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درآمدی به «توانمندساز ی» و شبکۀ مفهومی آن؛
مبانی ،اصول و ارکان سیاستگذار ی عملی

محمدتقی جانمحمدی

این متن و یرایش اولیۀ یک چارچوب مبنایی مفهومی برای «توانمندسازی
بهعنوان یکی از ارکان حکمرانی و سیاستگذاری عملی» در کشوری نظیر
ایران است که «مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات مبین» بنا دارد بهزودی آن را پایۀ
یک پروندۀ مطالعاتی جامع در خصوص موضوع «توسعه و توانمندسازی» قرار
دهد .در اینجا تالش شده است بهرغم تصور رایج ،تمایز میان توانمندسازی و
«رفع فقر اقتصادی صرف» تصریح گردد و در نسبت با «شأن ماهوی» و
«غایت وجود انسانی» این مفهوم معنا یابد .مبتنی بر این نگاه برخی رئوس
راهبردی برای سیاستگذاری عملی در حوزۀ توانمندسازی اقتصادی نیز
تشریح شده است.
ر یشهای ارسطویی دارد؛ و همۀ کسانی که (ازجمله
مدخل هرگونه بحث دربارۀ «توانمندسازی»
سن و تابعانش) در دهههای اخیر چه در حوزۀ
پرداختن به دو مسئلۀ بنیادین است:
نظری و چه در حوزۀ عملی به این بحث پرداختهاند
« -0توانمندسازی» چیست؟  -4چرا باید
بهنوعی از بنیان نظری ارسطو بهره گرفتهاند .در نگاه
«توانمندسازی» کرد؟
ارسطو ،انسان موجودی است که صاحب قوا و
مفهوم «توانمندسازی» برخالف تصور
توانهای متعدد است؛ و این توانها باید در حد
عمومی ،مفهومی دشوار است که ر یشههای
اعتدال شکوفا شود .این نگاه در سنت فلسفۀ
فلسفی باسابقهای در پشت خود دارد .این مفهوم
اسالمی نیز موردپذیرش قرار میگیرد و ابنسینا به
بهویژه در دهههای اخیر بهواسطۀ کارهای فیلسوف
نحو درخشان و عمیقتری در مباحث نفس به آن
و اقتصاددان معاصر «آمارتیا سن» و سپس تابعان
میپردازد .بر طبق تحلیل ارسطویی-سینوی انسان
او فراگیر شده است .مفهوم «توانمندسازی»
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موجودی است که برحسب فعلوانفعاالتش

فعلیت یابند؟ پاسخ به این سؤال ما را وارد بحث

میتوان کارکردها و توانهای وجودیاش را

توانمندسازی خواهد کرد.

شناسایی کرد .هر یک از توانهای آدمی ویژگی و

هر قوهای برای فعلیت یافتن به یک عنصر فعال

کارکرد مشخصی دارد که بهطورکلی در سهطبقه

و نیروی محرک نیاز دارد .نفس انسان موجودی

جای میگیرند و هر یک ناظر به سطحی از حیات

فینفسه «فعال» است؛ بنابراین فعال بودن آن

است .بنابراین در این نگاه ،انسان واجد

سبب میشود بهطورکلی قوای انسانی درنتیجۀ

مجموعهای از قوا یا توانها است که برای زندگی به

فرایند طبیعی زندگی و با مساعد بودن شرایط و نبود

همۀ آنها نیاز دارد و فقدان هر یک نقصانی در

موانع فعلیت یابند .برخی از قوا یا توانهای انسان

زندگی انسانی پدید خواهد آورد .این قوا یا توانها

درنتیجۀ رشد طبیعی جسمی فعلیت مییابند،

درواقع ظرفیتهای بالقوهای هستند که الزمۀ

برخی درنتیجۀ ارتباط اجتماعی و برخی با تمر ین و

ماهیت انسانی به شمار میآیند؛ و با فراهم شدن

ممارست و یا تعقل .اما گاهی موانع موجود و یا

شرایط و زمینهها بهتدر یج فعلیت مییابند .اما اگر

محرومیت از زمینههای ضروری و یا محیط

این توانهای انسانی فعلیت نیابند چه خواهد شد؟

نامساعد مانع از فعلیت یافتن این قوا میشود که

یا بهعبارتدیگر ،چه ضرورتی است که همۀ قوای

الزم است این وضعیت برطرف شود تا فعلیت

انسان فعلیت یابد؟

توانها تحقق یابد.

