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قرن بيستم از نخستين سال هاي خود شاهد تالش و تكاپوي مستمر و بي  وقفه ملل و جوامع مختلف 
جهان به ويژه در آسيا آفريقا و آمريكاي التين جهت رسيدن به استقالل سياسي رهايي اقتصادي و آزادي از 
يوغ سيطره وابستگي هاي فكري و فرهنگي ناشي از سلطه استعمار و امپرياليسم و از همه مهمتر و فوري تر 
گسستن زنجيرهاي وابستگي اقتصادي به نظامها و كشورهاي متروپل بوده است. تحقق اين آرمانها مستلزم 
مبادرت به مبارزات آزادي بخش پيگير، تآكيد بر ضرورت تكوين وحدت ملي و ايجاد جبهه هاي تمام خلقي 
يا درون خلقي و... در مقاطع و موقعيتهاي مختلف بود. با الهام از طيف متنوع و گسترده اي از ايدئولوژي هاي 

* عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد كرج.
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و  ماركسيستي  و  تا چپ سوسياليستي  ازگفتمان هاي ملي و مذهبي  انترناسيونال،  و  بومي، منطقه اي ملي 
دمكراتيك به ويژه در نيمه دوم قرن بيستم در كشورهاي آسيايي آفريقايي و آمريكاي التين نمونه ها و 
الگوهاي مثالي فراواني از اين دست مبارزات به وقوع پيوست كه بسياري از آنها نيز با توفيق قرين بوده اند.

اما اين حركات و اقدامان كه اساسًا معطوف ابعاد سياسي و حكومتي و نظام هاي توزيع قدرت و عدالت 
و متوجه ساختارهاي سياسي و ايجاد تحوالت زير بنايي درساختارهاي اجتماعي و تغيير الگوهاي رفتاري، 
نظام هنجاري و ارزشها، پيكره ها و چارچوب هاي فكري و فرهنگي باورها و اعتقادات ديني و ساختارهاي 
روبنايي بودند نمي توانستند بدون مبادرت به تغيير زيرساخت هاي اقتصادي و متحول ساختن مناسبات 
توليد اقتصادي و زيربناي مادي و شيوه هاي توليد و دگرگوني مناسبات حاكم بر مالكيت ابزار توليد كه 
خصلتًا و بي هيچ ترديد مناسباتي استثماري ناعادالنه و ظالمانه بود- دوام و قوام بياورند. چراكه مناسبات 
براين  اجتماعي، فرهنگي و ديني حاكم  با مناسبات سياسي،  تنگاتنگ  نزديك و  پيوندي  مذكور قطعًا در 
جوامع كه ماهيتًا مناسباتي استبدادي و سركوبگر بود- قرار داشت و به تقويت و تحكيم آنها مي پرداخت و 
خود نيز از سوي آنها تًائيد و حمايت مي شد، مشروعيت و مقبوليت خود را مديون گفتمان هاي مذكور بود. 
هر دو وجه مناسبات مذكور به گونه اي انكارناپذير و مسلم در پيوند با مناسبات استعماري و امپرياليستي 

بيگانه قرار داشت و از جانب آنها تأئيد و حمايت مي شد.
با توجه به اين واقعيات بود كه برخي از ملل با تغيير دادن نظام هاي سياسي و اجتماعي خود از طريق 
انقالبهاي سياسي واجتماعي، متعاقبًا به تغيير الگوها و ساختارها و مناسبات توليد و مصرف و ساختارهاي 

اقتصادي خود مبادرت ورزيدند و توانستند به صورت الگوهاي موفق و نيمه موفق در آيند. 
در اين ميان شمار عظيمي از ديگر كشورهايي كه به موج انقالب پيوستند با روي كار آمدن نظام ها 
و رژيم هاي بناپارتيستي و سلطانيستي ازنوع ايدئولوژيك و توتاليتر و به مراتب خشن تر و سركوبگرتر از 
نظامهاي حاكم پيشيني، صرفًا قافيه را باختند و نه تنها سودي حاصل نبردند بلكه بعضًا همان اندك متاع 

بضع پيشين را نيز از دست دادند.
كشورهاي موفق با مطمع نظر قراردادن الگوهاي زيربنايي و اساسي در حوزه هاي توسعه و نوسازي 
و تالش براي رفع موانع عديده تاريخي سنتي ديني، سياسي و فرهنگي موجود توانستند گام هاي مهمي 
در راه پيشرفت و توسعه همه جانبه خود بردارند. در اين ميان مهمترين نكته اي كه اكثر نظامهاي سياسي 
و كشورها و در روند توسعه و تكامل سياسي اجتماعي و اقتصادي خود به عنوان مفروضي مشترك به آن 
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رسيدند اين بود كه تداوم و استمرار هرگونه فرايند نوسازي سياسي و اجتماعي بدون ترديد در پيوند با توسعه 
زيربنايي اقتصادي و تحول مناسبات مادي و توليدي جامعه قرار دارد. بر اين مبنا بود كه در قرن بيستم 
مطالعه و بررسي و تحقيق درباره راهكارها، ساز و كارها )مكانيسم(، راهبردها )استراتژي(، شيوه ها، ابزار، 
الگوها، نظريه ها، روش ها، رويكردها و برنامه هاي مختلف مرتبط با توسعه اقتصادي، نوسازي سياسي، 
پيشرفت هاي مدني، تحول فكري- فرهنگي در كانون توجه نظريه پردازان و متفكران سياسي و اقتصادي 
و نويسندگان و تحليل گران در حوزه هاي مختلف علوم اجتماعي و علوم انساني قرار گرفت و به صورت 
يكي از جريانهاي اصلي در حوزه مطالعات بين  رشته اي درآمد. در همين رابطه تحقيق و كنكاش درباره 
ماهيت يا سرشت خاستگاه كاربست ها و كار ويژه هاي مفاهيم همجوار و هم خانواده اي چون توسعه، 
رشد، پيشرفت، نوسازي و... در دستوركار قرار گرفت و تحليل ها، تعاريف، نظريه ها، الگو ها و روش هاي 
متنوعي درباره آنها تدوين و ارائه شده است كه در اينجا در قالب گزاره هاي مستقل و در عين حال مرتبط 

با يكديگر به آنها اشاره خواهيم كرد:
)مدرنيزاسيون(  نوسازي”  الگوي   “ قالب  در  اجتماعي،  غالب تحول  بيستم تصوير  قرن  اواسط  از   -1
ترسيم و ارائه مي شد كه بعضًا از آن تحت عنوان “نظريه نوسازي” و يا “پاراديم نوسازي” نيز ياد مي شود. 
نوسازي تعريف واحد و قابل اجماع و به تعبير بهتر پارادايميك را بر نمي تابد و بسته به اينكه ازچه منظر يا 
نگرش به آن برخورد كنيم، تعريف و تبيين متفاوتي از آن خواهيم داشت. اما در مجموع و در تحليل نهايي 
از آن عمومًا به منزله فرايندي ياد مي شود كه طي آن ساختارهاي اجتماعي سنتي به تدريج دستخوش 
دگرگوني و تحول مي شوند و به ساختارهاي اجتماعي از نوع مدرن تر آن تبديل مي شوند. نا گفته نماند 
يا منطقه نيست،  يا اختصاصي و بومي يك كشور  زا و  اين فرايند تحوالت، فرايندي خود جوش، درون 
بلكه عمدتًا در راستاي خطوطي صورت مي گيرد كه در مراحل و مقاطعي پيشتر در اروپا رخ داده بود. نيل 
اسملسر در مقاله اي تحت عنوان “ساز و كارهاي تحول و سازگاري با تحول” به بررسي و تحليل فرايند 
مذكور از اين زاويه پرداخته است. )Smelser,1963( اي دي اسميت نيز در كتاب مفهوم تحول اجتماعي 
)1973( از منظر كاركرد گرايي )فانكسيوناليستي( به تجزيه و تحليل و بررسي دقيق ضرورت فرايند اتخاذ 
الگوهاي تحول نوسازانه و تطبيق و سازگاري جوامع، خود را با تحوالت مذكور پرداخته است و “نظريه اي 

