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 هاي سیاسی ظاممفاهیم تحول در ن

 فرل هدي 

واقعیتی که باید به آن اشاره کرد آن است که بین پژوهشگران سیاست تطبیقی بر سر مفاهیم اصلی تحول که در 

هاي دهد، اجماعی وجود ندارد. به دلیل ارتباط این موضوع با جنبههاي نظام سیاسی رخ میگذر زمان در ویژگی

اختصاص » 3تغییر«یا » 2توسعه«، »1نوگرایی«بررسی مفاهیمی نظیر هاي سیاسی، فصل حاضر به اداري نظام

 داده شده است.

نوعی اشتراك دارند. در این جا جامعیت مفهوم یعنی این که در  5گرایی، و واقع4این مفاهیم از جهت جامعیت

شوند، دربرگیرد و توصیف می 6هایی سیاسی را که به عنوان دولت ـ ملتیک بعد زمانی جهانشمول باشد و نظام

گرایی یعنی توانایی تبیین آن چه اتفاق افتاده است، آن بررسی تاریخی، حال و آینده نظام را ممکن سازد. واقع

چه در حال رخ دادن است یا ممکن است در شرایطی که فراتر از یک رویکرد توصیفی نهادي است و بر 

 دهد. کند، رخ میهاي سیاسی تأکید میهاي تحول نظامپویایی

، بخش الینفکی از انقالبی است که در مطالعات سیاست تطبیقی قبل از 7سازيبا توجه به این دو ویژگی، مفهوم

پایان جنگ جهانی دوم صورت گرفت. به عالوه مراحل رشد این مطالعات با آنچه که صاحبنظران جدیدتر ارائه 

اي از عوامل اجتماعی، اي بوده است که مجموعهوالت عمدهدادند همگام بوده است. در اینجا، تمرکز بر تح

توانیم (آنها را تا حدي از جهت تقدم و تأخر گرید. براي بررسی این مفاهیم میاقتصادي و سیاسی را دربرمی

 بندي کنیم. تاریخی) تحت عناوین نوگرایی، توسعه و تغییر گروه

                                                           
۱  Modernization.  
۲ Development.  
۳Change.  
٤Comperehensiveness.  
٥ Realism.  
٦States-Nation.  
۷ Conceptualization.  
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 نوگرایی

طور که خواهید دید، این مفهوم شدیداً اصطالح نوگرایی است اما همانترین آنها، از میان اصطالحات فوق جامع

کند که متضمن توصیف می» مندفرآیندي نظام«آن را به عنوان  8به فرهنگ و زمان وابسته است. دانیل لرنر

 به زعم اینکلز» جمعیتی، اقتصادي، سیاسی، ارتباطی و فرهنگی جامعه است«هاي تغییراتی مکمل گونه در بخش

معانی متعددي دارد و معانی مترتب بر آن داراي اهمیت زیادي هستند. این واژه از » مدرن«، اصطالح 9و اسمیت

نظر تعریف لغوي، اشاره به هر چیزي دارد که جدیداً جایگزین روشهاي انجام کارها در گذشته شده است. 

آموزش همگانی، شهرگرایی، «ون هایی چدانشمندان در کاربرد این مفهوم و ربط آن به یک کشور، ویژگی

شکلی از  نوگرایی ممکن است:» اند.ساالري شدن، ارتباطات و حمل و نقل سریع را برشمردهصنعتی شدن، دیوان

هاي اسطوره عهد باستان، مشخصه طور که فئودالیزم یا امپراطوريمشخصه تمدن عصر تاریخی فعلی باشد، همان

طور که فئودالیزم در قرون یازدهم تا پانزدهم در همه جاي دنیا قاً هماناعصار تاریخی اولیه خود بودند دقی

شود. شبیه فئودالیزم، نوگرایی نیز بر طور نوگرایی نیز در هر جایی از جهان یافت نمیشد، همینمشاهده نمی

ر اساس شرایط محلی، تاریخ فرهنگی و دوره زمانی متغییر است. در عین حال، در چارچوب این تعریف ب

مدعی  10باشند. مونته پالمرمی» تجدد«هایی از خوریم که نشانهالمللی برمیهایی در سطوح ملی و بینویژگی

مطرح » تجدد«اي از روابط آرمانی که تحت عنوان اشاره به فرآیند حرکت به طرف مجموعه» نوگرایی«است که 

 شده دارد. 

ز آن در اذهان مردم ایجاد توان معنایی واحد ااست که نمیخطر تعریف نوگرایی به صورتی عامیانه یا کلی، آن 

هاي اقتصادي و کنند: یعنی سیستمکرد. یعنی معانی که همگان از نوگرایی دارند و عمالً به آن اشاره می

مدعی  11شود. آلفرد دایمنتاجتماعی مرتبط به هم که به طور واقعی در تعداد معدودي از کشورها یافت می

نیست نوگرایی دقیقاً تعریف شود، بلکه باید صرفاً به عنوان نوعی دگرگونی تلقی شود که آن را در  الزم«است که 
                                                           

۸ Daniel Lerner.  
۹ Inkeles & Smith.  
۱۰Monte Palmer.  
۱۱ Alfred Diamant.  
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طور که ایم. همانهاي ناقص آن را در مناطق دیگري از جهان دیدهبینیم و شکلاروپا و آمریکاي شمالی می

کاي شمالی و کشورهاي نیازي نیست که کشورهاي اروپاي غربی، آمری«دارد، اظهار می 12ادوارد شیلز

المنافع انگلیسی زبان، نوگرایی را آرزو کنند، آنها متجدد هستند و نوگرایی بخشی از ماهیت آنهاست. مشترك

کند تصویر کشورهاي غربی، و شکل تغییریافته و ترکیبی آن تصویر، در روسیه، استانداردها و مدلهایی فراهم می

». جستجوي آنند تا کشورهاي خود را بر اساس آن شکلی نو دهند که کشورهاي جدید آسیایی و آفریقایی در

هاي انواعی از سیستم«تواند معادل با دارد نوگرایی سیاسی از لحاظ تاریخی میهمین طور آیزشتات اظهار می

 هاي اروپا، قاره آمریکا و در قرن نوزدهمسیاسی که در قرن هفدهم در اروپاي غربی توسعه یافت و به سایر بخش

 ». و بیستم به کشورهاي آسیایی و آفریقایی تسري یافت، باشد

شوند. این از این دیدگاه، تکامل تدریجی نهادهاي سیاسی و اداري در اروپاي غربی از اهمیت اساسی برخوردار می

شود که از لحاظ اند، بلکه شامل کشورهایی میاهمیت نه فقط براي کشورهایی است که در آنجا شکل گرفته

شود. کنند نیز میاند و کشورهاي جدید و قدیمی که به طرف نوگرایی تالش میسی مدرن یا توسعه یافتهسیا

ها و نهادهاي اروپاي ایم که در آن گسترش ایدهامروزه با جهانی مواجه«گوید می 13همانطور که رینهاد بندیکس

 »ا داشته باشند خواه نداشته باشنددر بیشتر کشورها شده است خواه آمادگی انجام آن ر 14سازيالگوي ملت

ه از آن حداقل است و استفاد» نوعی دام جدي«اظهار داشت که مفهوم توسعه،  1963ژوزف الپالومبارا در سال 

 رح کرد: یی مطبراي زمان موجود باید مورد شک و تردید قرار گیرد. وي سه ایراد اساسی را بر مفهوم نوگرا

ه کمانی زستم سیاسی به جاي سیستم اقتصادي یا اجتماعی است. خصوصاً نخست گرایش به جایگزین کردن سی

ده صنعتی شسیستمی است که در یک جامعه کامالً » یک سیستم سیاسی مدرن«شود که چنین استنباط می

گري را ار نوینهنجاري است و معی» مفهوم فوق غالباً به صورت ضمنی و شاید غیرعمدي«وجود دارد. دوم آنکه 

 دهد. گلیسی ـ آمریکایی قرار میمعیار ان

                                                           
۱۲ Edward Shils.  
۱۳Reinhard Bendix.  
۱٤ Building-Nation.  



 

5 
 

غییر تکند و در حالی که را مطرح می» نوعی نظریه جبرگونه و خطی از تکامل سیاسی«سوم، چنین اصطالحاتی 

 در نظر گرفته شود. » ناپذیرنباید تکاملی و نباید اجتناب«هاي سیاسی در سیستم

عنایی ز لحاظ مارایی گرفته است، بنابراین مفهوم نوگبا توجه به این که در تعریف نوگرایی، آینده مدنظر قرار ن

عاصر مبر اساس فرهنگ لغت، ویژگی مشخصه زمان حال یا » مدرن«دچار مشکل است، نخستین تعریف کلمه 

شخصه شود، این تعریف با مهاي مشخصه جوامع کنونی خاصی تعریف میاست. اگر نوگرایی بر حسب ویژگی

اي را دست شوند واژهساز متعهد میهاي آتی واژهن تعریفی پذیرفته شود، نسلزمان حال مترادف است. اگر چنی

 و پا کنند که داللت بر زمان معاصر آنان باشد و نه زمان حال. 

