر باشد، چنان

های اهتواند به رشد راست، می نشینی و بازبینی در بعضی مواضع آن منتهی شدهعقب
ده تعبیر ش «قدرت توسعه»جایگزین بینجامد. این همان رویکردی است که از آن به 

است و عمالً در جهت تحول دنیاهای قدیمی، تصور و به وجود آوردن فضاهای جدید و 
 سازی پیش رفته است.سازی و عینیدر نهایت هم به سوی تعمیم، همگون

تواند ما کند و میبر نقد، تفاسیری سازگار با عصر مدرن نیز ارائه میتوسعه عالوه پسا
 را به سمت فراتر از توسعه سوق دهد.    

 توسعه مفهومی سر برآورده در عصرتوان چنین گفت که پساگیری میدر مقام نتیجه
بخشی، بیشتر صبغه مقاومتی دارد. این مفهوم از حد پساها است و به جای تحول یا رها

المللی ها و نهادهای بینفاظی فراتر نرفته است. سیاست آن با رد کردن ظرفیت دولتل
قرا بخشی جوامع توسط خود فدر ایجاد و گسترش توسعه، مبتنی بر سازماندهی و توسعه

توسعه با توسعه جایگزین، ویژگی اصلی اولی، رد توسعه است است. در مقام مقایسه پسا
ای ناقصی هبرای آن اقامه نکرده است. این دو مبتنی بر فرض ای نیزکنندهکه منطق قانع

در مقام نظری هستند و دیدگاهی دقیقی و کامل برای مدعیات خود ندارند. راه حل بهتر 
گرایی در مفهوم توسعه تغییر مسیر داد، آن است که به جای رد توسعه، به سمت کثرت

 شد. زیرا اشتباه است که برای توسعه معنی واحدی قائل 
 8فصل 

 برابری و رشد بازاندیشانه: از توسعه انسانی تا توسعه اجتماعی
به عنوان مالک اصلی توسعه محسوب  1910توزیع مجدد همراه با رشد که از دهه 

شد، ولی با ظهور نئولیبرالیسم تضعیف شده بود، اکنون مورد بازاندیشی قرار گرفته می
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است. به عنوان مثال رشد باالی کشورهای شرق آسیا با این ایراد که لزوماً همراه با 
د، برابری های رشبرابری نبوده است، نقد شده است. توسعه انسانی درصدد ترکیب مؤلفه

تواند تر شود، میو سرمایه اجتماعی است. در صورتی که ابعاد اجتماعی این ترکیب قوی
 وسعه اجتماعی جای گیرد. بندی دیدگاه تدر طبقه

 های رشدجایگزین

 در مقام نقد رشد، دو موضع جایگزین اتخاذ شده است:

( مسائل محیط زیست )با 1: این رویکرد به دالیل مختلفی توسط: طرفداران رد رشد

( توسعه جایگزین که به توسعه عادالنه، 2این استدالل که بیشتر، همیشه بهتر نیست(؛ 
که هیچ یک از رشد و توسعه را  قبول  توسعهپسا( 3دهد و پایدار و مشارکتی اولویت می

 .ندارد، ارائه شده است

است : مدل کراال که به سیون رشد یا امنیت با واسطه پشتیبانیبرابری بد

اجتماعی پیشرفته، سطح باالی آموزش و بهداشت و حقوق زنان اتکا داشت، بر همین 
کسب کرد،  1910شدن و توفیق بسیاری که در دهه طرز فکر بنا شده بود. به رغم جهانی

هایی از قبیل رکود بحران در نظر نگرفتن عامل رشد اقتصادی در این مدل منجر به
های های مالی و کاهش رفاه اجتماعی و حتی بحرانتولید، افزایش بیکاری، بحران

ی توجه به برابری همراه با رشد بازاندیش مؤثربنابراین راه حل صحیح و ؛ سیاسی نیز شد
 شده است.

 توسعه اجتماعی

 سه تعریف برای توسعه اجتماعی:
تأمین مناسب بهداشت، مسکن و  عمومی که در برگیرندةهای رفاه ست. به معنی سیا1

 آموزش است.

 های توسعه است، مثل نگاهی کهمشکلی که این دیدگاه دارد، در جدایی آن با سیاست
کردن توسعه به کاهش فقر دارد و جای بحث از اقتصاد کپنهاگ در محدود 1995اجالس 

 لی است. از این رو، رویکرد منسجمیاجتماعی، بازار پیشرفت یا تجارت منصفانه در آن خا
 های مختلف. ندارد و ناقص و جزئی است، چون تمرکزی کلی دارد و نه بر بخش
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 . در مقابل توسعه اقتصادی؛2

ای متکی به خود و جامع با تأکید بر دو بعد اجتماعی و توسعه یا رویکردی . شیوه3
 جتماعی است.های اهای رشد و دغدغهیکدست که سنتزی از استراتژی

ها ولتشده توسط دریزیتوان اذعان داشت که انجام تغییرات اجتماعی برنامهتقریباً می
ومات شده از ملزالمللی و یا به تعبیری پلورالیسم مدیریتهای بینو تا حدی سازمان

این، معانی متعدد و جهات گوناگونی برای این نوع از وجود توسعه اجتماعی است. با 
توسعه فرض بردار است و جای این سؤاالت باقی است که توسعه اجتماعی ناظر به یک 
سیاست اجتماعی تفکیک شده است یا با رویکردی کلی؛ و از نظر عامل توسعه، رویکردی 

 مدیریتی و از باال دارد یا جامعه محور و از پایین؟ 
 مجدد همراه با رشدتوزیع 

پرداختند، رویکرد های فکری متفاوتی به بحث از توسعه میکه جریان 1910در دهه 
توسعه اجتماعی )آدلمن و موریس( متأثر از شاخص توسعه نوسازی بود. میردال به تبعیت 
از سنت اجتماعی مولدگرای سوئدی، بر اقتصاد طرف عرضه اعتقاد داشت. این فکر باور 

نبودن اصالحات رفاهی داشت و اینکه سیاست اجتماعی و برابری، به پرهزینه
ای سوسیال دموکراتیک وری اقتصادی و از لوازم جامعههای رشد و بهرهشرطپیش

شوند. آنان توزیع و برابری را مبنای پایداری و رشد اقتصادی جامعه محسوب می
اد این ر تقاضا محوری، اعتقهای لیبرالیسم و تکیه کینزی بدانستند. بر خالف آموزهمی

هند. دهای رفاهی ظرفیت مردم را برای مولدشدن افزایش میدسته چنین است که دولت
داری( نقش اساسی را در ایجاد برابری و در این میان دولت )به عنوان خدمتگزار سرمایه

