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  آن؛ یمفهوم ۀشبک و «یتوانمندساز » به یدرآمد
  یعمل یگذار استیس ارکان و اصول ،یمبان

 محمدیمحمدتقی جان
 
 یتوانمندساز» یبرا یمفهوم یی  مبنا چارچوب کی یۀاول شیرایو متن نیا

 رینظ یکشور در «یعمل یگذاراستیس و یحکمران ارکان از یکی عنوانبه
 یۀاپ را آن یزودبه دارد بنا «نیمب قاتیتحق و مطالعات ۀمؤسس» که است  رانیا
 قرار «یتوانمندساز و توسعه» موضوع خصوص در جامع یمطالعات ۀپروند کی

 و یتوانمندساز انیم زیتما ج،یرا تصور رغمبه است شده تالش نجایا در. دهد
 و «یماهو شأن» با نسبت در و گردد حیتصر «صرف ی  اقتصاد فقر رفع»
 رئوس یبرخ نگاه نیا بر یمبتن. ابدی معنا مفهوم نیا «یانسان وجود تیغا»

 زین یاقتصاد یتوانمندساز ۀحوز در یعمل یگذاراستیس یبرا یراهبرد
.است شده حیتشر

« توانمندسازی»مدخل هرگونه بحث دربارۀ 
                                 پرداختن به دو مسئلۀ بنیادین است:

چرا باید  -4چیست؟ « توانمندسازی» -0
 کرد؟ « توانمندسازی»

برخالف تصور « توانمندسازی»مفهوم 
های یشهر ، مفهومی دشوار است که عمومی
ی در پشت خود دارد. این مفهوم اباسابقهفلسفی 

ۀ کارهای فیلسوف واسطبهی اخیر هادههیژه در و به
ان و سپس تابع« آمارتیا سن»و اقتصاددان معاصر 

« توانمندسازی»مفهوم او فراگیر شده است. 

ای ارسطویی دارد؛ و همۀ کسانی که )ازجمله یشهر 
ی اخیر چه در حوزۀ هادههسن و تابعانش( در 

 نداپرداختهنظری و چه در حوزۀ عملی به این بحث 
. در نگاه اندگرفتهی از بنیان نظری ارسطو بهره نوعبه

ارسطو، انسان موجودی است که صاحب قوا و 
اید در حد ب هاتوانی متعدد است؛ و این هاتوان

اعتدال شکوفا شود. این نگاه در سنت فلسفۀ 
نا به یسابنگیرد و یمیرش قرار موردپذاسالمی نیز 

به آن  مباحث نفستری در یقعمنحو درخشان و 
نسان سینوی ا-پردازد. بر طبق تحلیل ارسطویییم
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 وانفعاالتشفعل برحسبموجودی است که 
ا اش ر یوجودی هاتوانتوان کارکردها و یم

ی آدمی ویژگی و هاتوانشناسایی کرد. هر یک از 
 هطبقسهی در طورکلبهکارکرد مشخصی دارد که 

گیرند و هر یک ناظر به سطحی از حیات یمجای 
است. بنابراین در این نگاه، انسان واجد 

است که برای زندگی به  هاتوانی از قوا یا امجموعه
ی در نیاز دارد و فقدان هر یک نقصان هاآنهمۀ 

 هاتوانزندگی انسانی پدید خواهد آورد. این قوا یا 
ی هستند که الزمۀ ابالقوههای یتظرف درواقع

آیند؛ و با فراهم شدن یمماهیت انسانی به شمار 
ا اگر یابند. امیمیج فعلیت تدر بهها  ینهزمشرایط و 

ی انسانی فعلیت نیابند چه خواهد شد؟ هاتواناین 
چه ضرورتی است که همۀ قوای یگر، دعبارتبهیا 

 انسان فعلیت یابد؟
اخیر، مفهوم سعادت  سؤالبرای پاسخ به 

(eudaimonia( و بهروزی )well-being مطرح )
شود. سعادت و بهروزی انسان ناظر به آن یم

کیفیت و حاالت نفس است که همۀ قوای نفس به 
 هاآنکمال خاص خود نائل آمده باشند و میان 

