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Abstract
The aim of this research is to study Radical theory ideals in Global political economy with
emphasis on development. Thus, the main research question is the nature and meaning of
development in the various Radicalism approaches including (such as) studies Colonialism
and Imperialism, Dependency theory, Neocolonialism, Globalization, and the evolution of
development concept in each theories. As his research is done in descriptive-analytic
method and by desk research, the findings show that all theories has been presented (raised)
permanent connection (relation) and links between dynamics of Capitalism system and its
functions and the concept of development and underdevelopment in different national and
international levels, and the inherent characteristics of capitalist system including
exploitation, inequality, and inhuman relations has described in all theories. While
understanding Radical’ ideals of Radicalism theory in global political economy or
international relationships has many complicated philosophy, but it contradict ideal western
human as development basis, and the emphasis is on relative and indigenous nature of
different communities ideals in relation to the issue of development. The concept of
development, as how to make society equal in the light of economic relationships and
production is not in the focus (heart) of attention, but the important matter is the emphasis
on humanizing the existing relationships at all levels. However, Radicals have key role in
development and promotion of literacy and philosophy related to development and
underdevelopment issues, but in fact, they cannot provide an example of development
model based on their opinions and assumptions on the national and international level.
Keywords: Development, Marxism, Political economy, Radicalism.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی انگارهها و ایدهآلهای نظریه رادیکال در اقتصاد سیاسی جهانی با تأکید بر محور «توسعهه» اسع  .بنعابرای،
پرسش اصلی نوشتار حاضر ماهی و چیستی مفهوم توسهه در رویکردهای متنوع رادیکالیسم نظیر مطالهات استهمار و امپریعالیمم نظریعه
وابستگی نئوکلونیالیمم جهانیشدن و تطورات مفهوم «توسهه» در هر یک از ای ،نظریات اس  .یافتههای پژوهش که به روش توصعیفی
– تحلیلی انجام گرفته اس و دادهها به روش کتابخانهای گردآوری شدهاند نشان میدهد در همه نظریات ارتباط و پیوندی ناگسسعتنی
میان دینامیممهای نظام سرمایهداری و کارکردهای آن با مفهوم توسههیافتگی یا توسههنیافتگی در سعطو مختلعم ملعی بعی،المللعی و
جهانی مطر شده اس که در همه آنها ویژگیهای ذاتی نظام سرمایهداری کموبیش استثمار نعابرابری و روابعغ ریرانسعانی توصعیم
شده اس  .در حالی که درک ایدهآلهای رادیکالیس ها در نظریه رادیکالیسم در اقتصاد سیاسی جهانی یا روابغ بی،الملل پیچیدگیهعای
فلسفی زیادی دارد اما ای ،ادبیات پیچیده در جه نفی انسان ایده آل رربی به عنوان محور توسهه و تأکید بر نسبیبعودن و بعومیبعودن
ایدهآلهای جوامع مختلم در ارتباط با موضوع توسهه اس  .مفهوم توسهه به عنعوان چگعونگی سعا ت ،جامهعهای برابعر از لحعار روابعغ
اقتصادی و تولیدی دیگر در مرکم توجه رادیکالها قرار ندارد بلکه آنچه اهمی دارد تأکید بر انسانیترکعردن مناسعبات موجعود در همعه
سطو اس  .رادیکالها اگرچه در توسهه و ترویج ادبیات و فلسفه مرتبغ با مباحث توسههیافتگی یا توسههنیافتگی نقعش مهعم و کلیعدی
داشتهاند اما واقهی آن اس که آنها عمالً نتوانستهاند نمونهای از یک مدل توسهه مبتنی بر آراء و مفروضات واقهی ود در سطح ملعی
و جهانی ارائه دهند.
واژگان کلیدی :اقتصاد سیاسی توسهه رادیکالیسم مارکسیسم.
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مقدمه
مهمترینموضوعدرزمینهمفهومتوسعهانتولوژییا«هستیشناسی» بحث است.وقتیازمفهوم

شود،بسیارمهماستکهبدانیمهمهمفاهیممرتبطبا
یافتهسخنگفتهمی 


توسعهیاجوامعتوسعه
توسعه الزاماً بازتابدهنده مجموعهای از ارزشهای اجتماعی و سیاسی خاص هستند و این
موضوعصرفاًدرچارچوبیایدئولوژیکیدرکشدنیاست ( .)Baylis & Smith , 2007, p.449از
سوی دیگر ،مهم ترین مسئله آن است که مطالعات توسعه اساساً باید در چارچوب چه رویکرد
آکادمیکیمطالعهشوند .امروزهمباحثومطالعاتمربوطبهتوسعهدربعدجهانیبهطورعمدهدر
قالبمطالعاتمرتبطبااقتصادسیاسیجهانیدنبالمیشوند( .)Coopre, 2016, p.105دیسیپلین
مطالعاتی اقتصاد سیاسی جهانی به دلیل ترجیح در دوری جستن از چالشها و دشواریهای
روششناسانه ،معرفتشناسانه و تمرکز بر فهم و تبیین «مسائل محسوس و عینی» در عرصه

ویژهنحوهتعاملوارتباطمیانعواملداخلیومتغیرهایبینالمللی

اقتصادوسیاستبینالملل -
به

توسعه -رویکردیاستکهازقابلیتوتواناییشایانتوجهیدرتبیینوتحلیلمسائلجاریدر
عرصهسیاستواقتصادجهانیبرخورداراست(.)Peet & Hartwick, 2009, p.37افزونبرآن،این
رویکردمی تواندبهمحققانکمککندتاسیرتاریخیتغییروتحولدرجایگاهکنونیدولت–

هادرنظامبینالمللیامروزرابهترمطالعهودرککنند.


ملت
ازسویدیگر،تنوعوگستردگیمسائلسیاسیواقتصادیامروزبهویژهموضوعاتیمانند
توسعه اقتصادی کشورها ،دموکراسی و جامعه مدنی ،فقر ،گرسنگی ،بیماریهای اپیدمیکی،
آلودگیهای زیستمحیطی ،بحرانهای مهاجرت و پناهندگی و نیز وضعیت بازارهای جهانی
سرمایه ،بازارهای انرژی ،نهادها و سازمانهای سیاسی و اقتصادی مختلف منطقهای و جهانی،
مناقشات نظری بر سر نحوه توزیع ثروت در نظام بینالمللی و دهها موضوع دیگر دیسیپلین
1. Ontology
2. Tangible issues

 79

سپهر سیاست ،سال  ،6شماره  ،91بهار 9911

آکادمیکی مجزایی از روابط بینالملل را طلب میکنند .به همین دلیل هم امروزه در بیشتر
هایروابطبین المللمباحثمربوطبهتوسعهدرسرفصلمجزاییباعنواناقتصادسیاسی


کتاب
بینالمللیااقتصادسیاسیجهانیموردبحثوتوجهقرارمیگیرد(

p.217

Campbell & Mackinnon,

 ،)2010,زیرا مطالعه همه این رویدادها در قالب نظریات سنتی در روابط بینالملل دیگر

پذیربهنظرنمیرسد.


امکان
درنوشتارحاضربحثتوسعهبهطورعمده،درارتباطبانگرشرادیکالیسمودرچارچوب
متوننظریاقتصادسیاسیجهانیموردتوجهقرارگرفتهاست.اهمیتاینرویکردبهویژهازآن
امروز،رادیکالیسمدرکنارلیبرالیسمدرزمرهمهمتریننظریاتی

جهتاستکهدراقتصادجهانی
المللیتوسعهیافتگییاتوسعهنیافتگیرا


استکهدررابطهبامبحثتوسعهوتحولمتغیرهایبین
درکانونتوجهوتحلیلخودقرارمیدهد(.)Veltmeyer, 2005, p.92امروزهرویکردهایرادیکال

انگارههایصرفاً اقتصادیاسالفخوددرارتباطبامقولهتوسعهرابهکنارنهادهوبهابعادمختلف

اگرچهنظامسرمایهداریجهانیوکارکردهایضدبشریآنهمچنان

اینمفهومتوجهکردهاند.

درمحورانتقاداترادیکالهابهساختکنونیاقتصادوسیاستجهانیقراردارد.
مباني نظری
رادیکالیسم

هادرروابطبینالمللوهمچنین،اقتصادسیاسیجهانی،رادیکالیسم


تریننظریه

یکیازمحوری
المللراتشکیلیمیدهد


آلیسمورئالیسممحتویاصلیروابطبین
است،رویکردیکهدرکنارایده
بهنظربسیاریازلیبرالهاورئالیستها،اساساًمارکسیسمیارادیکالیسم

(.)Haynes, 2011, p.210
رودونهنظریهروابطبینالملل.ایناستداللبراین

یکنظریهاقتصادسیاسیبینالمللبهشمارمی

مبناست که رادیکالیسم بحث قابل مالحظهای در زمینه مسائل کلیدی سیاست جهانی به ویژه
هاوهمچنین،نظامبینالمللیمبتنیبرسیستمدولت-


موضوعاتینظیرجنگوصلحمیاندولت
بنابراین،ازآنجاکهمارکسیسمبیشتردغدغهایاقتصادیتاسیاسیاست،بایدخارجاز

ملتندارد.
روابطبینالمللموردمطالعهقرارگیرد(.)Seligson & Passe, 2003, p.77

دایرهمطالعاتیدیسیپلین
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شناختیومنتقدبهنظامسرمایهداری

عالوهبرآن،بهنظرآنهامارکسیسمدراصلرویکردیجام 
عه

طورعمدهبهعلمجامعهشناسیسیاسی

بهشمارمیرودومباحثمطرحشدهازسویرادیکال 
هابه

و اقتصادی مربوط میشود )& Smith, 2016, p.19

 .(Dunneبا این حال ،همچنان که اقتصاد

طرحشده از سوی رادیکالها و از جمله
بینالمللی جنبه جهانیتری به خود میگیرد ،مسائل م 

ازپیشبامباحثروابطبینالمللآمیختهمیشودوبهویژهمباحثمطرحشده


ها،بیش

نومارکسیست
دربارهموضوعتوسعهبهشدتبامسائلمربوطبهجهانیشدناقتصادبههمپیوستگیدارد.