کند. این بینش در مکتب توسعه انسانی و مکتب تنظیم رواج یافت و ایفا میتوسعه 
ساختارگرایی( در شرق آسیا در کشورهایی مثل ژاپن، سنگاپور، اثرگذار شد. این مدل )نو

کره جنوبی و نیز آمریکای التین پیاده شد. در جایی که قلب توسعه در تقاضا و بازار دیده 
کننده عبارتند از کیفیت، شود، بلکه در طرف عرضه است، عوامل تعییننمی

مد از منابع، خالقیت، ظرفیت سازماندهی، تأکید بر پذیری، استفاده کارآانعطاف
المللی؛ به بیان دیگر تالشی های الزم برای رقابت بینجویی و توسعه مهارتصرفه

 ای خود پایدار. مستقل و از درون برای دستیابی به توسعه



  
 

  38 / (9کتابخوانی توسعه )مجموعه 

http://www. pooyeshfekri.com          Email: pooyeshfekri@gmail.com 

های فقیرتر( اتخاذ موضع توزیع مجدد درآمدها همراه با رشد )در حمایت از گروه
های دهه اول توسعه بود که به رویکردهای مساوات گرایانه ارضایتی از سیاستمحصول ن
گرایی، و رجوع به اقتصاد با ظهور پول 1980آن در دهه  تبعبهانجامید.  1910اواخر دهه 

های های مساوات گرایانه کنار گذاشته شد و در اثر بازبینی سیاستطرف تقاضا، سیاست
خواری و وابستگی حاصل از آن، نو محافظه گرایی حاکم رانت گرایی،اقتصاد ارشادی، رفاه

 شد. 
 پذیری، زمان بازگشت ایده توزیع مجدد با رشد به همراه تحوالت و انعطاف1990دهه 

گیری توسعه، باز تعریف های اجتماعی اندازهبیشتری در مواردی چون توجه به شاخص
دگاه، توسعه اجتماعی بخشی از توسعه و تأکید بر سرمایه انسانی بود. در این دی

ها و جوامع( است. در این دوره توزیع مجدد با رشد، های اصالح ساختاری )دولتسیاست
 با توجه به دیدگاه کینزی )اقتصاد طرف تقاضا( مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت.

 توسعه انسانی

توان است که میرویکردی مناسب برای ادغام برابری و رشد در امتداد سرمایه انسانی 
گفت توجه چندانی به بعد اجتماعی ندارد؛ یا مفهومی مبتنی بر برابری و رشد با اقداماتی 

 طور خالصه، هر چه برابری بیشتر،تر است. بهعلیه نابرابری که نتیجه آن رشد سریع
 : دتوان در موارد زیر برشمرامکان و احتمال رشد هم بیشتر. عوامل تسریع رشد را می

تر باشند، به ها نیز مثل مزارع، هر چه کوچکطور که شرکتطلبی: همانمساوات -
داری آمریکای التین( کارایی نسبت مزارع جمعی بزرگ )مثل شوروی سابق یا سرمایه

طلبانه تایوان قدرت فتح بازارهای جهانی را به آنان بیشتری دارند، ساختارهای مساوات
 داد.

 ها؛ پرورش، بهداشت و مهارت گذاری در آموزش وسرمایه -
های اجتماعی کافی توسط دولت برای توزیع عادالنه درآمد و تخصیص بودجه -

 توانمندسازی مردم، به ویژه برای زنان.
آید، های اصلی جریان توسعه به شمار میمدل شرقی پیش گفته که امروزه از ویژگی

ت، بلکه وسعه انسانی در تضاد نیستواند نشانگر این نکته باشد که تعدیل و رشد با تمی
 آید. گذاری بر روی عوامل انسانی از موجبات افزایش رشد به حساب میسرمایه
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به  که: توسعه انسانیعه انسانی وارد شده عبارت از ایننقدی که بر توس این، با وجود
زیرا تابع منطق سرمایه انسانی )مأخوذ ؛ کندجای حل مشکل، صورت مسئله را پاک می

از پارادایم اقتصاد نئوکالسیک( و لیبرالیسم )با فرض افراد به عنوان واحد توسعه انسانی( 
ها ای از تجربیات شرق آسیاست. اگر بپذیریم که دولتاست که صرفاً مفهوم کلیت یافته

های انسانی را برای ورود به بازار در رقابت جهانی دارند، نقش تأمین و توسعه مهارت
ن نقش در چه ترکیبی بین بازار و توسعه اجتماعی مشترک است. اگر باید دید که ای

ذاری مناسب گتناقضی بین اصالحات ساختاری و توسعه انسانی نباشد، مسئله سیاست
 تواند از عهده حل مشکالتاست. چون توسعه انسانی با منطق بازار مشکلی ندارد، نمی

 بازار تنظیم نشده برآید.
 سرمایه اجتماعی

گذاری اجتماعی؛ و اهمیت اقتصادی مهم سرمایه اجتماعی عبارتند از سیاستدو بعد 
های اجتماعی و روابط اعتماد یا همان سرمایه اجتماعی. از منظر بوردیو، ارتباط شبکه

بین سرمایه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نمادین، ارتباطی انباشتی و متقابل است. 
های اقتصادی و باعث پیشبرد آن است. حکومتسرمایه اجتماعی عامل انباشت سرمایه 

چپ و راست هر دو به شکلی متفاوت به استفاده از سرمایه اجتماعی، برای مقابله با 
رد کردن خألهای کارکدولت یا ادغام یک جامعه مدنی با دولت و اقتصاد نیرومند و نیز پر

 خود، نظر دارند.
توان با سطح اعتماد اجتماعی لزوماً متکی به پیشینه تاریخی نیست و می 

دموکراتیزاسیون هم از عوامل  گذاری مناسب آن را به وجود آورده یا پرورش داد.سیاست
های اجتماعی و متعاقباً توسعه اجتماعی است. سیاست تقویت اعتماد اجتماعی موفقیت

ها و غیره و همچنین های گروهی، اقلیتایگاهدر میان جوامع گوناگون مثل طبقات، پ
های اجتماعی مثل مسکن، مدارس، مراکز درمانی، تأمین آب و ازدیاد ایجاد زیرساخت

 دارایی در اقشار فقیر باعث تقویت سرمایه اجتماعی خواهد شد.
گذاری در دادن مسیر و جهت تحلیل و سیاستامروزه هدف توسعه اجتماعی، نشان

قرارداد  تواند منجر بهشده میتعریفوسعه اجتماعی در مفهوم گسترده و بازتوسعه است. ت
 اجتماعی جدیدی شود که خود بسترساز یک هدف جدید و مشترک برای توسعه باشد.    
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 9فصل 

 نگریِ انتقادی و تائوی توسعهکل
 علوم اجتماعی به اتکای دانش نیوتنی و دکارتی، تنها توانسته بخشی کوچک از تجربه

ها و ابعادِ متفاوت و بعضاً متضادی است. ای که دارای الیهانسانی را کشف کند؛ تجربه
در جهانِ نوین اتفاقی که افتاده است، این است که مرزهای دانش تخصصی شده است. 