حال، سعادت امری یندرع  1باشد. اعتدال برقرار
نفسه مطلوب همگان است؛ بر این یفاست که 

وا کند که قیماساس، دستیابی به سعادت ایجاب 
ی انسان فعلیت یابد تا انسان در وضعیت هاتوانو 

مۀ دیگر، فعلیت یافتن هیانببهبهروزی قرار گیرد. 
قوا همراه با اعتدال، شرط ضروری دستیابی به 

بهروزی است.اما قوا چگونه باید سعادت و 

                                                             

 محتوایی دیگری وجود دارد که برای پرهیزسینا مباحث ویژه در متون ابنالبته این معنای صوری سعادت است و به.  1
 شود.جای دیگری واگذار میاز اطالۀ کالم به

ث ما را وارد بح سؤالفعلیت یابند؟ پاسخ به این 
 توانمندسازی خواهد کرد.   

ی برای فعلیت یافتن به یک عنصر فعال اقوههر 
و نیروی محرک نیاز دارد. نفس انسان موجودی 

است؛ بنابراین فعال بودن آن « فعال»نفسه یف
جۀ یدرنتانی ی قوای انسطورکلبهشود یمسبب 

فرایند طبیعی زندگی و با مساعد بودن شرایط و نبود 
سان ی انهاتوانموانع فعلیت یابند. برخی از قوا یا 

د، یابنیمیجۀ رشد طبیعی جسمی فعلیت درنت
ین و درنتبرخی  یجۀ ارتباط اجتماعی و برخی با تمر

ممارست و یا تعقل. اما گاهی موانع موجود و یا 
ای ضروری و یا محیط هینهزممحرومیت از 

ه شود کیمنامساعد مانع از فعلیت یافتن این قوا 
الزم است این وضعیت برطرف شود تا فعلیت 

 تحقق یابد.  هاتوان
ی اخیر همراه با اوج گرفتن مباحث هادههدر 

المللی و همراه ینبتوسعه در محافل دانشگاهی و 
 بعتبهیری رویکردهای جدید در توسعه، گجهتبا 

های ارسطویی در این حوزه، مفهوم یدگاهدطرح 
ی انفراو نیز گسترش « توانمندسازی»توانمندی و 

یافت. نگاه طرفداران این بحث آن بود که افرادی 
های یتمحرومدر جوامع وجود دارند که به دلیل 

شغلی و خانوادگی یا تحمیل شرایط اجتماعی و نیز 
یف جایگاهشان در  عدم رعایت عدالت در تعر

ای برای ساختن ینهزمجامعه عماًل هیچ فرصت و 
زندگی مناسب ندارند. برای ارتقای کیفیت زندگی 
یف عادالنۀ جایگاه ایشان الزم  این افراد و بازتعر
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ی وجودی ایشان با کمک و ایجاد هاتواناست 
شرایط پیرامونی فعلیت یابد تا بتوانند زندگی 

افت خود را شکل دهند. این رهی موردنظرمطلوب 
یاد  ی انسانی هاتواناست قوا و  درصددبا دقت ز

بالقوه موجود در افراد را شکوفا کند تا افراد 
بتوانند ملزومات الزم برای  هاآنۀ کسب واسطبه

زندگی خوب و مناسب با شأن انسانی را با عاملیت 
خود فراهم کنند؛ و نه اینکه آن ملزومات را با 

ر تیار افراد قراحذف عنصر عاملیت مستقیمًا در اخ
دهند. اما متأسفانه این مفهوم در کشورهایی نظیر 
کشور ما، در عموم موارد به دلیل عدم توجه به 

یک مفهوم  صورتبههای نظری آن تنها یشهر 
ی از افراد و اگستردهۀ طیف مورداستفادسطحی 

قرار گرفته است؛ و توانمندسازی  هاسازمان
 به افراد از اصالتارائۀ ملزومات معیشتی  عنوانبه

خود دور شده و قلب ماهیت شده است. شاید 
گونه اقدامات همین ینایکی از دالیل عدم توفیق 

توجهی به مبانی و اصالت رهیافت یب
ی،  توجه به این نکته هرروبهتوانمندسازی باشد. 