)Smith,1973( .كاركردگرا” درباره تحول اجتماعي ارائه كرده است
رشد  يعني  آن  خانواده  هم  مفاهيم  همانند  يافتگي،  توسعه  و   )Development( توسعه  مفهوم   -2
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)growth( و نوسازي )modernization( از سابقه و قدرت ديرينه اي برخوردار است. ريشه هاي تاريخي 
و نظري آن به انقالب صنعتي اول )1750 ميالدي به بعد( و بسط و تكامل آن به انقالب صنعتي دوم 
)1850 ميالدي به بعد( باز مي گردد. در جريان اين دو انقالب و دوره زماني تقريبآ دو سده ي آن تحوالت 
اجتماعي عمده اي به ويژه در كشور هاي اروپاي غربي رخ داد. فرايندي كه كريشان كومار نظريه پرداز 
اجتماعي معاصر از آن به “دگرگوني عظيم”ياد كرده است )kumar,1978(. در اين دوران تحوالت صنعتي 

و اجتماعي در اروپا مترادف با پيشرفت اجتماعي تلقي مي شد.
3- در سراسر نيمه دوم قرن هجدهم و نيمه نخست قرن نوزدهم و همينطور دوران پس از آن عليرغم 
وجود ضد جريان هاي نيرومند كه به چالش عليه اين جريان ارتدوكسي ساده برخاستند، فرايند توسعه و 
توسعه يافتگي نزد اكثر افراد )اعم از متخصصان و كارشناسان و افراد عادي( در پيوند با نوعي جنبش مرحله 
به مرحله به سوي ايجاد جوامعي “مدرن” تر و به لحاظ تكنولوژيك و اقتصادي “پيشرفته تر” نظير”جوامع 

)kuper,1985,198( .صنعتي” شناسايي و مطرح شده است
در  فرهنگي  و  اجتماعي،  سياسي،  اقتصادي،  دگرگوني  و  تحول  به  است  ناظر  نوسازي  فرايند   -4
كشورهاي توسعه نيافته و در شرايطي كه كشورهاي مذكور به سمت الگوهاي پيشرفته تر و پيچيده تر 
سازمان اجتماعي و سياسي حركت مي كنند. نظريه نوسازي بطور عمده در سال هاي پس از جنگ جهاني 
دوم و عمدتًا در قالب نظريه هاي جامعه شناسي آمريكايي بسط و اشاعه يافت و با نوعي ارجاع ضمني 
يا صريح به يك تقسيم بندي دوگانه بين دو سنخ آرماني شروع شد: اول“جامعه سنتي ” كه در برخي از 
قرائت ها از آن با نام جامعه روستايي، توسعه نيافته ياد مي شود؛ دوم “جامعه مدرن” كه معموآل از آن به 
جامعه شهري، توسعه يافته و صنعتي ياد مي شود. اين نوع ساختارهاي اجتماعي به لحاظ تاريخي از طريق 

يك فرايند تكاملي مستمر كه از قوانين عام معيني پيروي مي كنند، با هم ارتباط دارند.
5- از آنجا كه برخي جوامع زودتر از سايرين مراحل صنعتي شدن را تجربه كردند، به صورت الگويي 
درآمدند كه پارادايم جامعه مدرن و فرايند گذار آرماني را مي توان بر مبناي آن بنا كرد. در اين رابطه برخي 
از نظريه پردازان بر سرشت بومي و درون زاي فرايند تحول تأكيد دارند )نظريه پردازاني چون والت ويتمن 
انتقال  مانند  زا  برون  كننده عوامل  تعيين  نقش  بر  ديگر  در حالي كه عده اي  پارسونز(.  تالكوت  و  روستو 
ارزرش ها، هنجارها، تكنولوژي، مهارت ها و اشكال مختلف سازماني و تشكيالتي از كشورهاي سرمايه داري 
صنعتي پيشرفته غرب به ملل فقير جهان سوم تأكيد مي ورزند و عقيده دارند كه در هر حال، جوامع سنتي، 
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باتوجه به قرائن و امارات موجود، از همان الگوي تحول پيروي مي كنند كه پيشتر ملل صنعتي و توسعه 
يافته تجربه كردند.

6- به اين ترتيب نظريه هاي نوسازي برآنند كه تا خاستگاه و هويت خود و ريشه هاي متغيرهاي اجتماعي 
و عوامل تاريخي را كه تحول آنها براي تسهيل فرايند نوسازي در كشورهاي در حال توسعه ضروري بود، در 
 .)Duthwaite & Bottomore,1993,393( .ساختارها و نهادها و تاريخ كشورهاي صنعتي جستجوكنند
اجتماعي  و  اقتصادي  هاي  نظريه  بر  گسترده  سطحي  در  عمدتًا  كه  آمريكايي  سياسي  علوم  دانشمندان 
موجود تكيه مي كردند، ضمن شرح و تفسير مفهوم “نوسازي و توسعه سياسي”، به يك فرض مسلم اعتقاد 
داشتند و آن اينكه سياست نظام هاي سياسي در حال ظهور “جهان سوم” بايد همان روال بي دردسر رشد 
اقتصادي، ثبات اجتماعي، نوسازي سياسي، توسعه اقتصادي، و دموكراتيزه شدن را طي كنند كه كشورهاي 

)Ray, 2006, 22( .صنعتي دو سده پيشتر از اين طي كرده اند
7- نوسازي و توسعه از منظر معناي اساسي واجد چند ويژگي مشترك هستند: نخست اين دو مفهوم 
به وضعيت هاي مختلف جامعه اشاره كردند، وضعيتهايي كه در قالب مراحلي چون جوامع سنتي، انتقالي، 
نوسازي شده در توالي خطي، يا جوامع توسعه نيافته، در حال توسعه و توسعه يافته بيان شده اند. دوم: اين 
دو مفهوم در صدد بيان و ارائه مجموعه اي از اهداف و برنامه هاي عملي و اجرايي هستند. سوم: نوسازي و 
توسعه به يك فرايند در حال جريان و حركت از صورتبندي سنت به صورتبندي مدرنيته، يا حركت از توسعه 

نيافتگي به توسعه يافتگي اشاره دارند.
8- ساموئل هانتينگتون نه ويژگي ياخصلت اساسي براي فرايند نوسازي در نظر گرفت كه مي توان آنها 

را بي كم و كاست درباره فرايند توسعه نيز صادق دانست:
الف( هر دو فرايند انقالبي هستند.

نهادين  بازساخت شناختي رفتاري، و  و  پيچيده و چند وجهي اصالح  فرايند  ب( هر دو جريان واجد 
هستند.

ج( هر دو فرايندي نظام مند قاعده مند و جهاني اند. 
د( داراي مراحل مختلف اند.

ه( يك دست شونده و يك دست سازنده اند و سبب ايجاد همگوني و همسازي مي شوند.
و( پيشرفتي و مترقيانه هستند.
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ز( بازگشت ناپذير و غيرقابل تغييرند. 
ح( هر دو فرايندي چند خطي هستند. 