به طور کلی« ،رادیکالیسم» و نظریات منشعب از آن به عنوان مباحث مهم نظری در علوم
اجتماعی ،روابط بینالملل و نظریه کالن اقتصاد سیاسی بینالملل ،شامل مهمترین رویکردهای
بینالمللاست(.)Kegly, 2013, p.166در
انتقادیبهنظریات«جریاناصلیوخردگرا» درروابط 
چارچوب اقتصاد سیاسی جهانی ،رادیکالیسم در زمره مهمترین نظریاتی است که مانند الگوی
ایمتغیرهایبینالمللیتوسعهاقتصادیرادرمرکزکانون


نظریلیبرال،دررابطهبامباحثتوسعه
توجهوتحلیلخودقرارمیدهد،هرچنداینرویکردماهیتاًازکمتریناشتراکنظریبالیبرالیسم

برخوردار است .رادیکالیسم بر تعیینکنندگی ساختارهای اقتصاد جهانی به عنوان عامل اصلی
تعیین کننده رویدادها و رفتارهای سیاسی در روابط بین الملل تأکید دارد و به همین دلیل اکثر

المللرامترادفیکدیگرمیدانند( & Seligson


المللواقتصادسیاسیبین

ها،روابطبین

مارکسیست

.)Passe, 2003, p.78
دربررسیسیرتاریخی  تکوینوتکاملرویکردکالننظریرادیکالیسم،بهطورعمدهباسه
دسته نظریات مارکسیسم کالسیک ،نومارکسیسم ساختارگرا و نومارکسیسمهای فرااثباتگرا یا
فراساختارگرایاجهانگراوانتقادیمواجهیم(.)Peet & Hartwick, 2009, pp.140-141درارتباطبا
مسائل مرتبط با توسعه اقتصادی و سیاسی همه این رویکردها از منظری متفاوت به موضوع و
مفهومبنیادینتوسعهنظرداشتهاند.

1. Rational & Main Stream Approach
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المللبدانیموچهندانیم،ایننظریهبهمجموعهایاز


چهمارکسیسمرایکنظریهروابطبین
تئوریهاییکه

ازجملهریشههاینظریبسیاریاز

رویکردهادرروابطبینالمللشکلدادهاست.

عمدتا در روابط بینالملل مطالعه میشود .مثل ساختارگرایی ،نظریه وابستگی ،نظریه سیستم
،نظریاتانتقادیفرااثباتگراوفراساختارگرا درمتون نظریرادیکالنهفتهاست.بااین


جهانی
حال،امروزهوباتغییراتشگرف درصحنهاقتصادجهانیدرارتباطبابررسیوتحلیلمفهوم
توسعه ،بیشتر با اقتصاد سیاسی جهانی و رویکردهای چندگانه آن و از جمله رویکرد انتقادی
رادیکالسروکارداریم.
مفهومشناسي رادیکالیسم

کاررفتهاند .باوجوداین ،در

مارکسسیمورادیکالیسمبعضاًبهعنوانمفاهیممترادفیکدیگربه
بین المللبعضاًازرادیکالیسمباعنوانگلوبالیسمنیزیادشدهاستکهحاکیاز
مناظرهسومروابط 
هایجهانیرویکردهایرادیکالبهمسائلوموضوعاتبینالمللیاست.بهطور


نگرشودیدگاه
المللتاریختوسعهجهانسرمایهداریراباادبیاتیانتقادی


کلی،مارکسیسمدراقتصادسیاسیبین
مطالعه می کند و اینکه چطور ممکن است تحولی به نام انقالب سوسیالیستی با هدف
عادالنهترکردن مناسبات اقتصادی جهانی روی دهد


(2010, p.191

 .)Jacson,در مارکسیسم

نقطه آغازتحلیل ،روابطناعادالنهاقتصادیدرسطح جامعهملیوتقابالتمیانطبقه
کالسیک 
روابط

لزوم تحلیل 
مفروض محوری مارکسیستها در زمینه  

پرولتاریا و سرمایهدار بر اساس 
عوامل

اجتماعی از منظری تاریخی و دیالیکتیکی است .وجود نوعی تضاد درونی میان همه 
محوراین

میبخشید ،
تحوالت  

همه 
به  
دینامیکی  

بعدی 
دارکه  


کارگروسرمایه
مانندطبقه 

اجتماعی 

سرمایهداری صورت

همزمان با آغاز عصر 

تاریخی 

تحول 
این مفروض  ،
مفروض بود .بر اساس  
بحث
بنابراین ،م 

قدیم میشود .
نظم  
بردن  
سبب ایجاد وضع جدید و ازبین 
میگیرد .این تحول  


1. Post Positivist Critical Theories
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نیزاین

آن 
وتفسیردیالکتیک  

است 
مارکسیستی  

مباحث 

ثقل 
محوری «تغییرو تحول» درمرکز  
پایدارنیست (Bernestine, 2004, pp.72-

تااستقرارآرمانهایسوسیالیستی 

وضعی 

هیچ 
که  
ست  
ا 

.)73
آنها
گرایانه  


،تفسیرمادی

جامعه
به 
مارکسیستهایکالسیک  

درنگرش تاریخی 

محوری 

نکته 

است
،فقطاقتصاد 
است 
مشاهدهشدنی 

جامعه

تحوالت

دربطن

آنچه
معناکه 

این
به 
است .
ازتاریخ 

ی نیز وجود ندارد (
و هرجا اقتصاد نیست ،در واقع ،تاریخ اجتماع 

Peet & Hartwick, 2009,

  .)p.144این رویکرد در بعد جهانی نیز نگرشی ساختارگرایانه به اقتصاد جهانی دارد و بر
کنندگیساختارهایاقتصادجهانیبهعنوانعواملاصلیتعیینکنندهرویدادهاورفتارهای


تعییین
سیاسی در روابط بینالملل تأکید دارد .شاید به همین دلیل است که اکثر مارکسیستها روابط
بینالملل و اقتصاد سیاسی بینالملل را مترادف یکدیگر میدانند .در رویکرد مارکسیستی تاریخ

المللهمانتاریختوسعهسرمایهداریجهانیاست(،)Jacson, 2010, p.192و


اقتصادسیاسیبین
بر همین اساس نقطه آغاز مطالعه و تحول در متون رادیکالها کشف این تقابالت در مقیاس
آن
هاونیزدیگربازیگران مؤثردرچارچوب  

که دولت
است  
اجتماعی جهانی»  

«روابطاقتصادی-
میکنند .بنابراین ،رادیکالهای چپگرا دیدگاهی کامال سیستماتیک (جهانی) و
با یکدیگر تعامل  
نظام
درچارچوبایننگرشدرسطح 

اقتصادی-اجتماعیبهتحوالتدارند(.)Roy, 2011, p.167
که اقتصاد بینالمللیتر
سرمایهدار بر دیگر طبقات را داریم و همچنان  

طبقه 
ملت تفوق  
دولت  -
به همین ترتیب ،در نگرش
یتال منجر میشود  .
دولت کاپ 
به برتری  
طبقه  
این  
میشود ،برتری  

قدرت در اقتصاد

حاکم نیز بازتابی از روابط 
المللی  

سیستم  
بین

مارکسیستها چارچوب سیاسی 

بازاراست ومطالعاتهژمونیکدرمرکزآنقراردارد ( Baylis & Smith, 2007,

مبتنی بر
فراملی  


.)p.246
حوزهها از آن
رئالیسم و لیبرالیسم در برخی  

که 
نظری  
وحدت  

به 
ت 
مارکسیسم اصوالً نسب 

1. Change and development
2. Global socio-economic relations
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برخورداراست ،اماازلحاظآنکهتحلیل

دوتئوری 

بااین 
نظری  
اشتراک  

برخوردارندازکمترین 

روابطاقتصادیفراملیدرعصرجهانیشدناقتصادوتحلیلماهیتدرهمتنیدهوبههمپیوسته
آنها در انتقاد به
این روابط را محوری میداند ،با لیبرالها اشتراک در سطح تحلیل دارد .
تحلیل خودرادرمقیاسیجهانی وبهویژهمطالعه

سطح 
جهانیشدناقتصادوپیامدهایمنفیآن 

میدهند .به عالوه ،آنها نظیر لیبرالها،
متغیرهای بینالمللی توسعهیافتگی و توسعهنیافتگی قرار  
برایمارکسیستهاهموارهمتن

لاند .
زیادی قائ 

اهمیت 

،اجتماعی 


واقتصادی
رفاهی 

ل
برای مسائ 

ترازعواملدیگراست،زیراآنهامعتقدندسیاستبراینداین


جامعهمهم
اقتصادیواجتماعی 
بینانه
بد 
،اقتصادی و اجتماعی نگرشی  


رفاهی
ل
به مسائ 
آنها  
نگرش  

تفاوت که

بااین 
متناست ،
است و از این نظر ،بیشتر با این مفروض مرکانتیلیستهای کالسیک همنظرند که اقتصاد
میدانند(.)Walt, 1998, p.69
سرمایهداریرابازیباحاصلجمعجبریصفر  

به طور کلی ،رادیکالیسم عنوانی برای نظریههای انتقادی نشأتگرفته از مارکسیسم اعم از
کالسیکیاغیرکالسیکوساختارگرایافراساختارگرابهشمارمیرود(.)Haynes, 2011, p.212در

جریان مناظره سوم یا مناظره میان پارادایمی در روابط بینالملل رادیکالیسم در برابر جریان
بنیانهای
بینالمللی به وجود آمد و  
خردگرایی در دیسیپلین روابط بینالملل و اقتصاد سیاسی  
نظریهها به ویژه «فردگرایی روششناختی» و نظریه «گزینه عقالنی ،جریان
نظری و عقلی این  
خردگرا را به چالش کشید (2012, p.208

 )Devetak,به این ترتیب طبیعی بود که با حمله به

بنیانهایخردگرایانهومدرنایننظریاتمفهومتوسعهنیزدرادبیاترادیکالهامتحولشدهوبه
شدت از جریان فکری حاکم بر رادیکالیسم تاثیر پذیرد که در نتیجه آن کل پارادایم توسعه به
سبکجریاناصلیباچالشروبروشد.
1. Socio-economic context
2. Zero-sum game
3. Inter Paradigm Debate
4. Methodological Individualism
5. Rational Choice Theory
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بهمنظورداشتندرکوتحلیلدرستیازتغییراتوتطوراتدرمفهومتوسعه-بهخصوص
باتوجهبهاهمیتنگاهرادیکالهایگلوبالیستبهمسایلتوسعهکهادبیاتیپیچیدهومغلقاست-
گریزی نیست جزآن که معنا و مصداق این مفهوم در فرایند تحول و تکامل رادیکالیسم مرور
گردد.اینکاردوحسندارد :همجریانتحولوتکاملرادیکالیسمبهعنوانیکرویکردنظری
کلی و مهم در روابط بینالملل و در اقتصاد سیاسی جهانی مرور میگردد و هم روند تحول
مفهومیتوسعهونحوهتغییررویکردرادیکالیسمبهتوسعهازمفهومیصرفااقتصادیبهمفهومی
عمدتابامضامیناجتماعیوفرهنگیدنبالمیشود.

مفهوم توسعه در نظریه مارکسیسم کالسیک

مارکسیسمیکفلسفهزندگیاجتماعیومبتنیبرماتریالیسمتاریخیاست.ازاینمنظرتوسعهبه
معنای کنترل اجتماعی و دسته جمعی بر فرایند تحول اجتماعی است.در نظریه مارکس روابط
اجتماعی کهآمیزهایازکارانسانیووسایلتولیدبودتعیینکنندهکمیتوکیفیتتوسعهمبتنی
برتولیدبودوروابطاجتماعیمبتنیبرتولیدمهمترینمقولهتحلیلویبود( .