 بر طبق برداشت گذاریسیاستضروری است که 
تواند ینم 2«توانمندسازی»عرفی از مفهوم و لفظ 

صحیح و تخصیص  گذاریسیاستمصداق یک 
بهینۀ منابع باشد. سیاست صحیح توانمندسازی 
آن سیاستی است که با مبانی این مفهوم و اصول 

 ناظر بر آن هماهنگ باشد. 
بر چند مفهوم اصلی تالش یهتکما در ادامه با 

خواهیم کرد ارکان توانمندسازی را منطبق بر مبانی 
برخی وجوه مربوط به  ازآنپس نظری بیان کنیم.

                                                             
 . که متأسفانه تا حدی رواج نیز یافته است. 2

و راهبردهای عملی را که با این  گذاریسیاست
 یم شمرد:بر خواهاصول سازگارند 

 
 حالت فعال بودن/حالت منفعل بودن -الف

 طورهمانسینوی و -بر طبق تحلیل ارسطویی
، اندکردهاشارهکه اصحاب رهیافت توانمندی 

است. « فعال»حدذاته یفو « عامل»انسان موجود 
سعادت و بهروزی انسان نیز مشروط به رعایت 

که  طورهماناصل عاملیت و فعال بودن اوست. 
اشاره شد، بهروزی حالت و کیفیتی از نفس انسان 

این حالت و  بخشقوامین عنصر تر مهماست؛ و 
است. انسان عامل و فعال، « فعال بودن»کیفیت، 

یگر است و نقش م  ؤثر در فرایندهایکنشگر و باز
کند. در مقابل این حالت، یماجتماعی ایفا 

قرار دارد؛ انفعال یعنی پذیرندگی از « منفعل بودن»
بیرون. در حالت فعال بودن، انتخاب و نوعی 
سیطره و قدرت تغییر برای فرد وجود دارد؛ ولی 
انفعال با انتخاب و سیطره و امکان تغییر سازگار 

 مثابههبفی، اگر انسان نیست. بر طبق مبانی فلس
 از مقام درواقعدر نظر گرفته نشود، « عامل»موجود 

انسانی خود تنزل یافته است. این دیدگاه بر این 
کید دارد که شأن انسانی تابع عاملیت و  نکته تأ

های عمیقی در یشهر فعال بودن اوست. این بحث 
ی بنیادین اسالمی دارد. به لحاظ فلسفی هاآموزه

ان مسلمان با واژگان مختلف به آن نیز فیلسوف
. در مباحث حکمت متعالیه، ذیل اندپرداخته

سعۀ »مفهوم  ازجملهی از مفاهیم، ادسته
 «تعالی»، فعال بودن انسان به حقیقت «وجودی
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پیوند خورده است که نیازمند تفصیل در جای 
 دیگری است. 

است، « فعال»حدذاته یفاگر انسان موجودی 
ه سیاستی که بنا دارد شأنیت او را ب بنابراین هرگونه
موجود  مثابهبهتواند انسان را ینماو اعطا کند 

منفعل در نظر آورد. سیاست صحیح سیاستی 
عامل و فعال دیده  مثابهبهاست که در آن انسان 

 شود.
 
 غایت/ابزار -ب

جه تو  درواقعاشاره شد که مبنای توانمندسازی 
به شأن ماهوی انسان و غایت حیاتی او یعنی 
سعادت و بهروزی است. این غایت یک وجه 
صوری و یک وجه محتوایی دارد. ما در اینجا صرفًا 
برای پرهیز از پیچیده شدن مطلب به وجه محتوایی 

یم؛ ولی ینمغایت )تعالی وجودی انسان(  پرداز
کید متذکر  اختن به دشویم که نپر یماین نکته را با تأ

محتوای غایت سبب نقصان بنیادین تحلیل 
شود و لذا الزم است در جای مناسب دیگری به یم

 آن بحث پرداخته شود. 
به لحاظ صوری، غایت انسان ناظر به کیفیت 

ی انسان در حد هاتوانو حالت شکوفندگی قوا و 
اعتدال است؛ این حالت را بر طبق ادبیات 

امید. هرچند که این ن« بهروزی»توان یمارسطویی 
یت انسانی است، ولی در غا بهحالت صوری ناظر 

