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∗جواد افشاركهن

 دانشگاه بوعلي سينا استاديار گروه علوم اجتماعي

)17/12/87: تاريخ تصويب–19/6/87:تاريخ دريافت(

:چكيده
دولت به مثابه موثرترين سازمان سياسي، در قلمروهاي مختلف زندگي اجتماعي

و سياست. انكار داردهاي غيرقابلتاثيرگذاري هاي مربوط به توسعه نيز، در حوزه توسعه

و شيوه تاثيرگذاري آن بر روند توسعه مدنظر  توجه به چگونگي ايفاء نقش دولت

برخي از تحقيقات انجام پذيرفته در اين زمينه، عمدتاً بر جنبه. صاحبنظران قرار دارد
و با مدنظر يافتگي جوامع پيشرفته، قرار دادن سير توسعهتاريخي موضوع تاكيد دارند

در مقابل، محققان ديگر، عمده توجه. انددرصدد تبيين نقش دولت در روند توسعه برآمده

به. اندخود را بر نقش دولت در جهان در حال توسعه قرار داده حكمراني"مباحث مربوط

و نقد نظريات آتول در اين مقاله، به بررسي. اين راستا مطرح شده استدر"خوب

از. ايم پرداخته"توسعه دولت محور"كوهلي در كتاب بر اين اساس، پس از بيان مختصر

از(هاي تحليل نويسنده مزبور مباحث كتاب، به برخي از مزيت همچون استفاده مناسب

مي_روش تطبيقي وتاريخي اشاره هاي ديدگاه نويسنده كتاب سپس مواردي از نقصان كنيم

مي) گرايانه ايشان به توسعهن نگرش تقليلهمچو( .دهيمرا توضيح

: واژگان كليدي
 صنعتي شدن- مطالعه تطبيقي- توسعه–ت دول

   :jafshar185@yahoo.com Email 08118272084:ساكف*
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 مقدمه
واستراتژي كه مورد توجه به توسعه، مدت زماني است و سياست هاي معطوف پژوهش ها

به عنوان،ناين ميادر.قرار گرفته است نظران علوم سياسي نيزصاحب  بررسي نقش دولت

گيري اين قبيل مطالعات جهت.جايگاهي برجسته دارد قدرتمندترين نهاد تشكل يافته سياسي،

و اغلب در و راستاي پيوند عالئق اقتصادي  سياسي بدينسان اقتصاد سياسي است

مي نيافتگي كانون تحقيقات مزبورتوسعه به دولت اين تحقيقات توجهدر.بخشدرا شكل  اصلي

ويك از مي سوي ديگراز نيروهاي اجتماعي موثر سو ومتمركز مي شود گردد به شكل سعي

و و خاص در موردي وقالبي مقايسه يا به پرسش اي ازتطبيقي كه چرااين هايي چگونهو گونه

ميدولت برخي از درتوانند موفقها برخالف برخي ديگر خ گفته زمينه توسعه عمل كنند پاس تر

به اين قبيل موضوعات متضمن برخورداري از دانش.شود كه پرداختن هايي روشن است

وچه فهم كاميابي چندگانه است، دريا ناكامي ها در هاي دول جهان  زمينه ايجاد حال توسعه

و توسعه، به قلمروي بين رشتههميناز امري چندبعدي بوده اي رو مطالعات توسعه هم اكنون

ازاين قبيل مطالعات اغلب يك گونهدر.استبدل شده  دراقسام دولت شناسي در ها  جهان

و مي حال توسعه ارائه مي شود درگردد ويژگيتالش  هاي حيات سياسي در اين كشورها

از.توجه قرار گيرد سازوكارهاي سياسي ضروري براي تحقق توسعه مورد پيوند با  بديهي است

و گستردههاي بعضاًاييخود جابج آن جا كه توسعه با  آغاز كند،مي منافع ايجاد در تقسيم منابع

