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یانسان ۀتوسع  
 1 دس گاسپرنویسنده: 

 سین رمضانیح مترجم: 
 

 قاخال و اقتصاد ۀحوز محقق و استاد گاسپر دس از است یمکتوب حاضر، ۀمقال
 ازجمله او. هلند گیه شهر در ی  اجتماع مطالعات ۀمؤسس در توسعه
 رگاسپ. شودیم محسوب نهیزم نیا در برجسته و پرکار محققان و هاتیشخص

 ۀوسعت» دینوپد اتیادب نییتب به رو شیپ ۀارزند و هیپرما یول کوتاه ۀمقال در
 یازهاین و یاقتصاد رشد اتیادب ی  انتقاد ی  ابیارز با او. است پرداخته «یانسان
 قرار تذکر مورد را توسعه باب در نگرترجامع یدگاهید نییتب لزوم ،یاساس

 اسپرگ. است بدان افتنی دست دنبال به یانسان ۀتوسع اتیادب که یامر دهد؛یم
 مانفرد گولت، سیدن الحق، محبوب رگذاریتأث یهادگاهید به مقاله نیا در

 یظرن افادات و تجارب که یکسان گرید و نوسبام مارتا سن، ایآمارت ف،ینمکس
 نجایا در آنچه. است پرداخته نموده کمک یانسان ۀتوسع اتیادب تکّون به شانیا

 یدتوانمن افتیره چارچوب در یانسان ۀتوسع اتیادب که است آن است یگفتن
 .  است شده نییتب و طرح توسعه، ۀمقول به

 
 

ادبیات توسعۀ انسانی در چرخۀ سیاست و 
یزِی ملی و بینبرنامه یج پس از دالمللی، بهر هۀ تدر

به بعد شایع شد. این اصطالح معنای  0191
های برنامۀ توسعۀ انسانِی گزارشخودش را در 

به دست آورد. در آن  0111در دهۀ  سازمان ملل
 2تنگسترش یاف»عنوان ها، توسعۀ انسانی بهگزارش

هایی معقول و ارزشمندی ها و  فرصت3توانمندی

                                                             
1. Des Gasper 

2.extension 

3.capability 

یف شده « توانند داشته باشندکه افراد می تعر
 است.

 های توسعۀ انسانیگزارشآغازگر نگارش  
یز پاکستانی محبوب الحق اقتصاددان و برنامه ر

پرست کمیسیون  بود. الحق زمانی که سر
یزی پاکستان در دهۀ برنامه بود، نقش  0121ر

ای در برنامۀ رشد و صنعتی شدن پاکستان برجسته

 نیمب قاتیتحق و مطالعات ۀمؤسس
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داشت. او در آن مقطِع زمانی، مشاهده نمود که 
درصدی پاکستان  9تا  2رغم رشد اقتصادی علی

، ابعادی از مصادیق رفاه و بهروزی 0121در دهۀ 
های اجتماعی در انسانی محقق نشدند. تنش

پاشیدگی جامعۀ پاکستان در پاکستان موجب ازهم
شدند و رشد اقتصادی دهۀ آینده را  0190سال 

پرست بخش مختل نمودند. به عنوان سر
یزی بانک جهانی، گذاری و برنامهسیاست ر

یج مفهومش محبوب الحق، به از توسعه را در تدر
، ورزانمشارکت نظری با شبکۀ جهانی و سیاست

گسترده نمود. در بانک جهانی او توجهات را 
سوی نیازهای اساسی یعنی غذا، آب، پوشاک، به

ه پنا ، سالمتی و تعلیم و تربیت معطوف 1سر
 ساخت.  

هایی که در باب نیازهای با نظر به دیدگاه
د این رساساسی ارائه شده است به نظر می

ها حداقل  شش کاستی و محدودیت دیدگاه
بنیادین داشته باشند. محدودیت نخست آن است 

ها تنها متوجه درآمدهای مادی که این دیدگاه
ه به این توج طور گستردهکه بهجای آنهستند به

توانند زندگی نمایند. کنند که مردم چگونه می
ر ها بیشتدومین محدودیت آن است که این دیدگاه

 هاییگرایانه دارند و از توجه به آرمانگرایش مادی
نظیر آزادی، برابری، احترام، دموکراسی و آزادِی 

رو، تنها متوجه این هستند بیان، غفلت دارند؛ ازاین
اند و چگونه باید ها چیستها و اولویتکه مزیت

جویی شوند. سومین محدودیت و کاستی، پی

                                                             
1.shelter 

2.technocratic 

3.“Human Scale Development” 

هداشتن گرایش فن ت نوعی در جه  2ورزان
ای ونهگسازی است که بهگرایی در تصمیمتخصص

نماید ها را مشخص میها و اولویتمتمرکز مزیت
گذارد. ای را کنار میهای حاشیهها و ارزشو دانش

های ارزشی و چهارمین محدودیت، کاستن از تنوع
های معیار و یکسان، ها و مزیتالقای اولویت

جانبه است. پنجمین طور یکبه
ای کاستی در تفکر است؛ حدودیت،گونهم

معنا که  تنها روی آن تمرکز شده است که مردم بدین
که روی جای آنفاقد چه چیزهایی هستند به

های ایشان تمرکز شود. ها و توانمندیدارایی
ها آن است که ششمین محدودیت این دیدگاه

سویه روی فقر متمرکز شده طور یکها بهادبیات آن
بخش و راهنما اندازی وسیع که الهامماست و چش
 باشد ندارد.

این نقدها، تمامی رویکردهای موجود در 
گیرند؛ موضوع نیازهای اساسی را در برنمی

نیف  و مکتب او همچون، دیدگاه مانفرد مکس
ه»موسوم به   :see)« 3مقیاس انسانی توسع

and Max-Neef, 1992)دیگر، این عبارت. به
یزیه آن دسته از برنامهنقدها متوج ای های توسعهر

هستند که مبتنی بر نیازهای اساسی، توسط بسیاری 
تا  0151المللی از دهۀ ها و فعاالن بیناز دولت

 0191اند. این نقدها در دهۀ پذیرفته شده 0191
یگیری تصمیمات برای کاهش برنامهدر شکل زی ر

 یهای مورد انتقاد نقش پررنگبر مبنای دیدگاه
ذاری گگونه،رویکردهایی که اولویتداشتند. بدین
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بر اساس تمایالت بازاری را رها نمودند نقش 
 مؤثرتری یافتند. 