« ارابز » مثابهبهنسبت با وجه محتوایی غایت، 
ی دهمبو است. ولی به دلیل آنکه با وجه محتوایی 

دارد و به لحاظ زمانی مقدم بر آن نیست )تقدم 
ذاتی دارد و نه زمانی( از اصطالح ابزار برای آن 

 تذکر این نکته برای آن است کهکنیم. ینماستفاده 

توجه داشته باشیم که به لحاظ مفهومی و معنایی، 
توانمندسازی دقیقًا ناظر به همین وجه است. یعنی 
توانمندسازی امری است که از یک وجه ناظر به 
غایت انسانی است و از یک وجه ناظر به ابزارهای 

 رسیدن به آن غایت. 
 توانیمیمبنابراین در مقام تحلیل مفهومی 

یق موردتحقغایت  مثابهبهبار توانمندسازی را یک
ر ابزار. این بحث بسیا مثابهبهبار قرار دهیم و یک

پیچیده و نیازمند ورود به مباحث نظری بنیادین 
هدف مطلب حاضر، تالش  حسببهاست. ما 

کنیم موضوع را تا آنجا که ممکن است به یم
ف، این سیاست عملی نزدیک کنیم. با این هد

یم که یمموضع را در پیش  رای ب گذارسیاستگیر
ی جز ورود به حوزۀ ابزارها و اچارهتوانمندسازی 

در عین این  گذارسیاستمصادیق آن ندارد. اما 
رند؛ ی دااگستردهالزام، باید بداند که ابزارها طیف 

بر روی هر ابزار نیز  گذاریسیاستضمن اینکه 
شته باشد. آیا تواند دایموجوه گوناگونی 

گذار در مورد همۀ ابزارها و همه وجوه سیاست
گذاری برای توانمندسازی مختار و آزاد سیاست

ها منجر به هدف توانمندسازی ینااست؟ آیا همۀ 
 خواهد شد؟

د نفسه واجیفاواًل باید توجه داشت که ابزار، 
ارزش نیست. اهمیت ابزار به دلیل آن است که در 

یاز است. بنابراین بدون وردنممسیر تحقق غایت 
سه پیدا نفیفتواند شأنیت ینمتوجه به غایت، ابزار 

غیره است. یعنی ابزار ارزش ابزار فی درواقعکند؛ 
گیرد. اگر برای مقاصد یمشأنیت خود را از غایت 

 غایت مثابهبهعملی، وجه صوری غایت انسان را 
یم، آنگاه یاستس های توانمندسازی در نظر بگیر
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ن تواند اییمید مشخص کنیم که کدامین ابزار با
غایت را در مورد جامعۀ هدف محقق سازد. به بیان 

صحیح بر روی  گذاریسیاستتر، هرگونه یقدق
کننده باید از پیش موارد مختلف توانمندسازی

مشخص کند که چگونه به تحقق غایت 
نی ی انساهاتوانتوانمندسازی یعنی شکوفا کردن 

 منجر خواهد شد. 
ثانیًا، ابزارهای ناظر به توانمندسازی طیف 

ی از ابزارهای فرهنگی، اجتماعی و اگسترده
شود؛ و چنین نیست که یماقتصادی را شامل 

توانمندسازی برخالف تصور عموم صرفًا محدود 
ی اقتصادی باشد. در مورد هاحوزهبه 

رها، بر روی هر یک از این ابزا گذاریسیاست
 و گرفته قرار موردمطالعه دقتبهجامعۀ هدف باید 

 یاز برایموردنهای ینهزممشخص شود که شرایط و 
بهروزی ایشان چیست و چه ابزارهایی برای فعلیت 

 یاز است. تحویل بردنموردنی ایشان هاتوانیافتن 
همۀ ابزارهای توانمندسازی به ابزارهای اقتصادی 

ده و شیتتثبنگری یسطحدر اکثر موارد ناشی از 
عدم توجه به وجوه مبنایی است. شاید یکی از 
دالیل این انحراف، دشواری تحلیل وضعیت 