ن کنند. ایای خاص را بررسی میهای مختلف هر کدام به صورت اختصاصی، حوزهرشته
شدنِ دانش نشده است، بلکه سبب شده است که ایجزیرهمسئله، خود، نه تنها سبب 

-ها و حوزههای مختلف فراتر از بعدِ مورد مطالعه خویش بروند و با رشتهها و حوزهرشته

ی مطالعات توسعه هم همین روایت را دارد مرزی پیدا کنند. توسعه و حوزههای دیگر هم
ارای ابعادی چون فیزیکی، محیط و ابعاد وسیعی به خود گرفته است. امروزه توسعه د

 است.  ...زیست، اجتماعی، عاطفی، روانی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی، اخالقی و
ای در واقع، بازتابِ مداخالت و منافعِ ی مهم این است که مرزهای رشتهاما مسئله

توسعه  یبندی، فرمی از تقلیل نظریهسیاسی بوده است و اساساً این تفکیک و تقسیم
وان تشود، این است که چه باید کرد؟ چگونه میبا این فرض، پرسشی که مطرح می است.

این ابعاد و رویکردهای مختلف را در قالبِ یک رویکردِ جامعِ توسعه مطالعه نمود؟ این 
نگریِ عام شود که خارج از چارچوبِ مرزهای امر البته ممکن است منجر به یک کل

زمان از این رخداد هم جلوگیری کنیم. مثالً اگر همعلوم اجتماعی حرکت کند که باید 
ی توسعه ارائه بدهیم، به احتمال نگرِ خام در مورد نظریهبخواهیم یک رویکرد جامع و کل

شناسی، علوم طبیعی و... خواهیم شد که ماهیتِ هایی چون زیستزیاد وارد مرزهای رشته
ی نوین را برای ایت، یک دغدغهتوسعه را به زیر سؤال خواهد برد. این مسئله در نه

 توسعه. یشناسی و فلسفهی روشمطالعات توسعه شکل داده است: بازاندیشیِ مسئله
-کل» و« انتقادی بودن»توان نگری انتقادی، ترکیبی غیرعادی است. چگونه میکل

گری نرا در کنار هم قرار داد و به یک سنتز نهایی دست یافت؟ انتقادی و کل« نگری
های متفاوتی از معرفت اشاره دارند و همین نکته، این رویکرد را به سنتز به شیوه هر یک

اما مهم این است که این دو فرمِ دستیابی به معرفت را در حالتی  ؛مناسبی بدل کرده است
ه نگری بدون وجه انتقادی، به آسانی محدود بدیالکتیکی به همدیگر پیوند بزنیم. کل
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 نگرانه، رویکردیشود و رویکردِ انتقادی بدون نگاهِ کلمیسازی و رمانتیکی کلی
یلی، های تحلهای متعددی دارد: مانند استفاده از تواناییشود. انتقاد جنبهیکنواخت می

اندیشی سنت روشنگری، تعهد به مبارزه طبقاتی در مارکسیسم، عالیق انکار ایمان و جزم
ین ی وابستگی. بعدالت اجتماعی نظریه ی انتقادی، برابری وبخش نظریهدانش رهایی

ی اندیشی و عدالت اجتماعی اساسعناصر کلیدی و اصلی انتقاد، تحلیل، مقابله با جزم
سازگار  ی توجه به کل و کلیتمثابهنگری بههستند. سؤال این است که این مفهوم با کل

 است؟
 نگری و تمامیتکل

وان های کامل، به عندر آن، نهادها با هویتای تعریف شده که ی نظریهمثابهنگری بهکل
ی واقعیت، وجود متفاوت دیگری دارند، یعنی جدای از صرف کنندهاجزای اساسی و تعیین

یمی توانیم فرمی دورکیابند. این مسئله را میحاصل جمع قطعاتشان، معنای دیگری می
 هایدها و نگرشنگری در رویکراز تعریف جامعه، ساختار و کل هم قلمداد کنیم. کل
عه مثابه علمی شناخته شد که مطالعلوم انسانی و اجتماعی گسترش یافت و همچنین به

ستمی را ی سیبنابراین رویکردهای نظریه ؛یک سیستم بر تحلیل اجزای آن اولویت دارد
 نگری قلمداد نمود. توان فرمی از کلهم می

هومی مهیج و توصیفی است، است. تمامیت مف« نگریکل»متفاوت از « تمامیت»اما 
ر نگری ممکن است از نوع تفکشده است. کلریزینگری عنصری برنامهدر حالی که کل

 تر باشد، اما به سطح تمامیتها، مترقیساختن همه حوزهمختص روشنگری، مبنی بر جدا
ای جامع است که بر اساس معیار معنوی تقسیم شده است نرسیده است. تمامیت، حوزه

 نگری بازترکیب سیستمی یا علمیهای عرفانی و جادویی است؛ اما کلوط به جهانو مرب
های مختلف در یک کلیت جدید است. به لحاظ تاریخی، تمامیت یادآور عصر بخش

نولوژیک ی ذهنیت تکنگری القاکنندهنوسنگی و تفکرات قدیمی است، در حالی که کل
میت است و سقوط به معنای از و طرز فکر عصر صنعتی است. بهشت شکلی از تما

نابراین، ب ؛دادن این تمامیت است. از طرفی، بازیابی بهشت، بازیابیِ تمامیت استدست
تمامیت، نوعی یگانگی و اتحادِ ابدی است، در حالی که کلیت، محصولی ارتباطِ 
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دیالکتیکیِ اجزاء و عناصر مختلف با یکدیگر است که در نهایت، یک کلِ واحد را شکل 
 دهند.می

 ی تناقضات مدرنیتهتوسعه و مدرنیسم واال؛ درباره

گیری تفکرِ مدرنیته، همواره انتقادات جدی بر آن وارد شده است که اوج از زمانِ شکل
توانیم در دیدگاهِ مارکسیسم ارتدوکس و بعدها مارکسیسم غربی و این انتقادات را می

مدرنیته نفوذ عمیقی در مطالعات  مارکسیسمِ جهانِ سومی مشاهده نمود. این تناقضات
توسعه هم داشته است. از آنجا که توسعه، خود در پی استعمال مدرنیته بوده، بنابراین، 

ند. اهای حل نشده بازتولید شدهی تناقضات مدرنیته درون توسعه به عنوان تنشهمه
ن نقدهای ا بیهای غالب، بدیل و پساتوسعه و یی توسعه در حال حاضر، بین پارادایمنظریه

