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  چكيده

بحراني كه گفتمان حال حاضر توسعه را زير  انسان شناسان است؛توسعه از زبان بحث اصلي اين مقاله، بحران 
نظم هاي كنوني توسعه، ديگر پاسخگوي . سازد مي سؤال برده و نياز به گفتمان بديل توسعه را آشكارتر

به دليل بحران هاي  "توسعه نيافته"و  "توسعه يافته"جامعه جهاني نبوده و تفكيك ها و برچسب هاي 
  .طلبند مي اقتصاد رنگ باخته اند و صورت بندي هاي جديد اجتماعي و جهاني را دوگانه پارادايم و

بررسي پيامدهاي تئوريكي انسان شناختي بحران توسعه و انديشه انتقادي آن و نيز  ،هدف از اين مقاله     
براي رسيدن به . باشد مي بازخواني گفتمان مذهبي جامعه ايران و همانندي هاي آن با ديدگاه انسان شناسان

ان شناسي، در نهايت، انس. تحليلي با رهيافت گفتماني بهره برده شده است -اين هدف از رويكرد توصيفي 
مفهوم پردازي صرف بحران توسعه بر حسب واژگان اقتصادي و سياسي را نقد كرده و در اين راستا، رويكردي 

 گفتمان جديد توسعه را در برابر گفتمان هژمونيك غالب توسعه برپانمايد و براي توسعه پايه گذاري ميبديل 
نگر توسعه است و به استقالل، يز بودن علوم رايج كالنآمپساتوسعه گرايي در ارتباط با سلطهگفتمان  .دارد  مي

  .انش محلي در بحث توسعه توجه داردفرهنگ و د
) پساتوسعه گرايي(هاي محلي و پلوراليستي در جهت تقويت گفتمان بديل توسعه در اين مقاله، جنبش     

گفتمان پسا توسعه اي انسان دو  شود كه مي گردد و با بررسي گفتمان مذهبي ايراني، نتيجه مي پيشنهاد
، هركدام به نوعي، گفتماني شناسان و انقالب اسالمي ايران با ساختارشكني و بازخواني الگوي توسعه مدرن

  .دهند مي بديل از توسعه را ارائه
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  مقدمه

ــس از     ــش جنــگ جهــاني دوم و در واپســين روزهــاي پ ــا فرونشســتن شــعله هــاي آت ــان ب همزم
تــاريخي كــه تــا بــه امــروز . جنــگ بــود كــه تــاريخ توســعه در دنيــاي در حــال رشــد رقــم خــورد

لويــت هــايي سياســي و نظــري مشــخص و  مراحلــي چنــد را پشــت ســر گذاشــت؛ مراحلــي بــا او 
 ي از دور خـارج و يـا جـاي خـود را بـه ديگـري      گذاري كه در طول زمـان يكـي پـس از ديگـر    تأثير
ثر واقــع نشــد، چــرا كــه توســعه م رفتــه هــيچ سياســت و نظريــه خاصــي مــؤروي هــ. دادنــد مــي

ــاقي    فراگيــر در تمــامي منــاطق جهــان در حــال توســعه كماكــان دســت نيــافتني و ناشــناخته ب
ران كوتـاه يـا   تا به امـروز نظريـه هـاي متعـددي بـه ظهـور رسـيده انـد و هركـدام دو         . مانده است

  . بلند چيرگي خود را بر نظريات توسعه از سر گذرانيده اند
توسـعه و توسـعه نيـافتگي جلـب      ني كـه توجـه علـوم اجتمـاعي بـه موضـوع      به هر حـال، زمـا       

كردنـد كـه كشـورهاي جهـان سـوم بايـد همـان راه         مـي  شد، بسـياري از محققـان چنـين فـرض    
اين آنهــا بــه بــازنگري مســائل مربــوط بــه تكامــل  كشــورهاي اروپــاي غربــي را طــي كننــد، بنــابر

اجتماعي و مطالعه رونـدهاي توسـعه يـافتگي كـه اولـين بـار توسـط نويسـندگاني نظيـر اسپنسـر،           
 ،بنــابراين). 1367ازكيــا،(تيلــور، مورگــان، دوركــيم، مــاركس و وبــر عنــوان شــده بــود، پرداختنــد 

ــر      ــري ب ــالحات مختص ــا اص ــي ب ــورهاي غرب ــه كش ــوط ب ــاي مرب ــه ه ــيايي،  نظري ــع آس اي جوام
ــين عرضــه شــد  ــاي الت ــايي و آمريك ــات . آفريق ــن نظري ــت  ،برخــي از اي ــازي حماي ــه نوس  از نظري

ــي ــعه        م ــعه و توس ــث توس ــتي در بح ــاي ماركسيس ــري ه ــمت گي ــر از س ــي ديگ ــد و بعض كنن
  . نمايند مي نيافتگي طرفداري

ادگرا اي و بنيــاز ناحيــه گــرايش تــك رشــته ،مطالعــات توســعه از يــك طــرف 1980در دهــه 
ــالم آكادميــك و از طــرف ديگــر، در  ــرايش محافظــه ع ــه گ ــه در سياســت در چــااز ناحي لش كاران

بـه عـالوه ايـن چـالش هـاي      . له توسـعه تقليـل گـرا بودنـد    بود و هـر دو گـرايش نسـبت بـه مسـا     
ــي، چــالش ــي   بيرون ــه توســعه واقعــي و عمل ــز در مطالعــات وجــود داشــت؛ تجرب ــي ني هــاي درون

و  1950 دهــه هــاي (رات از توســعه در دوره تكــويني تئــوري توســعه شــكاف عميقــي را بــا انتظــا
و ايـن آغـاز پديـده بحـران در توسـعه و نيـز بحـران تئـوري         ) 1388 هتنـه، (داد نشان مـي ) 1960

  . توسعه بود
پــردازد؛  مــي ايــن مقالــه بــه پيامــدهاي تئــوريكي بحــران توســعه از ديــدگاه انســان شناســي 

ــردازي هــايي كــه  در پــي مســائل ناشــي از توســعه انجــام شــده اســت،   يــك رشــته از تئــوري پ
ايـن مقالـه در پـي آن اسـت     . باشـد شناسـان بـه بحـث توسـعه مـي     تر انسـان مربوط به ورود جدي

ــه ورود  ــدها و راهكارهــاي   انســان شناســي ك ــرار داده و نق ــورد توجــه ق ــه مباحــث توســعه را م ب
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در انتهـا نيـز بـه چـالش هـا      . شناسـي در مقابـل بحـران توسـعه را بررسـي نمايـد       ارائه شده انسان
و انتقــادات بــومي و دينــي جامعــه ايــران بــر ضــد گفتمــان توســعه خواهــد پرداخــت و اشــتراكات 

ــان  ــي    گفتم ــدگاه انســان شناســي را بررس ــعه از دي ــادي توس ــان انتق ــعه و گفتم ــديل توس ــي از ب ايران
  .خواهد نمود

  

  روش شناسي

تحليلـي بـا رهيافـت و روش گفتمـاني      -ايـن نوشـتار، از نظـر روش شناسـي، از رويكـرد توصـيفي       
تحليلـي اسـت    -رويكـرد آزمـون فرضـيه اصـلي، توصـيفي       ،بـه عبـارت ديگـر   . استفاده كرده است

ــا از    ــات و داده ه ــع آوري اطالع ــزار آن، جم ــت  و اب ــه اي اس ــود كتابخان ــابع موج ــين، هم. من چن
ريـه گفتمـان   نظ. رهيافت متـدولوژيك مـورد اسـتفاده در ايـن پـژوهش، رهيافـت گفتمـاني اسـت        

پردازد كـه طـي آن، سيسـتم هـاي معـاني يـا گفتمـان هـا، فهـم مـردم از            مي به تحليل شيوه اي
گذارنـد   مـي  تـأثير دهنـد و بـر فعاليـت هـاي سياسـي آنهـا        مـي  نقـش خـود در جامعـه را شـكل    

ــز مجموعــه متنــوعي از ابزارهــاي روش شناســي   ). 1384هــوارث، ( در ذيــل رهيافــت گفتمــان ني
هـا تماميـت   ا پسـت مـدرن اسـت؛ بـه عبـارتي در آن     هـ ويژگـي مشـترك همـه آن    گيرد كـه  مي رقرا

روايـت هـاي خـارج     ،از ايـن رو . گرايي مدرنيستي و يا قطعيت دانـش مـدرن پذيرفتـه نمـي شـود     
ايــن دقيقــاً همــان ). 1386 شــهرام نيــا،(از چهــارچوب دانــش مــدرن نيــز مــورد احتــرام هســتند 

كـه در ادامـه بحـث بـه آن خـواهيم پرداخـت،        چيزي است كه بـراي فهـم گفتمـان بـديل توسـعه     
 .باشد مي مورد نياز

  

  مباني نظري

تــاكنون انســان شناســـان بســياري در ارتبــاط بـــا مبحــث توســعه بـــه تحقيــق و مطالعـــه        
ــه ــد پرداخت ــه  . ان ــاز ده ــا آغ ــدهايي اساســي از  1990انســان شناســي ب ــه نق ــات  شــروع ب مطالع

باشـند؛   مـي  سـاختارگرايانه نسـبت بـه توسـعه     هـا ملهـم از نقـدهاي پسـا    توسعه نمود كه بيشتر آن
از نـوعي  ) 2006(حتي اين انتقـادات تـا جـايي پـيش رفتنـد كـه متفكرينـي هـم چـون فريـدمن           

امـا بـا ايـن حـال،     . بن بست انسان شـناختي در انسـان شناسـي توسـعه سـخن بـه ميـان آوردنـد        
از  تمـايلي بـيش   خـود را در ايـن بـن بسـت گرفتـار نمـي داننـد و        ،برخي انسان شناسـان توسـعه  

هـا خـود   آن. باشـد  مـي  وامـان در حيطـه توسـعه در آنهـا مشـهود     پيش به نظـرورزي و كنشـگري ت  
ايـن امـر در   ! بينند كه به طـور خـاص آمـوزش ديـده انـد تـا شـك داشـته باشـند          مي را محققاني