هایی یلتحلجوامع هدف و تن ندادن به چنین 
 باشد. 
گذار برای خالصه، سیاست طوربه

توانمندسازی جامعۀ هدف باید بداند، 
ی گیرد؟ مبانیمتوانمندسازی برای چه هدفی انجام 

ی توانمندسازی، آن را برای غایت بهروزی اعهتوس
یف،  یف کرده است. با پذیرش این تعر انسان تعر

 ببرحس گذاریسیاستکنار گذاشتن این غایت و 
خالی کردن توانمندسازی از  درواقعتلقیات عرفی 

گاهی به این محتوا است. سیاست گذار پس از آ
اصل، باید در پی این باشد که وجوه غایی 

. یعنی اندکدمازی و وجوه ابزاری آن توانمندس
میان غایت و ابزار تمایز بگذارد و هر یک را در جای 

 عنوانبهقرار دهد. حذف غایت  موردتوجهخود 
ی آن از جابههدف توانمندسازی و نشاندن ابزار 

یان یبآسین تر مهم های توانمندسازی در جر
به لحاظ عملی،  ازآنجاکهامروزی است. البته 

تنها بر روی ابزارها و مصادیق  ذاریگسیاست
گذار باید پس از بررسی ممکن است، سیاست

جامعۀ هدف ابزارهای مناسب را انتخاب کند و 
سپس مسیرهای ارتباطی آن ابزارها به سوی غایت 

بدون تأمل بر  گذاریسیاسترا طراحی کند. اگر 
روی غایت توانمندسازی، تنها بر روی ابزار متمرکز 

ا به هیاستسعالوه بر انحراف مبنایی، شود آنگاه 
یرا یجهنت ای که مطلوب است منجر نخواهد شد. ز

ابزار باید به غایت منجر شود و اگر چنین نشود تنها 
 یم.ابودهبا اتالف منابع مواجه 

 
 فعل درون ماندگار/ فعل متعدی -ج

روشن شد که توانمندسازی بنا دارد انسانی را 
محرومیت و ناتوانی فردی،  ازجملهکه به دالیلی 

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی امکان دستیابی به 
بهروزی را ندارد در شرایطی قرار دهد که با فعلیت 

ی خود به این غایت دست یابد. هاتوانیافتن 
یت امری ناظر به درنهابنابراین توانمندسازی 

است. یعنی « هویت و تشخص انسان»
 نسان توجه دارد وتوانمندسازی به فعلیت درونی ا

نه به ملزومات بیرونی. باید توجه داشت هدف 
ی درونی انسان هاتوانتوانمندسازی شکوفایی 
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د عامل بتوان مثابهبهۀ آن انسان واسطبهاست تا 
که باید، بسازد. بنابراین  گونهآنمحیط خود را 

های توانمندسازی اگر منجر به فعل یاستس
. اندرفتهبیراهه  ماندگار انسانی نشوند بهدرون

هایی نظیر اعطای مواد و یاستسمثال  طوربه
ملزومات زندگی که با نام توانمندسازی، محیط 

کنند یمپیرامونی زندگی انسان را تدارک 
های صحیح توانمندسازی محسوب یاستس
یرا این ینم ها هویت درونی یاستسشوند؛ ز

یفی ظ. اما در اینجا نکته اندنگرفته مدنظرانسان را  ر
ی اچارهگذار عماًل وجود دارد و آن اینکه سیاست

های خود را به همین یاستسندارد تا بخش اعظم 
توان رفع یمموارد اختصاص دهد، پس چگونه 

گذار مشکل کرد؟ چاره این است که سیاست
سیاست توانمندسازی را بر اساس رویکرد افعال 

ا نمتعدی انجام دهد. به عبارت بهتر، سیاستی که ب
دارد به اعطای مواد و ملزومات زندگی به جامعۀ 
هدف بپردازد باید به نحوی طراحی شده باشد که 

ر به تیلاصتا سرحد امکان آثار آن با گذر به وجوه 
ونه گیناهای درونی انسان تعدی پیدا کند. یژگیو 

یرا از وجوه یمها را متعدی یاستسافعال و  نامیم ز
بیرونی به وجوه درونی سرایت یافته و پیامدهای 

هدف  درواقعگذارد که یمی اج بهدرونی 
 توانمندسازی نیز همین است.