Kuhnen, 1986,

)p.14
مارکس در تحلیل طبقاتی خود دیدگاه حاصل جمع جبری صفر را برگزید اما او به جای
دولتها ،طبقات اجتماعی و اقتصادی را واحد تحلیل خود قرار داد .نقطه جدایی مارکس از

رویکرد مرکانتیلیستی حاصل جمع جبری صفر ،تاکید او بر برتری اقتصاد بر سیاست و جنبه
زیرادردیدگاهمارکسدولتهاحاکمیتهای

زیربناییبودناقتصادبود(.)Dunne & Smith, 2016
هاوخواستههاومجریمنویاتطبقات

مستقلینداشتند،بلکهآنهاصرفاًتبلوروتجسمایدهآل

حاکم بودند .به اعتقاد او حتی پدیده جنگ نیز باید در متن رقابتهای اقتصادی میان طبقات
سرمایهداروبورژوزهادردولتهایمتفاوتتفسیرودرکشود(.)Haynes, 2011, p.213بااین

هایملیتحلیلمیکردوکمتردرباره

حال،مارکستحوالتسرمایهداریرادرچارچوبدولت

نظریهپردازیکرد،کاری که
درنظرگرفتنسرمایهداریبهعنوانیکمتغیرجهانیتغییروتحول  

المللازنیمهدومقرننوزدهمنظریهپردازانامپریالیزمسعی


همزمانباتوسعهتجارتواقتصادبین
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علیرغمتنوعوگوناگونی،
درتبیینآنبرآمدند.بهویژهافکاررادیکالیوسوسیالیستیدرقرن  2
هاباتاسیبهمارکسهمنظربودند


انستهوهمهآن
اماهمگیخودرابدیلیدربرابرسرمایهدارید

کهتوضیحتحوالتدرالگوهایتوسعهسیاسی،اقتصادیجوامعجهانینیازمنددرکسرمایهداری

بهعنوانپدیدهایاقتصادی،اجتماعیباتوجهبهکارکردهایجهانیآناست.ایننظریاتبیشتر

بینالمللیوجهانیبهافکارمارکسبخشیدندکهدرنتیجهآننظریاتاستعماروامپریالیزم
بعدی 
شکلگرفتند(.)Kegly, 2013, p.171بااینحال،مارکسدرتبییناقتصادسیاسیخود،بهطور
مشخص ،در پی ترسیم الگویی خاص از توسعه نبود و ایدهآل اجتماعی او آرمان استقرار نظم
تولیدازطریقحاکمیتپرولتاریاعملیمیشدکهآننیزدر

المنفعهکردنوسایل


سوسیالیستیوعام
گروانقالبیسوسیالیستیبود(.)Bernestine, 2004, p.74بهاین ترتیبشایدبتواناستقرارنظام
سوسیالیستی را یگانه ایده ال مارکس در ارتباط با توسعه و آن هم صرفاً در بعد اقتصادی و
اجتماعیدانست.
مفهوم توسعه در نظریههای امپریالیسم

درسطحبین المللاینبازتابافکارمارکسکهتوسعهوشکوفایییکاقلیتدرگروبدبختیو

فالکت اکثریت است ،شالوده نظریههای امپریالیسم را پیریزی کرد )2011, p.234

.)Haynes,

بهمطالعهروابطبرونمرزی

نظریههایمارکسیستیامپریالیسمبهطورعمده،توجهخودرامعطوف

وبعدخارجینظاماستعماریحاکمبراروپایمرکانتیلیستی کردندکهدرآنتوسعهمستعمرات
اروپایی ،محور و الزمه توسعه اقتصادی اروپا تلقی میشد و پایان عصر امپریالیزم را الزمه
شکوفایی اقتصادی در جهان کمتر توسعهیافته همزمان با پایان امپریالیزم را مفروض خود
میانگاشت (2005, p.11


 .)Veltmeyer,از جمله اندیشمندانی که مطالعات مارکس را به حوزه

اوباالهامگرفتنازنظریهاقتصاددانانگلیسی«جانهابسون»مبنی

امپریالیسمتسریداد«،لنین»بود.
برآنکهکشورهایسرمایهدارباالخرهبامشکلدوقلوی«تولیدزیاد» و«مصرفکم» مواجهند-

1. Over production
2. Under consumption
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بنابراین ،به دنبال کسب بازارهای جدید خواهند بود -سعی میکرد دلیل رخداد جنگهای
امپریالیستیوغارتمنابعکشورهایتحتاستعمارراازلحاظنظریتبیینکندوازجملهدر
تشریحمفهوم«توسعهناموزون»
Passe, 2003, p.85

کردنرقابتهایاستعماریسعیکرد( Seligson


سعیدرتئوریزه


&) .جان هابسن ( ) 4 2- 1 1روزنامه نگار و اندیشمند لیبرال انگلیسی،

تولیدافزونبرتقاضادرجوامعصنعتیولزومیافتنبازارهاییخارجیبرایدوریجستنازخطر

تورم توام با رکود را منشأ سیاستهای امپریالیستی توصیف میکرد و ردولف
جامعهشناس  اتریشیازتحلیلمارکسفراتررفتهوامپریالیسمراازبعدمالیونیاز

هیلفردینگ
سرمایههای انباشتهشده به دولتی مقتدر برای حمایت از خود تحلیل کرد (

شدید 

Handelman,

.)2000, p.92مارکسیست لهستانی -آلمانی،رزالوکزامبورگ( ) 4 4- 18نیزدلیل اصلیظهور
قدرت هایامپریالیستیرادرقدرتپایینخریدکارگرانباحقوقپایینودرنتیجه،مصرفبسیار

داریراتوجیهمیکردوازآنجاکه


دانستکهنیازبهبازارهایخارجازجهانسرمایه

هامی

کمآن
زارخودرابهراحتیدر

اینجوامعحاضرنبودندباچشمپوشیازسیاستهایحمایتگرایانه،با

اختیارقدرت هایاستعماریقراردهند،بنابراین،نیازبهاعمالخشونتسیاسیودرنهایت،سلطه

استعمارگرپدیدمیآمد(.)Veltmeyer, 2005, p.12

سیاسیبرمستعمراتازسویقدرتهای
برخیازدیگرنظریهپردازانمارکسیستکالسیکنیزنیازبهبازارهایکار،نیازبهانرژییانیاز

هایامپریالیستیمعرفیکردهاند.بااینحال،


بهموادخامرابهعنواندالیلاصلیاتخاذسیاست
هایمختلف،درایننکتههمنظربودندکهتوسعهامپریالیسمبههر


رغمارائهتوجیه

هاعلی

همهآن
شکلی به انباشت بیشتر سرمایه نزد قدرتهای استعماری و به راهانداختن موتور توسعه
ماندگیساختاریجهانکمترتوسعهیافتهکمککردهاست.


درکشورهایپیشرفتهودرمقابلعقب
گیریمیکند


بررهیافتیجغرافیاییدرزمینهمدرنیسمنتیجه
جیمزبالوت () 222- 4 8باتمرکز
1. Uneven development
2. Stagnation
3. Rudolph Hilferding
4. James Balut
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کهاروپاتاقبلاز  4هیچنوعبرتریخاصیبرسایرمناطقجهاننداشتوصرفاًاستعمارو
ثروتکسبشدهازمستعمراتسببرشدوظهوراروپاشد(.)Handelman, 2000, p.93

تحقیقات مدیسون نیز موید همین مطلب است به طوری که او در مطالعات خود در کتاب
تفاوتهایدرآمدی

ایوآمارینشانمیدهدکهتاسال 22


بامطالعهایمقایسه
اقتصادجهانی
درسطحجهاناعمازاروپا،آسیاوخاوردوربسیارناچیزبود(.)Maddison, 2001, pp.311-312به
این ترتیب ،در نظر مارکسیستهای امپریالیست نظام سرمایهداری شکلی از سلطه اجتماعی بر
مبنایدریافتارزشافزودهازکارگرانبودکهدرآنفرایندجذبمازادممکنبوددربعدداخلی
و ملی از طبقه کارگر و رعایا صورت گیرد یا در بعد خارجی بین نظامهای سرمایهداری و
صورتپذیردکهدراینصورتبهآنامپریالیزماطالقمیشد.

پیشاسرمایهداری 

بر این اساس ،مفهوم توسعه در مبانی نظری امپریالیستی رادیکال مفهومی هم سیاسی و هم
اقتصادیومترادفبارهاییازیوغقدرتهایاستعماریبرایدستیابیبهرشدوتوسعهاقتصادی
بومی بود .از این منظر ،مستعمرات قدرتهای استعمارگر غربی باید از یوغ استعمار رهایی
مییافتند،تاامکانتوسعهدرآنهافراهمشود.بنابراین،نظریاتامپریالیسمبیشترسعیدرنقدنظام

استعماری سرمایهداری داشتند و الگوی نظری خاصی برای توسعه در جهان به قول آنها
توسعهنیافتهارائهنکردندوصرفاًباارائهمعلولیبهنامتوسعهنیافتگیعلترادرسیطرهامپریالیسم

ظریراتااندازهای

نظریاتوابستگیدردهههایآتیسعیکردنداینخألن

جهانیخالصهکردند.
برطرفکنند.
سیر تطور مفهوم توسعه از مارکسیسم کالسیک به نومارکسیسم ساختارگرا

پسازجنگجهانیدومواستقرارنظمبرتنوودزیمبتنیبر«لیبرالیسمتعبیهشده» فرصتیپدید
آمدتادالیلضعفوعقبماندگیاقتصادیبخشهایعظیمیازجهانازطریقمطالعاتعلمیتر

1. Precapitalist societies
2. Embeded Liberalism
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مرتبط با توسعهیافتگی بررسی و تحلیل شود .در حالی که بر خالف انتظار مارکسیستهای
رادیکال که گمان میکردند با پایان عمر قدرتهای استعمارگر و به استقالل رسیدن خیل
مستعمرات بنبست توسعهنیافتگی در مناطق اعظمی از آسیا و آفریقا نیز پایان خواهد یافت،
مطالعات و تحقیقات علمی در زمینه عقبافتادگی برخی جوامع جنبه گستردهتری یافت .از
دهههای  2و  02و همزمان با رشد مطالعات تطبیقی در غرب این پرسش محوری که که آیا

استعمار و امپریالیزم موضوعی مربوط به گذشته است ،یا هنوز هم در قالب نو امپریالیزم و
نوکلونیالیزماستمراردارد،درمحافلآکادمیکرادیکالبسیارمطرحبود.آنچهبهظهورمکتبیبه
نامنومارکسیستیامارکسیبسمساختارگرامنجرشد،نیزبیشترازانگیزهمارکسیستهابراییافتن

