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Abstract 
 

Theoretical discussions on development and modernization argue that with 
the advent of the "post-era" age, and although the look and expectation of 
development  and  modernization  has  undergone  a  fundamental 
transformation, some countries and institutions continue to adopt a one-line 
approach to progression. However, over the past few decades, and due to the 
postmodern epistemological and cultural shift from a trans-theoretical 
perspective, a paradigmatic situation has emerged that has been critically 
criticized  by  so  many  social  science  theories,  including  development 
theories,  where  they  still  exist  in  this  alternative  theories  domain.  This 
article answers this question by asking how has postmodern epistemic 
deconstruction affected developmental mindset? It has been hypothesized that, 
in terms of the meta-theoretical tendency of fragile construction, the 
subjectivity of development which is affected by modernity paradigm will 
collapse.  The  findings  of  this paper show that while the developmental 
mindset was in a modern assumption of a single history, text and culture, it has 
now replaced by the post-developmentalist with fluid narratives and the 
proliferation of theories. This article has a meta-theoretical critical approach 
and it is written in a descriptive-analytical way. 
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  1*یقزلسفل یمحمدتق

  چکیده7

با » پساها«با ورود به عصر  شود یگفته م يدرباره توسعه و نوساز يامروزه در مباحث نظر

شده است، اما هم  نیادیبن یسیدچار دگرد يوجود آنکه نوع نگاه و انتظار از توسعه و نوساز

و توسعه را  شرفتیاز پ یخط تک کردیرو کی يریکشورها و نهادها بر ناگز یچنان برخ

و  یچرخش معرفت لیبه دل ریهمه در طول چند دهه اخ نی. با ادارندهمچنان مورد توجه 

کرده است که عمده  جادیا یمیپارادا تیموقع کی ،يفرا نظر دگاهیپسامدرن از د یفرهنگ

قرار گرفته و در بسامد  يتوسعه مورد نقد جد يها هیاز جمله نظر یعلوم اجتماع يها هینظر

پرسش  نیآمده است. مقاله حاضر در پاسخ به ا انیمسخن به  نیگزیجا يها هیاز نظرنقد  نیا

داشته  يا توسعه تیبر ذهن يریپسامدرن چه تأث یمعرفت ینوشته شده است که ساخت شکن

 يفرا نظر شیقرار است که به لحاظ گرا نیکه به سنجش گذاشته شده از ا يا هیاست؟ فرض

. دستاورد نوشتار نشان پاشد یفرو م تهیمدرن میثر از پاراداتوسعه متأ تیساخت شکنانه، ذهن

متن و فرهنگ واحد بود،  خ،یتوسعه در تجدد با فرض وجود تار تیکه ذهن یدر حال دهد یم

داده است.  ها هینظر ریو تکث الیس يها تیخود را به روا يجا» پسا توسعه« تیدر موقع نکیا

  .شده است تهنوش یلیتحل-یفیه و به روش توصداشت يفرا نظر يانتقاد کردیمقاله رو نیا
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  مقدمه -1

که در پی تحوالت  دانند یمجریانی فرهنگی و تاریخی گسترده  عموماًپسامدرنیته را 

مده است؛ با این یی و پساساختگرایی به صحنه آگرا فرا اثباتی موسوم به شناخت معرفت

در بروز و ظهور آن به مثابه  سو اینبه  1960ی دهه و اجتماع همه رخدادهاي فرهنگی

در  1930 دههپسامدرن از  واژهبوده است. البته خود  مؤثریک چرخش تاریخی بسیار 

امریکایی براي بحث از  -در جهان انگلیسی 1940 دههنقد ادبی امریکاي التین و از 

محمد رفته بود. ( به کاری مدرنیسم شناس ییبایزید بیان و ي جدها شکل نسبت

عطفی در  نقطهبه بعد  1970 دههي، اواخر پرداز هینظراز بعد  ).1396:425،پور

علوم اجتماعی  عرصهي انتقادي و رادیکال در ها هینظري مجموعه متنوعی از ریگ شکل

اختگرا و پسامدرن که ، متفکران نحله انتقادي پساس1980شد. به تدریج از نیمه دهه 

فضاي روشنفکري فرانسه را در سیطره خود داشتند، نقدهایی اساسی را متوجه 

ی موقعیت پسامدرن بخش تینیعي براي ا نهیزمي مدرنیته ساختند. این امر خود ها انیبن

یی جدید، تنوع، مسئله امکانی و حادثی . تکثرگرا1.نوپدید گردید کامالًبه منزله شرایط 

و چند ظرفیتی بودن به عنوان بخشی از مختصات عصر پسامدرن، به نقد  قبودن حقای

ی مباحث رادیکال و فرا نظري زمان همي توسعه دامن زد. در ها هینظررادیکال مکاتب و 

به  کردند یممعرفی » پساتوسعه«که خود را در ذیل  ها آن، 1980 دههمدرن، در  پست

ی معن یبي امپریالیستی و مفهومی ا پروژه، را گفتمانی اروپامحور» توسعه« واژهصراحت 

تصور «از امکان  رفته رفته) 193:1395خوانده و در آثار خود آن را رد کردند. (ضیائی،

از نهج انتقادي  متأثرسخن به میان آمد. آشکار بود این دگرگونی » يا پساتوسعهعصري 

  ي پسامدرن بوده است.ها هینظرو شالوده شکنانه 

با  ها»عصر پسا«یی و گرا فرا اثباتدر همراهی با شرایط » توسعه«یده با این اوصاف ا  

 ،»محور اخالقتوسعه « ،»پایدارتوسعه « ،»انسانیتوسعه « معانی و تعابیر جدیدي مثل

  وارد حوزه مباحثات نظري و روشنفکري شد.» بومیتوسعه « و» انتقاديتوسعه «

 توسعه؛ معرفتی پارادایم سه از گذار با دهد یمارزیابی فرانظري و انتقادي نشان   

تتمه  و )وابستگی(مکتب  مارکسیستی تئوري ،مدرنیزاسیون)( ينوساز نظریه

                                                      
و اغلب بدنام دیگري در جمع پیشگامان پسامدرن  آشنامتفکر برجسته که در متن اشاره شد، حال اسامی  جداي از آن چند .1

: استنلی فیش و فرانک لنترشیا در نقد ادبی و حقوقی، کاترین مک کینون و اندریا دورکین در نقد خورند یمبه چشم 

ن در هنر و معماري، لوس ایریگاري در نقد علم و ریچارد فمینیستی، ژاك الکان در روانکاوي، رابرت ونتوري و آندریاس هویس

  )14:1391هیکس،( ی.شناس شناخترورتی در مبانی فلسفی و 
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 اکنون» توسعه جهانی هینظر« یعنی 1960 و 1950دهه  نوسازي نظریه

 نشان پساتوسعه منظر از وارد . نقدهاياست رفته آب ،ها هینظر آن عملی يها يبلندپرواز

 شد، ابداع و خلق دوم جهانی جنگ از پس فرداي در که وسعهت دواژهیکل که دهد یم

 جهان نیافتگی توسعه درباره اول، جهان لهیوس به که بوده يا رابطه و ابداعمنزله  به همانا

 حداقل به معناست یب میینگواکنون اگر  ولی شده توجیه ایدئولوژي یک مثابه به سوم

  .است بنیادین نیازمند دگرگونی

ساخت شکنی) معرفتی شناختیِ ( يواسازکه  سؤالپاسخ به این  این مقاله در  

 که کند یمرا مطرح  فرضیه این ي توسعه داشته است؟ها هینظري بر ریتأثپسامدرن چه 

پارادایم مدرنیته  ازتوسعه متأثر  ذهنیت پسامدرن،شکنانه  ساخت گرایش لحاظ به

 نقدهاي پس در فروپاشی ینبه عبارتی دیگر، ا .پاشد یمدر موقعیت جدید فرو  (تجدد)

در . شود یم ریناپذ اجتناب» توسعه غایت« و» توسعه شناسی معرفت« پیرامون انتقادي

 فرض با مدرنیته، در پیشرفت و توسعه ذهنیت که حالی در دهیم نشان آنیم بر واقع

 به نیز توسعه ذهنیت ها،»پسا« یا ها»پایان« موقعیت در بود، متن واحد تاریخ وجود

به منظور تحلیل و اثبات . شود یم منتقل ها هینظررویکردها و  تکثیر و لجانخ حالت

پرسش مطروحه، نوشتار حاضر در دو بخش تنظیم شده است. در بخش نخست پس از 

ارائه بحثی نظري درباره دگرش توسعه و معانی نوآئین آن، با استفاده از رهیافت فرا 

مکتب ارتدوکس (توسعه «بیستم شامل نظري دو پارادایم مهم توسعه و نوسازي سده 

رخ داده  ها آنو تغییراتی که در » مکتب وابستگی)( یستیمارکستوسعه «و » نوسازي)

. بخش دوم به بررسی ماهیت پساتوسعه در عصر پسامدرن شود یماست، بررسی 

به عبارت دیگر در این بخش پیوند واسازي رادیکال پسامدرن با ماهیت ؛ اختصاص دارد

. در اینجا بعد از ایضاح منطق این دگرگونی معرفتی، ردیگ یمورد توجه قرار توسعه م

آن بر مقوله توسعه مورد ارزیابی انتقادي خواهد بود. در پایان نیز به عنوان  ریتأثبسامد و 

» توسعه بومی ِکشور«ي به امکان بهره گیري از این رهیافت در ا اشارهدستاورد پژوهش، 

  مفهوم توسعه ضروري است. دربارهاما ابتدا بحثی نظري ؛ نکاتی عرضه خواهد شد

  

  ادبیات پژوهش -2

اخیر مورد توجه متفکران و  هاي سالهرچند این موضوع چالش برانگیز و انتقادي در 

اندرکاران امر نوسازي و پیشرفت قرار  کشورهاي جهان سوم و در حال توسعه و دست

عمده در زمینه رهیافت انتقادي  گرفته است، اما در طول دو دهه اخیر چند اثر
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پساتوسعه که بسامد رویکرد پسامدرن است منتشر شده است. در ادامه به چند نمونه 

  :ردیگ یممورد توجه قرار  ها آن خألاشاره و 

به بررسی مفصلی از » ی توسعهشناس جامعه«) در کتاب 1390( يعنبرموسی   

و پرداخته است. او با دستمایه قرار س به این 1975ي توسعه و پیشرفت از دهه ها هینظر

دادن رهیافت انتقادي و پساتوسعه، به ارزیابی مفاهیم جدید ضدتوسعه، پساتوسعه، 

توسعه انتقادي، توسعه مارکسیستی، توسعه مشارکتی و بومی پرداخته است. هدف 

 نوشتار، ترسیم فرایند بازاندیشی در توسعه است. از این رو با تمرکز بر مفاهیمی چون

محور را به آزمون -انسان، تاریخ، فرهنگ بومی، امکان عملی شدن نوعی توسعه بوم

وجه تطبیقی انتقادي را در  تر کم. با این همه مشکل اثر مذکور آن است که گذارد یم

بین دو راهی اتخاذ  رسد یمي کالسیک توسعه مبنا قرار داده و به نظر ها هینظربررسی 

  توسعه مانده است.ی و روش استراتژي علمرویکرد 

به یک بررسی » شدن یجهاننوسازي، توسعه، «) در کتاب 1391( يرزادیشرضا   

تاریخی توصیفی از مفاهیم توسعه و مکاتب دست یازیده است، لیکن جز پرداختی 

ي دیگري ندارد. در ا نکتهپسا استعمارگرایی)، پساتوسعه (ي انتقادي ها هینظرمقدماتی به 

ي ها افتیرهکرد این اثر، منبعی مفید براي ارزیابی مختصر تمام عین حال باید اعتراف 

یک کتاب درسی و آموزشی  فیتأل عموماًهدف نویسنده  رسد یمنظر  به توسعه است.