برای پاسخ به سؤال اخیر ،مفهوم سعادت

در دهههای اخیر همراه با اوج گرفتن مباحث

( )eudaimoniaو بهروزی ( )well-beingمطرح

توسعه در محافل دانشگاهی و بینالمللی و همراه

میشود .سعادت و بهروزی انسان ناظر به آن

با جهتگیری رویکردهای جدید در توسعه ،بهتبع

کیفیت و حاالت نفس است که همۀ قوای نفس به

طرح دیدگاههای ارسطویی در این حوزه ،مفهوم

کمال خاص خود نائل آمده باشند و میان آنها

توانمندی و «توانمندسازی» نیز گسترش فراوانی

اعتدال برقرار باشد 1.درعینحال ،سعادت امری

یافت .نگاه طرفداران این بحث آن بود که افرادی

است که فینفسه مطلوب همگان است؛ بر این

در جوامع وجود دارند که به دلیل محرومیتهای

اساس ،دستیابی به سعادت ایجاب میکند که قوا

شغلی و خانوادگی یا تحمیل شرایط اجتماعی و نیز

و توانهای انسان فعلیت یابد تا انسان در وضعیت

عدم رعایت عدالت در تعریف جایگاهشان در
ً
جامعه عمال هیچ فرصت و زمینهای برای ساختن

قوا همراه با اعتدال ،شرط ضروری دستیابی به

زندگی مناسب ندارند .برای ارتقای کیفیت زندگی

سعادت و بهروزی است.اما قوا چگونه باید

این افراد و بازتعر یف عادالنۀ جایگاه ایشان الزم

بهروزی قرار گیرد .بهبیاندیگر ،فعلیت یافتن همۀ

 .1البته این معنای صوری سعادت است و بهویژه در متون ابنسینا مباحث محتوایی دیگری وجود دارد که برای پرهیز
از اطالۀ کالم بهجای دیگری واگذار میشود.

http://jostar.mrsi.ir/Vol.3/jostar38.pdf

3

است توانهای وجودی ایشان با کمک و ایجاد

سیاستگذاری و راهبردهای عملی را که با این

شرایط پیرامونی فعلیت یابد تا بتوانند زندگی

اصول سازگارند بر خواهیم شمرد:

مطلوب موردنظر خود را شکل دهند .این رهیافت
با دقت ز یاد درصدد است قوا و توانهای انسانی
بالقوه موجود در افراد را شکوفا کند تا افراد
بهواسطۀ کسب آنها بتوانند ملزومات الزم برای
زندگی خوب و مناسب با شأن انسانی را با عاملیت
خود فراهم کنند؛ و نه اینکه آن ملزومات را با
ً
حذف عنصر عاملیت مستقیما در اختیار افراد قرار
دهند .اما متأسفانه این مفهوم در کشورهایی نظیر
کشور ما ،در عموم موارد به دلیل عدم توجه به
ر یشههای نظری آن تنها بهصورت یک مفهوم
سطحی مورداستفادۀ طیف گستردهای از افراد و
سازمانها قرار گرفته است؛ و توانمندسازی
بهعنوان ارائۀ ملزومات معیشتی به افراد از اصالت
خود دور شده و قلب ماهیت شده است .شاید
یکی از دالیل عدم توفیق اینگونه اقدامات همین
بیتوجهی به مبانی و اصالت رهیافت
توانمندسازی باشد .بههرروی ،توجه به این نکته
ضروری است که سیاستگذاری بر طبق برداشت
عرفی از مفهوم و لفظ «توانمندسازی» 2نمیتواند
مصداق یک سیاستگذاری صحیح و تخصیص
بهینۀ منابع باشد .سیاست صحیح توانمندسازی
آن سیاستی است که با مبانی این مفهوم و اصول
ناظر بر آن هماهنگ باشد.
ما در ادامه با تکیهبر چند مفهوم اصلی تالش
خواهیم کرد ارکان توانمندسازی را منطبق بر مبانی
نظری بیان کنیم .پسازآن برخی وجوه مربوط به