 حل ایناما در مطالعات توسعه، راه ؛درونی و بیرونی از توسعه دچار انفصال شده است
 ها؟ پردازیِ مجدد یا پیوندِ این دغدغهنزاع بر سر مدرنیته چیست؛ مفهوم

 های دیگربرها و درمانمیان

ندی و تقلیل بی توسعه و تقسیمنگریِ حاکم بر نظریهبا این وضعیت، یعنی عدمِ تفکر کل
ی توسعه، پرسش این است که چه باید کرد؟ آنچه در وضعیت کنونی ای نظریهحوزه

 هایحلحل دیگر ضروری است، موشکافی و بررسی دقیق راهی یک راهبیش از ارائه
رو نشان داده شده است، بیش از موجود است. اغلب آنچه تاکنون به عنوان یک راه پیش

ها به خوبی مورد حلبیماری تشخیص داده شده است، اما راهبر نبوده است. یک میان
تنی ی توسعه اغلب مبرویکردهای موجود در رشتهاند. رویکردها و ضدبررسی قرار نگرفته

ای همانند مدرنیته و سنت، علم و دانش بومی، غیرشخصی انگارانههای سادهبر دوگانگی
ای هوسعه اغلب متوجه همین دوگانگیمحلی هستند. نقد مدرنیسم ت/و شخصی، و جهانی

ردهای سنت بنا شد؛ رویک/ی نوسازی بر دوگانگیِ مدرنیتهتفکر مدرنیسم است. نظریه
جهانی /اند. به عنوان نمونه، محلیدیگر نیز به نوعی همین دوگانگی را برساخت کرده

عدها در و بخر أها است که در رویکردهای وابستگی کالسیک و متیکی از این دوگانگی
رویکردهای مطالعات فرهنگی به توسعه و مدرنیته بازتاب پیدا کرده است. در مطالعات 

اما وقتی بهتر نگاه کنیم، این  ؛اندفرهنگی محلی و جهانی در یکدیگر ادغام شده
طور که برخی متفکران مطالعات فرهنگی از ها جعلی و برساختی هستند. هماندوگانگی
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شدن است، زیرا معنی واقعیتش را مدیون ند، امر محلی برآیند جهانیجمله هال تأکید دار
بنابراین وجود اختالفاتی بین جهانی و محلی  ؛تر جهانی استارتباط با واحدهای گسترده

به معنای یک تمایز صریح یا یک دوگانگی نیست، زیرا امر جهانی و امر محلی هر دو 
 به یکدیگر نیاز دارند.

و فهم  اما تشخیص ؛نگریِ انتقادی استکند، نوعی کلپیشنهاد میحلی که پیترز راه
د. بخشی شوبرها میی توسل به میانمبتنی بر کل، چالشی دشوار است و سبب وسوسه

از درمان مدرنیسم، احیای باورهای از یاد رفته و رستاخیز دانش تحت انقیاد یا کشف 
ی اد با منابع معنوی طرد شدهمجدد دانش سنتی است و ممکن است مستلزم پیوند مجد

-ی از میانبنابراین یک ؛باشد که توسط تهاجمات نوسازی و استعمارگرایی نابود شده است

 برها به نوعی پیوندِ مجددِ سنت و مدرنیته است.
 به سوی تائوی توسعه

عیت نشینی نموده و به وضجانبه به تدریج عقبهای بزرگِ یکدر مطالعات توسعه، دیدگاه
-ت، جامعهتواند به سیاساند. یک اقتصاددان توسعه دیگر نمیهای جزئی تنزل یافتهدانش

د توجه باشد و به همان صورت، یک اندیشمنشناسی، جنسیت، محیط زیست و فرهنگ بی
تواند اقتصاد را نادیده بگیرد. مسائل متعددی که توسعه، در شناس نمیسیاسی یا جامعه

ثباتی ارزی، فساد اداری، مانند تعدیل ساختاری، بیحال حاضر، با آن مواجه است، ه
از  ی بازسازی پسهای پیچیدهمحیط زیست، جنسیت، فقر، جلوگیری از نزاع و ضرورت
ر سازند. این یک گرایش عام دنزاع، بیشتر لزوم یک رویکرد ترکیبی را برجسته می

ویکردهای مختلف قِ رنگریِ مبتنی بر ترکیب و تلفیی توسعه است که تأکید بر کلنظریه
گیری مجددی نیز وجود دارد که گرایش به زمان، جهتطور همدر همدیگر است، اما به

گیری نظری عمومی یا تحقیقات عمومیت دارد و تنها به ابهام جهتبودن و عدمموضعی
نگرانه حرکتی رو به جلو است. گرا هستند، توجه دارد. یک رویکرد کلروزمره که تجربه

ی به معنی نوعی تلفیق جدید است که برداشتی تازه و متفاوت از هر رشته به نگرکل
 ها را به هم اضافه کند. دهد و نه اینکه فقط همه آندست می

تائوی توسعه مستلزم مفهومی دقیق و پیچیده از تعادل است که شامل همه ابعاد 
دد و و توزیع مجی متعادل یعنی تعادل بین رشد اقتصادی مختلف وجود باشد. توسعه
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، بخشنگریِ انتقادی به معنی عملی تعادلهای متفاوت. کلتعادل بین رشد بخش
بعاد وجود ی اتر است، یعنی تعادلی در همهتر و بنیادیمستلزم تعادل در سطحی گسترده

 نگری اشکال مختلفی دارد. ی عملی و این کلشناسی تا عرصهجمعی، از سطح معرفت
 11فصل 

داری دیجیتال و توسعه: سبک نامناسب فناوری اطالعات و ارتباطات سرمایه

 در توسعه

ی را نظر ریغهای ارتباطی و اطالعاتی بسیاری از ساختارهای نظری و فناوریگسترش 
های طور کلی و سیاستهای جدی مواجه نموده است. توسعه بهبا تغییرات و چالش

اند. کاربست فناوری اطالعات و نبوده نیمستثطور خاص هم از این قاعده ای بهتوسعه
های توسعه، مبتنی بر شکاف دیجیتال و آپارتاید سایبری است. ارتباطات در سیاست

بخشی از مطالعات انتقادی توسعه و اقتصاد سیاسی جهانی مبحث اطالعات برای توسعه
ترش و گساست و بر این نکته دارد که اطالعات برای توسعه بیش از هر چیزی متأثر از 

داری دیجیتال به عنوان آخرین موج انباشت، سبب تشدید تعمیق بازار است. سرمایه
گردد که شکاف دیجیتال، ویژگی اصلی یی سایبری میگراشهرآرمانفناوری اطالعات و 

آن است. نقش حقیقی اطالعات برای توسعه، توزیع و گسترش اطالعات برای توسعه و 
 گذاری توسعه از همین منظر است.و ارتباطات در سیاستبازاندیشی فناوری اطالعات 