، مجموعۀ 0191در میانه و اواخر دهۀ 
های محبوب الحق به نقدهای تأمالت و پاسخ

 «توسعۀ انسانی»بندِی یادشده، منجر به صورت
 رشای که مبنای نخستین گزابندیشد؛ صورت

بود  0111توسعۀ انسانی سازمان ملل در سال 
(Gasper, 2009) مبنای نظری کار او عبارت بود .

ی گرایی بسط و یک انسان  1از رهیافت توانمند
افته یای از تحلیل سیاسی ساختگونهکه به 2یافته

های رفاه انسانی منتج گردید. وسیلۀ دغدغهبه
موعۀ مج»با مفهوم   3«توانمندِی انسان»مفهوم 

قابل مقایسه است؛ لکن با « امکانات مصرف
های مهمی که میان این دو مفهوم لحاظ تفاوت

ها ها در یک مجموعه از توانمندیوجود دارد. بدیل
هایی از کاالهای مصرفی نیستند بلکه در لزومًا دسته
هایی از الگوهای زندگی توانند مجموعهعوض، می

بنابراین هایی از کارکردها باشند؛ یا دسته
تر است و اموری بسیار بیشتر از انداز وسیعچشم

 دهد. اینکاالهای مصرفی را تحت پوشش قرار می
های مادی توجه ندارد بلکه رویکرد تنها به خوبی

 تر است و به هستی و بودن  انداز آن وسیعچشم
ه توج که صرفًا به داشتن  جای آنالتفات دارد به

های ها به محدودیتکند. این دیدگاه، در پاسخ
شده در باال شکل گرفتند. در این اول و دوم بیان

یان اصلی ارزش گذاری بر اساس رویکرد، جر
                                                             

1.capability approach 

2.broader humanism 

3.person’s capability 

4.function 

5.people-centered 

6.sub-group 

های ای از فرصتتوانمندی است یعنی گستره
، و باقی گذاردن این 4ارزشمند برای ایفای کارکرد

هایی که دارند امکان که خود مردم از میان فرصت
پاسخ به محدودیت و دست به انتخاب بزنند. در 
شده در باال، در این کاستی سوم و چهارم بیان

گذاری بر اساس الگوهای جای ارزشرویکرد، به
گذاری معقول ارزشی از پیش موجود، بر ارزش

کید می کید بر ارزشتأ گذاری معقول و شود. تأ
برخورداری از حق انتخاب از سوی این رویکرد، 

عالیت انسان خودش را در توجه به پویایی و ف
گیرِی که یک جهتجای آنبخشد، بهعینیت می

ای از باال به پایین مقرر و القا اهدایی، در رابطه
م های پنجها و کاستیشود. در پاسخ به محدودیت

انداز کلی وجود دارد که اقتصاد و ششم یک چشم
عنوان یک کل در گرایانه ]اومانیستی[ بهانسان

های فقیر دقیق عمل مواجهه با کشورها و گروه
انداز کلی، یک دیدگاه یکپارچه کند. این چشمنمی

را در مورد آزادی و پرداختن به جوهرۀ واقعی آن 
 نماید.ارائه می

را در « توسعۀ انسانی» (1999)محبوب الحق 
توسعۀ انسانی »یک جمله چنین خالصه نمود: 

این ؛ بنابر «وسیلۀ و از مردمیعنی توسعه برای، به
های انسانی متضمن توجه به اولویت توسعۀ

انسانی، مشارکت کامل و توسعۀ منابع انسانی 
 5محورترتیب، توسعۀ انسانی باید مردماست. بدین

یا برآمده از تحلیلی   6مبناکه گروهجای آنباشد به
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انتزاعی باشد. در تضاد با توسعۀ انسانی، توسعۀ 
یرد؛ گیبرخی یا بیشتر مردم را در نظر نم 1غیرانسانی

هم از جهت تأمین کافِی نیازهای اساسِی ایشان و 
گیرِی عملکرد ایشان که چقدر هم از جهت اندازه

یده شود. توسعۀ غیرانسانی به  باید فروخته یا خر
تناسب عملکردها در قیاس با هم نیز توجه ندارد، 

خواهد تولید موسیقی باشد یا مثال، میعنوان)به
یع، استفاده یا  که بهسازی(؛ چناناسلحه توز

های جزئی ارتباط داشتِن عملکردها با نیازمندی
توجه است. توسعۀ غیرانسانی نسبت به مردم هم بی

های غیرکاالیی و غفلت خود از بسیاری از خوبی
نیز آثار مخرب بسیاری از امور بد بر زندگی مردم 

در یک کشور  2توجه است. رشد اقتصادی قویبی
با نبود تغذیۀ کافی و آب سالم تواند سادگی میبه

برای بسیاری از افراد جامعه، حتی نوزادان و از بین 
رفتن مداوم استعدادهای ذهنی و فیزیکی و 
یب کمیت و کیفیت زندگی همراه باشد.  تخر

ها اغلب منجر درواقع، رشد درآمدهای برخی گروه
جایی به افزایش هزینه، کاهش امکانات و جابه

شود. محبوب الحق و فقیر میهای فیزیکِی گروه
دیگران، با تمرکز روی اولویت دادن به کارکردها و 

 های پولی، توانستند نشان دهندبندینه صرفًا طبقه
یق تخصیص مجدد بودجۀ کشورهای کم  از طر

 المللی، مجاِل گستردهنهادهای بین درآمد و کمک
و بسیار عظیمی برای ایجاد آثار مفید وجود دارد. 

