
 

  نوسازي و توسعه در بستر ارتباطات بين الملل
                                                                                                

  مقدمه

پس از جنگ جهاني دوم و حركـت هـاي اسـتقالل طلبانـه مسـتعمرات، بسـياري از آن هـا بـه آزادي         

اين دولتها برنامه و راه توسعه بلوك شرق را . مستقل و ملي بر سر كار آمدرسيدند و در نتيجه دولت هايي 

صنعتي مورد بررسي قرار دادند و اين امـر دولتهـاي غربـي بـه ويـژه       -براي جبران عقب ماندگي اقتصادي

آمريكا را كه در پي تحكيم قدرت و نفوذ بيشتر در بستر جنگ سرد و رقابت با بلوك شـرق بـود، نگـران از    

تحقيقات غرب در مورد كشورهاي جهان سوم با انگيزه . رفتن نفوذ خود بر مستعمره هاي سابق كرددست 

مكتـب  ) webster, 1990:314. (گسـترش يافـت   1960و  1950هايي سياسي و آكادميك در دهه هـاي  

نوسازي ريشه در برخي سـنتهاي فكـري علـوم اجتمـاعي ماننـد تكامـل گرايـي، اشـاعه گرايـي و مكتـب           

  .(Harrison, 1991:1). كاركردي داشت -يساختار

  ارزيابي نظريه نوسازي

نظريه نوسازي، از جمله ديدگاه هايي است كه با تقسيم جوامع به دو دسته سنتي و صنعتي، به تبيـين  

  . فرايند تغييرات اجتماعي كشورهاي توسعه نيافته مي پردازد

بازتابي از تحوالت دروني اين جوامع و ناشي بر اساس اين نظريه، توسعه نيافتگي كشورهاي جهان سوم 

اقتصـادي كشـورهاي مـذكور، از يـك سـو       -از شرايط حاكم بر آنهاست؛ به اين معنا كه نظامهاي اجتماعي

موانع متعددي بر سر راه نوسازي ايجاد مي كند و از سوي ديگر، انگيزه افراد را براي كار و تالش بيشتر، از 

ه تغيير نگرشها و ارزشهاي افراد بيشترين نقش را در ايجاد توسعه ايفا مـي كنـد،   برند، اما از آنجا ك بين مي

بور نيز در ادامه اين وضعيت، به علت آگاهي بيشتر و نياز به ايجاد موقعيت بهتر، وادار بـه تغييـر   زجوامع م

تطـابق   سـازگاري و اين تغيير، همان چيزي است كه تحت عنوان توسعه يا فرايند . شرايط حاكم مي شوند

در اين نظريه، توسعه يافتگي، نتيجه نـاگريز توسـعه شهرنشـيني    . هاي فشار، پديد مي آيد اجتماعي با دوره

قلمداد مي شود كه از جمله تبعات آن، سست شـدن روابـط خويشـاوندي و از بـين رفـتن خـانواده هـاي        

  .گسترده و ايجاد خانواده هاي هسته اي است

د، با انتقاد بسياري از صاحبنظران علوم اجتماعي مواجـه شـد و صـحت    نظريه نوسازي، بعد از دهه هفتا

  :از جمله انتقادهاي وارد بر اين نظريه، موارد زير است. برخي از اصول آن، مورد ترديد قرار گرفت



 

، توجـه صـرف بـه رونـد تكـوين و تحـول و       »صـنعتي «و » جامعه سنتي«مبهم بودن اصطالحاتي نظير 

گو قرار دادن تاريخ توسعه اين جوامع براي جوامـع كنـوني جهـان سـوم، تعمـيم      توسعه در جوامع غربي، ال

اصول اساسي توسعه در اين كشورها به ساير كشورهاي توسعه نيافته بدون توجه بـه تفاوتهـاي سـاختاري    

موجود در شرايط اقتصادي و اجتماعي كشورهاي مذكور، تأكيد بر عوامل دروني و داخلي عقب ماندگي در 

توسعه نيافته و ناديده گرفتن عوامل بيروني از قبيل، توزيع نـابرابر قـدرت و ثـروت در جهـان و      كشورهاي

  .ار كشورهاي غربي بر ممالك جهان سومممهمتر از همه سكوت در مورد تأثير استعمار و استث

  نظريه نوسازي

  :شود در نوشتار حاضر نظريه نوسازي بر اساس چهار محور اساسي زير تشريح مي

  استگاه و مباني نظريخ -1

  اصول و قضاياي اصلي -2

  داللت هاي نظريه نوسازي در چند حيطه اجتماعي -3

  انتقادات -4

  خاستگاه و مباني نظري

نظريه پردازان اجتماعي اروپا، در قرن نوزدهم، عالقه زيادي بـه شناسـايي و بررسـي فراينـدهاي تغييـر      

آدام اسـميت،  : ترين مسئله هاي اجتماعي، كه افرادي چونيكي از اساسي . اجتماعي از خود نشان داده اند

ه تـو، اميـل   آدام فرگوسن، سن سيمون، اگوست كنت، لوئيس هنري مورگان، ادوارد بارنت تايلور، وينفر پار

انديشـمندان قـرن نـوزدهم و اوايـل قـرن بيسـتم، بـه تبيـين و          م، كارل ماركس، ماكس وبر و ديگردوركي

عالقه زياد اين نظريه پردازان به بررسـي مسـئله   . رايند تغيير اجتماعي بوده استتوضيح آن پرداخته اند، ف

  .مذكور، دقيقاً بازتاب مستقيم مقتضيات قرن نوزدهم اروپاست

  : ابراهام مي نويسد.اچ. همانطور كه ج

انقالب آمريكا كه در واقع طغيان مردم كـوچ نشـين   ] نخست: [قرن نوزدهم در پي سه انقالب آغاز شد«

در ايـن  . بود و منتج به تأسيس نخستين حكومت جمهوري در عصر جديد شـد ) انگليس(ليه كشور مادر ع

حكومت آرمانهاي برابري و خوشبختي انسانها به صورت اركان نظام سياسـي و اجتمـاعي آن، بـه رسـميت     

تفكـر  در عين حال هم پايبند سنت بود و هـم آينـده نگـر بـر     كه يك چنين نظام حكومتي، . شناخته شد

انقالب فرانسه، كـه  ] دوم. [اجتماعي و سياسي و نيز طرز عمل مربوطه در ساير كشورهاي جهان موثر افتاد



 

خشونت بارتر از انقالب آمريكا بود و با توجه به اثرات آني و ژرف و مثبت و منفي كه بـر نظامـات سياسـي    

ف آنها برانداختن حكومتي فرسـوده،  اروپا و آمريكا داشت، از آن پس براي تمامي انقالب هاي بعدي كه هد

... وقايعي كه انقالب را تسريع كـرد . ارتجاعي و نيز ايجاد يك نظام جديد حكومتي بود، سرمشق قرار گرفت

فـارغ از هرگونـه    -استقرار نظام اجتماعي جديدي را كه منحصراً تابع عقـل نوعي نظام فكري بود كه امكان 

انقالب صنعتي، كه مقدر بود ساختار اساسـي اقتصـادي و اجتمـاعي     ]سوم. [باشد، نويد مي داد -قيد و بند

  ).46-7، 1973آبراهام، (« را، نخست در اروپا و سپس در بقيه جهان، دگرگون سازد

هر سه انقالب مزبور، تغييرات شگرفي را به دنبال داشتند، ليكن انقالب صنعتي كه متـأخرين آنهاسـت،   

سه و انگلستان، كامالً دگرگون و زيرورو كرد و بحـران هـاي زيـادي را    را چون آلمان، فرانبرخي از كشورها 

كه در جسـتجوي يـافتن راه حلهـايي بـراي بحرانهـا و      در همين دوره، علوم اجتماعي . در آنجا ايجاد نمود

  :به گفته گي روشه. گيرد مشكالت جامعه صنعتي بود، شكل مي

تغييرات عينـي قـرار ميگيـرد، بـه نحـوي كـه ايـن        طبيعت علوم اجتماعي چنان است كه تحت تأثير «

، 1366روشـه،  (» تغييرات در بعضي موارد، در نظرگاهها و افق ديد، دگرگـوني هـايي بـه وجـود مـي آورد     

16.(  

و جريان فكري عمده قرن نوزده و اوايل قرن بيست دخاستگاه هاي نظري تئوري يا ديدگاه نوسازي، به 

  :برمي گردد

  ل گرايي در مردم شناسي كالسيكانديشه هاي تكام -الف

  .نظريه هاي مربوط به تبيين جامعه سرمايه داري نوين -ب

  :تكامل گرايي -الف

كه از سوي داروين، در كتاب اصل انواع مطرح شده است، تغييرات عظيمـي را در  » تكامل انواع«تئوري 

 -ادوارد بارنـت تـايلر  . افكار به وجود آورد و ديدگاه نويني را براي تحليل پديده هاي انساني مطرح سـاخت 

در لنـدن   1865در سال كه  -(Anthropology)در كتابي با عنوان مردم شناسي  -پايه گذار مردم شناسي

  :يكي از قضاياي اصلي مكتب تكامل گرايي را به صراحت چنين بيان كرد -منتشر شد

هرگاه به هنرهاي پيشرفته، دانش مترقي و سازمانهاي پيچيده برخورد كنيم، بايد بـدانيم كـه اينهـا از    «

مدن به خـودي خـود بـه    هيچ مرحله اي از ت .توسعه و پيشرفت تدريجي مراحل ساده قبلي نتيجه شده اند



 

، 1356ديبـي،  ا(» تكـي بـر آن اسـت   ه از مرحله قبلي ناشـي مـي شـود و م   وجود نمي آيد، بلكه هر مرحل

233.(  

تكامـل، اصـل   : تـايلر معتقـد بـود   . در اين عبارت به اساسي ترين اصول مكتب تكاملي، اشاره شده است

تاريخ گذشته است، بايـد قاطعانـه   شكوهمندي است و هر دانشمندي كه قصدش فهميدن جهان زندگي يا 

  .به آن تكيه كند

وي در كتاب خـود بـه نـام    . بعد از تايلر، لوئيس هنري مورگان در بسط نظريه تكاملي بسيار تالش كرد

عبارت زير كه از اين كتاب انتخـاب شـده اسـت، در    . نظريه تكاملي خويش را توضيح داد» جامعه باستان«

   :واقع چكيده نظريه تكاملي اوست

د كه با يكديگر قابـل مقايسـه   نگروههايي كه بشريت را شكل مي دهند از يك سلسله مراحلي مي گذر«

گيرد و تحـول همـه جوامـع صـرفنظر از تـأخير و       براي هر جامعه، تحول بر روي يك خط صورت مي. اند

. تـوان در جوامـع مشـخص و بـا يكـديگر مقايسـه كـرد        تأخر، مشابه است خطوط مـوازي فرهنگـي را مـي   

ايـن  . از آن گذر كرده اند» پيشرفته«گذارند كه گروههاي  شرايطي را پشت سر مي» عقب مانده«گروههاي 

  ).116، 1368روح االميني، . (وضع در تمام جنبه هاي فرهنگي جوامع وجود دارد

  :تكامل گرايان قرن نوزدهم در رابطه با تغيير و ماهيت آن بر پيش فرضهاي زير تأكيد داشتند

