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 یانسـانـ یـازهـاین و توسـعـه
 1 فین مکس مانفرد

 رمضانی مترجم:حسین
 

 .است ییایلیش ریشه اقتصاددان ف،ین مکس مانفرد از یامقاله ،2حاضر متن
 یکایآمر یاقتصاد بحران ابعاد است نموده یسع مقاله، نیا در فین مکس

 ،یدشناسخو به لین و یوابستگ ینف او یاصل رتیبص. دینما ییشناسا را نیالت
 در یاتوسعه ندیفرا در یهمگان مشارکت قیطر از ،ییخوداتکا و یخودباور

 غرب جهان یسو از توسعه ییالقا یالگوها از عبور با او. است یانسان اسیمق
 که است توسعه از دیجد یطرح و درک ۀارائ دنبالبه شمال، یکشورها همان ای

 شتهدا یشتریب مناسبت یانسان یازهاین نظام و انسان یارزش و یوجود ابعاد با
بندی نیازهای طبقه ۀنیزم در او تأمالت از یبخش ۀدربردارند مقاله نیا. باشد

های نظام نیازهای انسانی است. انسانی و نحوۀ تحقق توسعه در امتداد داللت
3( نامیده است.HDS« )توسعه در مقیاس انسانی»این دیدگاه را مکس نیف 

 

 

 بحران و سردرگمی. آمریکای التین: 1

در پدید آوردن آینده، خطر مرتکب شدن به 
های ادراکی و عملی، هر دو وجود دارند. در لغزش

رابطه با ادراک، اغلب دو اشتباه جدی رخ 

                                                             
1.Manfred Max Neef 

یر است:متن ترجمۀ . این 2  فصلی از کتاب ز
Real-Life Economics: Understanding Wealth Creation, ed. Paul Ekins & Manfred Max-Neef, 

Routledge, London, 1992, pp. 197-213.   
ین بصیرتزعم مترجم، یکی از مهمبه 3. های موجود در کار مکس نیف، شکستن هیمنۀ نظری الگوهای توسعۀ غربی و عبور از تر

نگرتر از واقعیت انضمامی توسعه است؛ درکی که حاصل جانبهسوی درکی همههای تحلیلِی عقالنیت ابزاری بهمحدودیت
گاهی و شنشکل اخت در ضمن مواجهه با مسائِل بومی و ملموس موجود در محیط طبیعی، خانوادگی و اجتماعی است؛ گیری آ

ها و نیازهای بنیادین انسانی است. البته دیدگاه مکس نیف، کامل نیست و نتیجۀ آن ارائۀ دیدگاهی از توسعه در مقیاس وجود، ارزش
تنها با تکیه بر ذخایر معرفتی و بخش این معنا است که نهجهان، الهامای دیگر از لکن در حال تکامل است؛ و برای ما در گوشه

یان مسلط بر توسعه در جهان مدرن بیرون آییم که چارهفرهنگِی خودمان می یم.توانیم از ذیل سیطرۀ نظر و عمل جر       ای جز این ندار

دهند. اشتباه اول، باور داشتن این مطلب است می
یکای التین به طور اصولی و بنیادین  که بحران آمر

د. رونی توصیف شو تواند در قالب یک بحران بیمی
اشتباه دوم که دنبالۀ اشتباه اول است این پندار 
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یخی  است که رکود اقتصادی ما تنها شرایطی تار
بوده که در حال گذار است. گرچه این مطلب 

طور قابل درست است که شرایط بیرونی، به
پذیرِی ای بر وابستگی و آسیبمالحظه

ا ب اقتصادهایی نظیر اقتصاد ما تأثیرگذار است،
یابی  وجود این، این نیز محتمل است که احیا و باز

دارانه در کشورهای شمال، اثر اقتصاد سرمایه
یابی اقتصاد ما  معنادار و با اهمیتی بر احیا و باز

 نداشته باشد.
بنیان گذاردن راهبرد توسعۀ آینده بر گسترش 

تواند یک پنداشت غلط صادرات مواد خام، می
های اقتصادی با وضوح کامل، باشد. شاخص

داللت دارند که حجم تولید و صادرات 
محصوالت خام اولیه، به دالیل مختلف، از شرایط 

پذیرند. این در حالی نامطلوب تجاری تأثیر می
های تر توسط بدیلت، پیشاست که سایر محصوال 

اند. راهبرد دیگر، بر پایۀ مفیدتر جایگزین شده
بخشی به صادرات محصوالتی با ارزش باال، تنوع

استوار است لکن این راهبرد بدون تردید در تضاد 
های حمایتِی کشورهای قدرتمند شمال با سیاست

قرار دارد. از سوی دیگر، پذیرش آن نوع از توسعه 
ری و مساعدت سرمایۀ خارجی به بار که با همکا

آید به معنای آن است که شرایط سخت و می
غیرقابل حلی که ناشی از استقراض است و مجبور 

یم.   به پذیرش آن هستیم را نادیده بگیر
به باور ما، آینده در مسیر تجمیع نمودن همۀ 

هایی جایگزین، توان ما برای طراحی انتخاب
پذیر قرار دارد. به امکان انگیز و در عین حال،خیال

های رسد، شرایط برای طرح این انتخابنظر می
                                                             

1.Human Scale Development (HSD) 

جایگزین کاماًل روشن باشد. دو مکتب اقتصادی 
یکای التین، دارای  که در مجموعۀ کشورهای آمر

الیسم و گرایی نولیبر تفّوق هستند، یکی مکتب پول
آن دیگری که مداخلۀ بیشتری در واقعیت اقتصادی 

ور محگرایِی دولتد، مکتب توسعهاین کشورها دار 
یکای  است که بیشتر توسط کمیسیون اقتصادی آمر
التین رواج داده شده است. این هر دو مکتب، در 
یکای التین  تأمین نیازهای مشروع تودۀ مردم در آمر

انداز جدیدی که ناتوان هستند. تبعًا هر چشم
یسته  شود باید بتواند نیازهای بخواهد فرانگر

