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-پاردازی.  اساکوبار، انساان   به بحث درباره او مای پردازان جا با تفصیل بیشتری نسبت به دیگر نظریهاین

شناس کلمبیایی و استاد دانشگاه ماساچوست، به تاسی از فوکو، طرح رهاایی جهاانی ع ال را باا جنباه      

هاای  تاریک و منفی سلطه غرب م ایسه کرد: دانش ع النی و مستدل با اساتفاده از زباان ازادی، نظاا    

 اورد   وجود میجدید قدرت و کنترل را در جهان جدید ب

دارد که توسعه فرایندی است که بطاور تااریخی ایدااد    ( درباره توسعه بیان می5991اسکوبار )

نیاافتگی هساتی.    و در دوران بعد از جنگ جهاانی دو  اسات کاه شااهد پیادایش مفهاو  توساعه       شده 

-وبار مای مفهومی که ناظر است بر کشورهای جنوب خصوصا افری ا، اسیا، و امریکاای تتاین  اساک   

ماندگی و ف ر همبسته بود، از ایاتت متحده امریکا و اروپاای  نیافتگی که با ع بگوید که نگاه توسعه
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نیافته را مشکالت درونی خود ایان کشاورها تل ای    غربی ظهور پیدا کرد و مشکالت کشورهای توسعه

 ( 2002کرد)وان ویلیگان،می

مطا عاات انت اادی در   »شاود  محساوب مای   اسکوبار که امروزه یکی از مراجع مها. ایان زاوزه   

رویاارویی باا   است  در میاان ایان ساری از مطا عاات، کتااب      ی جهانی سازی و توسعه اندا  دادهزمینه

 بسیار معروف می باشد  این مطا عات به یک 5991در سال  5توسعه: ساختن و ویران کردن جهان سو 

،  2زاامی بازساازی   او ویات هاای   "و  ادی توساعه سری از نگره ها، از جمله: پساتوسعه، مطا عات انت ا 

ی نوینی میان جهانی سازی، توسعه مطا عات تالش دارد تا رابطه شکل میبخشند  اسکوبار در قا ب این

«) نمایاد  مفهاو  پاردازی   3اساتفاده از چشا. انادازی مبتنای بار سیاسات تفااوت        و مدرنیته را باویهه باا  

 ( 5331شهرکی،

شناساان  ن ادی بار انساان    5990سی به طور خاص  اسکوبار در اوایل دههشناامادر رابطه با انسان

ای مطرح کرد که بیشتر متوجه انسان شناسانی بود که به نفع نهادهاای توساعه کاار مای کردناد،      توسعه

اسکوبار انسان شناسان را ترغیب به کشف این مسئله می کند که چگونه نهادهاای توساعه زمیناه هاای     

اسان و نیز مشتریان جهان سومی ان ها را بوجود اوردند و چگونه توساعه، بادون   شنتفکر و عمل انسان

شناسان، با نوعی برتری اجتماعی و شناختی و استعمارگونه باا  توجه به مشارکت یا عد  مشارکت انسان

جهان سو  روبه رو می شود  بنابراین نگاهِ عینی شده، نهادهای توسعه باعث خلا  اناوام م و اه هاا، بار      
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ب ها و مشتریانی شد که دستگاه های قادرت، کنتارل اجتمااعی و نیاز ابزارهاای تدییار در شارای         چس

یا ا ترناتیوهای توساعه،  ” ما بعد توسعه“بنابر همین انت ادات زامیان     زندگی افراد را تشکیل می دادند

رونه ساازی پایش   را مورد ستایش قرار می دهند  برخی از اندیشمندان با وا” بومی“تصورات مربوط به 

را باه عناوان ماوانعی بار سار راه تدییار در نظار مای         ” سنتی“فرض های تئوری نوسازی، که اجتماعات 

گرفت، این اجتماعات را به عنوان منبعی ارزشمند از دانش بومی یا محلی تل ای مای کنناد، ان هاا باه      

  بااازار و خلاا  زناادگی اقتصااادی و اجتماااعی در زاشاایه هااا، بااه بریاادن از منطاا  ” بازسااازی خااال “

به جای ایان  ” ما بعد توسعه“و به باز تعریف نیازها، امیدی بسیار دارند  رویکردهای ” اشتراکات جدید“

که دو ت ها را به عنوان ابزارهای است رار دموکراسی و دسترسی مطلاوب باه بازارهاا در نظار بگیرناد،      

د تل ی نمایند  ایان رویکردهاا بار ایان     گرایش به این دارند که ان ها را به عنوان عاملین نوسازی مردو

دو تی را که برای ان ها کار می ” بومی“ع یده اند که، زمانی مداخله دو ت مفید خواهد بود که مرد  