)Ibit,23( .و باالخره اينكه اين دو جريان فرايندهايي ثابت، مستمر، و هميشگي نيستند )ط
اجتماعي غرب  بر علوم  به مدت يك دهه  تآثير گذار داشت؛  نوسازي عمري كوتاه ولي  پاراديم   -9
سيطره داشت و در جهان سوم طرفداران مشخصي در محافل خاص پيدا كرد. در خالل اواخر دهه 1950 
و اواسط دهه 1960 به اوج شكوفايي خود رسيد و پس از آن به تدريج جاذبه خود را از دست داد. در خالل 
دو دهه 1960 و 1970 با در هم آميختن حلقه ها و جريان هاي ناسيوناليسم جهان سومي و ماركسيسم، 
گرايشهاي انتقادي و راديكال عليه نظريه نوسازي و توسعه سر برآورد و ضربه هاي قاطع و كوبنده اي به 
پيكر پاراديم نوسازي وارد آوردند. عمده ترين انتقادات عليه پاراديم نوسازي و مطالعات توسعه را مي توان 

به شرح زير خالصه كرد:
الف( اين دو پاراديم پديده توسعه نيافتگي را به منزله يك وضعيت خاستگاهي و اصلي جهاني تلقي 
مي كنند، به منزله فقدان توسعه يافتگي بطور عام، مرحله اي كه همه كشورهاي توسعه يافته آن را از سر 
گذرانده اند، لذا همه كشورهاي در حال توسعه نيز بايد آن را از سر بگذرانند؛ و اين حكمي نادرست و تعميم 

نا به جايي است. 
ب( نظريه هاي نوسازي بيش از حد انتزاعي و دور از واقع هستند و فاقد هر گونه چشم انداز دقيق 

تاريخي هستند.
تاريخي  به جاي مطالعه  بگيرند و  به خود  تا نوعي خصلت تجويزي  برآنند  نوسازي  ج( تحليل هاي 
از الگوهاي آرماني غربي كه  آيا اين ويژگي ها  نيافته در فكر آنند كه  بسترهاي ساختاري جوامع توسعه 
حسب تصور به منزله نرم ها و استانداردهاي ظاهراً مورد اجماع بشمار مي روند، پيروي مي كنند؛ يا از آنها 

فاصله مي گيرند؟
د( در همه نظريه هاي نوسازي اين ايده نهفته است كه كشورهاي در حال توسعه امروز بايد از مراحل و 
فرايندهاي واحد و مشابهي عبور كنند كه كشورهاي توسعه يافته سابق آن را تجربه كرده اند. اين نظريه ها 
حتي زماني كه به وجود پاره اي تفاوت هاي تاريخي اذعان دارند )چنان كه روستو و ژينو ژرمني در سال هاي 
دهه 1960 در آثار خود به آنها اشاره كرده اند(، از قبول اين نكته كه مي توانند الگوي تحول را تغيير دهند، 

.)Outhwaite & Bottomore, 1993, 393( .ابا مي ورزند
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ه( ادبيات مربوطه به نوسازي و توسعه سياسي غرض ورزانه و قوم محورانه هستند و از تجربيات غرب 
در زمينه توسعه بيرون كشيده شده اند، مطلوبيت و كارايي آنها در مورد جوامع غير غربي كاماًل مورد ترديد 

است.
و( زمان، روال شيوه ها و چگونگي، راهكارها و مراحل توسعه در غرب را لزومًا نمي توان در مورد جوامع 

در حال توسعه امروزي به ويژه در ميان ملل جهان سوم به كار بست.
ز( بستر بين المللي كه ملل در حال توسعه امروز در آن به سر مي برند كامال متفاوت از گذشته و بسيار 
پيچيده تر از آن است: مناسبات وابستگي و وابستگي متقابل، تضادها و اختالف هاي دوران جنگ سرد، 
پيمان ها، اتحاديه ها و بلوكهاي قدرت سياسي، نظامي، اقتصادي، گسترش بازارهاي معامالت و مذاكرات، 
ارتباطات، تكنولوژي، رسانه هاي جمعي و.. دست به دست هم داده اند و بستري بسيار پيچيده تر از مراحل 
اوليه “نوسازي”- دوران انقالب صنعتي تا اوايل قرن بيستم كه پيشگامان اوليه نوسازي كار خود را در آن 

آغاز كرده بودند – به وجود آوردند.
ح( ادبيات توسعه سياسي، يا در حقيقت پاراديم نوسازي بطور كلي، غالبا نقش نهادهاي سنتي را نادرست 
و غلط بازنمايي مي كنند و سنت و مدرنيته را به منزله دو پديده آشتي ناپذير و نه مرتبط به هم تلقي مي كنند. 

)Ray,2006,24(
ط( ادبيات آغازين توسعه و نوسازي توقعات نابجا و انتظارات كاذبي خلق كردند و اهداف غير واقع گرا 

و غيرقابل تحقق براي جوامع در حال توسعه در نظر گرفتند.
ي( پاراديم مذكور در حقيقت بخشي از استراتژي گسترده تر جنگ سرد بود كه اياالت متحده به منظور 

نگه داشتن كشورهاي در حال توسعه در وضعيت وابستگي دائمي آن را ابداع و مهندسي كرده بود.
اين  اساسًا  كه  شد  ديگري  نظري  رويكردهاي  و  ها  ديدگاه  همزمان  ظهور  سبب  انتقادها  اين   -10
فرض پاراديم نوسازي را قبول نداشتند كه “ملل در حال توسعه و كشورهاي جهان سوم در مراحل آغازين 
توسعه هستند” و در عوض بر اين استدالل پافشاري داشتند كه “توسعه نيافتگي محصول رويارويي بين 
غرب سرمايه داري و ملل استعمار زده آسيا، آفريقا و آمريكاي التين است و اين استعمار است كه موجب 
تشديد، تعميق و گسترش توسعه نيافتگي شده است.گفتمان اصلي الهام بخش اين انتقادها و رويكردها را 
نمي توان در قالب “نظريه وابستگي”ديد. از منظر متدولوژيك يا مؤلفه هاي روش شناسيك نظريه پردازان 
رويكردهاي  توسعه  و  نوسازي  رويكردهاي  كه  معتقدند  وابستگي”  “نظريه  پژوهشگران  و  نويسندگان  و 
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نابهنگام، غيرتاريخي و صوري هستند. به رغم پاراديم وابستگي، هستند و جوهر اصلي نوسازي و در نهايت 
به نابرابري استثمار و بيعدالتي مشروعيت و وجهه قانوني و اعتبار علمي مي بخشد.

11- بنابراين جاي چندان تعجبي نبود كه عمر پاراديم نوسازي بسيار كوتاه بوده و در اواخر دهه 1970 
عمال در وضعيت محاق و افول قرار گرفت. ترديدها و تزلزل هاي بوجود آمده در ميان نظريه پردازان و 
هواداران پاراديم نوسازي سبب افول اتفاق نظر و اجماعي شد كه پشت پاراديم نوسازي و توسعه سياسي 
قرار داشت. اين امر نيز موجب ظهور رويكردهاي متنوع ديگري از جمله نظريه هاي وابستگي، كورپوراتيسم، 

اقتصاد سياسي، اقتدارگرايي بوروكراتيك، ماركسيسم و ديدگاه هاي راديكال نئوماركسيست شد.
12- درسال هاي دهه 1980 و دهه 1990 متعاقب زوال ديگر الگوها و ظهور روند تازه و رو به گذار به 
دمكراسي در ميان بسياري از كشورها، شاهد شكل گيري و تكوين گفتمان هاي نو ظهور و بالنده در باب 
توسعه سياسي و پراكنش دموكراسي در جوامع جهان سوم و در ميان نظام سياسي و رژيم هايي هستيم كه 

از ماده كاماًل مستعدي براي ظهور رژيم هاي اقتدارگرا، تماميت خواه، استبدادي و سركوبگر برخوردارند.
13- در اين ميان با زوال و افول نظريه توسعه و نوسازي، نظريه وابستگي با توان نظري و چالشهاي 
اساسي در خالل سال هاي دهه 1960 در علوم اجتماعي رايج شد و در طول سال هاي دهه 1970 تأثير 
چشمگيري بر جاي نهاد. اين پارادايم كه از جمله نظريه هاي برخاسته از دل انديشه نئوماركسيستي است 
عمدتًا از سوي محققان و پژوهشگران علوم اجتماعي كشورهاي آمريكايي التين مطرح و ارائه شد. اين 
نظريه را مي توان يك رويكرد ساختارگراي تاريخي دانست كه بر وجود نابرابري هاي اجتماعي اقتصادي و 
سياسي در كشورهاي جهان سوم و كشورهاي در حال توسعه تأكيد دارد. مفهوم وابستگي كه در كانون اين 
پارادايم قرار دارد و بيانگر دغدغه دائمي بابت عناصر تعامل اجتماعي است، از چنان گستردگي برخوردار است 
كه مي توان آن را در خصوص شماري از حوزه هاي معضالت عام در رشته هاي مختلف و در چارچوب 