  عي بودن تغييرطبي -1

  جهت دار بودن تغيير -2

  ذاتي و دروني بودن تغيير -3

  مداوم بودن تغيير -4

  ضروري و اجتناب ناپذير بودن تغيير -5

  (Nisbet, 1969:166-188)وجود علتهاي بنيادين يكسان براي تغيير  -6

ر كلي فرهنگ و تمـدن  مردم شناسان بسياري تالش كرده اند سير تكامل نهادها، باورها، ابزارها و به طو

را شناسايي كنند و مراحل مختلف آن را باز شناسند و به ويژه منشـأ نخسـت هـر يـك از اجـزاء و عناصـر       

  :روح االميني، خطوط كلي نظرات تكامليون را به ترتيب زير عنوان كرده است. فرهنگ را كشف كنند

جوامع، حتـي آنهـا كـه قـدمت و     و فرهنگي گذشتگان نشان مي دهد كه همه مطالعه آثار اجتماعي  -1

  .وسعت تمدنشان معروف و مشهود است، مراحلي را قبل از رسيدن به تمدن، پشت سر گذاشته اند



 

تشابه محسوسي كه در تكنيكها و فنون و اعتقادات و نهادهاي جوامـع مختلـف وجـود دارد، نشـانه      -2

  .در مسير انديشه و ابداع و اختراع است» وحدت روحي انسان«

مقايسه و مطالعه جوامع، حاكي از آن است كه سير پديد آمدن و تحول فرهنگ و تمـدن بشـري در    -3

هر جامعه، به صورت زنجيري از نهادها و تكنيكها و معتقـدات و حـوادث، در خطـي مسـتقيم در حركتـي      

  .تدريجي بوده است

مراحـل و درجـات متفـاوت     تفاوتهاي جوامع كه در نقاط پراكنده جهان ديده مي شود، بيانگر وجود -4

  ).85، 1368روح االميني، (در سير فرهنگ و تمدن است كه با مقايسه، ميتوان آنها را طبقه بندي كرد 

وسازي اسـت كـه   نهمانطور كه خواهيم ديد، تقريباً تمامي اين اصول، از پيش فرض هاي اساسي نظريه 

  .بر پايه آن فرضيه ها و اصول ديگري نيز استخراج شده اند

در پي اشاعه و بسط انديشه تكاملي در زيست شناسي و مردم شناسي، فلسفه هـاي اجتمـاعي تكـاملي    

پيشـرفت در سـير تـاريخ تحـول     «به وجود آمدند كه هر يك از آنها به نحوي در روشن تـر شـدن مفهـوم    

ت كنـت  البته از لحاظ زماني قبل از مردم شناسان و حتـي قبـل از دارويـن، اگوسـ    . سهيم بوده اند»جوامع

زيـرا چنـان كـه ميـدانيم، دارويـن نتيجـه كليـه آزمـايش هـا و          . ه بـود دنظريه تكاملي جامعه را ارائـه كـر  

در كتـاب اصـل    1859اكتبـر   24استنباطات خود را در زيست شناسي و درباره نظريه مشهورش، در روز 

. درگذشـته بـود   1857سـپتامبر   5در حالي كه اگوست كنت دو سال قبل از آن، در . انواع منتشر ساخت

وي در كندوكاوي كه براي دستيابي به قوانين توالي تاريخ انجام داد، سه مرحله از سير تكامل تاريخ را كـه  

  .با سه مرحله تكامل ذهن انسان منطبق است، مشخص كرد

) 1820-1903(دانشمندي كه تحت تأثير داروين نظريه تكامل را وارد جامعه كـرد، هربـرت اسپنسـر    

به عنوان يك داروينيست، به اين نظر تكاملي معتقد بود كه جهان، پيوسته به سـوي وضـعيت    سراسپن. بود

بنابراين، بايد آن را به حال خود گذاشت، زيـرا هرگونـه دخالـت خـارجي، تنهـا      . پيشرفته تر رشد مي كند

و جـانوران،  او اين نظـر را پذيرفتـه بـود كـه نهادهـاي اجتمـاعي نيـز ماننـد گياهـان          . وضع را بدتر ميكند

. دهنـد  خودشان را با محيط اجتماعي شان، به گونه مثبت و همـراه بـا پيشـرفتهاي موجـود، تطبيـق مـي      

در جهـان اجتمـاعي   » بقاي اصـلح «همچنين اين نكته را نيز قبول داشت كه فراگردي از انتخاب طبيعي و 

نجام، آدمهـايي كـه   اين به معنـاي آن اسـت كـه اگـر دخالـت خـارجي در كـار نباشـد، سـرا         . در كار است

  .شوند شوند، و افراد ناصالحتر، از صحنه بقا حذف مي صالحترند، ابقا و تكثير مي



 

جامعه در جهت تمايز هر چـه  : نظريه تكاملي اسپنسر در زمينه تكامل تاريخي جامعه مبين اين بود كه

. سـازند  رده مـي بيشتر انواع ساختارهايي حركت مي كنند كه نيازهـاي كـاركردي مختلـف جامعـه را بـرآو     

پرورانند تا از عهده مسائل كاركردي متعددي چـون   جوامع نوين، ساختارهاي بيش از پيش متمايزي را مي

  ).46، 1374ويتزر، (د ن، مبادله، ارتباطات، تعيين نقش و مقام نظارت بر رفتار افراد برآيتوليدمثل، توليد

ماننـد  . يك نيز به صورت حركت از حالتهاي ساده به حالتهاي پيچيده تـر مـي باشـد   روند تكامل بيولوژ

  (Giddens, 1989:634). آميبها كه از نظر ساختاري ساده تر از موجودات مراحل باالتر تكامل هستند

يكي ديگر از متفكران اجتمـاعي قـرن نـوزده اسـت كـه نـوعي فلسـفه        ) 1818-1883(كارل ماركس 

داند كـه بـر    وي تكامل اجتماعي را در نتيجه گذار جوامع از مراحلي مي. ارائه كرده است اجتماعي تكاملي،

اي اسـت كـه در ميـان گـروه هـاي       اولين مرحله مالكيت، مرحله قبيله. اساس نوع مالكيت شكل گرفته اند

رحلـه  كردند، حاكم بود، سپس م ماهيگيري، شباني و كشاورزي امرار معاش ميكوچكي كه از طريق شكار، 

  . فئوداليسم، سرمايه داري و سوسياليسم، يكي پس از ديگري شكل گرفته اند

نقطه شروع در تمام نظريه هاي تكامل اجتماعي، كوشش در جهت كشف روند عمومي توسعه در تمـام  

بنـابراين  . اين موضوع به تنظيم يك سلسله تئوري در مورد مراحـل توسـعه منجـر شـد    . جوامع انساني بود

گراي طبيعـي بـا انـواع جوامـع انسـاني بـه        تكاملشمندان با بهره گيري از روش تطبيقي مكتب برخي اندي

  : نتايج زير دست يافتند

  .يك تغيير كيفي را به دنبال دارد اي رشد كمي زندگي اجتماعي در مرحله -1

  .حركت جوامع انساني به سوي افزايش پيچيدگي است -2

كنـد و ايـن مسـير خطـي      ي، از الگوهاي يكساني پيروي مـي تغيير در جوامع، در يك چهارچوب كل -3

(Linear)  است و حركت آن از قطب ساده و بدوي به سوي قطب پيچيده و مدرن است.  

  .تكامل اجتماعي با پيشرفت همراه است -4

  نظريه هاي مربوط به تبيين جامعه سرمايه داري نوين) ب

هنگامي كه در پايان قرن نوزدهم و اوايل قـرن بيسـتم، جامعـه شناسـان، تحـت تـأثير ايـده تكامـل و         

جامعـه  «پيشرفت، در پي تبيين علل ظهور سرمايه داري و جامعه صنعتي مدرن برآمدند، الگوي دوگـانگي  

نتي بـر اسـاس ايـن فـرض، همـه جوامـع يـا سـ        . را اساس فرضيات خود قرار دادند »جامعه جديد -سنتي

. و يـا مـدرن   -يعني هنوز به جريان يا فرايند نوسازي كه غرب آن را تجربه كرده است نپيوسـتند  -هستند



 

و توصـيف دقيـق ايـن وضـعيت بـوده      تالش اين جامعه شناسان، درك مكانيسم انتقال از سنتي به مـدرن  

گاه اميـل دوركـيم و   است از ميان مجموعه ديدگاه هايي كه در اين زمينه وجود دارد، تنهـا بـه بيـان ديـد    

  : شود ماكس وبر اكتفا مي

  اميل دوركيم

بـراي  . براي درك نظريه توسعه دوركيم، ابتدا الزم است نظريه نظـم و ثبـات اجتمـاعي وي بيـان شـود     

دوركيم، سوال اساسي اين بود كه افراد براي تشكيل جوامع منسجم، چگونه در گروههاي ثابـت گـرد هـم    

مـي شـود؟ وي   مي آيند؟ و ماهيت روابط آنها با يكديگر، چگونه همپايه رشد و پيچيدگي جوامع، دگرگون 

انتشـار يافـت و اولـين اثـر      1893كه در سـال   -در رساله دكتراي خود، تحت عنوان تقسيم كار اجتماعي

جوامع را به دو نوع اساسي سنتي و جديد تقسيم مي كنند و معتقد اسـت كـه هـر     -بزرگ او شناخته شد

بـين اعضـاي خـود     (Social cohesion)يك از اين جوامع، داراي صور بسيار متفاوتي از انسجام اجتمـاعي  

در تحليلهاي دوركيم، افزايش جمعيت منجر به افزايش تقسيم كـار و آن نيـز منجـر بـه تغييـري      . هستند

شود يا در تحليل هاي تونيس افزايش كمي رفتار اجتماعي منجر به تغييـري   كيفي در زندگي اجتماعي مي

انسانهايي كه در يـك جامعـه   . (Hoogvelt, 1976:11)شود  كيفي در شكل سازماندهي روابط اجتماعي مي

سنتي زندگي مي كنند، وظايف محدود اجتماع ساده اي را كه متكي بر گروه هاي خـانوادگي يـا كالنهـاي    

در ايـن  . دهند و از لحاظ شيوه عمل، تفكر و باورها شبيه به هـم هسـتند   ساكن در دهكده است، انجام مي

يوه زندگي ساده و باورهايي است كه در درون ايـن جامعـه و   شرايط، به هم پيوستگي اجتماعي متكي بر ش

 (Mechanical solidarity)» انسـجام مكـانيكي  «دوركيم اين گونه انسـجام را  . بين ساكنين آن رايج است

الگوهـاي  بـا  مكانيكي از اين جهت كه گروههاي جدا از هم، تشابه زيادي بـا هـم دارنـد و خـود را     . نامد مي

  .دهند رها و باورهاي سنتي، تطبيق ميانعطاف ناپذير هنجا

انـد، بلكـه    كه آنان شديداً بـه يكـديگر وابسـته   تشابه گروهها در درون جامعه سنتي، بدين معني نيست 

كامالً عكس اين قضيه صـادق اسـت؛ يعنـي هـر گروهـي، گرچـه شـبيه سـاير گـروه هاسـت، امـا نسـبتاً             

را ... ها، كنترل اجتمـاعي، دفـاع و   پرورش بچه ايف مربوط به كشاورزي،خودكفاست و اعضاي آن تمامي وظ

به عبارت ديگر، تقسيم كار، محدود است و در چهارچوب توانايي هاي افراد گروه قـرار  . دهند خود انجام مي