 

 توسعه 

ه کشرایطی  جموعهگران که قصد گریز از ارائه تعریفی از نوگرایی (آن چه هست) دارند، بر مدومین گروه تحلیل

ر شوند، اگاي خاص در زمان خاص وجود داشته باشد، متمرکز میستم سیاسی یا جامعهممکن است در یک سی

ح گیري، اصطالکنند همیشه یکی نیست ولی ما براي بحث پیرامون این موضعچه اصطالحاتی که استفاده می

 ایم. را برگزیده» توسعه«

بدون اینکه روي معنی آن توافقی حاصل  شوداي استفاده میاز این اصطالح نیز شبیه نوگرایی، به طور گسترده

دهد که شاخصی که به نظر مطلوب به طور کلی توسعه زمانی رخ می« 15شده باشد. به گفته ژوزف جی. اسپنگلر

برعکس نوگرایی، مفهوم توسعه در محاورات اجتماعی ». رسد و نسبتاً مرجح است از لحاظ حجم افزایش یابدمی

 شود. لی به مراحلی نظیر توسعه اقتصادي یا سیاسی تقسیم میگیرد وکمتر مورد بحث قرار می

توسعه اقتصادي «اند. به زعم آنان را دنبال کرده» رشد«یا اقتصاد » توسعه«اقتصاددانان پیوسته مطالعه اقتصاد 

مستلزم به کارگیري منابع کمیاب و نیروهاي مولد یک کشور براي افزایش موجودي ثروت مولد و افزایش 

                                                           
۱٥ Joseph J.Spengler.  



 

6 
 

این هدف ممکن است به صورت کلی یا به ». باشدتولید ناخالص و خالص کاال و خدمات آن کشور میصعودي 

 صورت سرانه فردي در نظر گرفته شود، یعنی شاخصی از میزان موفقیت که قبالً، طراحی شده است. 

 

 توسعه سیاسی 

ه این بلی نظر نوعی توافق وجود دارد، و» توسعه اقتصادي«هر چند بین اقتصاددانان در خصوص معنا و مفهوم 

ی اختالف اند، بین آنها نوعمفاهیم و معناي مختلفی نسبت داده» توسعه سیاسی«که دانشمندان علوم سیاسی به 

اند. ردهبکار  ا معادل نوگرایی سیاسی بهشود. همانطور که خاطر نشان شد بعضاً توسعه سیاسی رنظر دیده می

ند، از فتار نشورد گراند در دامی که المپالومبارا، ذکر کولی در بیشتر تعاریف توسعه سیاسی، نویسندگان کوشیده

 هاي توسعهیژگیواند تا به جاي آن که کشوري را به عنوان نماد توسعه سیاسی معرفی کنند، این رو تالش کرده

 کنند.  سیاسی را مشخص

اظهار کردند که با انبوهی  1975تا  1960با بررسی متون توسعه سیاسی از اوایل دهه  16هانتینگتون و دامینگز

اند، چون این اصطالح، معانی ضمنی مثبتی براي اندیشمندان سیاسی داشته است. این دو از تعاریف مواجه شده

اند تا الگویی براي تحلیل این سیاسی استفاده کرده از مفهوم توسعه سیاسی به هدف مشروع جلوه دادن یک نظام

آن را نشانه » جهت«متمرکز شود » چه چیز«نظامها، به نظر آنان مباحث توسعه سیاسی پیش از آنکه بر توسعه 

گرفته است. بنابر گفته این صاحبنظران، اصطالح توسعه سیاسی به چهار طریق کلی استفاده شده است که 

هاي . از لحاظ جغرافیایی اشاره به نظام20، کارکردي19گرا)، غایت18، اشتقاقی (استنتاجی17اییعبارتند از: جغرافی

ها سیاسی کشورهاي در حال توسعه در آسیا، آفریقا و آمریکاي التین دارد و در این حالت توسعه سیاسی ویژگی

یر و کمتر صنعتی نسبت داده یا محتواي خاصی ندارد، تنها استثنایی که دارد، آن است که باید به کشورهاي فق

                                                           
۱٦ Huntington & Dominguez.  
۱۷ Geogrophical.  
۱۸ Derivation.  
۱۹ Teleological.  
۲۰ Functional.  
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شود. بر اساس تعریف اشتقاقی (استنتاجی)، توسعه سیاسی منبعث از فرآیند نوگرایی است و غالباً توسعه سیاسی 

 شود. لذا محور توجه، انتقال از جامعه سنتی به جامعه مدرن و صنعتی است. با نوگرایی سیاسی مشخص می

ریف تع» حرکت به طرف هدف یا هدفهاي سیستم سیاسی«عنوان گرانه توسعه سیاسی به از دیدگاه غایت

اي ست به بهمکن اشود. هدفها ممکن است منفرد یا چندگانه باشند. اگر هدفها چندگانه باشند، نیل به یکی ممی

ها، توده ، بسیجدموکراسی، ثبات، مشروعیت، مشارکت«از دست دادن دیگري صورت گیرد. این هدفها عبارتند از: 

، ن، امنیتساالري شدگرایی، دیوانکردن، برابري، ظرفیت، گوناگونی، هویت، نفوذ، توزیع، انسجام، عقل نهادي

 ». رفاه، عدالت، آزادي

امعه هاي سیاسی یک جویژگی«رویکرد کارکردي حرکت به سوي نوع خاصی از سیستم سیاسی است، به طرف 

اي در نظر هعنوان ضرورتی کارکردي در چنین جامعبراي مثال، احزاب سیاسی ممکن است به ». مدرن و صنعتی

رایی ز نوگاگرفته شوند، تکامل احزاب سیاسی جنبه مهمی از توسعه سیاسی است. از این جهت توسعه سیاسی 

ي یک شرایط الزمه سیاسی برا«نیست بلکه به » آمدهاي سیاسی نوگراییپی«شود و متشکل از مشتق نمی

 ». کندي مؤثر است، اشاره میاي نو که در پی کارکردجامعه

هاي یک سیستم سیاسی شرطکنیم، به توصیف چند دیدگاه که پیشبا توجه به هدفی که در این فصل دنبال می

 21ترین توصیفات، توصیفی است که آلموند و پاولپردازیم. یقیناً یکی از دقیقکنند مییافته را مطرح میتوسعه

المللی، جامعه آمد وقایعی است که ممکن است از محیط بینتوسعه سیاسی پی«ارائه کردند. به اعتقاد این دو، 

بومی یا نخبگان سیاسی درون خود سیستم نشأت گیرد. صرفنظر از آنکه منشأ توسعه چه باشد این فرآیند 

توسعه ». هاي ورودي به داخل سیستم سیاسی استمتضمن تغییرات مهمی در حجم و محتواي درون داده

دهد که سیستم سیاسی موجود قادر به حل مشکالت یا چالشی که با آن روبروست، نیست، ولی می زمانی رخ

پذیري موفق براي تحقق آن چالش را داراست. در غیر این صورت نتیجه، بازگشت به گذشته یا ظرفیت تطبیق

 خواهد بود.» توسعه منفی«

                                                           
۲۱ Almond & Powell.  
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ه کسازي است دهند. نخست چالش دولترار میهاي سیاسی را تحت تأثیر قچهار نوع فشار و یا چالش سیستم