را به حد کفایت برآورده سازد. عالوه بر انسانی 
یق این، اگر توسعۀ آینده، توسعه ای است که از طر

یق سرمایۀ  گسترش صادرات مواد خام یا تزر
های اقتصادی، حفظ و استمرار خارجی به بنیان

یابد، پس باید راهبرد توسعۀ جایگزین بتواند با نمی
، یهای درونی، برای رشد اقتصاداتکا به توانمندی

 ظرفیت تولید نماید. 
ای هستیم که گیریما در حال ارائۀ جهت

سازد شرایط جدیدی را برای کار روی قادرمان می
ایجاد نماییم. چنین « 1در مقیاس انسانی توسعه»

ین مسائل تمرکز ای بر روی برخی از مهمتوسعه تر
اند ها مبتنی است؛ آن مسائل عبارتنموده و بر آن

ای بنیادین انسانی، تولید سطوحی از: تأمین نیازه
از رشِد خودباوری و خوداتکایی، ایجاد 
ساختارهایی ارگانیکی از پیوند مردم با طبیعت و 
تکنولوژی، از پیوند فرایندهای جهانی با 

ای، از پیوندهای حوزۀ شخصی های منطقهفعالیت
یزی با استقالل و و اجتماعی، از پیوند برنامه ر
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از پیوند جامعۀ مدنی با و  1خودمختاری شخصی
گیرِی پیوندهای موردنظر به معنای دولت. شکل

گیری روابطی منسجم و مستحکم از شکل
ص های مشخهمبستگی متقابِل متوازن میان مؤلفه

 است.
نیازهای انسانی، خوداتکایی و پیوندهای 

هایی هستند که توسعه در مقیاس ارگانیک، رکن
حال، این ارکان  کنند. به هرانسانی را حمایت می

بایستی در قالب یک بنیان مستحکم حفظ و ادامه 
یابند تا شرایطی پدید آید که مردم در آن شرایط، 

یگران تحوالت آینده شان باشند. اگر مردم در باز
خورد ای که در مقیاس انسانی رقم میتوسعه

یگران اصلی باشند، هم تنوع و هم استقالل و  باز
هایی که ایشان خودمختاری شخصی، در فضا

کنند باید مورد احترام باشد. در مواجهه فعالیت می
با فرایند توسعه، نیل به دگرگونی از وضعیتی که فرد 

(در آن به تلقی   2مثابه ابژه )متعلق نظر و عمل
ه مثابه سوژشود به وضعیتی که فرد در آن بهمی

گیرد، مورد مالحظه قرار می 3)فاعل نظر و عمل(
اشیا و امور، یکی از مسائل مهم در کنار دیگر 

 توسعه در مقیاس انسانی است. 
که امکانی برای فعالیت با توجه به این

پیکری که جویانۀ مردم در نظام غولمشارکت
مراتبی سازماندهی شده است و صورت سلسلهبه

یان می ابند یتصمیمات از باال به سمت پایین جر
ک وجود ندارد، توسعه در مقیاس انسانی، ی

 فرضدموکراسی مستقیم و مشارکتی را پیش

                                                             
1.autonomy 

2.object-person 

3.subject-person 

4.decentralization 

گیرد. چنین صورتی از دموکراسی، شرایطی را به می
آورد که به انتقال از نقش سنتی و پدرساالرانۀ بار می

 کنندگی دولت و ایجاددولت به سوی نقش تشویق
یانی از پایین به باال، راه حل برای مشکالت، در جر

وکراسی و نماید. چنین صورتی از دمکمک می
یت فضای عمومی، با چشم انداز واقعی از مدیر

 وضعیت مردم، سازگارتر است. 
من میل دارم بر ماهیت دموکراتیک راهکار 
کید  جایگزینی که در حال پیشنهاد آن هستم تأ

اِی های کلیشهنمایم. به جای تکیه بر گزینه
یک، این مقاله از نیاز به توسعۀ فرایندهای  ایدئولوژ

یاقتصادی،  های سیاسی، تقویت 4تمرکززدای
نمودن نهادهای واقعًا دموکراتیک و برانگیزانندن 

گیرِی خودمختاری و استقالل شخصی در شکل
 کند. های اجتماعی دفاع میجنبش

پدید آوردن نظمی سیاسی که بتواند نیازها و 
عالیِق ترکیب ناهمگن و نامتجانس مردم را 

با دولت و نمایندگی نماید، چالشی است که هم 
یهم با جامعۀ مدنی درگیر و مرتبط است. مهم ن تر

تنها برای یک دولت دموکراتیک بلکه سؤال، نه
ای که بر اساس فرهنگی همچنین برای جامعه

 یافته این است که چگونه تنوع ودموکراتیک بنیان
اختالف موجود میان افراد، پاس داشته شده و 

. از این که کنترل شودتشویق شود، به جای آن
ار ای را پربمنظر، توسعه بایستی فضای منطقه

های ُخرد را تسهیل نماید و نماید، سازماندهی
های فرهنگی که در برگیرندۀ زمینه چندگانگی
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جامعۀ مدنی نیز هست را حمایت نماید. این نوع 
متنوعی که  های جمعیاز توسعه بایستی هویت

م مستحکسازند بازاکتشاف، بدنۀ اجتماعی را می
 و یکپارچه نماید.