انسـان شناسـان دائمـأ موقعيـت خـود       ،بـه عبـارتي   دهـد و  مـي  حث توسعه نيز خـود را نشـان  مبا
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ــم ــد      را پرس ــك و تردي ــده ش ــه دي ــران ب ــود و ديگ ــيات خ ــود، فرض ــه خ ــبت ب ــوده و نس  اني نم
  . نگرند يم

. باشــد مــي بــر فراينــدي بــودن توســعه تأكيــداولــين گــام ورود انســان شناســي در توســعه، 
ــه آن را      ــد، بلك ــداد نمــي دانن ــك روي ــا ي ــام و ي ــك ن ــا ي انســان شناســان توســعه، توســعه را تنه

ـ   مي فرايندي – كـه انسـان در قالـب ايـن شـبكه هـا       1بكه هـاي گونـاگون تـأويلي   ر شـ انگارند مشتمل ب
بــه تعبيــر و تفســير داده هــاي حاصــل از مشــاهدات خــويش در جهــان  -آگاهانــه و يــا ناخودآگــاه

  . (Friedman, J.T. 2006)پردازد مي روزمره
ي بينـدازيم، متوجـه ادراك   اگر بـه مطالعـاتي كـه در ايـن حـوزه انجـام شـده نگـاه دقيـق تـر          

يــا برچســب كشــورهاي  "توســعه نيــافتگي"و  "توســعه يــافتگي"هــا نســبت بــه مفــاهيم آنويــژه 
كـه   "جهـان سـوم  "از تعبيـر خـاص    خـواهيم شـد؛ انسـان شناسـي عمومـاً      "وبجنـ "و  "شمال"

ــع خــاص   ــردم و جوام ــاطق، م ــوه دادن من ــاتوان جل ــي موجــب ن ــردد و م ــت و  گ ــايي و فاعلي پوي
انســان شناســان توســعه معتقدنــد كــه . كنــد مــي گيــرد، پرهيــز مــي هــا را نديــدهخوداتكــايي آن
نيـز وجـود داشـته و تنهـا مخـتص كشـورها        "شـمال "در كشـورهاي   "جهـان سـوم  "محروميت و 

  .نيست "جنوب"و مناطق 
انســان شناســاني كــه وارد مباحــث توســعه اي شــده انــد، انســان شناســي را محــدود و مقيــد 

بلكـه آن را نـوعي روش نگريسـتن    به گروه كوچـك و خاصـي از نخبگـان و محققـان نمـي داننـد،       
داننـد كـه تفكـر پيرامـون      مـي  "جنـوب "و  "شـمال "و عمل در ميان مردم منـاطق بـه اصـطالح    

هــا قــرار گرفتــه اســت ه بــه نــوعي در دســتور كــار زنــدگي آنتوســعه و حركــت بــه ســمت توســع
(Gardner, K. & David Lewis 1996) .   ــع از ــردم جوام ــه م ــت اســت ك ــن حال در اي

شـناختي، در فراينـد توسـعه از حالـت انفعـال خـارج شـده و در نقـش سـوژه هـاي            ديدگاه انسان
  . شوند مي فعالي كه قدرت خالقيت و تفكر دارند، در نظر گرفته

از جملــه مفــاهيم كليــدي در مباحــث انســان شناســي مربــوط بــه بررســي هــاي توســعه اي،  
توسـعه، پويـايي و    شـناختي  باشـد؛ بـا لحـاظ نمـودن فرهنـگ در مطالعـات انسـان        مي "فرهنگ"

شـود   مـي  و ايـن امـر موجـب   ) 1388 هتنـه، (سياليت آن نيز به نـاگزير وارد معادلـه خواهـد شـد     
كــه انســان شناســان در بررســي هــاي خــود در مــورد فقــر و نــابرابري هــاي جهــاني، بــه تبيــين  

البتـه انسـان   . فرهنگي نيز دست يازيـده و نيـز سـياليت آن را در جوامـع متفـاوت در نظـر گيرنـد       
شناسان معتقدند كه لحـاظ نمـودن تفـاوت فرهنگـي جوامـع مختلـف در مطالعـات توسـعه نبايـد          

بـه جزئيـات تفكـر انسـان شـناختي در       ،در ادامـه . منجر به نسـبي بـاوري مفـرط فرهنگـي گـردد     

                                                                                                                   
1. interpretive grids 
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  .شود مي مباحث توسعه بيشتر پرداخته
  

  يخچه انسان شناسيتار

پا به  يدانشگاه يك رشتهيعنوان به 1850 يدر سالها يشناسهمزمان با جامعه 1يشناسانسان
در  يشناسبا مردم يشناستفاوت جامعه. 2يشناسقوم/ يشناسعرصه علم گذاشت البته با نام مردم

زعم آن دوره، و به ييجوامع اروپا يشناسن صورت كه جامعهيق بود، بديدان مورد تحقيسال ها، م
را به ي، زنمود مي را مطالعه ييمانده و ابتدامع عقبجوا يشناسو مردم ،شرفته و متمدنيجوامع پ
كرد، يك از آنها را مطالعه ميكه هر يار از هم متفاوت بودند و لذا علمين دو جامعه بسيا ،نظر آنها

ها را جوامع ساده ها آنييكه اروپا ي، آشكار گشت كه جوامعيدر  مطالعات بعد. بوديد متفاوت ميبا
ن، يد يدهيچيشرفته و پيار پيساده نبودند و اشكال بس يخواندند، در واقع جوامعيمانده مو عقب

  . در آنها وجود داشت...  است ويزبان، نماد، خانواده و س
استفاده از واژه مردم و قوم كه در آن  يجاه شناسان، برآن شدند كه بات، مردمين تجربيبعد از ا     
 ييچ بار معناياز واژه انسان استفاده كنند كه در آن ه ،تر جوامع جهان سوم وجود داشيتحق ينوع
 يل، بلكه كشورهاين علم نه تنها مردمان جهان سوم و قبايا ،گريوجود ندارد و از طرف د يمنف

ن امر كه يگذار بر اتأثيرل يگر از داليد يكي). 1386 كتاك،(ز مطالعه كند يشرفته را نيو پ يصنعت
 يآن بود كه پس از جنگ جهان ،آوردنديش رويخو يمطالعه كشورهاشناسان جهان اول به انسان

- نيگر زميجهان اول، د يشناسان كشورهارفتند، و لذا انسان از مستعمرات از دست ياريدوم، بس
 يشناسانز، انسانيجهان سوم ن يمطالعه نداشتند و در كشورها يش برايخارج از كشور خو يقيتحق

  .پرداختنديش ميجامعه خو از خود آن كشورها به مطالعه
  

  و توسعه يرابطه انسان شناس

. كنندجمعيت انبوهي از كره زمين در فقر و دسترسي ناچيز به منابع، خدمات و حقوق زندگي مي
اما  اند،ها تالش كردهرايط و نيز ارائه راه حل براي آنبراي درك اين ش كارگزاران توسعه در آمريكا و اروپا

 يشناسان تقاضا، از انسانياست كه در موارد ر بودهين مسياند و در همافتهيار دشوار ين امر را بسيا
  .اندكرده يهمكار

شناسان و توسعه از زماني كه برونيسالو مالينوفسكي انسان شناس از نقش انسانانسان شناسي رابطه 
 شناسانبه نقد از انسان) 1950،1962(عنوان مشاوران سياسي حمايت كرد و زماني كه ايوانس پريچارد به

                                                                                                                   
1. Anthropology 
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،  (Grillo, R. 2002)است  بوده يمملو از دشوار ياپرداخت، رابطه ياسيدر نقش مشاوران س
-مداران بودهاستيبا س يناچار از همكار يو كار يل ماليشناسان به دالاز انسان يان معنا كه عدهيبد

ها انسان يو بهبود زندگ يروشنگرد از علم جهت يمعتقدند كه با ياعده ،گرياند، و از طرف د
ها اي مداخله نموده و آنمور توسعهشناسان توسعه، بايد در اانسان شناسان و خصوصاًلذا انساناستفاده نمود؛ 

لذا . ها بردارنددولت 2و فرهنگ كشي 1كشيهاي زباناز برنامه نفع مردم تغيير دهند و در اين راه پردهرا به
نيز همچون داستان توسعه، با پندارهاي استعمار، رويكرد منفي و انسان شناسي  ،بينيمطور كه مي همان

البته الزم  .شودآغاز مي ،تحقيرآميز و اين تفكر كه كشورهاي جهان سوم نيازمند كمك از جهان اول هستند
سرعت سعي نمود از اين نگاه تحقيرآميز هاي بعدي خويش، بهدر نسلانسان شناسي به ذكر است كه 

و به انتقاد از ها مطالعه نمايد، هاي ديگر را در داخل بسترهاي خاص همان فرهنگفاصله گيرد و فرهنگ
هاي آغازين خويش، با در دههانسان شناسي عبارتي  به. استعماري خويش بپردازد نسل اول و گذشته

شناسان بود كه ساندر ميان ان 3استعمار همكاري نمود، كه يكي از داليل آن رواج نظريه تطورگرايي
ها كمك بدان جوامع اروپايي و آمريكا بودند كه بايد مانده، گذشتهمع جهان سوم و عقببراساس آن، جوا

  .كه همان اكنونِ جوامع جهان اول بود، برسند خويش شد تا به آيندهمي
. گرفته شودكار گران، بهدانش توسعه يفروپاش يتواند براين مينوانسان شناسي به هرحال، 

و ) يعلم(آنها به مدرن  يبندميتوان با تقسينم يراحتان را بهيگران و بومان توسعهيم ييارويرو
هستند و  يمستحكم ياسيو س يفرهنگ يهانهيزم يگران داراتوسعه. ن كردييتب) يبوم( يسنت

ان ير برابر جرد ينه بومين، زميخاص خود را دارند و بنابرا ياجتماع يهايژگيهم و يافراد بوم
 يترشناسان نگاه منتقدانهباعث شد انسان ين نگاهيچن. كنديگران مقاومت مد قدرت توسعهيبازتول

). 27-28: 1386 س به نقل از آدلمن و هاوگرود،يوايگاردنر و ل(دا كنند يان توسعه پينسبت به مدع
، يدولت يكمك ها ينهادهاط دانشگاه ها توسط ياز انسان شناسان توسعه در خارج از مح يتعداد