 کند به دو تی که ع ب بنشیند، ترجیح دهند  

دانسات  او معت اد باود کاه     های قادرت و کنتارل در دنیاای مادرن مای     اسکوبار توسعه را یکی از زبان

اناد کاه   مونی گفتمان توسعه ان در جهانی شاده اسات کاه زتای مخا فاان توساعه نیاز مدباور شاده         هه

های ان بیان کنناد، مانناد توساعه دیگار،     انت ادهای خود را به زبان توسعه و با استفاده از واژگان یا دال

 توسعه مشارکتی، توسعه سوسیا یستی، توسعه پایدار و   



القاه اساکوبار ملها. از فوکاو و ادوارد ساعید باود  مو اوم        اما رویکرد پساسااختاری ماورد ع  

گیارد، و ای ان را در دامناه ن اد اجتمااعی باه زاوزه        محوری سلطه را از تبیینی مارکسی به عاریت می

هاای بازرت توساعه مانناد     دهد  در این رویکرد او، درکنار ساازمان گفتمان، ز ی ت و دانش بس  می

ل و    نهادهای دانشگاهی و علمی همچون هاروارد و کمباری  نیاز   ا مللی پوبانک جهانی، صندو  بین

کنناد  تو یاد   های برتار اعماال قادرت مای    ها، گزارشات و گفتمانمورد توجه هستند که باز تو ید ایده

های غربی بیاندیشند و عمل کنناد و جهاان را ناه    بندیها، موجب ان شده که مرد  به واسطه طب هایده

که از نگاه توسعه غربی بنگرند و این یعنی انکه واقعیت به  حاظ اجتماعی سااخته  انگونه که هست، بل

 شود  می

 گوید که گفتمان توسعه با سه استراتهی در جهان پیشرفت کرد:اسکوبار می

هاایی کاه بایاد باا ماداخالت      بازنمایی مشکالت جهان سو  به عنوان ناهنداری -5

 اخله قدرت غرب شد فصل و بهندار شود که مندر به مدوغرب زل

ای شدن توسعه با عث شد کارشناسان با نظا  ز ی ت و هندارهای غرب، زرفه -2

ی کنتارل داناش   گیاری زاوزه  بندی کنند که مندار باه شاکل   مشکالت خود را بررسی و دسته

 است 

گیری شبکه قدرت/دانش شاد کاه مارد  را    نهادینه کردن توسعه مندر به شکل -3

 کرد ایبند میبه رفتارها و اصول ع النی پ



بنابراین توسعه به فضایی برای اندیشه/عمل تبادیل شاد و جهاان ساو  را در نظا. بازنماایی       

هاای  ی اساکوبار، تماامی مادل   عنوان موجودیتی مفلوک و ک. توسعه برساخت  باه ع یاده  خود به

مرد  های نئومارکسیستی و مارکسیستی منکر توانایی های انت ادی مانند مدلشمول زتی مدلجهان

در ایداد مدل رفتاری خاص خود بودند  و ی وی طرفدار اساتراتهی توساعه ده اناان مسات ل باود        

گرفات   هایشاان در نظار مای   اساس کمبودها، بلکه بر اساس امکانات و تواناایی وی ده انان را نه بر

ی و اسکوبار همانند پهوهشگران تح ی  مشارکتی معت د است که داناش مفیاد بایاد از خودشناساای    

 معرفت بومی مرد  محلی اغاز کند  

-تاوان از طریا  روش قاو    شناسان منت د توسعه مانند اسکوبار، معت د بودناد کاه مای   انسان

گار  های فرودست، نظا  بازنمایی سلطه های منط  و اعمال گروهنگارییا قو  4های م اومتنگاری

یکرد بادیل اساکوبار شااهد ان هساتی.     زاک. را برانداخت و راهی به رهایی گشود  بنابراین در رو

هاای  نگااری که : رویکرد اقتصاد سیاسی انت اادی) نظریاه وابساتگی( جاای خاود را باه روش قاو        

هاای  شناختی نظا دهد  که هدف ان ت ویت مادی و نشانهمی 6های مختل و نظریه فرهنگ 1توسعه

خاالص ساازند  عاامالن اصالی     محلی بود تا بتوانند خود را از زا ت فرودساتی در روابا  جهاانی    

 پردازان اجتماعی انت ادی نیز محلی قائل بود های محلی بودند، اما اسکوبار برای نظریهجنبش
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پساتوسعه گرایی در یک کال  از منظر اسکوبار، جنبشی متفکرانه اسات کاه در ارتبااط باا     

و اع مشاترکی   نگار زتای رویکارد سااختاری و مارکسیساتی، م     امیز بودن علو  رای  کاالن سلطه