الف -حالت فعال بودن/حالت منفعل بودن

بر طبق تحلیل ارسطویی-سینوی و همانطور
که اصحاب رهیافت توانمندی اشارهکردهاند،
انسان موجود «عامل» و فیحدذاته «فعال» است.
سعادت و بهروزی انسان نیز مشروط به رعایت
اصل عاملیت و فعال بودن اوست .همانطور که
اشاره شد ،بهروزی حالت و کیفیتی از نفس انسان
است؛ و مهمتر ین عنصر قوامبخش این حالت و
کیفیت« ،فعال بودن» است .انسان عامل و فعال،
کنشگر و باز یگر است و نقش مؤثر در فرایندهای
اجتماعی ایفا میکند .در مقابل این حالت،
«منفعل بودن» قرار دارد؛ انفعال یعنی پذیرندگی از
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
نیست .بر طبق مبانی فلسفی ،اگر انسان بهمثابه
موجود «عامل» در نظر گرفته نشود ،درواقع از مقام
انسانی خود تنزل یافته است .این دیدگاه بر این
نکته تأکید دارد که شأن انسانی تابع عاملیت و
فعال بودن اوست .این بحث ر یشههای عمیقی در
آموزههای بنیادین اسالمی دارد .به لحاظ فلسفی
نیز فیلسوفان مسلمان با واژگان مختلف به آن
پرداختهاند .در مباحث حکمت متعالیه ،ذیل
دستهای از مفاهیم ،ازجمله مفهوم «سعۀ
وجودی» ،فعال بودن انسان به حقیقت «تعالی»

 .2که متأسفانه تا حدی رواج نیز یافته است.
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پیوند خورده است که نیازمند تفصیل در جای

توجه داشته باشیم که به لحاظ مفهومی و معنایی،
ً
توانمندسازی دقیقا ناظر به همین وجه است .یعنی

اگر انسان موجودی فیحدذاته «فعال» است،

توانمندسازی امری است که از یک وجه ناظر به

بنابراین هرگونه سیاستی که بنا دارد شأنیت او را به

غایت انسانی است و از یک وجه ناظر به ابزارهای

او اعطا کند نمیتواند انسان را بهمثابه موجود

رسیدن به آن غایت.

دیگری است.

منفعل در نظر آورد .سیاست صحیح سیاستی

بنابراین در مقام تحلیل مفهومی میتوانیم

است که در آن انسان بهمثابه عامل و فعال دیده

یکبار توانمندسازی را بهمثابه غایت موردتحقیق

شود.

قرار دهیم و یکبار بهمثابه ابزار .این بحث بسیار
پیچیده و نیازمند ورود به مباحث نظری بنیادین

ب -غایت/ابزار

اشاره شد که مبنای توانمندسازی درواقع توجه
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 صرفا
برای پرهیز از پیچیده شدن مطلب به وجه محتوایی
غایت (تعالی وجودی انسان) نمیپرداز یم؛ ولی
این نکته را با تأکید متذکر میشویم که نپرداختن به
محتوای غایت سبب نقصان بنیادین تحلیل
میشود و لذا الزم است در جای مناسب دیگری به
آن بحث پرداخته شود.

است .ما بهحسب هدف مطلب حاضر ،تالش
میکنیم موضوع را تا آنجا که ممکن است به
سیاست عملی نزدیک کنیم .با این هدف ،این
موضع را در پیش میگیر یم که سیاستگذار برای
توانمندسازی چارهای جز ورود به حوزۀ ابزارها و
مصادیق آن ندارد .اما سیاستگذار در عین این
الزام ،باید بداند که ابزارها طیف گستردهای دارند؛
ضمن اینکه سیاستگذاری بر روی هر ابزار نیز
وجوه گوناگونی میتواند داشته باشد .آیا
سیاستگذار در مورد همۀ ابزارها و همه وجوه
سیاستگذاری برای توانمندسازی مختار و آزاد

به لحاظ صوری ،غایت انسان ناظر به کیفیت

است؟ آیا همۀ اینها منجر به هدف توانمندسازی

اعتدال است؛ این حالت را بر طبق ادبیات

خواهد شد؟
ً
اوال باید توجه داشت که ابزار ،فینفسه واجد

و حالت شکوفندگی قوا و توانهای انسان در حد
ارسطویی میتوان «بهروزی» نامید .هرچند که این
حالت صوری ناظر به غایت انسانی است ،ولی در
نسبت با وجه محتوایی غایت ،بهمثابه «ابزار»
است .ولی به دلیل آنکه با وجه محتوایی همبودی
دارد و به لحاظ زمانی مقدم بر آن نیست (تقدم
ذاتی دارد و نه زمانی) از اصطالح ابزار برای آن
استفاده نمیکنیم .تذکر این نکته برای آن است که