 و 4مثل آكسفام ير دولتيمختلف غ يندگان سازمان ملل متحد و سازمان هاي، نمايبانك جهان
 يانسان شناسان از اعضا ،با گذر زمان. استخدام شدند 5عتيحفاظت از طب يجهان هياتحاد
گران بفهمانند يبه دن بود تا ياآنها ت يمسئول ل شدند ويدر گروه ها به رهبران گروه تبد يا هيحاش

  .است يبازتاب اجتماع يكه عملكرد تمام متخصصان از جمله توسعه گران دارا
ن مطلب به اقتصاددانان و متخصصان ين دستاورد انسان شناسان توسعه اثبات ايد بزرگتريشا
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د مشاركت ير بايفق يت كم در آمد در كشورهاياكثر يعنينفعان توسعه،  يبوده است كه ذ يفن
است كه  ين معنين بديا. انجامديت بيند باشند تا به موفقين فرايسطوح ا يدر تمام يكنندگان فعال

اجرا و  ،يطراح ،يمعرف رفته شده و به طور كامل دريد پذيبا ،ران منابعيبه عنوان مدآنها تخصص 
 كيتفكو  يدرون يدگيچين پيچن انسان شناسان هم. كار گرفته شوده توسعه ب يپروژه ها يابيارز

را كه  يجوامع محل) رهيالت و غيت، تحصيقوم ت،يجنس سن، طبقه، توسط( ياجتماع -ياقتصاد
انسان شناسان توسعه به طور . ندريگ مي شود، در نظر مي همگن فرض يتوسط متخصصان خارج

 منفعت پر گسترده د به طوريتوسعه كه با يمكرر نشان داده اند كه تعداد بازندگان در پروژه ها
   .شتر از تعداد برندگان استيار بيبس باشند،

موانع  )؛ ب1ياز شكاف آگاه يموانع ناش )الف: ن باورند كه دو مانعيمتخصصان امر توسعه بر ا
از شكاف  يموانع ناش: رنديها را نپذيشود كه مردم نوآوريقا، سبب ميا و آفرياز فرهنگ، در آس يناش
هم،  يموانع فرهنگ. منطقه است يها به مردم بومينوآورح يصح ين در معرفي، غفلت مروجيآگاه
ن يجاد ايا يبرا يجامعه سنت. ندارند يهمخوان يهستند كه با ساز و كار توسعه و نوساز يقواعد

سون به نقل از آدلمن يكرو و هر(كند ياستفاده م يو اجبار اجتماع يسازسطحهم يهاموانع از روش
اما . گذشته وجود داشت يهابه فرهنگ و توسعه در سال يگاهن نيچن). 7-8: 1386 و هاوگرود،

ل قرار نگرفته يه و تحليمورد تجز يبه خوب ،كردين رويدر ا يد توجه كرد كه فرهنگ جوامع سنتيبا
فرهنگ نوين به طبيعت محل خود نزديك است و ش از يب قطعاً يفرهنگ سنت ،به عنوان مثال. است

ريزد و بحران از خودبيگانگي ايجاد جنسيتي، موازنه موجود را درهم ميفرهنگ نوين با بازتعريف روابط 
د يآيش ميال پن سؤيگاه اد، آنيايبا جامعه نو كنار ب توانداگر بپذيريم كه فرهنگ سنتي نمي. كندمي

  شود؟ينابود نم يكه چرا فرهنگ سنت
رويكرد مخالف بود  ،رويكرد اول :نده اتسه رويكرد در ارتباط با توسعه داشطور كلي، ه شناسان بانسان

رويكرد . كه در آن شاهد مخالفت با امر توسعه و كساني كه در جستجوي ترويج توسعه بودند، هستيم
اند اي زندگي مجبور گشتههشناسان است كه تحت فشار اقتصادي و فرصتميل انساندوم، مشاركت بي

 ،اي است كه در آنسومين رويكرد، سنت ديرينه و. اران و نهادهاي اقتصادي مشاوره بدهندبه سياستمد
شان استفاده نمايند و نكات منفي آن را اند تا از توسعه به نفع جامعهشناسان سعي بر آن داشتهانسان

با  ،به هرحال. خويش به كار گيرند هاي توسعه را در خدمت جامعههژآشكار ساخته و نكات مثبت پرو
، 2انسان شناسي توسعه: نظر گرفت توان در  مي نوان براي رابطه اين دودو ع ،توجه به اين سه رويكرد

يك  3ايتوسعهانسان شناسي در حالي كه  ؛دهدعنوان يك موضوع مورد مطالعه قرار ميتوسعه را به
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رد و به مداخله در يگيم عملي قرارانسان شناسي است كه در بخش انسان شناسي گرا در جريان عمل
شناسان به مداخله در امور توسعه، انسانانسان شناسي گر، در يبه عبارت د.  ازدپرديامر توسعه م

كرد دوم ياما در رو. دهنديك ابژه آن را مورد مطالعه  قرار ميعنوان پردازند و بلكه تنها بهيتوسعه نم
عمل كرد كه علم از ين رويشناسان با حركت از انرد، انسايگيقرار م يعملانسان شناسي كه جزو 

 ،قتيدر حق. (Escobar, Arturo 2005)ند ينمايمداخله م ياتوسعه يهاست، در پروژهيجدا ن
مطرح شده در سطح جوامع  يتوسعه ا ينسبت به پروژه ها يكرد از موضع مداخله اين رويدوم

  .باشد  مي برخوردار
 

  ج توسعهيرا يكردهاياز رو ينقد انسان شناس: توسعه يانسان شناس

ن وجوه در ذهن توسعه گران يگذارترتأثيرن و ياز مهمتر ،شدن يو صنعت يتوسعه اقتصاداز آنجا كه 
 و دشـوارِ  يند مستمر، بلند مدت، چند وجهـ يفراآنها از  ياريبس وباشد؛  مي ه پردازن توسعهيو نظر

چـون رشـد    هـم  ييبر شاخص ها و شدن اشتباه گرفته يو صنعت يتوسعه را اغلب با توسعه اقتصاد
 يـك گفتمـان و  ارايه كنند؛ لذا  مي ه و تأكيديصورت محض تكه ب يه گذاريا نرخ سرمايو  ياقتصاد

كه توسعه را چند وجهي و چنـد رشـته اي ديـده و از دام شـاخص هـاي       طوري ،آن نهادينه نمودن
هاي انسان شـناختي   ها و تحليل است كه مستلزم ارايه ديدگاهضروري رف برهد؛ امري اقتصادي ص
ـ     يندهايپيرامون فرا ه نوسازي و صنعتي شدن، روابط ميان كارگران و مـديران و فرهنـگ كـاري و ب

) عنوان يك وجه از توسعهه ب( نقد انسان شناختي از درهم تنيدگي ميان توسعه اقتصادي ي،طور كل
تـر و   يانسـان  يتوان به اقتصاد جلوه و جالل مي ق است كهين طريتنها از ا ؛و ساير علوم مرتبط است

 تأكيـد امر توسـعه و   يل بازارگرميبه دل -ن برهه از زمان يكه امروز و در ا يد؛ تالشيتر بخش ياخالق
 يهـا  رشـد شـاخص   يمنفـ  يامـدها يخته و عدم توجه به پيشتابان و افسار گس يبر توسعه اقتصاد

  .است يالزم و ضرور يگريش از هر زمان ديب -ياقتصادصرف 
اما . دوم هستند يمحصول دوران قبل از جنگ جهان» يعقب ماندگ«و » توسعه«هر دو اصطالح 

ر يو غ يغرب يان كشورهايم يافته و عقب مانده به صورت تقابليب كه تقابل توسعه ين ترتيبه ا
استعمار  يك طرف و كاهش قدرت كشورهاياز  ،آن يها يرانيجنگ و و يرفت ول مي به كار يغرب

ت يك موقعيگر يكه توسعه د ين معنيشد، به ام ين مفاهيدر ا يرييموجب تغ ،گريد يكننده از سو
 يچه برا ،يدولت يين رفاه و فقرزدايماز تأ يندير غرب نبود بلكه فرايغرب در مقابل غ يبرا يخيتار

 ،يفكوه(افته از سلطه استعمار بود يييرها ين هايت سرزميريمد يبرا ،مناطق جنگ زده و چه
1378 .(  



ـ شماره اول) عه پايداررشد و توس(فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي     1393بهار ـ  ـ سال چهاردهم 

 

177

فقر به عنوان  يدوم، كاهش جهان يان جنگ جهانيپا ، و1تون وودزيبر 1944پس از كنفرانس 
ز دوران يدخالت دولت در اقتصاد در دوره جنگ و ن. از توسعه مورد توجه قرار گرفت يدير جديتعب

تازه  يكشورها يتوسعه برا يدولت ها كه نوشتن طرح ها ياقتصاد يبعد از جنگ و كمك ها
. توسعه شد يتئور يبرا يتجرب يدييت، موجب تأداش يقا را در پيا مستعمرات آفريافته ياستقالل 

توانستند خود را با  يستياليامپر يقدرت ها ،ق آنيفراهم ساخت كه از طر يابزار ،ن نوع توسعهيا
  . انطباق دهند ،كه با آن روبرو بودند يفقدان قدرت

. برآوردند سر ينوساز يهايبود كه تئور 1960ن نگاه دچار شبهه شده و در يا ياما بعد از مدت
ن شد كه آندره يگزيجا يا مكتب وابستگب 1970ز شكست خورده و در دههين ينوساز ياما تئور

ن يار معروف ايپرداز بسهياش، نظر »2يافتگيتوسعه توسعه ن«اصطالح  باگوندر فرانك اقتصاددان 
- توسعه به يهابر بنگاه يات انتقاديشتر ادبي، ب1970 در دهه يبا ظهور مكتب وابستگ. مكتب است

. جهان سوم، تمركز نمودند يدر كشورها يو وابستگ يافتگيندكننده و تداوم بخش توسعهيعنوان تول
 يجهان يگسترش استعمارگر 3ينواستعمار ك پروژهينمودند كه توسعه يان مين بين انتقادات چنيا

د يشمال بر جنوب را بازتول ت كرده و سلطهيرا تقو ينابرابر يساختارها كند تا  مي است كه تالش
، 1981 5، گالي1947 4چيلكوت و ادلشتين: د بهيد نگاه كنيتوانيمثال م يبرا(و تداوم دهد مند 