بنابراين هر گروه، در عين حال كه يك واحد متمايز است، بخشي از يك جامعـه بزرگتـر نيـز بـه     . گيرد مي

  . نامد مي (Sagmental Society)» جامعه چندبخشي«الت را دوركيم اين ح. شمار مي رود



 

گيري جوامع جديد، دوركيم معتقد بـود، بـا تحليـل رفـتن شـيوه زنـدگي        و اما در مورد چگونگي شكل

شود، رقابت بين افراد، جهت دسترسي به منابع نسـبتاً   سنتي كه از فزوني تعداد و تراكم جمعيت ناشي مي

رسد، عزمـي اجتمـاعي بـراي     هنگامي كه اين رقابت به شديدترين حالت خود مي. كمياب، افزايش مي يابد

منطبق شدن با شرايط موجود در جامعه، پديد مي آيد و سرانجام از طريق افزايش تدريجي در تقسيم كـار  

به اين ترتيب كساني كه نقش توليدكننده را به عهـده دارنـد، مـي    . اجتماعي، اين مطابقت حاصل مي شود

  .منابع جديدي را به وجود آورند و سايرين نيز در ديگر حوزه ها مي توانند به فعاليت بپردازند توانند

بنابراين تقسيم كار موجب پيچيده تر شدن و افزايش وابستگي متقابل در ميان مردم مي شود و همـان  

ي انجام وظايف گونه كه سلول ها در جريان رشد بدن، از هم تفكيك مي شوند و اندام هاي تخصصي را برا

گيري نهادهـاي تخصصـي از قبيـل مـذهب،      ماعي نيز موجب شكلويژه اي تشكيل مي دهند، تفكيك اجت

شود كه با هر يك از اين امور سر و كار دارنـد   است، آموزش و پرورش و غيره توسط كساني ميياقتصاد، س

در جامعـه  . ت، پديد مي آورداس (Organic Solidarity)» انسجام ارگانيك«و جامعه جديدي را كه داراي 

جديد، هر جزء، مثل يك ارگانيسم طبيعي، كاركرد خاصي را به عهده دارد و در ارتباط با ساير اجـزا عمـل   

وجود فعاليتهاي پيچيده و متنوع در اين جامعه و نقشي كـه قواعـد اجتمـاعي در راهنمـايي ايـن      . مي كند

ر جامعه مذكور، قواعد اجتماعي، نسبت به قواعد جامعـه  گونه فعاليتها، ايفا مي كنند، موجب مي شود كه د

اين بدين معني است كـه افـرادي كـه در جامعـه جديـد      . سنتي، از انعطاف پذيري بيشتري برخوردار باشد

. زندگي مي كنند، در چهارچوب وسيعي از قيود اخالقي قرار دارند و داراي آزادي عمـل بيشـتري هسـتند   

نانچه آرزوهاي فرد پاي خود را از قانون اخالقي عام فراتـر گذارنـد، خطـرات    البته دوركيم معتقد بود كه چ

بالقوه اي براي جامعه ايجاد مي شود كه مهمتـرين آنهـا نارضـايتي افـراد از زنـدگي، و اضـمحالل بـه هـم         

بنابراين وي پيشنهاد مي كند براي جلوگيري از وقوع اين امر، همنوايي با قواعـد  . پيوستگي اجتماعي است

  .خالقي جمعي جامعه، مورد تشويق قرار گيردا

  :برخي از جنبه هاي كليدي نظريه دوركيم عبارتند از

تأكيد بر نظام هاي اخالقي و هنجارها به عنوان سنگ بناي انسجام اجتماعي، اعم از انسجام مكانيـك   -

  .يا ارگانيك

پـذيري، اگـر    انعطـاف . ديـد پذيرش تجدد به عنوان يكي از مظاهر انعطاف پذيري فرهنگي در جامعه ج-

چه آزادي عمل بيشتري به فرد اعطا مي كند، ليكن بالقوه مي تواند منبعي براي محروميـت و ناخشـنودي   



 

كم و رشـد جمعيـت، بـه    االبته نظريه دوركيم، در ارتباط با گذار به تجدد، غيـر از تـر  . فرد نيز به شمار آيد

  .كند مسائل ديگري اشاره نمي

  ماكس وبر

مانند دوركيم، در پي تبيين ظهور صنعتي شدن بود، با اين تفاوت كه وي، اين پديده را صـرفاً  وبر نيز ه

در اروپاي غربي بررسي كرد و درصدد يافتن پاسخي مناسب براي اين سـوال بـود كـه چـرا سـرمايه داري      

اقعـه، بـه   اساسي اين وبعدها خود او در تبيين علت . صنعتي فقط در اقتصاد اروپاي غربي مسلط شده است

وجود فرايند فرهنگي خاص جامعه غربي، كه همانا سازماندهي عقالئي كـار، بـه منظـور تثبيـت سـوددهي      

مدام و انباشت سرمايه است، اشاره مي كند و تحقق ايـن امـر را منـوط بـه انجـام اعمـالي مـي دانـد كـه          

، ايجـاد گسـترش از طريـق    شناسايي كارآمدترين شيوه هاي اسـتفاده از سـرمايه  : مهمترين آنها عبارتند از

  .تقليل هزينه و اقدام به سرمايه گذاري هاي دائمي و تالش در جهت برآورده ساختن تقاضاي مشتريان

وبر با توجه به نتايج درخشاني كه فعاليتهاي اقتصادي عقاليي، به بار آورده بود، اين نكته را مطرح كـرد  

اي همـواره در سراسـر دنيـا     زيرا چنين انگيزه. ستت اندوزي نيكه عامل اصلي موفقيت هاي اقتصادي، ثرو

اما آنچه اين انگيزه را به سوي سرمايه گذاري هاي وسيع تـر سـوق   . در معامالت تجاري وجود داشته است

  .است كه در ايجاد آن، مذهب تأثير بسيار داشته است» روح سرمايه داري«داده است، حاكميت 

كنـد كـه حسـابگري و سـخت      پروتستان و روح سرمايه داري، ادعا ميوي در اثر معروفش به نام اخالق 

كوشي تجار غربي، با بسط اخالق پروتستان مورد تشـويق قـرار گرفـت و بـا دكتـرين جـان كـالوين قـوت         

خداونـد از قبـل،    -است» سرنوشت«كه محور اساسي آن، اعتقاد به  -بر اساس اين دكترين. بيشتري يافت

مشخص كرده است و بنابراين رستگاري را نمـي تـوان از طريـق انجـام كارهـاي       افراد رستگار و دوزخي را

اما همين عدم اطالع افراد از اينكه آيا جزو برگزيدگان هستند يـا  . نيك يا عمل به فرايض ديني حاصل كرد

بـيم و   كند كه به اعتقاد وبر، تنها راه از بين بردن اين خير، همواره نوعي هراس رستگاري در آنها ايجاد مي

زيـرا موفقيـت، نشـانه اي از برگزيـده بـودن اسـت و در مقابـل،        . نگراني، تالش براي كسب موفقيت اسـت 

به اين ترتيب، طبق گفته وبر، اين گونـه  . هرگونه سستي، تن آسايي يا قصور، نشانه اي از لعنت ابدي است

يم بودنـد، بـه نـوعي اخـالق     دلواپسي هاي مذهبي كه همه پروتستان ها در سراسر اروپاي غربي در آن سه

كاري مبدل شد كه با روحيه سرمايه داري نيز سازگار بود و سرانجام به توسعه جامعه سرمايه داري جديـد  

  .منجر شد



 

آنچه در نظريه وبر، قابل اهميت به نظر مي رسد، اين است كه وي توسعه جامعه غربـي را بـيش از هـر    

  .اد توسعه اين اصول مي داندچيز مديون حاكميت اصول عقالني و هدايت افر

  :اشاعه گرايي

ـ  وسـيله گروهـي از دانشـمندان، از     هدر اواخر قرن نوزدهم، تحليلهاي تك خطي توسعه تكامل گرايان ب

در فرانسه و فردريك را تـزل   (Gabril Tarde)در امريكا، گابريل تارد  (Franz Boas)جمله فرانتس بوآس 

(Friedrich Ratzel) نتقاد قرار گرفتدر آلمان مورد ا .(Heine-Geldern, 1972:169)  

توانـد از يـك جامعـه در     اشاعه گرايان معتقد بودند كه الگوها و عناصر فرهنگ مادي و غير مـادي، مـي  

مقطع خاصي از تاريخ آن به ساير جوامع گسترش يابد، نه اين كه در جوامع گوناگون مسـتقالً بسـط پيـدا    

كننده يك الگو يا عنصر فرهنگي اسـت، ديگـر    پي اشاعه فرهنگي، دريافتي كه در از اين رو، جامعه ا. كند

دهنده آن عنصر با الگوي فرهنگي است نمـي باشـد بنـابراين     سعه اش همانند جامعه اي كه اشاعهمسير تو

  .مسير توسعه تك خطي نيست

  :تكامل گرايي -نو

تحليلي تكامل گرايان كالسيك و بـا  تكامل گرايان با برگرفتن برخي از عناصر  -نيمه دوم قرن بيستم نو

آنچه از تكامل گرايان كالسيك گرفته شد، بررسـي  . اجتناب از برخي از ضعفهاي تحليلي آنها پديدار شدند

تطبيقي تكامل جوامع با تكامـل ارگانيسـمهاي زيسـتي و همچنـين مفـاهيمي چـون تفكيـك اجتمـاعي،         

و آن بخش از تحليلهاي تكامل گرايـان كالسـيك   . تخصص گرايي، انسجام و افزايش ظرفيت و توان بقا بود

ه نسبت به پيشرفت جوامع بشري و ديگـري ايـده تـك خطـي     شد، يكي ايده خوش بينان كه كنار گذاشته

اين اعتقاد كه بشر، در مسيري كه از الزامهاي اخالقـي را تـأمين كنـد    ... «. بودن مسير توسعه و تكامل بود

ايـده خـوش بينانـه اي از پيشـرفت     ... باشد و حركت خواهـد كـرد  حركت كرده است، در حال حركت مي 

كه قرن بيستم، كه شاهد دو جنگ جهاني، بمب اتم و ريشـه كنـي تـام و تمـام نژادهـا بـوده       ] بود[بشري 

تكامل گراهـا از تأكيـد بـر مـوارد      -پس نو (Hoogvelt. 1976:13)» .توانست آن را بپذيرد است، ديگر نمي

  .كردند اخالقي پيشرفت اجتناب

تكامل گرايان اعالم داشتند كه مسير تكامل مي تواند در جوامع مختلف متفـاوت باشـد، در بعضـي     -نو

ورت زيگ زاگ و بعضي به گونه جهشي يا منقطع ممكن است ايـن  صكوتاه تر و در برخي بلندتر؛ بعضي به 

  .مسير را طي كنند



 

كامل، تمايزي اساسي بين تكامـل عـام و   تكامل گرايان ضمن پذيرش چند خطي بودن مسير ت -البته نو

فرآيند تكاملي آن نشان دهنده سلسله مراحلي عام براي همه جوامع به طـور  . تكامل خاص قايل مي شوند

براي مثال، پارسونز پنج مرحله عام تكامل را از هـم تفكيـك مـي كنـد و اظهـار مـي دارد كـه        . كلي است

بـا افـزايش ميـزان تفكيـك     ) پنجمـين مرحلـه  (درن پيشروي جوامع از مرحله بدوي به سـمت مرحلـه مـ   