وهاي توسعهگيري سياستپيو از اي هايي موجب تدوين چنين سياست آن، حتي پيش

در_هاي اجتماعيبنديتحريك گروه و سياسي مي جهت تامين آمال واهدافشان اين گردد

چه بسا ظرفيتجنبش درياوگراييهايي براي توسعهها .كنند مسير آن ايجاد موانعي

و توسعه دولت محور؛" نويسنده كتاب در قدرت سياسي ،"جهان پيرامون صنعتي شدن
و در استاد دانشگاه پرينستون است بر تخصص اصلي او زمينه اقتصاد سياسي تطبيقي با تمركز

و.باشدمي)بخصوص هندو(حال توسعه كشورهاي در اليفات متعددت ايشان صاحب مقاالت

مي در ازاين زمينه نيز كه به اين موارد اشاره نمود باشد و-:جمله مي توان -.هنددر فقر دولت

و-.هند بحران حاكميت در و:نيروهاي اجتماعي قدرت دولتي  جهان سومدر تغيير سلطه

و–). ويراستار( دمكراسي موفق هند–). ويراستار( در تضادهاي اجتماعي  هند دولت

).ويراستار(

با در در_برگزيدن رويكردي تطبيقي كتاب حاضر نيز نويسنده مورد نقش دولت تاريخي

دربه مقايسه عملكرد دولت صنعتي شدن، در و برزيل، نيجريه، ها مي هند وكره  پردازد

وهاي اين دولتكوشد رابطه ميان ويژگيمي رانتايج برآمده از سياست ها ه زميندر هاي آنها

.توسعه مشخص سازد
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 ساختار كتاب
بر(بخش چهار يك مقدمه، كتاب مورد بررسي از گيري يك نتيجهو)نه فصل مشتمل

به بيان كلياتي درباره سازمان سياسي دولتدر.تشكيل شده است ومقدمه كتاب نويسنده  ها

به نحوي تاريخي مي به نوعي درصدد تدوينو پردازدصنعتي شدن در جهان پيرامون

در.)24تا1صفحات(هاي بوروكراسي دولتي استچارچوبي نظري براي پژوهش درباره ظرفيت

مياز اين راستا او كه دولتجمله متذكر  اي موثر حكمراني هاي مشروعي كه به شيوهشود

به نحو صنعتي پويايي برخوردارند، اقتصادازو كنندمي به عنوان بخش الزم امروزه گسترده

در- يك دولت مي نظر ملت مدرن دردولت اما.شوندگرفته و آسيا،(جهان پيراموني ها  آفريقا

وآنبا)آمريكاي التين در فعالي هستند،كه كنشگران اقتصادي مهم صنعتي ايجاد اما نقش آنها

و از شدن سريع يكسان نبوده است در برخي و آنها و برخي ناموفق بوده اين زمينه موفق اند

و ها،ر از اين دولتبرخي ديگ همزمان ايجاد مسايل تازه عملكردشان موجب حل برخي مسايل

 زمينه براي طرح اين پرسش،اين اساسبر.)1صفحه( انگاري برخي مسايل شده استناديدهياو

راشود كه چه ويژگيفراهم مي در هايي مداخله دولتي زمينه واجد موفقيت بيشتر يا كمتر

مياساساًو سازدصنعتي شدن مي از چگونه هاي مختلف دولتي براي توضيح ظرفيت متغير توان

و  گيري نمود؟هاي خاص اقتصادي بهرهاجراي سياست انتخاب

كه هند برزيل، مورد كره جنوبي، نويسنده كتاب معتقد است مطالعه تطبيقي چهار و نيجريه

ازنمونه  مواردو)نيجريهدر( موفق مداخلهناو فسادآميز تا موارد) كرهدر( دخالت موثر هايي

ميرا)برزيلو هند( مختلط درمي شوند،شامل به سئواالت مذكور مفيد تواند  پاسخگويي

به شكلي نسبتاً داليل گزينش اين چهاراو.باشد ميمورد را  اما.)4صفحه( دهد مفصل توضيح

بااين جا نكاتي است كه نويسنده درباره رابطه مفهوم نكته مهم در به ذكر توسعه  صنعتي شدن