ن منازعات، تفكر يرغم ا يعل).  1982 8، پاير 1980 7، الپِ، كولينز و كينلي1977 6الپِ و كولينز
 يبرالينئول يهاهيدر واقع نظر. براليكرد نئوليرو مثالًد شده است، يد بازتوليجد يدر اشكال ينوساز
ند يك فرايون را به عنوان يزاسيهر رو، مدرناند و بهتالش كرده يه نظام جهانيتوج يبرا يكنون

  . اند، در نظر داشتهياقتصاد -كيتكنولوژ
 جامعه(ن يداد كه والرشتا ينظام جهان هيخود را به نظر يز جاين يه وابستگينظر ،ياز مدت پس

ل يبه تحل ،هسته يو كشورها يراموني، پيرامونيمه پياصطالحات ن يري، با به كارگ)ييكايشناس آمر
ست ها يپست مدرن يهادگاهيات، دين نظريپس از ا. جهان پرداخت يكشورها يت نابرابر كنونيموقع

م يدكنترل و نظارت بر مستعمرات ق يبرا ييبه عرصه آمد كه مباحث مربوط به توسعه را ابزارها
ه گران بياعمال قدرت بر د يبرا ياز فوكو معتقدند كه دانش به عنوان ابزار يبا تاسآنها . دنديديم
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كرد يدر ارتباط با مبحث توسعه، با رو يانسان شناس). 1384 ك،يت و ويپ(شود يكار برده م
  .سم همخوان استيشتر با پست مدرنيو از همه ب يوابستگ

كنند با ياست، نقد مداده  يانه را كه در گذشته رويگراتوسعه يهاشناسان تالشاغلب انسان
ده و در اقدامات يرا د يافراد محل ياز زندگ يتنها جنبه محدودآنها ن اتهام كه يوارد كردن ا

اند و تر آن غافل ماندهك جنبه توجه كرده و از عواقب گستردهين يش تنها به ايخو يا توسعه
. داننديم 2ييا پسااستعمارگرايو  ييز اغلب امتداد استعمارگرايرا ن 1يالمللنيتوسعه در سطح ب

در  يالهيعنوان وسرا به يالمللني، توسعه بيه پرداز انسان شناسي، نظر3مانند آرتورو اسكوبار يكسان
 ياو معتقد است كه در فاصله سال ها. دانندين ميشيكنترل منابع مستعمرات پ يدست غرب برا

 يكشورها ياز مستعمرات آزاد شدند، و اما توسعه كمك كرد تا وابستگ ياري، بس1960تا  1945
است كه بر بعد  تالش بر آن ،يشناسد انسانيجد يهاهيدر نظر. بماند يجهان سوم به متروپل باق

  . ديعمل آبه يشتريب تأكيدون، يزاسيند مدرنير جهان و در فراييدر تغ يفرهنگ
ن معنا يد، به اينام "شر يدو قلو"انسان شناسي ر يتوان به تعبيد توسعه را ميوگ مي فرگوسن

از مشكالت و مسائل  يبار يباشد، دارا يدينكات مثبت و فوا يتواند دارايكه من آنيكه توسعه در ع
انسان شناسي  رشاخهيشتر توجه در زي، ب1980 در دهه. (Ferguson, J. 1996) است يمنف

، انتقادات تحت 1990و 1980 در اواخر دهه. رشاخه بودين زيا ندهيت و آيخاص توسعه بر هدف،
پست / ز جنبش پساساختارگرا يسم و ني، متاثر از ماركس4توسعه يعنوان نقد پساساختارگرا

  .گذار بودتأثيرار يبسآنها بر ) درباره رابطه دانش و قدرت(شل فوكو يسم پا گرفت كه تفكرات ميمدرن
بر اين باور است كه اقتصادهاي سرمايه انسان شناسي با رويكرد ماركسيستي و نئوماركسيستي 

انسان شناسان بر اين . كنند؛ متكي است  مي دارانه بر استثمار ناپايدار و غيراخالقي مردمي كه كار
شيوه هاي كاربست قدرت از سوي مديريت جهت افزايش بهره وري نيروي كار و چگونگي پاسخ 

يك جريان برجسته در اين سبك از پژوهش، به راهبردهاي مديريتي اي كه . گران، تمركز نمودندكار
را طي فرايند ) دستمزدهاشان، تعداد و قدرتشان و از اين رو(آنها هاي  هاي كارگران و شغل مهارت
تقسيم توان گفت، مي .(Brix, H. James 2006)د كاهد؛ توجه جدي نمو  مي ورانه، فروافن نوآوري

 صورت گرفته در اقتصادهاي سرمايه دارانه كه مدعي حركت در جهت توسعه همه جانبه كار
باشند، به سمت از خود بيگانگي هرچه بيشتر كارگران و وابستگي آنان به فرايند كار و در ابعاد  مي

رگران كادوم،  يتا قبل از جنگ جهان .گردد مي وسيع تر استثمار آنان توسط اقتصاد سرمايه داري
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ش يتوانستند به اراده  خو مي ع اساساًيصنا يند كار داشتند؛ و در برخيبر فرا يكنترل مشخص
در  يزيبه قصد فراچنگ آوردن چ ييكايت آمريريمد .ا سرعت بخشنديند كار را كند نموده و يفرا
اصرار  1يتيرياز مديتحت عنوان امت يورابر استفاده از فن يطور كله ب ،باالتر يدستمزدها يازا
 يد را هر زمان و به هر صورتيجد يورات حق دارد تا فنيريبود كه مد ين معنياز بدين امتيد؛ ايورز

دند تا كنترل يون را بهبود بخشيو اتوماس يورافن ،ديران توليمد. نديد؛ تدارك ببيكه مناسب د
آن كارگران  يكه ط ينديفرا .ش نگاه دارنديار خويند كار را دور از دسترس كارگران در اختيفرا

انسان شناسان به نقد  نام گرفت؛ 2ييش را در خالل زمان از دست دادند؛ مهارت زدايمهارت خو
كه از  با دستمزد اندك يها طيدر مح ساتيسأو بنا نمودن ت نيه نشيكارگران حاش اجارهند يفرا
استمرار  "يعلم" يرا توسط ابزارها يكارگر ينه هايشود تا كاهش هز مي ت اعماليريمد يسو

  .پرداختند بخشد؛
اين نقدها بر توسعه به عنوان يك گفتمان فرهنگي و نقش آن در شكل بخشيدن و تعريف 

ت اساسي در شناسان، معتقد به تحوالنه همه اما تعداد بسياري از انسان. حقيقت، تمركز دارند
. هستند 3مابعد توسعهسوي يك فضاي و رفتن به سياسي توسعه بعد از جنگ شناسي و زمينهمعرفت
كند كه بيني هژمونيك عمل ميعنوان يك جهاندارند كه گفتمان توسعه، بهاظهار ميآنها 
دهد تا به فرايندهاي سازد و به مردم اجازه نميرا شكل داده و مي "جهان سوم"هاي مردمان  هويت

توسعه را در قطع ارتباط با و انسان شناسي اين محققان، آينده . جايگزين در جهت رفاه بيانديشند
اين نقد . دانندهاي غالب توسعه ميهاي انتقادي بر روي مدلنگاريسسات توسعه و انجام مردممؤ

است كه توسعه را شكست خورده دانسته و معتقدند كه بايد با  شدهگاه به پسا توسعه، پيوند داده 
  . هاي نوين ديگر جايگزين گردداولويت
شناسان توسعه در تالشند از انسان يادي، تعداد زيشناسپرقدرت در انسان ن جنبشيرغم ايعل

را درك  ينهاد ينگارت نقد مردميكه اهم يحالدرآنها . ل سازنديرا در توسعه دخانسان شناسي تا 
. رنديگيده ميتوسعه را نادانسان شناسي ن منتقدان نقش مثبت يكنند كه ايان مين بيكنند، چنيم

نقش  درباره ،)1996(مدرن شناسي، توسعه و چالش پستوايس در كتابشان تحت عنوان انسانگرندر و لي
و  گفتمان تواندميانسان شناسي گويند و اينكه در چالش پساتوسعه سخن ميانسان شناسي مثبت 

  ).2004روا و والتون،( عمل توسعه را از درون واژگون سازد 
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  يتوسعه ا يانسان شناس

اتفاق افتاد و عوامل فرهنگي و اجتماعي در  1970معنادار در تفكر توسعه اي در اواسط دهه تبديل 
به  يو فرهنگ يد به عوامل اجتماعيت جديحساس .فعاليت هاي توسعه اي مورد توجه قرار داده شد

تازه به وضوح  يبند ن فرموليا. بود يه و تكنولوژيد سرمايف مداخالت شديج ضعيص نتايعلت تشخ
مشاركت انسان . شود مي دهيبا تمركز بر فقر د يزيبه سمت برنامه ر ياست بانك جهانير سييتغدر 

نگرش  ين اجتماع و توسعه، جمع آوريب يتوان در وساطت فرهنگ  مي را ند توسعهيشناسان در فرا
و  ياسيكالن تر اقتصاد س ينه هايدر زم يمحل ياجتماعات و پروژه ها ي، جاسازيها و دانش بوم

  .نگاه كل نگرانه به فرهنگ خالصه كرد
صنعتي شده اي، صرف نظر از تاريخ و فرهنگش،  هر جامعه شايد اين گونه به نظر برسد كه

 ،هاي اجتماعي بايستي يك مسير تكاملي يكسان را طي نمايد؛ مسيري كه با هدف توسعه نظام
ن مطلب، يعمده بر ا ياستثنا كيالبته  ؛فرهنگي و اقتصادي، توسط جوامع غربي پيموده شده است

خط  1990ل يو اوا 1980دهه  يسم در انتهاياليسوس يبود كه با فروپاش ير شوروياتحاد جماه
ن است كه ملل يعبارت از ا ،ن فرضيقوم مدارانه از ا يريجه گينت. ديكش ييه همگرايبر فرض يبطالن

، ينهاد يساختارها از نظر يشدن هستند كه با جوامع غرب يتنها تا آن حد قادر به صنعت ير غربيغ
 سومرود كه آداب و ر مي ن نقطه نظر، گمانياز ا. ندياز در رقابت درآ يرفتار يها و الگوها ارزش

  .دشدن را به عقب اندازن يگذار به صنعت) يمعنو يها يري، جهت گيشاونديود خويق( يسنت يبوم
را  ييهمگرا هياز نظر نه انتقاديزم، يصنعت يانه گذرهايجوامع در م يمطالعات انسان شناخت