تر، با توجه به تجربۀ کشورهایی لب پیشاین مط
یالنکا آشکار شده بود نظیر کاستا یکا و سر ر

(Dreze and Sen 1989) لکن رویکرد توسعۀ ،

                                                             
1.inhuman development 

2.strong economic growth 

انسانی، برای نیل به چنین تحلیلی از روند توسعه و 
گذاری آن یک چارچوب کلی ارائه سیاست

و « مشارکت»دهد. این چارچوب کلی  بر می
مندی از حقوق و م در بهرهمرد« توانمندسازِی »

منظور آغاز کردن و عوامل و امکانات سیاسی به
کید  استمرار بخشیدن به این راهبرد منصفانه  تأ

 بسیاری دارد. 
رویکرد برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد 

(UNDP)طور کامل، تفکر توسعه را بر اساس ، به
 های نیلغایات و وسایل بنیادین ارزشی و نیز راه

کند و نه صرفًا دهی میها، بازسازی و جهتآنبه 
شده. این رویکرد، توسعه بر اساس ابزارهای پولی

مثابه مفهومی هنجاری و متمایز از رشد را به
ته خاقتصادی و تغییر اجتماعی از نو استوار سا

اش باید است؛ مفهومی که محتوای ارزشی
یابی شود نه آن که صرفًا مفروض انگاشته شود. ارز

ز ای ابازسازی مفهومِی توسعۀ انسانی به محدوده
طور معمول در مباحثات توسعه و موضوعاتی که به

یزی مورد مالحظه قرار میبرنامه گیرند گسترش ر
یف معیار برنامۀ توسعۀ س زمان ایافته است. تعر

ای هملل متحد دربارۀ ابعاد توسعۀ انسانی مؤلفه
آیند پوشش داده است؛ الف( ذیل را که درادامه می

وان ها )تمعنای گسترش تواناییتوانمندسازی، به
دستیابی به اهداف ارزشمند(، کارکردهای 

های به دست آمده( و مشارکت ارزشمند )ارزش
ها و )سهیم بودن در مشخص نمودن اولویت

یع توانمندیمزیت های ها(؛ ب( عدالت در توز
ها و پایه؛ ج( پایداری؛ د( امنیت دستیابی
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های ارزشمند مردم. اهمیت این رویکرد در فرصت
ایانه گر آن است که مضمون بنیادین اقتصاد انسان

جسم و گرایانۀ پیشین را ت]اومانیستی[ و تفکر انسان
ر توسعه ابزاری است د»سازد که نهادینه می

 «.هاخدمت ارتقا یافتن ارزش

 های توسعۀ انسانیپیدایش ایده
در  0121ادبیات توسعۀ انسانی از همان دهۀ 

سطوح اجتماعی و جهانی به کار رفت و منحصر 
در سطوح فردی نماند. استفاده از این اصطالح 
یستی افراد انسان  برای توصیف بلوغ و تکامل ز

یتی و ترب ایشناسی توسعهتر در روانخیلی پیش
استفاده شده بود. نویسندگانی همانند دونالد 

چ شناس اجتماعی که یک روان (1968)  1واروی
است، پژوهش در باب محتوای ارزشی اصطالح 
توسعه را زمانی آغاز نمودند که این اصطالح 

ای هنجاری در جوامع محلی و ملی عنوان مقولهبه
توسعه  0121و  0151های به کار رفت. در دهه

نوعًا  با رشد اقتصادی پایدار و دگرگونی یا تغییر 
ای از سوی مدرنیزاسیون معادل بود؛ مجموعهبه

، 2زیساتغییرات ساختاری مرتبط با هم که شهری
، و 5سازی، دنیوی4سازی، صنعتی3سازیتجاری

یفردی شد. همچنین مردم را شامل می  6ساز
ون مهایی پیراای دیدند که انتخابطور فزایندهبه

                                                             
1.Donald Warwick 

2.urbanization 

3.commercialization 

4.industrialization 

5.secularization 

6.individualization 

7.Denis Goulet 

8.being more 

ایشان و در )اقتصاد( توسعه و مدرنیزاسیون وجود 
کس راه دیگری برای دارد ـ که  گویی برای هیچ

پیشرفت وجود ندارد و هیچ کشوری هم الگوی 
کند ـ آن وقت برای ایشان مطلوب دیگری ارائه نمی

این سؤال پیش آمد که توسعۀ چه چیزی؟ و برای 
ند راجع هایی وجود دار چه هدفی؟ در پاسخ، گزینه

که جوامع چگونه به اهداف توسعۀ جوامع و این
یابند. سمت اهداف مشخص توسعه میبه

بازشناسی ابعاد چندگانۀ تمایز رشد کیفیت زندگی، 
منجر به نتایجی شد همانند آنچه رونالد کالین 

دیگر کشوری که بتواند مدعی »بندی نمود: جمع
شود خودش را با شرایط توسعۀ انسانی، توسعه 

 .p ,1968)« نماید وجود نداردیافته مالحظه می
اندازهای که در بخشی از چشم. این ادراک (4

کار در  ای ازاز دورهشمال رشد کرد، پسجهان
، 7گولت توسعۀ دنیس  اخالق مانند جنوب،جهان

  (2006-1931)در حال بازگشت به خانه است. 
نوشت  0121تر گولت در سال همچنین پیش

تغییراتی است که اجازه »به معنای « توسعه»
عنوان اشخاص فردی و ها هم بهدهند انسانمی

ها وجود داشته باشند تا از عنوان اعضای گروهبه
یک شرایط به شرایط دیگری حرکت نمایند که 

 «نوعی پرمعناتر استتر است یعنی بهانسانی
)(1960, p. 14 8بیشتر بودن». توسعه معطوف به »
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 در دیدگاه او، در«. بیشتر داشتن»است نه صرفًا 
ی چیز، توسعه آن«بودن»و « داشتن»رقابت میان 

است که سزاوار و مناسب شأن انسان است 
(ibid., p. 15)  که عبارت است از خویشتنداری

از داشتن. برای صیانت از آزادی، مردم باید بدانند 
ان را از وابستگی مفرط به امور خوب چگونه خودش