  بوده است.

ی تیروا :ایرؤفراسوي رنج و «) در اثري دوجلدي با عنوان 1395( يمنوچهرعباس   

ي و فکري از منظر ضرورت ا شهینداي ها نظامبه بررسی تاریخ » پارادایمی-داللتی

پرداخته است. کتاب رویکرد هنجاري انتقادي  افتهی توسعهي نیک و ا جامعهدستیابی به 

اسالمی، -دارد. نویسنده پس از بررسی مختصر روند تفکر توسعه در غرب و اندیشه ایرانی

نشان  اما مطالعه کتاب؛ اخالق محور ارائه دهد-تالش کرده نوعی توسعه انسان محور

مشکل اساسی آن است که اثر در عین حجیم بودن، چندان به خود توسعه  دهد یم

  الي مفاهیم مغلق فلسفی و نظري گم شده است.تمرکز نکرده و بحث مذکور در   البه

امپریالیسم و «) تحت عنوان 1999کارتر (اثر مشترك باربارا هارلو و میا  تاًینها  

وجه است. این کتاب از موضعی انتقادي و با استفاده از در این زمینه قابل ت» شناسی شرق

هند، تالش در خور تحسینی براي  قاره شبهتجربه پیوند استعماري میان انگلستان و 

خطی و غربی (عصر امپریالیسم کالسیک) را به نمایش  نشان دادن اثرات توسعه تک

ند) پرداخته و در ضمن بریتانیا و هتجربه (گذاشته است. در عین حال کتاب تنها به یک 
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  .برد یمي رنج فقر نظراز 

ي موجود، ها نقصانو  شده انجامي ها پژوهشبا مالحظه و توجه به این مطالعات و   

سه مکتب عمده  طرفانه یبمقاله حاضر کوشیده است از دیدگاه فرا نظري به ارزیابی 

تالش کرده نشان توسعه بپردازد. در عین حال با تمرکز بر آثار شالوده شکن پسامدرن 

روایت اصلی) در پیوند با توسعه (دهد چگونه در هر مقطع تاریخی گفتمان و پارادایم 

ي جایگزین و بومی سد شده ها هینظري ریگ شکلدانش و نفوذ غربی رشد یافته و امکان 

است. شاید این گشایش نظري بتواند به گشایش راهی نوآئین در بستر جامعه بومی براي 

  متفاوت در توسعه کمک کند. انتخاب راهی

  

  ی بر معناي توسعهتأمالتمبانی نظري:  -3

مفاهیم علوم اجتماعی است. این واژه  نیتر مغلقو در عین حال  ترین مهمتوسعه یکی از 

فهمیده » رشد« و» ترقی«، »تکامل«، »تحول«، »تغییر«در همروي با کلماتی چون 

ه به شکل ناگزیر در پیوند با این واژگان به عبارت دیگر هر بحثی درباره توسع؛ شود یم

تمام آنچه به ایده توسعه  دهد یمبراي نمونه پژوهش ویلیس نشان  آشنا قرار دارد.

) همین 10:1393. (ویلیس،شده استبه شدت با مفهوم مدرنیته عجین  شود یممربوط 

وسعه را معناي خود که ت نیتر گستردهجا به تعجیل روشن کنیم که مدرنیته یا تجدد در 

، به معنی مدرن شدن و تازه شدن است. مدرنیته مردم را در زمان قرار شود یمنیز شامل 

اقتصادي و جوامع مبتنی  ژهیوي ها نظامي است براي توصیف ا دواژهیکل. مدرنیته دهد یم

غربی که شامل صنعتی شدن، شهري شدن و افزایش استفاده از فناوري است  تجربهبر 

، مترادفی »توسعه«غرب) جدا شده و در سراسر جهان با عنوان خود (که اینک از زمینه 

  براي انتشار مدرنیته شده است.

 يها ییتوانا یا ها تیقابل آن طی که است فرآیندي معناي به توسعه معمول،طور ه ب  

 خود کامل و طبیعی حالت به یش آن و یافته تحقق زنده موجود یک یا یش کی بالقوه

و سیاستمدار سوئدي االصل، در  اقتصاددان)، 1898-1987میردال (گونار . دیآ یمر د

توسعه : «سدینو یمی شناخت ستیزبر پایه همین تلقی » توسعه چیست؟«کالسیک  مقاله

 همین اساس ) بر21:1395(میردال،» همانا حرکت رو به باالي کل نظام اجتماعی است.

 و گیاهان طبیعی رشد به اشاره يبرا مجازي یا استعاري يا گونه به مذکورواژه  که است

شناختی وارد مباحث علوم اجتماعی  بعدها این استعاره زیست. رود یم کار به حیوانات

شد. از نیمه قرن هجده تا نیمه قرن نوزده توسعه به معناي گذار از حالتی معمولی به 
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  .شد یمتفسیر  تر کاملموقعیتی 

(از حالتی قدیمی به جدید) » گانه گذاردو«ي ها دهیازمان با وقوع انقالب صنعتی  هم  

 تر قیدقهم اهمیت یافت: عبور از وضع ساده به پیچیده، از بد به بهتر و به معناي 

گسست از سنت و ورود به عصر مدرن. این گذارها به معناي کنش خوب در مسیر 

ی شد مترادف» يا توسعهعقالنیت «دستیابی به اهداف مطلوب بود. با آغاز سده نوزده ایده 

) به 51:1382عنبري،( سکوالریسم و پیشرفت.«براي کلیدواژگان عصر جدید یعنی 

یافتگی و پیشرفت عبارت بود از مواجهه با تقدیر عصر مدرن و تالش  همین ترتیب توسعه

ساز سلطه جهانی نوعی  براي ذهنی کردن آن. با برآمدن عصر تجدد، ایده توسعه زمینه

ي ها فرهنگمعنایی غربی داشت و این در حالی بود که تلقی از تاریخ پیشرفت شد که 

به سرعت از امکان انتخاب صور گوناگون حیات زیستی و بومی خود » دیگري«و » غیر«

نوموس «، »خدا«. در یک تلقی اومانیستی باید اضافه کرد حال به جاي شدند یممحروم 

مشخص کننده ، »عینیت گرایی-تجربه محوري«قوانین ساخت بشر) و »(انسان ساخت

شناختی و  به این ترتیب خط پیوندي معرفت ي توسعه شد.ها برنامهماهیت و غایت 

اخالقی میان رویکردهاي کالسیک پیشرفت در قرن نوزده با ایده توسعه سده بیستم 

قابل ردیابی بود. براي مثال ایده توسعه مارکس به اقتضاي فلسفه ماتریالیسم تاریخی بر 

در قرن » ترومن«مبتنی بود. با همین معنا و درك است که نظریه ناگزیر بودن پیشرفت 

 نقش ترومن . با این تفاوت کهشود یمبیستم، درباره نوسازي و توسعه قابل درك 

  )32: 1396قزلسفلی،. (داد یم يدار هیسرماجهان  انساالر فن و متخصصان به را پرولتاریا

 1940بین  هاي سالست در خالل ي امثال گابریل آلموند تصریح شده اها پژوهشدر   

مطالعات مربوط به توسعه و نوسازي رشد قابل توجهی پیدا کرد.  1960تا 

توسعه  اقبال و دوم جهانی جنگ از پس مناسب ) چرا که شرایط445:1379(آلموند،

 تولید افزایش حسب بر و اقتصادي و کمی معناي در را توسعه مفهوم غربی، خطی تک

 يها يتئور ترین مهم حال عین در و نخستینی طرح براي يا نهیزم به مادي کاالهاي

توسعه به معناي دستیابی به پیشرفت اقتصادي و اجتماعی «بر این اساس . داد نوسازي

نیافتگی (بازده تولید پایین، رکود، کسادي، فقر)  از طریق دگرگون ساختن شرایط توسعه

نیافته، کم توسعه یا در حال وسعهدر کشورهایی است که با عناوین مختلف مثل فقیر، ت

 پیتر برنز آشکار که چنان) لذا 287:1392(آوتویت و باتامور،.» شود یم توسعه به آن اشاره

توسعه به معناي تغییرات اجتماعی و اقتصادي کالن و منظم، مستلزم «ساخته است 

 صلح، سپاه ،التین آمریکاي در آن بازمان  هم). 196:1385(برنز،» ي دقیق استزیر برنامه
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 حال عین در. دواند ریشه پیشرفت براي اتحاد و فقر با ستیز ترومن، چهار اصل برنامه

 دو این از ناشی ناتوانی احساس تشدید عمومی به اذهان در یافتگی توسعه کم مفهوم

علل  دربارهي داغی همچنان ها مناقشهیی چند پس از آن، ها . دههکردند کمک

ي ها دگاهید دهنده نشانتوسعه در جریان بوده است که این همه  يها راهنیافتگی و  توسعه

آن  ریتأثی زاییده آن و الملل نیبي، اقتصاد دار هیسرماماهیت توسعه  دربارهمتفاوت  قاًیعم

داري، سوسیالیستی و ي توسعه در جهان سوم و رقابت ادعاهاي سرمایهاندازها چشمبر 

صلی در ادامه نوشتار تمرکز بر این رویکرد بر سر راه حل توسعه است. هدف ا گرا یمل

توسعه در  گفتمان انتقادي است که به چه دالیلی به تعبیر زاکس در پس و پشت

 بوده و گفتمان سازي پنهان مداري قدرتمقوله «ي، ا پساتوسعهي ها هینظرچارچوب 

  (Sachs,1992: 21-25). ».است

  