ارزش نیست .اهمیت ابزار به دلیل آن است که در
مسیر تحقق غایت موردنیاز است .بنابراین بدون
توجه به غایت ،ابزار نمیتواند شأنیت فینفسه پیدا
کند؛ درواقع ارزش ابزار فیغیره است .یعنی ابزار
شأنیت خود را از غایت میگیرد .اگر برای مقاصد
عملی ،وجه صوری غایت انسان را بهمثابه غایت
سیاستهای توانمندسازی در نظر بگیر یم ،آنگاه
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باید مشخص کنیم که کدامین ابزار میتواند این

محتوا است .سیاستگذار پس از آ گاهی به این

غایت را در مورد جامعۀ هدف محقق سازد .به بیان

اصل ،باید در پی این باشد که وجوه غایی

دقیقتر ،هرگونه سیاستگذاری صحیح بر روی

توانمندسازی و وجوه ابزاری آن کدماند .یعنی

موارد مختلف توانمندسازیکننده باید از پیش

میان غایت و ابزار تمایز بگذارد و هر یک را در جای

مشخص کند که چگونه به تحقق غایت

خود موردتوجه قرار دهد .حذف غایت بهعنوان

توانمندسازی یعنی شکوفا کردن توانهای انسانی

هدف توانمندسازی و نشاندن ابزار بهجای آن از

منجر خواهد شد.
ً
ثانیا ،ابزارهای ناظر به توانمندسازی طیف

مهمتر ین آسیبهای توانمندسازی در جر یان
امروزی است .البته ازآنجاکه به لحاظ عملی،

گستردهای از ابزارهای فرهنگی ،اجتماعی و

سیاستگذاری تنها بر روی ابزارها و مصادیق

اقتصادی را شامل میشود؛ و چنین نیست که
ً
توانمندسازی برخالف تصور عموم صرفا محدود

ممکن است ،سیاستگذار باید پس از بررسی
جامعۀ هدف ابزارهای مناسب را انتخاب کند و

به حوزههای اقتصادی باشد .در مورد

سپس مسیرهای ارتباطی آن ابزارها به سوی غایت

سیاستگذاری بر روی هر یک از این ابزارها،

را طراحی کند .اگر سیاستگذاری بدون تأمل بر

جامعۀ هدف باید بهدقت موردمطالعه قرار گرفته و

روی غایت توانمندسازی ،تنها بر روی ابزار متمرکز

مشخص شود که شرایط و زمینههای موردنیاز برای

شود آنگاه عالوه بر انحراف مبنایی ،سیاستها به

بهروزی ایشان چیست و چه ابزارهایی برای فعلیت

نتیجهای که مطلوب است منجر نخواهد شد .ز یرا

یافتن توانهای ایشان موردنیاز است .تحویل بردن

ابزار باید به غایت منجر شود و اگر چنین نشود تنها

همۀ ابزارهای توانمندسازی به ابزارهای اقتصادی

با اتالف منابع مواجه بودهایم.

در اکثر موارد ناشی از سطحینگری تثبیتشده و
عدم توجه به وجوه مبنایی است .شاید یکی از
دالیل این انحراف ،دشواری تحلیل وضعیت
جوامع هدف و تن ندادن به چنین تحلیلهایی
باشد.
بهطور

خالصه،

سیاستگذار

برای

توانمندسازی جامعۀ هدف باید بداند،
توانمندسازی برای چه هدفی انجام میگیرد؟ مبانی
توسعهای توانمندسازی ،آن را برای غایت بهروزی
انسان تعریف کرده است .با پذیرش این تعر یف،
کنار گذاشتن این غایت و سیاستگذاری برحسب
تلقیات عرفی درواقع خالی کردن توانمندسازی از

ج -فعل درون ماندگار /فعل متعدی

روشن شد که توانمندسازی بنا دارد انسانی را
که به دالیلی ازجمله محرومیت و ناتوانی فردی،
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی امکان دستیابی به
بهروزی را ندارد در شرایطی قرار دهد که با فعلیت
یافتن توانهای خود به این غایت دست یابد.
بنابراین توانمندسازی درنهایت امری ناظر به
«هویت و تشخص انسان» است .یعنی
توانمندسازی به فعلیت درونی انسان توجه دارد و
نه به ملزومات بیرونی .باید توجه داشت هدف
توانمندسازی شکوفایی توانهای درونی انسان
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است تا بهواسطۀ آن انسان بهمثابه عامل بتواند

و ملزومات و امکانات پیرامونی آن میپرداز یم .این

محیط خود را آنگونه که باید ،بسازد .بنابراین

نوع نگاه که بهنوعی سیطرۀ نگاه مادی در دنیای

سیاستهای توانمندسازی اگر منجر به فعل

جدید است و در میان ما نیز رسوخ کرده است،

درونماندگار انسانی نشوند به بیراهه رفتهاند.