انسان . استوار است يفرهنگ ييت گرايو نسب يخيتار يخاص بودگ يبر مبنان نقدها يفراهم آورد؛ ا
وجوه  و معتقدنده داده اند يارا يشاصنعتيف از جوامع پيده و ظريچيار پيبس يدگاهيشناسان، د

. صنعت باشد ل كنندهيتواند تكم مي شان،يزندگ يوه هايو ش يسنت ياجتماع يمختلف ساختارها
 يبوم يكه كارفرماها كند مي انيك انسان شناس بيبه عنوان  1رتزييفورد گيعنوان مثال، كله ب

مكس  .(Geartz, Clifford 1963) نديفا نمايا ياقتصاد در توسعه ياتيح يتوانند نقش مي
 يك جهان اقتصاديدر  ،ك پاي يافراد بومآنها دوگانه كه در  ينشان داده كه اقتصادها 2گالكمن

با صنعت  يثرؤنحو مه توانند ب مي ،)يروستا و مركز شهر( گريد يدر جهان ،گريد يدارند و پا
  .داشته باشند يستيهمز
هاي وابسته  فرايندهاي صنعتي شدن در محيط ازما را  معرفتانسان شناسان،  مطالعات 

، ظهور اشكال نهادي جديد، نقش ي موجوداست كه تغييرات كيفي در نهادهاگوناگون بسط داده 
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 حوزه هاي ابط اجتماعي درون و فراسوي عنوان عوامل دخيل در ساختاربخشي روه قوميت و نژاد ب
 صنعتي، و هزينه ها و درآمدهاي مربوط به توليد صنعتي را شامل يندهايفرادر صنعتي، نقش زنان 

در جهان در حال  يق مطالعات انسان شناختيدانش فراهم آمده از طر هيپابه هر حال،  .شود مي
ن يكه بر ا يوابستگ هيل نظرياز قب يغالب توسعه اقتصاد يها از مدل يشه ايتوسعه، از انتقادات ر

 كه اصطالحاً( يگافتيو توسعه ن) ده شده استيكه در غرب د آنچنان( يباور است كه توسعه  صنعت
د يتول يك نظام واحد جهانيبه هم وابسته از  ييها بخش) شود مي دهبه كار برجهان سوم درباره 
  .ت نموده استيحما ،مدرن هستند يه داريسرما
در گسترش و  ياالت متحده، انسان شناسان سهم عمده ايخارج از ا يدانيم مطالعات يط

بر  ،است يغرب يابيبازار ينظر ياساس يها از چارچوب يكيكه  1اشاعه هينظر يدگيچيش پيافزا
ها و  ها، ملت تيدرون جمع ها يجهت فهم اقتباس نوآور يافت چندرشته ايك رهيعهده داشتند؛ 

ك ياز  يات انجام شده توسط انسان شناسان بر تبعات ناشين كشفيتر از مهم يبرخ. ها فرهنگ
 -يتكنولوژ يكه كاالها ييتمركز نموده است؛ جاها ييايد اشاعه شده در مناطق جغرافيمحصول جد

. آورده اندبه بار ) يو منف(ه منتظرريغج ياغلب، نتا و از آن چندان شناخته شده نبودهش يپ ،ساخته
را مورد  به گله داران گوزن در الپلند 3يموتور يسورتمه ها يمعرف 2پلتو يعنوان مثال، پرته ب

قادر  ،نداشترا د سورتمه يد و نگهداريتمكن خر كه يگله دار يخانواده ها. مطالعه قرار داده است
در  يشتريب يها ن سورتمه ها، گوزنيكه توسط ا ش دهند؛ چرايز افزايخود را ن يبودند تا گله ها

رماند و  مي در همان حال، خود سورتمه، گوزن را. شدند مي ، گلهيميقد يها يسه با اسكيمقا
ا ياز داشتن  يررسميا غي و بالفعل يطبقات ينظام جه،يدر نت. شد مي باعث پراكنده شدن رمه ها

  .(Pertti, J. pelto 1987) دا كرديدر جامعه ظهور پ نداشتن سورتمه
را بر  ياجتماع -يفرهنگ يكپارچگياز  يدياز سطح جد ياده يا  4ن وولفي، آلو1970 در دهه

رامون صنعت استخراج يپ 1960در مطالعه اش در دهه وي . ملت بسط داد -از دولت يسطح يمبنا
ثروتمند را  يها ها و دولت ياز افراد، خانواده ها، تعاون يده و جهانيچيپ يقا، شبكه ايفرآمعدن در 

 .نمودندكشف نمود كه با همكاري يكديگر، توليد مواد خام براي مجتمع هاي صنعتي جهان را تضمين مي
 يكپارچگي" :خاطر نشان نموده استكه وولف  قت، آنچنانيان نبود؛ در حقيت در مياز مل يبحث
 فراگذرد ياسيس ين الملليب يها ل داشت تا از اتحادها و شكافيتما "يعرصه اقتصاد يفرامل

ن سطح يده تريچيا پين يملت، باالتر - ده است كه دولتين عقيقاطعانه بر ا او). 1967وولف،(
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ز عنوان شده يش از او نيپردازان په يكه توسط نظر يده ايست؛ اين يفرهنگ -ياجتماع يكپارچگي
  .2سيو الهام سرو1نزيمارشال ساهلمانند  يه پردازانينظر؛ بود

رسد كه انسان شناسي با تكيه بر مطالعات  مي ، به نظرادبيات نظري كه مرور شدبا توجه به 
تواند مدعي رويكردي نوآورانه و  مي انتقادي و نيز بررسي هاي انسان شناختي مربوط به توسعه،

جديد در مبحث توسعه باشد؛ رويكردي كه عالوه بر نقد ريشه اي مفاهيم بنيادي گفتمان حال 
مطالبي كه در ادامه مقاله خواهد آمد، . داشته باشد آنين هاي عملي نيز براي حاضر توسعه، جايگز

  .بيشتر به اين جنبه از انديشه انسان شناختي تمركز خواهد نمود
 

  ل توسعهيگفتمان بد يبرا يانيبن يشه انتقادياند

در  ، داراي گستره وسيعي است كه اكثراًرويكرد انتقادي به گفتمان توسعه توسط انسان شناسان
در اين زمينه تا به امروز نتوانسته  ،حوزه نظري متوقف شده و راهكارها و نظريه پردازي هاي مختلف

 است كه به مرحله عمل وارد گردد، اما رويكردي كه در اين مقاله، توسط آن بحث توسعه نقد
رويكرد  اين. تواند زمينه را براي ظهور عمل انسان شناختي در توسعه فراهم نمايد مي ،گردد مي

و  ييايشناس كلمب، انسان3آرتورو اسكوبار .باشد مي مربوط به انديشه اسكوبار در ارتباط با توسعه
از  يتوسعه است كه به تاسانسان شناسي پرداز هين نظرياستاد دانشگاه ماساچوست، امروز مهم تر

و  يدانش عقالن :سه كرديسلطه غرب مقا يك و منفيعقل را با جنبه تار يجهان ييفوكو، طرح رها
. آوردهاي جديد قدرت و كنترل را در جهان جديد به وجود ميمستدل با استفاده از زبان آزادي، نظام

 يجهان شود، مطالعات انتقادي در زمينهاسكوبار كه امروزه يكي از مراجع مهم اين حوزه محسوب مي
ساختن و : با توسعه ييارويتاب رواز مطالعات، ك ين سريان ايدر م. است و توسعه انجام داده يساز

سري از نگره ها، از  اين مطالعات به يك. باشد  مي بسيار معروف 1995در سال  4ويران كردن جهان سوم
"حامي بازسازي اولويت هاي"و  پساتوسعه، مطالعات انتقادي توسعه: جمله

اسكوبار . بخشند  مي ، شكل 5
 ژه بايوته را بي، توسعه و مدرنيساز يان جهانيم ينينو مطالعات تالش دارد تا رابطه نيدر قالب ا

  ). 1387 ،يشهرك(د ينما يمفهوم پرداز 6است تفاوتيبر س يمبتن ياستفاده از چشم انداز
متوجه انسان اي مطرح كرد كه بيشتر شناسان توسعهنقدي بر انسان 1990اسكوبار در اوايل دهه     

ن شناسان را ترغيب به كشف اين اسكوبار انسا .كردند  مي نفع نهادهاي توسعه كار شناساني بود كه به
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و نيز مشتريان جهان  شناسانكند كه چگونه نهادهاي توسعه زمينه هاي تفكر و عمل انسان  مي لهمسا
- را به وجود آوردند و چگونه توسعه، بدون توجه به مشاركت يا عدم مشاركت انسانآنها سومي 

بنابراين . شود مي به رو نوعي برتري اجتماعي و شناختي و استعمارگونه با جهان سوم رو شناسان، با
نگاه عيني شده، نهادهاي توسعه باعث خلق انواع مقوله ها، بر چسب ها و مشترياني شد كه 

 هاي قدرت، كنترل اجتماعي و نيز ابزارهاي تغيير در شرايط زندگي افراد را تشكيل دستگاه
مانند اسكوبار، تصورات توسعه  يل هايحاميان ما بعد توسعه يا بد ،ابر همين انتقاداتدادند؛ بن مي

برخي از انديشمندان با وارونه سازي پيش . دهند مي را مورد ستايش قرار مربوط به بومي
 را به عنوان موانعي بر سر راه تغيير در نظر هاي تئوري نوسازي، كه اجتماعات سنتي فرض
آنها كنند،  مي ماعات را به عنوان منبعي ارزشمند از دانش بومي يا محلي تلقين اجتيگرفت، ا مي

، به بريدن از منطق بازار و خلق زندگي اقتصادي و اجتماعي در حاشيه ها به بازسازي خالق
 .(Van Willigan, John 2002)و به باز تعريف نيازها، اميدي بسيار دارند  اشتراكات جديد

كه دولت ها را به عنوان ابزارهاي استقرار دموكراسي و رويكردهاي ما بعد توسعه به جاي اين
را به عنوان عاملين نوسازي آنها دسترسي مطلوب به بازارها در نظر بگيرند، گرايش به اين دارند كه 