. بعدتر، (.ibid)دارند غیرضروری  وارسته نگه
چنین کاری، استقالل شخصیتی مردم را نگه 

دارد، استقاللی که بدان برای پرهیز از گرفتار می
گرایی نیاز دارند های مصرفآمدن در شاخصه

(Rahman 1992) گولت سؤال پیرامون توسعۀ .
یح نمود و چنین پرسید که  نانسانی را روش و صر

را مورد « انسان»تواند کدامین نوع از توسعه می»
. (Goulet 1971, p. 236)« مالحظه قرار دهد؟

ین او در کتاب مکتب بیان   1انتخاب بیدادگرآفر
هدف از این اثر، کشاندن مباحثات به »نمود که 

ورای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی یعنی به فضای 
خالقی است ... آیا توسعۀ انسانی های اارزش

الری سامند از دیوانچیزی بیش از یک ترکیب نظام
« مدرن، فناوری کارآمد و اقتصاد پرثمر است؟

(ibid, p. vii)« . اهداف نهایی توسعه آن
نفسه وجود دارند یعنی چیزهایی هستند که فی

ها که هایی برای همۀ انسانفراهم کردن فرصت
. (ibid., p. x)« منجر به زندگی کامل انسانی شود

او یک تصویر مطلوب از توسعۀ انسانِی کامل و 
و  ، (Goulet 1979, p. 105)« جامع ارائه نمود

                                                             
1.The Cruel Choice 

2.well-being 

3.Jean Sismondi 

4.John Ruskin 

5.J. A. Hobson 

یالنکا  مفهوم توسعۀ انسانی را در جنبش سر
یابی نمود ... ]مبتنی بر آن[ برای همۀ  َسرُودایا ارز

 2ها و مفاهیم مورد نظر همگان از بهروزیزندگی
 .  (ibid. p.109)احترام قائل شد. 

ه مثابه بهبود بخشیدن بیک مفهوم از توسعه به
کیفیت زندگی مردم، مشتمل بر هیچ اظهارنظر 

ه آن های مطلوب نیل بپیشینی دربارۀ چیستِی شیوه
نیست، برخالف معادل پنداشتن توسعه با رشد 
اقتصادی یا مدرنیزاسیون اجتماعی یا پیشفرض 
پیشاصنعتی و درنتیجه توسعه نایافته قلمداد کردن 
زندگی روستایی. توسعه نه رویاپردازی و 

گرایی شمالگانی یا جنوبگانی است و نه هم آرمان
عه متوجه محتوای هاست بلکه توسجنون زدگی آن

ای است که زندگی انسان و مباحثات همواره جاری
یابی محتوای زندگی پیوسته در  دربارۀ معیارهای ارز

یان  هستند. جر
های اقتصاد نمونۀ اولیۀ چنین کاری در سنت

یان های انسانگرایانه و نقادیانسان گرایانۀ جر
اصلی اقتصاد قرار گرفته است. برای کسی همچون 

، افزایش دادن 1773)-(1842 3سموندیجین سی
ثروت پایان اقتصاد سیاسی نیست بلکه ابزاری در 
خدمت فرایند سعادتمند شدن همگان است 

(cited by Lutz and Lux 1988, p. 65) جان .
ن بر کاربرد معقول  1819)-(1900  4راسکی

کید دارد. از دیگرانی که در ارزش ها و کیفیت کار تأ
 5توان از جی. ای. هابسنمیاین خط فکری بودند 
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1911)-  1و ایی. اف. چوماچر 1855)-(1940
چنین  1880)-(1962 2نام برد. آر. اچ. تاونی (77

گرایانه بر نماید که سنت انسانبندی میجمع
حسب شیوۀ خود، درآمدهای مادی و ثروت را 

گیرد و آن غایت ابزارهایی برای غایتی در نظر می
سوی تکامل وجود افراد انسانی رشد نمودن به

 3. لوتز(cited by Lutz 1992a, p. 98)است 
« 4رفاه رمعیا»گرایانه به اقتصاد را این رویکرد انسان

طور آشکاری بر حسب ]ادبیات[ رفاه نامد که بهمی
ی بیان شده است و نه بر حسب رفاه   5انسان

، یعنی (ibid., p. 103)اقتصادی یا رفاه اجتماعی 
نه بر حسب چارچوب کارایی و سودمندِی منتسب 

« رفاه انسانی»های بازاری. مفهوم به انتخاب
نی را از های انساتصویری از یک نظام از ارزش

نیازهای اساسِی مادی گرفته تا نیازهای برتر آرمانی 
یهمچون خودتحقق ی  6بخش ، به کار 7و واالی

بندِی لوتز این معیار رفاه گیرد. در صورتمی
کفایت مادی و واالیی انسانی برای »شود می

، بیشتر از این، (1992b, p. 166)« همگان
ِی ساساحترام به حقوق ا»عنوان شود بهخالصه می

او تناظر میان پیشفرض اخالقی و پیشینِی «. انسانی
و اصرار بر  (1992a, p. 103)مساوات انسانی 

 مطمئن شدن از رفاه برای همگان را پررنگ نمود. 

                                                             
1.E. F. Schumacher 

2.R. H. Tawney 

3.Lutz 

4.a welfare standard 

5.human welfare 

6.self-realization 

7.dignity 

8.Eric Fromm 

9.analysis 

گرایانه )اومانیستی(، با سنت اقتصاد انسان
 گرایانۀ نویسندگانی نظیرشناسی انسانسنت روان
یک فروم نوایی هم، معاضدت و 1900)-(80  8ار

خود را در فضای تصورات کسانی همچون گولت 
اند. چنین اتفاقی به نوبۀ و وارویچ آشکار نموده

خود زمینه را برای ظهور مکتب توسعۀ انسانِی 
معاصر در علم اقتصاد و مطالعات توسعه و 

 سیاست آماده کرد. 