فرایندهایی که تنوع را پرورش و مشارکت 
دهند و در عین حال، بر اجتماعی را افزایش می

ِی بندمحیط کنترل دارند، در پیوند دادن و پیکره
یع پروژه های گسترش استقالل هویت ملی و توز

های توسعۀ اقتصادی، نقش تِر ثمرههرچه عادالنه
رو، پرهیز از افزایش یافتن بسزایی دارند. ازاین

یاتمی های ]جدا و محدود سازی[ جنبش  1ساز
ها و اجتماعات فرهنگی، اجتماعی، هویت

ضروری  و اساسی است. پیوند دادن این 
های ها، راهبردها و خواستها، هویتجنبش

یق  اجتماعی، در قامت طرحی جهانی، از طر
یهای همگنبرنامه رایج در سنت سیاسی   2ساز

ی کای التین، ممکن نیست. تحقق این هدف تا آمر
ینی دولت و نیز حدودی مستلزم نقش آفر

سازوکارهای جدید نهادی است که قادرند 
ها وفاق و آشتی دهند. این مشارکت را با ناهمسانی

های فعالی از منظور همچنین مستلزم صورت
نمایندگی و شفافیت بیشتر در کارهای بخش 

 عمومی است.
، ارائۀ الگویی دولتی که توسعه هدف این مقاله

در مقیاس انسانی را ارتقا و گسترش دهد نیست 
کید ما بر قدرتمند ساختن جامعۀ مدنی  بلکه تأ
برای پرورش دادن و به بار آوردن یک چنین صورتی 

                                                             
1.atomization 

2.homogenization 

3.human-scale relations 

4.new political praxis 

از توسعه است. این به معنای کوچک انگاشتن 
نقش و اهمیت دولت نیست بلکه به معنای توسعۀ 

ین فعاالن های نقشیتهر چه بیشتر ظرف آفر
اجتماعی، مشارکت اجتماعی و اجتماعات 

ای است. دغدغۀ ذهنی ما یک دموکراسی منطقه
تر، دموکراسی در هر روز اجتماعی یا به بیان دقیق

تواند فاقد داللت بر زندگی است که البته نمی
دغدغه پیرامون دموکراسی سیاسی باشد. این 

ا ب است که تنها بدغدغه، باوری ثابت به این مطل
بازاکتشاف ترکیب مولکولی بافت اجتماعی )ُخرد 

ای، روابط ها، فضاهای منطقهسازمان
( است که نظم سیاسِی بنیادیافته بر 3مقیاسـانسان

ابد. ما ییک فرهنگ دموکراتیک، قابلیت تحقق می
بر این باور هستیم که برای پرهیز از اتمی نمودن و 

رکت اجتماعی[ ـ در طرد نمودن مردم ]از مشا
ـ چارچوب ادبیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

های جدیدی از فهم کاماًل ضروری است که روش
ها تولید شوند. به کردن و اجرایی نمودن سیاست

همین دلیل، این مقاله تالش دارد تا فضایی برای 
از  کنیم وتأمل انتقادی روی روشی که ما زندگی می

های برم ما به توسعۀ شیوهتر، روی نیاز مآن مهم
 بگشاید. 4جدید رفتار سیاسی

 
 . توسعه و نیازهای انسانی2

یه ای در باب این کار جدید اجتماعی از نظر
شود. نیازهای انسانی در راستای توسعه آغاز می

نیازهای انسانی باید به مثابه یک نظام فهم شوند؛ 
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این بدان معناست که همۀ نیازهای انسانی در پیوند 
با هم و دارای رابطۀ متقابل هستند. به استثنای نیاز 

زنده بودن، درون  و ادامۀ حیات یعنی« معیشت»به 
مراتبی وجود ندارد. نظام نیازهای انسانی، سلسله

ها کنندگیها، تکمیلو مقارنت بودیبرعکس، هم
های فرایند تأمین و  تعامالت متقابل، خصلت

 نیازها هستند.
 

 کنندگان نیازها. نیازها و تأمین1. 2

طور که ادبیات موجود در این زمینه نشان همان
توان بر اساس برخی ای انسانی را میدهد، نیازهمی

بندی نمود. ما نیازهای انسانی را در معیارها طبقه
ایم: نیازهای قالب دو طبقه سازماندهی کرده

ها را با . ما آن2شناسانهو نیازهای ارزش 1وجودی
یس ارائه کرده . ایمهم ترکیب نموده و در یک ماتر

ی، دهد از سویبندی به ما اجازه میاین طبقه
و « 4داشتن»، « 3بودن»تعامالت میان نیازها به 

، و از سوی دیگر، تعامالت میان « 5انجام دادن»
، « 7ایمنی»، « 6معیشت»نیازها به برخورداری از 

ت» ت»، « 8محب ت»، « 9شناخ ، « 10مشارک

                                                             
1.existential 

2.axiological 

3.being 

4.having 

5.doing 

6.subsistence 

7.protection 

8.affection 

9.understanding 

10.participation 

11.creation 

12.leisure 

13.identity 

14.freedom 

و « 13خودشناسی»، «12آسایش»، «11خالقیت»
 را نشان دهیم. « 14آزادی»

آن  آیدبندی به دست میآنچه از این طبقه
پناه نباید به عنوان است که به عنوان مثال، غذا و سر

نیازها دیده شوند بلکه باید به عنوان تأمین کنندگان 
نیاز اساسی به برخورداری از معیشت مالحظه 
شوند. به همین وزان، تعلیم و تربیت )خواه رسمی 
یا غیررسمی(، مطالعه نمودن، پژوهش کردن، 

تأمل داشتن، انگیختگِی شناختِی ابتدایی و 
های کنندگاِن نیاز به شناخت هستند. نظامتأمین

های پیشگیری و تمهیدکنندگان حوزۀ درمانی، نظام
کنندگان نیاز به سالمت در ساحت عمومی، تأمین

 ایمنی و امنیت هستند.
کنندگان نیازها تناظر یک به میان نیازها و تأمین

کننده ممکن است در یک وجود ندارد. یک تأمین
ک زمان، به  تأمین نیازهای مختلفی کمک نماید ی

و ای بسا ممکن است برای تأمین یک نیاز، الزم 
کنندگان متنوعی به کار آیند. به هر باشد تأمین

حال، این روابط، ثابت و یکسان نیستند. این 
روابط، ممکن است تحت تأثیر زمان، مکان و 

یق شرایط باشند. به عنوان مثال، یک مادر از طر
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غذیۀ نوزاد خود به وسیلۀ پستانش، همزمان در ت
حال تأمین نیازهای معیشتی، ایمنی، عاطفی و 
خودشناختی اوست. چنین موقعیتی کاماًل 
متفاوت است با موقعیت دیگری که فرض شود 