هد بود كه له دولت مفيد خوااين رويكردها بر اين عقيده اند كه، زماني مداخ. مردود تلقي نمايند
  . به دولتي كه عقب بنشيند، ترجيح دهند ،كند مي كارآنها دولتي را كه براي  مردم بومي،

او معتقد بود كه . دانستيمدرن م يايقدرت و كنترل در دن يهااز زبان يكياسكوبار توسعه را 
كه  اندز مجبور شدهيمخالفان توسعه ن يشده است كه حت يگفتمان توسعه آنقدر جهان يهژمون

ان كنند، مانند توسعه يآن ب يهالتالا ديخود را به زبان توسعه و با استفاده از واژگان  يانتقادها
مورد عالقه  يكرد پساساختارياما رو...  دار وي، توسعه پايستيالي، توسعه سوسيگر، توسعه مشاركتيد

گيرد، تبييني ماركسي به عاريت ميموضوع محوري سلطه را از . اسكوبار ملهم از فوكو و ادوارد سعيد بود
كرد او، ين رويدر ا. دهديقت و دانش بسط ميبه حوزه گفتمان، حق يآن را در دامنه نقد اجتماع ولي

 ينهادها، ...پول و  يالمللني، صندوق بيبزرگ توسعه مانند بانك جهان يهادركنار سازمان
ها، دهيد ايه هستند كه در باز تولز مورد توجيج نيچون هاروارد و كمبرهم يو علم يدانشگاه

ها، موجب آن شده كه مردم به واسطه دهيد ايتول. كننديبرتر اعمال قدرت م يهاگزارشات و گفتمان
گونه كه هست، بلكه از نگاه توسعه شند و عمل كنند و جهان را نه آنيانديب يغرب يهايبندطبقه
د كه يگوياسكوبار م. شوديساخته م يماعت به لحاظ اجتيكه واقعآن يعنين يبنگرند و ا يغرب

  :(Escobar, Arturo 2005)شرفت كرد يدر جهان پ يگفتمان توسعه با سه استراتژ
فصل ود با مداخالت غرب حليكه با ييهايمشكالت جهان سوم به عنوان ناهنجار ييبازنما -1

  .و بهنجار شود كه منجر به مداخله قدرت غرب شد
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غرب، مشكالت  يقت و هنجارهايشدن توسعه باعث شد كارشناسان با نظام حق ياحرفه -2
  .كنترل دانش است حوزه يريگكنند كه منجر به شكل يبندو دسته يخود را بررس

دانش شد كه مردم را به رفتارها و  /شبكه قدرت يريگنه كردن توسعه منجر به شكلينهاد -3
  .كرديبند ميپا ياصول عقالن
 ،خود ييل شده و جهان سوم را در نظم بازنمايعمل تبد /شهياند يبرا ييعه به فضان توسيبنابرا

 شمولهاي جهاناسكوبار، تمامي مدل به عقيده. كم توسعه برساخته استعنوان موجوديتي مفلوك و به
جاد يمردم در ا ييمنكر توانا ،يستيو ماركس يستينئوماركس يهامانند مدل يانتقاد يهامدل يحت

معتقد است كه دانش  ،يق مشاركتياسكوبار همانند پژوهشگران تحق. خاص خود بودند يرفتارمدل 
شناسان منتقد توسعه مانند انسان. آغاز كند يمردم محل يو معرفت بوم ييد از خودشناسايد بايمف

و منطق  يهاينگارا قومي 1مقاومت يهاينگارق روش قوميتوان از طرياسكوبار، معتقد بودند كه م
. گشود ييبه رها يگر حاكم را برانداخت و راهسلطه  ييفرودست، نظام بازنما يهااعمال گروه

ه ينظر( يانتقاد ياسيكرد اقتصاد سيرو: م كهيشاهد آن هست ،ل اسكوباريكرد بدين در رويبنابرا
دهد كه يم 3مختلط يهاه فرهنگيو نظر 2توسعه يهاينگارخود را به روش قوم يجا) يوابستگ

در  يبود تا بتوانند خود را از حالت فرودست يمحل يهانظام يشناختو نشانه يت ماديتقو ،هدف آن
 يبودند، اما اسكوبار برا يمحل يهاكرد، جنبشين رويدر ا يعامالن اصل. خالص سازند يروابط جهان

  .قائل بود يز سهمين يانتقاد يپردازان اجتماعهينظر
منظر اسكوبار، جنبشي متفكرانه است كه در ارتباط با پساتوسعه گرايي در يك كالم از 

نگر حتي رويكرد ساختاري و ماركسيستي، موضع مشتركي آميز بودن علوم رايج كالنسلطه
هاي داشته و عالقه مشتركي به استقالل، فرهنگ و دانش محلي داشته و طرفداران جنبش

دست كشيده  4هاي بديلز توسعهمتفكران پساتوسعه گرايي ا. باشند  مي محلي و پلوراليستي
 پيت و ويك،(بيابند  5هايي براي توسعهو درتالش اند تا به منظور دور ريختن توسعه، بديل

كه سعه به محك آزمون سپرده شود؛ اينگفتمان تو بايد  مي براي اين كار در ابتدا و )1384
از  "توسعه يافته"پندارند؟ و جوامع   مي "توسعه نيافته"چرا كشورهاي جهان سوم خود را 

نائل شده اند؟ و  "توسعه نيافته"و  "جهان سوم"چه طريقي به مديريت جهاني كشورهاي 
استراتژي هاي به خدمت گرفته شده در جهت اين يكسان سازي صوري كشورهاي جهان 
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  باشد؟  مي دستاورد كدامين دانش و قدرت ،سوم توسط توسعه يافتگان
و رويه هاي توسعه، بايد در ارتباط خويش با ها  ناساخت جهان سوم از خالل گفتم

رسد توسعه يكي از آخرين و زيركانه ترين   مي تر مدرنيته غربي كه به نظر تاريخ وسيع
ه تواند ب  مي از اين نظرگاه، توسعه؛ )1995اسكوبار،( نگريسته شود ،فصول آن بوده است

 را با استعمال اشكالي توصيف شود كه اشكالي از دانش درباره جهان سوم 1عنوان دستگاهي
جهان سوم 2يرگريبه خلق و تصو ت،يدر نهادهد كه  مي ونديگر پيكدي، به ياز قدرت و مداخله گر

. ميكند؛ بدون آنكه ما متوجه آن بشو مي توسعه، جهان سوم معاصر را در سكوت بنا. شود مي منتج
مردم  .شود يم رفتارآنها نگونه با يسته شده و اينگر "افتهيتوسعه ن"ها  ها، و جماعت افراد، دولت

ن چشم يسابقه ا ؛نگاه نكرده اند "توسعه"ن، همواره به خود بر حسب يالت يكايقا و آمريا، آفريآس
د و مداخله يتول ينهادها يتقگردد؛ و يبازم دوم يجهان به دوره پس از جنگ 3كسان سازيانداز 

شدند و  يجهان) توسعه چندجانبه يها آژانس، ملل متحد، و يل بانك جهانياز قب( يدانش غرب يگر
آزمون توسعه به . (Escobar, Arturo 2010) نمودند يزيه ريش را پاين خوينو ياسياقتصاد س

ن به خود چونان يالت يكايقا و آمريا، آفريستن مردمان آسينگر ييل چرايمثابه گفتمان به تحل
و ساخته  ياديك مساله بنيچونان  "توسعه"نمودن حصول به  يتلق يافتگان، چگونگيتوسعه ن

توسعه به مثابه گفتمان،  .ازمند استيو برنامه، ن يهزاران استراتژبه  4يقيحق يزيشدنش همچون چ
م است؛ ي، سهيشناس ل شرقياز قب ياستعمار يها گر گفتمانيش را با ديخو يساختار يها صورت
سروكار داشتن با  يبرا يك نهاد جمعيتواند چون  مي توسعه، دارد مي انيد بيسعادوارد كه  آنچنان

رامون آن، با درس يپ ياناتيبا ذكر ب ،پرداختن به آن و ل شوديشرق، مورد بحث قرار گرفته و تحل
ك سبك يعنوان ه ب ي، شرق شناساجماالً و بر آن يرامون آن، ساكن شدن در آن، حكمرانيدادن پ

  ).1386 د،يسع(همراه باشد  مجدد و اعمال اقتدار بر شرق يتسلط، ساختاربند يبرا يغرب
انجام گرفته تحت چشم انداز  يها لياز تحل ينحو بارزه ك گفتمان، بيعنوان ه نگاه به توسعه ب

 يها طرح ييها لين تحليچن. ز استيمتما "توسعه يها ليبد" يا حتي، يي، نوگراياسياقتصاد س
ن يالح اصا يبرا ييوه هايش: توسعه است يم كنونيهدفشان اصالح رژجاد نموده اند كه يا يشنهاديپ
ك يدر قالب آنها مجدد  يريكارگه ب يا حتيها،  يپرداز ا مفهوميها  يتئور ينيا آن وجه، بازبي

ن ين حال ايبا ا). يستيا اكولوژي يستيالي، ضدامپريجامعه شناخت :عنوان مثاله ب(د يت جديعقالن
هستند  يآورند؛ در عوض بازتاب يدر ارتباط با گفتمان به بار نم يشه اير رموضعييك تغياصالحات، 
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ص يد به تشخيبا يشه انتقادياند. متفاوت چقدر سخت است قتاًيك قلمرو حقين امر كه تصور ياز ا
شه ياما اند. ف مدد رسانديتعردم خويك پارادايعنوان ه فه توسعه بير و انجام وظيخصلت فراگ

د يد پرسيم شود؟ در ابتدا بايگفتمان توسعه سه 1هيا تجزيتواند فراتر رفته و در تحول  مي يانتقاد
 كه يا دوره  ميتوان يآگاهمان ساخته اند كه نم نلسوفايقابل تصور است؟ ف يين قلمرويا چنيكه آ
م؛ چرا كه از درون آن است كه يف كنيتوص يطور جامعه ب را دهد مي رخ دوره آن در مانيزندگ
 فراهم ما خيها و تار فيتوص يبرا يه اين دوره است كه پايم؛ و هميكن مي م و فكرييگو مي سخن

، كماكان درون يه پردازان مكتب وابستگينظر يتوسعه از سو يعنوان مثال، نقدهاه ب؛ آورد مي
ت يرا به عقالن يين نقدهايداشته باشند چن ياگر سع يتوسعه كاركرد دارند؛ حت ياستدالل يفضا