محور نسبت به یک رویکرد جامع و مردم
 و سیاست           9تحلیل

م توسعۀ انسانِی برنامۀ توسعۀ سازمان مفهو 
ای داشته است. این ملل متحد تأثیر گسترده

های گوناگونی را حائز است. صورتی مفهوم، مؤلفه
همراه تلقی هاِی باِز تحلیل سیاسی، بهاز نظام

 ـ متمایزی از ابزارهای سیاسی و پیوندهای ابزارها
 نتایج که محدود به نتایج صرفًا سیاسی نیست؛

همراه یک برنامۀ کار راجع گرایی بهصورتی از انسان
به وابستگی متقابل ]فرد و جامعه[ و گفتمان اخالق 

های نظری و روشی و تجمیع عمومی؛ و تناظر بال
یزی. ها در مقام سنجش و الگوپردازی و طرحآن ر

ینی ، این (1994)وسان برخالف ]دیدگاه[ سر
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ر و از امو  مفهوم با وجوه مشترِک لیستی گسترده
 . (Gasper 2002)ها درگیر است قابلیت

یک  (b. 1933)اقتصاددان هندی آمارتیا سن 
مبنا ارائه کرد. میان دو مجموعه از رویکرد مفهوم

مفاهیم که در اقتصاد رفاه معمول بودند ـ اول، 
یافتی ، نظیر درآمد 2در زندگی 1هامفاهیم ناظر به در

که   3هایی ذهنیواکنشو اموال و کاالها، و دوم، 
شوند اغلب در قالب سودمندی و کارایی اظهار می

ـ یک مجموعۀ سوم نیز در این میان معرفی شدند. 
پیرامون  (1971)  4این دستۀ سوم، مفهوم لنکستر

های مردم، ها، سرشتهای خوبیسرشت
توانمندی مردم برای عملکرد و عملکردهای ایشان 

 ادبیاتی فراهم آمدترتیب، شود. بدینرا شامل می
یافتی های اقتصادی در زندگی )حق که تنها از در

های داد حالت( یا برون7، هزینه6، درآمد5مالکیت
ذهنِی ناظر به ترجیح احساس رضایت یا احساس 

کند بلکه از امری خوب یا بد بحث نمی
های های زندگی مردم و دامنۀ آزادیمایهدرون

یات توجهات را کند. این ادبایشان نیز بحث می
ه تری از اطالعاتی کسوی ابعاد بسیار گستردهبه

تر در حوزۀ کار اقتصادی روی مقولۀ رفاه و پیش
انگیزاند. چه سطوحی از سیاست شده است برمی

عنوان ها شایستگی آن را دارند که بهمزیت
یابی شوند؟ منظور صرفًا اکتساب « 8بهروزی» ارز

                                                             
1.inputs 

2.living 

3.subjective responses 

4.Lancaster 

5.owning 

6.earning 

7.spending 

8.well-being 

9.enlargement 

ن مختلف کاالیی و مالی نیست بلکه مردما
توانند نیازهای مختلفی داشته باشند؛ و نه فقط می

رضایت یا واقعیت ترجیح حس رضایت  احساس
بلکه ترجیحاتی که ممکن است تحت شرایط 

های قابل انتخاب، محرومیت از اطالعات و گزینه
از این مطلب  (1993)شکل گرفته باشند. سن 

کند که ما فشار ]اجتماعی[ ایجاد جانبداری می
که مردم که روی این موضوع جای آنکنیم بهیم

کنند کارکردهای مناسبی واقعًا چگونه زندگی می
کید بر آزادی( باشیم و بهداشته  ویژه چگونه )با تأ

ای از توانند به توانمندی برسند یعنی به مجموعهمی
توانند کسب کارکردهای ارزشمند برسند که می

شند که در زندگی هایی داشته بانمایند و انتخاب
 توانند داشته باشند. می

ن»این شعار عمومی که   9توسعه، بسط داد
، با خود خطری «های انسان استتوانمندی

ها خوب همراه دارد؛ چراکه همۀ توانمندیبه
ها، چرا و برای چه نیستند. کدامین توانمندی

عنوان غایتی؟ نویسندگان گوناگون از توانمندی به
 خواهد، یادبه آنچه یک فرد می یافتنقدرت دست

ی هایکنند؛ اما سن با احتیاط تمام از قابلیتمی
شوند مردم برخوردار کند که منجر میصحبت می

ای باشند که ایشان دلیلی برای ارزشمند از زندگی
هایی در اصطالحات بودن آن دارند. در اینجا ابهام



   

.pdf44ostarj/Vol.4mrsi.ir/jostar.http:// 

 

9 

ی ما دلیلی برا»در جملۀ « ما»و « ایشان»و « مردم»
یم وجود دارند. برای خیرهای « ارزشمند بودن دار

عمومی که در توسعۀ انسانی محوری هستند دالیل 
یافته بایستی دالیل گروهی باشند و وحدت
ها بایستی در ضمن فرایندی گروهی شکل اولویت

هایی نیز نیاز است که مردم را بندیگیرند. صورت
ۀ بر و خوبی برای نیل به دلیل مجهز نمایند. عالبه

لکه ها بتر نمودن محدودۀ گزینهتنها گستردهاین، نه
های مورد تر نمودن محدودۀ گزینهحتی گسترده

تمایالت، بهبود یافتن بهروزی است. ادبیات و 
(، 2005عنوان مثال، شوارتز شناختی )بهزبان روان

در اینجا از استدالالت فلسفِی گولت و رحمان و 
توسعۀ انسانی  سایر مجامع مرتبط با موضوع

ابه مثتوسعه به»کنند. شعار دوم یعنی حمایت می
، خطرات مشابهی را با خود (Sen 1999)« آزادی

ها خوب نیستند و از همراه دارد. تمام آزادیبه
ها هم مهم نیستند سوی دیگر، تنها آزادی

(Gasper and van Staveren 2003) این .
انۀ گرایصرفگیرِی متواند با دفاع از جهتشعار می

بندوبار مورد سوء استفاده یک رشد اقتصادِی بی
قرار گیرد. سن در همان ابتدا بیان داشته است که 

آزادی، غایت بنیادی و همچنین ابزار بنیادی و »
، اما بعدًا این (p. xii ,1999)« اصلی توسعه است

« یکی از»عبارت را اصالح نمود و گفت آزادی 
اصلی توسعه است  غایات بنیادی و ابزارهای

(Dreze and Sen 2002, p. 4) محبوب الحق .
که اینتر استفاده کرد و آنبندی ایمنیک صورت

ه طور کنهما، توسعه هستند بزارهای کلیدِی مردم ا
 غایت ارزشی فرایندهای توسعه نیز هستند. 

