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  توسعه معنايي نيازهاتوسعه به مثابه 
  رمضانيحسين 

  
ي توسعه كند تأملي را در خصوص اين كه از كجا بايد انديشهاين مقاله تالش مي

كند كه نيازهاي اساسي انسان بستر مشترك را آغاز كرد رقم زند؛ و يادآوري مي
آورند. اما شناختي و عملي الزم را براي درك چيستي واقعيت توسعه فراهم مي

آنچه در اين جا مهم است اين است كه بايد به معناي نيازهاي اساسي و افق 
  از هستي انساني و زندگي انساني وسعت بخشيم. انتظاراتمان

  
اي است كه بار معنايي توسعه، واژه

همگان دارد. همچنين به قوت خوشايندي براي 
توان گفت از جمله واژگان بسيار پركاربرد و مي

نيز مورد توجه نزد انديشمندان و عموم مردم 
است. اين مدعا با مراجعه به يك پايگاه علمي 

شود. توجه به استنادي فعال و گسترده تأييد مي
-هايي كه هر روز از رسانهها و سخنرانيخطابه

ريزان ي سياستمداران و برنامههاي عمومي از سو
شوند هاي اجتماعي و فرهنگي منتشر ميسياست

دهد. چرا چنين است؟ نيز اين مطلب را نشان مي
توان داد اين است كه پاسخي كه در بدايت امر مي

و » گشايش«ي توسعه حاوي بار معناي واژه

است، و از آنجا كه رهايي از » فراخناكي«
ا، مطلوب همگان است و هتنگناها و از آزار آن

نيز موجب بهبود وضعيت انسان، در نتيجه همه 
 يتمايل و تمناي توسعه را دارند. اما به واقع مقوله

 رغماي سهل و ممتنع است؛ يعني عليتوسعه مقوله
اللفظي آن را به اينكه همگان بار معناييِ تحت

و بدان ميل دارند ولي در باب  فهمندميخوبي 
يند رخ دادن آن، زمينه و ابعاد آن، ماهيت آن، فرآ

لوازم و استلزامات اخالقي و غيراخالقي آن يا 
 دانند. دانند يا اندك ميهيچ نمي

به زعم نگارنده، اين مطلب در خصوص 
اي ديگر صادق است؛ انديشمندان نيز به گونه
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- هاي نظري فوقبدان معنا كه با وجود تالش
هاي در حوزه ي توسعهاي كه در باب مقولهالعاده

ه ب طوراين، شودميدانشي مختلف و متنوع شده و 
صائب و راستين كه  هايانديشهكه  رسدمينظر 

انسان را به سكينت خاطر و اقناع علمي برسانند 
. چرا چنين است؟ به نظر شوندميكمتر يافت 

ي توسعه، اين بدان علت است كه مقوله رسدمي
موضع خود گستره و عمقي به پهناي موضوع و 

يعني انسان و زندگي انسان دارد. لذا نه تنها در 
ي ابعاد هستيِ انسان و زندگي انسان، توسعه، همه

حضور و تحقق خاص به خود را داراست، بلكه 
ي ابعاد هستيِ انسان و زندگي انسان در همه

  دخالت دارند. » توسعه«معناي  گيريشكل
 ي زياد و به كف نيفتادن آن دراين گستره

انديشه يك فرد، باعث شده است عموماً ادبيات 
علمي فراهم آمده در باب توسعه به صورت 

اي ايجاد شوند؛ يعني اغلب اي و جزيرهمنطقه
سخن از توسعه به صورت مضاف بوده است؛ 

ي سياسي، همچون اخالق در توسعه، توسعه
ي ي اقتصادي، توسعهي اجتماعي، توسعهتوسعه

 ... .ي ي صنعتي و توسعههعلمي و فناوري، توسع
ي قهري اين اتفاق پرحجم شدنِ متكثرِ نتيجه

ادبيات توسعه است. اما آنچه ابعاد مختلف 
كند ي توسعه را به هم مرتبط ميي مقولهمطالعه