انسان را به داشتهها و امکانات و ملزومات

بهطور مثال سیاستهایی نظیر اعطای مواد و

زندگیاش فرو میکاهد .یعنی انسان و حتی زندگی

ملزومات زندگی که با نام توانمندسازی ،محیط

انسان مساوی میشود با مجموع داشتهها و

پیرامونی زندگی انسان را تدارک میکنند

امکانات و ظرفیتهای مادیاش .با این نگاه،

سیاستهای صحیح توانمندسازی محسوب

مالک ارز یابی و موفقیت و حتی شکوفایی درونی

نمیشوند؛ زیرا این سیاستها هویت درونی

انسان نیز عبارت میشود از میزان داراییها و

انسان را مدنظر نگرفتهاند .اما در اینجا نکته ظریفی
ً
وجود دارد و آن اینکه سیاستگذار عمال چارهای

امکانات و برخورداریهای مادی .حتی این
وضعیت در موارد افراطیتر به میزان پولیشدۀ این

ندارد تا بخش اعظم سیاستهای خود را به همین

موارد فرو میکاهد .این طرز تلقی ،انسان را در مقام
یک شیء قرار میدهد که با مقادیر ّ
کمی ،بهویژه

مشکل کرد؟ چاره این است که سیاستگذار

مقادیر پولی ،قابلشناسایی و ارز یابی است .در این

سیاست توانمندسازی را بر اساس رویکرد افعال

هویت
حالت ،تشخص وجودی انسان بهنوعی
ِ
جعلی پولیشده و کاالییشده تنزل مییابد .در بارۀ
ِ
اشکاالت نظری و عملی این طرز نگاه و

هدف بپردازد باید به نحوی طراحی شده باشد که

پارادوکسها و توهماتی که ایجاد میکند مطالعات

تا سرحد امکان آثار آن با گذر به وجوه اصیلتر به

بسیاری وجود دارد که قابل مراجعه است و ما از

ویژگیهای درونی انسان تعدی پیدا کند .اینگونه

پرداختن به آنها در اینجا خودداری میکنیم.

موارد اختصاص دهد ،پس چگونه میتوان رفع

متعدی انجام دهد .به عبارت بهتر ،سیاستی که بنا
دارد به اعطای مواد و ملزومات زندگی به جامعۀ

افعال و سیاستها را متعدی مینامیم ز یرا از وجوه

یکی از ارکان سیاستهای توانمندسازی پرهیز

بیرونی به وجوه درونی سرایت یافته و پیامدهای

از نگاه کاالیی و پولیشده به انسان است .این رکن

درونی به جای میگذارد که درواقع هدف

هرچند که در ادبیات موجود رهیافت توانمندی هم

توانمندسازی نیز همین است.

موجود است ولی زمانی برای ما اهمیت مضاعفی
مییابد که بدانیم به نحو اکید با دیدگاههای

د -پدیدۀ شیءوارگی و پولیشدگی

یکی از اشکاالت اساسی سیاستگذاریهای
ً
فعلی این است که عموما ما بهجای پرداختن و
توجه به انسانی که صاحب زندگی است و اوست
که سطح و کیفیتی از زندگی را میسازد ،به زندگی

اسالمی و سنت اسالمی-ایرانی نیز ناسازگار
است.
نکتۀ بسیار ظر یف و دقیقی در اینجا وجود دارد
و آن اینکه هرگونه توجه و سیاست پولی و یا کاالیی
به معنای اتخاذ سیاست مبتنی بر نگاه کاالییشده
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و پولیشده به انسان نیست .معنای این سخن آن

و عمیقتر آن باید در یک تدر یج زمانی تحقق

نیست که نباید بههیچوجه سیاست تأمین امکانات

یابد.