نشأتگرفتهبود (.)Kegly, 2013, p.173دراینهنگام،نظریه

پاسخیمنطقیبهاینپرسشاساسی
یسمسعیبرآنداشتتادلیلاینتوسعهنیافتگیرادرسنتگراییوموقعیتپیشامدرنیاین

مدرن
جوامعتفسیروتوجیهوازجملهموانعناشیازعدمانباشتداخلیبرایرسیدنبهتوسعهصنعتی
را دلیل اصلی ناکامی در توسعه اقتصادی کشورهای جدیدالتاسیس قلمداد کند .این دیدگاه که
بع دها به جریان اصلی توسعه تبدیل شد ،دیدگاهی فرهنگی و اقتصادی به مقوله توسعه داشت
هایساختارگرابهشدتبااین


لیامارکسیست
(.)Runis, 2004, p.66امادیدگاهچپگرایانهرادیکا
آنها در توجیه وضعیت موجود و عقبماندگی
طرز نگرش به مقوله توسعه مخالفت کردند  .
بخشهایا عظمیازآسیا،آفریقاوآمریکایالتینکهدرمتوننظریرایجتوسعهدرآنزمان،به

شناختهمیشدند،ایناستداللاقتصادیوسیاسیراطرحکردندکهاگرچه

عنوان«جهانسوم»
مستعمراتبهاستقاللرسیدهاند،اماوابستگیجهانسومبهجهاناولدرقالب«نظاموابستگی

نهادینهشده»  در اقتصاد جهانی استمرار دارد و تغییری از این نظر ایجاد نشده است .این

هابود،زیراازمنظرآنهابهاستقالل

موضعگیریحاکیازنوعیچرخشدرموضعنظریرادیکال

رسیدن کلنیها ناشی از مقتضیات نظام سرمایهداری جهانی پس از جنگ بود و الزاماً به معنای
1. Institutionalized dependency
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افتگیسریعآنهانبود،بلکهازاینپسماهیتنظامیوسیاسیآشکارکلونیالیزمبهماهیتی

توسعهی

کامالًاقتصادیتبدیلشدهبودوازجملهنظامکلونیالیزمآشکاراروپاییبه«نظامنواستعمارگرایانه
ایننظریههادربهترینقالب

آمریکایی» تغییرشکلدادهبود(.)Peet & Hartwick, 2009, p.155
تئوریکازسوینظریهپردازانمکتبنومارکسیستیوابستگیتبیینشدکهسعیداشتندنظاملیبرال

حاکمبراقتصادسیاسیجهانیراهمچنانبزرگترینمانعتوسعهیافتگیجهانسومتوصیفکنند.

مفهوم توسعه در نظریههای وابستگي

ازدهههای 02و 82بهاینسو،مباحث نئوکلونیالیزمونئوامپریالیزممجدداًازسویاندیشمندان

نومارکسیستهایوابستگیکهدرمتون

وابستگیدرکانونتوجهقرارگرفت).)Gosh, 2001, p.39
هایساختارگرانیزیادشدهاست،باهمطرازقراردادن


هابهعنوانمارکسیست

نظریتوسعهازآن
مباحث توسعه و توسعهنیافتگی با اتکا به ساختارهای اقتصاد جهانی بر مالزمت مطالعه
یافتگیدرشمالیاپیرامونباتوسعهنیافتگیدرجنوبیاحاشیهدرآسیا،آفریقاوامریکای


توسعه
اساسایننظریهبهساختاراقتصادسرمایهداریجهانی

التینتمرکزکردند(.)Jacson, 2010, p.199
تقسیمبینالمللیکاربین«محورمسلط» ویک«حاشیهتحتسلطه» درآن

بازمیگرددکهیک
برایناساس،توسعهنیافتگیبخشهای

صورتگرفتهاست(.)Peet & Hartwick, 2009, p.158
اعظمیازجهانسوم ناشیاز تصلبساختارهای سیاسیواقتصادینهادینهشدهاز سوی نظام
بنبستوابستگی»از
سرمایهداریجهانیبودوبه همیندلیل،مفاهیمیمانند«توسعهوابسته»یا« 

هاساختارهاینامتقارننظامسرمایهداریجهانیمانعاز


هامطرحشدکهدرمرکزهمهآن

سویآن
توسعهنیافتگی در پیرامون تلقی میشود


(p.17

 .)Kuhnen,1986,ادبیات حاکم بر نظریه وابستگی

بهشدت سیاسی و اقتصادی بود و کامالً جنبه بینالمللی داشت .به عبارت دیگر ،نظریهپردازان

وابستگی مانند نظریه پردازان امپریالیسم بر تحلیل متغیرهای سیاسی و اقتصادی مؤثر در اقتصاد
1. New American Colonialism
2. Dominant core
3. Subordinate prefer
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سیاسی جهانی تأکید کردند )2011, p.239

 .)Haynes,به نظر نومارکسیستها وابستگی جامعه

افتهوجودنداردوتوسعهنیافتگیصرفاًدرنتیجه عواملخارجیایجادمیشد.به

بالذاتتوسع نی

هابرخالفلیبرالهاورویکردهایارتدکسنقطهشروعتحلیلخودرا


همیندلیل،نومارکسیست
گرفتند،بلکهبهاعتقادآنهانقطهعزیمتدر


تحولازجامعهسنتیبهجامعهمدرندرنظرنمی
چونتوسعهنیافتگییکویژگیدائم

العاتتوسعهخودمفهومتوسعهنیافتگیاست.

مسائلومط
جوامعنبود،بلکهمحصولفرایندحاکمبرنظاماقتصادسرمایهداریجهانی بودکهدرنتیجه،آن

جهان سوم به حاشیه رانده شده بود (2007, p.23

 .)Nkurunziza,به همین دلیل ،نظریهپردازان

مانندآندرهگوندرفرانک،سمیرامین،پلباران،پلسوئیزیورائولپربیشدردهههای

رادیکال
 02و   82با نفی نظریه رشد اقتصادی روستو در ارائه این توصیه به کشورهای در حال توسعه
کردندکهاینکشورهابایدروابطخودبابازارجهانیونظامسرمایهداریرابهحداقل


تردیدنمی
رسانندوبادرگرفتنیکسیاستحمایتگرایانهاقتصادیبیشتربهمنابعداخلیخودوهمکاری
چندجانبه میان خود متکی باشند (2001, p.39

 .)Gosh,از منظر مطالعات توسعه ،نظریهپردازان

یافتهبهجایآنکهیکالگوی


هایخودازجامعهتوسعه
نومارکسیستوابستگیدرتبیینایده 
آل

عملی ارائه دهند ،سعی کردند نظام سرمایهداری و نظریات نوسازی به عنوان جریان اصلی و
ارتدکسی توسعه در غرب را در چارچوب متون نظری نومارکسیستی و ساختارگرایی بهشدت
موردانتقادقراردهند(.)Jacson, 2010, p.207ازجملهدرحالیکهدرنظریهمدرنیسمبرعوامل
نیافتگیاعمازاقتصادی،سیاسیوفرهنگیتأکیدمیشد،نظریهوابستگیباتقلیل

داخلیتوس 
عه
بحث به عامل اقتصادی بر عوامل بینالمللی توسعهنیافتگی تأکید داشت و وابستگی جنوب به
نیافتگیمیدانست(.(Kegly, 2013, p.179


شمالیامحوربهپیرامونراعلتالعللتوسعه
ومارکسیستهایمکتبوابستگیازنوعیمدلناسوسیالیسمغیرمتمرکزگرا» و

بهطورکلی،ن
گیریسرمایهداریدرجهانسومبهشکلرایجآندرجهان


کردندبهشکل

دموکراتیکحمایتمی
1. Global Capitalist System
2. Decentralized and Democratic Socialism
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توسعه نیافتهاعتقادینداشتوبرخالفمارکسیسمرایجدرشورویکمونیستیازنظاماقتصادی

متمرکز در این کشور و نظام سیاسی توتالیتر آن نیز دفاع نمیکرد (

Peet & Hartwick, 2009,

.)p.159
باپیچیدهترشدنموضوعتوسعهوتحوالتجهانیفراگیردردهه 82وتغییراتگستردهدر

جغرافیایاقتصادیجهانمواضعنظریوابستگیتضعیفشدوایننظریهبهویژهازاینحیثکه
نتوانستالگویعملیموفقیازتوسعهارائهدهد،بهحاشیهراندهشد.بهاعتقادمنتقداننظریه
وتاریخی رادر

ساکن 
الگوی  

یک 
بودکهسعیمیکرد 

نظریهکلگرا» 

وابستگی،ایننظریهیک«
توسعه تبیین کند که بر اساس آن از زمان تأسیس نظام

یافته و جهان 
توسعه 

میان جهان 
روابط  

کردهاند و از این منظر
پیرامون را استثمار  

کشورهای 

کشورهای مرکز فقط 

سرمایهداری جهانی ،
تقسیم مستمر نظام اقتصاد

ساده 
جهانی را با این سازوکار  

سال آخر نظام 
دویست  

شاید بتوان 
فکرد.ایننظریهبهویژهپسازآنکهنتوانستنحوهظهور
وجنوبتوصی 

شمال
جهان 
به 
جهانی 

کشورهایجدیداًصنعتیشده ()NIC’sدرشرقآسیاوازجملهچینرادردهه12توضیحدهد،
به سرعتروبهافولنهادومجدداًنظریهلیبرالنوسازیازاستحکامومقبولیتبیشتریبرخوردار

شد(.)Jacson, 2010, p.208
به این ترتیب ،نظریه وابستگی یک نظریه رادیکال بود که مفاهیمی مانند نسبیبودن توسعه،
دارانهوغربیراباتأکیدبرآرمانهای


عدمالتزامجهانسومبهالگوبرداریازسبکتوسعهسرمایه
سوسیالیستیدرقالبیدموکراتیکموردتأکیدقرارمیدادواگرچهبهتوفیقاتیدستنیافت،راهرا
ونگرشهایفراساختارگرایانهتردرزمینهمفهومتوسعههموارتر

گرایانهتر


برایورودنظریاتنسبی
کرد .اگرچه امروزه نمیتوان این نظریه را با توجه به عواملی مانند جهانیشدن اقتصاد جدی
گرفت،بااینوجود ،نمیتوان منکرآثار مهماین نظریهبرتولیدگسترهشایانتوجهیازمتون

1. Holistic
2. Newly industrialized countries
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نظری مرتبط با توسعه با توجه به متغیرهای بینالمللی و بسترسازی برای توسعه متون نظری
اقتصادسیاسیجهانیشد.
مکتب گرامشي و نظریه سامانگرا؛ نقطه عطفي در مطالعات انتقادی به توسعه