دركوهلي توسعه شاخصبه نظر.پردازدآنها مي اين ميان رشد صنعتي هاي متعددي دارد اما

هر رشد شدن عاملي اساسي در و اقتصادي مي كشوري است ازلذا آن براي فهم روند توان

از.كشوري بهره گرفتهر توسعه در در بدينسان بحث به نقش دولت ازتوسعه تبديل  تحقيق

.شودنقش دولت در صنعتي شدن مي

و ادامه سه الگوي مختلف درباره سازمان اقتدار نويسنده در به كارگيري دولتي شيوه هاي

در قدرت سياسي در مي كشورهاي  دولت نئوپاتريمونيال،گونهسه.دهدحال توسعه را شرح

ايبندي شده يا چندطبقههاي بخشدولتو)Cohesive-Capitalist( متحد- دارسرمايه

)Fragmented-Multi class(به نظر.ند هستجهان پيراموني نمايانگر اقسام ساختارهاي سياسي در 

وهاي نوع اول داراي بوروكراسيدولت كوهلي، باوند هستكيفيتبي هايي از شكل افتاده

نه چندان مشروع، كه به وسيله هنجارها رهبراني هستند واجد تمركز ضعيف ساختارهاي اقتدار



 1388تابستان،2شمارة،39 دوره،سياست فصلنامه 376

وها واقعاًاين دولت.شونديا نهادها محدود نمي و مدرن به جاي دغدغه تامين عقالني نيستند

پ منافع عمومي، به وگيري منافع گروهيبيشتر دولت دسته.)9صفحه( افراد خاص تمايل دارند ها

در( دوم هي براي مثال دولت كره جنوبي ك)زمان پارك چونگ دربه لحاظ  ارآمدي سياسي

كهو قرار داردهاي دسته اولنقطه مقابل دولت  پيدايش آنها حاصل اين واقعيت است

دردولت در هاي مدرن و سويي اقتداراز اندحال توسعه متمايل بوده جهان  دولتي را حفظ كنند

كه گاه دولتدولت.سويي پاسخگوي تعهدات طبقاتي باشند از گرا هاي توسعههاي مزبور

و شوند،خوانده مي شوندمي امنيت ملي پديداربه لحاظ تاريخي همراه با رشد سريع اقتصادي

باو و پيوندهاي نزديكي باازو دارند دارسرمايه طبقات توليدكننده  كفايت يك بوروكراسي

 همزمان يك دولت اي ميان دوگونه اخير،نقطهدر ها،نوع سوم دولت.)10صفحه( مندندبهره

هر مدرن، وساختاري بخشو ضعيف، چند داراي اقتداري و بندي  اساساً تجزيه شده است

ميگيري مستمر سياستفاقد جايگاهي مطمئن براي پي و( باشدهاي مشخص خود برزيل هند

مي).اندچنين بوده دوره حاكميت سياسي خود چند در هر گيردنويسنده سپس نتيجه ازكه يك

مياز ها،گونه دولتاين سه والگوهاي مختلف براي صنعتي شدن بهره بر گيرند  خصائص آنها

.است اشان موثرايهاي توسعهسياست

در نكاتي درباره الگوهاي ايجاد ادامه قسمت مقدمه، در و دولت در كشورهاي  حال توسعه

در تاثير مي استعمار ودرو شوداين زمينه بيان وسعه اينت نهايت درباره رابطه ميان قدرت

درهاي موفقگردد دولتفرضيه مطرح مي از زمينه صنعتي شدن، تر خواه مشروع(قدرت اغلب

را اما.بيشتر براي تعقيب اهدافشان برخوردارند) نامشروع يا اي با حاصل نبايد پديده قدرت

و دانست بلكه بايد به شيوه توزيع آن نيز جمع صفر و توجه داشت  لذا منابع اجتماعي قدرت

و و ايدئولوژي نوع سازماندهي را حاكم  مورد توجه قرار داد نوع پيوندهاي طبقاتي دولت

.)21و20صفحات(

 كره جنوبي
و زمينه صنعتي شدن اختصاص دارد بخش اول كتاب به مطالعه تجربه تاريخي كره در