اصیل

زندگی و یا افزایش داراییهای مادی را در پیش

توانمندسازی در حوزۀ اقتصادی باید مبتنی بر

گرفت .بلکه بهعکس این موارد بهجای خود

مشارکت باشند .سیاستهایی که بدون

ضروری و غیرقابل چشمپوشیاند .آنچه مرز میان

دخالت افراد جامعۀ هدف ،بهطور مثال

اینها را تعیین میکند آن است که امکانات و

درصدد اعطای کمکهز ینه و یا وار یز وجوه

داراییها آیا بهمثابه غایت دیده شدهاند و یا مثابه

نقدی و یا اعطای سبد کاالیی به ایشان هستند،

ابزار؛ و اگر بهمثابه ابزار دیده شدهاند آیا در

به دلیل آ نکه افراد جامعه هدف را در موضع

جایگاهی تعر یف شدهاند که در راستای تحقق

انفعال و پذیرندگی غیرفعال قرار میدهند با

غایت انسانی خدمت کنند یا خیر .مسئلۀ اساسی

هدف غایی توانمندسازی مغایرند.

در ارزش یافتن فینفسه اینها است .این نکتهای

البته مشارکت بهاندازۀ تعدد ابعاد وجودی

است که سیاستگذار برای توانمندسازی باید

انسان وجوه متعدد دارد .یکی از مهمتر ین

مدنظر قرار دهد.

وجوه مشارکت ،درگیر کردن آ گاهی افراد در

بنابراین

سیاستهای

جریان فعالیت اقتصادی توانمندسازیکننده
نکاتی دربارۀ راهبردهای عملی توانمندسازی

آنچه در باال آمد میتواند در سیاستگذاری و

است .این بحث دامنهدار است و آن را تفصیل
نمیدهیم؛ تنها این نکته را متذکر میشویم که

تدوین راهبردهای عملی توانمندسازی مؤثر باشد.

این وجه از مشارکت در مواردی که مشارکت به

سیاستگذاری عملی برای توانمندسازی را که از

گونههای دیگر ،به دلیل محدودیتهای
ً
اجرایی ،عمال امکانناپذیر است بسیار

در اینجا تالش میکنیم تا برخی از مهمتر ین وجوه
این اصول منتج میشوند برشمار یم .البته به دلیل
رعایت اختصار و انتظار مخاطب مبنی بر پرداختن
به حوزههای اقتصادی ،مواردی که در ز یر میآید
ً
عمدتا ناظر به حوزۀ ابزارهای اقتصادی
توانمندسازی است و سایر حوزهها را در مجال
دیگری باید بررسی کرد:
 -0سیاست صحیح توانمندسازی سیاستی است
که به مؤلفۀ «فعال بودن» درونی انسان توجه
کند .در عمل این کار با تعریف سطوح
مختلف «مشارکت» قابل انجام است .البته
مشارکت امری چندالیه است که سطوح باالتر

کارگشاست .از گونههای دیگر توانمندسازی
مبتنی بر مشارکت میتوان به فعالیتهای مبتنی
بر تعاون و تصمیمگیری جمعی اشاره کرد که
نیازمند تفصیل است.
ً
 -4گفته شد که عمال سیاستهای توانمندسازی
تنها میتوانند بر روی مصادیق ابزاری کار
کنند ،ولی این مصادیق را باید در مسیر غایت
فعلیت توانهای انسانی طراحی کنند .اما در
میان

مصادیق

ابزاری

که

قابلیت

سیاستگذاری برای توانمندسازی را دارند
برخی موارد بر موارد دیگر اولویت دارد .تعیین
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اولویت این مصادیق تابع نزدیکی و اثر قویتر

حس اثربخشی فرد در جامعه به ظهور رسیده

آنها برای فعلیت بخشیدن به توانها و قوای

است و این اثری درونماندگار در فرد ایجاد
ً
میکند و ثالثا برخورداری مادی حاصل

 -آموزش و مهارتآموز ی یکی از

مشارکت و حضور فرد بوده است .این نحو

اولویتدارتر ین مصادیق توانمندسازی است؛

فعالیت اقتصادی به دلیل پرهیز از سیاست

ز یرا سبب فعلیت بخشی از توانهای فرد

قیممآبی و توزیع مبتنی بر مشارکت بسیار مؤثر

میشود که قدرت عاملیت او را افزایش خواهد

است.

انسانی و مؤلفۀ عاملیت است .بهطور مثال:

داد.