 شکاف دیجیتالی

ای در مورد جریان شکاف دیجیتال وجود دارد. کنندههای فراوان و آمارهای خیرهنوشته
ریِ وداریِ دیجیتالی بر مبنای سوددهی و بهرهطور کلی و سرمایهداری بهمنطقِ سرمایه

اری دیجیتال رغبتی به رفتن به جاهایی که درصد داقتصادی است. از آنجا که سرمایه
همانند مناطق روستایی و کشورهای در حال توسعه( ندارد، منطق ) دارندسوددهی کمی 

تواند نواقص بازار را جبران کند و شکاف دیجیتال این است که مداخالت توسعه می
. فراتر از دقابلیت اتصال را به صورت غیرانتفاعی با سرعت و حرکتی جهشی پیش ببر

یا ی ارتباطات، آهای ارتباطی و توسعهاین، مسئله این است که به فرضِ گسترش راه
ی عهآید این است که آیا توستوان به توسعه امیدوار بود؟ ابهامی که در اینجا پیش میمی

برهای خطرناک برای توسعه نیست؟ اطالعات برای توسعه، اطالعات، یکی از همان میان
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های طوری که تاریخ تالشبهای را با خود به همراه آورده، العادهبینی فوقتوهم خوش
تر برای عبری سریگیرد. با این رویکرد، فناوری تبدیل به میانالمللی را نادیده میبین

های آشکار توسعه است. شود، اما این منش فقط نوعی گریز از محدودیتتوسعه می
 بنابراین، پر کردن ؛شکاف درآمدی شدیدی وجود داردنخست باید متوجه بود که امروزه 

شکاف دیجیتال در واقع، باید در راستای پر کردن شکاف درآمدی باشد، در حالی که 
طور کلی رو به رشد دهند که شکاف درآمدی و دیجیتالی بهشواهد و مدارک نشان می

 .هستند

 اطالعات برای توسعه به عنوان یک بسته عملکردی

ی اطالعات برای توسعه و ماهیت به هم مرتبط اجزای تر، ویژگی بستهمهمی مسئله
تری است که فناوری اطالعات و ارتباطات، ی بزرگفناوری اطالعات و ارتباطات و پیکره

ی های کاهشی کاهش شکاف دیجیتال با بسیاری از ایدهخود بخشی از آن است. شیوه
ال ممکن است منجر به شکلی جدید از در تضاد است: تالش برای کاهش شکاف دیجیت

در  تر این است کهی بنیادیوابستگی کشورهای در حال توسعه به غرب شود. مسئله
های اطالعات و ارتباطات باید فرهنگِ محلی و بومی و نیازهای گذاری در فناوریسرمایه

 محلی در نظر گرفته شود. 

 شهر سایبریداری دیجیتال: آرمانسرمایه

-هدهی به فرمی از سرمایشود که از شکلهای عمیق سبب میمسائل و نابرابریآیا این 
داری دیجیتال سخن بگوییم؟ در حال حاضر، مطالعات فراوان، آپارتاید اینترنتی و آپارتاید 

 ها با اشتیاق از رؤیای دیجیتالیهای رسانهدانند. تبلیغات و برنامهاطالعات را مسلم می
از فناوری اطالعات در دولت الکترونیک و آموزش و پرورش بحث شهر و استفاده آرمان

ا ی روستاها هدفی است که بی فقر روستایی، ارتباطات در همهکنند. با وجود مسئلهمی
های دیجیتال خواهد توانست کمبود حلشود، با این امید که راهاشتیاق فراوان دنبال می

 ها را جبران کندزیرساخت
 عه و مطالعات توسعهاطالعات برای توس

نظر توسعه، اطالعات برای توسعه دارای سطوح مختلفی است: نخست، این از نقطه
ا های دارد، در نتیجه بخشی از رویکرد قابلیتفناوری نشان از دانش و توانایی هر جامعه



  
 

  46 / (9کتابخوانی توسعه )مجموعه 

http://www. pooyeshfekri.com          Email: pooyeshfekri@gmail.com 

د های جدیفناوریشود، به ویژه در رویکرد توسعه انسانی. دوم، در توسعه محسوب می
اند و بنابراین، مبتنی بر استراتژیِ توسعه از باال هستند. بیشترین سرمایه حک شدهدر 

طور معمول بیش خصوصی در فناوری اطالعات و ارتباطات به -های عمومی مشارکت
ای مربوطند. سوم، فناوری روشی برای کنترل است، از همه به مشارکت فنی و سرمایه

ها در برابر ی شرکتطالعات و ارتباطات و مبارزههای نظارتی فناوری امانند قابلیت
افزارهایی که منابع نامعلومی دارند. چهارم اینکه فناوری اطالعات و افزار و نرمدزدی نرم

ش ی وابسته را پیهای قدیمی مربوط به فناوری مناسب و توسعهارتباطات دوباره بحث
 کشد. می

 گذاری توسعهاطالعات برای توسعه و سیاست

ند کتوانیم بگوییم که اطالعات برای توسعه به سان اسب تروا عمل میطور کلی میبه
سازد. پیش از هر چیز، به که کشورهای در حال توسعه را به وابستگی ابدی دچار می

گذاری توسعه، تأکید بر اینترنت درست نیست، زیرا بازتاب سوگیری طبقاتی لحاظ سیاست
های اجتماعی مهم . البته، فناوری اطالعات برای جنبشو متأثر از منافع تجاری است

بات قدرت ها از تلفن همراه در مطالگونه که زاپاتیستاها از اینترنت یا فیلیپینیاست، همان
، این کنند. با وجودیافته استفاده میهای سازمانمردم و تقویت بسیاری از انواع شبکه

رش ی متوسط بوده است. گستمختص طبقهای است که بیشتر اصوالً اینترنت، رسانه
چینی به عنوان یک رسانه اساساً مبنی بر فرض سواد و توانایی جذب یا دستگاه حروف

خلق محتوا و سواد دیجیتالی است. این را رویکرد استارباکسی به اطالعات برای توسعه 
 نامند.می
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 های توسعهآینده
بود پرسشی قدیمی است. واضح است که تنها  اینکه وضعیت توسعه در آینده چه خواهد

یک روند در آینده وجود ندارد و مسئله پیچیدگی عامل مهمی است که نباید اهمیت آن 
ه کند و بهای ممکن نظریه توسعه را مرور میرا نادیده گرفت. این فصل ابتدا آینده

ر حتمالی ههای اصلی توسعه و مسائل و مشکالت اهای کنونی هر یک از نظریهدغدغه
های اصلی توسعه، فضایی پردازد. در بخش بعد، با تشریح دگرگونیها مییک از آن
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کند. استداللی برای قابلیت بازاندیشی فزاینده هم درباره مدرنیته و هم توسعه فراهم می
با توجه به سیاست و بازاندیشی در توسعه، پیترز در انتها توسعه را نه به عنوان بهبود، 