به منشاءهاي استعماري اقتصاد سياسي مدرن آن كشو نويسنده در ر طي اين بررسي ابتدا

ومي به دوره صنعتي شدن سريع است پردازد كه مبناي جهش آن كشور سپس به دوره ركود

از.اشاره دارد درنمونه مورد كره مي هاي برجسته كاميابي اقتصادي به شمار وقرن بيستم  رود

اما كوهلي همزمان يادآور.ديدگاه نويسنده مورد توجه استاز اين موفقيت، نقش دولت در

كه هزينهشومي ود هر بايد مورد بررسي قرارگيرند، هاي سياسي صنعتي شدن سريع بسيارند

به آساني نمي ازچند .مزاياي مترتب برصنعتي شدن سريع دست يافت توان به ارزيابي دقيق
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دركه آزادي1980سرانجام تغييرات رخ داده درطول دهه وزمينه هايي اقتصاد هاي سياست

وچندا آورد نيز پديد قابليت تداوم رشد(نظر درباره آنها هنوز زمان اظهارن روشن نيست

و اقتصادي در .فرا نرسيده است)مبتني بر بازار آزاد براي كره جنوبي شرايط دمكراتيك

 يك گام به عقبدوگام به پيش،: برزيل
در تجربيات كشور توجه قرار گرفته مورد)مشتمل برسه فصل( طي بخش دوم برزيل

با برزيل مانند.است اين كشور ائتالفيدر.متوسط بود درآمد كره درپايان قرن بيستم كشوري

و كه.دندكرتسهيلرا صنعتي شدن كشور اقتصادي، متشكل از نخبگان سياسي دولت برزيل

وسرمايه- هاي متحدبرخي صفات دولت واجد گذاري محيط امني براي سرمايه دار بود

راگذاري خاربخصوص سرمايه ويكالبته دولتي كامالً هم ساخت،جي و دست به متحد نبود

وسوي دولتي بخش  بالتبع چنين دولتي واجد.اي تمايل داشتچند طبقه بندي شده

با اتحاد.هاي محدودتر براي بسيج منابع جهت توسعه بودظرفيت سرمايه خارجي اين دولت

و ب همزمان هم نقطه قوت بر.ودهم نقطه ضعف براي آن توسعه" همين اساس راهبرد نويسنده

ميرا"وابسته دولت محور مي.دهدمورد بحث قرار كناردر( شود مورد برزيلاين همه موجب

ونمونه بيشتر)هند در هايي تركيبي و مختلط برابر موارددر( آيند دولت به شمار بحث توسعه

و كره جنوبيخالص ).تري چون نيجريه

درهفرازونشيب هاي سنگين هزينه1990و 1950هاي طي سال اي رشد صنعتي در برزيل

به دنبال داشت كه سياست كه افزايش حجم بدهي هاي مبتني بر سركوب،نيز هاي خارجي

ميدوش نسل همچون باري بر ازنمونه)215صفحه( كندهاي آينده سنگيني وضعيت.آنند هايي

" بهاي آن را بپردازيدبعداًً اكنون رشد كنيد،"تراتژياس برزيل پيامد اتخاذ حاصل آمده در
به شدت نخبه،)169صفحه( درتمايالت و هاي سياسي محدودظرفيت دولت، گرايانه  آن

به روي سرمايه خارجي بود .بازگشايي گسترده درها

 آهسته امامداوم: هند
وزمي تجربه هند در)256تا 219صفحات( بخش دوم كتاب خود كوهلي در نقش نه توسعه

پايان قرن بيستم دارايدر شود كه هندمي يادآوراو.دولت درآن را مورد توجه قرار مي دهد

بر"فقير"اقتصاد  ودر.صنعت بود اگرچه مبتني به برزيل، تضاد با مواردي همچون كره هند

در.آهستگي شروع به صنعتي شدن كرد در نقش دولت وددر هند ايجاد اقتصادي مختلط

دردر:بخش قابل تحليل است به بازار آزاد باعث آن كشور، وهله اول دولت استعماري معتقد

و و كندي رشد و جايگزين آن،گردولت مداخله مرحله بعد،در صنعتي شدن گرديد  رشد
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مي.صنعتي شدن متوسطي را به ارمغان آورد ازلذا هند نيز برزيل، جهاتي شبيه مورد توان گفت