 -3فرض ناتوانی افراد جامعۀ هدف و اتخاذ

 -مواردی نظیر عضویت افراد در مؤسسات،

تصمیم به نحو قیممآبانه برای اعطای کاال یا

انجمنها ،تعاونیها و شبکههای موجود در

پول به افراد و یا خانوارها بهنحویکه ایشان

جامعه نیز اولویت باالیی دارند زیرا به نحو

بههیچوجه نقش و مداخلهای در فرآیند آن

دیگر عاملیت اجتماعی افراد را افزایش

سیاست یا تصمیم نداشته باشند به نحو بنیادی

میدهند؛ البته این عضو یتها مستلزم تعریف

با سیاست توانمندسازی مغایر است .در مواقع

موضوع کار اقتصادی و برقراری بستر ارتباط

لزوم و بحرانی ،برای این کار پیشنهاد میشود

اجتماعی است.

همۀ گز ینههای عملی برای مشارکت افراد

 -از مصادیق دیگر میتوان به بهداشت و

بررسی شود و کمکهای مربوطه از مسیر

سالمت اشاره کرد که یکی از مهمتر ین موارد

تحقق مشارکت فعال با سازوکارهای

برای فعلیت یافتن بخشی از توانهای فردی

واسطهای مناسب به دست افراد و خانوارها

بهویژه توانهای جسمانی و بدنی است.

برسد.

 از مصادیق دیگر میتوان به تولید اقتصادیارزشافزا اشاره کرد که در فرایند آن افراد به نحو
مؤثر مشارکت داشتهاند و بهرهمندی
اقتصادیشان بهواسطۀ همین مشارکت بوده
است و نه بهواسطۀ لطف یک فرد یا نهاد ثالث.
اگر نحوۀ توزیع و یا نتایج اجتماعی حاصل از
آن تولید نیز به نحو مشهود قابل رصد و ارز یابی
باشد ،اثر توانمندسازیکننده این کار بیشتر
ً
خواهد بود؛ ز یرا اوال مشارکت فعال رخ داده
است (این مشارکت میتواند از طر یق آ گاهی
ً
و یا رأی به یک برنامه یا سیاست باشد) ،ثانیا

سخن آخر

توانمندسازی مفهومی ناظر به غایت انسانی
است .بنابراین در سیاستگذاری و راهبردهای
عملی ناظر به آن باید با تفکیک میان ابزار و غایت،
مصادیقی را هدفگذار ی کرد که به غایت بهروزی
انسان و فعلیت یافتن توانهای فرد منجر شود .برای
این کار انسان باید بهمثابه عامل و موجودی
فیحدذاته فعال دیده شود .توانمندسازی مبتنی بر
عاملیت و فعال بودن انسان تنها با سازوکار
«مشارکت»

امکانپذیر

است.

بنابراین
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توانمندسازی در حوزۀ اقتصادی ،سیاستی را

خواهند توانست امکانات و نیازهای مادی زندگی

میطلبد که مبتنی بر «مشارکت» منجر به «تولید

خود را تأمین کنند.

ارزشافزا» شود و فرد اثر خود را در این تولید ببیند

سیاست توانمندسازی نباید افراد را در طول

و بدان «آ گاه» باشد .همچنین برخورداری مادی

عمر و یا در زمانی دراز وابسته به نهاد یا منبع ثالثی

فرد از مواهب این مشارکت حاصل آید و نه از

غیر از فعالیت خود فرد کند .توانمندسازی باید

لطف قیممآبانه و یا خیر یهای یک نهاد ثالث؛ و این

درنهایت امر قدرت انتخاب ،ظرفیت تغییر زندگی

امر برای فرد مشهود باشد .اثر فعالیت تولیدی

به سمت بهبود ،تشخص و استقالل ،استغنا و

یادشده بر روی جامعه و زندگی عموم مردم قابل

شأنیت انسانی افراد را افزایش دهد .بنابراین هرگونه

رصد باشد؛ بهنحویکه فرد خود را در به وجود

سیاست مبتنی بر ناآ گاهی ،قیممآبی غیرموجه،

آوردن آن اثر صاحب نقش بداند .چنین سیاستی

القاکنندۀ فقر و نیازمندی و نیز وابستهکنندۀ

ضمن آنکه به عاملیت انسان توجه دارد ،اثر

بلندمدت به یک منبع مشخص ،سیاست اصیل

درونماندگار در افراد ایجاد میکند و توانمندسازی
ً
واقعی است .با چنین سیاستی مسلما افراد خود

توانمندسازی محسوب نمیشود.
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