 
 شدگیپدیدۀ شیءوارگی و پولی -د

 هایگذارییاستسیکی از اشکاالت اساسی 
ی پرداختن و جابهفعلی این است که عمومًا ما 

صاحب زندگی است و اوست  توجه به انسانی که
ی سازد، به زندگیمکه سطح و کیفیتی از زندگی را 

یم. این یمو ملزومات و امکانات پیرامونی آن  پرداز
ی سیطرۀ نگاه مادی در دنیای نوعبهنوع نگاه که 

جدید است و در میان ما نیز رسوخ کرده است، 
و امکانات و ملزومات  هاداشتهانسان را به 

کاهد. یعنی انسان و حتی زندگی یم فرواش یزندگ
و  هاداشتهشود با مجموع یمانسان مساوی 

اش. با این نگاه، یمادهای یتظرفامکانات و 
یابی و موفقیت و حتی شکوفایی درونی  مالک ارز

ها و ییداراشود از میزان یمانسان نیز عبارت 
های مادی. حتی این یبرخوردار امکانات و 

این  شدۀتر به میزان پولییاطافر وضعیت در موارد 
کاهد. این طرز تلقی، انسان را در مقام یفرو مموارد 

یژه و بهدهد که با مقادیر کّمی، یمیک شیء قرار 
یابی است. در ایشناساقابلمقادیر پولی،  ن یی و ارز

ی هویِت نوعبهحالت، تشخص وجودی انسان 
بارۀ یابد. در یمشده تنزل شده و کاالییجعلِی پولی

اشکاالت نظری و عملی این طرز نگاه و 
کند مطالعات یمو توهماتی که ایجاد  هاپارادوکس

بسیاری وجود دارد که قابل مراجعه است و ما از 
 کنیم. یمدر اینجا خودداری  هاآنپرداختن به 

های توانمندسازی پرهیز یاستسیکی از ارکان 
ن سان است. این رکشده به اناز نگاه کاالیی و پولی

هرچند که در ادبیات موجود رهیافت توانمندی هم 
موجود است ولی زمانی برای ما اهمیت مضاعفی 

های یدگاهدیابد که بدانیم به نحو اکید با یم
ایرانی نیز ناسازگار -اسالمی و سنت اسالمی

 است. 
یف و دقیقی در اینجا وجود دارد  نکتۀ بسیار ظر

 ه و سیاست پولی و یا کاالییو آن اینکه هرگونه توج
شده به معنای اتخاذ سیاست مبتنی بر نگاه کاالیی
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شده به انسان نیست. معنای این سخن آن و پولی
 وجه سیاست تأمین امکاناتیچهبهنیست که نباید 

های مادی را در پیش ییدارازندگی و یا افزایش 
ی خود جابهاین موارد  عکسبهگرفت. بلکه 

 مرز میان آنچهاند. پوشیچشمابل یرقغضروری و 
کند آن است که امکانات و یمها را تعیین ینا

ه اند و یا مثابشده یدهدغایت  مثابهبهها آیا ییدارا
اند آیا در شدهیده دابزار  مثابهبهابزار؛ و اگر 

اند که در راستای تحقق شدهیف تعر جایگاهی 
ی ساسغایت انسانی خدمت کنند یا خیر. مسئلۀ ا

ی اهنکتها است. این ینانفسه یفدر ارزش یافتن 
گذار برای توانمندسازی باید است که سیاست

 قرار دهد.   مدنظر
 

 نکاتی دربارۀ راهبردهای عملی توانمندسازی

گذاری و تواند در سیاستیمدر باال آمد  آنچه
تدوین راهبردهای عملی توانمندسازی مؤثر باشد. 