  . الصاق كنند يمتفاوت ين الملليو ب يطبقات
توسعه، آزمون  ينقدها. كپارچه شده استير ياخ يسالها يط ،نقد توسعه به مثابه گفتمان

بنا  مجهان سوآنها  يكه ط ييرهايند؛ مسا رامون جهان سوم را هدف گرفتهينظم دانش پ يادهايبن
 يه هايو روها  ناتوسط گفتمت جهان سوم به دقت حك شد و يواقع. افتيشد و آنگاه بازنمود 
گشت؛ در  تأكيدنها بر آن يت شناسان، و امثال ايه، جمعين تغذازان، متخصصياقتصاددانان، برنامه ر

 ياريدر بس -ف كننديش تعريش را با واژگان خويار مشكل بود تا عالئق خويمردم بس يجه براينت
توسعه . (Escobar, Arturo 2010)د شدن مي ناتوان يزين چياز انجام چنآنها الواقع  يموارد ف

 يب"، "هيان به سوءتغذيمبتال"، "فقرا"(خلق شدند  2ش ادامه داد و آنگاه نابهنجارانيبه راه خو
 ا اصالحيد درمان و يبانابهنجاران  ،دگاه توسعهياز د .)"ها نيزم ي، ب"باردارزنان "، "سوادان

ه ن بود كه توسعه بيا ،واقع اتفاق افتاد ن مشكالت، آنچه بهيا يشه كنير يدر تالش برا ؛شدند مي
ق يعم يتوسعه اثر .ر كرديه ها، نهادها و ساختارها تكثياز رو يرا در چنبره تكثرآنها  ينحو نامحدود

ه نده، همه و همه بيآ يها اليتفكر، خ يوه هاي، شيروابط اجتماع: گذاشت يبر جهان سوم برجا
  .مشخص شده و شكل گرفتندشمار  يب توسط عملگران يا ينحو نازدودن

كه توسعه  يتواند نسبت به قدرت مي يشه انتقادياند ،مانند اسكوبار يبه اعتقاد انسان شناسان
ممكن كه  يرهايمس يبرخ يرگرين در تصويهمچن .به بار آورد يآگاه ،كماكان در چنته دارد

كه هنوز  ييقلمروند؛ ينما مي متيك قلمرو متفاوت عزيآن از توسعه به سمت  ياجتماعات ط
به توسعه معلق  "يعيطب" ازيت، نيكه در آن و در نها ييرساند؛ قلمرو مي ياريناشناخته است؛ 

جامعه و اقتصاد را آزمون نموده و به  ياز سازمانده يمتفاوت يوه هايتوانند ش مي گشته و اجتماعات
د را ين گفتمان جديود تا انم يد تالش زائدالوصفيباالبته  .ب توسعه بپردازنديدهه تخر شش يبررس

                                                                                                                   
1. dismantling  

2. abnormalities  
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، "توسعه مردم زاد"همچون  يمرسوم يكه در جهت نجات توسعه از خالل نگره ها ييها از تالش
د به ين بايمصون داشت؛ همچن ،شود مي ، و امثال آن انجام"توسعه بازار پسند"، "زنان و توسعه"

كار  ين الملليم بيك تقسي ين و مادينماد يها يازمنديواز با نĤمجدد جهان سوم هم يساختاربند
  . اقدام نمود ،شرفته باشديپ يورابر فن يكه متك
  

  رانيل توسعه در جامعه ايگفتمان بد

ــا غــرب، شــاهد     تــاريخ توســعه و توســعه گرايــي نيــز از آغــاز ارتباطــات حكومــت هــاي ايرانــي ب
 نســخه هـاي متعــددي از توســعه در جامعــه . تحـوالت و فــراز و نشــيب هــاي فراوانـي بــوده اســت  

ايــن  از همــان آغــاز تــالش بــراي قــدم نهــادن در "جهــان ســومي"ايــران هماننــد ديگــر جوامــع 
كــدام از ايــن تــالش هــا، مــتن اجتمــاعي، اقتصــادي و سياســي در هيچ. مســير پيــاده شــده اســت

خـاص جامعــه ايــران مـورد توجــه نبــوده و بـدون در نظــر گــرفتن تجربـه هــاي خــاص ايرانــي در     
ــر ت  ــگ، ب ــاد و فرهن ــي و   سياســت، اقتص ــان سياس ــرب از ســوي نخبگ ــعه در غ ــه توس ــرار تجرب ك

  . شد مي تأكيدبرخي روشنفكران 
ــه دنبــال كشــف         ــا شكســت ايــران از قشــون روس، قشــر تحصــيل كــرده ب در دوران قاجــار، ب

ــاهد       ــه ش ــه ك ــرزا گرفت ــاس مي ــد؛ از عب ــايي بودن ــورهاي اروپ ــران از كش ــدگي اي ــب مان ــل عق عل
وري ايرانـي بـود تـا ميـرزا ملكـم خـان و طـالبوف كـه         شكست خود بـه علـت عقـب مانـدگي فنـا     
ــد     ــي بودن ــنفكران ايران ــروه روش ــين گ ــري،(اول ــران،   ). 1384 اكب ــالب اي ــيش از انق ــا دوران پ ت

الگوي توسعه مـدرن بـدون هـيچ شـك و شـبهه اي توسـط نخبگـان سياسـي و اقتصـادي جامعـه           
اولويـت بنـدي ميـان    شـد و بيشـتر تفـاوت در نگـرش هـاي ايـن نخبگـان، مربـوط بـه           مي دنبال

ــود   ــه ب ــادي جامع ــعه اقتص ــي و توس ــعه سياس ــي و   . توس ــكالي غيرعقالن ــا اش ــي، ب ــعه سياس توس
خشونت بار توسـط قـدرت هـاي مركـز ماننـد انگلسـتان راه خـود را بـه جامعـه ايـران بـاز نمـود،             
در حــالي كــه مصــاديق توســعه سياســي وارداتــي بــا منشــأ ســنتي قــدرت سياســي در جامعــه در 

  ). 1377 كوهي،ف(تضاد بود 
پــس از انقــالب ايــران، بــه طــور كلــي پــارادايم نوســازي و بــه طــور خــاص الگــوي توســعه در      

جامعه ايـران نيـز داراي دو گـروه از منتقـدان بـوده اسـت؛ اولـين گـروه، متفكـران پسـت مـدرني            
رد هســتند كــه بــه تبعيــت از افــرادي ماننــد ميشــل فوكــو، ژاك دريــدا، ژان فرانســوا ليوتــار و ادوا 

ــد و گــروه    ــه نقــدهاي پساســاختارگرايانه از تفكــر و گفتمــان رايــج توســعه روي آورده ان ســعيد ب
باشـند كـه پـس از انقـالب اسـالمي ايـران در پـي تحـوالت مـذهبي           مـي  دوم نيز نخبگان مذهبي

در ســاختار حكومــت در جامعــه ايــران، نفــوذ گفتمــان توســعه و ديگــر فاكتورهــاي مدرنيزاســيون 
ــه  ــه را ب ــي  در جامع ــران نف ــه اي ــعه جامع ــه توس ــي بهان ــد  م ــديان،(نماين ــه ). 1390 احم از جمل
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ــرار       ــد ق ــورد نق ــذهبي م ــان م ــه نخبگ ــي ك ــبك غرب ــه س ــازي ب ــعه و نوس ــات توس ــاني نظري  مب
ــي ــران و        م ــه اي ــاي جامع ــنت ه ــا و س ــه ارزش ه ــوجهي ب ــي ت ــي، ب ــك خط ــعه ت ــد، توس دهن

  .باشند مي سكوالريسم
ــه مشــاهده       ــان طــور ك ــي هم ــردد، گفت م ــد  گ ــذهبي منتق ــان م ــان پساتوســعه اي و گفتم م

داراي  ،رغـم تفـاوت هـاي بنيـادي و ريشـه اي خـود       علـي  ،گفتمان توسعه رايـج در جامعـه ايـران   
باشــند؛ از مهــم تــرين ايــن  مــي همگــوني هــا و همــاهنگي هــايي در نفــي الگــوي غربــي توســعه

ــم   ــد شوينيس ــا، نق ــق ه ــي (تواف ــي ايران ــم افراط ــبه مدرنيســم )ناسيوناليس ــي(، ش ــرب گراي و ) غ
  ). همان(باشد  مي سكوالريسم از سوي هر دو گروه

ــه راه        ــومي ك ــعه ب ــوي توس ــران    الگ ــعه گ ــل توس ــعه اي در مقاب ــان پساتوس ــار انسانشناس ك
ــز ــادي   باشــد،  مــي كشــورهاي مرك ــاهيم بني ــر نقــد ريشــه اي مف رويكــردي اســت كــه عــالوه ب

بـر   تأكيـد ايـن الگـو را بـا    . دارد نين هـاي عملـي نيـز بـراي آ    گفتمان حال حاضر توسـعه، جـايگز  
تــوان در جامعــه ايــران ســاخت و پرداخــت و بــه عنــوان  مــي فرهنــگ و هويــت ايرانــي و اســالمي

تنهـا از ايـن طريـق اسـت كـه      . بديلي براي راهكار توسعه ارائـه شـده از سـوي غـرب اعمـال نمـود      
محلــي تواننــد از بازتوليــد   مــي نخبگــان در عرصــه هــاي سياســي، اجتمــاعي و اقتصــادي     

ــومي را         ــعه ب ــديل توس ــاني ب ــود گفتم ــوده و خ ــوگيري نم ــران جل ــه در اي ــان مدرنيت فراگفتم
  . ريزي كنند پايه
ــوق        ــا مقــدمات ف ــان توســعه بــ      ،ب ــا شــكل گفتم ــواي آن نيــز  در رابطــه ب  ومي بــه محت
ــي ــردازيم م ــدون       .پ ــران ب ــه اي ــاعي جامع ــادي و اجتم ــبات اقتص ــوي دوم، مناس در دوران پهل

ــوالت    ــه از تح ــي ك ــاركت مردم ــأثيرمش ــي ت ــول   م ــر و تح ــار تغيي ــد، دچ ــي پذيرن ــوند و  م ش
گيرنـد و بـه خـاطر مقاومـت      مـي  ساختارهاي اجتماعي و سـنتي همگـي در معـرض تحـول قـرار     