مباني فلسفي و اخالقي مشتركي است كه 
آگاهانه يا ناآگاهانه، به نحو مستقيم يا 

 نظريات توسعه، ها به نفعغيرمستقيم در استدالل
  . اندشدهگرفتهمفروض يا مسلّم و يا وام 

ي واقعيت توسعه كه عالوه بر ابعاد گسترده
اند، واقعيت معطوف به سطح آشكار حيات انسان

هاي باطني و ژرف هستي، توسعه در نسبت با اليه
هاي و وجود انسان نيز هست. مقصود از اين اليه

خش رفتارهاي و معناب كننده موجهباطني سطوح 
  هاي معنوي و بنيادين انسان است. و علقه

اي چنين اكنون كه چنين است و ما با مقوله
گستر روبروييم، يكي از ژرفناك و دامن

راهبردهاي مهم آن است كه در پي يافتن عنصر 
هاي مختلف مطالعات بخش گسترهوحدت

- بخش به همهتوسعه باشيم؛ اما اين عنصر وحدت
هويت «نفسِ » توسعه«ي اق مسئلهي ابعاد و اعم

هويت «است. اگر بتوان » وجودي و هستي انسان
يا حداقل » وحدت ذاتي اش«را در وجه » انسان

شناخت و يا » اشوحدت تجربي حاالت دروني«
وحدت ثابت «گرايانه به كم به نحو عملدست

مشخصي نزد آن دست يافت، آن وقت » رفتاري
ث متنوع توسعه وحدت الزم ميان مباح توانمي

را نيز درك كرد و هر مبحث را در جايگاه خود 
نشاند و متناسب با شأنش آن را ارزيابي و نقّادي 

  نمود. 
-ترين مباني دخيل در استداللبنابراين مهم

اي، مباني انسان ها به نفع نظريات توسعه
گوييم مباني انسان شناختي، اند. وقتي ميشناختي

شناختي وجود  دست كم يعني مباني هستي
شناختي دانش و شناخت انسان، مباني معرفت

انسان و مباني ارزش شناختي عمل انسان. اين 
مباني يا به نحو تاريخي فرهنگي در فهم عمومي 

اند و به صورت باورها در گرفتهاز انسان شكل
هاي ثابت اند، و به ارزشكردهاذهان رسوب

ي نقادانه اند، و يا به نحوشدهي علم تبديلحوزه
ر بينيم كه هاند. از اين رو ميپذيرفته و تقبل شده
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شناسي، پيرامون ي انسانسنخ از مباني در حوزه
اي متناسب با خود را فراهم خود، ادبيات توسعه

آورده و وحدت بخشيده است. و البته ماحصل 
ها، اين مباني و ادبيات نضج يافته پيرامون آن

از آن به  سبك خاصي از اخالق است، كه
كنيم. مثالً مباني انسان ياد مي» اخالق توسعه«

ي گرا، ادبيات  توسعهشناختي رويكرد عاطفه
خاص به خود در اقتصاد، فرهنگ و سياست رقم 
زده است؛ و اخالق خاص به خود را به طور 
مصرح در قالب نظريات علمي و يا به طور مضمر 

ت. و مخفي در قالب توليدات خالقانه آفريده اس
ي درختي بنابراين اخالق توسعه به مثابه ميوه

ي آن را عمدتاً مباني انسان است كه ريشه و تنه
هاي آن را اند، و شاخهشناختي تشكيل داده

ادبيات متنوع و متكثر توسعه. و روشن است كه 
ي درخت توسعه، اخالق توسعه به عنوان ميوه

متناسب با ريشه و شاخه خودش هويت يافته و 
  كرده است.     رشد

ه اند كشناسيبدين ترتيب اين مباني انسان
هاي پيوند و وحدت ذاتي موجود ميان اين گستره