وه ین وجتر مهمکنیم تا برخی از یمدر اینجا تالش 
عملی برای توانمندسازی را که از  گذاریسیاست

یم. البته به دلیل یماین اصول منتج  شوند برشمار
رعایت اختصار و انتظار مخاطب مبنی بر پرداختن 

یر هاحوزهبه  آید یمی اقتصادی، مواردی که در ز
عمدتًا ناظر به حوزۀ ابزارهای اقتصادی 

را در مجال  هاحوزهزی است و سایر توانمندسا
 دیگری باید بررسی کرد: 

سیاست صحیح توانمندسازی سیاستی است  -0
درونی انسان توجه « فعال بودن»که به مؤلفۀ 

یف سطوح  کند. در عمل این کار با تعر
قابل انجام است. البته « مشارکت»مختلف 

مشارکت امری چندالیه است که سطوح باالتر 

یج زمانی تحقق تر آن بایقعمو  ید در یک تدر
های اصیل یاستسیابد. بنابراین 

توانمندسازی در حوزۀ اقتصادی باید مبتنی بر 
هایی که بدون یاستسمشارکت باشند. 

مثال  طوربهدخالت افراد جامعۀ هدف، 
یز وجوه هز کمکاعطای  درصدد ینه و یا وار

نقدی و یا اعطای سبد کاالیی به ایشان هستند، 
نکه افراد جامعه هدف را در موضع به دلیل آ 

ا دهند بیمانفعال و پذیرندگی غیرفعال قرار 
 هدف غایی توانمندسازی مغایرند. 

ۀ تعدد ابعاد وجودی انداز بهالبته مشارکت 
ین تر مهمانسان وجوه متعدد دارد. یکی از 

گاهی افراد در  وجوه مشارکت، درگیر کردن آ
یان فعالیت اقتصادی توانمندسازی نده نکجر

است و آن را تفصیل  داردامنهاست. این بحث 
ه شویم کیمدهیم؛ تنها این نکته را متذکر ینم

این وجه از مشارکت در مواردی که مشارکت به 
های یتمحدودی دیگر، به دلیل هاگونه

یر است بسیار ناپذامکاناجرایی، عماًل 
ی دیگر توانمندسازی هاگونهکارگشاست. از 

ای مبتنی هیتفعالتوان به یممبتنی بر مشارکت 
گیری جمعی اشاره کرد که یمتصمبر تعاون و 

 نیازمند تفصیل است.
های توانمندسازی یاستسگفته شد که عماًل   -4

توانند بر روی مصادیق ابزاری کار یمتنها 
کنند، ولی این مصادیق را باید در مسیر غایت 

ی انسانی طراحی کنند. اما در اهتوانفعلیت 
میان مصادیق ابزاری که قابلیت 

برای توانمندسازی را دارند  گذاریسیاست
برخی موارد بر موارد دیگر اولویت دارد. تعیین 
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تر یوقاولویت این مصادیق تابع نزدیکی و اثر 
ی و قوا هاتوانبرای فعلیت بخشیدن به  هاآن

 مثال: ورطبهانسانی و مؤلفۀ عاملیت است. 
ی یکی از آموز مهارتآموزش و  -

ین مصادیق توانمندسازی است؛ اولویت دارتر
یرا سبب فعلیت بخشی از  ی فرد هاتوانز

شود که قدرت عاملیت او را افزایش خواهد یم
 داد. 

مواردی نظیر عضویت افراد در مؤسسات،  -
ی موجود در هاشبکهها و یتعاون، هاانجمن

یرا به نحو جامعه نیز اولویت با الیی دارند ز
دیگر عاملیت اجتماعی افراد را افزایش 

یفیتعضو دهند؛ البته این یم  ها مستلزم تعر
موضوع کار اقتصادی و برقراری بستر ارتباط 

 اجتماعی است. 
توان به بهداشت و یماز مصادیق دیگر  -

ین موارد تر مهمسالمت اشاره کرد که یکی از 
ردی ی فهاتوان برای فعلیت یافتن بخشی از

 ی جسمانی و بدنی است. هاتوانیژه و به
توان به تولید اقتصادی یماز مصادیق دیگر  -

افزا اشاره کرد که در فرایند آن افراد به نحو ارزش
ی مندبهرهو  اندداشتهمؤثر مشارکت 

ۀ همین مشارکت بوده واسطبهشان اقتصادی
ۀ لطف یک فرد یا نهاد ثالث. واسطبهاست و نه 

یع و یا نتایج اجتماعی حاصل از  اگر نحوۀ توز
یابی  آن تولید نیز به نحو مشهود قابل رصد و ارز