 نوزاد به روشی ماشینی تغذیه شود.
تفاوتی که در مفاهیم نیازها « داشتن»در نیاز به 

شده است با لحاظ دو اصل  کنندگان ایجادو تأمین
که نیازهای اساسی انسانی، مفروض است؛ اول آن

بندی هستند؛ و دوم متناهی، اندک و قابل طبقه
که نیازهای اساسی انسانی )نظیر آنچه نظام ارائه آن

شده در این مقاله، مشتمل بر آن است( در همۀ 
یخی یکسان ها و در همۀ دورهفرهنگ های تار

ها گسترۀ زمان و در همۀ فرهنگهستند. آنچه در 
کند، روش یا ابزاری است که نیازها تأمین تغییر می

 شوند.می
 هر نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، روش

خاص به خود را برای تأمین نیازهای اساسی و 
کند. در هر نظام، نیازها از یکساِن انسانی اتخاذ می

یق تولید شدن )یا تولید نشدن( گونه های طر
)یا  شوندکنندگان پاسخ داده میمختلفی از تأمین
شوند(. ممکن است ما تا آنجا پاسخ داده نمی

پیش رویم که بگوییم یکی از وجوهی که یک 
یف می نیاز  کنندگانکند، انتخاب تأمینفرهنگ تعر

است. به هر حال، چه فرد، متعلق به یک جامعۀ 
یاضتی، نیازهای مصرف گرا باشد چه یک جامعۀ ر

، کندساسِی او یکسان هستند؛ آنچه تغییر میا
 کنندگان از سویانتخاب کمیت و کیفیت تأمین

که آنچه به صورت فرهنگی اوست. کوتاه سخن آن
شود، نیازهای اساسی انسانی نیستند تعیین می

                                                             
1.context 

کنندگان آن نیازها هستند. تغییر بلکه تأمین
فرهنگی، در میان دیگر امور، نتیجۀ کنار گذاردن 

کنندگان کنندگان سنتِی نیازها و پذیرش تأمینینتأم
 جدید یا متفاوت است.

واند تاین مطلب باید اضافه شود که هر نیاز می
در سطوح مختلف و با شدت متفاوت تأمین شود. 

ن تأمین   1عالوه بر این، نیازها درون سه مت
نیاز، ب( با لحاظ   شوند. الف( با لحاظ خودمی

تنها لحاظ محیط. نه گروه اجتماعی، و ج( با
به  ها،کیفیت و شدِت سطوح، بلکه همچنین متن

 زمان، مکان و شرایط بستگی خواهند داشت.
 

 هاشناسیها و آسیب. فقر2. 2

اندازی که ارائه شد، زمینه را برای تفسیر چشم
کند. مفهوم سنتی فراهم می« فقر»مجدد مفهوم 

فقر، محدود و ضیق است؛ چراکه انحصارًا به 
تنگناهای مردمی که در قالب نظام درآمدِی محدود 

اند ارجاع دارد. این بندی شدهو مشخص طبقه
مفهوم دقیقًا اقتصادگرایانه است. در اینجا این 
پیشنهاد مطرح شده است که بهتر است ما از فقرها 
صحبت کنیم نه از فقر. در واقع، هر نیاز اساسی 

ر فقانسانی که به حد کفایت تأمین نشود یک 
اند آورد. برخی مصادیق عبارتانسانی را پدید می

از: فقر معیشتی )ناشی از عدم کفایت درآمد، غذا، 
پناه و مانند این ها(، فقر ایمنی و امنیت )ناشی سر

های از نظام سالمت بد، خشونت، رقابت
ها(، فقر عاطفی )ناشی از تسلیحاتی و مانند این

یط ستثمارِی با محاقتدارگرایی، ستم و آزار، تعامل ا
ها(، فقر شناختی )ناشی از طبیعی و مانند این
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فقدان کیفیت تعلیم و ترتبیت(، فقر مشارکتی 
)ناشی از به حاشیه راندن و تبعیض قائل شدن علیه 

ها(، فقر خودشناختی زنان، کودکان و اقلیت
 هایهای بیگانه بر فرهنگ)ناشی از تحمیل ارزش

ای اجباری، های، مهاجرتمحلی و منطقه
ها(. باید دقت تبعیدهای سیاسی و مانند این

داشت که به فقرها صرفًا به عنوان کاستی و کمبود 
توجه نشود بلکه عالوۀ بر این، هر فقری 

تواند تولید نماید. این ای را میشناسیآسیب
 مطلب ُلب کالم ما است.

های پایدار و پربسامدی که در متن آسیب
یکای التین مشاهده شناسی اقتصاد آآسیب مر

 2، بدهی خارجی1اند از: بیکاریشوند عبارتمی
د های عمومی سیاسی . آسیب3و تورم شدی

اند از: ترس، خشونت، به حاشیه رانده شدن عبارت
مسئله و چالش ما، شناسایی و   و تبعید و آوارگی.

یابی آسیب  هایوسیلۀ نظامهایی است که بهارز
متنوع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تولید 

هایی که هر سیستم در روند کارِی شوند؛ آسیبمی
ها مانع از تأمین یک یا خود خلق کرده و آن آسیب

شوند. مسئله و چالش دیگری که با آن چند نیاز می
عه دادن و تکمیل نمودن مباحثات مواجهیم توس

ای از است به منظور نیل به تفسیر سازنده
اند. این هایی که بروز یافتهحلموضوعات و راه

ها مبنایی برای ضرورت یافتن یک برنامۀ چالش
د؛ دهنمداوم از مشارکت فعال تحقیقاتی شکل می

                                                             
1.unemployment 

2.external debt 

3.hyperinflation 

4.deprivation 

5.potential 

یۀ توسعه در  مشارکتی که پس از انتشار یافتن نظر
در صدها مورد از اجتماعات و  مقیاس انسانی

یکای التین شکوفا شده است.  مجامع در آمر
 

 . فقدان و توانمندی بالقوه3. 2

یق  جوهر وجودی انسان به طور آشکار از طر
اش به عنوان نیازهای او بر پایۀ هویت دوگانه

ن و موجودی دارای   4موجودی دارای فقدا
ان گونه انسشود. بدینبارز می  5توانمندی بالقوه

ر خاطفراتر از آن که صرفًا موجودی زنده باشد، به
وجود نیازها به طور مداوم در کشاکش میان فقدان 

بالقوه است و این خصوصیتی است  و توانمندی
 که مخصوص موجودات انسانی است. 