كنند. روشن است كه متراكم و وسيع را ايجاد مي
بدون وجود چنين عنصر وحدت بخشي افزوده 

اي جز شدن بر تراكم ادبيات توسعه، نتيجه
  ي توسعه ندارد.تر شدن مقولهپيچيده
و اساساً » هويت انسان«ي مقوله اما

ي اختالف شناسي، خود معركهمطالعات انسان
ي نظرها است. عوامل متعدد و فراواني در حوزه

اند از شناسي سبب اختالف آرا شدهانسان
شناسي، اختالفات در مبانيِ فلسفي (معرفت

شناسي و ارزش شناسي) گرفته تا هستي

هنگي و اختالفات رفتاري ناشي از تنوع فر
ي زيستي اقوام و ملل گوناگون. در اين تجربه

صورت با وجود اين اختالفات و تنوع آرا و انظار، 
توانيم ي توسعه چگونه ميما در خصوص مقوله

  به وحدت مورد نيازمان برسيم؟
تواند اين باشد كه ما نيز در پاسخ مي

ي توسعه به سراغ مباني ي مقولهمطالعه
ييد خودمان برويم. اما بايد شناسي مورد تأانسان

توجه داشت كه در نسبت با چه نياز و ضرورتي 
دهيم. ممكن است از آن جهت چنين پاسخي مي

كه ما نيز به مانند ديگر كشورهاي در حال 
توسعه، در حال رشد و توسعه هستيم و به الگوي 

يافته در اقصي نقاط مشخص كشورهاي توسعه
دهيم پاسخي ميداريم چنين جهان، نقد و اشكال

كنيم كه بايستي گذاران توصيه ميو به سياست
متناسب با مباني نظري و ارزشيِ بومي، 

ي ما گذاري نمايند؛ در اين صورت توصيهسياست
بجاست. گرچه در فهم همين مباني و 
امتدادبخشي متناسب با نيازها به آن مباني و 

ها در اي كارآمد بر اساس آنايجاد ادبيات توسعه
طوح رفتارهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و س

ي ... چه بسا نيازمند آشنايي و اقتباس از ذخيره
دانش و ارزش ديگران باشيم. خصوصاً آن كه ما 
در مسير توسعه و رشد در بستر نيازهاي 
انعكاسي و تعامل مستمر با ديگر كشورها قرار 

  داريم. 
اما ممكن است اين پاسخ با توجه به 

ي توسعه، و يل و ارزيابيِ خود ِمقولهضرورت تحل
هاي پيشين متناسب با اصالح و تكميل ديدگاه

مباني مورد تأييد ما داده شود. در اين صورت بايد 
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توجه داشت كه ما در متن يك گفت و گوي 
تخصصي در باب توسعه قرار داريم. و از الزامات 
ابتدايي اين گفت و گو آن است كه ادبياتي مورد 

شترك به كار گرفته شود. روشن است وفاق و م
كه اختالف موجود در مباني فلسفي و امتدادهاي 

ي ايجاد ادبيات ها در قالب نظريات اجازهآن
دهد. به واقع اگر قرار باشد هر مشترك را نمي

كسي متناسب با مباني فلسفي و شناختي خودش 
ي توسعه بحث در باب موضوع مشتركي در مقوله

اي ه اختالفات، بِنايي و ريشهنمايد از آنجا ك
شود است، يا هيچ علقه و پيوند نظري ايجاد نمي

بندي ماند و به جمعو يا در حد نقد سلبي باقي مي
رسد. واقعاً چه مشترك و مورد قبول اطراف نمي

  بايد كرد؟
ي ها در حوزهاتفاقي كه در برخي از نوشته

فلسفه اخالق و مباحث ناظر به توسعه توسط 
از محققين رقم خورده است، ابتناي  بعضي
ها و نظريات بر نيازهاي ملموس است. تحليل

پردازي صرف در فضاي يعني به جاي ايده
هاي عقلي ناب در باب انسان و ابعاد تحليل

زندگي انسان، نيازهاي واقعي و ملموس انسان و 
ها قرار پردازيزندگيِ انسان مبنايي براي نظريه