)Kuper & Kuper,1985.191( .پارامترهاي ايدئولوژيك متفاوت به كار گرفت
در خصوص  آمريكاي التين  نئوماركسيست  برجسته  پردازان  نظريه  از  تئوتونيو دوس سانتوس   -14
شرايط و زمينه هايي كه سبب ظهور مناسبات وابسته و خصلت يا پديده  وابستگي مي شوند اظهار می دارد: 
“مناسبات وابستگي متقابل...، زماني به مناسبات وابسته تبديل مي شود كه برخي كشورها بتوانند بطور خود 
بازتاب  به عنوان  بتوانند  تنها  يابند، در حاليكه برخي كشورهاي ديگر...،  خواسته و خودانگيخته گسترش 

)Dos Santos,1970( ”.گسترش كشورهاي غالب و مسلط، گسترش يابند
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15- گرچه تعبير “وابستگي” )Dependency( را مي توان در آثار ماركسيستي قبل از لنين )مثال در 
آثار اتوبوئر( ديد، ولي نخستين بار اين لنين بود كه جايگاه حائز اهميت و در خور توجهي براي آن در ادبيات 
اقتصاد سياسي ماركسيستي و تحليلهاي ماركسيستي در نظر گرفت، به ويژه بعد از رساله اي كه در 1916 
وابستگي در  ترتيب نظريه  اين  به  بود.  نگاشته  مثابه آخرين مرحله سرمايه داري”  به  “امپرياليسم  درباره 
حقيقت اساسا احياء نظريه امپرياليسم لنين است كه كانون تأكيد را متوجه تأثيرات و عواقب آن )كه لنين 

توجه اندكي به آن داشت( بر نظام هاي اقتصادي توسعه نيافته و جوامع توسعه نيافته ساخته است.
16- نظريه وابستگي به عنوان واكنشي در برابر تفسيرهاي دوآليستي )دوگانه گرا( درباره علل عقب 
ماندگي سربرآورد. تفسير دو آليستي كه از دل نظريه نوسازي ريشه مي گيرد عموما بين دو نوع جامعه و 
اقتصاد تمايز قايل مي شود: اول( جامعه و اقتصاد مدرن، پيشرو و مترقي و دوم( جامعه و اقتصاد سنتي، عقب 
مانده و ماقبل سرمايه داري. در حاليكه نظريه وابستگي برخالف پارادايم نوسازي، خصلتهاي توسعه يافتگي 
و توسعه نيافتگي را موقعيت هاي كاركردي در درون اقتصاد جهاني مي داند نه مراحلي در راستاي نردبان 

)Outhwaite & Bottomore, 1993, P.146( .ترقي و تكامل
17- پارادايم وابستگي در كنار نفي نگرش دوآليسم ليبرال يا كاركردگرا )كه همزيستي دو نوع نظام 
يا جامعه اي را كه به لحاظ نظري هيچ مناسبتي با هم ندارند، مسلم مي گيرد( معتقد است كه همه اجزاء 
و  اي هستند  كننده  تعيين  و  پويا  متقابل(  )كنش  تعامل  واجد  نظام جهاني  در  موجود  فرعي  واحدهاي  و 
بطور متقابل برهم تأثير مي گذارند. در كنار اين دو تأكيد، نظريه هاي وابستگي يك دغدغه مهم به تأكيد 
ماركسيسم بر تلقي از پديده استثمار به منزله انتقال ارزش افزوده از يك طبقه )پرولتاريا( به طبقه ديگر 
)بورژوازي( در خالل فرايند توليد، اضافه كردند؛ و آن دغدغه بابت جريان انتقال هاي سرزميني مازاد توليد 
از يك واحد جغرافيايي )يا ازيك كشور( به واحد جغرافيايي )يا كشور( ديگر در خالل فرايند گردش سرمايه 
باز  نيز  نامتقارن در جامعه سوسياليستي  احتمال مناسبات  تبيين  براي تحليل و  را  راه  ترتيب  اين  به  بود. 

)Nerfin, 1977( .كردند
18- پايان قرن بيستم طليعه ورود پديده اي بود كه بسياري از بلوكهاي قدرت اقتصادي به ويژه در 
قطب سرمايه داري همواره در روياي آن بسر مي بردند، پديده اي كه نام “جهاني شدن”يا “جهاني سازي”را 
با خود يدك مي كشيد. با كنار رفتن پارادايم هاي نظري و تحليلي متعددي چون توسعه، نوسازي، وابستگي 
و استعمار، امپرياليسم، و امثال آن اين باره بود كه پديده جهاني شدن با داعيه پويايي و گستردگي سعي دارد 
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در همه عرصه ها و حوزه هاي فعاليت فردي و اجتماعي جوامع شرق و غرب و شمال و جنوب را زير چتر 
فراگير خود در آورد.

19- قرن بيستم مؤيد اين معنا بود كه دنيا به تعبير مارشال مك لوهان به يك “دهكده جهاني” تبديل 
شده است. پديده جهاني شدن ترسيم تمام نمايي است از اين وضعيت و شاهد مدعاست. اين پديده درك و 
دريافت انسان از سياست، اقتصاد، جامعه، فرهنگ، فرد، دين و همه ديگر حوزه ها را كامال دگرگون ساخته 
است. به ويژه در عرصه سياست، دريافت ما از سرشت تعامل سياسي دستخوش تحولي پارادايمي شده است: 
در پارادايم سنتي و كالسيك سياست، نگرش”دولت محور” جوهر و اصل سياست تلقي مي شد. دولت به 
منزله بازيگر اصلي سياست تلقي مي شد و عمده توجه سياست معطوف به فعاليت هاي حكومتي و دولتي 
در سطح ملي بود. به اين ترتيب تمايزي روشن بين سياست داخلي و سياست خارجي وجود داشت: يعني 
بين آنچه كه در محدوده مرزهاي يك دولت ملت )دولت ملي( صورت مي گيرد و آنچه خارج از مرزهاي 
آن رخ مي دهد. در حقيقت همين مورد اخير است كه موضوع مطالعه و بررسي يك رشته مستقل جديد 

يعني”روابط بين الملل” قرار گرفته است.
20- اما در پارادايم جهاني شدن، نگرش”دولت محور” در عرصه سياست تا حدود زيادي دستخوش 
ضعف و زوال شده است. فرايند جهاني شدن موجب تضعيف و شايد در پاره اي موارد نابودي تمايز بين 
حوزه هاي سياست “داخلي” و “خارجي” گرديد و به ظهور يك جامعه جهاني انجاميد. گر چه دولت هاي 
ملي هنوز مهمترين بازيگر در صحنه جهاني بشمار مي روند، اما در عين حال تأثير فزاينده واحدهاي فراملي 

)Heywood, 2002, 125( .و گروه ها و سازمان هاي بين المللي امري غير قابل انكار است
21- به اين ترتيب شايد مهم ترين تهديدي كه تا كنون عليه مفهوم دولت يا حداقل دولت ملي صورت 
گرفته است، فرايند جهاني شدن باشد: فرايندي كه طي آن وقايع و تصميم ها در يك بخش از جهان به 
بخش هاي ديگر انتقال مي يابد و بر مردم بخش هاي ديگر تأثير مي گذارد. يكي از تبارزات و جلوه هاي 
اصلي اين فرايند ظهور نظام اقتصاد جهاني است كه به موجب آن هيچ كشور به تنهايي قادر نيست جريان 
بين المللي سرمايه را تنظيم كند. پيامدها و عواقب اين جريان براي دولت هاي ملي بسيار خطرناك است. 
براي مثال ظرفيت و توانايي دولت هاي منفرد براي اداره امور زندگي اقتصادي و ايجاد پيشرفت و رونق 
عمومي كاهش مي يابد، زيرا استراتژي ها و راهبردهاي اقتصادي ملي مانند نظريه ها و كاربستهاي كينزگرا 