ق، به مثابه فقدان نیازها، در برداشتی ُمَضیَّ
شوند و اغلب به صرف نیازهای ادراک می
یک  طورعنوان آنچه فقدان آن بهی و بهفیزیولوژ

گردند. به هر شود محدود میبالفعل احساس می
د، کننحال، تا آن میزانی که نیازها مردم را درگیر می

آورند، دارای انگیزانند و به حرکت در میبرمی
توانایی بالقوه بوده و منبعی از توانمندِی بالقوه 

شارکت ۀ مهستند. نیاز به مشارکت، توانمندی بالقو 
که نیاز به محبت و نمودن است، چنان

 ورزی، توانمندی بالقوۀ محبت کردن است.        عاطفه
توجه به انسان از منظر رهیافت نیازها ما را قادر  

شناسی فلسفی و یک انتخاب سازد، میان انسانمی
سیاسی پل بزنیم. ایجاد پیوند میان این دو ساحت، 
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های ت کوششای است که پشهمان انگیزه
عقالنِی کسانی همچون کارل مارکس و آبراهام 
مازلو وجود داشت. برای شناخت موجودات 
انسانی بر حسب نیازها، یعنی موجودی که در 

ود شکشاکش فقدان و توانمندِی بالقوه ادراک می
ک بندی یبایستی از فروکاهش او در قالب طبقه

 موجود محدود و کرانمند پرهیز نمود. 
 

 زهای انسانی و جامعه. نیا3

اگر ما بخواهیم یک محیط را در پرتو نیازهای 
یابی نماییم، زمینۀ مناسب  یف و ارز انسانی تعر

ها هایی که برای گروهبرای فهم و شناسایی فرصت
یا افراد در راستای تأمین نیازهایشان وجود دارد 

آید. ضروری است تحلیل شود که محیط پدید نمی
ا کند یا رو ها را سرکوب میتای فرصدر چه گستره

کند. همچنین انگیزاند و فعال میدارد یا برمیمی
توجه به این پرسش مهم است که یک محیط پذیرا، 

ین پرسش خالق و منعطف چگونه است؟ مهم تر
توانند بر این است که چه تعداد از مردم می

یر های ایشان مؤثرند، تأثساختارهایی که بر فرصت
 بگذارند؟

 
 کنندگان نیازها و کاالهای اقتصادی. تأمین1. 3

کنندگان نیازها هستند که در یک این تأمین
های متداول بروز نیازها را فرهنگ یا جامعه، حالت

یف می کنندگان نیازها، تنها کنند. تأمینتعر
د؛ پذیر نیستنکاالهای اقتصادی موجود و دسترس

یق ارائۀ بلکه آن ها به هر چیزی که از طر
« انجام دادن»، «داشتن»، «بودن»هایی از تصور 

، در محقق نمودن نیازهای «تعامل نمودن»و 

شوند. اند انتساب داده میانسانی سهیم
کنندگان نیازها ممکن است در زمرۀ اشیا، تأمین

هایی از سازماندهی، ساختارهای سیاسی، صورت
ها و های اجتماعی، شرایط ذهنی، ارزشکنش

ها، انواع رفتارها ها، شیوهبافتهنجارها، فضاها، 
ها، و تمام آنچه در یک حالت پایدار از و نگرش

 گرایش میان ایستایی و تغییر هستند، باشند. 
مثال، دسترسی به غذا یکی از عنوانبه
کنندگان نیاز به ایمنی و صیانت از خود تأمین

ن تواند تأمیاست؛ چنان که ساختار خانواده نیز می
کنندۀ این نیاز باشد. همچنین یک نظم سیاسی 

کنندۀ نیاز به مشارکت باشد. همین تواند تأمینمی
ا در ر تواند نیازهای مختلفی کنندۀ نیاز، میتأمین
 های زمانی مختلف محقق نماید. دوره

تواند کنندۀ نیاز میکه یک تأمیندلیل این
ن های گوناگوها و زمینهتأثیرات متنوعی در بافت

داشته باشد ناشی از عوامل ذیل است: نخست، 
گسترۀ اموال و کاالهای اقتصادی تولید شده؛ دوم، 

وم، سکه این کاالها چگونه تولید شده باشند؛ و این
ها چگونه سازماندهی شود. فهم که مصرف آناین

متداول آن است که درون یک تمدن صنعتی، 
 هایعنوان متعلقات و مصنوعات، مؤلفهکاالها به

ای هستند که افزایش و کاهش کارایِی تعیین کننده
سازند. در کننده  را ممکن مییک تأمین

 داری صنعتی، تولید کاالهای اقتصادی باسرمایه
یع آن ها همراه است که بر اساس آن نظامی از توز

کنندگانی که سیطره دارند تعیین نوع از تأمین
 شوند.می

کننده در معنایی نهایی، که یک تأمینزمانی
روشی است که یک نیاز اظهار شود، کاالها نیز در 
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معنایی دقیق، ابزارهایی هستند که افراد را توانمند 
را تأمین نمایند. هر چند، سازند تا نیازهایشان می

وقتی صورتی از تولید و مصرِف کاالها، آن کاالها 
در  سازد،خود مستقل بدل میخودِی غایتی به را به

آن صورت، تأمین یک نیاز، ظرفیت آن نیاز را برای 
ش کاهد. چنین وضعیتی مجدد می  1خلق توان

گیری یک جامعۀ ناخرسند که به زمینه را برای شکل
رگیر یک مسیر شتاباِن کاسته شدن از هر حال د

ترتیب، نماید. بدینوری شده، فراهم میبهره
زندگی در خدمت مصنوعات قرار گرفته است به 
جای آن که مصنوعات در خدمت زندگی باشند. 
در این حال، پرسش از کیفیت زندگی تحت الشعاع 

وری و تولید دلمشغولی ما به افزایش دادن بهره
 ارد.اقتصادی قرار د

انداز، ساختار یک اقتصاد در قالب این چشم
انسانی، چالش نظری مهمی را که به طور خاص در 
فهم دیالکتیک موجود میان نیازها، تأمین کنندگان 

نماید. و کاالهای اقتصادی برقرار است بارز می
شناخت این دیالکتیک، برای شناسایی نمودن 

ه ک هایی از سازماندهی اقتصادی کاالهاییصورت
کنندگان قدرت تأمین نیازهای اساسِی به تأمین

دهد ضروری انسانی را به شکل استوار و کامل می
 است.  