درعملكرد اق ازتحرككم: نيمه دوم قرن بيستم به نمايش گذاشت تصادي مختلط را صنعتي تر

به نيجريهاما تكيه بر مبناي صنعتي گسترده شدن سريع كره، هر.تر نسبت به نظر نويسنده

و هند تحليل تطبيقي بايد مشخص سازد كه چرا سايراز همزمان نه بهتر تا اين اندازه موفق

به بررسي عواملي چون زمينه تاريخي، ارائه چنين تحليلي، وهلي در مسيرك.كشورها بوده است

وهاي مليجنبش شيوه اعمال قدرت، دولت استعماري، ايجاد  اقتصاد سياسي هند گرايانه

.پردازدمي

بر باد  رفتهنيجريه، انتظارات
به بازخواني تجربه كشور در بخش پاياني كتاب ص نيجريه نعتي شدن زمينه نقش دولت در

بربه اعتقاد كوهلي،.اختصاص دارد در دولت نئوپاتريمونيال حاكم كانون عملكرد نيجريه

دربار سياستزيان آثارو قرار دارد اقتصاد نامطلوب آن كشور نيمه هاي نامناسب اين دولت

دوسياس اقتصاد نظرنقطهاز.)291صفحه( در نيمه دوم اين قرن عيان گرديد اول قرن بيستم، ي

و آن كشور قابل مشاهده تاريخ معاصردر)1960دهه( استقالل دوره مشخص استعماري

دراست دوره دوم عوامليدرو)دولت استعمارگر(هاي دولت انگلستان دوره اول سياست؛ كه

در.نداآفريني كردهصنعتي شدن نيجريه نقش ناكامي رونددر چند قرن آغاز بدينسان نيجريه

به كشورهاي ديگرسطح توسعه بسيار پايين بيستم در در مورد بررسي قرار تر نسبت اين گرفته

و .شرايط چندان مطلوب برخوردار نيستاز پايان قرن بيستم نيزدر كتاب قرار داشته است

و كوهلي با به افزايش قيمت نفت در اشاره به،1970دهه نقش آن در رشد اقتصاد نيجريه

ازهنتايج اجراي برنامه در اي تعديل ساختاري ارائه شده مي سوي بانك جهاني ونيجريه  پردازد

با كه آنچه از اين رهگذر حاصل آمد، گيردنتيجه مي در آن بود كه درآمد سرانه  سقوطي شديد

و1995تا1980هايطي سال به800از مواجه شود و 351صفحات( تقليل يابد دالر260دالر

در.)359 درميت نتيجه نهاي نويسنده كه شكست نيجريه دو متاثر روند صنعتي شدن، گيرد  از

و پشت ظاهر مدرن.بوده است هاي آن كشورعملكرد نامناسب دولت عامل شرايط اجتماعي

دردولت پي نيجريه، ها كه خصلتي بودند، ير منافع شخصي خودگنخبگاني سياسي قرار داشتند

و بدينسان حاكميت نيجريه تحت.آن سهم داشتنددرارتش آن كشور نيزكه بوروكراسي

و كم شرايط مدني يا نظامي كه وبيش دمكراتيك،اگرچه به شكلي داراي اين ويژگي اساسي بود

و در نئوپاتريمونيال باقي ماند .توسعه نقش داشت امردر دار آن كشورهاي دامنهشكست اين
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و نقش دولت: نتيجه پيفهم عملكرد  رامونها در جهان
كه چرا هدف اصلي كتاب آن بوده است تا از به توضيح اين مسئله بپردازد  برخي

ازحال توسعه سريع كشورهاي در به نظر نويسنده.برخي ديگر موفق شدند صنعتي شوند تر

كه نقش دولت در و پاسخ كلي پرسش فوق آن است مانع براي صنعتي شدن يا ايجاد ترويج

ا حائز اين امر در كاركرد همچون شرايط اقتصاد جهاني، البته عواملي ديگر.ستاهميت

و بازارهاي ملي، از نقش كارفرمايان داخلي و ميزان دسترسي به سطح مطلوبي تكنولوژي علم