عماًل در بستر جهاني فاقد كارايي هستند و قابل پياده شدن نيستند.
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22- جهاني شدن عالوه بر اين سبب نوعي عقب نشيني از نظريه دولت رفاه و دولت سوسياليستي نيز 
شده است، زيرا رقابتهاي شديد سبب اعمال فشار براي كاهش ماليات ها و كاهش هزينه هاي كار به ويژه 
كاهش دستمزد كارگران مي شود. يكي ديگر از تبارزات و پيامدهاي اين پديده آن است كه دولت ها امكان 
مهار و كنترل شركتهاي چند مليتي را از دست مي دهند، بطوري كه شركتهاي مذكور به راحتي مي توانند 

در فرايند توليد و سرمايه گذاري در راستاي منافع خود مداخله و تصميم گيري كنند.
23- فرايند جهاني شدن در سال هاي اخير جدا از حوزه هاي علم اقتصاد، مديريت و برنامه ريزي، به 
صورت موضوع اساسي مورد توجه در تحليل هاي سياسي و علم سياست در آمده است. مهم ترين حوزه اي 
كه جهاني شدن در آن براي سياست و تحليلهاي سياسي مدرن مطرح و محل مناقشه بوده است، حوزه ها 
طرح و تدوين نهادهاي سياسي مناسب در سطوح ملي و بين الملل است. در اين حوزه، جهاني شدن چالش ها 
و تعارض هاي اساسي و مهمي براي علوم سياسي در بر داشته است. رابرت ا.كئوهان، دانشمند علوم سياسي 

اين مسئله را در قالب عبارات زير بيان كرده است كه با حركت جهان به سمت هزاره جديد:
علوم سياسي درمواجهه با فرايند جهاني شدن با چالشي رو به رو شده است شبيه چالشي كه بنيانگذاران 
اياالت متحده با آن مواجه بودند: چگونگي طرح و تدوين نهادهايي براي سياستي ]يعني نظام سياسي[ با 
قد و قواره و تنوع پيش بيني نشده و... علوم سياسي... بايد با چالش كشف اين مسئله اساسي روبه رو شود 
و اين نكته را بپذيرد كه چگونه نهادها ساختارمند و دقيق مي توانند جهان را قادر سازند تا “تولد دوباره اي 

)Keochane, 2001, P.1( .براي آزادي “رقم بزنند
باچالشي  مقابله  و  رويارويي  سوم  هزاره  آستانه  در  سياسي  علوم  اساسي  رسالت  ترتيب  اين  به   -24
است كه فرايند جهاني شدن در برابر نهادهاي سياسي موجود علم مي كند. كشف راهها و روش ها، ابزار و 
تمهيدات، سازوكارها و راهبردهايي براي فراهم ساختن زمينه ها و بسترهاي الزم به منظور “زايش مجدد 
آزادي” در گستره جهاني رسالت عمده ديگري است كه براي علوم سياسي در نظر گرفته شده است. رابرت 
دال دانشمند معروف و برجسته علوم سياسي آمريكا در تشريح پروژه كئوهان در كتاب مشهور خود كه به 
صورت مانيفست علم سياست درآمده است، يعني تحليل نوين علم سياست )تحليل سياسي نوين( اظهار مي 
دارد كه وي ]كئوهان[ تحقيق و پژوهش خود را در اين زمينه بر مبناي بررسي ها و مطالعات گسترده و انبوه 
درباره پژوهش هاي ديگر دانشمندان علوم سياسي استوار كرده است، و در مقاله خود بر همين مبنا به ترسيم 
رئوس كلي و سرخط هاي اصلي مالحظات و مؤلفه هاي متنوعي پرداخته است كه دانشمندان علوم سياسي 
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و دست اندركاران حوزه طرح و تدوين نهادهاي سياسي ملي و بين المللي در عصر جديد جهاني شدن حتما 
بايد براي آنها حساب باز كنند و در پروژه هاي مطالعاتي خود جايي براي آنها در نظر گيرند. وي )كئوهان( 
تأكيد دارد كه تحليل هاي سياسي هنجاري و تجربي هر دو در مواجهه و مقابله با چالش هايي كه فرايند 
جهاني شدن در برابر علم سياست و نهادهاي سياسي موجود پيش مي كشد، بايد نقش اساسي و مهمي ايفا 
كنند. تحليل هنجاري بايد به “دانشجويان ما، همكاران ما، و كل جامعه يا عموم در سطح وسيع تر كمك 
كند تا هم ضرورت وجود عرصه حكومت )گستره حكومت Governance( در دنياي نسبتًا جهاني شده 
و هم اصولي را درك كنند كه گستره حكومت مذكور را مشروع مي سازند. تحليل تجربي بايد “به تحليل 
شرايطي بپردازد كه اشكال و سطوح مختلف گستره حكومت در آن شرايط امكان پذير مي شوند.” از سوي 
ديگر، دانشمندان علوم سياسي نيز “ بايد توصيه هايي در خصوص نحوه و چگونگي تأسيس و ايجاد نهادي 
براي گستره حكومت جهاني ارائه كنند. سرانجام رابرت دال در جمع بندي اين مباحث اظهار مي دارد:” نكته 
كليدي اين حكم اوست كه البته با آن هم راي هستيم و آن را تأييد مي كنيم كه تحليل سياسي مي تواند 
و بايد در توسعه و تكامل ساختارهاي حكومتي بين المللي مناسب و مؤثر و كارآمد در دهه هاي آينده نقش 

)Dahl & Stinebrickner, 2005, 154( .و سهم مهمي را ايفا كند

كتاب ارزشمند و در خور توجه نوسازي، توسعه، جهاني شدن اثر دكتر رضا شيرزادي در راستاي مضامين 
و مطالب سه گانه اي كه در فوق شرح آنها گذشت، به رشته تحرير و تأليف درآمده است و توسط انتشارات 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج به زيور طبع و نشر آراسته شد و در سال 1386 با چاپ و طبعي آراسته و 
چشم نواز روانه بازار شده است؛ كه از منظر زيباشناسي چاپ و نشر در ميان كتابهاي نشر دانشگاهي اين 
كشور، ازمقبوليت و مطلوبيت نسبتًا بيشتري برخوردار است. طرح روشن و زيبا و متامالنه رو و پشت جلد 
كتاب، صفحه آرايي و انتخاب نوع و اندازه متناسب حروف فونت ها در متن فهرست مطالب، عنوان بندي 
و... جملگي حكايت از حسن سليقه و ذوق زيباشناسيك )گرچه نسبي( دست اندركاران انتشارات دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد كرج دارد؛ همين مقدار كفايت مي كند تا بهانه اي براي تقدير از اين همكاران ارجمند 
باشد كه با سابقه اي نه چندان زياد كه حتي به يك دهه نيز نمي رسد، از بسياري از ناشران دانشگاهي كهن 
سال دقيق تر و زيباتر عمل كرده اند. باشد كه شاهد شكوفايي و رونق روزافزون كيفي و كمي آثار منتشر 