 طورسازد تا بهچنین وضعیتی ما را ملزم می
یشه ای دربارۀ بافت اجتماعِی نیازهای انسانی، به ر
ای متفاوت از روشی که تاکنون توسط شیوه
یزان اجتماعی، مهندسان وبرنامه  گذارانسیاست ر

یم.  توسعه، پیشنهاد شده، به بازاندیشی بپرداز

                                                             
1.potential 

2.subjectivity 

مسئلۀ پیش رو تنها به پرسش از داشتن کاالها و 
های خدمات مرتبط نیست بلکه به پرسش از کنش

های سازماندهی، الگوها و اجتماعی، صورت
های سیاسی نیز مرتبط است. همۀ این امور ارزش

 شوند تأثیرئه میای که نیازها اظهار و اراروی شیوه
 دارند. 

یۀ انتقادی راجع به جامعه، تنها  در یک نظر
کنندگان و کاالهای مشخص نمودن سیطرۀ تأمین

اقتصادِی تولید شده درون جامعه کافی نیست. 
کنندگان بایستی به عنوان عالوۀ بر این، تأمین

یخی بوده و از این  محصوالتی که نتیجۀ عوامل تار
فهم شوند. به همین جهت، رو، در معرض تغییرند 

 گیری شرایطالزم است، فرایند انعکاسی و شکل
کنندگان و کاالهای تعاملی میان نیازها، تأمین

 اقتصادی مرور شود.
 

. اثبات حقانیت و دفاع از ذهنی )سوبژکتیو( 2. 3

                           2بودن

پذیرفتن یک ارتباط مستقیم میان نیازها و  
سازد ما را تا انضباط صادی، مجاز میکاالهای اقت

ید نمادرونی اقتصادی که خودش را عینی فرض می
توسعه دهیم. چنین اقتصادی حائز انضباطی 
مکانیکی است که اصل محوری آن داّل بر این 
یق تقاضاهایی  است که نیازها خودشان را از طر

سازند که به وسیلۀ ترجیحات معطوف به آشکار می
اند. قرار دادن ده تعّین یافتهکاالهای تولیدش

کنندگان نیازها در چارچوب یک چنین تأمین
ای ورای ِصرف ترجیحات تحلیل اقتصادی
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معطوف به اشیا و مصنوعات، مستلزم اثبات 
 حقانیت جهان ذهنی و درونی انسان است.

توانیم نیازهای خودمان و ما چگونه می
دیگرانی که در محیط ما هستند یعنی خانواده، 

های فرهنگی، دوستان، اعضای اجتماع، گروه
سیاسی، ملت و  ـ نظام اقتصادی، نظام اجتماعی

توانیم تالش ها را برآورده نماییم؟ ما میمانند آن
نماییم تا بفهمیم چگونه تأمین کنندگان نیازها و 
کاالهای اقتصادِی اصلی در فضای محیطی ما با 

شوند یروشی که به لحاظ عاطفی نیازها اظهار م
توانیم شناسایی نماییم که چگونه اند. ما میمرتبط
کنندگان نیازها و کاالهای در دسترس، تأمین

کیفیت زندگی ما را محدود یا نابهنجار یا افزایش 
توانیم دربارۀ دهند. بر اساس این، ما میمی

پذیر و دارای امکان موفقیِت های دوامروش
یع تأمین کنندگان  ا نیازها و کاالهسازماندهی و توز

یم تا این که آن  ها فرایند تحققبه تفکر بپرداز
های بخشیدن به نیازها و کاهش دادن ناکامی

 محتمل را میسر نمایند.         
هایی که ما نیازها و بعد از آن کیفیت روش

کنیم، در نهایت امری مان را تجربه میزندگی
هستند. وقتی که موضوع مطالعه، ارتباط   1ذهنی

میان موجودات انسانی و جامعه است، 
تواند مورد شمولی و فراگیرِی امر ذهنی نمیجهان

غفلت قرار گیرد. هر تالشی برای مشاهدۀ زندگِی 
موجودات انسانی بایستی هویت اجتماعِی امر 
ذهنی را مورد بازشناسی قرار دهد. پیشرفت در 

ها دربارۀ امر ذهنی غیرممکن نیست. هنوز قضاوت
رگی از نتایج یک چنین تأملی وجود دارد. هراس بز 

                                                             
1.subjective 

یۀ اقتصادی، مصداق بارز این مطلب است. از  نظر
رایی، برای گتا مکتب پول اقتصاد نوکالسیک گرفته

پرهیز از به کار بردن مفهوم نیاز، از مفهوم ترجیحات 
انداز، مقاومت شدید کنند. این چشماستفاده می

دهد. ا نشان میجهانی ر ـدر برابر بحث از امر ذهنی
خصوص در مورد یک اقتصاد بازار این مطلب، به

ای است که در برابر آن آزاد درست است و مسئله
قد برافراشته است. ترجیحات به قلمرو امر 

 ترتیب، تهدیداتیجزئی تعلق دارند و بدینـذهنی
برای مفروضات مبنایِی بازار عقالیی نیستند. از این 

نیازهای اساسی انسان،  رو، برای صحبت کردن از
یم جز آن که توجهچاره مان را از آغاز روی ای ندار

 جهانی متمرکز نماییم. ـامر ذهنی
یخی و فرهنگی، مطابق دوره های تار

یق تأمینروش  کنندگان ابراز وهایی که نیازها از طر
 یابند. روابط اجتماعیشوند تنوع میپاسخ داده می

یخی و ای که به وسیلۀ و اقتصادی شرایط تار
یف شده اند، در نسبت و ارتباط با امور فرهنگی تعر

کنندگان ذهنی و عینی هستند. از این رو، تأمین
یخی و  نیازها، آن چیزهایی هستند که نیازهای تار

دهند و کاالها و فرهنگی را آشکار کرده و پاسخ می
 اموال اقتصادی مواد این آشکارسازی هستند. 