 کننده این کار بیشترباشد، اثر توانمندسازی
یرا اواًل مشارکت فعال رخ داده  خواهد بود؛ ز

گاهی یماست )این مشارکت  یق آ تواند از طر
مه یا سیاست باشد(، ثانیًا و یا رأی به یک برنا

حس اثربخشی فرد در جامعه به ظهور رسیده 
ماندگار در فرد ایجاد است و این اثری درون

کند و ثالثًا برخورداری مادی حاصل یم
مشارکت و حضور فرد بوده است. این نحو 
فعالیت اقتصادی به دلیل پرهیز از سیاست 

یع مبتنی بر مشارکت بسیار مؤ قیم ر ثمآبی و توز
 است. 

فرض ناتوانی افراد جامعۀ هدف و اتخاذ  -3
مآبانه برای اعطای کاال یا یمقتصمیم به نحو 

که ایشان ینحوبهپول به افراد و یا خانوارها 
ی در فرآیند آن امداخلهوجه نقش و یچهبه

سیاست یا تصمیم نداشته باشند به نحو بنیادی 
با سیاست توانمندسازی مغایر است. در مواقع 

ود شیمزوم و بحرانی، برای این کار پیشنهاد ل
های عملی برای مشارکت افراد ینهگز همۀ 

ی مربوطه از مسیر هاکمکبررسی شود و 
تحقق مشارکت فعال با سازوکارهای 

ی مناسب به دست افراد و خانوارها اواسطه
 برسد. 

 
 سخن آخر

توانمندسازی مفهومی ناظر به غایت انسانی 
و راهبردهای  گذاریسیاستاست. بنابراین در 

عملی ناظر به آن باید با تفکیک میان ابزار و غایت، 
ی کرد که به غایت بهروزی گذار هدفمصادیقی را 

رای ی فرد منجر شود. بهاتوانانسان و فعلیت یافتن 
عامل و موجودی  مثابهبهاین کار انسان باید 

حدذاته فعال دیده شود. توانمندسازی مبتنی بر یف
عاملیت و فعال بودن انسان تنها با سازوکار 

یر است. بنابراین پذامکان« مشارکت»
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توانمندسازی در حوزۀ اقتصادی، سیاستی را 
ولید ت»منجر به « مشارکت»طلبد که مبتنی بر یم

شود و فرد اثر خود را در این تولید ببیند « افزاارزش
گاه»بدان و  باشد. همچنین برخورداری مادی « آ

فرد از مواهب این مشارکت حاصل آید و نه از 
یهخمآبانه و یا یمقلطف  ای یک نهاد ثالث؛ و این یر

امر برای فرد مشهود باشد. اثر فعالیت تولیدی 
یادشده بر روی جامعه و زندگی عموم مردم قابل 

ود که فرد خود را در به وجینحوبهرصد باشد؛ 
آوردن آن اثر صاحب نقش بداند. چنین سیاستی 
ضمن آنکه به عاملیت انسان توجه دارد، اثر 

کند و توانمندسازی یمماندگار در افراد ایجاد درون
واقعی است. با چنین سیاستی مسلمًا افراد خود 

خواهند توانست امکانات و نیازهای مادی زندگی 
 خود را تأمین کنند. 

نباید افراد را در طول  سیاست توانمندسازی
عمر و یا در زمانی دراز وابسته به نهاد یا منبع ثالثی 
غیر از فعالیت خود فرد کند. توانمندسازی باید 

یت امر قدرت انتخاب، ظرفیت تغییر زندگی درنها
به سمت بهبود، تشخص و استقالل، استغنا و 
شأنیت انسانی افراد را افزایش دهد. بنابراین هرگونه 

گاهی، قیم سیاست ه، ی غیرموجمآبمبتنی بر ناآ
 کنندۀۀ فقر و نیازمندی و نیز وابستهالقاکنند

بلندمدت به یک منبع مشخص، سیاست اصیل 
 شود. توانمندسازی محسوب نمی

 