ي ه وفاداربسازي است که اشاره به ضرورت یا الزام به افزایش یکپارچگی و انسجام سیستم دارد. دوم چالش ملت

ست اري او تعهد بیشتر نسبت به سیستم ناظر است. چالش سوم مشارکت است که به معناي پاسخگویی به فش

وانایی به ت گیري وارد کنند. چالش چهارم، مسأله توزیع یا رفاه است کهصمیمکه گروهها جهت مشارکت در ت

 اشاره دارد. » درآمد، ثروت، فرصت و حرمت و کرامت«سیستم سیاسی براي توزیع مجدد 

أکید اسی تهاي فرهنگی توسعه سیسازي بر جنبهسازي اساساً یک مسئله ساختاري است، در حالی که ملتدولت

 کند.می

ین غییرات بیین تکنند که بر فرآیند توسعه سیاسی تأثیر گذارند و در تبد و پاول پنج عامل را مطرح میآلمون

ن عامل، آیند. دومیکنند. نخست این که عوامل مذکور به طور پی در پی یا یکجا به وجود میها کمک میسیستم

یستم دیگر جامعه همگام با س هايمنابع در دسترس سیستم است و سومین عامل این است که آیا سیستم

پذیري است قیابند یا خیر. چهارمین عامل، وسعت یا حیطه درگیري سیستم در تغییر و تطبیسیاسی توسعه می

یت یا خالق تواند نسبت به تقاضاي جدید پاسخ مثبت دهد یا خیر. در نهایتکند آیا سیستم میکه تعیین می

 بسیار مهم در توانایی سیستم به ماندگاري باشد.  تفاوتی نخبگان سیاسی ممکن است عاملیبی

ین د توجه اه موراند مسئله عمدالگوهاي توسعه سیاسی در کشورهایی که به تازگی در فرآیند توسعه قرار گرفته

 ل پیدایشها در اوائهاي سیاسی که این حکومتگروه از اندیشمندان است. و آنان توجه اصلی خود را به بحران

 نج بحرانپکنیم. این ها را مطرح میدارند. پنج بحران از این نوع بحرانا مواجه شدند، معطوف میخود با آنه

 ع. عبارتند از بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران مشارکت، بحران کنترل (نفوذ) و بحران توزی

ي متون اولیه تدوین هاي جامع توسعه سیاسی را ارائه داده است. وترین نظریهیکی از جالب 22هلیوجاگورایب

هاي مختلف مورد بررسی قرار داد و آنها را به دو گروه تقسیم کرد. شده توسط هانتینگتون و دامینگز را به شیوه

دانند. دومین گروه آن دسته از نویسندگان گروه نخست توسعه سیاسی را مترادف با نوگرایی سیاسی می

                                                           
۲۲ Helio Ja guaribe.  
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دانند. وي مصادیق نهادینه مترادف با نهادینه کردن سیاسی می گیرد که توسعه سیاسی رااندیشمندان را دربرمی

کند که داند ولی خاطر نشان میکردن سیاسی را بسیج سیاسی، انسجام سیاسی و نمایندگی سیاسی می

 اند فقط یکی از آنها را به کار برند. نویسندگان اولیه تمایل داشته

کار این دو مکتب فکري فرمولی از توسعه سیاسی ارائه دهد کند تا بر اساس جاگورایب در نظریه خود تالش می

کند. او معتقد است که پاي و اپتر به زبانی که نوگرایی سیاسی و نهادینه کردن سیاسی را با هم ترکیب می

نیز تا  24و ایروینگ هوروایتز 23رون واینربرند و تحقیق میمتفاوت چارچوب مفهومی مشابهی را به کار می

 ر او مشترك است. حدودي با نظ

، تکثر گیري عقالییاو نوگرایی سیاسی را فرایند افزایش متغیرهاي عملیاتی یک حکومت شامل سه متغیر سوي

کند، یین میعی تعداند. براي هر کدام از این متغیرهاي عملیاتی، متغیرهاي فرساختاري و ظرفیت و توانایی می

کند. یمعیین د و متغیرهاي نهایی در سیستم سیاسی را نیز تکنمعیارهاي تفسیر کمی و کیفی را پیشنهاد می

 متغیرها ز اینکند. سه نوع انهادینه کردن سیاسی را فرآیند افزایش متغیرهاي مشارکتی یک حکومت تعریف می

یرهاي ، متغبسیج سیاسی، انسجام و وحدت سیاسی و نمایندگی سیاسی است که براي هر کدام از این متغیرها

شارکتی غیر منماید و در نهایت تغییرات حاصله در متدهد و شاخص تغییرات آنها را مشخص میه میفرعی ارائ

سی هاي سیاهاي تطبیقی سیستماي براي تجزیه و تحلیلدهد. مدل جاگورایب شبکهسیستم سیاسی را نشان می

ابستگی واهش ر محیطش و کفراهم کرد. به نظر او، اثر نهایی افزایش نوگرایی، افزایش تسلط سیستم سیاسی ب

شود یادر مقآن به شرایط و فرصتهاي موقتی است. در چنین شرایطی پیشرفت، تدریجی است زیرا سیستم بهتر 

 برداري براي تحقق اهدافش استفاده کند. از منابع قابل بهره

حاصل سازگاري انجامد که خود افزایش توافق در سیستم سیاسی می«از طرف دیگر افزایش نهادینه کردن به 

معی است که نتیجه آن کاهش استفاده از ابزار مبتنی بر زور در هاي فردي و جمیان هدفها، تصمیم

                                                           
۲۳ Myron Weiner.  
۲٤ Irving Hotowitz.  
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نتیجه افزایش اجماع و کاهش استفاده از زور نیز، استفاده بهتر از انرژي و منابع موجود براي » هاست.حکومت

 کند. بر دیگران تحمیل نمیتحقق هدفهاي سیستم است زیرا بخشی از سیستم لزوماً خود را 

م مرتبط هی به نکته مهم دیگر جاگورایب این است که نوگرایی سیاسی و نهادینه کردن سیاسی به طور تنگاتنگ

ی به توجه شوند و توسعه سیاسی مستلزم تعادل مناسبی بین آن دو است. تأکید افزون بر نوگرایی و کممی

م ردن، و کدینه ککند. بر عکس تأکید افزون بر نهااز زور متکی مینهادینه کردن سیستم سیاسی را به استفاده 

راي کتی بدهد. اگر چه متغیرهاي مشارپرداختن به نوگرایی، توانایی عملیاتی سیستم سیاسی را کاهش می

 توانند تداوم یابند. توسعه سیاسی الزمند اما بدون نوگرایی سیاسی کافی، نمی

ت یا توانایی ) افزایش ظرفی1شود (گانه توسعه سیاسی مربوط میهاي سهجنبهایده نهایی نظریه جاگورایب به 

ویی سیستم ) افزایش میزان پاسخگ3) افزایش نقش سیستم سیاسی در توسعه کلی جامعه مورد نظر (2سیستم (

 کند. ود ر محدتواند دیدگاه توسعه سیاسی را بسیاها میسیاسی. به زعم وي تکیه صرف بر هر یک از این جنبه

هاي توسعه یافته مطالبی را هاي اساسی حکومتتوان یافت که درباره ویژگینویسندگان متعددي را می

براي تعیین سطح عملکرد سیاسی یک سیستم، ابعادي را مورد بررسی قرار داده  25اند هاري اکشتایننگاشته

 ها. روعیت و اثربخشی تصمیماست. ابعاد چهارگانه وي عبارتند از: استمرار سیستم، نظم اجتماعی، مش

کند: توسعه سیاسی به معناي ایجاد سیستمی از چالش توسعه سیاسی را چنین توصیف می 26مونته پالمر

نهادهاي سیاسی است که ضمن توانایی کنترل جمعیت و بسیج منابع انسانی و مادي براي هدفهاي نوگرایی 

گري فائق آید. ادي و تغییرات سیاسی با حفظ نقش بسیجاقتصادي و اجتماعی بتواند بر معضالت اجتماعی، اقتص

گذارند از لحاظ سیاسی اشان این چالش را در یک دوره طوالنی پشت سر میهاي سیاسیحکومتهایی که سیستم