یک رویکرد در تحلیل سیاسی، معطوف به دو 
هداف از اهدف است؛ تبیین سطوح رضایت یافتن 

های سیاسی؛ محبوب ارزشی و طراحی واکنش
الحق و آمارتیا سن اصرار نمودند که رویکرد توسعۀ 
انسانی همۀ عوامل و ابزارهای مرتبط با توسعه را 

که بر حسب مورد مالحظه قرار دهد، بدون این
یافته محدود شود. این رویکرد، عاداِت انضباط

وه یک رویکرد جامع است و درنتیجه بالق
گستر است. این رویکرد، چارچوبی بنیادی و دامن

 عنوانعنوان مثال، بر قدرتمند شدن عمومی بهبه
یک روش اصرار دارد. در توضیح این رویکرد، 

ه و شدمحبوب الحق، اعتراضی را به تفکر جزئی
ها نگِر تحلیل فرایندها و روابط و پیوستگیجزئی

د. او های ملی طرح نمو درون انضباط و محدوده
 نگر[ را توضیح داد و از]و کل« تفکر پیوندبخش»

آن هواداری نمود. اقتصادهای سیاسِی ملی و 
همی توانند تأثیرات معنوان مثال، میالمللی، بهبین

کشی رواندا در بر نزاع و خشونت )مانند مورد نسل
یان  ،( Eriksson et al. 1996؛ 0114سال  جر

]تولید و انتقال[ اسلحه، خلق و قدرت بخشیدن به 
ها، المللی، بیماریهای جنایت بینشبکه

المللی و بسیاری موارد های بینمهاجرت، اپیدمی
عۀ گزارش توسدیگر داشته باشند. محبوب الحق و 

کنند که توصیه می انسانی سازمان ملل متحد
ارِی تکشورهای ثروتمند الزم است به تنظیِم ساخ

 وسیلۀ گشودن بازارهایشانشان بههای توسعهبرنامه
و درنتیجه ارتقا بخشیدن به پایداری جامعۀ جهانی 

جا را که همهکه پس از آنجای آنبپردازند به
ها فراگرفتند دیرهنگام نیروهای گرانقیمت و بحران
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بان را اعزام نمایند و یا اقدامات غیرمؤثر صلح
 ر ببندند. کیفری و تنبیهی به کا

رویکرد توسعۀ انسانی تنها با محدودۀ تعینات 
ها و علل و ای از ارزشهای گستردهو مشخصه

عوامل ـ و بنابراین اهداف و ابزارها ـ درگیر نیست 
های ناظر به رفاه انسانی را بلکه این رویکرد، ارزش

برد تا ساختار دهد و تحلیل ]وضع به کار می
عه[ را هدایت نماید. موجود و مسیر و اهداف توس

ها متمرکزند روی ای از ارزشمحدودۀ گسترده
توانند کنند و چطور میکه چطور مردم کار میاین

زندگی کنند و رخداد انتخاب کردن را در مواجهه با 
ها هدایت موضوعات و در محدودۀ تحلیل

کنند. در برخی موارد دیگر، اولویتی که در حوزۀ می
صادی مورد داللت قرار اقتـمسائل اجتماعی

های آماری نیست بلکه گیرد تنها ناشی از داللتمی
ها است. درواقع، ارائه شده توسط همین ارزش

رویکرد توسعۀ انسانی به صورتی از تحلیل سیاسی، 
ها توسعۀ انسانی ارزش تبدیل شده است که توسط

 . (Gasper 2008)شود رود و هدایت میکار میبه
گفته شد، رویکرد توسعۀ انسانی  بنابر آنچه    

دارای وجوهی است و یکی از این وجوه، درخور 
آن است که بنیاد دیگر وجوه باشد. ساحت فلسفۀ 
حقوق انسان، آن ساحتی که است مرجع همۀ 

ها در هر جایی است. برخالف محاسبات انسان

                                                             
1.global public goods 

2.Martha Nussbaum 

3.responsibilities 

4.solidarity 

5.to do 

6.to be 

7.promotion of human dignity 

8.consumption possibilities set 

ید تمرکز بازاری، ما نمی توانیم صرفًا بر قدرت خر
ید معیار سنجش کنیم و اجازه دهیم  که قدرت خر

عنوان موضوعی قابل توجه باشد. اخالق جهانی به
بروز یافته است. این مقوله را در کار برنامۀ توسعۀ 

یا در  1سازمان ملل روی خیرهای عمومِی جهانی
که  2آثار حوزۀ اخالق توسعۀ انسانِی مارتا نوسبام

ابر مسئولیت ی  3ه کید دارد و در   4و همبستگ تأ
به رشد رویکرد توسعۀ انسانی با جنبش  روابط رو

عنوان توان مشاهده نمود )بهحقوق انسانی می
 (.Nussbaum 2006مثال، مالحظه نمایید: 

گرای نوسباوم یک فیلسوف کالسیک
یکایی، فیلسوف اخالق و نقاد اجتماعی است  آمر

یان انسان یان باستانی که جر گرا در اقتصاد را با جر
 )اومانیسم( پیوند داده است.گرایی فلسفه و انسان

که سن در حال بازاندیشی در باب توسعه زمانی
و  5«کنش»ها برای عنوان دغدغۀ افزایش آزادیبه

سان تر به انبود، نوسبام توجهی دقیق 6«بودن»برای 
ارتقای »عنوان را آغاز نمود و روی توسعه به