اجتماعي، تخصص گرايي، و افزايش توان جامعه براي تطبيـق دادن خـود بـا شـرايط محيطـي خـارجي و       

لذا جوامع در هر مرحله معـين، از درجـه مشـابهي از تفكيـك     . افزايش ظرفيت جامعه براي بقا همراه است

 .Giddensو  Hoogvelt. 1976و  Harrison. 1991(نـد  تـوان تطبيـق و ظرفيـت بقـا برخوردار    اجتماعي، 

نوآوريها و پيشرفتها از يـك جامعـه بـه جامعـه ديگـر      اما در تكامل هر جامعه خاص، به علت اشاعه ) 1989

در اينجا نكته قابل توجه آن اسـت  . امكان كوتاه تر شدن مسير توسعه و تكامل يا حركت جهشي وجو دارد

تواند متفاوت و گوناگون باشـد،   اين كه مسيرهاي توسعه و تكامل ميگرايان گو  تكامل -كه در تحليلهاي نو

به اين معني، تلويحاً نوعي ايـده يكسـان بـودن مسـير     . (Bernstein, 1971:147)مقصد هميشه يكي است

  .تكامل گرايان نيز وجود دارد -كلي و مراحل آن در جريان عام تكامل، در تحليل هاي نو

  :كرديكار -مكتب ساختاري

تكامـل گـرا و از طـرف ديگـر يكـي از طـرح        -اين مكتب از طرفي مطرح كننده اصـلي تحليلهـاي نـو    

در اين مكتب، طبق تحليلهاي بنيان گذار آن، تـالكوت پارسـونز، جامعـه    . كنندگان اصلي نظريه نظامها بود

ه هم مرتبط كـه در  يعني مجموعه اي از اجزاي متقابالً به هم وابسته يا ب: به منزله يك نظام تلقي مي شود

هر نظام اگـر بخواهـد    (Abercrombie. N, 1984: 199). جهت حفظ يكپارچگي آن مجموعه كاركرد دارند

 Functional)اين نيازها كـه پارسـونز آنهـا را الزامهـاي كـاركردي      . دوام يابد، بايد چهار نياز را تأمين كند

prerequisites) نامد به قرار زير است مي:  

  .(adaptation)هر نظام بايد خود را با محيط خود تطبيق دهد  -1

 goal). هر نظام بايد وسايل بسيج منابع خود را بـه منظـور دسـتيابي  بـه اهـدافش داشـته باشـد         -2

attainment)  
هر نظام بايد هماهنگي داخلي اجـزاي خـود را حفـظ كنـد و راههـايي بـراي پـرداختن بـه مسـئله           -3

نظام اجتماعي از خرده نظامهاي متقابل وابسـته بـه هـم تشـكيل     .  ء با ساير اجزاء بيابدناهماهنگي يك جز

بـه  . مانـد  شده است و تا زماني كه اجزا كاركرد مثبتي براي كل داشته باشـند، جامعـه متعـادل بـاقي مـي     

  (Integration). عبارت ديگر بايد انسجام خود را حفظ كند



 

 Pattern)كنتـرل كننـده نظـام را حفـظ كنـد      رين اصول يا الگوهاي هر نظام بايد عاليترين يا باالت -4

maintenance) .     به عبارتي بايد خود را در وضع تعادل نگه دارد بنابراين رابطه بـين اجـزا و كـل جامعـه و

 ,Craibو  peet, 1991:22و  parsons, 1966:28. (رابطـه اجـزاء بـا هـم يـك ارتبـاط كـاركردي اسـت        

1992:43.(  

  ياي نظريه نوسازياصول و قضا

شناسـان و   جامعـه ه يـژ بـه و  -عده اي از دانشمندان علوم اجتمـاعي  1960و اوايل دهه  1950در دهه 

هان سوم ارائه كردند كـه عمومـاً   كشورهاي ج هفرضيه هايي را درباره راه هاي توسع -اقتصاددانان آمريكايي

پايه هاي ايـن ديـدگاه   . شناسي آمريكايي بودكاركردگرايي حاكم بر جامعه  -م از ديدگاه ساخت گراييهلم

  :بر پيش فرض هاي زير بنا شده است

  .تغييرات اجتماعي همه جوامع بشري، در مسير واحد و تكاملي صورت مي گيرد -1

  .اين تغييرات اجتماعي، بر اساس الگوي توسعه غرب و فرايند تاريخي آن، تحقق مي پذيرد -2

در همه جوامع، خط سير واحدي را پشت سر مي گذراند، پس جوامـع  از آنجا كه تغييرات اجتماعي  -3

  .اند ه جوامع عقب مانده به سر مي بردهپيشرفته غرب نيز، زماني در وضعيتي مشاب

تنها راه رهايي جوامع از عقب ماندگي، الگو قرار دادن فرايند تاريخي توسعه يافتگي غربي در انجـام   -4

  .است كليه اقدامات اقتصادي و اجتماعي

عامل اصلي عقب ماندگي، عوامل دروني مربوط به اين جوامع است و ارتباطات خارجي در پيـدايش   -5

  ).348، 1372فروغ، ا(آن، هيچگونه نقشي ندارند 

  :مايرون وينر، تنوع ديدگاه ها را در تعريف نوسازي، مورد توجه قرار داده و مي نويسد

بـه عنـوان مثـال    . از جنبه هاي نوسازي توجه كـرده انـد   هر يك از رشته هاي علوم اجتماعي، به يكي«

رجه اول، كاربرد تكنولوژي به دست انسان براي نظـارت بـر منـابع طبيعـت و     اقتصاددانان، نوسازي را در د

جامعـه شناسـان و انسـان شناسـان     . سـرانه مـي داننـد   فراهم كردن وسايل الزم جهت افزايش رشد بازده 

تمايز جوامع جديد، به نحوه پديد آمدن ساخت هاي نو، براي عهده دار شـدن   اجتماعي، با اشاره به تنوع و

وظايفي كه به دنبال پيدايش مشاغل جديد مطرح خواهند شد و نيـز پيچيـدگي دسـتگاه هـاي آمـوزش و      

عـالوه بـر اينهـا    . پرورش نوين و ايجاد انواع اجتماعات، در ساخت هاي اجتماعي عالقـه نشـان مـي دهنـد    

افـزايش كشـاكش هـا    : از قبيلجريان نوسازي را نيز  همچنين بعضي از جنبه هاي مخرب جامعه شناسان،



 

اي، مـورد   ، تنـازع هـاي نـژادي، مـذهبي و طبقـه     هاي رواني، خشونت، طالق، خالف هـاي جوانـان   بيماري

دانشمندان علوم سياسي، به اين جنبه بيشتر در ارتباط با مسائل سـاختمان ملـت و   . مطالعه قرار مي دهند

  ).1، 1353وينر، (» حكومت پس از آغاز نوسازي، توجه مي كنند

  :سيرين ادوين بلك با ديدي انتقادي در تعريف نوسازي مي نويسد

... يك سلسله تغييرات پيچيده و مـرتبط بـه هـم در شـيوه زنـدگاني انسـان،       : نوسازي عبارت است از«

ياري جهات، اميدهاي بسياري را براي همچنين نوسازي قسمتي از يك تجربه جهاني است كه گرچه از بس

رفاه و سعادت آينده بشر ايجاد كرده است، ليكن در برخي موارد، اثرات مخربي نيز به دنبال داشـته اسـت؛   

اري از ارزش هـاي بشـري بـوده اسـت، امحـاء      ياز بين بردن الگوهاي قديمي زندگي كه قرن ها جايگاه بس

زندگي روستايي و خانوادگي، ايجاد پديده انفجار جمعيـت و بـه   امپراطوري ها و كشورها، بر هم زدن شيوه 

  ).26، 1353وينر، (» تبع آن نارسايي و كمبود غذا از جمله اثرات سوء نوسازي، به شمار مي روند

  :استفان واگو، فرايند نوسازي را اينگونه تعريف مي كند

گـذار همـراه بـا     اين. عتي شدن استين، به مرحله صننوسازي، انتقال جوامع از مرحله اتكا صرف به زم«

  .توسعه تكنولوژي صنعتي پيشرفته و جهت دهي آن توسط نظام هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي است

براي مثال فراينـد نوسـازي، در ميـان    . امل قطعي فرايند نوسازي نيستعالبته صنعتي شدن هميشه ... 

بنـابراين مـي تـوان گفـت، هـدف از      . آغـاز شـد   ملت هاي آسيايي و آفريقايي، با ايجاد نظام سياسي مدرن

انتقال در جريان تحقق نوسازي، ايجاد ساختار اجتماعي و پخش هنجارها و ارزش هـاي جديـد، از طريـق    

  ).165-6، 1372واگو، (» آموزش است، و توسعه صنايع معموالً عد از انجام اين امور به وجود مي آيد

نوسازي اقتصادي و نوسازي اجتمـاعي، كـه در   : معرفي مي كند فرانسيس آبراهام، دو نوع نوسازي را. ام

وليد ناخالص ملي، سهم بخش هاي اقتصادي در اين توليد، سطح مصـرف  ت: نخست، مسائلي از قبيلبخش 

يا استاندارد زندگي، بهره وري نيروي كار، درجه شهرنشيني، نسبت سرمايه به كار، سـهم جمعيـت شـاغل    

نسبت منابع انرژي غيرحيواني به منابع انرژي حيواني مطـرح مـي شـود و در     در فعاليتهاي غيركشاورزي و

ييـر در نگـرش هـا و    بخش نوسازي اجتماعي؛ مسائلي چون، تغييرات اجتمـاعي بـا برنامـه، دنيـاگرايي، تغ    

هاي عمومي سنگين در زمينه آموزش، انقـالب علمـي از طريـق گسـترش ابـزار ارتباطـات،        رفتارها، هزينه

  .(Abraham, 1980,5-10). شدن كاركردي، مورد بررسي قرار مي گيرد يو تخصص تمايز ساختي

  



 

  

  مدل فرهنگي 

در اين مدل، ضمن تأكيد بر اهميت متغيرهـاي سـاختي، ارزشـهاي فرهنگـي بـه عنـوان پـيش شـرط         

وي از نظريـه هـاي مـاكس وبـر، ارائـه      رطرفداران اين مـدل بـه پيـ   . دستيابي به نوسازي معرفي مي شوند

  .اي از ارزش هاي فرهنگي الزم براي نوسازي جوامع در حال توسعه را ضروري مي دانند مجموعه

  مدل روانشناختي

اي براي تحقق  لوب در ساخت شخصيتي افراد، مقدمهبر اساس اين مدل، ايجاد يك سلسله تغييرات مط

سـعه اقتصـادي   طبق نظرمك كله لند، يكي از عوامل مهم در ايجاد تو. نوسازي در يك سيستم معين است

به اين معنا كـه وجـود ايـن نيـاز، افـراد      . كشور، به وجود آوردن انگيزه نياز به كسب موفقيت در افراد است

  .مبتكر و فعال را، به فعاليت وادار خواهد داد و به تبع آن، ايجاد توسعه اقتصادي تسريع خواهد شد

  مدل فرايند

تغييـر اجتمـاعي، از تناسـب نظـام هـا و يـا سـاخت        اين مدل، برعكس مدلهاي قبلي كـه بـراي ايجـاد    