 شوند. توسعه یافته تلقی می

 

                                                           
۲٥ Harry Eckstein.  
۲٦ Monte Palmer.  
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 ظرفیت سیستم سیاسی شرط الزم و اولیه توسعه سیاسی 

هاي الزم دهند که برخی از ویژگیهمه این صاحبنظران (با اندکی تفاوت) مدلهایی باري توسعه سیاسی ارائه می

 کند. براي قرار گرفتن یک کشور به عنوان کشور توسعه یافته سیاسی را مشخص می

آنان در انجام اند. محرك هاي قطعی توسعه سیاسی انتخاب کردهها را مشخصهبرخی از صاحبنظران این ویژگی

هاي ناشی از پیوند مفاهیم توسعه سیاسی با این کار، هم ترجیحات نظري و هم احتراز از برخی دشواري

» توسعه«و » تغییر«هایی از جوامع غربی صنعتی پیشرفته، بوده است. گابریل آلموند در آثار اولیه خود، حکومت

هاي سیاسی تدوین کرد که بر هاي عملکرد سیستمتوانایی اي در ارتباط بارا مترادف به کار برده است و نظریه

هاي اجتماعی و هاي تازه در مقابله با محیطهاي سیاسی منوط به کسب تواناییاساس آن توسعه سیستم

 المللی است. بین

یک  باشند. آنان توسعه سیاسی را معادل با تواناییآیزن اشتات و آلفرد دایمنت حامیان اولیه این رویکرد می

نیاز دانند. آیزن اشتات رشد سیاسی پایدار را پیشهاي جدید، میسیستم سیاسی به رشد یا سازگاري با خواسته

دایمنت مفاهیمی ». توانایی ربرویی با تغییرات پیوسته، آزمون مهم این رشد است«گوید داند و میمی» نوگرایی«

داند مخالف هاي غربی معادل میسنتی به دموکراسیهاي سیاسی که توسعه سیاسی را با فرآیند تغییر سیستم

کند که به داند که طی آن سیستم سیاسی ظرفیت جدیدي کسب میفرآیندي می«است. وي توسعه سیاسی را 

هاي جدیدي پاسخ دهد و انواع جدیدي دهد و پیوسته قادر است به هدفها و خواستهمدد آن حیاتش را ادامه می

 ». از سازمانها را خلق کند

هدف از ارائه این دیدگاه طرح چند نکته است. این دیدگاه مدعی نیست که مراحل مشخصی براي توسعه 

سیاسی وجود دارد یا این که توسعه سیاسی مستلزم ایجاد انواع خاصی از نهادهاي سیاسی است. این امکان 

براي نوگرایی استفاده کرد. این  آمیزيوجود دارد که بتوان از نمادها و نهادهاي سیاسی نسبی به طور موفقیت

توان پس از پذیر است و حتی میگوید چون فرآیند برگشترویکرد در مورد شکست یا موفقیت پایانی چیزي نمی

 گذشت زمان آن را متوقف کرد. 
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 توسعه سیاسی منفی 

ی قرار دادیم. وجه تا این جا نظرات مختلفی را که براي تعریف یا توضیح توسعه سیاسی صورت گرفته مورد بررس

مشترك این دیدگاهها سوگیري مثبت نسبت به توسعه سیاسی است زیرا نشان دادند حکومتها چگونه و چرا به 

 رسند یا چه الزاماتی براي رسیدن به توسعه سیاسی باید مدنظر قرار بگیرد. توسعه سیاسی می

کید شده است. بحث در مورد شرایطی است هاي منفی توسعه سیاسی تأدر آثار جدیدتر توسعه سیاسی، بر جنبه

هاي شود و نیز به عوامل بیرونی یا درونی سیستمکه منجر به فاصله گرفتن به جاي حرکت به سوي توسعه می

 شود. آورند اشاره میسیاسی که توسعه را کند یا از آن ممانعت به عمل می

 ا زوال سیاسی را ارائه کرده است. ترین تحلیل از شکست توسعه سیاسی یساموئل هانتینگتون جامع

هانتینگتون وضعیت کشورهاي نوگراي آسیایی، آفریقایی و آمریکاي التین، بعد از جنگ جهانی دوم را به شرح 

 کند: ذیل توصیف می

هاي افزایش تعارض قومی و طبقاتی، وقوع مکرر شورش و کودتاي نظامی، حاکمیت ناپایدار رهبرانی که سیاست

کنند، فساد گسترده وزیران و کارکنان دولت، تخلف و تخطی نسبت به آمیز دنبال میجتماعی فاجعهاقتصادي و ا

هاي شهروندان، کاهش استانداردهاي کارایی و عملکرد بوروکراسی، سرخوردگی گسترده حقوق و آزادي

 م وحدت بین احزاب. گروههاي سیاسی و شهري، از دست رفتن اقتدار دادگاهها و مراجع قانونی و پراکندگی و عد

هاي کند. او جنبهرا مطرح می» شکاف سیاسی«هانتینگتون براي توضیح وضعیت یاد شده در سطور باال، فرضیه 

شود به دو طبقه کلی پویایی اجتماعی و توسعه اقتصادي تقسیم نوگرایی را که بیشتر به سیاست مرتبط می

آمد عواملی جهان متجدد که پی» ها و انتظارات سنتی مردمها، ارزشنگرش«کند. پویایی اجتماعی به تغییر می

هستند، » هاي جمعی و شهرنشینیسطح سواد، آموزش و پرورش، توسعه ارتباطات، دسترسی به رسانه«نظیر 

هایی که با شاخص» رشد فعالیتهاي اقتصادي و بازده کل یک جامعه اشاره دارد«اشاره دارد. توسعه اقتصادي به 

شود. پویایی اجتماعی گیري میخالص ملی سرانه، درجه صنعتی شدن و سطح رفاه فردي اندازهچون درآمد نا
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هاي آنهاست. متضمن تغییرات در آرمانهاي افراد، گروهها و جوامع و توسعه اقتصادي مستلزم تغییرات  در توانایی

 نوگرایی مستلزم هر دوي آنهاست. 

تر است هانتینگتون این فرضیه را مطرح توسعه اقتصادي مخرب فرض که پویایی اجتماعی نسبت بهبا این پیش

کند که شکاف بین این دو شاخص سنجش تأثیر نوگرایی بر ثبات سیاسی است. فرآیند پویایی اجتماعی، می

ها و انتظارات برد ولی جوامع سنتی قادر به ارضاء این خواستهها و انتظارات مردم را باال میسطح خواسته

گیرد شکاف بین آرزوها و انتظارات، ها با کندي صورت میدهی نسبت به خواستهخون توانایی پاسخنیستند. چ

شود. در عمل وسعت این شکاف، شاخص تر میها و ارضاء آنها و یا آرزوها با سطح زندگی عمیقبیان خواسته

هایی نظیر نابرابري درآمد، تورم، توان در پدیدهاین شکاف را می». ثباتی استمعقولی براي نشان دادن میزان بی

 فساد گسترده و تفاوت فاحش بین شهر و حومه مشاهده کرد. 