 
 نیازهای انسانی. تکامل 3. 3

با مالحظۀ شواهد تجربی، ناممکن است با 
اطمینان کامل گفت که نیازهای اساسی انسان به 

یخی و فرهنگی ثابت و بی تند. تغییر هسلحاظ تار
و وگبا این حال، دلیلی وجود ندارد که ما را از گفت

ها جهانی آنـکردن پیرامون هویت اجتماعی
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خواهند که یی میبازدارد؛ چراکه مردم در هر جا
نیازهایشان تأمین شود. با تأمل و دقت روی ُنه نیاز 

اند، خرد ای که در این مقاله طرح شدهاساسی
فرهنگی، به ـهمگانی به موازات ادراک اجتماعی

طور قطع منتج به این واقعیت می شود که نیازها به 
ت» ی»، « 1معیش ت»، « 2ایمن ، « 3محب
ت» ت»، « 4شناخ ت»، « 5مشارک و « 6خالقی
ه» یشه در  « 7رفا به خاطر آن وجود دارند که ر

سرشت انسان دارند و بدون تردید از سوی هویت 
 شوند.نوعی انسان ظاهر می
ای از تکامل، نیاز به استقالل احتمااًل در مرحله

آشکار شد و در مراحل زمانی بعدتر  8ذاتی و هویت
نیاز به آزادی ظهور یافت. به همین گونه، محتمل 

که در حال « 9تعالی»در آینده، نیاز به  است که
حاضر در ضمن طرح ما قرار ندارد، و به عنوان 
امری که هنوز در قالب یک مقولۀ جهانی به آن 

ایم، همچون سایر نیازهایمان به مثابه توجه نکرده
ه ترتیب، بامری جهانی مورد توجه قرار گیرد. بدین

رسد، این مفروض پذیرفتنی است که نظر می
ازهای اساسِی انسانی در طی تکامل تغییر نی

کنند. همچنین گفتنی است که این اتفاق در می
دهد. از این رو، نیازهای روندی بسیار کند رخ می

                                                             
1.subsistence 

2.protection 

3.affection 

4.understanding 

5.participation 

6.creation 

7.leisure 

8.identity 

9.transcendence 

10.vogues 

11.fashions 

تنها جهانی هستند بلکه با اساسِی انسانی، نه
ها در اند. درواقع، آنتنیدهتکامل نوع انسان درهم

یان هستند.  یک مسیر در جر
 کنندگان نیازها به دو روش اتفاقتغییر در تأمین

یخ افتد: آنمی ها )الف( بر طبق آهنگ و روند تار
و همچنین )ب( مطابق با فرهنگ و شرایط 

شوند. کاالهای اقتصادی پیرامونی اصالح می
ها( به سه روش تغییر )مصنوعات و تکنولوژی

ها مطابق با آهنگ و روندی کنند: اواًل، آنمی
تشنامنسجم اصالح می و   10وند )مقبوال

یابند ها تنوع می( و ثانیًا، مطابق با فرهنگ11هامدل
ت ها و طبقاها، مطابق با الیهو  ثالثًا، درون فرهنگ

 یابند.اجتماعی نیز تنوع و تغییر می
طور خالصه، چه بسا که ما بتوانیم بگوییم به

ای های ذاتیکه نیازهای اساسی انسانی، ویژگی
ان نیازها کنندگان هستند؛ تأمینمرتبط با تکامل انس

هایی از بودن، داشتن، انجام دادن و تعامل صورت
ی اند؛ و کاالهاکردن هستند که با ساختارها مرتبط

های ُخرد و اند که با برههاقتصادی، اشیایی
یخی مرتبط  اند.مشخص تار

تغییرات تکاملی، ساختاری و مقطعی در 
ذیرند. پها و روندهای متفاوت تحقق میگام
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یخی، بودن و وجود انسان را به یان تار طور جر
فزاینده در روندی ناهماهنگ و ناموزون جای 

های انسان هر چه ای که دغدغهدهد، به گونهمی
گیرند. در حال حاضر، بیشتر مورد غفلت قرار می

 این روند بسیار شدید شده است.
سرعت یافتن تولید و تنوع یافتن متعلقات و 

خود به اهداف و غایات مورد نظر ودیخاشیا، به
اند و چنین روندی دیگر قادر نیست تبدیل شده

هیچ نیازی را تأمین نماید. مردم به چنین نظامی از 
یار اند، و در عین حال، بستولید، بسیار وابسته شده

 ناخشنود از آن هستند.
تنها در برخی مناطق که توسط بحران موجود به 

هایی که با و تنها در آن گروهاند حاشیه رانده شده
اند سبک توسعۀ متداول به رویارویی برخاسته

یاناست که می های خودمختار تولیِد بینیم جر
کنندگان نیازها و کاالهای اقتصادی در برابر تأمین

بخشی به نیازهای انسانی، ثانوی و فرعی فعلیت
شوند. در این مناطق است که ما محسوب می

قی از انواع اشتراک مساعی را پیدا توانیم مصادیمی
 گویی به بحرانی استنماییم که دارای توان پاسخ

 که بر ما مستولی است.
 