تر و سازِی کاملو مفهوم« انسانی تمرکز نمود
 Nussbaum)تری از توانمندی ارائه نمود نیغ

. مفهوم سن از توانمندی، مفهوم (2000
را اصالح نمود. در « 8مجموعۀ امکانات مصرف»

برابر آن، نوسبام به دیدگاه کسی همچون وارویچ در 
های تمایز میان افراد انسان تمایل خصوص مالک
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اند از: الف(  قوای ها عبارتدارد؛ این مالک
یزی انسان، ب( مهارتفطری و  ها و حاالتی که غر

شوند، و ج( محیط از قوا و تجارب فرد ناشی می
فرد. تعامل دو عامل آخر، مالک تمایز چهارمی را 

نماید که همان معنای سن از توانمندی ایجاد می
بندی دوم از معنای توانمندی با است. این طبقه

 ای این اصطالح هماهنگِی کاربرد متداول و حرفه
یرا ما ببیشتری دارد و همچنین اساسی ه تر است؛ ز

ها و حاالت فردی و آثار ناشی از شناسایی مهارت
یم. آن  ها نیاز دار

یۀ توسعۀ انسانی نوسبام در نظر بسیاری از  نظر
گراِن مسائل حوزۀ تربیت و مفسران و تحلیل

یه با  یابی شد. این نظر قدرتمندسازی مفید ارز
ها دارد، رۀ تمامی زندگیلحاظ دیدگاهی که دربا

خود را درگیر تأملی نزدیک دربارۀ محتوای زندگی 
کند. چنین رویکردی به مارتا نوسبام این اجازه می

ابه مثدهد که استدالل نماید هر فرد انسان را بهرا می
ه بیند که شایستۀ احترام و توجواقعیتی متمایز می

است. تفکر سخت دربارۀ آنچه همانند و مشابه 
ها متفاوت است و است و آنچه در زندگی انسان

فراآوردن تصویری از وجوه کالن زندگی که شایستۀ 
های کار او حمایت و حفاظت هستند از ویژگی

روی، تصویر نوسبام از توسعۀ انسانی، است. بدین
ه گیرد کقرائتی از رویکرد توانمندی را به کار می

ی بالنسبه با قرائت سن از رویکرد توانمند
تر است. قرائت نوسبام از حیث هویت انضمامی

خود، قرابت و پیوند نزدیکی با رویکرد حقوق 
ای از انسان دارد. او در دیدگاه خود مجموعه

ک کند که برای یهای پایه را شناسایی میتوانمندی
اند از: سالمتی، ِخَرد عملی، زندگی پربار عبارت

به  دیپیوند اجتماعی و مشارکت سیاسی و نیازمن
 یک زندگی همراه با واالیی و کرامت. 

شناختی، نویسندگانی نظیر به لحاظ روش
ها را بر اساس خصایص انسانی به نوسبام روش

برند و آن خصایص را به ساحت کار می
غیرشخصی علوم اجتماعی اضافه کرده و گسترش 

ها، دیگر، ایشان دربارۀ موقعیتعبارتدهند؛ بهمی
های ها، دربارۀ داستانعیتدربارۀ داللت موق

 ،( Narayan et al. 2000زندگی افراد )مانند، 
 Nusssbaum)های کوتاهِ زندگی دربارۀ داستان

های ها و کوششها، فیلم، دربارۀ بازی(1995
تأمل برانگیز افراد، مطالعه کرده و گواه و استدالل 

تر ها و منابعی، فهمی عمیقآورند. چنین روشمی
 تر ودلی و واکنشی گستردهتوجه، همو همچنین 

شوند. اثر نوسبام به تر را حمایت و موجب میقوی
اندازد ها نظر میژرفای عواطف و انگیزش

بر (. عالوهNussbaum 2001عنوان مثال، )به
دهد که هایی ارائه میاین، حدود و چارچوب

دوست و چگونه ممکن است بیشتر مردم نوع
دهد برای ی نیز ارائه میدگرخواه شوند، و حدود

گر، که چگونه ممکن است ما افراد استداللاین
گرانی آزاد شویم. همچنین اثر مذاکره کننده و کنش

رخی ای برای بهای قانونینوسبام به تأمین ضمانت
های اساسی برای هر کسی نظر دارد، توانمندی

یری گکه همه چیز را به فضای باز تصمیمجای آنبه
ظاهر دموکراتیک سیاسی واگذار نماید؛ د بهدر فراین

 وسیلۀ قدرتتواند بهفرایندی که در واقعیت می
وسیلۀ استلزامات تقابل فقر و غنی تحت مالی و به

 سلطه باشد.
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درنهایت، نوسبام به این اعتراضات پاسخ 
دهد که مفهوم توسعۀ انسانی و رویکرد فرا می

که نزد  ایزمینهرغم پیشآن )علی  1سازعمومیت
گامان خود در جنوب آسیا دارد( نخستین پیش

یالیستِی غربی را تأسیس  صورتی از فرهنگ امپر
سادگی های فرهنگی بهکند. به نظر او، کنشمی

وسیلۀ مالحظۀ آنچه وجود و فعالیت عینی دارد به
ها که همۀ ابعاد کنشقابل توجیه نیستند؛ کما این

پذیر هنیز توجی های توافقی و ثابتبر اساس فرهنگ
یز ها نوگو از ارزشرو، بحث و گفتنیستند؛ ازاین

وگوهایی، الزم است. در چنین بحث و گفت
طور های توسعۀ انسانی بهحمایت از ارزش

شود. ای در تمامِی کشورها پدیدار میگسترده
هایی برای اهداف این رویکرد، فراهم کردن پایه

خص، از انتخاب شایسته و کارآمد برای هر ش
جمله انتخاب نمودِن پیروی از سنت است؛ 

پذیری را تضعیف نماید. که بخواهد تنوعجای آنبه
کند که چنین رو، نوسبام استدالل میازاین