هاي سیاسی با سطح پایینی از نهادینگی و سطح باالیی از مشارکت از یک به نظر هانتینگتون باید میان سیستم

سوي دیگر تمایز قایل شد.  هاي سیاسی با سطح باالیی از نهادینگی و سطح پایینی از مشارکت ازسو و سیستم

خواند که می» حکومتی محافظ«هاي نامد و گروه نخستین را سیستممی» هاي مدنیحکومت«وي گروه آخر را 

بر » کنند.هاي خاص براي تأثیرگذاري مستقیم در فضاي سیاسی استفاده مینیروهاي اجتماعی از شیوه«در آن 

 ن است داراي سطوح مختلفی از مشارکت سیاسی باشند. هاي مدنی محافظ، ممکاساس این تحلیل حکومت

هانتینگتون براي پاسخ به این سؤال که چرا برخی از کشورها در طی فرآیند نوگرایی با تجزیه سیاسی مواجه 

کند. اگر این نهادها ضعیف باشند یا این که وجود شوند به ماهیت نهادهاي سیاسی سنتی آنها نگاه مینمی

تري تر و مستقلتمال تجزیه سیاسی آنها بیشتر است. اگر ساختار بوروکراتیک توسعه یافتهنداشته باشند اح

هاي چین و فرانسه مشاهده شد ماهیت این ساختار مانعی بر سر راه طوري که در امپراطوريداشته باشند همان

گلیس و ژاپن نشان هاي فئودالی تکثرگرا نظیر انتر خواهد شد. جوامع داراي سیستممشارکت سیاسی وسیع

 دادند که در جذب طبقه متوسط جدید به درون سیستم سیاسی توانمندترند. 
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 ست را بار سیادو نکته از نظریه هانتینگتون حائز اهمیت است، یکی از نکات این است که وي مشارکت عامه د

هم  وهاي پارلمانی هاي مشارکتی، هم دموکراسیداند. تعریف او از نظامکنترل عامه بر دولت معادل نمی

د دانست، هر چنیمهاي کمونیستی را در بردارد زمانی که ایاالت متحده و شوروي (سابق) را نظام مشارکتی رژیم

ک نهاد، ینوان اند و به حزب سیاسی به عاند و اشکال متفاوت حکومتی اختیار کردهمسیر متفاوتی را طی کرده

مشروعیت  اجماع، جامعه،«هایی چون . هر دو نظام از نظر ویژگیاندهاي بسیار متفاوتی واگذار کردهنقش

و  ی گریختهل سیاسها واقعاً حاکمند، آنها از زوامشترکند و چون در هر دو، دولت» سازماندهی، اثربخشی، ثبات

 اند. به نظم سیاسی رسیده

انداز تعدادي از کشورهاي چشم» روشهاي حکومتی در جوامع توسعه نیافته«تحت عنوان  27در کتاب هیگر

اند ولی سرخورده و سنتی، رهایی از توسعه نیافتگی سیاسی است. این کشورها در جستجوي نظم و ثبات سیاسی

هاي حکومتی روش. »تهدیدات توسعه نیافتگی تداوم دارد و زودگذر نیست«برند که اند، زیرا پی میعاجز مانده

است. هیگر بعد از » ها، ائتالف، مانور دادن و مبتنی بر فردگراییبنديجناح«ها اساساً مبتنی بر در این دولت

هاي ثباتی سیاسی گسترده و توضیح براي آن مدعی است پاسخ این سؤال که چرا حکومتبررسی منشأ این بی

آمدهاي تغییر که نهادهاي سیاسی آنها توانایی برخورد با پی ثباتند آن استتوسعه نیافته از لحاظ سیاسی بی

توان نهادهاي سیاسی را هایی است که چگونه میاجتماعی و اقتصادي را ندارند. واکنش هیگر، ارائه توصیه

توانمند کرد و در نهایت ابزار رسیدن به یک تعادل سیاسی باثبات را فراهم کرد. او تحقق چنین شرایطی را براي 

آمد محتمل ها پیدهد که در این حکومتدهد و این نظریه را ارائه میوامع توسعه نیافته مورد تردید قرار میج

آید. برخالف به صورت یک هنجار درمی» ها و گروهها، احزاب مخالف و نظامیانتعارض، بین جناح«آن است که 

شوند هیگر قضاوتی منفی سی مفید واقع میهاي نظامی در شرایط گذر به ثبات سیامفسرانی که معتقدند رژیم

 ». کنندهایی فقط فروپاشی سیستم سیاسی توسعه نیافته را تسریع میچنین رژیم«گوید دارد و می

                                                           
۲۷ Heeger.  
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تر و کمتر بدبینانه دارد. نویسنده این دیدگاهی معتدل» پیامدهاي سیاسی نوگرایی«در کتاب  28جان کاتسکی

برد. وي سیاست را برآیند تعارض زیر سؤال می» واحد وجود داردکه براي توسعه یک مسیر «پیش فرض را 

کند. تحلیل وي از لحاظ تاریخی گیرد توجه میداند و اساساً به تغییر سیاسی که از تعارض نشأت میگروهی می

دهد بین نوگرایی از درون و نوگرایی از بیرون تفاوت وجود دارد. در هر دو مورد، روشهاي حکومتی نشان می

بتاً کند است و متضمن تسلط هاي بومی دارد، نسشوند، اما نوگرایی از درون، ریشهوامع سنتی متحول میج

اند، اما نخبگان سنتی است. این همان مسیري است که کشورهاي توسعه یافته کنونی بدان طریق نوگرا شده

در فرآیند نوگرایی از عواملی چون  باشند. کشورهاي در حال توسعهبراي کشورهاي توسعه نیافته مدل و الگو نمی

شوند. اثر نوگرایی از بیرون، نتایج استعمار، نخبگان سنتی وابسته به خارج و سرمایه خارجی و بومی متأثر می

گذارد. اما عناصر نوگرا تغییر سیاسی را به صورتی انقالبی پی هاي مختلف جامعه سنتی میمتفاوتی بر بخش

گرایی و ترغیب براي سرکوب مخالفان و حرکمت به بندي و فرقهل ترور گروهی، دستهگیرند. معموالً به اعمامی

آورند. در نهایت ممکن است هاي سیاسی روي میبنديطرف صنعتی شدن سریع و تغییرات مکرر در دسته

ز کند. شرایط تعادل بروز کند یا نکند. شرایط متعادل ممکن است بعد از انقالب موج دوم انقالب نوگراها برو

 احتمال دیگر، واکنش اقلیت متنفذي است که ممکن است خبر از یک رژیم فاشیست دهد. 

 

 هاي وابستگی نظریه

العاده آنان کنند تأکید فوقهاي وابستگی توسعه حمایت میایده بنیادي اندیشمندان علوم اجتماعی که از نظریه

آمد حالت شود، پینیافتگی نامیده میبر عوامل محیط خارجی است. تفسیر غالب آن است که آنچه عموماً توسعه

ه این وابستگی درون جامعه به طور مکرر به وابستگی یک جامعه به جامعه دیگر است و نکته دیگر آن است ک

شود. نتیجه نهایی وضعیتی است که اگر وسیله استعمار داخلی، یعنی بخشی از جامعه به بخش دیگر تحمیل می

 تغییري مؤثر در محیط خارجی و سیستم داخلی صورت نگیرد، امیدي به خروج از وضعیت وابستگی نیست. 

                                                           
۲۸ John Kautsky.  
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کنند که کشورهاي کمتر ه را به عنوان یک فرآیند مثبت وارداتی تلقی میبر خالف نظر نویسندگانی که توسع

پردازان وابستگی معتقدند که اثر عوامل خارجی به صورت کنند، نظریهپیشرفته از کشورهاي پیشرفته اقتباس می

ساً منفی اسا» اقماري«بر کشورهاي توسعه نیافته » مرکزي«اعمال فشار و نفوذ از جانب کشورهاي توسعه یافته 

توسعه نیافتگی محصول «کند؛ است. مشکالت جهان سوم ناشی از نوع رشدي است که جهان اول ترغیب می

 ». توسعه است

رشد کشورهاي وابسته نمادي از رونق و توسعه کشورهاي حاکم است و «ویژگی بارز مدل وابستگی این است که 

اندیش یا نویسندگان مارکسیست کهن». نیازهاي ملی تأکید بر تأمین نیازهاي اقتصادي ممالک اخیر است و نه

دانند. در این نظریه آمریکا اولین می» داريامپریالیسم سرمایه«ناپذیر آمد اجتنابنواندیش این فرآیند را پی

اند که هاییکشور ایجادکننده موانع بر سر راه توسعه مستقل است و کشورهاي آمریکاي التین نخستین نمونه

 کند. تگی توسعه در مورد آنها صدق میمدل وابس

کند. به زعم او از لحاظ جاگورایب بر اساس مالحظات اساسی و تاریخی وابستگی را به انواع فرعی تقسیم می

تاریخی وابستگی در شکل استعمارگري کالسیک آغاز شده است. بعد از استقالل سیاسی، استعمارگري نوین به 

استعمارگري کالسیک درآمد. بر اساس این نظریه، استعمارگري جدید، ابتدا در صورت رابطه وابستگی، جایگزین 

آمریکاي التین مطرح شد، به همین دلیل علیرغم این که کشورهاي آمریکاي التین داراي استقالل سیاسی 