  مکتب نوسازي)( خطی توسعه تک پارادایم -4

تجربه تاریخی، دوران بعد از جنگ دوم جهانی، عصر اقتدار و نفوذ پارادایم مطابق 

چه در ساحت نظر و چه در عرصه عمل معرفی شده است. بر این » خطی توسعه تک«

 جنگ از پس آمریکا تفوق سایه در مدرنیزاسیون که و توسعه به مربوط يها بحثاساس، 

 ها يامپراتورناشی از تجزیه برخی  خألدوم، نگرانی از گسترش جهانی کمونیسم شوروي، 

 به کمک بر مبنی ترومن مارشالبرنامه سرانجام فضاي مناسبی که براي حمایت از  و

. گرفته بود، به صورت کثیر وارد علوم اجتماعی شد شکل توسعه بهمند  عالقه کشورهاي

بر ین، دانیم کشورهاي پیروز در جنگ دوم جهانی، پس از پایان نبردهاي سهمگ نیک می

و کارسازترین  نیتر مناسب، 1930 دههي اقتصادي ها بحرانشدند ضمن پیشگیري از  آن

با  زمان همکنند.  سیتأسالمللی در زمینه پیشرفت و دموکراسی را  ي بینها سازمان

شدند؛ صندوق پول،  سیتأسسه موسسه مهم  1944در سال » برتن وودز«کنفرانس 

در زمینه تعرفه و تجارت (گات). همسو با این تحوالت نامه عمومی  بانک جهانی و موافقت

از نقش آمریکا به عنوان یک  1949جمهور وقت آمریکا، در سال  هري ترومن رئیس

او فقر و سطح پایین  دهیعقبازیگر کلیدي در بازسازي و توسعه جهان سخن گفت. به 

ت، بلکه ي جهان نه تنها براي مردمان این مناطق بد اسها بخشتوسعه در دیگر 

است. او در این  آور انیزهمچنین براي صلح و رونق امریکا و دیگر جوامع صنعتی هم 

) 51:1393(ویلیس، » ي توسعهزیر برنامهشروع  نقطه«سخنرانی که اغلب از آن به عنوان 

باید به  افتاده عقب، بر این مسئله متمرکز شد که در بحث نوسازي، مناطق شود یمیاد 



  

 الملل دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین

 

 1398و زمستان  زیی/ پا2/ شماره دومدوره 

538 

بیش از نیمی از مردم جهان در شرایطی زندگی «بدیل شود. به نظر او ت ها یغرباولویت 

، ندیها يماریب؛ غذایشان ناکافی است، قربانی انواع زند یمکه شانه به شانه فاجعه  کنند یم

آسیب و تهدید  هیماها نه تنها براي خودشان  اقتصادشان بدوي و راکد است. فقر آن

؛ )9:1395(میردال، فرانک و دیگران،» مضر است. است، بلکه براي مناطق ثروتمندتر نیز

کشورهاي در حال توسعه و فقیر قادر  گفتند یم» ییگرا توسعه«به عبارت دیگر، حامیان 

کشورهاي غربی) مورد حمایت و خارج (به توسعه اقتصادي نیستند. به شرط آنکه از 

یافتن بیش از پیش  پشتیبانی مادي و معنوي قرار گیرند. به این ترتیب فضا براي اهمیت

به راستی  توان یمروستو فراهم شد. کسی که او را » دکترین مراحل رشد اقتصادي«

) از پنج 1960»(مراحل رشد اقتصادي«کاهن اعظم نظریه نوسازي لقب داد. او در کتاب 

) 1 .)121:1389پیت و هارت ویک،( دوره تحول و توسعه سخن به میان آورده است.

) عصر مصرف انبوه. 5بلوغ،  مرحله) 4) مرحله خیز، 3شرط خیز،  ) پیش2جامعه سنتی، 

)، همانا مانده (عقب یسنت جامعهکه از خصوصیات  داد یمدر این راستا او توضیح 

. روستو کند یماست که گسترش تولید و هر نوع تحول را تحدید  فنّاورانهي ها تیمحدود

ه دوران پیش از نیوتن متصف ي ذهنی بها شیگراو  فناین جوامع را از نظر علم و 

و  روند یماز بین  ها تیمحدوددوم برخی از این  مرحله) در 156:1394. (نراقی، کند یم

. البته در این مرحله هنوز جوامع از درون رشد رندیگ یماین جوامع در پویش انتقال قرار 

. روند یماز بین  ها تیمحدودي تر شرفتهیپدخالت کشورهاي  واسطه، بلکه به کنند ینم

و این مهم به کمک  دیآ یمبدین معنا که در این مرحله شرایط مقدماتی خیز فراهم 

کوتاه خیز در  مرحلهکه در  کند یمکشورهاي پیشرفته غرب نیاز دارد. روستو اضافه 

درصد  10درصد به  5درآمد ملی از  انداز پسگذاري خالص و  شرایط بد، سهم سرمایه

، در 1783-1803هاي  مثال، این مرحله در بریتانیا در سال. براي کند یمافزایش پیدا 

رخ  1950هاي بعد از  و در مورد هندوستان در سال 1787-1900هاي  ژاپن، در سال

ي نوین محدود به فنّاورمشاهده کرد، اما  توان یمداده است. گرچه روند صنعتی شدن را 

ی است. در مرحله بلوغ خیز در واقع همان انقالب صنعت مرحلهي برتر است. ها بخش

گذاري افزایش محسوس پیدا  و نرخ رشد سرمایه شوند یمتولیدات صنعتی متنوع 

از منابع موجود  توانند یمبلوغ، رهبران آن جامعه فرضی  مرحله. با فرا رسیدن کند یم

ي استفاده کنند. در این مرحله البته بوروکراسی وسیع و گسترده ا تودهبراي مصرف انبوه 

  یاز است.مورد ن

 تحت 19سده  از که بود توسعه به مربوط قدیمی نظریات راستاي در نظریات این  
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ي علوم اجتماعی و ها هینظر عمومتأکید  مورد روشنگري و مدرنیته ذهنیت ریتأث

مهر جامعه  از گذار اثباتی، علممرحله  به فلسفی -دینی مرحله از گذار. بود متفکران آن

 ابزارگونه همبستگی از گذار ي،دار هیسرما به فئودالیته از گذر سودپیوند،جامعه  به پیوند

یی آشکار بود: جوامع ا مرحله هینظرپیامدهاي سیاسی این . غیره و اندامواره همبستگی به

. کردند یمغرب تقلید  1سنتی خواهان توسعه باید فقط از نمونه از پیش امتحان شده

  )123:1389(پیت و هارت ویک،

 و به ویژه در دوم جهانی جنگ از پس که مدرنیزاسیون و سیاسیتوسعه  نظریات  

 تاریخی، عالیق ریتأث تحت نکهیا ضمن گردید، طرح 1960 و اوائل 1950 يها دهه

 تصورات اساس بر بود، گرفته شکل جدید یالملل نیب نظامی و سیاسی ،فنّاورانه

 که زمانی آن در« بودن نریمو قول به. بود استوار هم تجربه تاریخیِ خاص ریناپذ اجتناب

 جهان حال، هر در. بود آمریکا به ویژه و ها یغرب تسلط در جهان شد، مطرح ها هینظر این

 کمک طریق از رشد يها هی. نظررفت ینم شمار به عمده قدرت جهانیصحنه  در سوم

 جهانی تصویر این با که بود قائل پیرامون قبال در مرکز براي مسئولیت نوعی خارجی،

  .)293: 1385بودن،.» (واندخ یم

 يروشنگریک نکته مهم نسبتی بود که از حیث تقارن و تشابه میان متفکران عصر   

سده هجدهم)، نظریات پیشرفت اندیشمندان نسل اول علوم اجتماعی با عموم (

خطی نیمه قرن بیستم وجود داشت. براي مثال هوزلیتز، آلبرت  توسعه تک پردازان هینظر

والت وایتمن روستو بر پیوند میان غرب صنعتی و فرایندهاي توسعه هیرشمن، همپاي 

 و هانتینگتون هیرشمن، مثل دیگر برخی و تصریح داشتند. تأکیددر جهان سوم 

 پاشیدگی هم از و انحطاط تعادل، بر پیوند مذکور از امکان عدم تأکید نیدر ع ایزنشتاد

به شکل قابل  ي این متفکرانها دگاهیددر چارچوب نقد فرا نظري، . گفتند یمهم سخن 

امیل  تونیس، فردیناند وبر، مارکس، کارل چون اندیشمندانی نظریاتادامه  توجهی،

در کوته گفتی متافیزیکی در این جمله  توان یماین پیوند را  .شد یممحسوب  دورکهایم

  .)288:1392(آوتویت،» پا جاي پاي غرب بگذارید« خالصه کرد:

تجدد) از ( تهیمدرنکاتب نوسازي، توسعه را همان گسترش ه طور خالصه تمام مب  

در جوامع جهان آن (غرب صنعتی) و پذیرش و سازگاري با ممتازتر (محیط خارجی 

نیافتگی را بر اساس موانع سنتی و  این در حالی است که توسعه ؛ وکنند یمسوم) تعریف 

                                                      
1. already –proven example 
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الواقع  فی 1970تاد در دهه اما انتشار آثار ایزنش؛ کردند یمساختاري جوامع فقیر تبیین 

 داد یم. پژوهش درازدامن او نشان شد یمآگهی ترحیم براي نظریه نوسازي محسوب 

ي مدرن ها نمونهبه  مانده عقبي جوامع آسا معجزهي داده شده دگرگونی ها وعدهعلیرغم 

ود فقر، بدهی روزافزون، انواع فشارهاي سیاسی و رک آور سرساماتفاق نیفتاده بود. افزایش 

 رسد یمی مکتب نوسازي بود. به نظر نیب خوشی، هریک دال بر نفی درپ یپاقتصادي 

  ي رقیب یعنی مکاتب مارکسیستی آماده بود.ها دگاهیدشرایط براي طرح 

بیش از این تداوم یابد.  تواند ینمنشان دادند ایده نوسازي  1960عوامل دیگري از دهه 

 و فمینیسم)زنان (حامیان حقوق  بزها،س سیاهان، اعتراضی دانشجویان، يها جنبش

خود جوامع صنعتی هم درگیر بحران  دادند یمنشان  )ها یپیهي ضد فرهنگیِ (ها انیجر

 در يا منطقه يها جنگ که بود . این در حالیاند بحرانمشروعیت و انواع رو به تزاید 

ه جاي ب الئوس و کامبوج ویتنام، ملل ي زیادي برايها یرانیو شرقی، جنوب آسیاي

، این وقایع و تحوالت همگی داد یمپژوهش منصفانه گن ذیر نشان  که چنانگذاشته بود. 