کند. در انتهای فصل به موضوع بازسازی عنوان یادگیری جمعی تعریف میبلکه به 
شود که در آن اقتدار نئولیبرالیسم رو به ضعف نهاده و گرایش به توسعه پرداخته می

 اصالح تفکر توسعه افزایش یافته است. 
 آینده تفکر توسعه 

ستند ه ترمناسب« تحلیل»یا « دیدگاه»عبارتی محدود است و « نظریه توسعه»عبارت 
اشند. ای از نگریستن و تحلیل بها باید مبتنی بر شیوهدهند که ماهیت نظریهو نشان می

های دیگر علوم های توسعه نیستند و از حوزههای توسعه، نظریهبسیاری از نظریه
 اند. تأکید صرف بر یک نظریهاجتماعی گرفته شده و در مطالعات توسعه به کار رفته

لی نیاز های تحلیطور معمول به ترکیبی از دیدگاه، زیرا مشکالت توسعه بهاشتباه است
دارند. از آنجایی که توسعه چند بعدی است بنابراین مشکالت به سادگی در یک سطح 

شوند. این حوزه به لحاظ نظری پیچیده است و تفکر توسعه نیز دارای ابعاد حل نمی
، عالیق و منافع و تصورات و شناختیشناختی، معرفتمختلف تبیینی، روش

فعان ندهنده گستردگی ذیهای موجود، نشانگذاری است. وضعیت کنونی دیدگاهسیاست
هه ای کنونی در مواجهای توسعهبنابراین هر یک از دیدگاه های مورد نظر است؛و موقعیت

 های گوناگونی را پیش رو دارد. ها، انتخاببا تغییرات و چالش
 نظریه نوسازی

ای که سنت را به عنوان منبعی بر)هایی مانند نوسازی جدید ظریه نوسازی اکنون با نامن
های هایی مانند نوسازی سنت مطرح است. یکی از گزینهکند( و بدیلتوسعه تلقی می

های غیردولتی و پیش روی این رویکرد همکاری بین نهادهای توسعه از جمله سازمان
ه گرایانه از مدرنیته است کروند دیگر برداشت کثرت های اجتماعی سنتی است.سازمان

کننده نیستند، بلکه در بازسازی مدرنیته و خلق کشورهای در حال توسعه دیگر مصرف
 .اندهای جدید و متفاوت سهیم شدهمدرنیته
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 نظریه وابستگی

وجب احیای م نئولیبرالیسمشدن در اقتصاد جهانی، توجه به توسعه نابرابر جهانی و جهانی
د تاریخی، های جدیتفکر وابستگی شده است. بازاندیشی نظریه وابستگی شامل خوانش
 نقد کشورهای تازه صنعتی شده و احیای تفکر ساختار گرایانه است. 

 وکالسیک ئاقتصاد ن

لکه کند، بدر حال حاضر، تعدیل ساختاری دیگر تنها از یک عقیده در توسعه دفاع نمی
های تعدیل ساختاری به هدف چهره متنوعی است. تعدیل سیاست واجد رویکردهای

های ایمنی برای کاهش فقر یا در نظر گرفتن انسانی بخشیدن به آن از طریق شبکه
شود است. تضعیف نقش دولت و عمال میها در آن اِای که این سیاستبستر و جامعه

گر ران نیز قسمتی دیکاحکمرانی خوب از عالئم تعدیل بیشتر است. چرخش نومحافظه
 از این دیدگاه است. 

 توسعه جایگزین

رویکردهای جریان غالب عناصر توسعه جایگزین مانند مشارکت را اقتباس نموده و در 
های اند. قدرت توسعه جایگزین در توجه به توسعه محلی و نمایندگی گروهخود حل کرده

در قالب توسعه محلی،  های غیردولتی است.های اجتماعی و سازمانمردمی، جنبش
شود. زا مطرح میها، تنوع فرهنگی و توسعه درونموضوعاتی مثل توجه به شکست پروژه

هایی همچون مردمی یا توسعه مردمی توان به جای توسعه جایگزین از اصطالحمی
های غیردولتی تعبیر سازی سازمانایها به روند حرفهاما این اصطالح ،استفاده کرد

تر این است که بپذیریم توسعه بینانهاما واقع رود؛فراتر از سطح محلی نمیشود و می
جایگزین فراتر از آن است که یک عنوان متفاوت برای آن برگزید و بهتر است به 

 اصالحات در توسعه و از طریق توسعه روی آورد. 
 توسعه انسانی 

حیطی های زیست مغهرویکرد توسعه انسانی به تازگی به جنسیت، حقوق سیاسی و دغد
نیز روی آورده است. موضوع جدید در رویکرد  توسعه انسانی، بررسی رابطه میان سرمایه 

زمه ها، الانسانی و سرمایه فرهنگی و اجتماعی است. این وابستگی متقابل سرمایه
های خرد ممکن است گذاری و تحلیل است. به عنوان مثال عامل موفقیت طرحسیاست
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باشد. همچنین بخشی از چرخش فرهنگی در ه سرمایه اجتماعی مردمی ها باتکای آن
توسعه توجه به سرمایه فرهنگی محلی مانند دانش بومی است. رویکرد توسعه انسانی، 

 همیشه با اصالحات جهانی همگام بوده است. 
 توسعه پسا

حلی مضد توسعه همیشه مبتنی بر استقالل محلی بوده است و همیشه از قطع ارتباط 
 بخشهای رهاییحمایت کرده است. چرخشی سازنده در این رویکرد، پیوند با جنبش
شدن است. ایراد محیطی است. دغدغه دیگر این رویکرد مقاومت در برابر جهانی

وسعه تتر است. محدودیت عمده رویکرد پساپوشی از ابعاد وسیعگیری محلی، چشمجهت
ترین طوری که محتملل محلی برای آینده است، بهای فراتر از استقالعدم طرح اندیشه

 گرایی است. توسعه، محلیگزینه آینده تفکر پسا
 هاتوسعه و پیچیدگی سیاست

های ها و اولویتطور معمول دیدگاهنفعان و فعاالن مختلفی دارد که بهتوسعه ذی
 هایارزش های گوناگون مانند روابط قدرت،راهبردی متفاوتی دارند. توسعه به عرصه

را و گفرهنگی، رسوم اجتماعی و شرایط زیست محیطی مرتبط است. توسعه ذاتاً متن
اما این به معنی عدم امکان تداخل این بسترها نیست. توسعه نوعی  ،مبتنی بر بافت است