رحي كه فيلسوف اخالق گرفته است. مثالً ط
معروف ديويد كاپ در باب توجيه رفتارهاي 

كند همين روش را نشان اخالقي بر آن تكيه مي
دهد. به نظر او اين نيازهاي اساسي انسان مي

هستند كه ضرورت الزم براي برخورداري و 
كنند؛ به بيان ديگر ها را فراهم ميتعقيب ارزش

ها أمين آنام كه تمن در بستر نيازهاي اساسي
يابم ي توسعه واقعي من است درميشرط و الزمه

هاي راستين من در زندگي چه كه ارزش
ي همين نيازها و اند و در دامنهچيزهايي

يابم هاست كه درميهاي برآمده از آنارزش
هاي من عقالنيت، به مثابه انتظام بخش شناخت

اي و ملتزم به محقق بايد متكي به چه مبادي
اي باشد. بدين ترتيب چه نيازهاي اساسينمودن 

كه همان زبان مشترك شناختي » عقالنيت«
هاي راستين است در پرتو و تحت هدايت ارزش

ها ذيل نيازهاي اساسي زندگي انسان، و آن ارزش
هايند كه بستر واقعي و مشترك ميان انسان

يابند. بدين ترتيب بستر تدوين و تكون مي
تواند اي اساسي انسان ميمشترك و واقعيِ نيازه

ساختار شناختي مشترك، يا عقالنيتي عمومي را 
  شناختي مشترك فراهم آورد. به مثابه زبان

اين طرح ساختاري روشي به نظر موجه 
رسد؛ چه اين كه يكي از محورهاي سنت و مي

ها دأب جاري انبيا و اولياي الهي در دعوت انسان
دن به همين اشارت و توجه دا» حيات طيبه«به 

نيازها است. و به نظر نگارنده، هم منطق قرآن و 
هم منطق مفسران واقعي آن تكيه بر نيازهاي 
اصيل انسان است؛ آن نيازهايي كه شرط واقعي 

اند. اما در اين جا هم با مسايل حيات انساني
مختلفي روبروييم، از جمله اينكه اين نيازها كه 

كنيم د مييا» نيازهاي اساسي«ها به از آن
اند؟ چه هويتي دارند؟ و معيار در اساسي چيست

دانستن يك نياز چيست؟ و اينكه آيا با اكتفا به 
توان نيازهاي اساسيِ ي معمول زندگي ميتجربه

انسان و زندگيِ انساني را دريافت؟ و از همه 
» نيازهاي اساسي«تر آنكه با توجه به اين مهم

» يت انسانيهو«توان به شناختي از چگونه مي
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  رسيد؟ 
نيازهاي «در بيان چيستي و تعريف 

اند؛ از شدههاي متفاوتي ارائهديدگاه» اساسي
گويد محروميت جمله اين كه ديويد ويگينز مي

از يك نياز اساسي به معناي آسيب ديدن يا در 
پوشي قرار معرض خطر آسيب غيرقابل چشم

قوانين طبيعت، حقايق زيست «گرفتن بر مبناي 
طي تغييرناپذير، يا حقايق ساختمان جسمي محي

برخي ديگر هم نيازهاي اساسي   1است.» انسان
اند كه وجودشان را آن دسته از نيازها دانسته

ضروري است. مثالً بري » عادي«براي زندگي 
گويد كه نيازهاي اساسي چيزهايي بروك مي

زندگي يا عملكردهاي عادي «هستند كه براي 
اي اما ديويد كاپ در مواجهه 2»ضروري هستند.