 مألویتنام بر  آور شرمی علوم اجتماعی با فاجعه طرف یبایده «حکایت از این داشت که 

 ي متفکرانها مخالفتبه این ترتیب نقدها و ) 21: 1366ذیر، گن» (شده است.

که از سوي امثال گاسفیلد، برینگتون مور، فرانک و  ازينظریه نوس بر طلب دنظریتجد

 .افتی یمرودلف، اسکاچپول طرح و بسط یافته بود اهمیت روز افزون 

 )Gusfild,1967 و Rudolph,1967رك:(

  

  مکتب وابستگی):توسعه (ضد  مارکسیستی پارادایم -5

بررسی قرار  غرب مورد انداز چشمنظریه نوسازي مقوله توسعه و مدرنیزاسیون را از 

هم او  –، این در حالی است که مکتب وابستگی در پیوند و همروي با مارکسیسم دهد یم

برمال بر آن است ضمن  -کند یمکه خود را ضدتوسعه سرمایه دارانه و غربی معرفی 

امپریالیسم در جوامع پیرامونی، خود را نظریه جایگزین و بالطبع بهترین انتخاب  کردن

 نظریه به انتقاد نیمؤثرتر و نیتر سختسوم بداند. در همین راستا  براي جوامع جهان

 واضعان به که است شده ارائه پژوهشگران از گروهی سوي از مدرنیزاسیون و نوسازي

 ریتأثشکل گرفتن پیشینه تئوري وابستگی، تحت  هاي . سالشدند مشهور وابستگی

ي ها شورشرگیت و مسائل مربوط به شورش سیاهان، جنگ ویتنام، ماجراي وات

از شکست آرزوهاي توسعه در  متأثرهمچنین  ها آنبود.  1960 دههدانشجویی  -فرهنگی

این دسته از متفکران ) 460:1379جهان سوم و به ویژه امریکاي التین بودند. (آلموند،
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 میشناس یمچپ به فلسفه مارکسیسم نزدیک بودند اما به معنایی که از یک مارکسیست 

بیشتر مایل بودند از دکترین اقتصاد سیاسی مارکسی  ها آن. گرفتند ینمار در آن طیف قر

نیافتگی جهان سوم بهره  ی براي فهم علت عدم توسعهشناخت روشبه عنوان دستگاه 

ببرند. با این لحاظ باید متوجه تفاوت مارکسیسم سده نوزده و چپ نو در مواجهه با 

 هرچقدر بد غرب، گسترش کالسیک سممارکسی طبق فلسفه خطی توسعه بود. روایت تک

 استناد به چپ نو اما آثار مثبت دارد، بسا چه و است امري ناگزیر تاریخی جهت از اما

 بیشتر گرفته، صورت يا توسعه در هر مکانی« کشورهاي جهان سوم اعتقاد داشتتجربه 

عه به تعبیر درست پیت و هارت ویک، توس) 112:1386هال،. (است بوده وابستهتوسعه 

با خشونت، انقیاد  توأمهمراه بوده است: سلطه  ریناپذ جبراني ها نهیهزمذکور با 

مستعمرات و چپاول گسترده مردمان، منابع و مازاد کشورهاي غیر غربی از آمریکاي 

) به نظر 155:1389التین تا قلب آسیاي جنوب شرقی. (پیت و هارت ویک،

نیافتگی امریکاي التین پیامد توسعه  مکتب وابستگی، موقعیت توسعه پردازان هینظر

که صنعتی شدن در شمال پیامد این جریان بود. آندره  طور هماني بود، دار هیسرما

  نامید.» نیافتگی توسعه توسعه«گوندر فرانک این وضعیت را 

زا  درون علل برخالف باید را توسعه نیافته جوامع در ها یماندگ عقب ریشه نتیجه اینکه  

 در طی خارجی عوامل ریتأث است باید در شده مطرح نوسازي کرانکه از سوي متف

به . کرد جستجو مناطق ماوراء بحار این بر امپریالیسم حاکمیت یعنی اخیر يها سده

اقتصاد سیاسی «ي از کتاب ا عمدهکه پل باران بخش  میکن یمهمین دلیل مشاهده 

 مباحث اص داده است. دري غالب توسعه غربی اختصها هینظررا به نقد بنیادین » رشد

 مقتضیاتجانبه  همه فراگیري بر اشاره ضمن چگونه که شود یم مالحظه گروه این

 و ماندگی عقب شرایط که شده تأکید مهم نکته این بر يدار هیسرما سیستم

 بوده اخیر دهه چند در جدید روابط محصول و داده رخ توأمان دو هر یافتگی، توسعه

  .است

 از معاصر مارکسیسم میان در عمده گسستدهنده  نشان باران، ي گستردهها پژوهش  

 سوم جهان اقتصادي رشد پیرامون کالسیک درباره فرایندهاي تاریخی مارکسیست هینظر

نیافتگی در قرون اخیر،  طبق استدالل پل باران، پیش از پیدایش شرایط توسعه است.

. وجه تولید و نظام بردند یموبیش مشابهی به سر  عمده کشورهاي جهان در وضعیت کم

برقرار بود. استبداد شرقی و نظام فئودالی غربی  جا همهاجتماعی و سیاسی فئودالی در 

وجه تولید یعنی استثمار مازاد تولید  حالي جدي بودند اما به هر ها تفاوتداراي 
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 طپیدایش رواب آنکهي اجتماعیِ جهان آن روزگار یکسان بود. تا ها نظامکشاورزي در همه 

شد.  افتهی توسعه جهان به نیافته توسعه مناطق از مازاد پیوسته انتقال موجب استعماري

با آغاز فعالیت کمپانی هند شرقی، اوضاع دگرگون شد. طبق برآوردي در فاصله  که چنان

هند به  قاره شبهمیلیون پوند از  1000تا  500، ثروتی معادل 1820و  1750هاي  سال

 دو نیافتگی توسعه و یافتگی این ترتیب این دیدگاه او که توسعه انگلستان گسیل شد. به

بعدها  را پل باران يها هی) نظر26-28: 1358 باران،(ناد قابل درك است.  سکه یک روي

  پی گرفتند.) ECLA( اکال به با گرایش چپ موسوم پژوهشگران از گروهی

نیافتگی در  توسعه داري و سرمایه«با کتاب  گوندرفرانک در همین راستا آندره  

 مسئله با نوسازي و توسعه اندیشه برخورد يها وهیش بررسی ، همراه با»امریکاي التین

 شیلی و برزیل کشور دوتجربه  بر را خود نظرات اقتصادي،توسعه  و اجتماعی دگرگونی

او با تمرکز بر عواقب بد ناشی از تجربه استعمار در این مناطق تأکید داشت . قرار داد

با الگوهاي وارداتی  توانند ینمان این مناطق و دیگر کشورهاي توسعه نیافته هرگز مردم

به اهداف توسعه واقعی دست یابند.  اند آمدهغرب) مادرشهر (ي که از مراکز ا دهیفا یب

 که کرد یم استدالل غرب، نوسازي نظریات به انتقاد در ) وي52:1395(فرانک،

 که است وضعیتی خود این و شده ایجادزا  برون املعو نتیجه دراساساً  نیافتگی توسعه

 وضعیتی نیافتگی توسعه وي دهیعق بهاند.  نکرده تجربه را آن هرگز صنعتی کشورهاي

 در نیافتگی توسعه رو، این از. است شده تحمیل سوم جهان کشورهاي به که است

امر  فرانک، یربه تعب. کشورهاست از دیگر گروهی یافتگی توسعه جهینت کشورها از گروهی

از دیدگاه او، در وضعیت اند.  سکه یک روي دو نیافتگی، توسعه و اقتصاديتوسعه ثنوي 

نیافتگی جز پناه بردن به  وابستگی براي کشورهاي پیرامونی، هیچ راه خروجی از توسعه

تنها امپریالیسمِ جهانی نیست  کند یمیک انقالب سوسیالیستی وجود ندارد. هم او اضافه 

است، بلکه همکاري  داشته نگه نخورده دستساختار اساسی را براي چندین سده  که این

یک طبقه وابسته درون جوامع توسعه نیافته هم در تشدید تاریخی این روند مهم بوده 

ساختار وابستگی دست طبقات حاکم داخلی را در مکیدن بخشی از مازاد  اصوالًاست. 

ي به تغییر ساختاري ندارند، به ا عالقهن طبقات اقتصادي باز گذاشته است. در نتیجه، ای

. طبق نظر فرانک، بورژوازي برند یمسود  شان جامعهنیافتگی  این دلیل واضح که از توسعه

نیافتگی در زندگی اقتصادي،  ایجاد سیاست توسعه«از نیروي دولت و ابزارهاي دیگر، در 

.» کند یم تفادهسوءاسسیاسی و اجتماعی و جامعه و مردم آمریکاي التین، 

  ).173:1394(نراقی،
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به این دیدگاه  تشریح انتقادي مراحل رشد اقتصاديِ روستو ضمن آندره گوندرفرانک  

که از چه روي باید مراحل توسعه غرب را به عنوان فرایندهاي  دهد یموي واکنش نشان 

اف به براي وقوع توسعه اقتصادي در دیگر مناطق جهان قلمداد کرد؟ مض ریناپذ اجتناب

ي جوامع غیر غربی، تأکید داشت دکترین روستو ها یژگیو قرار دادناینکه با لحاظ 

 شمردن تاریخ تفسیري، بی چنین در اول توضیحی عقالنی بر واقعیت نبود. چرا که شرط

که جهان صنعتی و  کند یم پنهان را حقیقت این روستو تفسیر. است غیر غربی جوامع

نیافته بلکه با ادغام اقتصادهاي دیگر و از قرن پانزده به پیشرفته به طور مجزا توسعه 

سو در پیوند با استعمار دچار تحول اقتصادي و فنی شده است. پس توسعه و  این

نیافتگی الزم و ملزوم یکدیگرند. او براي اثبات دعوي خود نمونه تاریخی و مشهود  توسعه

در  توان یمهمین ترتیب هم داشت. به  مدنظرهندوستان و نسبت آن با انگلستان را 

 افتهی توسعهحسن نیت ایدئولوژي لیبرالی بازار آزاد و امکان انتقال دستاوردهاي جهان 

  تشکیک کرد.