های نوسازی مرسوم و فرهنگی است. به همین دلیل دیدگاهتبادل و تعامل بین
انگارانه هستند و از این حقیقت یا بومی، بیش از حد سادهزا های توسعه دروندیدگاه

 غافلند که توسعه واقعی مبتنی بر جریانی مستمر و مداوم در سراسر طیف است. 
کشد. گذاری را پیش میهای توسعه، مسئله انسجام سیاستگسترش عامالن و اولویت

به و های دوجانذاریگالمللی، به شیوه انطباق سیاستهای بیناین مسئله در همکاری
لمللی اهای بینگذاریهای تجاری، مالی و امنیتی و سیاستگذاریچند جانبه، سیاست

های توسعه ربط دارد که نشانه روندی است که به سوی درک مشترک گسترده از تالش
 ای در حرکت است. توسعه

 گذاریپیچیدگی سیاست

ی گذارند. درک و تعریف توسعه تابعاین مالحظات بر برداشت و تعریف توسعه تأثیر می
ازی سهای پیادهاز کثرت بازیگران توسعه است و توسعه در معنی، اهداف، عامالن و روش
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توسعه انیافتگی و پسمحوری است. توسعه هدفی سیال است که در جایی بین توسعهچند
واقع شده تا این دو سر افراط را در یک خط پیوستاری به هم متصل سازد. تفکر و عمل 

ها، واقعی توسعه راهی است برای یافتن تعادل و یا توافق بین بازیگران مختلف، دیدگاه
های سیاسی، تاریخی و زیست محیطی خاص و بنابراین عالیق و ابعاد درونی وضعیت

 نگر است لمتضمن اتخاذ رویکردی ک
تفکر توسعه بازاندیشانه است. تقریباً و  -1شود: در این بخش چهار استدالل طرح می

های های نظریه یا سیاستهمواره نظریه توسعه محصول واکنش و بازاندیشی محدودیت
مند از تفکر و سیاست توسعه در طول زمان واجد فهمی الیه -2توسعه قبل بوده است. 

روندهای کلی تفکر  -3معنی بازاندیشی از بازاندیشی از بازاندیشی. به  ،بازاندیشی است
ای در رابطه با مدرنیته به سوی قابلیت بازاندیشی گرایش دارند و طور فزایندهتوسعه به

طور مداوم و به اندازه کافی بازاندیشانه نیست و باید متکی بر یک تفکر توسعه به -4
 . تر باشدایبازاندیشی بیشتر و ریشه

مثابه یادگیری جمعی این است که یک فرایند خطی نقطه ضعف بازتعریف توسعه به
مچون توان آن را با تعریف یادگیری هکند که میتکاملی از دانش انباشتی را بازنمایی می

سیاسی بودن آن است. مبارزه در 0فرایندی غیرخطی برطرف کرد. نقطه ضعف دیگر غیر
ملیتی یا دولت قدرت و امتیازاتشان به های چندشرکت این مفهوم مغفول است. مالکان

بنابراین  نند؛کنفع یادگیری و قابلیت بازاندیشی را تنها تحت فشار اقدام جمعی واگذار می
های سیاسی باشد و به اقدام جمعی در راستای به چالش بازاندیشی باید واجد سویه

 نمودن روابط قدرت توجه کند. کشیدن و متحول
  یبازساز

غالب  نفعانهای بین ذیای از مصالحه هژمونیک است که بر تفاوترشته توسعه، رشته
سیرهای تاریخی،  های جغرافیایی، خطها معلول مکانتوجه دارد که این تفاوت

های نهادی و منابع خدادادی بندی توسعه، سطوح فناوری، سرمایه فرهنگی، تفاوتزمان
شان، رویکردهای های مختلف همگام با تجارب تاریخیداریطور معمول سرمایهاست. به

ها یک کنند، اما همکاری توسعه عالوه بر همه اینمتفاوتی نسبت به توسعه اتخاذ می
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-ر غیرطوتری است که بهای از تغییر بزرگاست. توسعه مشارکتی نشانه امر فراملی

 های سیاسی و فرهنگی اتفاق افتاده است. محسوسی در نظام
 12فصل 

 جهانی شدن قرن بیست و یکم و توسعه

لیبرال است. اما این جریان ئوسیطره رویکردهای ن 1990ترین ویژگی توسعه در دهه مهم
دهد شان میرا ن نئولیبرالیسمهای متعدد آمریکا سیر نزولی بحران تغییر کرد. 21در قرن 

، شاهد 21مالحظگی حذف نظارت دولتی است. با ورود به قرن که ناشی از بی
های تجارت، مالی، نهادها، هژمونی و های مهمی در جایگاه رویکردها در حوزهدگرگونی

-از جمله دوطرفه شدن معاهدات تجاری شمال و جنوب، چند ارزی ریالنابرابری هستیم

المللی پول، تضعیف جایگاه بانک جهانی، دهی صندوق بینشدن وامشدن جهان، کم
به عنوان  المللیکسری بودجه آمریکا، تعمیق شکاف فقر شهری و روستایی، مهاجرت بین

  ...نقطه انفجار نابرابری جهانی و 
 عصر جدید توسعه 

 توان به این صورت مشخص نمود:ترین اعصار توسعه را میهمم
از اقتصاد سیاسی کالسیک تا  1800گذاری توسعه در اوایل دهه . مقدمات سیاست1

 ریکاردو و مارکس.
تا  19شدن از اواسط قرن ماندگی متأخران در جهت صنعتیهای جبران عقب. سیاست2

 .20اواسط قرن 
 .1980تا  1950کینزی در دوره  جماع. دوره پس از جنگ، ا3ِ
 .2000تا  1980جماع واشنگتن آغاز شد از . عصر نئولیبرالیسم که با ا4ِ

 توان برای آندهد که با کمی احتیاط مییکم نوید عصر جدیدی را میوقرن بیست
ها و اتفاقات مهم رشته توسعه کار برد. جریانه ای را بهای توسعهعبارت بازگشت دولت

 قرن چند دسته است:این در 
 شده جنوب در هدایت اقتصاد جهانی افزایش یافته است.( نقش کشورهای تازه صنعتی1

وسعه و یا تغییر در عامل ت« یابیمما توسعه می»به « دهیمما آن را توسعه می»( تغییر از 2
 یافته به کشورهای در حال توسعه.یعنی از مراکز کالن شهرهای توسعه
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 ها در حرکت است.های بازار به سمت دولت( آونگ از نیرو3
 گرایی توسعهکثرت

های مخصوص به خود مواجه هر نوع جامعه و هر سطحی از توسعه با شرایط و انتخاب
مثابه تنها مسیر پیش رو و قابل تعمیم به همه جوامع در حال است. خوانش توسعه به

از  ادر کننده کاال عبورای منسوخ است. چالش پیش روی اقتصادهای صتوسعه، اندیشه
 شدن با چالشآستانه صنعتی شدن است در حالی که کشورهای تازه در حال صنعتی