اين واحد دانشگاهي باشيم.
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كتاب در سه فصل اصلي و پرفصل با چند بخش فرعي تنظيم شده است. تدوين و تنظيم فصول و 
بخش هاي تابعه و فرعي هر فصل نشان دهنده دقت نظر مؤلف محترم در خصوص انتخاب موضوعات 
هم بر مبناي اهميت و جايگاه موضوعات و مطالب است، هم نشان دهنده رعايت ترتيب و توالي زماني و 
كرونولوژيك حدوث هر يك از مقوالت مطرح شده است و مورد مباحثه در كتاب است. مؤلف در مقدمه 
)يا ديباچه، چنان كه در جاي خود با اين عنوان آمده است( به گونه اي بسيار كوتاه و مجمل به بسترها و 
زمينه هاي اساسي تاريخي و ساختاري مربوط به پيدايش مباحث مربوط به موضوع كتاب خود اشاره مي كند 
و با گذري به وقايع رخ داده در كشورهاي اروپاي غربي طي صورتبندي يا فروماسيون سياسي، اجتماعي، 
اقتصادي، مدرنيته و تأكيد بر دستاوردهاي حاصل از فرايند مذكور، به ضرورت پيگيري و تداوم تحوالت و 
كاربستهايي اشاره دارد كه بسياري از كشورهاي اروپايي و آسيايي همچون نروژ، سوئد، فنالند، ژاپن، چين، 
ايران، تركيه، سعي كردند آنها را در دستور كار برنامه ها و خط مشي هاي سياسي و راهكارهاي اقتصادي 
و راهبردهاي اجتماعي فرهنگي خود قرار دهند. در رأس اين تريلوژي و برنامه هاي سه گانه اتخاذ سياست 
مدرنيزاسيون يا نوسازي قرار داشت كه كم و بيش كشورهاي مذكور به آن مبادرت ورزيدند گرچه دامنه 
و گستره توفيق آنها در اين راه با تفاوتهايي همراه بود. اما به هر صورت همه اين كشورها و بعدها پس از 
جنگ جهاني دوم و به ويژه طي سالهاي در دهه 1970 به بعد اكثر كشورهاي جهان سوم يا كشورهاي 
اصطالحا در حال توسعه يا كشورهاي به اصطالح توسعه نيافته در قالب نظريه ها و الگوهاي مختلف و 

بعضًا متضاد سعي كردند كه گونه هايي از فرايند نوسازي و توسعه را تجربه كنند.
فصل نخست كتاب با عنوان “نوسازي و توسعه: چارچوب مفهومي” ابتدا به معرفي تعابير و اصالحات 
مرتبط با موضوع و بررسي ترمينولوژي به لحاظ ريشه شناسي و معنا شناسي مي پردازد؛ و مفاهيمي چون 
تغيير، تحول، تكامل، پيشرفت و رشد را از اين منظر بحث مي كند. نكته اي كه در اينجا در خصوص كار دكتر 
شيرزادی در تأليف كتاب حاضر بايد يادآور شد، استفاده وي از منابع و مآخذ فراوان و بيشماري است كه در 
اين امر برخالف پندارهاي غير علمي و غير آكادميك رايج نه تنها از ارزش و اهميت كاروري نمي كاهد، بلكه 
مؤيد اعتبار و وثوق هر چه بيشتر كار مؤلف است كه بدون ذكر منابع و به گونه اي غير علمي و غير صادقانه به 
تدوين و تأليف نمي پردازد. بلكه براي هر نكته يا موضوع حساس و حائز اهميت خود را موظف و مقيد به ذكر 
منبع و آوردن شواهد و استفاده به فاكتها و رعايت جوانب كار عملي و تحقيق و پژوهش آكادميك كه الزمه 
آن رويكرد علمي و برخورد سالم و صادقانه است، مي داند. در ادامه فصل اول به يكي از مناقشه انگيزترين 
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مباحث يعني”نوسازي” و مالزم و متابع اصلي و اجتناب ناپذير آن يعني توسعه مي پردازد. وي نوسازي را همانند 
نيل اسملسر فرايندي چند ساحتي تلقي مي كند كه مستلزم دگرگوني در همه بسترها و زمينه هاي انديشگي 
و كاربستي است. لذا براي آن حد و غايتي متصور نيست. و همه حوزه هاي سياسي، آموزشي، ديني، اخالقي، 
خانوادگي و صد البته اقتصادي و اجتماعي را در بر مي گيرد و تحت تأثير خود قرار مي دهد. از اين منظر هيچ 
جامعه اي را نمي توان بي نياز از تجربه فرايند نوسازي دانست. در اين بخش وي نوسازي را از ديدگاه ديويد 
اپتر و با توجه به وجوه سه گانه آن معرفي مي كند و همچنين به جنبه هاي متنوع “نوسازي سياسي” و به ويژه 
رابطه آن با مفهوم “اقتدار” اشاره مي كند كه قطعا همانند همه ديگر بخش هاي كتاب مستلزم توضيح و تبيين 
جامع تر و گسترده تري است. اين نتيجه البته در سراسر كتاب بيش از هر مورد ديگر خود را مي نماياند، زيرا 
مؤلف محترم بسيار عاجل از مفاهيم و موضوعات اساسي رده شده است و تنها به اشاراتي عام و كلي بسنده 
كرده است. البته اين مسأله در عين حال مي تواند از يك منظر نكته مثبت و نقطه قوتي نيز براي آن به حساب 
آيد به ويژه از اين بابت كه كتاب براي حوصله خوانندگان عام به ويژه دانشجويان دوره كارشناسي رشته علوم 

سياسي در نظر گرفته شده است و داعيه يك كار تخصصي پيچيده و جدي و حجيم را ندارد.
در قسمت بعدي مفهوم جامع تر، دقيق تر و واجد اهدافي مشخص و كمي و كيفي مورد بررسي قرار گرفته 
است. اين مفهوم به عنوان يك بحث نظري كاربستي نخستين بار در علوم اقتصادي مطرح شد. در سال هاي 
دهه 1940 مكتب ساختارگراي توسعه اقتصادي در مراكز علمي آمريكاي التين به ويژه توسط رائول پربيش و 
سلسله فورتادو پايه ريزي شد. نظريه پردازان و اقتصاددانان آمريكاي التين در بدو امر عمدتا متأثر از چشم اندازه 
و ديدگاههاي تحليلي و نظري و رهنمودهاي برنامه اي و برداشتهاي ارائه شده از سوي “كميسيون اقتصادي 
سازمان ملل براي آمريكاي التين “ موسوم به اكال Ecla بودند. رائول پربيش اقتصاددان آرژانتيني و مشاور 
ارشد اكال عقيده داشت كه “توسعه نيافتگي آمريكاي التين بيانگر جايگاه پيراموني )Peripheral( اين منطقه 
از جهان در نظام اقتصاد جهاني و نتيجه اتخاذ سياسي هاي تجارت آزاد است؛ و به دليل سيطره مناسبات و 
سياستهاي مذكور بر اقتصاد اين منطقه از جهان، كاالها و اقالم صادراتي آن دستخوش ركود و كسادي حاد 
و كاهش قيمت شديد شده است. )Suth waite & Bottomore ,1993, 147) فورتادو اقتصاددان و نظريه 
پرداز برجسته برزيلي نيز در سال 1964 در كتاب مهم و معتبر خود، توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي، زمينه 
هاي نظري و بسترهاي مفهومي و تحليلي الزم براي گذار از پارادايم پيشنهادي پربيش و عبور از رويكردهاي 
دوآليستي و پشت سر گذاشتن رفورميسم ملي گرايانه و رسيدن به رويكردهاي راديكال تر و ديدگاه ها و موانع 
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چپ و انقالبي ماركسيستي را فراهم ساخت. به عقيده وي در كشورهاي توسعه نيافته حجم اندك گستره 
محدود بازارهاي داخلي امكان تكوين سرمايه و انباشت آن را با مانع رو به رو ساخت و آن را بسيار محدود 
مي سازد. به همين دليل وي بر نقش دولت به منزله ابزاري براي مقابله با تنگناهاي ساختاري تأكيد مي ورزيد. 