شخصيتي بحث به ميان مي آورنـد، بـر حسـب فراينـدهاي انتشـار يابنـده خاصـي ماننـد دنيـايي شـدن،           

، 1372افـروغ،  (شهري شدن و غربـي شـدن در جسـتجوي تصويرسـازي اسـت       ارتباطات، صنعتي شدن،

325.(  

و تجـدد   (Tradition)چگـونگي رابطـه سـنت    از آنجا كه اساسي تـرين موضـوع در ديـدگاه نوسـازي،     

(Modernity)     كـه از سـوي    -است، نظريه پردازان نوسازي براي توضيح توسـعه، از تمـايز سـنت و تجـدد

چنين استدالل به عنوان مثال، دوركيم اغلب . استفاده مي كنند -كالسيك ارائه شده استجامعه شناسان 

وق بـه  بمعه سنتي به موسسات اقتصادي پيچيده جديد، مسـ ميكند كه انتقال از روابط اقتصادي محدود جا

  .تغيير در ارزش ها، نگرشها و هنجاريهاي پيشين مردم است

ايـن ارزشـها   . بنابراين توسعه منوط به جايگزيني ارزشهاي جديد به جاي ارزشهاي سنتي و بدوي است

  :در جامعه سنتي عبارتند از

  .فقدان توانايي فرهنگي براي انطباق با شرايط جديدتسلط ارزش هاي سنتي در ميان مردم  -الف

اهميت نظام خويشاوندي در كنترل روابط اقتصادي، سياسي و قانوني و نقـش روابـط خويشـاوندي     -ب

  .در تعيين موقعيت اجتماعي افراد



 

  .حاكميت رويكرد تقديرگرايانه و خرافي بين اعضاي جامعه سنتي نسبت به جهان -ج

  :د نيز داراي ويژگي هاي زير استدر مقابل، جامعه جدي

  .كنار گذاشتن سنتهاي غيرضروري و به طور كل، آنچه مانع از پيشرفت هاي فرهنگي است -الف

كاهش اهميت نقش روابط خويشاوندي در تعيين موقعيت اجتمـاعي افـراد و مشـخص شـدن ايـن       -ب

  .موقعيت از طريق ميزان تالش و سخت كوشي آنها

نگري و بدعت گذاري در ميان اعضاي جامعه و داشتن رويكرد علمي نسـبت   حاكميت روحيه آينده -ج

  .(Webster, 1990:54). به جهان

عالوه بر ايجاد تغيير در ارزشها و نگرشهاي جامعه سـنتي، يكـي ديگـر از عامـل مـوثر در شـكل دهـي        

ويكـرد روان  ر لرنر از جمله كسـاني اسـت كـه بـا اتخـاذ     . توسعه، تأكيد بر نقش عوامل روان شناختي است

  .اجتماعي، به تبيين چگونگي انتقال از جامعه سنتي به جامعه جديد، پرداخته است -شناختي

است؛ جامعه اي كه از طريق جريان تراوش فرهنگي، از سوي » جامعه انتقالي«وي معتقد به وجود يك 

ه، همـدل  بـه نظـر او، ايـن جامعـ    . رفتـه اسـت  گبخش هاي پيشـرفته تـر جهـان، در معـرض تجـدد قـرار       

(Empathetic)     او . است و همدلي متضمن استعداد ادغام در نقشهاي جديد و تشـويق بـه مشـاركت اسـت

جامعه اي كه همدلي بيشتري را به نمايش ميگذارد، بيشتر در فراينـد نوسـازي درگيـر خواهـد     : مي گويد

عـداد افـرادي كـه از    بـه عقيـده وي در جامعـه جديـد، ت    . شد و احتماالً زودتر به تجدد دست خواهد يافت

  .استعداد همدلي بااليي برخوردارند، بيشتر از جامعه سنتي است

    براي شناسايي متغيرهايي كه نقش اساسي در توسعه دارند، برخي تحليل گران بـر عوامـل

 دلنـ  هك كلمانند م(عوامل روان شناختي  و برخي) Rostowمانند روستو (اقتصادي تأكيد ورزيده اند 

MC clelland  هگن وHagn (    و برخي عوامل جامعه شناختي را مورد تأكيـد قـرار داده انـد)  ماننـد

  ).Eisenstadtشتاد نو آيز Hoselitz، هوزليتز Levy، لوي Smelserو اسملسر  Parsonsپارسونز 

  انتقادات وارد بر نظريه نوسازي

نظريه نوسازي، در طول دهه هاي پنجاه تا هفتاد ميالدي، با استقبال گسترده صاحب نظـران و نظريـه   

به نحـوي كـه تقريبـاً در تمـامي حيطـه هـاي زنـدگي        . پردازان توسعه و عالمان علوم اجتماعي مواجه شد

امـا  . قرار گرفـت  اجتماعي، مظاهر و نمودهاي تغيير و دگرگوني، بر اساس اين نظريه مورد بررسي و تفسير

به تدريج آنچه به عنوان لوازم نوسازي، يا توسعه بر مبناي نوسازي مطرح شده بـود، مـورد ترديـد و شـك     



 

از . علمي ناقدان علوم اجتماعي قرار گرفت و مقاالت و كتابهاي متعددي در مورد ارزيـابي آن نگاشـته شـد   

يـاي دانشـگاه شـيكاگو و يكـي از صـاحب      اسـتاد جغراف  -جمله اين منتقدين مي توان به نورتن گينزبـرگ 

وي در مقاله اي با نـام شـهر و نوسـازي، بـه بررسـي چگـونگي شـهري شـدن         . اشاره كرد -نظران نوسازي

(Urbanization) به معناي تغيير و مهمتـر از   -كلمه عدر تعبير جام -و توسعه پرداخته است و نوسازي را

ند كه خواه ناخواه، يكـي از پيامـدهاي آن، ايجـاد مفهـوم     همه، پيچيدگي فوق العاده روابط اجتماعي مي دا

زيرا شهرها، مكاني براي توليد انبوه تـر، كاالهـا و خـدمات متنـوع تـر و تمـاس       . شهر و توسعه شهرهاست

  .بيشتر افراد با يكديگر است

رها بـا  آنگاه گينزبرگ با استناد به شواهد تاريخي، نشان داده است كه همواره در طول تاريخ، توسعه شه

بدين معنا كه نتيجه هر تغيير بزرگـي در تـاريخ، اسـتفاده    . مفهوم نوسازي مناسب زمان، همگام بوده است

اين امر به نوبـه  . معقول تر از منابع، و افزايش كارايي توليد كاال و خدمات، و فزوني عمل متقابل بوده است

مقصـود  . داشـته انـد، تـوأم مـي باشـد     خود، با رشد شهرها و نقشي كه شهرها در جوامع معين بـه عهـده   

نيست، بلكـه   هرنشينيشگينزبرگ از طرح اين مسائل، ذكر اين نكته است كه الزمه توسعه يافتگي، توسعه 

  .توسعه شهرنشيني، خود معلول نوسازي و صنعتي شدن است

  :عبارتند از» همبستگي شهري شدن و نوسازي«سه انتقاد اساسي ديگر بر فرضيه 

ر، صرفاً بر اساس مطالعه روند تكوين، تحول و توسعه شـهر در كشـورهاي غربـي ارائـه     فرضيه مذكو -1

خصوصـاً در مـورد    -شده است و در اين ميان به اختالفات موجود ميان كشورهاي غربي با سـاير كشـورها  

  .توجه نشده است -تفاوتهاي ساختاري در شرايط اقتصادي و اجتماعي خاص ملل توسعه نيافته

نق اقتصادي منجر نمـي شـود، بلكـه نـرخ بـاالي بيكـاري       ورنشيني، هميشه به توسعه و رنتايج شه -2

پنهان، اشتغال حاشيه اي، ازدحام بيش از اندازه جمعيت و بحرانهاي فرهنگي، از جمله تبعـاتي اسـت كـه    

  .در نظريه نوسازي ناديده گرفته شده است

اه نيسـت، بلكـه مطـابق گـزارش     نرخ سريع شهرنشيني هميشه با نرخ سـريع صـنعتي شـدن همـر     -3

گاه موجب انتقال مردم از اشتغال كشاورزي با بازده پـايين، بـه بخشـهاي ديگـر اشـتغال چـون       «: يونسكو

، 1372افـروغ،  (» ده آن نيز پايين اسـت توليدات دستي و خدمات محلي در مناطق شهري مي شود كه باز

323.(  

  



 

  

  :نوساي شده است، كه عبارتند از در يك ارزيابي ديگر، سه انتقاد اساسي از نظريه

نظريه نوسـازي، جهـت گيـري يكسـويه بـه منـابع نظـام سـرمايه داري غـرب خصوصاًآمريكاسـت            -1

(Larrain, 1989:86).  

بخصـوص روابـط    -اين نظريه، با تأكيد بر عوامل داخلي و دروني عقب ماندگي، نقش عوامل بيرونـي  -2

 ;Etzioni; 1981:49). ناديـده مـي گيـرد    -بين الملل را كه مبتني بر توزيع نابرابر قـدرت و ثـروت اسـت   

Harrison, 1991:9).  

زيـرا ايـن نظريـه، تقليـد از رونـد       .بنيان نظريه نوسازي، تشابه ساختاري جوامع به طور كلي اسـت  -3

حـال  . تاريخي حركت غرب به سوي توسعه را راه حل اساسي توسعه كشورهاي عقـب مانـده مـي شناسـد    

  .(Eisenstadt, 1966:1). آنكه اين تشابه و يكساني به هيچ عنوان قابل اثبات نيست

  :ه نوسازي وارد مي كندآندرو وبستر در مقدمه بر جامعه شناسي توسعه، انتقادات زير را بر نظري

سنتي و مدرن، آنقدر مـبهم اسـت كـه اصـطالحي     : برخي از اصطالحات اساسي اين نظريه، از قبيل -1

، اصـطالحي  »سنتي«به عنوان مثال برچسب . است كه نمي توان در طبقه بندي جوامع، از آن سود جست

دي و سياسـي بسـيار متفـاوتي    اقتصا -است كه طيف وسيعي از جوامع غيرصنعتي را كه ساختار اجتماعي

  .(Etzioni, 1981:52; Larrain, 1989:20). گيرد دارند، در برمي

ز اجتمـاعي  ياين نظريه توضيح بسيار كمي درباره چگونگي توسعه برخي جوامع و مكانيسم روند تما -2

  .(Hoogvelt, 1976:50). موجود ارائه مي كند

، نميتـوان بـه راحتـي ايـن     »جديـد «و » سـنتي «حتي در صورت پذيرش اصطالحاتي نظير جوامع  -3

زيرا مطابق ادعاي نظريـه مـذكور،   . كند، كامالً از هم منفك كرد جوامع را آن گونه كه اين نظريه مطرح مي

در حـالي كـه   . همگام با توسعه جوامع، دنياي سنتي نيز تحت فشار ارزشها و نگرشهاي جديد قرار ميگيـرد 

مي دهند رشـد اقتصـادي و ظهـور تجـدد، ضـرورتاً بـه معنـاي تـرك          شواهد بسياري وجود دارد كه نشان

همچنين شواهد ديگري نشان مي دهند كـه  . الگوهاي كنش، ارزش ها و باورهاي به اصطالح سنتي نيست

در جامعه صنعتي جديد، ارزشهاي سنتي نه تنها هميشه مانع توسعه نيستند، بلكه واقعاً نقش مهمـي را در  

  ).110، 1373قوام، . (نندك جهت پيشرفت ايفا مي



 

مالزمت صنعتي شدن و شهرنشيني و به دنبال آن، ضـعف نظامهـاي خويشـاوندي گسـترده، مـورد       -4

زيرا به همان نسبت كه مردم به ايجاد خانواده هاي هسته اي عالقمنـد مـي شـوند، شـواهدي     . ترديد است

كسـاني كـه در جسـتجوي كـار بـه      نيز موجود است كه در ميان افراد طبقه پايين و طبقه متوسـط و نيـز   

بنـابراين نمـي تـوان بـه     . شهرها مهاجرت كرده اند، خانواده گسترده، يك منبع مهم حمايتي تلقي ميشود

طور قطع بيان كرد كه شهرنشيني، روابط خويشاوندي را تغييـر داده و خـانواده گسـترده را كـامالً ويـران      

 ,Larrain). تعديل يافته تري، ادامه حيات مي دهند ولي شايد بتوان گفت، اين روابط با شكل. كرده است

1989:90).  