 کرد. بینی میطوالنی بودند ولی قادر به توسعه مستقل نشدند. جاگورایب حدوث دو شکل وابستگی را پیش

نخست وابستگی اقماري که متضمن تغییر وابستگی از قدرت استعمارگران سابق اروپایی به ابرقدرتهایی نظیر 

است. این نوع تغییر به هیچ » تغییر در ماهیت ذاتی وابستگی«ایاالت متحده یا شوروي سابق است. شکل دوم 

 هاي باال نیست.ها و خدمات صنعتی با قیمتهاي پایین و کاالوجه، نوعی مبادله نامتوازن کاالهاي اولیه با قیمت

بیند که مرحله نهایی وابستگی گري میجاگورایب در نبود توسعه مستقل، اقماري شدن را فرآیندي خود تهی

 است. 
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توسعه  ر حالدپردازان وابستگی، بر تأثیر شدید محیط خارجی بر کشورهاي طور که نشان داده شد، نظریههمان

جستجو  ال بهحدارند در عین ه روابط بین کشور کانون و کشورهاي پیرامون توجه معطوف میکنند و بتأکید می

 پردازند. هاي اجتماعی بومی ناشی از وابستگی درون این کشورها نیز میو بررسی ویژگی

کود، لی، رنظر مخالفی که پیشنهاد شده حاوي چند موضوع است، که مهمترین آنها مفاهیم استعمارگري داخ

ابطه که ر گرایی است. مفهوم استعمارگري داخلی اساساً به این نکته اشاره داردنشینی و نفی ملیشیهحا

 شرکتهاي رجی والمللی سلطه کشور کانون بر کشورهاي پیرامونی به وسیله گروه نخبگان وابسته به دول خابین

تاي ی ایسشود. رکود به ویژگیچندملیتی بر مردمی که توانایی رهایی از وابستگی داخلی ندارند، حفظ م

نیافتگی در عه. توسهاي توسعه نیافته، که رشد مداوم ندارند اشاره دارداقتصادهاي آمریکاي التین و سایر حوزه

 اي پدیدهه معنتفاوتی اساساً باي دائمی و پیوسته درآمده است. مفهوم بیبسیاري از کشورها به صورت ویژگی

ی و جتماعهاي اقتصادي، انیافته در فعالیتاکثریت افراد کشورهاي توسعه عدم مشارکت یا مشارکت محدود

زیند. یگی، مباشد. اساساً به ساکنانی اشاره دارد که در حواشی شهرهاي بزرگ در حداقل سطح زندسیاسی می

 نن دروانجامد که یک کشور وابسته را همچنانشینی به ایجاد و  تقویت دودلی میتلفیق رکود و حاشیه

 دارد. نیافتگی نگه میتنگناهاي توسعه

ظارت بر ندهد که گرایی نیز پیامد احتمالی یاد شده است. به نظر جاگورایب این وضعیت زمانی رخ مینفی ملی

یگري دلوژي افتد که به ملت یا ایدئوگراها و وفاداران به ملت به دست کسانی میها و اقدامات ملیتصمیم

فی دهد. البته نیمصادي، فرهنگی، سیاسی و نظامی این انتقال قدرت را مورد بحث قرار وفادارند؛ او ابعاد اقت

 . باط داردی ارتبینی او در حرکت از وابستگی پیرامونی به وابستگی ایالتگرایی به طور تنگاتنگی با پیشملی

دي قرار گرفته است. براي در سالهاي اخیر، رویکرد وابستگی، از نظر نقاط قوت و ضعف آن، مورد انتقادات متعد

ضمن تأیید مقبولیت گسترده و جهانی تفکر وابستگی، خصوصاً نزد رهبران  29مثال، میکائیل جی. فرانسیس

شوند دهد. او بین قضایایی که با مدارك و شواهد اساسی تأیید میجهان سوم، تحلیلی از متون وابستگی ارائه می

                                                           
۲۹ Michael J. Francis.  
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هاي تفکر نیز ضعف 30شود. تونی اسمیتاند، نوعی جدایی قائل مید شدهبرانگیزند و کمتر تأییو قضایایی که بحث

 کند، اما معتقد است اخیراً رویکرد وابستگی به پیشرفت قابل توجهی نائل آمده است. وابستگی را خاطرنشان می

 

 تفکر مجدد در مورد توسعه 

ري پیدا یز تسنگر پژوهشگران توسعه پردازان وابستگی به دیروند تجدید نظر طلبی در خصوص توسعه بین نظریه

ملی  تماعی ـبه عنوان مفهومی براي توصیف تحوالت اج» توسعه«کرد و نشان داد که نوعی ارزیابی مجدد از 

 عمده ضروري است. 

قاط نی از این نظر دارند. یکاگر چه اختالف نظرهایی بین مفسران وجود دارد ولی بر محورهاي مشترکی نیز اتفاق

ر به ینکه قادبه عنوان یک اصطالح و یک مفهوم، بدون ا» توسعه«است که آنها مخالفت خود را با مشترك آن 

زم تی که الطالحادارند؛ در نتیجه، با به کارگیري اصبخش براي آن باشند، اعالم میانتخاب یک جایگزین رضایت

 کند که آیاح میسؤال اساسی را مطردهند. ابتر مدت مدیدي به این موضوعات پرداخته، این بینند، ادامه میمی

ک هر شبدون  چنان عامیانه و نادقیق است که«دارد توسعه این اصطالح باید رها شود یا خیر. وي اظهار می

نظیر  مفاهیمی«کند ؛ او اضافه می»فرهنگ اصطالحات فنی از ارائه معنی و مفهوم دقیقی از آن عاجز است

بینی یشپان وي در عین حال علیرغم کمبودهاي این واژگ» ل روبرو هستندنوگرایی (مدرنیزم) نیز با همین مشک

وسعه تظریه کند که استفاده از این مفاهیم کماکان ادامه خواهد یافت؛ تبیین او این چنین است، که نمی

ر چنان دعه آنیکی از دالیل آن است که توس». ماندعلیرغم ابهاماتی که در خود دارد کماکان مهم باقی می«

ت. سواي اي یکی دانستوان آن را با عملیات توسعهذهن ما رسوخ کرده و براي خود جایی مستقل یافته که نمی

 ». کندبینی نمیهیچ رویکرد نظري متقاعدکننده دیگري پیش«این مطلب، او 

خصوص  هاي مختلف فرآیند توسعه است، اما درهاي پیوند میان جنبهدومین گرایش، مستلزم تأکید بر حلقه

و  31اینکه کجا باید مورد تأکید قرار گیرد توافق همگانی وجود ندارد. برخی از صاحبنظران (از جمله، ابتر، میگدال

                                                           
۳۰ Tony Smith.  
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اکنون زمانی براي آزمایشگري است نه «کنند و معتقدند که ) بر محور نهادگرایی نوین در دولت تأکید می32لی

 ». گیرينتیجه

پذیري امعهجهاریسون معتقد است که این فرهنگ است (ارزشها و نگرشها که یک جامعه از طریق سازوکارهاي 

ا برخی کند که چرکند) که در بیشتر موارد تبیین میمختلف نظیر خانه، مدرسه و کلیسا به افراد القاء می

 یابند. تر توسعه میتر و عادالنهکشورها نسبت به برخی دیگر سریع

باشت بل اننیافتگی معلول روابط متقاگوید توسعهدهد. او میتري از عوامل ارائه مییتلمن مجموعه وسیعم

خی معین تاری سرمایه، دولت و طبقات اجتماعی است. رابطه بین این عوامل، استراتژي توسعه را در یک بستر

 رد. ا مطرح کدهد که میتلمن آن رمی هاي این رابطه سه جانبه را نشانبیانگر پویایی 1کند. شکل توصیف می

کند، نه یک بینی میسومین رویکرد در مباحث توسعه آینده کشورهاي جهان سوم را به اشکال مختلف پیش

ی حت عنوانتا را مسیر مشترك. دامنه این آینده براي همه آنها بسیار زیاد است طوري که به سادگی نتوان آنه

 بندي کرد. گروه» توسعه«نظیر 

 

 