یکیازپایههاوبنیانهایدرکنگرشرویکردهایانتقادیو رادیکالامروزدراقتصادسیاسی

جهانیدرگرودرکنظریههاومفاهیممطرحشدهتوسطمارکسیستایتالیاییبین دوجنگآنتونیو

شدهتوسطویمانندانجیلیدرنظریاتمارکسیستهای


گرامشیاستکهنظراتومفاهیممطرح
ساختارگرایپسازجنگجهانیدومدرکانونتوجهقرارگرفت.برایکسبدرکیاقتصادیاز
نظریات انتقادی و پیش از طرح رویکردهای فراساختارگرا در زمینه توسعه ،باید با زمینه های
فکری و نظری این نظریه ها به ویژه نظریات آنتونیو گرامشی و رابرت کاکس که بیش از همه
هاینظرینومارکسیسمونظریاتانتقادیدراقتصادسیاسیجهانیراتبیینکردهاند،آشنا


بنیان
شد.
که با
است  
هایی  
مارکسیست 

از نخستین 
گرامشی مارکسیست ایتالیایی ( ) 14 - 4 8

آنتونیو 
است.کارهای
ده  
الملل کر 
بین 
اقتصادسیاسی  

به 
زیادی  

خودکمک 

ماتریالیسم تاریخی 

نگرش 

ارائه 
گرامشیدرزمینهمفهومهژمونیمبنایبسیاریازنظریاتانتقادیدرروابطبینالمللبودهاست

وی
بهویژهنظراتوعقایداودرارتباطبانهادهاونظمجهانی( .)Baylis & Smith, 2007, p.255
در مطالعات خود در دوره میان دو جنگ جهانی اول و دوم در پاسخ به پرسش بیپاسخ علت
سوسیالیستی درغرب،بهرغموقوعآندرشوروی کمونیستی،باارائه

تأخیردررخدادانقالب 
ورقیب

لوک تاریخی  
مدنی،ب 
،جامعه  


رهژمونی
ازمفاهیمی نظی

ساختارگرایانه واستفاده 

تحلیلی 
به نظراوهژمون
وضع موجودکرد ( .)Harris & Mclinda, 2000, p.59
هژمونی  ،سعیدرتفسیر 
نسبیوجود
جبار،رضایت 

برخالفزوروا

درآن
که 
مدنی 
جامعه 

نام
به 
سازوکاری 

ازطریق

اساساً
1. Historical Bloc
2. Counter Hegemony
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وبهعبارتیتوسعهنیافته)

نخورده(

ساختارجامعهدست

خودرااعمالودرنتیجه،

ایدئولوژی

دارد،
تعریف خودازجامعهمدنیوروابطمبتنیبراقناعورضایتراوارد

این 
گرامشی  

باقی میماند.
خودرادرنظرداردمانع

منافع
آنکه 
ضمن 
هژمونیک 

ت
یعنیدول 
میکند .
المللی 

سیستم 
بین

سطح

دیگردولتهانمیشود .همیننظریهویمبناییبراینظریهساماندهیو

ازسوی

منفعت

ازکسب

ازطریقطرحمفاهیمیمانندسلطه،اقناع،هژمونیوفوردیسمشد(

Seligson & Passe, 2003,

.)p.87
داریبارشوهدادنبهکارگرو


نظامسرمایه
بهنظرگرامشی،درالگوی«فوردیسمآمریکایی» 
ترغیبویبهمصرفگراییتوانستهاستطبقهکارگررابهانفعالوادارد.اوتغییراتدرجامعه

مدنی را زمینهساز تغییرات در جامعه سیاسی میداند و به همین دلیل معتقد است جنبشهای
سوسیالیستیمیبایستیب رایدستیابیبههدفخودازجمله آزادیانسانبهخلقضدهژمونی 

برای رخنهکردن در ارزشها؛ عقاید و افکار مردم روی آورند .بهاین ترتیب ،در آرای گرامشی
یافتگیبهمفهومقلبهژمونیسرمایهداریوباهدفاستقرارآرمانسوسیالیسمبود.ازاین


توسعه
ایبودکهبارفعسازوکارهایسلطهنظیرجامعهمدنی،نیروهای


فتهجامعه
منظر،جامعهتوسعهیا

داریآزادمیکرد.اینطرزنگرشگرامشیکهتوسعهبهمعنای


اجتماعیراازیوغسلطهسرمایه
رهایی از سلطه عقیدتی و اقتصادی نظام سرمایه داری بود ،بهتدریج در کانون توجه نظریه
رادیکالیسمقرارگرفت(.)Grant, 1998, p.65

بااتکابهآرایگرامشی،مکتبنئوساختارگراونومارکسیستجدیدیدرفرانسهدردهههای

شکلگرفتکهبهمعنایکنترلومدیریتنظامهای

12-82درفرانسهباعنوان«نظریهسامانگرا» 
اینمکتببازتولیدروابطسرمایهدارانهدرجامعهرابرخالفخردگرایانناشیاز

اجتماعیبود.
یک رفتار اقتصادی عقالنی نمیدانست ،بلکه تحلیلی خاص تاریخی و ساختارگرایانه از عوامل
1. American Fordism
2. Counter Hegemony
3. Regulating Theory
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چندگانه در حال تغییر نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی جامعه ارائه میکرد که ثبات و
پذیریانباشتسرمایهیاتوسعهراتأمینمیکنند(.)Harris & Mclinda, 2000, p.61

پیش 
بینی

هواداران نظریه سامانگرا نیروهای بازار را بهشدت آنارشیک تلقی میکردند و قانون دست
نامرئی آدام اسمیت را احمقانه توصیف میکردند .این نظریه روی «عملکردهای مکملگونه» ،
سازوکارهایسیاسی،اجتماعیوفرهنگیمثلهویتهایجمعی،هنجارهایمشترکوازجمله

عادات فرهنگی ،مصرفی و تبلیغی در هدایت و استمرار فرایند انباشت سرمایه تأکید داشت و
عواملی مانند ساخت های اجتماعی و فرهنگی انباشت سرمایه را در کانون توجه خود قرار داد
ترتیبایننظریهسعیمیکردتاتحلیلاقتصادسیاسیراباآنالیز

(.)Shanumu, 2011, p.47بهاین
ازمهمترینمفاهیم

رژیمهایانباشت» (یاادوارتوسعه)
دولتوجامعهمدنیمرتبطکند.مفهوم« 
مطرح شدهدرایننظریهاستکهبراساسآنتغییر،تحولوتوسعهازیکدورهبهدورهدیگر

شیوههای ساماندهی» « ،عادات فرهنگی» و «مقررات نهادی» در چارچوب نظام
مبتنی بر « 
هامبتنیبرمقتضیاتینظاممنداست(


داریوبازتولیدمجددآن

سرمایه

Seligson & Passe, 2003,

 .)p.88در نگاه مکتب سامانگرا با تأسیس رژیم پس از فوردیسم» 0همزمان با سقوط نظم برتن
وودزی،تغییراتبنیادینیدرصحنهاقتصادسیاسیجهانبهوقوعپیوستهاستکهدرآن شاهد
بودهایم که مبتنی بر انتقال فناوری به نقاط پیرامونیتر توسط شرکتهای
«انباشت منعطف»  8
چندملیتیاست .رژیمانباشتمنعطفعالوهبرآنکهموجیازابتکاراتوتحوالتتکنولوژیکرا
رقمزدهاست،جغرافیایجدیدیازفوردیسمایجادکردکهدرنتیجهآنبهغیرازمحورهایقدیم
تولیدانبوهفوردیستی1کشورهایدیگریمانندکشورهایجنوبشرقآسیانیزبهعرصهتولیدانبوه
1. Complementary Functions
2. Regimes of Accumulation
3. Modes of Regulation
4. Cultural Habits
5. Institutional Rules
6. Post Fordim Regime
7. Flexible Accumulation
8. Fordist mass production
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واردشدهاند (.)Sahle, 2010, p.218بهاینترتیب،الگوی

وجهشاقتصادیومدارتوسعهیافتگی
توسعه فوردیستی و پسافوردیستی تحلیل ریزبینانهتر نگاه نومارکسیستها به مسئله توسعه و
هاینظریههای

هایآندرسطحیبینالمللیاستکهسعیدرجبراننواقصوکاستی

پیچیدگی
وابستگیراداشتضمنآنکهبرتنیدگیمتغیرهایاجتماعیوفرهنگی،ازجملهساختاجتماعی
تقاضاوافزایشمصرفرامدنظرداشت .ایننظریهبهنگرشانتقادیرادیکالیسمدرزمینهمفهوم
نیافتگیدربستریاقتصادیونقشنظامسرمایهداریجهانیوفادارماند،اما


یافتگیوتوسعه

توسعه
بیشترچارچوبیفرهنگی -اجتماعیرابرایتبیینوتحلیلتحوالتدراقتصادسیاسیجهانیدر
نظرگرفت.
مفهوم توسعه در نظریه انتقادی در اقتصاد سیاسي بینالملل

این نظریه به طور عمده ،مبتنی بر آرا «رابرت کاکس» از چهرههای نومارکسیست برجسته و از
تحلیلگرانشهیراقتصادسیاسیبینالمللاست.تفکرکاکسنمایندهاندیشهغالبدرتحلیلهای

بهواقع،
المللمعاصرونظریاتانتقادیروابطبینالمللاست .


نومارکسیستیدراقتصادسیاسیبین
او نماینده اصلی نومارکسیسم معاصر در اقتصاد سیاسی بینالملل به شمار میرود (

& Harris

المللی

رابه سطح  
بین
تحلیل  

سطح 
بودکه  

هایی 
مارکسیست 

ازنخستین 

او 
 .)Mclinda, 2000, p.63
ساختارگرایانه

گرامشی و مارکسیسم 

تاریخی 

ازمارکسیسم 

مارکسیسم اواساساًتلفیقی 

کشاند و
میکند
است .کاکستحلیلخودازسیاستواقتصادجهانیرابامفهومساختارهایتاریخیآغاز 

ایدهها؛ .نهادها.کاکسدر
کهبهعقیدهاوازسهجزتشکیلشدهاست. :تواناییهایمادی؛  .
ریحرکتمیکندکه

واقع،ازرویکردسنتیمارکسمبتنیبرمادیگراییصرفبهسویمکتبفک
اهمیتمییابند(.)Roy, 2011, p.146بهاعتقادکاکسساختارهایتاریخی

درآنایدههاونهادها

سرمایهداری دولتها و

در سه سطح نیروهای اجتماعی و به طور عمده ،نیروهای تولیدی نظام 
هایجهانیخالصهمیشودکهایننظمجهانیبرگردانیازساختوسازمانکنونیروابط


نظم
،کهمیتواندبیشترین

سیاسیواقتصادیجهانیاهمانجهانیشدناست()Jacson, 2010, p.210
هابرجاینهدوبهویژهتوسعهدولتهاراتحتتأثیرقرار


هاونحوهعملکردآن

تأثیررابردولت
دهد.
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نکتهمهمدرآثارکاکسدرارتباطباتوسعهغلبهسرمایهوانباشتمالیبرسرمایهصنعتیدر
است.بهاعتقاداو
افولقدرتآمریکاپسازبرتنوودز یادوره«پسازهژمونیآمریکا»  

دوره
آن
واسطه  

دولتها به 
که  
فرایندی  

است ،یعنی 
شده  
دولتها» منجر  
شدن  
بینالمللی 
این امر به « 

سیاسی

های 
حاکمیت 

درآن 
شوندکه  

تروبزرگتری می

ازساختارسیاسی پیچی 
ده

بخشی 

به 
تبدیل  

دهه هفتادو
ازاواسط  

هاکه 
دولت 
شدن  
بینالمللی 
دوره  
یعنی  
دوره  
این  
موردتهدیدقرارمیگیرد  .