كه،اين اساسبر.)367صفحه( هستند اين ميان اثرگذار نيز در  استدالل اصلي كتاب آن است

در تنوعات در درجها الگوهاي اقتدار دولت هاي حال توسعه داراي پيامدهاي عيني براي نرخن

و صنعتي شدن در كه الگوهاي بنيادين اقتدار درون كشورهاي مربوط است به اين دولتي كه

در يابند،نوبه خود پيشاپيش توسط نخبگان تعين مي اقتصاد را بخصوص شيوه مداخالت دولت

مي در ودر.)255صفحه(سازندمرحله استعماري مشخص به بررسي و نتيجه كوهلي آن نقد رد

ميدسته از تبيين درهاي جايگزين كه درباره علل تاخير عواملي چون صنعتي شدن، پردازد

در اجتماعي، ساختار و دمكراسي را برابر اقتدارگرايي به يا وابستگي نسبي ساختار سياسي

به همين راستا نويسندهدر.كنندعنوان متغيرهاي اصلي قلمداد مي به مرور مباحث مربوط

مي در) Statism( گراييدولت وجهان پيراموني هايي همچون اينكه كوشد به پرسشمي پردازد

و چرا مسيرهاي متفاوتي به سوي توسعه وجود هاي مختلف جهان يا اينكه بخش دارند؟

چه نقشي در ايجاد ميانواع دولت پيرامون وهاي متفاوت ايفاء دو خود كنند؟ هالتاين

ميچگونه موجب شكل با.پاسخ گويد شوند؟گيري الگوهاي مختلف دگرگوني اقتصادي

سه مسير طي شده توسط دولت هاي دولت داري همبسته،يههاي سرمامشخص ساختن

و فهم عملكرد اكنون مسئله اصلي، اي،چندطبقه� بندي شدههاي بخشدولت نئوپاتريمونيال

چنيروهايي است كه شكل درنين دولتيابي مي هايي ايندر.گردندجهان پيرامون را موجب

وكرهاي مترتب بر صنعتي شدن سريع اقدام راستا همچنين بايد به ارزيابي هزينه به مسائليد

:پرداخت همچون موضوع زير

ميسريع دار همبسته، دولت سرمايهمثالً اگر اما همزمان شود،تر موجب صنعتي شدن

باچنين دول استقرار و تي هم بايد آيا باز انساني همراه است، هاي ديگرهزينه سركوب سياسي

به دشواري خواهان تداوم چنين دولتي باشيم؟ هاي برآمده از طرح چنين نويسنده ضمن اذعان

و نيز اشاره به سخت بودن ايجاد بهدر هاي موثر در توسعه،دولت ابهاماتي نهايت همچنان

به مثابه اصليدولت درتها و رين ابزارها به توسعه از جهت رسيدن و فقر تاكيد رهايي  دارد

مي صنعتي شدن در .داندپيرامون را حاصل استقرار چنين دولتي
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و  ارزيابينقد
و درتاثيرگذاري سياست موضوع نقش دولت در فرايند توسعه  صنعتي شدن، هاي دولتي

و تومهماز توسعه، رشد اقتصادي وترين موضوعات مورد .سياست استجه محققان توسعه

وحوزه دانش اين دسته از پژوهشگران با تلفيق عالئق مطرح در مي هاي سياست كوشند توسعه

و- طريق بازخواني تاريخيازعمدتاً در تطبيقي تجربيات كشورهاي توسعه يافته حال يا

وبه درك كاميابي توسعه، درناكامي ها به اين رهگذرازوروند تحقق توسعه بپردازند ها

.يافتگي نائل گردندتدوين راهبردهايي براي برون رفت از وضعيت ناتوسعه

درچند كليت جهت هر و راستاي پيوند گيري اين مطالعات به اي،توسعه مفاهيم سياسي

مي هاي توسعه ياري رسانده است،استراتژي رفع برخي نواقص در به نظر دراما مجموع رسد

دوها اين پژوهش در همچنان از در.رنجند معضل كه آنها و اول آن  ارائه پيشنهاداتي عملي