تعبيـر  و قرار دادن اين انگيـزه در كـانون رشـد اقتصـادي،     » انگيزه موفقيت«تحليل مك كله لند از  -5

زيرا وبر فعاليت ناشي از توجه بـه رسـتگاري در ميـان پروتسـتان هـا را عامـل       . ناصوابي از نظريه وبر است

در حالي كه مك كله لند بـا تقليـل دادن دلواپسـي    . رمايه داري عقالني تلقي كرده استمهمي در ظهور س

  .گيرد مذهبي، اهميتي را كه وبر براي اين دلواپسي قائل بوده ناديده مي

صحت اين عقيده كه فرهنگ دهقاني ضرورتاً متباين با توسعه رشـد اقتصـادي اسـت، مـورد ترديـد       -6

البتـه  . واهدي را دال بر محافظه كـاري و تقـديرگرايي دهقانـان ارائـه كـرد     است و نميتوان به طور يقين ش

اين محافظه كاري كه خـود بازتـابي از   . برخي مطالعات، بيانگر وجود نوعي محافظه كاري در دهقانان است

: ناامني در توليدكننده روستايي است، بنا به داليل گوناگوني ايجاد مي شود كه مهمتـرين آنهـا عبارتنـد از   

نـان در نظـام   شيوع بيماريها، مرگ و مير، هواي آلوده، ثابت نبودن درآمد حاصـل از توليـد، اسـتثمار دهقا   

باتي در زمينداري، از اين رو، دهقانان احتماالً بيش از سـاير گروههـاي اجتمـاعي    ث اجتماعي و بي -سياسي

  .(Webster, 1990:49-50). گيرند اقتصادي قرار مي -در معرض تغييرات اجتماعي

چه محافظه كاري ممكن است در اين شرايط ناپايدار بيانگر تـالش در جهـت تثبيـت نـوعي دوام و     اگر 

مطالعات نشـان مـي دهنـد     زنظم باشد، با اين حال، هنگامي كه فرصتها خيلي مساعدتر هستند، بسياري ا

  .كه دهقانان به گونه اي بديع از خود واكنش مثبت نشان مي دهند

انتقادي كه بر نظريه نوسازي وارد است، غفلت اين نظريه از تأثير استعمار و اميرياليزم بـر  مهمترين  -7

در رويكـرد پارسـونز، ايـن احسـاس بـه       (Hoogvelt) چنان كه به قول هوگولـت . ن سوم استممالك جها

كـه  سـت  انسان دست مي دهد كه تاريخ نوع بشر، يك مبادله سعادتمندانه، آرام و صلح آميز عقايـد بـوده ا  

بـدون  . هرجاي ديگري كه تماس بين جوامع وجـود داشـته، برانگيختـه اسـت    پيشرفت را در اينجا، آنجا و 



 

قـوام،  . (آنكه وي در هيچ يك از آثار خود، اشاره اي به سلطه، استثمار، امپريـاليزم و اسـتعمار كـرده باشـد    

1373 ،113.(  

  :به عنوان نتيجه، دو مسأله را مي توان مدنظر داشت

اي از توسـعه اسـت كـه فاقـد دو جـزء اساسـي        نظريه نوسازي به وضوح الگوي بسيار سـاده شـده   اوالً

يعني از نظر تاريخي، اين نظريه از توجه به شواهد تـاريخي  . ي استالعات تاريخي كافي و ديدگاه ساختاط

رشـد  ن برخـي عوامـل بـراي    غفلت مي ورزد، و از نظر ساختي نيز، نسبت به شيوه هـاي خاصـي كـه در آ   

  .ثر است، غيرحساس استاقتصادي مؤ

ثانياً نظريه نوسازي، توجه ما را به نقش ارزشها و نگرشها در انگيزش رفتار مردم و پاسخ آنها بـه تغييـر   

نمايد كه در جايي كـه فرصـتهاي اقتصـادي، نوعـاً خيلـي       كند و اين نكته را مطرح مي اجتماعي، جلب مي

آنچه رعايـاي كشـورهاي جهـان سـوم،     . كند نمي انگيزه موفقيت جلوهمحدود باشند، جاه طلبي، به عنوان 

  .همواره با آن روبرو هستند، ناامني فزاينده آنهاست

از اين رو، رابطه بين ارزشها و بافت اقتصادي، فرايندي پيچيده و پوياست كه بـه گونـه اي نامناسـب در    

ارزشهاي جديد، اقتصـاد  «و » اد سنتيارزشهاي سنتي، اقتص« (Dualism)نظريه نوسازي، توسط دوگانگي 

  .مطرح شده است» جديد

به تعبير دريدا، در غرب هميشه دوانگاري متضاد وجود داشته است؛ يعني يك چيز برتـر از چيـز ديگـر    

مرد برتر از زن، سفيد برتر از سياه، و غرب برتر از شرق، غرب هميشه سعي كرده اسـت در ايـن   : بوده است

  ).19، 1378تاجيك، . (حذف ديگري تعريف كند نه در لحاظ يا جذب ديگريا بفرهنگ، هويت خود را 

  چالش نوسازي و وابستگي در كشورهاي در حال توسعه

رنسانس و پيشرفت صنعتي اروپا در دنياي جديد، همواره اين سـوال را مطـرح سـاخته اسـت كـه چـه       

جود يك نژاد برتر، با قابليت هاي آيا و. عوامل و شرايطي موجب رشد و پيشرفت اين كشورها گرديده است

باالتر موجب اين پيشرفت شده است؟ آيا زمينه هاي مذهبي و اصالح ديني در اروپا، باعـث رشـد و تعـالي    

و پيشـرفت آن  » دگرگوني فرهنگي غرب«را عامل » پروتستانيسم«آن شده است؛ همانگونه كه ماكس وبر، 

» متروپـل «و عقب مانده موجب پيشي گرفتن كشورهاي  ميداند؟ آيا فرايند استعمار كشورهاي جهان سوم

از رسيدن به يك توسعه بازماندند؛ همان گونه كه نظرپردازان عقـب مانـدگي و   » اقمار«گرديد و كشورهاي 

  ماركسيستها به آن اعتقاد دارند؟



 

انتخـاب  در گام اول در برابـر  » الگوهاي رفاهي«فرايند نوسازي و مدرنيزاسيون با هدف رشد و گسترش 

شد بلكه بـه بحـران    سنت يا مدرنيته قرار گرفت اما بحران تنها در نزاع ميان سنت و مدرنيسم خالصه نمي

در زمينه متفاوت اقتصادي و رشد و گسـترش  » الگوي نوسازي«دون ترديد ب .هويت و مشروعيت منجر شد

تـاريخي مغـرب زمـين بـوده     رفاه عمومي، موفق بوده است، اما اين روش كه برخاسته از فرهنگ و سـابقه  

است، تا چه اندازه توانسته است در ديگر كشورها كه لزوماً اين سابقه تاريخي و فرهنگي را به خـود نديـده   

توسـعه اقتصـادي نايـل     ا بهره گيري از روش نوسـازي بـه  اند، موثر افتد؟ هر چند ژاپن، اندونزي و مالزي ب

كمتر  و بهره گرفتند» توسعه«براي رسيدن به » نوسازي«آمده اند و با حفظ ساختارهاي صنعتي، از روش 

تـوان در   ت ميأمي توان در نايل آمدن اين سه كشور به مقامهاي صنعتي در جهان ترديد ورزيد، اما به جر

ترديد كرد، زيرا هنوز در اين كشورها ساختارهاي سياسي و اجتمـاعي  » توسعه«نايل آمدن اين كشورها به 

است؛ بحراني كه اين كشورها با رشـد و توسـعه زودهنگـام بـا آن روبـرو      » بحران« و حتي اقتصادي، داراي

  . هستند

نوسازي، جوامع به صورت خطي از مرحله سنتي به مرحله صـنعتي   (Linear)از اين رو در الگوي خطي 

گانـه رشـد خطـي را    5روسـتو مراحـل   . دارند كه اين حركت، حتمي و برگشت ناپذير است غربي گام برمي

  :گونه توصيف ميكنداين

  دوران آماده سازي جهشي؛ -1

  دوران جهش؛ -2

  حركت به سوي بلوغ؛ -3

  مصرف انبوه؛  -4

  ).62-77، 1373سيف زاده، . (دوران فوق مصرف -5

سرمايه داري ليبرال براي بقا و دوام خود در عرصه معادالت اقتصـادي جهـان، بـا طـرح جهـاني شـدن       

(Globalization) . برآمد كه در نهايت به برتـري و هژمـوني   » گفتمان مدرنيته«گسترش درصدد تعميم و

نوسازي نيست؛ بلكه سخن اين اسـت   بنابراين مسئله اصلي نقد مدل. منجر مي شود) خصوصاً امريكا(غرب 

شود مدلي را كه در زمينه ها و بسترهاي فرهنگي و تـاريخي خـاص بـا شـرايط جديـد اقليمـي،        كه آيا مي

يجاد شده است، بر ديگر جوامع كه چنين زمينه هـا و بسـترهايي در آنهـا نيسـت، تسـري      ، ا...جغرافيايي و

  داد؟ 



 

مـوثر ميدانـد و معتقـد اسـت     » ملت«همانگونه كه منتسكيو، شرايط اقليمي و جغرافيايي را در تشكيل 

ايـن روح  . بودن، عمل كردن، انديشيدن و حس كردن هر جامعه اي مرهون جغرافيا و تاريخ آن است وةشي

ملت، علت جزئي مانند ديگر علتها نيست؛ بلكه برآيندي از مجموع علتهاي جسماني، اجتمـاعي و   كلي يك

ي است كـه  اين شيوه انديشيدن و حس كردن در جوامع، مرهون يك سابقه تاريخي و فرهنگ. اخالقي است

مجموعه آداب، رسوم، هنجارها و ارزشهاي جامعه اي را شكل ميدهد و ابزارهاي تعالي و پيشرفت متناسب 

  .با خود را در درون فرهنگ تعبيه ساخته است

  رهيافت وابستگي در توسعه

ريات تكامل گرايان و مكتـب سـاختاري   ظبه اعتقاد برخي از انديشمندان نظريه وابستگي در واكنش به ن

يا كاركردي نوسازي و توسعه سياسي كه پس از جنگ جهـاني دوم، بـه ويـژه در امريكـا، مطـرح گرديـد،       