 ارتقای بخش خدمات مواجهند. 
 المللی توسعه همکاری بین

شدن الزم است تعادلی متفاوت بین بازار، جامعه و دولت است. تعادلی آنچه برای جهانی
گیری است و برای جوامع در حال ظهور در حال شکلتر جدید با واگذاری نقشی بزرگ

تواند مسیر این کار را تسهیل سازد. نقش در این زمینه همکاری هوشمندانه در توسعه می
 های اجتماعی والمللی توسعه کمک به کشورهای در حال توسعه، سازمانهمکاری بین

های ستشته باشد. سیاتواند مزایایی داها برای توجه به کیفیت رشد است که میجنبش
اجتماعی جهانی و اقتصاد سیاسی دموکراسی اجتماعی جهانی ممکن است مطلوب باشند 
اما بعید است که بستری برای اجماع فراهم سازند. رویکردی از اقتصاد جهانی تلفیقی با 

 تر باشد.  تواند عملیهای متعدد و مختلف میدادها و خروجیدرون
 پس از بحران 

یگر بازارهای در حال ظهور قادر به کنترل رکود آمریکا و اروپا نیستند. بحران آسیا و د
شدن مجدد و سیاست اجتماعی جهانی باشد و شاید ممکن است فرصتی برای جهانی

ا زیر ،حتی سبب نوعی دموکراسی اجتماعی جهانی شود. تحقق این امر بعید است
ت اصلی بحران در این است که بازیگران اصلی با مشکالت خاص خود درگیرند. اهمی

 ولیبرالیسم سر آمده، اقتصاد کینزی بازگشته و رهبری آمریکا روزئدهد دوران ننشان می
ای یی از تاریخ توسعهأیابد. عصر حاضر نشانه مبدبه روز در اقتصاد جهانی کاهش می

وسعه تتر، با نقش بسیار بیشتری برای کشورهای در حال ای چند قطبیجدید است. دوره
 جنوب.  -و اهمیت بیشتر برای روابط شمال
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 های این کتاب برای مادرس .3

با توجه به بحث کلی نگری انتقادی و تعادل دیالیتیکی که بین ابعاد مختلف توسعه   -
کی زمان جلو ببریم وباید ارتباط دیالیتیتوانیم چند بعد توسعه را هموجود دارد، ما االن می

 بین این ابعاد مختلف وجود داشته باشد. 
 کند. توسعه دارایسازی را برای توسعه مطرح میبه لحاظ روشی پیترز سه سویه  -

-ندتواند بلمیتوسعه ابعاد و سطوح مختلف است، دارای بازارهای زمانی مختلف است. 

 ای کهنتیجه نهایتدر با وجود این، محور و کارمحور باشد. مدت، سرمایههمدت، کوتا
رکیب تواند باشد. باید تها به تنهایی نمیکدام از اینگیرد این است که هیچپیترز می

 ها وجود داشته باشد تا ما بتوانیم به توسعه برسیم.متعادل از این
 از ودمی ش داده ما به بهتری دریافت اینجا در. است توسعه از ما دیگر، تعریف نکته  -

 افتاده تفاقا تکثر دارد. فرهنگی هایجنبه نیست، بیرونی تجلیات فقطتوسعه  اینکه
 ریبش دستاوردهای از باید که شودمی مطرح اینجادر  تئوریکی هایبحث این و است

 دانیممی ما االن. است باخته رنگ توسعه محوریاروپا. ندارد غرب و شرق و کرد استفاده
 در ربیغ توسعه. است شده مطرح اولیه هایتعریف در که نیست چیزی آن فقط توسعه
 که ستا ماشینی نظام .نیست توسعه تعبیر آن به و است شده ورشکست جاها خیلی
 خیلی ینکته یک. نباشد ما مسیر در شاید و شودمی منتهی خودش بازتولید به فقط
شود رسیم که میبه این نتیجه می هاجایگزین خواندن با ما که است این ما برای مهم

 الدنب را غرب الگوی تواننمی. امیدوار شد و به آینده وارد توسعه به دیگر مجاری از
 مشارکت با توسعه مورد در که پیشنهادی. دارد را خودش اهمیت قضیه همین و کرد

 فتعری در توسعه قالب وجه با لزوماً که است توسعه دیگر سویه ،شد مطرح مردمی
 توسعه تلفمخ هایسویه کتاب این. نیست موافق بگیرد صورت باید باال از که اش،اولیه

 .کرد استفاده آن هایایده از توانمی و است کرده مطرح را
 ایده این ما به تواندمی امر این .دارد مختلف اننفعذی توسعه که کندمی تأکید پیترز  -
 آن یقاعده باشیم، داشته ایبرنامه گذاریسیاست سطح در بخواهیم اگر که بدهد را

. دیده شود مختلف نفعانذی هایدغدغه و هادیدگاه منافع، نوعی به که است این
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از  و بینندمی را اننفعذی از بخشی هاآن از کدامهر خورندمی شکست که هاییبرنامه
 که ایبرنامه هر. شوندمی مواجه شکست با شودنمی دیده دیگر افراد منافع که آنجایی
 عاالنف به. ببیند را پایدار توسعه و محیطی زیست هایبحث باید شود مطرح بخواهد
 مدنی، هایانجمن المللی،بین نهادهای حکومت، دولت،. شود توجه توسعه مختلف
 .نشود مواجه شکست با تا شود دیده برنامه در هاخانواده

 و ارتباط عقط نه وابستگی، نه و جدید نوسازی رویکرد نه کتاب مباحث به استناد با  -
 مسائل با. نیستند جوابگو تنهایی به کدامهیچ زابرون توسعه یا و صرف گراییمحلی نه

 اشیمب داشته زادرون توسعه و گراییمحلی بحث به نگاهی باید ما دارد وجود که امروزی
 وانینق سرییک پذیرفتن و المللیبین روابط از نیازبی توانیمنمی از طرف دیگر

 گراجهان اگر اینکه و دارد را انتقادی گراییجهان پیشنهاد پیترز. باشیم المللیبین
 از خشیب بلکه نپذیریم را همه بستهچشم صورت به و باشد انتقادی نوع از شویم،می
 . کنیم غربال بتوانیم درونی فرهنگ و داخلی شرایط به توجه با را آن

 به و داد ارائه توسعه از واحد تعریف یکتوان طور کلی نمیطبق مباحث کتاب به  -
 با. یمبشناس را آن مختلف ابعاد داریم نیاز رواز این .کرد استناد تواننمی مکتب یک
 ما شرایط اب کهبرسیم  تئوریکی درک به توانیممی ما که هاستمکتب این به شدنوارد

 .است سازگار
 