قدیمی وظهور

ساختارهای 

درتضعیف 

عطفی 

شود،نقطه 


آغازمی
پسازسقوطنظامبرتنوودز
شدن اقتصاد در نظریه او نیز در همین
ساختارهای جدید به شمار میرود و نقطه آغاز جهانی 
میرسد
که بهنظر  
درحالی  

است .
شده  
المللی  


اقتصادبین
جایگزین 

اقتصادجهانی 

که 
است  
مرحله  

هیچساختاریا
است ،
مالی 
های 
نظام 
جهانیشدن 

کهمحصولجهانیشدنتولیدو
دراقتصادجهانی 
ندارداماسازوکاریوجوددارد

دخالت

واقتصادی

هایمالی
سیاست 

درتنظیم

سیاسی

فایقه
قدرت 

کهاینسیاستها
موجوداست 

وکنترل

نظارت

عبارتی،نوعی

دارد،به

برعهده

دهیرا
نظم 
کهاین 

میکند کهویازآنباعنوان«زمامداریجهانیبدون
ساماندهی  

وجوددولت هژمونیک 

رابدون 

کند،مفهومیکهدرمرکزثقلتوجهومطالعهاقتصادسیاسیبینالمللینیزقراردارد


یادمی
دولت» 
(.)Limcal, 2010, p.217

بهاینترتیب،کاکسبهعنوانرادیکالیستیمنتقد،توسعهیاتوسعهنیافتگیرافقطدرارتباطبا

نظم جهانی ،ترتیبات مرتبط با دولت هژمونیک و روابط اقتصادی و مالی تشدیدشده ناشی از
شدناقتصادوسازوکارهایمرتبطباسامانمندیجهانیتحلیلکردهوسعیمیکند


شرایطجهانی
تحوالتمرتبطبامالیهبینالمللیرادرمرکزوکانونتوجهخودقراردهد.

مفهوم توسعه در نظریه نظام جهاني

در ا دامه بررسی رویکردهای رادیکال و سیر تاریخی تحول و تکامل آنان پس از مارکسیسم
1. Post Pax Americana
2. Internationalization of states
3. Global governance without government
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کالسیک ،امپریالیسم ،نومارکسیسم ساختارگرا و نظریات تنظیمی و انتقادی گرامشی و کاکس،
نوبتبهنظریهنظامجهانیمیرسد.ایننظریهازلحاظتقسیمجهانبهمحوروپیرامونرابطه
به
واسطه انتقادات  

وبه 
بیستم  
قرن  
ازابتدای  

مستقیمیبانظریهوابستگیدارد .اگرچه ایننظریه
مختلف

به انحای 
وهیلفردینگ  

،بوخارین 

،رزالوکزامبورگ 
،لنین


هابسون
ازسوی 

مارکس 

نظریات 

شده بود،امابهنوعیسعیدرتبییننظریدالیل وچرایی
مطرح  

درقالبنظریاتامپریالیستی
پیشرفت در برخی کشورهای وابسته و جهان سومی از دهه  82تا  12داشت تا نقایص و
کاستیهایموجوددرنظریهوابستگییانظریهساماندهیرابرطرفکند(.)Kothari, 2005, p.33
بهواقع،
ایننظریهسعیدرتوضیحوتبیینتاریخیرابطهسیاستواقتصاد درسطحجهانیدارد .
اودرپیتبیینتاریخیچراییتوسعهیافتگیدربخشیازجهانوتوسعهنیافتگیدربخشدیگر

بااتکابهمبانیاقتصادیوجامعهشناختیاست.
به
تاریخ 
رادرطول 

اجتماعی

مسلطسازمان

شکل
داری 
سرمایه 

نظام
درتفسیرخودازتاریخ 

او
میکند.درواقع،نظامجهانیبهنظراوتاکنون
تقسیم  

جهانی

دهای
جهانیواقتصا 

های
امپراطوری 

هایمضمحلشدهبزرگ


هایجهانینظیرتمدن

امپراتوری
دردونمونهتاریخیظاهرشدهاست. :
بازتوزیع منابع از

سیاسی متمرکز قدرت خود را برای 

نظام 
یک  
روم  ،مصر و چین ،که در آن  
کارمیگرفت؛  .نظاماقتصادجهانی(کهدرطول 22سال

به 
محوری  

مناطق 

به 
پیرامونی  

مناطق 

اخیروپسازرنسانساروپاییشکلگرفت).اومعتقداستدرمرحلهدومیا 22سالاخیر
ساختار اقتصاد جهانی با تقسیم کار بینالمللی و از طریق مراکز سیاسی و فرهنگی چندگانه 
همواره سه منطقه متفاوت از جغرافیای توسعهیافتگی را در قالب محور ( ،)Coreنیمهپیرامون
نام بازار 
به  
( )Semi-pripheryوپیرامون ( )Peripheryایجاد کرده است که از طریق سازوکاری  
میکنند (2011, p.47
منابع را در نظام اقتصاد جهانی توزیع  

 .)Robbins,او تاریخ توسعه نظام

سرمایهداری جهانی به عنوان سیستمی واحد را سرشار از تغییر موقعیتها از پیرامونی به نیمه

1. Multi cultural centers
2. Market
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دراقتصادجهانیتوصیفمیکند.

پیرامونیومحور(نظیرجایگاههلند،اسپانیا،انگلیسوآمریکا)
در تحلیل والرشتاین نظام اقتصاد جهانی ایستا نیست ،بلکه نظامی کامالً دینامیک و پویاست و
تبهتغییراتدینامیک،انعطافپذیریقابلتوجهیدارد.بهاینترتیب،اینامکانبرایحاشیه

نسب
وجودداردکهبهنیمهپیرامونیوحتیبهمحورتبدیلشودوبالعکس.بهعالوه،نوعکاالهای
موردمبادلهدرسیستمهمبهاینتحوالتدینامیکیبستگیدارد(.)Limcal, 2010, p.221
دولتمحور» به نظام اقتصاد جهانی و با
رویکرد والرشتاین یک نگاه ساختارگرایانه کمتر « 
محوریتبازاراست  .بهاعتقاداواگرچهممکناستبرخیکشورهایدرحالتوسعهتوفیقاتی
یافته باشند ،این پیشرفت مستلزم حرکت دیگر کشورها در جهتی معکوس بوده است و از این
نیمانندترازوییاستکهتبادلنابرابرونظامسلسلهمراتبیویژگیاصلیآنبه

حیثاقتصادجها
شمار میرود (& Mackinnon, 2010, p.221

 .)Campbellبه اعتقاد والرشتاین نظریه او نظریه

اقتصادیمحضنیست.چونسیاستواقتصاددررابطهتعاملیدیالیکتیکیبایکدیگرقراردارند.
مهمترین نکته تکیهنکردن بر جبریت حاکم بر تفکرات نومارکسیستی در اندیشه
با این حال  ،
والرشتاینوامکانتغییرموقعیتکشورهادرنظاماقتصادجهانیاست(.)Robbins, 2011, p.48او
سعیکردمفهومزمامداریبدوندولتدرنظریهکاکس راازطریقتکیه برمفاهیمدیگریمانند
بندیهایتاریخیازنظاماقتصادجهانیتوضیحدهد.بهاینترتیب،
وتقسیم 

سازوکار«بازارآزاد» 
کاکسووالرشتاینباتبییننظرینظریهانتقادیاقتصادسیاسیجهانیسعیدربهروزکردنبیشتر

نظریهرادیکالدرارتباطباتحوالتاقتصادجهانیوخروجبرخیکشورهایسابقاًمتعلقبهبلوک
هایمالیبینالمللیداشتند.


جهانسومبهمدارنیمهپیرامونیوازطریقانباشتمالیوتراکنش
مفهوم توسعه در نظریههای پساساختارگرا

باتوجهبهآنکهرویکردهاوتفکراتانتقادیمتأخردرحوزهعلوماجتماعیوسیاسیدرچند
دههاخیرکلدیسیپلینونظامفکریاثباتگرایانهومبتنیبرمنطقپوزیتیویستیوخردگراییحاکم
1. State Centric
2. Free Market Economy
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بر این علوم را به چالش کشیدهاند ،طبیعی است همه مفاهیم برگرفته از سامان فکری مبتنی بر
پوزیتیویسموازجملهمبانیعقالنیتوروشنفکریحاکمبرایننظریاتنیزبهچالشکشیده
شوندودراینمیانمفهومتوسعهوپیشرفت بیشازسایرمفاهیمدرتفکراتانتقادیبهچالش
کشیده شده است .رویکردهای فرااثباتگرایانه این بحث را که مسیر انتهایی جامعه ،دموکراسی
هایسیاسیغربیونظاماقتصادیمبتنیبربازارآزادتصورشود،بهشدت

لیبرالبرگرفتهازنظام
هایسنتگرایانهتر


دازهمینروستکهبارویکردهاونگرش
میکنند (.)Runis, 2004, p.78شای
رد 
بهعلومانسانیواجتماعیقرابتبیشتریمییابند .درحالیکهموضوععقالنیتدرمارکسیسم

کالسیکبهطورعمده،متوجه«اشکالمسلطعقالنیت» استکهبهعنوانایدئولوژیدرخدمت
کبهصورتانتقادیترینرویکردازروشنفکریرایج

طبقهحاکماستوگاهیمارکسیسمکالسی
اروپاییمطرحشدهاست،امامارکسیسممنکرتوسعهبهمعنایرشدوتوسعهنیروهایتولیدیکه
توسطعقالنیتانسانمدرنهدایتمی شدنبود،بهاینترتیبمارکسیسمدرعینآنکهبسیار