 تغییر 

یی سیله آنهاکراراً مطرح شده است، حتی به و» توسعه«و » نوگرایی«ناخشنودي در کاربرد عمومی اصطالحات 

 اند. که به استفاده یکی یا هر دوي آنها کماکان ادامه داده

دهه و اوایل  1960کنند که در اواخر دهه در بررسی از روندها در متون، هانتینگتون و دامینگز خاطر نشان می

تري را در مورد دانشمندان سیاسی که در مورد توسعه سیاسی بحث کرده بودند اصطالحات عمومی«، 1970

اند و متذکر شدند چون دوگانگی سنت ـ مدرنیته براي تحلیل سیاسی کمتر هاي تغییر سیاسی به کار بردهنظریه

                                                                                                                                                                                           
۳۱ Migdal.  
۳۲ Lee.  
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از مطالعه نوگرایی مجزا خواهد شد و با اي رسد مطالعه توسعه سیاسی به طور فزاینده، به نظر می»مفید است

کنند در آینده کانون توجه بر رابطه بینی میتر تغییر سیاسی نزدیکتر شود. همچنین پیشمطالعه مفهوم وسیع

توان گفت که تغییرات در عناصر خاص نظام سیاسی با تغییرات در دیگر عناصر، است. هنوز به صراحت نمی

باشد. در این ن نوگرایی و توسعه خواهد شد ولی این روندي مطلوب و مساعد میمفهوم تغییر در آینده جایگزی

شود. نکته دیگري در مدار و ذهنی میطرفانه و عاري از ارزش جایگزین یک مفهوم ارزشحالت یک مفهوم بی

هویتی  تر است و آن این که مفاهیم نوگرایی و توسعه صرفنظر از مضمون ارزشی آنها واین بحث متقاعدکننده

بینی آینده این جوامع توانایی اند، براي پیشیافتهو در حال توسعهیافته که با جوامع مدرن و سنتی یا توسعه

هاي جوامع توسعه شناسی فعلی، در توصیف تغییرات آتی ویژگیمحدودي دارند. آنطور که قبالً ذکر شد، اصطالح

و توسعه در قبال آن چه ممکن است در شرف وقوع باشد، یافته کنونی با دشواري بزرگی مواجه است. نوگرایی 

 مفاهیم ایستایی هستند. 

 

 یافته در کشورهاي توسعه

بینی اجتماعی در مورد آینده کشورهاي صنعتی پیشرفته، در قالب مفهوم جامعه فراصنعتی متجلی شده پیش

که جامعه صنعتی متفاوت از  است، بدین معنی که این جامعه متفاوت با جامعه صنعتی خواهد شد همانطور

 مشهورترین مفسر این دیدگاه است.  33جامعه کشاورزي بود. در آمریکا، دانیال بل

جامعه «، »جامعه دانشی«هاي جایگزین نظیر بل در تبیین خود واژه جامعه فراصنعتی را نسبت به واژه

 و دیگر» کجامعه تکنترونی«، »يجامعه اعتبار«، »ریزي شدهجامعه برنامه«، »ايجامعه حرفه«، »اطالعاتی

 دهد. هاي ممکن ترجیح میواژه

اي در کارکرد جامعه خواهد داشت. طبقه آوري و دانش نظري نقش فزایندهمحور این مفهوم آن است که فن

ترین سازمان در جامعه اي و فنی، طبقه غالب خواهد شد. سطوح آموزش باالتر خواهد رفت. اصلیحرفه

                                                           
۳۳ Daniel Bell.  
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ساالري که محور تخصیص گرایی بر اساس اصل شایستهه خواهد بدو. بین پوپولیسم و نخبهفراصنعتی دانشگا

اي است، تعارض ایجاد خواهد شد. تغییرات در این جامعه عبارت خواهند بود از: تغییر ها در چنین جامعهپست

خصوصاً افراد  در بخش اقتصادي از تولید کاال به اقتصاد خدمات و حاکمیت غالب کارکنان پشت میزنشین

اي فرهنگی عمیقاً تحت تأثیر قرار خواهند گرفت، دانش نظري اطمینان به ارزیابی اي و دانشمندان. هنجارهحرفه

یابد و نوعی گرایش گیري سیاسی گسترش میو کنترل تکنولوژیک را بهبود خواهد بخشید، حیطه تصمیم

 فرهنگی فراگیر به طرف آینده شکل خواهد گرفت. 

 

 کشورهاي در حال توسعهدر 

اند که با تر است. برخی مدعیها در مورد آینده کشورهاي در حال توسعه به عنوان یک گروه، متنوعبینیپیش

 اندکی استثناء همه یا تقریباً بیشتر آنها به زودي جایگزین کشورهاي توسعه یافته موجود خواهند شد. 

ي توسعه سیاسی منفی افزایش یافته و این امر بسیاري از کشورها هاطور که ذکر شد در این کشورها، نمونههمان

نظران توسعه سیاسی، هایی که از جانب بیشتر صاحبهاي سیاسی خود براي انطباق با ویژگیرا از تغییر نظام

 دارد. نظام پیشرفته محسوب شوند، باز می

هداف توسعه استفاده شده است و تحت کند که براي نائل شدن به اگانه را تعریف میسیتز رویکردهاي سه

کند. همچنین با گذاري می، نام»رویکرد رشد همراه با عدالت«، »رویکرد بنیادي«، »رویکرد آیین سنتی«عناوین: 

کند که هر سه رویکرد بخشی از آنچه به طور طرح سه راه کار آینده براي کشورهاي جهان سوم پیشنهادمی

 ». حفظ ثبات«، »رشد«، »افول«بود. این سه رویکرد عبارتند از:  واقعی اتفاق افتاده است خواهد

دهد. وي بر اساس این میتلمن با استفاده از نوعی چارچوب اقتصادي سیاسی، تحلیلی کامالً برعکس ارائه می

اتژي دهد، سه استربینانه ارائه میهاي واقعنوید که نظام فعلی جهانی فقط نوعی دامنه نسبتاً معدودي از گزینه

هایی همراه است. وي براي هر رویکرد، مطالعه موردي از یک کار با نویدها و ریسککند. هر راهتوسعه را ذکر می

 دهد تا دالیل انتخاب و پیامدهاي اتخاذ آن را تبیین کند. کشور ارائه می
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ه میتلمن این داري جهانی است که برزیل نمونه آن است. به گفتترین مسیر، پیوستن به سرمایهمتعارف

هاي پولی و مالیه مناسب، تسریع در است؛ اتخاذ سیاست» داري جهانیدر آغوش کشیدن سرمایه«استراتژي 

سازي و حذف انحصارهاي دولتی با هدف کسب درآمد و انباشت سرمایه از باال و خارج کشور به منظور خصوصی

آالت و خارج کشور به منظور افزایش تعداد ماشین افزایش تعداد با هدف کسب درآمد و انباشت سرمایه از باال و

گذاران عمده برداري از منابع طبیعی و تمرکز درآمد در دستان طبقه باالي جامعه و سرمایهتجهیزات مولد، بهره

کار دوم آن چیزي یابد. راهدهد که ثروت در نهایت به طبقات فقیر جامعه انتقال میخارجی، که این نوید را می

نامد. مشروعیت این استراتژي، عدم وابستگی می» داري جهانیخروج از سرمایه«میتلمن آن را  است که

گیر در اتکاء به نیروهاي بازار اتحادهاي قدرت پیشین و دگرگونی در تولید، همراه با تورم پایین و کاهش چشم

 خارجی است. 