 کند. پذیری را حمایت میرویکردی تنوع

 مثابه جنبشیرویکرد توسعۀ انسانی به
 ها            سیاسی، در جستجوی همراهان و مزیت

گیری تالش برای تبدیل نمودن یک جهت
گرایانه به رویکردی در باب سیاست اخالقی انسان

، از ناحیۀ تأثیری که بر توسعۀ عملیاتی توسعه
یان در راستاهای انسانی دارد باعث می شود این جر

گوناگونی کار نماید. نخستین راستا، ارائۀ گزارش 

                                                             
1.over-generalize 

2.well-being 

3.Human Security Now 

ز ا های جهانی سالیانه است کهو تحلیل در گزارش
یق ارائۀ شاخص های توسعۀ انسانی در طر

ای و در کار بر روی پیوند های ملی و منطقهگزارش
یافتن توسعۀ انسانی و رهیافت توانمندی به انجام 

ها های موجود در این گزارشرسد. شاخصمی
مدعی ارائۀ بازنمایی جامع و فراگیری از مقولۀ 

مرتبط  هایتوسعۀ انسانی نیستند. تکثر انواع ارزش
با مقولۀ توسعۀ انسانی بدان معناست که یک 

تواند کافی باشد. نقش تنهایی نمیشاخص به
های مرتبط ]با ها آن است که ظهور تفاوتشاخص

توسعه[ را نشان دهند. شاخص توسعۀ انسانی، 
خواهد بر غیرقابل اعتماد بودن طور خاص، میبه

عنوان شاخصی به« تولید سرانۀ ملی»شاخص 
یابی بهروزی برای کید نماید.به 2ارز  طور روشن تأ

بندی در دومین راستا، کامل نمودن و اولویت
انداز پهناور موضوعات مرتبط با توسعۀ چشم

عنوان مثال، محبوب الحق، انسانی است. به
را به مسائل مربوط به « امنیت انسانی»موضوع 

توسعۀ انسانی افزود. این موضوع از سوی سن و 
امنیت در قالب مطالعۀ  6113سال دیگران در 

 Commission on)بسط یافت   3انسانی اکنون
Human Security 2003) در آن مطالعه، بر .

ها روی تضمین امکان پدید آمدن پایدار توانمندی
وان عنو کارکردهای اساسِی واقعی برای هر کسی به

کید شده است. به طور خاص، حقوقی انسانی تأ
جهت س دالیل فطری و بدیناین مطالعه، بر اسا

ای که خشونت فیزیکی و ناامنی آثار منفِی چندگانه
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دهد. می« آزادی از ترس»دارد، اولویت برتر را به 
گزارش ]ترسیم[ اهداف هزارۀ توسعه )موضوع 

( تالشی است برای 6113توسعۀ انسانی سال 
های سراسر جهان، فرایند پیشرفت که دولتآن

رد نظر توسعۀ انسانی را تأمین حقوق اساسِی مو 
برای همگان ایجاد نمایند. با قرار دادن اهداف 

توانند توجه عمومی را جلب نمایند ای که میساده
و نیز با استمرار بخشیدن به فرایند تحقق حقوق 

ها و همچنین با انسانی برای همگان در دولت
های مشخص و تبدیل نمودن اهداف به شاخص

ن ها و فعاالی که برای دولتاشدهگیرینقاط نشانه
در کشورهای فقیر و غنی قابل تبیین و توجیه باشد 
و درنهایت، با فراهم کردن فضای عمل برای 

توان به تحقق اهداف هزاره کشورهای گوناگون می
امیدوار بود. ]ترسیم[ اهداف هزارۀ توسعه تنها یکی 

بخشی های ممکن عملیاتی نمودن و اولویتروش
ین لحاظ فنی، اوسعۀ انسانی است. بهبه رویکرد ت

ای مشیروش، خام و ابتدایی است لکن با خط
عقالنی است که در فرایند توسعه آزمون شده 

 است.
سومین راستا، جستجوی ابزارهای سیاسی 
قدرتمندی هستند که در احساسات قوی و 

یشه دارند و پرسش از این است که کار گسترده ای ر
یان ه میروی توسعۀ انسانی چگون تواند با جر

تر کار روی حقوق انسانی که در دورۀ زمانی بزرگ
تری سازمان یافته است ارتباط برقرار نماید. طوالنی

باالصاله، متناسب با گزارش توسعۀ انسانی 
های مشترک اقتصاددانان پیرامون دغدغه
هایی از حقوق انسانی که بسیار بندیصورت

اقتدارگرایند و نیز بسیار متمایل به دولت هستند، 
ها را برای افراد ارتقا نبخشیده است؛ بلکه ضمانت

 6111گزارش توسعۀ انسانی سال این رویکرد در 
د پیوند و ائتالف با کار دنبال ایجاو پس از آن، به

عنوان مثال، ببینید: روی حقوق انسانی است )به
Andreassen and Marks 2006; Gasper 

(. نوسبام در تبیین این مطلب استدالل 2007
یۀ توانمندیمی ها مبنایی عقالنی برای آورد که نظر

یه در پاسخ حقوق انسانی فراهم می نماید. این نظر
ی چه؟ کدامین نوع از اشیا حقوق برا»به پرسش از 

نماید که چنین اظهار می« و امور به چه صورتی؟
جای منابع خاص یا کارکردهای ها بهتوانمندی

گونه، ادبیات حقوق انسانی ضمانت شده. بدین
زمینۀ بازگشت شایستۀ برخی از اصطالحات و 

کند؛ و این ادبیات از استقالل مقوالت را فراهم می
هم حقی نسبت به یک  شخصی فردی که نوعاً 

توانمندِی مبنایی دارد و هم حق دارد که از آن 
کند. توانمندی استفاده نکند حمایت می

یان نظر و عمل توسعۀ انسانی در بدین روی، جر
حال شناسایی نسبت خود با ساحت حقوق 

عنوان یک وظیفۀ دارای اولویت است؛ انسانی به
ا طور که در حال شناسایی نسبت خود بهمان

 مثابه یک کل است.ساحت اخالق و اقتصاد به
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