انتقادی بود ،مدرنیست و عقلگرا نیز بود )& Mclinda, 2000, p.69

 .)Harrisاز منظر نظریات

تبیینیکلگرایانه» داشتندوتوسعهبهمعنای«بازسازیساختاریجامعه» بود،نیز

ساختارگراکه«
نمیشد(.)Coopre, 2016, p.109تانیمهدهه82تااوایلدهه12تفکرو
مبانیعقالنیتوسعهانکار 
اندیشه انتقادی در زمینه توسعه تحت سلطه نظریههای مارکسیستها و نومارکسیستها بود که
شکلی ساختارگرایانه داشت و مفاهیمی مانند سرمایهداری جهانی ،امپریالیزم ،وابستگی،
نابرابریهای جهانی ،فقر،گرسنگی ،توسعهنیافتگی ،توزیع ناعادالنه ثروت در سطح

یهپردازی در زمینه کل روابط اجتماعی و
جهانی،آرمانهای سوسیالیسم و مبناهایی برای نظر 

اقتصادیوسیاسیدرسطحجهانیبود(.(Bernestine & Henry, 2004, p.78نظریاتگرامشیو
کاکسهمکهمورداشارهقرارگرفت،درواقع،نوعیتجدیدنظردرسنتفکریحاکمبرنظریات
1. Post Positivist
2. Dominat forms of rationality
3. Holistic explanation
4. Restructuring societies
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مینهتحوالتجهانسرمایهداریبود

هایکالسیکونومارکسیستهایساختارگرادرز


مارکسیست
کهتاپیشازآنصرفاًمبتنیبرتحلیلمتغیرهایاقتصادینظامسرمایهداریبود.ازاواخردهه82
وباطرحنظریهانتقادیهابرماسوسایراندیشمندانمکتبفرانکفورتنظیرهورکهایمروآدورنو
هاییازرسوخاندیشههایپساساختارگرایانهدرنقدنظریاتساختارگرایانهمطرحشد.کتاب


نشانه
نیزنقطهعطفیدرمعرفیایدههایپساساختارگرایانهدرزمینه

شرقشناسی اداواردسعید() 484

روابطجهاناولوجهانسومبود.
برخی متفکران و جامعهشناسان پساساختارگرا نظیر ژان بودریالرد ( ) 228- 4 4ترجیح
دادندتادرتحلیلخودبهجایشیوهتولیداز«کدتولید» استفادهکنند،بهاینمعناکهنمادهاو
مفاهیم فرهنگی در ساخت زندگی اجتماعی نقش بیشتری دارند تا تولیدات مادی (

& Peet

.)Hartwick, 2009, p.178موضوعیک هدرنظریهساماندهینیزموردتوجهقرارگرفتهبود.بهنظر
فراواقعیتهای تقلیدی» 

بودریالرد ،ما در جهانی زندگی میکنیم که شاخصه آن حاکمیت «
(وانمودگرایانه) است که در آن تصورات ،نمادها و بازی میان نشانهها مهمترین ابعاد زندگی را
شکلمیدهند.بنابراین،زندگیاجتماعیبیشتربرگردانیازفرهنگاستتااقتصاد(
2005, p.47

& Kothari

 .)Uma,سا یر اندیشمندان پساساختارگرا نیز با حمله به ساختارگرایی و از جمله به

داشتنمفهوممحورینظیرتوسعهبهعنوانمهمترینگزارهمدرنیسمبرپیچیدگیهای


موضوعیت
موجود در تحلیل روابط اجتماعی -انسانی بهجای تکیه بر انگارههای ساده ساختارگرایی تأکید
داشتند.
مفهوم توسعه و پستمدرنیسم

درچنددههاخیرتفکرانتقادیبهطورعمده،بهدوگونهمجزاتقسیمشدهاست. :تفکرانتقادی
مدرنیستی که نشأتگرفته از مارکسیسم کالسیک است؛   .تفکر انتقادی پساساختارگرایانه و
1. Jean Baudrillard
2. Code of production
3. Hyperreality of simulations
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برنمیتابد(.)Iain, 1998, pp.62-63در

کهبنیانهایفکریوعقالنیمدرنیسمرانیز

پسامدرنیسم
حالیکهتوسعهیکمبحثمحوریمهمدرمارکسیسمکالسیکاستدررادیکالیسمجهانگرا،
توسعهبیشترترجمانیازیکمکانیسماروپاییجدیدبرایکنترلجهانباعنوانشعارفریبدهنده

پسامدرنها معتقدند روشنفکری دموکراتیک غربی به سلطه

پیشرفت و ترقی عنوان شده است .
عقالنیت غربی منجر شده ،و کل تاریخ را بر اساس نحوه سلطه این عقالنیت غربی تفسیر و
ارزیابیکردهاستومفهومبرساختهایمانندتوسعهنیزبراساسهمینعقالنیتتولیدشدهاست.

ازجملهفوکو() 41 - 4 0کلپروژهمدرنیسمرابهچالشکشید(

Peet & Hartwick, 2009,

 .)p.204او بر این باور بود که تا زمانی که تیرانی و سلطه حاکم بر گفتمانهای جهانی مثل
نولیبرالیسم ،نوکالسیسم ،مدرنیسم ،حتی شیوه تولید مارکسیسم کالسیک از بین نروند ،امکان
رسیدنبهتعالیبشریوجود ندارد (.)Rengger, 1995, pp.42-43اوبااستفاده ازفنون «باستان
درصددکلزداییازتاریخوجامعه برآمدتامفاهیمیمثلشیوهتولید0

شناسی» و«تبارشناسی» 
درایدهآلیسمهگلیوپیشرفتدرنظریهمدرنیزاسیونراهدفقرار

درمارکسیسم،روحجهانی 8
جایمفهومرایجانباشتثروتدرنظریههایرادیکال،به مفهومانباشتقدرت توجه


دهدوبه
گفتمانهایدرحالتوسعهنامتوازن» 1تحلیل

کند( .)Jacson, 2010, p.219اوجامعهرابراساس«
هایماکروپلیتیکیبهدنبالراهحلهایمیکروپلیتیکیبود( Rengger, 1995,


کردوباردراهحل

می

توسعهبراساسدیدگاههایجریاناصلیو

هابنیانهایمفهوم


بهاینترتیب،پسامدرنیست
 .)p.44
از جمله مکتب اقتصادی کالسیسیسم و لیبرالیسم را اساساً زیر سؤال بردند و همه مبانی
هایمتدوالورایجغربیآنبیمعناتلقی


شمولتوسعهرابهمعنایشاخص

خردگرایانهوجهان
1. Progress
2. Globalized discourses
3. Archaeology
4. Genealogy
5. Detotalaizinghistory & society
6. Mode of production
7. World Sprit
8. Unevenly developing discourse
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گویعملیبرایاتخاذیکمدلتوسعهای

کرد،بااینحال،آنهاراهحلعملیوبهعبارتی،ال


می
مبتنیبرمفروضاتخودارائهنکردهاند.

گذری بر مطالعات پسااستعمارگرایي  -پساتوسعهگرایي

پسااستعمارگرایی و پساتوسعهگرایی به عنوان زیرمجموعههایی از رویکردهای فرااثباتگرا و
برایبهزیرسؤالبردنمفاهیمینظیرتوسعه

فراساختارگرامانندپسامدرنیسمبخشیازفرایندتالش
اندیشههای پسااستعمارگرایانه اولینبار توسط فرانتس فانون مطرح شد که در آن به

هستند.
ساختهویتعقالنیغربیبهعنوانخودبرتردربرابردیگریوبهعبارتی،باعنوانجهانسوم
تروپستتر انتقادشدهبود(.)Nederveen Pieterse, 2000, p.44اندیشمند دیگریکهدر


فرومایه
اینزمینهسخنگفتهادواردسعیداستکهشرقشناسیراثمرهبرساختنشرقدرفرهنگاروپایی

بهخاطرشیوهگفتمانیحاکموهمراهینهادهایحمایتکننده،حتیبوروکراسیهایاستعماری

در دوره پس از روشنگری میدانست (2007, p.27

دهههای  82و 12
 .)Nkurunziza,در طول  

جنبشیدرمیانبرخیروشنفکرانمتمایلبهچپغربیوبرخیلیبرالهاایجادشدکهمشروعیت
آنها معتقد بودند توسعه به دلیل
دیدگاههای موجود درباره توسعه را به کلی به چالش کشید  .
بهعبارتی،نگاهآنهابهتوسعه

خصلتاجتماعیخودبایدازالیههایزیریناجتماعی آغازشود.

از پایین (نیروهای اجتماعی) بود و نه از باال (دولت) .بنابراین ،آنها ایده دولت توسعهگرا را
نمیپنداشتند (2004, p.79
افسانهای بیش  


 .)Runis,فراساختارگرایان و پسامدرنها روی هژمونی

کنندوتوسعهگرایی0رایکهژمونی


سعهدرغربتأکیدمی
مونولیستیک وسلطهزبانیمفهومتو
میکنند،تایکواقعیتعملی(.)Peet & Hartwick, 2009, p.207
گفتمانی8تلقی 
1. Frantez Ganon
2. Inferior third world other
3. From The below
4. Developmentalist State
5. Monolithic Hegemony
6. Developmentalism
7. Discursive hegemony
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پساساختارگراییدونوعتغییررادرمطالعاتتوسعهدراوایلدهه 12سببشد:نخستآن
کهدرطرزنگرشورویکردهایگوناگونهابهموضوعتوسعهتغییروتحولیاساسیایجادکرد،
بهاینمعناکهپساساختارگراییآنچهراکهبهطورعادت،درگفتمانمدرنیزمباعنوانتوسعهو

پیشرفت و به گونهای خود کار خوب و نافع توصیف میشد به زیر سؤال برد؛ دوم ،تغییر در
متدولوژیمطالعاتتوسعه.پیشترتوسعهبهعنوانیکدینامیزمضروریزندگیاجتماعیدرنظر
گرفته می شد که تقریباً به صورت طبیعی و گریزناپذیر در زندگی مدرن رخ میداد و دینامیزم
یکسانتلقیمیگردید.بهاینترتیب،توسعهبهصورت

توسعهدرجامعه باتکاملدربیولوژی 
خودباموانعیروبهروشود؛درحالیکه

روندیطبیعیاتفاقمیافتاد،مگرآنکهدرمسیرطبیعی

برایپساساختارگرایانتوسعهیکسازهاجتماعیبودوتاریخیفرهنگیوگفتمانیداشت.بهنظر
آنها عقالنیت اقتصادی نیز به صورت فرهنگی تولید میشد .بنابراین ،تحلیل گفتمانی به بخش

جداییناپذیر از مطالعات توسعه تبدیل و تاریخ ایدهها و گفتمانها و رابطه آنها با قدرت در

مطالعات توسعه محور کار

قرار گرفت (& Uma, 2005, p.49

 .)Kothariدیوید اسالتر از

نظریهپردازان پسا استعمارگرا مفهومسازی از توسعه را ناشی از تصورسازی ژئوپلیتیکی غرب و

نظریه مدرنیزاسیون را بازتابی از اراده قدرتطلبانه غرب در ساخت دیگری به نام جهان سوم
تصورسازی ژئوپلیتیکی غرب» را نقض حقوق سایر جوامع میدانست که
میدانست و این « 