رفت؛ اما مفاهیم  به کاروابستگی به طور عمده براي آمریکاي التین  هینظراگرچه   

رودنی در کتاب ي جهان نیز استفاده شد. براي نمونه، والتر ها بخشوابستگی براي سایر 

ي ها قدرت) این بحث را مطرح کرد که مداخله 1972چگونه اروپا آفریقا را به عقب برد (

ي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی آفریقا در سراسر سده نوزدهم، ها انیجراروپایی در 

) 1974منجر شد. سمیر آمین ( ها ییقایآفرشرایط وابستگی را پدید آورد و به بیچارگی 

ي اقتصادي به ویژه استخراج محصوالت اولیه، بحث مشابهی را در ها انیجربا توجه به 

) فرانک همراه با کاردوسو و فلتو چند نقد 88:1393. (ویلیس،کشد یممورد آفریقا پیش 

. در فرایند توسعه، بازنده و برنده 1خطی توسعه وارد کردند:  اساسی را به نظریه تک

ي درون ها گروهنیافته و بین و توسعه افتهی توسعهوجود دارد؛ زیرا بین کشورهاي 

. نوعی پیوند ساختاري 2کشورهاي توسعه نیافته منافع متضاد و ناسازگاري وجود دارد. 

به سبب  قاًیدقیعنی کشورهاي مرکز، ؛ یافتگی وجود دارد نیافتگی و توسعه بین توسعه

خوب  ضرورتاًت . آنچه مدرن اس3. اند افتهنیافتگی کشورهاي حاشیه توسعه ی توسعه

. توسعه واقعی به معناي مدرن سازي به 4بد نیست.  ضرورتاًنیست و آنچه سنتی است 

 دههو کل  1970 دهه) از اواخر 280:1395سبک غربی نیست یا نباید باشد. (کراکر،

هم در مفهوم جوامع به مثابه کلیت و هم در مفهوم  – ها تیکلبعدي، مفهوم ساختارها و 

به شدت مورد تردید و نقد  -یا مبتنی بر روایت کالن کل گرابه تبیینات به مثا ها هینظر

خود همین نظریات نیز مورد انتقاد جدي واقع شد. چیزي  ؛ وشالوده شکن قرار گرفتند
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مابعد ي انتقادي پسامدرن از فرانسه با استیالي متفکران ها هینظر نگذشت که موج

این روند  رفت یممتحده تسري پیدا کرد. انتظار  تآغاز و بعدها به بریتانیا و ایاال ساختگرا

  ي توسعه و ضدتوسعه تسري پیدا کند.ها هینظرجدید به سرعت به 

بیانگر این است که تحت چه  نژادپرستی پساتوسعه، تاریخ-از دیدگاه پسامدرن  

، سیاهان براي سفیدپوستان »اغیار«شرایطی بومیان قاره آمریکا براي مهاجران غربی 

به حساب » دشمنان ویرانگر«و یهودیان از دیدگاه ایدئولوژي نازیسم،  »فروتر مردمان«

میشل  ي رادیکالها هینظر کاربرد میدان برانگیزترین مناقشه رسد یم. به نظر آمدند یم

 غیریت خصوص در گوناگون اشتراك نقاط بر عالوه که باشد یشناس انسان و تاریخ فوکو،

 در که هستند ییها کنش متن و زمینه به مند عالقه انشد دو هر این. دارند نظر اشتراك

متون  توضیح و فهم ترجمه، نظیر اقداماتی در عین حال به دارد. ریشه مکان و زمان

 پس در چگونه نشان داد توان یممندند. در این پیوستار نظري  عالقه» جهان غیرغربی«

 گفتمان«و ماال  مکتوم شده» دیگري« و» خود« دوگانه حقیقت» توسعه« گفتمان

جوامع  همه آنبر اساس  که ینیب . جهاناست غربی ینیب جهان وجهی متضمن توسعه

کنند. اینجاست که  دنبال را غربی پیشرفته کشورهاي از پیش رفته مسیر مجبورند همان

 جمود نوعی. جهان است کردن غربی که مسئله همانا پروژه شود یمزاکس معترض 

 و شده ها بوم ستیز گوناگونی و تنوع نابودي و یهمسان گسترش که باعث فکري

» ردیگ یمرا  فرهنگی جلوي هر نوع تحول سان نیبد و کند یم حذف را» دیگران«

)Sachs,1992: Introduction( .هم » شناسی شرق«در ادامه گفته خواهد شد  که چنان

ي ها وهیشي غربی درباره قدرت و هژمونی درباره شرق و به ها گفتماني از ا مجموعه

شرق) و استیالي تاریخی آنان (برساخته شده است که وابسته به فرودستی موقعیتی 

ضد «ي پساتوسعه را باید ها گفتمانبه شدت رادیکال،  انداز چشمغرب بوده است. از این 

خطی معرفی نمود که واکنشی رادیکال به  تک» فراتر از توسعه«غربی و  » ِتوسعه

  .شوند یمیا همان جریان اصلی نوسازي محسوب  خطی توسعه معضالت روند تک

  

  عصر پسامدرن و رهیافت پساتوسعه: -6

ي مختلف، موقعیت ها فیطعلوم اجتماعی از  پردازان هینظربسیاري از منتقدان و 

که  رندیگ یمپس از مدرنیته در نظر  بروز و ظهور شرایط فرهنگی و اجتماعیِپسامدرن را 

. کند یمبزرگ متعلق به شرایط مدرنیته معنا پیدا  يها تیروابا تشکیک و گست از 

پسامدرن آورده است، این  فرهنگنامهعبدالکریم رشیدیان در  که چنان) 28:1379(پاول،
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 تر یکل دهیپدي ذیل ا دهیپدرویکرد به اشکال گوناگون بیان شده است: پسامدرنیته 

؛ اند بودهمدرنیته یی است که از پیش در خود ها شیگرا دهنده گسترشمدرنیته است؛ 

ي صرفاً ا دهیپدتاریخی مشخصی از خود مدرنیته است؛ مدرنیته بالغ شده است؛  مرحله

ي که نظام جهانی از ا يدار هیسرمایعنی  متأخري دار هیسرمافرهنگی است متعلق به 

؛ موجی سطحی و زودگذر؛ یا سرنوشت دهد یماقتصادهاي مصرفی فراملیتی را تشکیل 

ع دموکراتیک غربی. منتقدان دیگري پسامدرنیته را ضد مدرنیته جوام همهتاریخی 

ي ها یژگیوي ساز واژگونبه شکل براندازي، مقاومت و یا  تواند یم. این ضدیت دانند یم

ي نوینی از ها شکلمدرنیته درآید. در معناي ایجابی و عینی، پسامدرنیته به منزله ظهور 

و  گاه هیتکاست.  سو نیاسده بیستم به ي اجتماعی و فرهنگی از نیمه دوم بند صورت

عصر صنعتی شدن) ( نیشیپي ها دههعزیمت گاه آن نیز تحوالت مشخص و متفاوت با 

دوران پساصنعتی)، بازار انبوه، انقالب ارتباطی و ( سمیپسافورداست که با گذار به دوران 

  سیاسی جهان نمود یافته است. چهرهتغییراتی اساسی در 

ي عصر مدرنیته متقدم ها دهیاخی کسان به معناي جدایی کامل از پسامدرن براي بر  

چون عقل، آزادي و استقالل سوژه است که با ظهور دوران روشنگري در غرب توسعه 

فراتجدد) را نمایانگر یک مقطع پسامدرن (پردازانی هم  پیدا کرد. در عین حال نظریه

توجهی از متفکران علوم اجتماعی  . تعداد قابلرندیگ یم در نظرتاریخی بعد از مدرنیته 

و  ها تیرواشناسی اثباتی و حضور در عصر تکثیر  هم پسامدرن را معادل گذار از معرفت

یب    که عمده ادعاهاي حقیقت و دانش متکی به کنند یمنوعی نیهیلیسم نظري تعریف 

  .برد یم سؤالی علمی را زیر طرف

رن نماینده نوع خاصی از نوشتار و از منظر این نوشتار، موقعیت و دوران پسامد  

شناختی موضعی بنیادستیزانه و  انتقادي است که از حیث معرفت-تأمالت نظري

 است يا دهنده مرحله نشان پسامدرن، جوهرستیزانه با مدرنیته دارد. به این اعتبار، وضع

ي مختلف ها عرصهرادیکال در  مباحت و گفتمانی مداخالت تکثیر و فراوانی آن در که

). از نظر فرد دالمایر عصر پسامدرن، 33:1396ایلزورث،. (دهد یم رخ فلسفی و فرهنگی،

شوقی به «ي ا چهینتلخیصی براي مفاهیم گسست، هجرت و میل مهاجرت یا به تعبیر 

-است. پسامدرن، در مقابل شیفتگی مدرنیته نسبت به قطعیت و خود» ي ساحلسو آن

ی یا به عبارتی تیهو یبسوي غیریت، تفاوت و  ي بهانداز چشمهویتی مصمم براي گشودن 

 بدان این .)148:1384(دالمایر، و مرزهاي شناخت است ها چارچوبمتزلزل کردن 

 و نیروها معرض در و برداشته شکاف آن کالن يها تیروا و مدرن دنیاي« که معناست
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 یِعمل ستسیا منبع به پسامدرن نقد رود یم انتظار. است گرفته قرار پساتوسعه امکانات

نیز  56:1388مالپاس،. (شود منجر ستیزي بنیاد و تر يقو پراگماتیستی)(

 فوکو، مباحث در غیریتمقوله  و دریدا شکن شالوده نقدهاي ازمتأثر  )199:1381لئوتار،

 اینجا در. کنند یم توسعه مدرن ذهنیت تخریب به شروع پساتوسعه پردازان نظریه

 وها  ارزش مستمر نقد و بازخوانی بلکه نیست، مدرن پارادایم جایگزین صرفاً پسامدرن

 مسئوالنه بسیار و مستمر طوالنی، کاري کار، نوعی پسامدرنیته،. «است تجدد يها طرح

 دهه. در )32:1394ایلزورث،.» (است مدرنیته مستتر فرضیات در تحقیق نهیزم در

درن، در مجله شناختی پسام ي انتقادي در ذیل مبانی معرفتها هینظراین نوع  1980

نشر یافت. این افکار از طرف اندیشمندانی از آمریکاي » 1توسعه بذرهایی براي تغییر«

التین هم چون گوستاو استوا و آرتور اسکوبار پی گرفته شد. مجید رهنما از ایران، سرژ 

و تعدادي دیگر از  التوش در فرانسه، ولفگانگ زاکس در آلمان، سیابروك در انگلستان

ی ادامه یافت. این دسته عقاید با مطرح شدن انتقادهاي شدید محیط سوم جهانمتفکران 

» نگاهی به مفاهیم توسعه«زیستی و اکوفمنیسم و نیز از طریق آثار پر فروشی همانند 

 ).197:1395نوشته زاکس، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتند. (ندروین پیترز،