)Ibid(
نويسنده در اين قسمت آرا و نظريه هاي تني چند از صاحب نظران داخلي و خارجي را مورد بحث 
قرار داده است. از جمله مايكل تودارو، سيد جواد طباطبايي، حسين عظيمي، يان روكس، بروف و باالخره 
پيتر واالس پرستون اشاره مي كند. در بخش بعدي به بررسي زمينه هاي سياسي و اقتصادي طرح مباحث 
توسعه در دوره بعد از جنگ جهاني دوم به ويژه با توجه به قطب بندي جهان سياست و اقتصاد به دو بلوك 
قدرت سرمايه داري غرب و سوسياليستي شرق به رهبري آمريكا شوروي پرداخته است. در قسمت ديگر 
كه تداوم مؤلفه های گزاره هاي مطرح شده در بخش هاي قبلي است به شرح فرايند دگرگوني” و تحول در 
مفهوم توسعه” از زمان اعالم برنامه و اهداف آرتولوئيس در سال 1944 در راستاي تالش براي افزايش و 
رشد درآمد سرانه مناطق كم توسعه اقتصادي پرداخته است. اين منابع بطور خالصه در سالهاي دهه 1960 
تا دهه 1980 و ظهور روح توسعه گرايي در سالهاي دهه 1990 پي گرفته شده است. اهداف توسعه، ابعاد 
توسعه در رابطه با بعد اقتصادي بعد اجتماعي فرهنگي، بعد سياسي( شاخص هاي توسعه سياسي، مراحل 
نوسازي و توسعه )با تأكيد بر انقالب كشاورزي و انقالب صنعتي( راه هاي نوسازي و توسعه از جمله راه 
نوسازي و توسعه دمكراتيك و سرمايه دارانه راه نوسازي و توسعه محافظ كارانه و فاشيستي؛ راه نوسازي و 

توسعه كمونيستي( از جمله ديگر مباحثي است كه نويسنده در فصل اول كتاب به آنها پرداخته است.
در فصل دوم كه بيشترين حجم كتاب را به خود اختصاص داده است، به مبحث مهم و قابل توجه “مكاتب 
و نظريه هاي توسعه” پرداخته شده است و در آن عمدتا به تعبير نويسنده به نظريه هايي توجه شده است كه 
جنبه سياسي جامعه شناختي و يا سياسي اقتصادي دارند و از پرداختن به نظريه هاي صرفاً اقتصادي خودداري 
شده است. نويسنده ضمن اشاره به نظريه هاي سه گانه درباره ملل عقب ماندگي و توسعه نيافتگي كه هر 
سه ماهيت اقتصادي داشته اند و توسط نظريه پردازان اقتصادي ارائه شده اند، به درستي تصريح مي كند كه 
گر چه عواملي چون كمبود سرمايه و عدم انباشت آن، افزايش جمعيت و خصايص كيفي جمعيت هر منطقه، 
تكنولوژي رايج در جوامع توسعه نيافته، و باالخره عدم برنامه ريزي اقتصادي در جاي خود قابل توجه اند. اما 
روي هم رفته عوامل مورد تأكيد در توسعه اقتصادي معلول توسعه ]يافتگي[ يا توسعه نيافته اند و علت را بايد 
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در حوزه هاي سياسي و فرهنگي جستجو كرد. )نوسازي، توسعه، جهانی شدن، ص 33(.
در اين بخش مباحث مهم و در خور تاملي مورد توجه و امعان نظرگرفته است كه هر يك در جاي خود 
مستلزم بحث و تحقيق بسيار گسترده تر و مفصل تر است و در اين مجال مختصر نمي گنجد. شيوه طرح مباحث 
به گونه اي است كه مخاطب به ويژه دانشجويان با رئوس كلي و سرخط هاي اصلي هر بحث آشنايي مقدماتي 
پيدا كنند، و بحث هاي جامع تر و پر تفصيل تر را در دوره هاي فوق ليسانس و دكتري پيگيري نمايند. اين 

زمينه ها و بسترهاي نظري و تحليلي ساده و نه چندان پيچيده تر انگيزه مطالعه و شوق تحقيق بيشتر و ژرف تر 
را در دانشجويان فراهم خواهد ساخت. به ويژه در صورتي كه درس ها و برنامه هاي مطالعاتي مربوط به روش 
تحقيق و مباحث نظري و فلسفي در دوره هاي ليسانس و به ويژه در تحصيالت تكميلي از سوي مراكز علمي 
و برنامه ريزان دانشگاهي و نظام آموزش عالي كشور و در رأس همه شوراي عالي انقالب فرهنگي جدي تر 
گرفته شود؛ امر مهمي كه كمترين عنايت و دغدغه اي بابت آن به چشم نمي خورد. به همين دليل بسياري 
از مردم، جوانان و دانشجويان عالقه مند، پس از مدتي كوتاه همچنان عالقه مندی نيم بندي را كه برخي از 
استادان به سختي در آنان ايجاد مي كنند، به راحتي از دست مي دهند. و به مباحث عملگرايانه و پوزتيويستي 
صرف روي مي آورند و در پيله موضوعات و عناوين روزمره و باب دل روز و مقتضاي قدرت گرفتار آمده و اسير 
سياست زدگي و عمل زدگي محض مي شوند، بدون آنكه توانايي كمترين تحليل نظري و رويكرد مفهومي با 
همان پديده هاي روزمره و عملي پيرامون خود را داشته باشند، لذا به مشتي كليشه ها و قالبهاي از پيش تعيين 

شده و كهنه و نخ نما شده ايدئولوژيك متوسل مي شدند.
نويسنده در اين بحث ابتدا به زمينه و گرايش عمومي نظريه هاي علوم اجتماعي اشاره مي كند كه 
عموما ميراث نظريه هاي مدرنيستي و پوزتيويستي ناشي از دوران روشنگري و عصر خود محسوب مي شدند. 
دوراني كه علم گرايي و عقالنيت ابزاري به منزله روايت هاي كالني به اكثر پارادايم هاي فكري و فلسفي 
سيطره مي يابند و جماعت هاي پيرو هر پارادايم به تعبير تامس كوهن مي كوشند تا از اين روايت هاي كالن 
به منزله نسخه راه حل نهايي براي معضالت و گرفتاري هاي جامعه در فرد سود جويند. در اين ميان الگوها 
و نظريه هايي كه در باب توسعه و نوسازي ارائه شده اند نيز از اين قاعده مستثني نيستند. به زعم نويسنده 
عمده مطالعات غربي ها درباره توسعه سياسي به دو الگوي همبستگي و الگوي علي خالصه مي شود. الگوي 
همبستگي با تأكيد بر جامعه شناسي كاركرد گرا )فانكسيوناليستي( كليه اجزا و عناصر سازنده نظام اجتماعي 
را در پيوند و ارتباط متقابل با هم و در عين حال تأثير گذاري متقابل بر هم مي داند. لذا توسعه سياسي 
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دراين الگو نبايد مستقل و مجزا از توسعه در ساير حوزه ها مورد لحاظ قرار گيرد. به عبارت ديگر توسعه 
نظام سياسي با توسعه ساير بخشها و نظامهاي جامعه همچون نظام اقتصادي اجتماعي و فرهنگي مالزمه 
و پيوستگي دارد. در حاليكه در الگوي توسعه علي محقق و پژوهشگر در حدود كشف رابطه علت و معلول 

)علي( بين توسعه در بخش هاي مختلف حيات اجتماعي است.
و  رويكردها  و  الگوها  منظر  از  نوسازي  و  توسعه  مطالعات  كه  شود  اشاره  نكته  اين  به  است  الزم 

كتابهاي  در  معاصر  سياسي  علوم  دانشمند  چيلكوت  اچ.  رونالد  است  گرفته  متنوعي صورت  پارادايم هاي 
مشهور و معتبر خود درباره سياست تطبيقي با عنوان نظريه هاي سياست تطبيقي جستجو براي يك پارادايم 
)1981( ضمن بررسي پاردايم توسعه و نظريه هاي توسعه يافتگي و نوسازي ادبيات توسعه و توسعه نيافتگي 
آثار و تحقيقاتي را كه در اين زمينه به عمل آمده است و نيز نظريه ها و الگوهاي مربوط به توسعه يافتگي 

را در ذيل حداقل پنج دسته اصلي گروه بندي كرده است:
1- نخستين دسته آثار و تحقيقاتي است كه توسط گابريل اي.آلموند و ديگران عرضه شده است. در 
اين دسته آثار و تحقيقات نظريه پردازان و محققان آن بود تا ضمن بهره برداري و استفاده از دريافتها و 
برداشتهاي سنتي از مفهوم دمكراسي سياسي آنها را در قالب ترمينولوژي و اصالحاتي انتزاعي و پيچيده 
تدوين و ارائه نمايند. كتاب سياست تطبيقي: نظامها؛ فرايندها؛ و خط مشي )1987( اثر آلموند و پاول و نيز 
اثر مشترك ديگر از آلموند تحت عنوان سياست تطبيقي امروز: يك نگرش جهاني )1980( در همين راستا 
تدوين و عرضه شده اند.اي.اف.كي ارگانسي نيز با الگوبرداري از كار والت و يتمن روستو كه نخستين بار 
در 1962 به تدوين نظريه اي در باب مراحل مختلف رشد اقتصادي در كتابي تحت عنوان مراحل رشد 
اقتصادي يك مانيفست غير كمونيستي )1960( مبادرت ورزيدند، يك نظريه مرحله اي درباره توسعه در 