بر خالف نظريه نوسازي كه معتقد بود كه جامعه عقب مانده به عنوان جامعه سـنتي، و جامعـه   . عرضه شد

گي ويژگـي  شود، رهيافت وابستگي معتقد اسـت كـه عقـب مانـد     پيشرفته، به عنوان جامعه مدرن تلقي مي

عقـب مانـدگي و توسـعه    . هستند» مدرن«بلكه توسعه يافتگي و عقب ماندگي هر دو وضعي . سنتي نيست

هـيچ  . هر دو با هم پديد آمدند و براي فهم چگونگي پيدايش آن دو بايد به نظم اقتصاد جهاني مراجعه كرد

ول ادغـام اقتصـاد   صـ ي محجامعه اي را نمي توان خارج از متن يك نظام بررسي كرد و وضع عقـب مانـدگ  

از ايـن رو عقـب مانـدگي و توسـعه     . مناطق عقب مانده امروزي در درون نظام سرمايه داري جهـاني اسـت  

نبودنـد؛ يعنـي اسـتثمار بـين     » عقب مانـده «جوامع صنعتي غرب هيچگاه . يافتگي الزم و ملزوم يكديگرند

ري جهـاني را نيـز نمـي تـوان بـه مفهـوم       ماقبل پيدايش نظام سرمايه دا» سنتي«جوامع . المللي نشده اند

عقب ماندگي، وضع كودكي جوامع نيست، بلكه وضع بيماري آنهاسـت و  . معني داري عقب مانده تلقي كرد

. و نتيجه عوامل داخلي نيست؛ بلكه بر اثر پيدايش بازار جهاني عارض شـده اسـت  » مزمن«اين بيماري هم 

و به جاي جوامع سنتي امـروز بايـد از جوامـع عقـب مانـده       بنابراين توسعه نيافتگي نيز حالتي مدرن است

برخي از نظريه پردازان وابستگي بر اين باورند كـه تنهـا راه رهـايي از عقـب مانـدگي مـدرن،       . سخن گفت

بـورژوازي در ايـن   ان معتقدند بر خالف نظرات لنين، انقالب سوسياليستي است، در حالي كه برخي متفكر

  .ليسم استكشورها وابسته به امپريا

ضيح و تبيين تاريخ ونظريه پردازان وابستگي به طور كلي چارچوبها و مفاهيم علم اقتصاد رايج را براي ت

از ديدگاه آنها، نظريه سنتي تجـارت بـين المللـي    . تحوالت اقتصادي كشورهاي عقب مانده نارسا مي دانند



 

در اقتصاد جهاني به كشـورهاي   شد توليديكه بازرگاني آزاد بين المللي را موجب توزيع منافع حاصله از ر

بر اساس اين تحليـل  . توليدكننده مواد خام مي داند، مبين عكس فرايندهاي واقعي در اقتصاد جهاني است

براي توضيح شرايط اقتصـادي و سـازماندهي نيـروي كـار و توليـد در      » پيرامون«و » مركز«بود كه مفهوم 

، 1376بشـيريه،  . (شـد  هضه كننده مواد خـام بـه كـار گرفتـ    كشورهاي صنعتي يا متروپل و كشورهاي عر

378.(  

نظريه وابستگي بيش از آن كه يك رهيافت براي توسعه ارائه كند تئوري انتقادي براي نظريـه نوسـازي   

گيـري از مفـاهيم اسـتعمار،     رض ها و مباني نوسـازي را بـا بهـره   به شمار مي آيد و تالش مي كند پيش ف

با آن كه نظريـه وابسـتگي توانسـته اسـت بـه عنـوان رقيـب        . جهاني خدشه دار نمايدامپرياليسم و اقتصاد 

جدي براي نظريه نوسازي در مطالعات مربوط به مباحث توسعه مطـرح باشـد، در عـين حـال انتقـادات و      

از جمله اين كه نظريه وابستگي  هرگز روشـن  . مشكالت بسياري، از جهت تئوري و عملي متوجه آن است

كـه بـا نظريـات    » چـين «الگوي توسعه . ت كه چگونه ميتوان اين وابستگي را ريشه كن ساختنساخته اس

مـائو بـا طـرح    . ضدامپرياليستي مائو آغاز گرديد، نيز پاسخي روشن بـه تعارضـات نظريـه وابسـتگي نـدارد     

دهقاني، تطبيق نظريات ماركسيستي با شرايط بـومي و ملـي و تحـت تـأثير شـرايط       نظرياتي چون انقالب

تـالش  » فرهنگ چـين «اجتماعي و سياسي چين و همچنين با اثرپذيري از اعتقاد رايج به اصالت عمل در 

مي كرد ماركسيسم را محلي كند و به همين خاطر بود كه وي به ماركسيسم به عنـوان نظريـه اي عملـي    

  ).377همان، . (مي نگريست و همواره بر وحدت عمل و نظر تأكيد مي كرد

ز توسعه چيني گرچه توانست با اتكاء بر نيروهاي داخلـي و تـوده اي، تـا انـدازه اي از     از لحاظ عملي ني

ر اقتصادي بهبود يابد، ولي همچنان ساختارهاي سياسي و فرهنگي توسعه چيني، داراي نارسـايي هـاي   ظن

را بسياري از ساختارها و شالوده هاي زيربنايي فرهنـگ چينـي   » برنامه انقالب فرهنگي چين«. جدي است

  .به چالش كشيده است

  توسعه هماهنگ و چند جانبه

ه عبا مطالعه رهيافت هاي گوناگون توسعه و برداشت هاي متفـاوت كشـورهاي در حـال توسـعه از توسـ     

يافتگي، به نظر ميرسد كه نقش شرايط تـاريخي، جغرافيـايي و عوامـل فرهنگـي و سياسـي در كشـورهاي       

اهميت است و نمي توان با ناديده گرفتن شرايط تاريخي و فرهنگي متفاوت، در رسيدن به توسعه بسيار با 

  .يك كشور به تجويز نسخه اي براي توسعه مبادرت كرد



 

با مالحظه اين واقعيت، گرچه روش نوسازي، با انتقادات و اشكاالت اساسـي در حـوزه تئـوري و عملـي     

ن تئـوري و سـابقه تـاريخي روش    همراه است، اما مي توان با در نظر گرفتن بسـترهاي رشـد و توسـعه ايـ    

نوسازي در كشورهاي غربي، برخي از موارد موثر و مفيد آن برگرفت؛ همان گونه كه مـي تـوان بـا مطالعـه     

من دوري از برخي آفـات و نارسـايي هـاي روش نوسـازي، از ويژگـي هـاي مثبـت و        ض» وابستگي«روش 

ا و مختصـات ملـي و بـومي كشـور را در     اما هرگز نبايد نقش ويژگي ه. گي بهره جستتسازنده روش وابس

از اين رو ضمن حفظ و تقويت ساختارها و ويژگي هـاي سـازنده   . رسيدن به توسعه هماهنگ ناديده گرفت

  .در درون كشور، مي توان به اصالح ساختارهاي نارسا و مانع توسعه، دست يافت

  

  توسعه جايگاه ارتباطات در

  توسعه و مدرنيسم -1

ميتوان در چند مفهوم اساسي خالصه كرده عقل گرايـي، انسـان گرايـي، ليبراليسـم،     انديشه مدرنيته را 

فردگرايي، آزادي، برابري، كارگزاري تاريخي انسان، داعيه معرفت انسان و اصل ترقي و پيشرفت بي حـد و  

  .حصر

بـا  حركت تك خطي توسعه و پيشرفت و وجود روايت ها  همجموعه اين زواياي فكري به معناي اعتقاد ب

  .نظريات عام و فراگير براي جوامع انساني است

از محدوديت هاي عمده طرح مدرنيته، تشديد هويت طبقاتي انسان بـا رشـد سـرمايه داري و تفكيـك     

به اين ترتيـب  . با ظهور هويت طبقاتي، اومانيسم تجدد دچار محدوديت شد. اقتصادي طبقات اجتماعي بود

تحـت سـلطه جـدا شـدند      مظهر اجتماعي تجدد گرديدنـد و از طبقـات  قات باال، به ويژه سرمايه داران، بط

برخـي انسـانها از انسـانهاي     ،يه برابري انسانها را در برداشت، اما اينك با ظهور هويت طبقاتياومانيسم داع

  .تلقي مي شدندبرتر ديگر 

  توسعه و پست مدرنيسم -2

تأثيرپـذيري از ذهنيـت انتقـادي و     پست مدرنيسم شكل تكامل يافته اي از انديشه مدرن اسـت كـه بـا   

آزادي طلب مدرنيسم، عقايد و اصول و آرمانهاي فلسفي و علمي و زيبايي شناختي جهـان بينـي مـدرن را    

دهد و شايد بتوان گفت كه پست مدرنيسـم ضـمن آشـكار سـاختن بحرانهـاي       مورد نقد و ارزيابي قرار مي

  .ادامه مي دهد همان راهمدرنيسم به 



 

او يكي از داليـل  . داند الي از معني ميخصحنه اجتماعي پست مدرن را دنياي نيهيليسم و ژان بودريار، 

مهم عدم وجود معني در دنياي پست مدرن را شكست ايـدئولوژي هـاي قـرن نـوزدهمي و پايـان گـرفتن       

جهـت و معنـاي تـاريخ را از دسـت      -پست مدرنيسم از نظر بودريار. ماركسي مي داند -فلسفه تاريخ هگلي

  .ده استدا

ليوتـار،  از ديـدگاه  . ليوتارهم مانند بودريار، پست مدرنيسم و جامعه پساصنعتي را همسـان مـي انگـارد   

اي تعيين كننده روند اصـلي   فته اي است كه در آن علوم رايانهجامعه پساصنعتي جامعه فن شناختي پيشر

رهنگي جامعه اي مـي دانـد كـه در    ليورتار با الهام از دانيل بل، پست مدرنيسم را منطق ف. اجتماع هستند

از اين رو، اكثر بحران هايي كه پست مدرنيسم با آنها از نظـر فكـري و   . مرحله پساصنعتي قرار گرفته است

  ).59-62، 1374و، لگبجهان( دسياسي مواجه است بحرانهايي جامعه پساصنعتي مدرن هستن

  .ست مي شودد نظارت استبدادي، همگيرهاي جديد به سوي  به نظر او فناوري اطالعات با جهت

بـرخالف  . به طور كلي، پست نوگرايي را مي توان واكنشي در مقابل فلسفه نوگرايي و روشنگري دانست

انديشمندان نوگرايي مثل دكارت و كانت و هگل، كه روي عقل گرايي بي قيد و شرط، حقـايق مطلـق، يـا    

ي كردند، پست نو گرايان تحت تـأثير كسـاني   قوانين عام و كلي وحدت شخصيت و پيشرفت خطي تكيه م

گرايي، كثرت گرايي، بي اعتباري فـرا روايـت هـا بـا نظريـه       ، هايدگر و ويتگنشتاين، روي نسبيچون نيچه

. هاي عام و فراگير به ويژه مربوط به پيشرفت و امكان گوناگون آن و فقدان معناي نهايي تكيـه مـي كننـد   

  ).146، 1376بزرگي، (

وكو، در پس گفتمان توسعه و نوسازي قوم مـداري و قـدرت محـوري ديـدگاه غربـي نهفتـه       از ديدگاه ف

