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نظریههای توسعه؛ اختالفها،
استداللها ،راهکارها

نویسنده :ریچارد پیت  -الین
هارت ویک
مترجم :مهدی رضایی
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زایش سرمایهداری
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همکالسیها و ...تجربه آنان نسبت به اســتاد نیز همراه است با
عدم احترام متقابل بین استاد و دانشــجو ،عدم رضایت از شیوه
تدریس استاد ،راهنمایی نشــدن از سوی استاد برای کار جمعی
کالسی و  ...در نهایت پژوهش حاضر نشــان میدهد« :آموزش
عالی ،علمورزی ،کردار دانشــگاهی در دوره جمهوری اسالمی
با یک رخداد جامعهشــناختی قابل تامل مواجه شــده و منظور
درسزدایــی از درس ،کالسزدایی از کالس ،دانشــجوزدایی از
دانشجو ،استادزدایی از استاد و علمزدایی از علم است».
کتاب «نظریههای توســعه» ،مجموعه برگردانی از جدیدترین
کتاب ریچارد پیت و الوینهارت ویک با همین عنوان اســت که
در سال  2015انتشارات گیل فورد پرس آن را منتشر کرده است.
نویســندگان این مجموعه ســعی کردهاند تا مباحث تئوریک از
جمله نظریهها و رویکردهای مختلف آکادمیک به موضوع توسعه
اقتصادی و سیاسی و چیســتی مفهوم توسعه در این نظریهها را
با مروری بر تاریخ عمدهترین تئوریهای توسعه از زمان تاسیس
اولین مکاتب اقتصادی و سیاســی در چارچوب اقتصاد سیاسی
جهانی مورد اشاره قرار دهند .در این مسیر مطالعاتی ،نویسندگان
نقاط عزیمت جامعه جهانی در زمینه اقتصاد سیاسی را در  4قرن
اخیر مورد توجه قرار داده و بر چارچوب مفهومی اقتصاد سیاسی
جهانی و متغیرهای کالن و سیســتماتیک تحــوالت مرتبط با
توسعه و نظریههای متناظر بر این مفاهیم در طول این دوره تاکید
کردهاند .نویســندگان در این اثر تالش کردهاند مفهوم توسعه را
ذیل دو جریان اصلی و غیراصلی مرتبط با مطالعات توسعه مورد
مطالعه قرار دهند .بر اســاس دیدگاه مولفــان ،در حال حاضر،
جریانهای اصلی مطالعات توســعه تحت عنــوان «نگرشهای
مســلط در برابر نگرشهای انتقادی» قــرار دارند و نوعی جدال
نظری بین این دو رویکــرد کالن در خصوص مفاهیم و مصادیق
توســعه وجود دارد .مطابق ایــن دیدگاه ،جریان لیبرالیســم و
مرکانتیلیسم و انشعابات آنها در زمره جریانهای مسلط و جریان
فکری مارکسیسم و رادیکالیســم در زمره جریانهای انتقادی
قرار دارند .نویســندگان کتاب ،خود به جریان فکری رادیکال و
دیدگاههای انتقادی گرایش دارند و معتقدند هنوز پس از گذشت
 5قرن از اســتعمار اروپایی موضوع مهم مورد بررسی در اقتصاد
سیاسی جهانی همچنان رابطه میان سیاست و اقتصاد در سطح
کالن اســت و ثروت و فقر دو مفهوم محوری و کانونی در اقتصاد
سیاسی بینالملل به شمار میروند .به طور کلی رشته مطالعاتی
اقتصاد سیاســی جهانی به دلیل تمرکز بر فهم و تبیین مسائل
محســوس و عینی در عرصه اقتصاد و سیاست جهانی بخصوص
نحوه تعامل و ارتباط میان عوامل و متغیرهای داخلی و بینالمللی
توسعه و چگونگی تاثیر آن بر ساخت سیاست و اقتصاد ،رویکردی
شمار ه  38خرداد ماه 1397

است که توانایی قابل توجهی در تبیین و تحلیل مسائل مختلف
بینالمللی دارد .به طور مثال ایــن رویکرد به ما کمک میکند تا
ســیر تاریخی تغییر و تحوالت در نظام بینالمللی امروز را بهتر
مطالعه کنیــم و بخصوص تاثیر متغیرهــای بینالمللی از جمله
نظام سرمایهداری جهانی ،جهانی شــدن و زمامداری جهانی و
پیامدهای آنها بر تحوالت توســعهای در کشــورهای مختلف را
بهتر درک کنیم.
کتاب «زایش ســرمایهداری» زمینه بحث گذار از فئودالیسم به
سرمایهداری است .این کتاب تکملهای است برای نتیجهگیری از
بحثی که  70سال میان نظریهپردازان جریان داشته است .این بحث
به هیچوجه از جنس مجادالت آکادمیک فارغ از مشکالت و مسائل
دنیای امروز نیست بلکه دقیقا پرسشی که راهنمای آن است ،همان
توپنجه نرم میکند؛ جامعه
معضلی که انســان امروزی با آن دس 
انسانی به کدام سو در حرکت اســت؟ تداوم ابدی سرمایهداری با
فراز و نشیبهای موقت یا رکودی پایانناپذیر و سقوط به قهقرا یا
غیره و غیره .به این پرسشها هرگز نمیتوان بدون داشتن ابزارهای
مناسب مفهومی ،پاسخ داد؛ چراکه در دریایی از دادههای خام غرق
خواهیم شد ،اما برای درک زمان کنونی و عمل موثر در چارچوب
آن ،شناخت گذشته بیش از پیش الزم است .در این روند ،بررسی
خ گذار و توســعه ســرمایهداری و تاثیر آن بر سراسر جهان و
تاری 
پیشبینی روند آتی حرکت ســرمایهداری نقشــی تعیینکننده
دارد .هنری هلر در کتاب حاضر ،دیدگاه اروپامدارانه بخش بزرگی
از ســنت تاریخنویسی غربی را آشــکار میکند .سنتی که نهفقط
بقیه جهان را نادیده یا دســتکم میگیرد و در نتیجه تاریخش را
نادرست تفسیر میکند ،بلکه برداشــتها و دورههای تاریخیای
را تحمیل میکند که سبب میشــود درک ما از آسیا بهشدت به
بیراهه رود و در این میان برداشــتهای بنیادی اروپایی از مکان و
زمان و دورهبندی بر بقیه جهان تحمیل میشوند .اما هلر با وجود
اذعان به سلطه چنین سنتی از کوششهایی نیز یاد میکند که با
تفسیری غیراروپامدارانه ،تاریخ جهان را پژوهش میکنند .چنین
تفسیرهایی بر زایش اروپایی سرمایهداری و بالقوگی اقتصادی شیوه
تولید سرمایهداری تاکید میکنند اما اهمیت سرمایهداری را نه در
پیوند با گذشتهاش یا با فرهنگ یا سیاست غرب ،بلکه در فرا رفتن از
خاستگاههای اروپاییاش میدانند .بدین ترتیب سرمایهداری جهان
را دربرمیگیرد ،ضمن آنکه مراکز جدیدی برای انباشت مییابد و در
همان حال در بحبوحه بحرانی با پیامدی نامعین قرار دارد .از سوی
دیگر ،سرمایهداری شیوه ذاتا بیثبات و ناپایداری است .در نهایت این
دیدگاه نقش تعیینکننده استعمار و امپریالیسم به پشتوانه دولت
را در کسب موفقیت سرمایهداری غربی و سد کردن توسعه آن در
جاهای دیگر به رسمیت میشناسد.