كتابي با عنوان مراحل توسعه سياسي )1965( ارائه كرد.
2- در دومين دسته از مطالعات و تحقيقات توسعه آثار و پژوهشهايي قرار مي گيرند كه عمده توجه خود 

را بر دريافتها، برداشتها و مفاهيم مربوط به فرايند “تكوين ملت “ )nation-building( معطوف و متمركز 
ساخته اند. دراين گروه ها، ديدگاه ها و نقطه نظرات و برداشتهاي قديمي نويسندگاني چون هانس كوهن و 
ديگران درباره ناسيوناليسم با شرح و تفسيرهاي جديد درباره توسعه يافتگي در هم تركيب و ادغام شده اند. 
كتاب كارل دبليو دويچ ناسيوناليسم و ارتباطات اجتماعي )1953( و روپرت امرسان، از امپراتوري تا ملت 

)1960( نمونه هاي مناسبي از آثار تحقيقاتي اين رده به شمار مي روند.
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3- در دسته سوم با آثار و تحقيقاتي سروكار داريم كه عمده توجه خود را معطوف مفهوم نوسازي )مدرنيزاسيون( 
كرده اند. از جمله مهمترين آثار اين رده مي توان به كتاب ماريون جي لوبي نوسازي و ساختار جوامع )1966( 
و اثر كالسيك و مهم ديويد اپتريعني سياست نوسازي )1965( و تازه ترين اثر وي كه به بازانديشي اساسي در 
پارادايم توسعه و تامل ژرف تر در نظريه هاي نوسازي نظريه هاي وابستگي در بستر سياست پسامدرن پرداخته 

است يعني بازانديشي توسعه: نوسازي، وابستگي و سياست پسامدرن )1987( اشاره كرد.
4- چهارمين رده مشتمل بر آثاري است كه به مطالعات و تحقيقات درباره تحوالت و دگرگوني هاي 
جوامع اختصاص دارند كه از مهمترين آنها مي توان به كتاب نظم سياسي در جوامع در حال توسعه )1968( اثر 
ساموئل هانتينگتون اشاره كرد. در همين راستا كتاب مهم و چالش برانگيز و جنجالي وي يعني برخورد تمدن ها 
و بازسازي نظم جهاني )1996( را نيز مي توان جزء همين توده از تحقيقات و مطالعات رده بندي كرد. در اين 
كتاب وي چارچوبي چالشگرانه براي درك واقعيات سياست جهاني در قرن بيست و يكم عرضه مي دارد اين 
اثر كه در پي فروپاشي اتحاد شوروي و با توجه به روند تك قطبي شدن جهان و سيطره و هژموني بالمنازع و 
يك جانبه نظام هاي سرمايه داري جهاني به سركردگي آمريكا به رشته تحرير در آمده است. به تصريح هنري 
كيسينجر از مهم ترين كتابهايي است كه از زمان خاتمه جنگ سرد به اين طرف به رشته تحرير در آمده است. 
به اعتقاد وي امروزه در عرصه سياست جهاني “تمدن ها” جاي “ملت ها” و دولتها –ملتها و ايدئولوژي ها 
را گرفته است و به عنوان نيروي فائق در عرصه هاي مختلف سياسي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي سياست 

جهاني در آمده اند و به جاي نيروهاي فوق الذكر سابق عمل مي كنند.
5- پنجمين گروه شامل آن دسته از آثاري است كه ديدگاهي انتقادي و چالش گرانه در قبال نظريه هاي 
قوم محورانه درباره توسعه دارند و بخش اعظم تحليل ها و تبيين هاي خود را بر توسعه نيافتگي در جوامع 
عقب مانده يا به تعبيري بهتر عقب نگه داشته شده متمركز كرده اند و اين وضعيت را نتيجه توسعه سرمايه 
داري و فرايند صنعتي شدن در جوامع پيشرفته تلقي مي كنند. آثار نويسندگان و نظريه پردازان برجسته 
اي چون آندره گوندر فرانك از جمله كتابهاي مهم و تأثير گذار وي يعني سرمايه داري و توسعه نيافتگي 
)1969( در آمريكاي التين و كتاب ارزشمند والتر رادني يعني چگونگي اروپا موجب توسعه نيافتگي افريقا 
شد. )1972( از نمونه هاي بارز اين نوع تفسير و تبيين هستند ميردال از ديدگاه لوييز پررا كه يك بررسي 
معرفت شناختي سه گانه يا سه وجهي از نظريات توسعه نيافتگي به عمل آورده است در زمره تحليل گران 
كميت گرا و پويا هر دو قرار مي گيرند. تحليل هاي كميت گرا شامل مطالعاتي است كه تفاوت بين توسعه 
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يافتگي و توسعه نيافتگي را در قالب »كشور« بررسي مي كنند و شاخص هاي كمي چون سطح درآمد 
سرانه مصرف بهداشت و آموزش تنوع ساخت توليدي خالقيت كار نرخ سرمايه و... را براي اين تفاوت ها 
به كار مي گيرند. ديدگاه هاي رايج غربي و نظريه هاي غالب بورژوايي در زمره اين دسته قرار مي گيرند و 
كساني چون ميدرال ايو الكوست و والت و تيمن را ميتوان نمايندگان آن دانست، وجه دوم، تحليل هاي 
ساختارگرا است كه الياس گاناژ ريمون بار و سلسو فورتادو نمايندگان آن به شمار مي روند در اين تحليلها 
با نگرش تاريخي و در قلمرو يك كشور و در سطح ملي بر تفاوتهاي دوگانه ساختاري تمايز ميان جامعه 
سنتي و مدرن و همزيستي شيوه هاي ماقبل سرمايه داري و شيوه هاي توليد سرمايه داري تأكيد به عمل 
مي آيند در تحليل هاي پويا كه راگنار نرگس و گونار ميرادل نمايندگان آن به شمار مي روند. مسائل صرفا در 
قلمرو يك كشور مطرح نمايند بلكه سرمايه داري به منظور يك نظام جهاني نگريسته مي شوند و مكانيسم 
واماندگي سرمايه داري معموال در قالب دور باطل فقر و عليت دوري مطرح و بررسي مي شود يعني سطح 
مصرف پايين و نبود پس انداز موجب كمبود سرمايه براي سرمايه گذاري نيز ميشود و فقدان سرمايه گذاي 
نيز به نوبه خود مصرف را كاهش مي دهد. نويسنده در خصوص ابعاد جهاني شدن آنرا در سه حوزه اقتصادي 
سياسي و فرهنگي پي گرفته است و نقش ارتباطات و گسترش فن آوري ارتباطات رشد شركتهاي چند مليتي 
بسط و گسترس نفوذ بازارهاي جهاني را از جمله عوامل مهم جهاني شدن معرفي مي كند. مأخذ فراوان 

فارسي و انگليسي و همچنين منابع اينترنتي متعددي بهره برده است.
تالش نويسنده محترم كه خود در همين حوزه تحقيق و تدريس مي كند و تأليفات ارزنده و آثار ارزشمند 
توصيه  مند  دانشجويان عالقه  به  اثر  اين  است مطالعه  تقدير و سپاس  در خور  است  ديگري خلق كرده 
مي شود چرا كه مي تواند همچون يك كتاب راهنماي مفيد آنان را با مباحث الگوها نظريه ها و پارادايم هاي 

مختلف در اين حوزه ها و همينطور با منابع و آثار موجود درباره آنها آشنا سازد.
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