سبکخاصومطابقبااصولوارزشهایخودهستند( Kegly,

خواستارپویشهایاجتماعیبه

.)2013, p.185
آرتور اسکوبار انسانشناس کلمبیایی و از پساتوسعهگرایان نیز که بهشدت تحت تأثیر افکار
فوکو بود ،مفهوم توسعه را به عنوان «زبان قدرت» تلقی میکرد .به نظر اسکوبار تحت شرایط
1. Development in society
2. Evolution in Biology
3. David Slater
4. Western Geopolitical Imagination
5. Language of power
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سیاسی جنگ سرد مفاهیم اصلی توسعه «تولیداتی گفتمانی» و تحت شرایط ژئوپلیتیکی خاص
بودندکهشاخصهآنمبارزاتضداستعماریورشدملیگراییدرآفریقا،آسیاوبهویژهآمریکای

بهنظراسکوبارتوسعهبهمفهومرایجشدهآنصرفاًنوعیگفتمانغربیوهژمونیکی

التینبود.
غرب بود که واقعیت را قلب کرده است و تحت استعمار قرار داد .به عبارت دیگر ،غرب با
ایعملکردکهمدلهاوالگوهای رقیبنیزبرهماناساسبهخلق


کلنایزکردنواقعیتبهگونه
مفاهیم مشابهی به نام مدل توسعه مبادرت کردند ،مثل الگوی توسعه سوسیالیستی در شرق یا
الگوی توسعه مشارکتی یا الگوی توسعه اتوکراتیک و ...حال آنکه همه این مفاهیم مفاهیمی
شدهبهشمارمیروند.بهاعتقاداسکوبار،نهادهایذیربطمثلبانکجهانیوصندوقپول


وارونه
هایجهانشمولسعی


هایمسلطوگفتمان

هایغربیهارواردوکمبریجباخلقایده

یادانشگاه
آنهاازطریقاین
بندیوشبیهسازیکنند .


کردند،جهانرابراساسمقوالتنظریاروپاییتقسیم
ریزیهایخودتصویریازتوسعهایجادکردندکههمهمردمنیزدرچارچوب
نهادهاوبابرنامه 

بهاینترتیب،آنهادنیارابراساسهمان

همانتصویرفکرکنندوبهدنبالچارهاندیشیباشند.

نگاهغربیبهاینمقولهدیدند،نهآنگونهکهواقعاًبود.درنتیجه،شاهدهژمونیگفتمانتوسعهبر
پایه یک «اقتصاد سیاسی نو» هستیم که متفاوت از دوره استعمار است .با تسلط این گفتمان
نیافتهتقسیممیشوندوبرهماناساس


یافتهوتوسعه

هاوجوامعبهتوسعه

ای،افراد،دولت

توسعه
نیز با آنها رفتار میشود

(2000, pp.34-35

 .)Escobar,اسکوبار معتقد است جریان حاکم

بهاشکالغربیاندیشیدن،رفتارکردنوعملکردن

برشبکههایقدرتودانشمردمراواداراست

روی آورند و اقتصاد جهانی کنونی فقط یک نظام فکری غیرمتمرکز است که با بهکارگیری
افکارمردمراتسخیرومعنایتوسعهیافتگی

ابزارهایمتنوعی(اعمازنمادین،سیاسیواقتصادی)

میکند (.)Peet & Hartwick, 2009, pp.212-214اوبهدنبالیافتن
نیافتگیرابهآنهاالقا 


یاتوسعه
آلترناتیوهای جدید برای توسعه بود و بر مطالعات پساتوسعهگرایی تأکید داشت .محور مطالعه
1. Discursive product
2. A new political economy of truth
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گراییانتقادبهمفروضاتدانشبنیان» وتوجهبهقدرتوفرهنگمحلیوجنبشهای


پساتوسعه
جنبشهایاجتماعیوبهرسمیتشناختنتنوع

حاشیه ای» و 

اجتماعینوپاوتوجهبه«صداهای 
وگوناگونیمدلهایاقتصادیاجتماعیمختلفبود (.)Harris & Mclinda, 2000, pp.69-71
پساتوسعهگرایی نگاه جریان اصلی به توسعه را غیرانسانی تلقی میکند و شاخصهسازی از

هایرایجتفکروتولیددرمدرنیسمراردمیکند


اییشیوه
پساتوسعهگر

توسعهراافسانهمیپندارد.

ویرانکننده» 
و توسعه غربی را بهجای خصلت دارای بازدهی و «تولیدگونه» دارای خصلتی « 
توصیفمی کندوبنابراین،معتقداستازآنجاکهتوسعهدقیقاًخودمشکلاستتاراهحل باید

بهجایخوشامدگوییبهآندرمقابلآنایستادوازاینمنظرتندترینانتقاداترابهتوسعهبه

میکند(.)Dunne & Smith, 2016, p.105
مفهومغربیآنوارد 
دراینبینرویکردهایمتنوعفمنیستینیزباتمرکزوانتقادنسبتبهرویکردمردانهتوسعه،بر
هژمونیگفتمانمردمحور درتکوینمسیرمطالعاتتوسعهدر غربمعترضهستندکهواکاوی
هایمتنوعاینرویکردمجالیدیگرراطلبمیکند.


عقایدونظریاتگرایش
جمعبندی و ارزیابي
در پاسخ به پرسش اصلی مطرحشده در ابتدای بحث ،مفهوم توسعه در بررسی سیر تحوالت
تاریخی طیف گستردهای از اندیشههای رادیکال در روابط بینالملل و اقتصاد سیاسی بینالملل
موردبحثوتعمققرارگرفت .اینسیرتحولازنگاهیمحوریوزیربناییبهاقتصادواتکابه
مبانیعقالنیومادیمدرنیتهدرمارکسیستکالسیکوبانگاهیاقتصادمحوربهتوسعهآغازو
به اندیشههای پساساختارگرایانه و انشعابات آن در نظریات مختلف انتقادی و با نگاهی
فرهنگمحور به توسعه ختم میشود .در همه این نظریهها ارتباط و پیوندی ناگسستنی میان

1. Established science assumptions
2. Marginal voices
3. Generative
4. Destructive
5. Male Discursive Hegemony
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یافتگییاتوسعهنیافتگیدرسطوح


داریوکارکردهایآنبامفهومتوسعه

هاینظامسرمایه
دینامیزم
مختلف ملی ،بینالمللی و جهانی مطرح شده است که در همه آنها ویژگیهای ذاتی نظام
سرمایهداریکمابیشاستثمار،نابرابری،وروابطغیرانسانیتوصیفشدهاست.درحالیکهدر

مارکسیسمکالسیکراهحلمقابلهباتوسعهنیافتگیانقالبیسوسیالیستیبودوعبارتی،سوسیالیزم

هایآندرسطحجامعهتبلوروتجلیمفهومتوسعهیافتگیبود ،درنظریهساختارگرای

وایده 
آل

وابستگی،مفهومتوسعههمچنانماهیتاقتصادیخودراحفظوتوسعهنیافتگیبهمعنایتعمیقو

تشدید پیوندهای اقتصادی با نظام سرمایهداری و توسعه به معنای کمترین سطح ارتباط با نظام
اقتصاد جهانی مرتبط با سرمایهداری جهانی بود .در نظریات انتقادی رادیکال نیز انتقادات به
سازوکارهای نظام سرمایهداری جهانی معاصر از اقتصادمحوری به سوی موضوعات محوری
فرهنگوایدئولوژیچرخشیافتکهدرنتیجه،آنحتیبنیادهایاثباتگرایانهمارکسیسمکالسیک
فکرینظریهپردازی

مبتنیبرتاریخیگرایی،مدرنیسموعقالنیتنیزبهچالشکشیدهشدهومبانی

در زمینه ابعاد مادی توسعه نیز با موانع بنیادین هستیشناسانه روبهرو شدهاند .رویکرد انتقادی
رادیکالباطرحآرمان«رهاییبشری»،فراگیریمفهومتوسعهبهشکلغربیآنراازاساسرد
معرفتشناسانه خود مطالعات

کرده و با اتخاذ رهیافتی فرااثباتگرایانه در مبانی روششناختی و 
مرتبط با توسعهیافتگی و توسعهنیافتگی را بال اعتبار و شاخصهسازی از توسعه را نسبی تلقی
کندوسعیدرتبییناینموضوعداردکهانسانایدهآلغربیلزوماًمعیارانسانیدرستیبرای


می
سنجشتوسعهیافتگییکجامعهسیاسینیست.

آلهای رادیکالیستها در نظریه رادیکالیسم در اقتصاد
به این ترتیب ،در حالی که درک ایده 
المللپیچیدگیهایفلسفیزیادیدارد،امابهطورخالصهاینادبیات


سیاسیجهانییاروابطبین
آلغربیبهعنوانمحورومدارتوسعهوتأکیدبرنسبیبودنو


پیچیدهدرجهتنفیانسانایده
آلهایجوامعمختلفدرارتباطباموضوعتوسعهاست.اینسیرگرگونیدرنگاه
نایده 

بومیبود

بهانسانازموجودیاقتصادیوعقالنی،وتبیینفلسفیهمهمناسباتوروابطانسانیدرقالب
روابطتولیدیواقتصادیتانگرشبهانسانبهعنوانموجودیدارایحقانتخابوآزاد،ورها
در برابر الزامات و پیشفرضهای مطرحشده در نظریات لیبرال یا واقعگرا مهمترین وجه تمایز
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هادربرخوردومواجههبامفهومتوسعهبهشمارمیرود.بهعبارتدیگر،مفهومتوسعهبه


رادیکال
عنوانچگونگیساختنجامعه ایبرابرازلحاظروابطاقتصادیوتولیدیدیگردرمرکزتوجه

رادیکالها قرار ندارد ،بلکه آنچه اهمیت دارد ،تأکید بر انسانیترکردن مناسبات موجود در همه

سطوحاست.
در پایان ،بیان این نکته ضروری است که طرح مباحث یادشده عالوه بر سادهسازی مفاهیم
شدهازسویرادیکالهاباهدفبازکردنمدخلیجدیدبهمباحثکالنتردرحوزه اقتصاد


مطرح
الملل،روابطبین المللوعلوماجتماعیوانسانیبودهاستکههریکبهنحویتحت


سیاسیبین
هاقرارگرفتهاند.همچنین،بایداینموضوعموردتأکیدقرارگیردکهرادیکالها


تأثیرآرایرادیکال
یاتوسعهنیافتگینقش

اگرچهدرتوسعهوترویجادبیاتوفلسفهمرتبطبامباحثتوسعهیافتگی 

نمونهایازیکمدلتوسعه
اند،اماواقعیتآناستکهآنهاعمالًنتوانستهاند 


مهموکلیدیداشته
مبتنیبرآراومفروضاتواقعیخوددرسطحملیوجهانیارائهدهند.
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