هايي معتقد است نيازهاي نقادانه با چنين ديدگاه
اساسي انسان آن دسته از نيازها هستند كه اوالً 

هاي با هويت ذاتي انسان به عنوان فاعل انتخاب
مكرر در زندگي در ارتباط است و ثانياً براي 

اند. در واقع يك زندگي عاقالنه و مستقل ضروري
ها و زها براي حفظ توانايي تعقيب ارزشاين نيا

   3اند.ها ضروري و الزمگسترش اين توانمندي
شود برخي همان طور كه مالحظه مي

ها نيازهاي اساسي انسان را محدود به ديدگاه
اند و چارچوب نيازهاي طبيعي و يا عرفي نموده

ها را در ها توسعه بخشيده آنبرخي ديگر به آن
هاي اوليه ي انسان، و بايستهپيوند با هويت ذات

                                                              
1. Wiggins David, “Claims of need”, Needs, Values, Truth, Oxford: Basil Blackwell, 1987, p.15 
2 . Brooke  Bray, Meeting Needs, Princeton: Princeton University Press, 1987, p.31  
3. Copp David, Morality, Normativity, and  Society, Oxford and New York: Oxford University 
Press, 2001, pp. 172-3 

اند. عقالنيت و استقالل ذاتي انسان برشمرده
روشن است كه اگر نيازهاي اساسي انسان را در 
چارچوب نيازهاي طبيعي و يا عرفي در نظر 

ها عقالنيت فعال ها و در امتداد آنگيريم، ارزش
ي انتخاب و رفتار انسان هم محدود به در حوزه

د شد. واقعيت آن است كه همين چارچوب خواه
ي عقالنيت هم در اين صورت حتي تمهيد و تعبيه

در فرآيند تشخيص نيازهاي اساسي راه به جايي 
برد؛ زيرا اگر ما نيازهاي اساسي انسان را نمي

هاي طبيعي و عادي زندگي محدود به چارچوب
انسان كرديم در آن صورت عقالنيت هم تبديل 

ن نيازهاي طبيعي و عادي به ابزار تهيه و توليد همي
خواهد شد و ماحصل، عقالنيتي ابزاري است كه 

ي غرايز ي ارتقايافتهتوان از آن به نسخهمي
ي قهري حيواني نام برد. و واضح است كه نتيجه

- بست و زيربنايي، بنايي از توسعهچنين پاي
-يافتگي است كه تنها قدرت پروار نمودن جنبه

دارد. در چنين فضايي  هاي طبيعي و مادي انسان را
المجالس خواهد بود و يا به قول اخالق تنها زينت

ي ادب و نزاكت اجتماعي آلبرت هيرشمن قريحه
انسان را سيراب خواهد كرد و يا به قول ويل 

مشربي دورانت صرفاً مبنايي است براي خوش
هاي شبانه. اخالق در اقتصادي اعضاي مرفه كلوپ

چه بيشتر كردن سود  كه مبناي اساسيِ آن بر هر
ماديِ شخصي قرار دارد، ضابط و ضامن رفتارها 
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- باشد، بلكه تنها موعظه تواندنمينيست، و اصالً 
اي است كه برخي دلسوزان مأيوس از امكان 

دهند. بنابراين بايد تغيير اوضاع آن را ندا مي
-ها و رويكردها را عوض كرد. و به نظر مينگاه

ر از نيازهاي صرفاً طبيعي رسد بايد نيازها را فرات
نيازهاي اساسي  توانميو يا عادي ديد. اما چگونه 

اي ديد كه نه عقالنيت تنها ابزار انسان را به گونه
طبيعي و عادي باشد و نه اخالق  تمنياتدست 

مشربي طبقات مرفه و ي خوشزينت و وسيله
  داراي نفوذ سياسي، اجتماعي و اقتصادي؟ 

ار مهم در عين آساني پاسخ اين سئوالِ بسي
بسيار پيچيده است، همان قدر پيچيده كه وجود 
انسان پيچيده است. و آن اين است كه نيازهاي 
اساسي انسان را در تراز خاستگاه واقعي 
عقالنيت و اخالق تعريف نماييم؛ و همان طور 

زند ـ و البته كجاست ي هستي فرياد ميكه همه
خالق، گوش شنوا! ـ خاستگاه عقالنيت و ا

-طبيعت خاكي نيست؛ زيرا از عناصر و مشخصه
ي  4هاي اساسي عقالنيت و اخالق فراروندگ

كرانه بودن است. حال ها، و ميل به مطلق و بيآن
هاي بارز طبيعت ميرايي آن آن كه از مشخصه