 به را توسعه نیز گفتمان میچل تیموتی برا،ش آرتور ادوارد سعید، معاصري چون متفکران

ي اروپا مداربه تعبیر گزنده سمیر امین،  اند. کرده متهم گرایی شمول جهانمداري و  اروپا

خطی به توسعه، تنها راه حل مسائل  با فرض یک نیاي فرهنگی مشخص و رویکرد تک

با  .)Amin,1989,pp:86-88اند ( دانستهي غربی ها مدلعصر ما را در تقلید همه جوامع از 

 به عنوان متون و شالوده شکن نقادانه مجموعه رویکردهاي این اندکی تساهل باید گفت،

متفکران این نحله برآنند که به . است مابعد استعماري مشهور شده تفکر و پساتوسعه

که در  طور آنهاي گذشته، رسیدن به سبک زندگی طبقه متوسط  سال تجربهلحاظ 

نا دارد براي اکثریت بیشتر جمعیت جهان کنونی مقدور نبوده است. جوامع صنعتی مع

 نیتر برجسته. یکی از شود یمدر نتیجه، این باور منتهی به رد کل مکتب توسعه 

ي خواندن مکتب ا افسانهمتفکر پساتوسعه با پساتوسعه، یعنی گوستاو استوا  نظران صاحب

که ذیل  داند یمي ا اسطورهئولوژي را این اید» کاریکاتور توسعه«نوسازي و اطالق واژه 

ي ها برنامهو تشویق یکسونگري در  ستیز طیمحتخریب  کننده لیتسهي اروپا مدار

کتاب ) 1377توسعه و پیشرفت براي کشورهاي جهان سوم بوده است. (استوا و دیگران،

                                                      
1. Development: Seed for Change. 
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 ي نوسازي در اینها ياستراتژو  ها هینظر، گویا پس از نیم قرن تجربه افسانه توسعه

یی از ها بخش، در عموم کشورهاي آفریقا، آسیا و »1الدورادو«کشورها، براي رسیدن به 

). پس 16:1383(ریورو، اند شدهآمریکاي التین با ناکارآمدي شدید اقتصادي مواجه 

که چگونه روابط نابرابر سیاسی  پرسند یمپژوهشگران مطالعات انتقادي پسا استعماري 

 ها بازتاب، ادبیات و هنر بازتاب یافته است و این ها رسانه، هادر نهادهایی چون دانشگاه

قرار گرفته است. در  ها گروهمیان افراد و  زیآم ضیتبعچگونه در خدمت بازآفرینی روابط 

) با تحلیل و 1995» (فرهنگ و امپریالیسم«همین راستا ادوارد سعید در کتاب 

هند، بر آن است این آثار  قاره شبهموشکافی تولیدات فرهنگی اروپایی درباره آفریقا و 

ي براي سلطه و سروري بر مردمان مناطق اروپا مداربه مثابه بخشی از گفتمان  تواند یم

غیر غربی مورد خوانش قرار گیرد. بر این اساس او استعمارگري و امپریالیسم را تنها یک 

و  مؤثریی ها تصوربلکه هردو را  داند ینمفعالیت ساده انباشت سرمایه و تحصیل سود 

  )47:1382. (سعید،کند یمنافذ ایدئولوژیک تعریف 

در آثار ادوارد  دیبا یمپساتوسعه را -ي مناسب نظریه پسامدرنها سرچشمهیکی از   

فرهنگ و و  شناسی شرق) آثاري چون 204:1385میلنر و براویت،( سعید پیدا کرد.

 مباحث پسامدرن امثال فاده ازشیوه است نیتر دبخشیام و بهترین الواقع ، فیامپریالیسم

 نکهیالئون مک فی با اشاره و اعتراف به  و دیگر متفکران نظریه انتقادي است. فوکو

ي پویایی در جامعه دانشگاهی شده است، در تفسیر و ها وجدل بحثرویکرد سعید آغازگر 

 ينوسازفهم دقیق مکتب  دهد یمخوانش آثار گوناگون این متفکر عرب تبار نشان 

شناسی نامیده شده  ي است که مطالعات شرقا دهیپدسعه) کامالً در گرو فهم آن تو(

به معناي » گفتمان«شناسی نوعی  در اندیشه سعید، شرق). 26:1398مک فی،( است.

هژمونی) در معنایی است که آنتونیو گرامشی غرب (فوکویی کلمه و تداوم استیالي 

وشمند که فرهنگ اروپایی به مدد آن ي بسیار را رشته«ایتالیایی مطرح کرده است. 

ی ابداع و تولید کند. و حتتوانسته شرق را در دوره مابعد روشنگري کنترل 

اشاعه آگاهی  چنان). به این معنا تداوم تاریخی سلطه اروپایی 15:1382(سعید،

ی، تاریخی و شناخت جامعهی، اقتصادي، شناخت ییبایزي مختلف ها متنی در کیتیژئوپل

ثنویت «شناسی به معناي بازتولید  ز و ظهور یافته است. از سوي دیگر، شرقفلسفی برو

                                                      
قد بودند شهري یا مکانی با به زبان اسپانیایی به معناي زراندود یا طال است. کاوشگران اسپانیایی در سده شانزده و هفده معت .1

 .شود یمبه سرزمین طال اطالق  مجازاً اصطالحي در مناطقی از امریکاي جنوبی وجود دارد. امروزه این ا افسانهذخایر 
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من و دیگري) عمل کرده است. موقعیتی ( ییدوتاي ها تقابلاز طریق نظامی از » دکارتی

ي آن، در نقطه مقابل منزلت فروتر مردمان مناطق مستعمره، ها تیقومو  که در آن غرب

شناسی، وارث سنت  و شرق شناس شرق«مک فی  . به تعبیر درستشود یممثبت ارزیابی 

). پندارهاي قالبی که اروپا (غرب، 24:1398(مک فی،» خودشیفته نوشتار اروپایی است

، در حالی دهند یمجلوه  گر نشیآفر، برتر، اصیل، فعال، افتهی توسعهرا خردگرا، ») خود«

استبدادزده، فرودست، ، تجربه یب، مانده عقب، کژرو، زیخرد گر») دیگري«که شرق (خاور، 

، »گفتمان استعماري«و از لحاظ جنسی منحرف است. به عقیده سعید در این  اصالت یب

: از پژوهشگران اروپایی، شعرا، فیلسوفان، زمامداران اند داشتهبسیاري کسان همکاري 

 آشیلوس از«پردازان سیاسی تا سیاحان و میسیونرها. به تعبیر خود وي  امپراتوري، نظریه

. در این روند بازتولید )16: 1371سعید،» (مارکس کارل و دانته هوگو، ویکتور تا فتهگر

ي ا گونهشناسی براي اروپائیان  . اگر طبق گفته سعید شرقگنجند یممعناي استعماري 

 طریق از غربی-اروپایی فرهنگ همراه با او اشعار داشت توان یمسیاست هویت باشد 

 قدرت ،»خویشمقام  قائم یا مخفی خود« نوعی عنوان به شرق از خود راه متمایز ساختن

  .)18: 1371سعید،( تحصیل کرده است هویت و

توفیق در عین  براي دوم سده بیستم، مهین توسعهي ها نیدکتراز منظر پساتوسعه،   

به ) 14:1384ترنر، اند. ( جستهتمسک » غیریت«یا  »يساز گرید« ایده به خود استیالي

واقع  متمدن جهان هیحاشجایی در  که است بوده منفی »غیر«موماً ع »شرق«این معنا 

» قصد و نیت« یا »خواست« نوعی بیان، یا جاي توصیف به شناسان شرق شده است.

را  متفاوت آشکارا دنیایی به بخشیدن حقوقی شخصیت حتی ووساز  ساخت کنترل، براي

ي ها رسانهخیر، به وفور در هاي ا امري که در معناي سعیدي حتی در سالاند.  گرفتهپی 

در گفتمان » اسالم«. براي مثال خود سعید تصریح کرده چگونه شود یمغربی هم دیده 

. به اعتقاد او بخشی کند یماز الگویی مبتذل پیروي  لولوخرخرهي غرب، در نقش ا رسانه

ی رعقالنیغیی متعصب و ها آدمي غربی، جهان شرق و مسلمانان را ها رسانهمهم از 

  ).451:1396(بارکر، کنند یمنمایی باز

 با با نقد فرا راویت توسعه و همراه که پسامدرن ورود به ساحت سیال و متکثر نقد با  

به گفتن این دعوي خطر کرد  توان یم بوده، همراه نیادیبن شناختی معرفت باوريِ شک

 که انچنقابل ردیابی است.  مدرنیته اجتماعی علوم يها هینظرکه وجهی مغرضانه از 

پسامدرن سعید، هومی بابا و گایاتري اسپیواك اندیشه انتقادي خود را با عبور از منشور 

به ویژه آراي شالوده شکن نیچه، فوکو، گرامشیِ نومارکسیست و دریدا) در خدمت (



  

  توسعه تیذهن یپسامدرن و فروپاش يا هینقد فرا نظر                                               

 