گذراننــد  مـي  اي شـديدي را از سـر  تـنش هــ  ،ي مدرنيســتي حكومـت پهلـوي  ادر برابـر برنامـه هـ   
نشـــان از چيرگـــي الگـــوي شـــبه  ،بنـــابراين فراينـــد توســـعه در ايـــران). 1385 ميرسپاســـي،(

 –اول، نفـي همـه سـنت هـا و ارزش هـاي ايرانـي       : مدرنيستي دارد كـه بـر دو پايـه اسـتوار اسـت     
. شــدند مــي اســالمي كــه ســبب عقــب مانــدگي و سرچشــمه همــه حقــارت هــاي ملــي محســوب

شــتياق ســطحي و هيجــان روحــي گروهــي كوچــك امــا رو بــه گســترش از جامعــه شــهري  دوم، ا
  ). 1383 به نقل از خوشروزاده، 1390 احمديان،(براي به دست آوردن ظواهر دنياي مدرن 

ــران در و        ــه اي ــالمي جامع ــالب اس ــدرن    انق ــا م ــي پس ــالب سياس ــين انق ــع اول ــوب اق  محس
اعتقـاد بـر ايـن بـود كـه انقـالب هـاي سياسـي مـدرن           ،شود؛ به عبارتي تا قبل از اين انقـالب  مي

پيونــد ناگسســتني بــا روايــت هــاي روشــنگري عقلــي دارنــد امــا انقــالب اســالمي نشــان داد كــه  
لزوماً اين پيوند وجود نداشته و در واقـع، فراينـد ايـن انقـالب بـه نـوعي نفـي نظريـات توسـعه بـه           
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ظـر، جامعـه ايــران اولـين قــدم    از ايــن ن). 1388 دريـك، (گــردد  مـي  سـبك غربـي نيــز محسـوب   
بـا   ،خود را كه همان امتناع يـك فرهنـگ و يـك ملـت از پيـاده سـازي سـبك غربـي توسـعه بـود          

موفقيت برداشـته اسـت امـا فراينـد توسـعه بـومي بـديل بـه همـين امـر خالصـه نگرديـده و ايـن              
سـالمي  بـه يقـين، نفـي تـالش بـراي توسـعه كشـوري ا        .اي راه بـراي جامعـه ايـران بـود    اتفاق ابتد

توسـعه غربــي جلــوگيري كنــد، مگــر   بـه ســبك اروپــايي، بــه خـودي خــود نمــي توانــد از فراينــد  
ــردد   اين ــاتي گ ــف شــده و عملي ــراي آن تعري ــي ب ــومي و محل ــايگزيني ب ــه ج ــالب . ك ــان انق گفتم

ــه جــاي  ايرانــي  –بــر توســعه مــادي جامعــه بــر ارزش هــا و فرهنــگ اســالمي   تأكيــداســالمي ب
نيز مشـابهت بـي نظيـري بـا رويكـرد انسـان شـناختي توسـعه دارد؛ بـه           نموده و از اين نظر تأكيد

بــر  ،اولويــت تعريــف شــده بــراي توســعه بــومي، فرهنــگ جامعــه بــوده و بــر مبنــاي آن  ،عبــارتي
  . گردد مي تأكيدتوسعه مادي 

در » اســالم«گفتمــان نظــام جمهــوري اســالمي در جامعــه ايــران بــا برجســته كــردن و آوردن      
انباشــت قــدرتي نــو، مشــروعيت غيرقابــل انكــار بــراي خــود كســب نمــود و ايــن  مركــز جامعــه و 

ــالمي     ــگ اس ــاس فرهن ــومي براس ــعه ب ــان توس ــل گفتم ــراي تكام ــروعيت راه را ب ــي و  –مش ايران
رسـد كـه گفتمـان انقـالب اسـالمي و سـاختارهاي        مـي  بـه نظـر  . عملياتي نمودن آن هموار نمـود 

ت هــاي انســان شناســي توســعه اي برضــد الگــوي  توانــد از پتانســيل و ظرفيــ مــي برآمــده از آن
بـوم هـا و متـون اجتمـاعي، بـه حيـات       » تمـايز «توسعه مدرن استفاده كند و بـا تكيـه بـر منطـق     

ــن محــور ادامــه دهــد    ــم دي ــوان يــك رژي ــه عن ــارت ديگــر. سياســي و اجتمــاعي خــود ب ــه عب  ،ب
ــان     ــط انس ــده توس ــرح ش ــعه ط ــديل توس ــان ب ــتن     گفتم ــل داش ــه دلي ــعه اي ب ــي توس شناس

توانـد فرصـت هـاي     مـي  هايي مانند تفاوت، تنوع و كثـرت گرايـي و مـواردي از ايـن دسـت      گزاره
ــد       ــرار ده ــالمي ق ــالب اس ــان انق ــترس گفتم ــاني در دس ــاي زب ــازي ه ــري را در ب ــي نظي دو . ب

ــازخواني        ــكني و ب ــا ساختارش ــران ب ــالمي اي ــالب اس ــعه اي و انق ــي توس ــان شناس ــان انس گفتم
در قالـب كالسـيك و چـه     انـد كـه الگـوي مدرنيتـه غربـي چـه      نشـان داده   ،الگوي توسـعه مـدرن  

ــا  ــب مت ــوع    در قال ــي متن ــي و فرهنگ ــاي سياس ــام ه ــت و نظ ــود نيس ــوي موج ــا الگ  خر آن، تنه
 .توانند الگوي بومي خود را در متن اجتماعي خود دنبال كنند مي

  

  يريگجهيبحث و نت

 يتواند بر جايم يعمل تأثيرچه  ينظر يهارتيتوسعه عالوه بر ارائه بص يانتقادانسان شناسي 
جا مانند نيت آن است كه ايد كرد؟ واقعيها هستند و چه بان نحله كداميا يعمل يهابگذارد؟ داللت

گر از يد يشناسان به گروهل انسانياگر تقل. ها نهفته استانهيدر م ييقت جايگر، حقيد ياهر عرصه
مطلق توسعه و پا پس  ينف يبرا يمنطق يهيكارشناسان و كارگزاران توسعه نادرست است، توج
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رسد كه راه  مي ات انسان شناسان توسعه، به نظرتأكيدبا توجه به . ستيز در دست نينآنها دن يكش
 يتوان براين رهگذر مياز ا. است ياكال هرگونه مداخله توسعهيكردن راد ي، مشاركتييحل نها

اصحاب و  بين مردم ومعنادار  يكرد و تعادل يسازنهيزم يمختلف دانش بوم يهاثر نظامدخالت مؤ
ل يدر خدمت تسه يانجيتوانند به عنوان ميشناسان مدر واقع انسان. جاد كرديكارگزاران توسعه ا

 ين جاييتوسعه از باال به پا ،كه به واسطه آن ينديفرا. شدن روابط قدرت عمل كنند يند افقيفرا
توانند با نفوذ يشناسان مانسان« در واقع . ن به باال دهديياز پا يبوم -يك نظام مشاركتيخود را به 

آنها كه  يياز كارها يكي. كنند يدر اصالح نظام توسعه باز يار مهميتوسعه، نقش بس يهادر طرح
ان يگراشناسان، شكانسان. گران استتوسعه يميكنترل دا ،ن نقش انجام دهنديتوانند در ايم

 نظرچه در نگاه اول بهاز آن شوند كه مسائل معموالًگران يادآور ميبه توسعه ماهري هستند كه دائماً
رات ييتغ رند و دائماًيتحت نظر بگ قاًيند توسعه را دقيان و فرايتوانند جريمآنها . ترنددهيچيرسد، پ  مي
خود، كه  يمطالعه سنت يهاتوانسته است با روشانسان شناسي . قرار دهند ياز آن را مورد بررس يناش

 ياز مردم كسب كند كه برا يار مهميز است، اطالعات بسيآممشاركت يدانيبر كار م يشتر مبتنيب
  ).28: 1386  س به نقل از آدلمن و هاوگرود،يوايگاردنر و ل(» اندار مهميح برنامه توسعه بسيشبرد صحيپ

و توان  ياقتدار علمشناسان از طلبد كه انسانيتحول و اصالح وضع موجود م گر،يد ياز سو
ل يگران در برابر هرگونه حركت معطوف به تعداست كه توسعه يهيبد. ك خود استفاده كننديآكادم

ت خود و يخود را سند حقان ييا كاهش اقتدار مطلق خود واكنش نشان دهند و تجارب و عملگراي
، ممكن است نيبنابرا .دمردم قرار دهن يهاتيبر سر اولو يريگميانحصارشان در تصم كننده هيتوج
دانند مهم ترين  مي ا  كنند كهبا مسائل اجرايي سروكار بيشتري دارند، ادعآنها كه به بهانه اين«

را آنها به راحتي مسائل را سياسي كرده يا به نفع منافع خودشان، آنها . له جاري كدام استمسا
تحقيقات و شكستن گفتمان غالب شناسان در هدايت جاست كه نقش انساندر اين. كنند مي نهادي

كنند كه اولويت، يك چيز از پيش  مي شناسان مشخصانسان ،در واقع. شوددر توسعه آشكار مي
فراتر از  يتوانند آثاريشناسان مرسد كه انسانيبه نظر م و) 18:1388 ،يپارس(» تعيين شده نيست

ز با يران نيجامعه ا يگفتمان مذهب ،انين ميدر ا. گذارند يبر جا ،رسديچه در نگاه اول به نظر مآن
 يه هاينمودن نظر يعمل يتواند در راستا مي ل توسعه دارديكه با گفتمان نوظهور بد ياشتراكات

جامعه . ج بكاهديتوسعه در جامعه به تدر يخود قدم برداشته و از نفوذ همه جانبه الگو ينيو د يبوم
 يانگذارير الگوها و بنييخود را در تغ يتوانمند 1979خود در دوره انقالب  يران با ساختارشكنيا

ز در ين ييف شده خود اثبات نموده و گام هايتوسعه بازتعر يدر راستا يو بوم يمذهب يارزش ها
ن و اشتر با متخصصيهرچه ب يها يها و هماهنگ ياستگذاريازمند سين جهت برداشته است كه نيا

    .باشد مي كشور يجامعه علم
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