بينيد كه آيا نمي«است؛ و به بيان قرآن كريم 
ها خداوند از آسمان آب فرو بارانيد و در چشمه

هاي گياهي را با اري ساخت و به آن روييدنيج
ها را هاي مختلف رويانيد و سپس آنرنگ

خشك و زرد و ناچيز گرداند. به واقع در اين 
(الزمر:  5»رويداد براي صاحبان خرد تذكّر است.

                                                              
4 . transcendental 

ً ثّم فَ َر أّن َهللا أنزَل من السامِء ماًء فََسلََکه ینابیع فی األرض ثّم یَخُرُج ِبِه َزرعاً مختلفاً ألوانُه  ثّم یَهیُج فََرتاُه ُمصأ مل تَ . «٥ رّا
  »یَجَعلُُه ُحطاماً إّن فی ذلک لَِذکری ِألولی األلباب

). و روشن است كه فراروندگيِ عقالنيت و 21
اخالق به عنوان خصوصيات حياتي انسان و 

ان، ناشي از فراروندگي و ميل ي انسشئون مميزه
به جاودانگي و مطلق بودنِ نفس و جان انسان 

  است. 
مسئله آن است كه عقالنيت فرارونده و 

-گراي انسان نميمتعالي انساني و اخالق مطلق
تواند به اقتضاي طبع خود رهين طبيعت مادي باقي 
بماند؛ زيرا در اين صورت ديگر فرارونده و 

بنابراين انسان در نسبت با متعالي نخواهد بود. 
امر مطلق است كه از عقالنيت و اخالق چنان 
كه شايسته است برخوردار است. و اين بدان 
معناست كه انسان در هر مرحله از حيات كه 

اش تنها در هست، تراز وجودي و نيازهاي اساسي
نسبت با امر متعالي بايد معنا شود. حتي اگر در 

 وكتابحسابخاكدان طبيعت و درگير در 
زندگي اين  وخرجدخلاقتصادي و تراز كردن 

جهاني باشد. اگر جز اين باشد جز افسوس و 
تباهي در پي ندارد. بنابراين اقتصاد، سياست و 
تمامي نظامات اجتماعي بايستي در نسبت با تراز 
وجودي انسان كه امر فرارونده و متعالي است 

 دنيا ترسيم گردند. لذا اگر چه دست در كار گل
داريم ولي نظر به ملكوت داريم كه صادق مصدق 

كنيد آيا نگاه نمي«در لسان قرآن كريم فرمود: 
ها و كنيد) در ملكوت آسمان(يعني چرا نگاه نمي

زمين و هر آنچه خداوند خلق نموده و اين كه 
ها اندك و اجلشان نزديك درنگ مادي آن
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است، (پس اگر چنين است) به كدامين ندا و 
-خن ديگر (به غير از نداي الهي) ايمان ميس

  ). 185(األعراف:  6»آوريد.
بنابراين الزم است واقف باشيم كه براي 

اي در تراز واقعيت وجودي انسان، نيل به توسعه
-ابتدا الزم است در نيازهاي اساسي انسان توسعه

ي معنايي ايجاد نماييم. اما واقعاً چگونه؟ چگونه 
به مقصود، در تنظيم رفتارها  توان به نحو وافيِمي

و تعامالت انساني در قالب نهادهاي اجتماعي و 
اندازي كرد؟ فرهنگ اين مطلوب را محقق و راه

ي ماست! كه اميد است در باب آن اين مسئله
  بيشتر بتوانيم تأمل نماييم.

  
  

  

                                                              
إن عسی أن یکون قد اقرتب  أجلهم فبأّی حدیث  أ و مل ینظروا إلی ملکوت السموات و األرض و ما خلق هللا من شیٍئ و. «٦

 »بعده یؤمنون