1398پاییز و زمستان  /2شماره  /دوره دوم  

549 

 ترنر که نقد تسهیل مبانی فکري متفکران پساتوسعه قرار دادند. از این جهت این تعبیر

اندازي به سوي غیریت، با گشودن چشم پسامدرن، يها فلسفه از در همروي پساتوسعه

 ارائه عدالت از نو و مرزهاي شناخت و معرفت معنایی ها چارچوبتفاوت و متزلزل کردن 

ي یا شالوده شکنی متون توسعه ا شهیرنقد  .)48:1384ترنر، ( دیآ یم، درست در اند کرده

، امکان تنوع تر قیدقوسعه و به تعبیر به منظور امکان جوالن دادن به معانی جدید ت

. به این ترتیب با واسازي، مرکزیت معنایی و ردیگ یمصورت  ها متنمعنایی در قلمرو 

قوم -ي توسعه گرفته شده و متن از اسارت تک ساحتی و خاص گراییها متنقدرت از 

توسعه، به . به این ترتیب، با تردید در قابلیت تکرارپذیري معنایی گردد یمگرایی خارج 

آن، کشف و  سازندهعناصر  ؛ وشود یمکنکاش در اصول نیازموده متن توسعه پرداخته 

ي ها تیروا فراي دوقطبی و تمایزات دوگانه در ها تقابلتفکر خود بنیاد و استعالیی و 

ي ها انگاره«. به این ترتیب ردیگ یمتوسعه از این منظر مورد بررسی و نقد جدي قرار 

 صرفاًي توسعه و پیشرفت تبدیل شده، ها هینظران غربی که به بنیاد ذهنی برخی متفکر

(سجادي و دیگران، » شوند یمي امکانی، اختیاري و موقتی تلقی ها نشیگزي از ا منظومه

2361:1393.(  

 آلندر همین راستا نویسندگانی چون گوستاو استوا، آرتور اسکوبار، آرام ضیائی و   

ی توسعه، شناس باستاناندیشه پسامدرن مثل  ابزار جعبه کراکر با استفاده از مفاهیم و

ي تحت انقیاد، نه ها دانشدانش هم چون قدرت، تولید حقیقت خودسامان، گفتمان و 

؛ کنند یمي استعماري با اهدافی خاص معرفی ا پروژهتنها توسعه را گفتمانی اروپا محور و 

  :دان کردهبلکه چند شاخص براي پارادایم پساتوسعه ارائه 

یی براي ها لیبدي توسعه، بلکه به ها دگاهیدنه به انواع مکاتب و  مند عالقه .1

 کلی توسعه. انگارهتوسعه، یعنی رد 

 به فرهنگ و دانش محلی. مند عالقه .2

ي علمی حاکم و مالحظه توسعه به ها گفتمانداشتن موضع انتقادي نسبت به  .3

 مثابه گفتمان.

محلی و ترویج اصول آن به بهترین یی مردم گرا کثرتي محلی، ها جنبشمدافع  .4

 ).194:1395شکل ممکن. (ضیائی و دیگران، 

ادوارد  مدنظرشناسی  براي نمونه، از دیدگاه اسکوبار، گفتمان توسعه نیز همانند شرق  

مسئولیت خلق حقایقی  ؛ وی براي تولید و مدیریت جهان سوم بوده استسمیمکانسعید، 

به بهترین شیوه،  توان یم: توسعه را دیگو یماسکوبار جهان سوم را بر عهده دارد.  درباره
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جهان سوم را با اشکال مختلف قدرت و  دربارهابزاري دانست که صور گوناگون دانش 

 زند یمو از این راه، دست به ترسیم و تولید جوامع جهان سوم  زند یممداخله پیوند 

ه قدرت/دانش در خلق ). اسکوبار از یکسو با شناخت رابط203:1395(ندروین پیترز، 

و از سوي دیگر این مسئله حیاتی که هر فرمی از اندیشه انتقادي باید پاي در  گفتمان

که در آن، اشکال  کند یمي را پیشنهاد ا هستهامر واقع داشته و عمل محور باشد، تشکیل 

این  هیپا). 345:1395همگرا باشند. (اسکوبار،  توانند یمجدیدي از قدرت و دانش 

ي نوین اجتماعی است. در بلندمدت کار این ها جنبشد وي از حیث عملی، رویکر

که گستره و خصوصیات هر تغییر شکل ممکنی را در ابعاد وسیع تعیین  هاست جنبش

ي پیشنهادي جایگزین براي توسعه به اثرات ها طرحدادن  وندیپبنابراین، اهمیت ؛ کنند

ارنستو الکالئو و شانتال موف، به  هینظر ادامهي پیشرو از اینجاست. او در ها جنبشجاري 

کارگر اشاره کرده با ابتناء به  طبقهافول فرم کالسیک سیاست تقابل، یعنی بورژوازي و 

موقعیت پسامدرن بر آن است وضعیت سیاسی جدیدي شکل گرفته است. در وضعیت 

یر امر سیاسی، با تکث پهنهجدید، موضوع سیاسی غالب و نهایی وجود ندارد؛ بلکه 

(کارگران، زنان،  کنند یمخودشان منازعه  عرصهي که هریک در ا یجمعکنشگران 

). آنگاه به 361:1395(اسکوبار،  شود یمو...) تعیین  ستیز طیمحدانشجویان، فعاالن 

و به عنوان یک  از معضالت مکتب نوسازي و توسعه رفت برونعنوان راهکاري براي 

شهري و روشنفکران  نانینش هیحاشل دهقانان، یی است که شام» ما«جایگزین، خواهان 

ها، عالقه به فرهنگ، دانش بومی یا محلی،  آن همه. وجه مشترك اند شدهحرفه زدایی 

ي مردمی ها جنبشاست. از نگاهی دیگر،  گرا کثرتي مردمی ها جنبشنقد علم و ترویج 

ي ها جنبششهري،  نانینش هیحاشی، دهقانان، طیمح ستیزي ها جنبش شامل زنان،

ي ها جنبشي جوانان، ها جنبشي قومی، مردمان بومی، فرهنگ عامالن، ها تیاقلمدنی، 

 همهی و اجتماعات مسیحی هستند. طبق نظر اسکوبار، ویژگی مشترك ررسمیغاسکان 

و  ها استیسي، اعتماد یبو با  محلی و متکثر بوده اساساًعبارت از این است که  ها نیا

  ).211:1395. (ندروین پیترز، برند یمي را پیش ا توسعهي ها هیرو

که سبب تکثیر و شنیده شدن  ها شدن یجهانکالم اسکوبار به استناد وضعیت  جهینت

و هنجارهاي پیش از این خاموش شده گردیده این بسامد منطقی است  ها ارزشبسیار 

وع که بازتعریف توسعه و دگرگونی جدي اوضاع کشورهاي توسعه نیافته تا حد زیادي به ن

ي اجتماعی هم چون نقشه راهی ها جنبشي اجتماعی وابسته است. ها جنبشکنش 

که  طور هماني جهان سوم از تصور کالسیک توسعه است. ها جامعهبراي آزادسازي 
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و اجتماعات، خودهایی که  ها فرهنگکشف خودهاي دیگر در «آشیش ناندي گفته است 

بسا اولین وظیفه نقد اجتماعی و فعالیت گر تعریف نشده باشد، اي  با آگاهی جهانی سلطه

ي ها دههامور، در  نقادانهاولین مسئولیت روشنفکران براي ارزیابی  ؛ وسیاسی باشد

). به همین دلیل براي متفکرانی از 377:1395(اسکوبار، » بیست و یکم. سدهآغازین 

در برابر ي اجتماعی به عنوان نمادهاي مقاومت ها جنبش رسد یمجنس اسکوبار، به نظر 

یی براي رسیدن به این آرمان پیش ها راهی مسلط بر جهان، ده سازمانسیاست دانش و 

  آغاز شده پساتوسعه. دورهو » جهان سوم«یی براي تصور دیگري از ها راهپا بگذارد؛ یعنی، 

  

  يریگ جهینت -7

 حلمرا تاریخ اند یمدع پسامدرن ي انتقاديها دگاهیدپساتوسعه به ابتناي  اندیشمندان

 ناظر که کرد عرضه توان یشمول نم جهان هینظر گونه چیه بنابراین؛ ندارد يریناپذ اجتناب

 دیگر کشورها آن، اجباري توفیق یا مدد به بتوان باشد که کشورها همه تجربه بر شامل و

 سویی. از فراخواند ریناپذ اجتناب راه آن به را با هر تجربه تمدنی و فرهنگی متفاوت

 علماصالً  اینکه بر است گواهی خوبی به ییگرا فرا اثبات به گذار در وارده نقدهاي

 به تاریخی روایت میتوان یم تنها ما. کند پیدا دسترسی کلی قواعد به تواند ینم اجتماعی

تجربه  که کنیم تدوین شمول) جهان( یعموم نظریه یک میتوان ینمو  دهیم دست

 نظریات مجموعهکه  است این معرفتی نقد دو این نتایج. کند تبیین را مختلف کشورهاي

 ازمتأثر  ،اند گرفته جهانی سیمایی و شده پرداخته و ساخته غرب در که نوسازي و توسعه

محققی چون کوستاس دوزیناس بر آن  نمونه، براي. هستند خاصی تاریخی تمدنی متن

 ؛نیستند کلی مفاهیمی دموکراسی مدنی،جامعه  بشر، همچون حقوق است مفاهیمی

 پیدا معنا تمدن همان متن در تنها واند  تجربه ناب و تمدن یک از برخاسته بلکه

  )18:1396دوزیناس،. (کنند یم

پساتوسعه -ي پسامدرنا هینظرآثار و بسامد منطقی این نقدهاي فرا  رسد یمبه نظر   

و آن  »مکتب نوسازي و توسعه«اینک استیالي پوزیتویستیِ  که این اصل بدیهی باشد

 پایان به »قدرت مرکز، علیه پیرامون«در خدمت  دانش و يپرداز الیخ يها ساحت

داشتن  مدنظري بومی باید ضمن ها تیظرفاست. حال با اتکاي به میراث و  رسیده

، در ها شکستو  ها يروزیپي دیروز، ها تجربهمسیرهاي متفاوت، درس گرفتن از 

 معیارهاي قبول این واقعیت که پس از و دستاوردهاي بهتري باشیم. ها امکانجستجوي 

 موقعیتی در را خود ي فاقد اعتبارند، نبایدا توسعهشمول و ذهنیت فرا روایت  جهان
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، اگر دعوي ما این بوده باشد تر قیدقبه عبارت . کنیم رها گرایانهومرج  هرج و گرا ینسب

و با خصایصی چون  اند شدهي بند صورتکه نظریات توسعه در یک سطح انتزاعی 

، حال باید توسعه اند بودهی، حقیقت مداري و استیالطلبی همراه شمول جهانیی، گرا لیقلت

به  مند عالقه، سهم دهی به نهادهاي بومی ها تجربهپایدار با نوعی قبول فروتنانه تنوع در 

  پیشرفت بیش از پیش تقویت و تحکیم گردد.