است و زاگس در اين زمينه معتقد است كه گفتمان توسعه، متضمن نوعي جهـان بينـي غربـي اسـت كـه      

. طبق آن همه ملتها بايد مسير يگانه كشورهاي غربي را دنبال كنند و اين همان غربي كردن جهـان اسـت  

كنـد   را حذف مـي »ديگري«د فكري سبب گسترش همسان و نابودي تنوع و گوناگوني مي شود و اين جمو

  ).1377ولفگانگ، . (سازد و بدين سان تحول فرهنگي را متوقف مي

  ظهور جامعه شبكه اي -3

انقـالب  . انقالب صنعتي در تاريخ جهان به وقوع پيوسته است وتاريخ نگاران نشان داده اند كه حداقل د

گيـري فناوريهـاي جديـدي     پيوست كه مشخصه اصلي آن نيز شكل در اواخر قرن هجدهم به وقوعنخست 

انقـالب دوم تقريبـاً   . بود) به جاي كار با دست(همچون ماشين بخار، صنايع نساجي و شكل گيري ماشين 



 

ف و صد سال بعد روي داد كه در آن اختراع برق، موتورهاي احتراق و اتومبيـل همـراه بـا گسـترش تلگـرا     

اين تحوالت در نوع خـود از حيـث شـتاب و تأثيرگـذاري بـي سـابقه و       . تلفن از مشخصات اصلي آن است

كشـاورزي، صـنعت و   (مجموعه اي بود كـه زمينـه را بـراي شـكوفايي اختراعـات در مقياسـهاي كوچـك        

  .فراهم كرد) ارتباطات

وين مواجـه شـديم كـه در    طي جنگ جهاني دوم و پس از آن، با افق هاي جديدي در انقالب صنعتي ن

 -1898 -و راديو توسـط مـاركوني   -1876اگر چه سال ها قبل تلفن توسط بل (عرصه الكترونيك رخ داد 

شكل گيري نخستين رايانه، هسته اصلي انقالب فناوري اطالعات در قرن بيستم را بنـا  ) اختراع شده بودند

  ).69 ،1380 كاستلز،. (افتندي اين فناوريها در سطحي گسترده انتشار 1970نهاد و از دهه 

در دوره كنوني، رسانه هاي ارتباطي با افزايش سرعت ارتباطات و روابط سياسي، فرهنگـي، اقتصـادي و   

واحدها و نهادهـا در  و به كوچك شدن مكان و وابستگي  اجتماعي، زمان و مكان را فشرده و متراكم ساخته

دوره جديد، به سـبب رشـد و پيشـرفت    . ك نموده اندهمه عرصه ها و ادغام و يكپارچه سازي فرهنگي كم

ر ارتباطـات  ه امور به ارتباطات و اطالعات، عصوسايل ارتباطي و كاربرد گسترده آن ها و وابستگي انجام هم

  .نام گرفته است

انتقال آني اطالعات، داده ها و سرمايه ها و امكان ارتباط همزمان ميان افـراد در نقـاط مختلـف، عمـالً     

عتي را زماني را از ميان برداشته است و نظم طبيعي دوران سنتي يا چارچوبهاي مكانيكي دوره صـن فواصل 

نيز به نوبه خود با مفهوم دسترسي يا عدم دسترسي بـه اطالعـات و   «مكان ».به كلي دگرگون ساخته است

تـازه اي بـه خـود    معنـاي  » حضـور در مكـان  «ابزار انتقال و پردازش آن ارتباط پيدا كرده و به اين اعتبـار  

  ).16-18، 1380كاستلز،(گرفته است 

گسترش ارتباطات جهاني تحت تأثير پيشرفت هاي فناوري اطالعات و وسايل حمل و نقل، جهانگردي، 

هـاي مـاهواره اي همـه و همـه،      كهشنيداري، تلفن و شـب  -رسانه هاي ديداري يارسانه هاي چاپي، وسايل 

اين شرايط منجر به بـروز و  . عرصه هاي مختلف تاريخ بشري شده استمنجر به شتاب و تغيير و تحول در 

شكل گيري وضعي نوين شده كه در آن مسايل همه انسانها و كشورها به شدت بـه هـم متصـل و وابسـته     

رايج ترين مفهوم بـراي  . شده اند و در يك درهم تنيدگي پيچيده به ايفاي نقش و كاركرد خود مشغول اند

  . است» ني گراييجها«بيان اين وضع 



 

سـرمايه  . گـردد  ني گرايي، سرمايه داري جديد است كه منشا آن بـه قـرن شـانزدهم بـاز مـي     اموتور جه

داري، حصار عالئق فئودالي، قبيلگي، قومي و ملي را به سود بين المللي  شدن مراكـز داد و سـتد افكـار و    

كه نوعـا در بـيش از صـد كشـور جهـان      الن اين روند شركتهاي بين المللي اند حام. كاالها از هم گسيخت

. عمل مي كنند و هر جا كه مداخله دولت كمتر و احتمال سود بيشتر باشد از موقعيت استفاده مـي كننـد  

انرژي، حمـل و نقـل و ارتباطـات راه دور، يعنـي سـه پيشـرفت فـن        : فناوريهاي عمده اين روند عبارتند از

مشخصـه آخـرين   . رپي در رشد اقتصادي جهاني شـدند شناختي پي در پي كه منجر به سه موج بلند پي د

اين امواج، يعني سومين موج انقالب صنعتي، كاربرد فناوري هـاي رايانـه اي در تمـامي وجـوه زنـدگي، از      

راهبرد غالب در جهاني گرايي، ادغـام افقـي و   . توليد و امور اداري و آموزش گرفته تا سفر و سرگرمي است

، 1376تهرانيـان،  . (گرفته تا حمل و نقل و ارتباطات دور اسـت  تنعت نفعمودي صنايع جهاني مهم از ص

20-19.(  

مجموع اين مالحظات است كه جغرافياي سياسي جهان معاصر را دستخوش دگرگوني كـرده و چنـين   

به نظر مي رسد كه بحث از موضوعات مفاهيمي همچون شمال و جنوب، شرق و غرب، جهان اول و سـوم،  

رامون و مقوالتي از اين قبيل كه در بطـن گفتمانهـاي پيشـين معنـادار بودنـد، ديگـر       كشورهاي مركز و پي

  .اعتبار چنداني ندارند و ما نيازمند تعريف جغرافياي سياسي تازه اي براي جهان هستيم

  .بر اساس وابستگي واحدهاي سياسي و اقتصادي به يكديگر باشد» نظم نوين«تعريفي كه بيانگر 

پيوستگي هاي متقابل در عرصه هاي مختلف همان چيـزي اسـت كـه تحـت عنـوان      اين اثرها و به هم 

در سطح جهـاني از آن يـاد مـي    » جامعه شبكه اي«و يا به تعبيري نوين، ظهور و پيدايش » جهاني شدن«

دورانـي كـه جهـان از    . اسـت » نظم نوين جهاني«شود اين وضعيت تحت هر عنواني كه باشد، اساسا بيانگر 

صاحب نظران شكل گيـري چنـين   . ساسي به صورت يك نظام اجتماعي واحد درآمده استجوانب مهم و ا

در ايـن  . كننـد  مي دانند و از آن به عنوان عصـر فراصـنعتي يـاد مـي    » انقالب ارتباطات«شرايطي را پيامد 

تبـاطي  اند و تمايزها و برتريها به واسطه ميزان بهره مندي از اطالعات و تـوان ار  وضعيت همه به هم وابسته

و رسـانه  كه اطالعات بيشتري دارند و بر ابـزار  » بازيگران و فعاالن جهاني«شوند و آن دسته از  سنجيده مي

  .هاي ارتباطي قدرتمندتر و بيشتري حاكم اند، نقش موثرتري در تصميم سازي دارند

آن چـه در   اين وضعيت در ارتباط با كاركرد و نياز نظام سرمايه داري شكل گرفته اسـت و بـه كلـي بـا    

ارتباطـات و  «عصر تمدن صنعتي ظهور يافته بود، تفـاوت دارد سـرمايه داري عصـر فراصـنعتي متكـي بـر       



 

تابـد و پيوسـته بـه سـمت      و از نوعي پويايي دروني برخوردار اسـت كـه حـد و مـرزي بـر نمـي      » اطالعات

اي بـه   هزياد، از نقطدر اين شرايط سرمايه با سرعت و حجم . ارچوبهاي موجود استهمرزشكني و گذر از چ

  .سازد شود و نظارت و كنترل هاي محلي را كم اثر و گاهي بي اثر مي نقطه ديگر منتقل مي

اقتصـادهاي ملـي، منطقـه اي و    . هستيم» اقتصاد واحد جهاني«بنابراين، اكنون شاهد شكل گيري يك 

همـه بخشـهاي جهـان و    محلي نيز متكي به پويايي و ساز و كار ايـن اقتصـاد واحـد جهـاني هسـتند، امـا       

خصلت اين اقتصاد جهاني چنـدان اسـت كـه بخشـها، كشـورها و      . كشورها در اين اقتصاد مشاركت ندارند

د، تجـارت و سـودآوري بـه    سازد و ديگران را از چرخه فعال توليـ  افراد قوي و غني را به يكديگر متصل مي

قلمداد نمود، زيرا به شدت بـه اطالعـات   » ياقتصاد اطالعات«توان  اين اقتصاد جهاني را مي. اندحاشيه مي ر

و فناوري ارتباطي متكي است و قدرت خود را براي به حاشيه نشاندن ديگران از تسـلط بـر ابـزار و رسـانه     

  ).18-16 ،1380 كاستلز،. (هاي ارتباطي و اطالعاتي كسب نموده است

كه هاي اطالعاتي جهـاني،  تحت اين شرايط مسابقه و رقابت كشورهاي بزرگ صنعتي براي سلطه بر شب

 .، تحت تأثير مقررات زدايي و خصوصي سازي ارتباطات دور، شـتاب گرفتـه اسـت   1990از نيمه دوم دهه 

دولت هاي ملي كه در شرايط سنتي و صـنعتي  . سياست در چنين شرايطي متفاوت از دوره هاي قبل است

شوند كـه كنتـرل    ديد، چنان تضعيف ميضي بودند، در شرايط جار نماينده اراده و حاكميت ملي و تماميت

تحـت ايـن شـرايط    ) 17 ،1380 كاستلز،( .از دست مي دهند خود سرمايه و اطالعات را در درون مرزهاي

سـطحي كـه بيـرون از حـوزه     . تصميمات اساسي سياسي و اقتصادي در سطوحي جهاني اتخاذ مـي شـوند  

قرار دارد و اين دولتهـا  ) عاتي، سياسي و اقتصاديارتباطي، اطال(اختيار و اراده دولتهاي ملي فاقد توانمندي

هيچ تأثيري بر آن ندارند، اما در مقابل، تصميم هاي مذكور بـه شـدت شـرايط داخلـي آنهـا را متـأثر مـي        

  .سازند

امروز مدلي از توسعه مناسب است كه ضـمن توجـه بـه مسـائل دينـي در ابعـاد سياسـي، اقتصـادي و         

ش  بسترسازي متناسب در اين زمينه ها، شرايط شـبكه اي نظـم نـوين    فرهنگي، و كمك به ايجاد و گستر

جهاني را مدنظر قرار دهد و هدفهاي توسعه ملـي را در پرتـو گسـترش همكاريهـاي منطقـه اي و جهـاني       

  .دنبال كند
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