های محلای و  داشتند   عالقه مشترکی به است الل، فرهنگ و دانش محلی داشتند  طرفداران جنبش

دست کشایده و درتاالش بودناد     1های بدیل پلورا یستی بودند  متفکران پساتوسعه گرایی از توسعه

 ( 5334بیابند ) پیت و ویک،  3هایی برای توسعهکه به منظور دور ریختن توسعه، بدیل

جاای تو ایح   کنند که یک اینده خیا ی و یک گرشته انکار شده، بهکوپر و پاکارد اظهار می

شناسای  هاای انساان  روشن از زال، ن طه شروم مفاهی. توسعه اسات  مبازاث مطارح در ایان زیرشااخه     

گرایای و ن ادهای مطا عاات توساعه     اشتراکات بسیار فروانی با مبازث توساعه، خصوصاا مابعاد توساعه    

 ند   دار

 گیری:نتیجه -

 

تواناد بار   های نظری چه تااییر عملای مای   شناسی انت ادی توسعه عالوه بر ارائه بصیرتاما انسان

ها هستند و چه باید کرد؟ واقعیات ان اسات کاه اینداا     های عملی این نحله کدا جای بگرارد؟ دت ت

شناسان به گروهی دیگر یل انسانها نهفته است  اگر ت لای دیگر ز ی یت جایی در میانهمانند هر عرصه

از کارشناسان و کارگراران توسعه نادرست است، توجیهی منط ی بارای نفای مطلا  توساعه و پاا پا        
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شناسی برت برنده و سالح برناده  ناپریر انسانکشیدن انها نیز در دست نیست  راه زل در توسل اشتی

تاوان بارای   اسات  از ایان رهگارر مای    ای ان یعنی مشارکتی کردن رادیکال هرگوناه مداخلاه توساعه   

سازی کرد و به نفع مرد  تعاد ی معنادار باا اصاحاب و   های مختلف دانش بومی زمینهدخا ت مویر نظا 

توانناد باه عناوان میااندی در خادمت تساهیل       شناساان مای  کارگزاران توسعه ایداد کرد  در واقع انسان

ن رواب  قدرت عمل کنند  فرایندی که به واسطه ان توسعه از بات به پایین جاای خاود   فرایند اف ی شد

-توانند با نفوذ  در طارح شناسان میانسان» بومی از پایین به بات دهد  در واقع -را به یک نظا  مشارکتی

توانناد  یهای توسعه، ن ش بسیار مهمی در اصالح نظا  توسعه بازی کنند  یکی از کارهایی که انهاا ما  

گرایان ماهری هساتند کاه   شناسان، شکگران است  انساندر این ن ش اندا  دهند کنترل دایمی توسعه

ترند  رسد، پیچیدهنظر میشوند که مسائل معموت از انچه در نگاه اول بهگران یاداور میدائما به توسعه

و دائماا تعییارات ناشای از ان را ماورد      توانند جریان و فرایند توسعه را دقی ا تحت نظر بگیرناد انها می

های مطا عه سنتی خود، کاه بیشاتر مبتنای بار کاار      شناسی توانسته است با روشبررسی قرار دهند  انسان

امیز است، اطالعات بسیار مهمی از مرد  کسب کند که برای پیشابرد صاحیح برناماه    میدانی مشارکت

 ( 23 :5336گاردنر و  یوای ،«) اندتوسعه بسیار مه.

شناساان از اقتادار علمای و تاوان     طلباد کاه انساان   از ساوی دیگار  تحاول واصاالح و اع موجاود مای       

گران در برابر هرگونه زرکت معطوف به تعادیل  اکادمیک خود استفاده کنند  بدیهی است که توسعه

یا کاهش اقتدار مطل  خود واکنش نشان دهند و تداارب و عملگرایای خاود را ساند ز انیات خاود و       



» های مرد  قرار دهند   بنابراین ممکان اسات   گیری بر سر او ویتانحصارشان در تصمی. کننده توجیه

به بهانه این که ان ها با مسائل اجرایی سروکار بیشتری دارند، ادعا  کنند که می دانند مه. ترین مسائله  

ودشان، ان ها را نهادی می جاری کدا  است  ان ها به رازتی مسائل را سیاسی کرده یا به نفع منافع خ

شناسان در هدایت تح ی ات و شکساتن گفتماان غا اب در توساعه     کنند  در این جاست که ن ش انسان

شناسان مشخص می کنند کاه او ویات، یاک چیاز از پایش تعیاین شاده        شود  در واقع انساناشکار می

  (53ص5333پارسی،«)نیست

رساد بار   وانند ایاری فراتر از انچه در نگاه اول به نظر مای تشناسان میرسد که انساندر واقع به نظر می

 جای گرارند
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