 اندناتوان)Development State( گراهاي موسوم به توسعههايي كاربردي براي ايجاد دولتتوصيه

به آن نقطهاساساً شايدو( از امكان رسيدن و اي كه بتواند پشتوانه ايجاد  معرفت نظري

اين رو دستاوردهايازو)نباشد پذيرهايي باشد امكانريزي شده چنين دولتسازماندهي برنامه

ما آنها هر دراز چند به فهم مي روند تحقق توسعه به كند،برخي كشورها كمك اما براي پاسخ

.بود نخواهد گشا چندان راه"كرد؟ چه بايد"پرسش 

كه در كه اين مطالعات عمده توجه خود دوم آن بر حالي چگونگي ايجاد وضعيت را

كه عمدتاًهزينه اند،ساخته اي متمركزتوسعه و منجرهايي انگاري ساير يا ناديدهبه زوال

و مي مطلوبات ميغايات انساني وگردد را يا ناديده گرانه آنهابه ارزيابي سنجش يا قادر گيرند

تي چون آزادي انتخاب در بدينسان غاي.نيستند)توسعه( مقايسه با ارزش هدف مورد نظرشان در

برخورداري پردازان همچون آمارتيا سن،نظريهكه نزد برخي(جمعي هاي مختلف زيستعرصه

مياز آن اساساً درو)شود معادل توسعه قلمداد چه بسا يا حق زيستن ذيل حكومتي دمكراتيك

به دولت توسعه ودر سايه مباحث مربوط  هيچ ارزيابي يا عمالً گرا كم رنگ جلوه داده شود

از- مبتني بر هزينه در فايده و به زبان عاميانه،( برابر توسعه مبادله آزادي به)نسيه مبادله نقد

دو.دست داده نشود وهتناقض ها،راهي بدينسان درابهاما پا ها .1برجايند اين زمينه همچنان

از،با اين حال و( تاريخي- ارائه تحليلي تطبيقي رهگذر كتاب كوهلي كه مستلزم دسترسي

و ميدانسته تسلط به منابع در)باشدهاي متعدد در مسير توانسته است روند تغييرات  توسعه را

وكشور مختلف از قاره چهار و هاي متفاوت ارزيابي نمايد ازبه فهم و درك ما يا موانع

با هاي مساعدزمينه بر براي تحقق توسعه اگرچه كتاب مزبور.متغير دولت ياري رساند تاكيد

 
كه.1 و توسعه همچنين بنگريذ با آثار آدريان لفت ويچ و"دو كتاب او تحت عناوين در زمينه رابطه دمكراسي توسعه

نو("دمكراسي .به فارسي ترجمه شده اند) نشر مرنديز("گراهاي توسعهدولت"و) انتشارات طرح
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به عامل( هاي ناموجه نيز هستگرايي دچار تقليلبعضاً براي مثال متغير چندبعدي توسعه را

ميوكم اما)واحدي چون صنعتي شدن تقليل داده است سازد كه چگونه بسترهاي بيش روشن

وموفقيت جوامع مختلف، حيات سياسي در وهاي برنامهيا ناكامي ها راهايسياست ها  توسعه

مياين،وجودبا.اندرقم زده دربه نظر به درك مباني اجتماعي سياست هر رسد نائل شدن

را اي،جامعه ميدر زواياي بيشتر ازو گشايدپيش چشمان محققان در برداشت ما را  آنچه

ميدهد كاملجوامع پيراموني رخ مي كنار اهميت قائل شدن برايدر،روهميناز.سازدتر

هاي همچنين نيازمند رسوخ به اليهما اي همچون تحقيق كوهلي،مقايسه- العات تطبيقيمط

ماچنين باشد تحليل اگر.ايمكشورهاي ناتوسعه يافته زيرين حيات جمعي در هر هاي چه بايد

وخُردگراتر درراما شوند هاي انتزاعي از سطح كليت بررسي تجربيات كشورها، قادر سازند

.هاي انضمامي حركت نمائيميتبه سوي جزئ