اضع نظري در همراهی با اندیشه انقالب اسالمی که از قضا از حیث زمانی و برخی مو  

ی به شناس یهستبا تجربه مغتنمی از گذار  شود یمپساتوسعه درك -مفاهیم پسامدرن

بومی) به جاي ( یاسالم-با اتخاذ رویکرد فعاالنه به میراث ایرانی تواند یمقلمرو معناگرا 

 مشکلِي از ا عمدهو دودمانی که از قضا بخش  ساالر فن، گرا نخبهایستارهاي ذهنی 

ي ها تیخالقي متکی بر ها تجربهریخی توسعه ایران است، اینک بر مواضع مشارکتی، تا

ي انقالب اسالمی ا توسعهي نسل جدید متمرکز شود. اگر رهیافت ها تیظرفبومی و دیگر 

ی شناس بیآسبا آگاهی از این  توان یم رسد یمرا امري هنجاري بدانیم، به نظر 

ي ها دگاهیدها، با  نی شناختی و فرهنگی آني توسعه و درك صحیح از مباها هینظر

توسعه «مضاف اینکه  ي نو را هموارتر پیمود.ها راهپساتوسعه اي آمده در این پژوهش 

ی مدل غربی نوسازي و برخی بسامدهاي نیب خوش حد واسطبه عنوان » جایگزین

 شود یمبا آنچه الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت خوانده  تواند یمي پساتوسعه گرا ینسب

، به جاي »توسعه جایگزین«ي آن را تقویت کند. از این قرار ادهایبنهمراهی و 

ي بومی ها و دانش ها روشي قبلی نوعی اطمینان دادن و تکیه کردن به ها میپارادا

ی در کشاکش با امکان ارائه مدلی مناسب دوست وطنمردمانی است که فعاالنه و از روي 

ي عملی ا نهیزمومی هستند تا بتوانند این فرصت را به ي بها تیظرفاز توسعه به اتکاي 

  ي خویش تبدیل کنند.ها ارزشبراي تحقق آرمان ه و 

  

 معانی توسعه در طول زمان :1جدول
  معناي توسعه  دیدگاه  دوره (دهه)

  ي براي پیشرفت، پیگیري پیشرفتکار راه  اقتصاد سیاسی کالسیک  1800

  رفتصنعتی شدن، پیگیري پیش  متأخران  1850

  مدیریت منابع، قیمومیت  اقتصاد استعماري  1870

  صنعتی شدن -رشد اقتصادي  اقتصاد توسعه  1940

  رشد، نوسازي سیاسی و اجتماعی  نوسازي هینظر  1950

  یی ملیخوداتکاانباشت،   وابستگی هینظر  1960
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  شکوفایی انسان  جایگزین توسعه  1970

  مردمي ها انتخابظرفیت، گسترش   انسانی توسعه  1980

رشد اقتصادي، اصالحات ساختاري، مقررات   سمیبرالینو ل  1980

  يآزادساززدایی، 

  مهندسی مستبدانه، فاجعه  پسا توسعه  1990

  اصالحات ساختاري  هزاره توسعهاهداف   2000

 
  

  )1382(عنبري،  ي توسعه و پساتوسعه گراییها افتیره :2جدول 

 
  ي اصلی توسعهها افتیره  دهه

  ي نوسازي؛ تمامی کشورها باید مدل اروپایی را دنبال کنندها هینظر  1950

ي ساختارگرا: کشورهاي جنوب باید تعامل با اقتصاد جهانی را محدود ها هینظر

  کنند تا اقتصادي بومی فرصت رشد بیابد

  ي نوسازيها هینظر  1960

ي وابستگی: فقر کشورهاي جنوب به سبب استثمار کشورهاي شمال ها هینظر

  است

  ي وابستگیها هینظر  1970

بر  دیبا یمي کمک ها استیسو  ها دولتي نیازهاي اساسی: تمرکز ها افتیره

  فراهم کردن نیازهاي اساسی فقیرترین مردمان جهان باشد

ي مالتوسی نو: نیاز به کنترل رشد اقتصادي، استفاده از منابع و رشد ها هینظر

  یشناخت بوماقتصادي و  فاجعهجمعیت براي اجتناب از 

یی که در آن توسعه اثرات مختلفی بر زنان و ها وهیشزنان و توسعه: شناسایی 

  مردان دارد

ي ها تیفعالباید از مشارکت مستقیم در  ها حکومتلیبرالیسم نو: تمرکز بر بازار،   1980

  اقتصادي دست بکشند

  ي مردمی: اهمیت در نظر گرفتن محیط محلی و دانش بومیها افتیره

از به تعادل بخشیدن به نیازهاي نسل حاضر در برابر مالحظات پایدار: نی توسعه

  محیط

  زیستی و دیگر مسائل مردمان آینده

یی که جنسیت در توسعه مداخله ها وهیشجنسیت و توسعه: آگاهی بیشتر از 

  کند یم
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  لیبرالیسم نو  1990

  شکلی از استعمارگرایی و» توسعه«که  باره  نیایی در ها دهیاپس از توسعه: 

  باید از سطح مردمی با آن به ستیز برخاست ؛ ودهد یمي را بازتاب وپا مدارار

  پایدار توسعه

ي اجتماعی و ها گروهاز اینکه چگونه  افتهی شیافزافرهنگ و توسعه: آگاهی 

  .رندیگ یمي قرار ا توسعهي ها انیجرفرهنگی مختلف تحت تأثیر 

  شدن یجهانلیبرالیسم نو: اشتغال بیشتر با مفاهیم   2000

  پایدار توسعه

  پساتوسعه

  ي مردمیها افتیره
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  منابع

، ترجمه فریده نگاهی نو به مفاهیم توسعه)، 1377استوا، گوستاو و دیگران (

 فرهی و وحید بزرگی، تهران: مرکز.

درك ، در »گسترش مطالعات مربوط به توسعه سیاسی«)، 1379آلموند، گابریل (

پژوهشکده مطالعات  ترجمهنگتون، ، ویراسته واینر و هانتیتوسعه سیاسی

 راهبردي، تهران: نشر مطالعات راهبردي.

 ، ترجمه گلناز نریمانی، تهران: ققنوس.)، پسامدرنیسم1394ایلزورث، گري (

، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم)، 1393( تام آوتویت، ویلیام و باتامور،

 ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.

، ترجمه مهدي فرجی و نفیسه حمیدي، مطالعات فرهنگی )،1396بارکر، کریس (

  تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

 ،درآمدي بر نظریه فرهنگی معاصر)، 1385براویت، جف و میلنر، آندرو (

 ترجمه جمال محمدي، تهران: ققنوس.

هاجر هوشمند،  ترجمه، ی گردشگريشناس مردمدرآمدي بر )، 1385برنز، پیتر (

  ران: نشر افکار.ته

ترجمه عبدالحسین نیک  ،ی انتقاديشناس جامعهفرهنگ )، 1385بودن، رمون (

 گهر، تهران: فرهنگ معاصر.

ترجمه حسینعلی نوذري، تهران:  مدرنیسم چیست؟ پست)، 1379پاول، ایان (

 نظر.

انور محمدي، تهران: نشر گل  ترجمه، نظریه توسعه)، 1395پیترز ندروین، جان (

 آذین.

 ترجمه ،شدن یجهان و مدرنیسم پست شناسی، شرق )،1384برایان ( نر،تر

  .یکاستراتژ يها یبررس زکمر: تهران ،یانکی غالمرضا
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، یشناس غربشناسی و  ي بدیل؛ فراسوي شرقها راه)، 1384دالمایر، فرد (

 ترجمه فاطمه صادقی و نرگس تاجیک، تهران: پرسش.

، ترجمه علی صابري، پراتوريحقوق بشر و ام)، 1396دوزیناس، کوستاس (

 تهران: ترجمان.

  ، تهران: نشر نی.فرهنگ پسامدرن)، 1393رشیدیان، عبدالکریم (

ترجمه محمود عبداهللا زاده، تهران:  ،افسانه توسعه)، 1383ریورو، اسوالدو (

 اختران.

 در، »توسعه يها تیروا فراساخت شکنی «)، 1393سجادي، حمید و دیگران (

، تهران: ومین کنفرانس الگوي اسالمی ایرانی پیشرفتمجموعه مقاالت س

  الگوي پیشرفت.

 نشر دفتر: تهران گواهی، عبدالرحیم ترجمه ،شناسی شرق )،1371ادوارد ( سعید،

  اسالمی. فرهنگ

 ، ترجمه اکبر افسري، تهران: طوس.فرهنگ و امپریالیسم)، 1382سعید، ادوارد (

 ، تهران: آگه.شدن یهانجنوسازي، توسعه و )، 1393شیرزادي، رضا (

موسی عنبري و دیگران، تهران: نشر  ترجمه، پساتوسعه)، 1395ضیائی، آرام (

  علم.

 پایگاه در »فرهنگی گشت و گرایی پساتوسعه اندیشه« )1382( موسی، عنبري،

  .)http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/9521( نورمگز

   فورتادو،، تهران: نشر سمت عهی توسشناس جامعه)، 1390عنبري، موسی (

 دیگران، و حائري ترجمه ،نیافتگی توسعه و توسعه )،1366دیگران ( و سلسو

  .نشر پیشبرد: تهران

، امپریالیسم از استعمارگرایی تا پسا استعمار)، 1396قزلسفلی، محمدتقی (

  مازندران: دانشگاه مازندران.
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 ترجمه ،سوم جهان در یسیاس دگرگونی و کارگردانی )،1369ایرنه ( گنذیر،

  نشر سفیر.: تهران تدین، احمد

 ترجمه ،نیافتگی توسعه و توسعه یشناس جامعه )،1359آندره ( فرانک، گوندر

 .فیشر یصنعت دانشگاه: تهران سناجیان، منوچهر

، ترجمه حسینعلی نوذري، تهران: وضعیت پسامدرن)، 1381لئوتار، ژان فرانسوا (

  گام نو.

  نشر ققنوس.: تهران ن،یبه بهرام ترجمه ،پسامدرن )،1388مون (یسا مالپاس،

، ترجمه مسعود فرهمندفر، تهران: نشر شناسی شرق)، 1398مک فی، الکساندر (

  مروارید.

 ، تهران: پژوهشکده تاریخ اسالم.ایرؤفراسوي رنج و )، 1395منوچهري، عباس (

مد مح ترجمه، تصور عصر پساتوسعه)، 1395میردال، گونار و دیگران (

  مالعباسی، تهران: ترجمان.

 ، تهران: نشر فرزان روز.ی و توسعهشناس جامعه)، 1394نراقی، یوسف (

حسین جاجرمی،  ترجمه، ي توسعهها تجربهو  ها هینظر)، 1393ویلیس، کتی (

 ، تهران: نشر پژواك.پور رجبپیمان 

 متحد، محمود ترجمه ،قدرت و گفتمان: بقیه و غرب )،1386استوارت ( هال،

 آگه. تهران: نشر

  ، تهران: ققنوس.روش تحقیق در علوم انسانی)، 1396محمدپور، احمد (
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