کند و شاهد این ادعا را کشور آن را ذکر می که میتلمن» داري جهانی استحرکت در مسیر سرمایه«کار سوم راه

شود، هاي عمده این استراتژي که از مشروعیت استعماري کشور فاش میبرد. ویژگیآفریقایی موزامبیک نام می

هاي حکومتی و احزاب جدیدي، تغییر و دگرگونی در روستاها، ارتقاء صنایع سنگین و ایجاد بخش«عبارتند  از 

 ». المللیي ارتباطی با اقتصاد بینهاتعریف مجدد حلقه

اندازهاي آتی براي کشورهاي در حال توسعه وجود دارد، تأکید بر عدم توانایی ها از چشمتأکیدي که در این بحث

گرانه به این مسئله که آیا ها با توجه کنکاشهاي جبرانی این ناتوانیبراي توسعه و تبیین دالیل و تأکید بر شیوه

 اه متداول یک هدف مطلوب است یا خیر؟توسعه در دیدگ

شود. موضع آنها این است که جوامع این مسأله بنیادي از جانب برخی از دانشمندان علوم اجتماعی مطرح می

دهند. در یافته از دست میهایی براي کشورهاي توسعهصنعتی پیشرفته معاصر، جذابیت خود را به عنوان مدل

اند، در بستر جامعه جهانی به گروههاي ضدمرجع که قبالً مورد توجه بودهعوض، این جوامع رهبر به قدري 

اي شوند. به طور خالصه، استدالل این است که کشورهاي جدیدتر جهان به هیچ وجه به طرف توسعهتبدیل می

دیلی کنند، بلکه به طور واقعی در جستجو و تجربه مدلهاي بهاي اخیر جذاب به نظر آمده حرکت نمیکه در دهه
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هستند تا آینده خود را شکل دهند. آنها در مسیرهاي مختلف تغییر اجتماعی متفاوت از مسیري که کشورهاي 

اند، در حال حرکتند. بنابراین جهت انتخابی ممکن است جهتی که قبالً صنعتی امروزي در پیش گرفته

است جهتی باشد که اکنون، به علت اند نباشد. به عالوه، این جهت ممکن یافته آزمایش کردهکشورهاي توسعه

 هاي انتخابی و تعهدات گذشته، مختص این کشورها باشد. گزینه

اند هاي مشترکی دارند و مواجه با مشکالتی مشابهکشورهاي در حال توسعه به عنوان یک گروه، کماکان ویژگی

متداول توسعه، نسبت به  کند، اما نظریه و عملکه آنها را به عنوان یک گروه اجتماعی عمده تهدید می

هاي آنان پاسخگو نیست. هر چند این مجموعه نظریات به شکل ثابتی در نیامده است با این وجود خواسته

هاي اجتماعی است و منادي آن آلبرتو گوریورو زدایی نظامرود محدودیتعبارتی که براي توصیف آن به کار می

ینی براي رویکردهاي متداول تخصیص منابع و پرسنل در بوده است. این مفهوم به عنوان جایگز 34راموس

شود بر اساس الزامات بازار و ویژگی یا صفت مطلوبیت آن، هاي اجتماعی موجود برگزیده شده، که ادعا مینظام

 بینی شده است. پیش

ود تحت ب ختادهد. این امر به وسیله راموس در کهاي اجتماعی رویکردي متضاد ارائه میزدایی نظاممحدودیت

ی، تنها ا نگرانیشود. محور توجه مطرح گردید که در اینجا فقط رئوس آن مطرح می» علم جدید سازمانها«عنوان 

ازار بنی بر هاي اجتماعی ملزم به توانمند کردن افراد براي موفقیت در یک جامعه مبتنظام«این نیست که 

ه اي همهاي اجتماعی است که برل طراحی نظامهستند، بلکه نگرانی اصلی ما موضوعات قابل بحث و مسائ

سمیت تا اآدام  طور که از زماندارد که تئوري متداول سازمان، آنراموس بیان می». جوامع انسانی مشترك است

ت هاي اجتماعی شکسحال مطرح شده است، در فراهم آوردن درك صحیحی از پیچیدگی، تحلیل و طراحی نظم

 شناختی آن محدود به جامعه مبتنی بر بازار بوده است. خورده است زیرا مبانی روان

نامد و بر ایده می» پارادایم غیراقتصادي«بعدي را با آنچه او راموس پیشنهاد جایگزین این مدل تک

زدایی داللت بر آن دارد که جامعه مرکب از دهد. نظریه محدودیتزدایی متکی است ارائه میمحدودیت

                                                           
۳٤ A. G. Ramos.  
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اي طراحی بازار یکی از آنهاست و لزوماً مهمترین آنها نیست. نظام اداري باید به گونههاي متنوعی است که بخش

 هاي اجتماعی را داشته باشد. هاي متناسب براي تبادل میان این بخشمشیشود که توانایی تدوین و اجراي خط

راي تجدید نظر در هاي اجتماعی هر چه باشد، در آینده نزدیک بزدایی سیستمتأثیر نهایی مدل محدودیت

مشی عمومی در کشورهاي در حال توسعه، بسیار مناسب خواهد بود. به دهی احتمالی، خطمعناي توسعه و شکل

هاي مولدي استوار باشد که روابط اجتماعی گفته راموس، کیفیت زندگی اجتماعی، باید بر اساس فعالیت

هاي شوند، استراتژياز نقطه نظر بازار ارزیابی نمیدهد. چون این فعالیتها ضرورتاً شهروندان را افزایش می

هاي هاي یک طرفه منتج از تصمیماي از انتقالتخصیص منابع و پرسنل در سطح ملی باید ترکیب بهینه

هاي دوطرفه بازار، باشد. این امر مستلزم تخصص سیاستگذاران دولتی براي طور انتقالمشی عمومی و همینخط

 هاي اجتماعی است. زدایی سیستمبندي اقتصادي مبتنی بر مدل محدودیتهریزي و بودجبرنامه

اند که این رویکرد یک مبناي نظري مرجح است، هاي اجتماعی نه تنها مدعیزدایی سیستمحامیان محدودیت

اي شود و در نتیجه الگوهاي توسعهبلکه به تدریج مورد قبول افکار عمومی در کشورهاي در حال توسعه واقع می

آوري به سطوح باالیی از داري و سوسیالیسم را که از طریق توسعه و کاربرد فنجوامع صنعتی پیشرفته سرمایه

 کند. اند، را رد میرفاه مادي دست یافته

هاي اجتماعی همانند کاربرد واقعی یا بالقوه این نظریه زدایی سیستمهاي منتشر شده در مورد محدودیتنوشته

هاي ذکر شده کاربرد این مدل تالشهاي ملی چین در زمان اند. تنها نمونهص مبهم و نامشخصدر کشورهاي خا

اصطالحی است که » توسعه«مائوست. همانطور که این مرور بر مفاهیم نوگرایی، توسعه و تغییر نشان داده است، 

آن نسبت به بیست سال گذشته شود، اما میزان اجماع در مورد معناي آن و میزان در بیشترین موارد استفاده می

کمتر است. در زمان حاضر کشورهاي موسوم به کشورهاي غربی، به عالوه تعدادي از کشورهاي اتحاد جماهیر 

هاي شوروي سابق و کشورهاي اروپاي شرقی، ژاپن، برخی از کشورهاي جنوب و جنوب شرقی در حقیقت ویژگی

تی آنها را براي مقاصد تحلیلی در گروهی یکسان قرار داد. هاي مدیریت دولتوان سیستممشترکی دارند که می

هاي مشترکی هستند دیگر کشورهاي کنونی، اگر چه متعددترند و تنوع و پیچیدگی بیشتري دارند داراي ویژگی
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سازد. شاید در آینده اصطالحات که آنها را به عنوان دومین گروه عمده با زیرگروههاي فرعی مشخص می

هاي اخیر واژه جهان سوم براي و پذیرفته شود اما تاکنون این امر رخ نداده است. در دهه جانشین پیشنهاد

کشورهاي در حال توسعه به صورت اصطالح مرسوم در آمده و اما جهان اول و دوم در این مثلث ایاالت متحده 

شود. اما یگر اطالق میهاي غربی از یک طرف و روسیه و بلوك اروپاي شرقی از طرف دآمریکا و دیگر دموکراسی

واقعیت این است که جهان دوم دیگر وجود ندارد. بدین منظور، استعمال معمول از توسعه به هیچ وجه پیشرفتی 

بندي کشورها به توسعه یافته و شود. در معرفی و ارائه یک گزینه نوین پیشنهادي ندارم. بنابراین طبقهتلقی نمی

گیریم اگر چه براي مقاصد تحلیلی در مطالعات تطبیقی آتی ، به کار میدر حال توسعه را آنطور که مطرح شد

تري دارد از مزیت بیشتري برخوردار طرفانه تغییر نسبت به واژه توسعه که کاربرد وسیعمعتقدم مفهوم کلی و بی

 است. 

 