 کنندگان نیازها. ماتریس نیازها و تأمین4

ازها کنندگان نیرابطۀ متقابل میان نیازها، تأمین
ای پایدار و پویا است. و کاالهای اقتصادی، رابطه

ای دیالکتیکی وجود درواقع، میان این ارکان، رابطه
دارد. اگر کاالهای اقتصادی قادرند بر کارایی 

کنندگان نیازها تأثیرگذار باشند، در این تأمین
ر ها، امابل میان آنصورت، با توجه به رابطۀ متق

کننده متأخر در تولید و خلق امر ابتدایی نیز تعیین

خواهد بود. درواقع، از خالل همین رابطۀ عّلی 
متقابل است که کاالهای اقتصادی و 

وند که شکنندگان، دو مؤلفۀ رکنِی فرهنگی میتأمین
 نمایند.سبک و شیوۀ توسعه را تعیین می

دهد، ینشان م 1.3طور که جدول همان
 ایتوانند درون شبکهکنندگان نیازها میتأمین

یسی انتظام یابند که از سویی، نیازها را بر  ماتر
، «داشتن»، «بودن»اساس طبقات وجودِی 

و از سوی دیگر، « تعامل نمودن»و « انجام دادن»
شناختِی برخورداری نیاز را بر اساس طبقات ارزش

، «شناخت»، «محبت»، «ایمنی»، «معیشت»از 
ه، «رفا»و « سرگرمی»، «خالقیت»، «مشارکت»
اند. بندی نمودهطبقه« آزادی»و « خودشناسی»

یس، نه امری هنجاری است و نه امری  این ماتر
یس تنها مثالی است از  مسّلم و قطعی. این ماتر

کنندگان نیازی که ممکن هستند. انواع تأمین
یِس تأمین کنندگان نیازها، اگر درواقع، این ماتر

های متنوع و در هایی از فرهنگوسط افراد یا گروهت
تواند تغییرات مقاطع زمانی متفاوت پر شود می

 ای نماید.قابل مالحظه
یابی موقعیت یس نیازها ارز های مختلف ماتر

الوقوع در آن کنندگان ممکنبه همراه تأمین
یس، به که  کندروشنی اثبات میموقعیت در ماتر

ر توانند به ظهو ان نیاز میکنندگبسیاری از تأمین
کاالهای اقتصادی متفاوتی منجر شوند. 

یم که موقعیت شمارۀ عنوانبه مثال، اگر ما بپذیر
یس، روش 31 های مختلف فعلیت در ماتر

، در دهدبخشیدن به نیاز برای شناختن را نشان می
یس  آن صورت خواهیم دید که این موقعیت در ماتر

انی است همچون کنندگنیاز، مشتمل بر تأمین
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پژوهش نمودن، مطالعه نمودن، تجربه کردن، 
آموزش دیدن، تحلیل کردن، تأمل کردن و تفسیر 

کنندگان موجب بروز کاالهای نمودن. این تأمین
شوند که به فرهنگ و منابعی نظیر ای میاقتصادی

ها، ابزارهای آزمایشگاهی، ابزارآالت، کتاب
است. کارکرد  ها و دیگر مصنوعات نیازمندرایانه

 این کاالها، فراهم ساختن امکان شناختن است. 
 

کنندگان نیاز و جهات . مصادیقی از تأمین1. 4

 هاانتساب آن

یس ارائه شده تنها یک مثال است و به ماتر
روی در مقام استخراج کامل همۀ هیچ

ندگان کنکنندگان ممکن نیست؛ چراکه تأمینتأمین
وتی هستند؛ با در های متفانیازها دارای خصلت

رسد نظر گرفتن برخی اهداف تحلیلی، به نظر می
کنندگان ( تأمین3کنندگان پنج نوع باشند، تأمین

یب  1تجاوزگر کنندگان ( تأمین2، 2کنندگانیا تخر
ن ه( تأمین1، 3دروغی ( 4، 4کنندگان بازدارند

کنندگان ( تأمین1، 5کنندگان منحصر به فردتأمین
 را ببینید(.  1.1ا ت 1.2)جدول  6مشترک

کنندگان نیازها، چهار طبقۀ نخسِت تأمین
هستند که از بیرون جامعۀ مدنی   7زاعواملی برون

شوند؛ چراکه این عوامل معمواًل پدیدار می
شوند. تحمیل، تلقین، آیین و نهادینه می

                                                             
1.violators 

2.destroyers 

3.Pseudo-satisfiers 

4.Inhabiting satisfiers 

5.Singular satisfiers 

6.Synergic satisfiers 

7.exogenous 

8.endogenous 

 کنندگانترتیب، این چهار طبقه از تأمینبدین
ایجاد  طور سنتی در رأساموری هستند که به

گیرند. از شوند و مورد حمایت همگان قرار میمی
از فرایندهای   8زاکنندگان درونسوی دیگر، تأمین

ای شوند که نتیجۀ رفتارهای ارادیآزادی ناشی می
هستند که از سوی سطح عمومی اجتماع ایجاد 

شود این سنخ از شوند. این خصیصه باعث میمی
 ه در برخیکنندگان ضد سلطه باشند گرچتأمین

توانند در طی کنندگان میموارد، این تأمین
اری گذفرایندهایی رشدیافته توسط دولت، پایه

 شوند.
یکی از اهداف مهم توسعه در مقیاس انسانی، 
یکای التین  آن است که در ماهیت دولت در آمر
تغییر ایجاد نماید. این اتفاق باید بر اساس نقش 

ینندۀ تأسنتی دولت به زا  برون کنندگانمینعنوان آفر
در جامعۀ مدنی، و در قالب فرایندهای برانگیزاننده 

ند، آیای که از پایین به باال به وجود میو نوآورانه
شدت خصوص، شرایط بهشکل گیرد. به

ای که بحران اخیر بر ما تحمیل نموده، محدودکننده
ای و مستلزم آن است خوداتکایی محلی، منطقه

اولویت افزایش یابد. این مقصد، ملی به عنوان یک 
یق تولید فرایندهای مشارکتی در می تواند از طر

 تمامی سطوح جامعه تحقق یابد.
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واقعیت آن است که چندین مورد از 
یس ظاهر تأمین کنندگان  پیشنهاد شده، در ماتر

های شوند؛ چراکه چارچوب و موقعیتنمی
یس خیلی ضیق و خاص هستند. به همین  ماتر

یس ارائه جهت، ای ن را باید در ذهن داشت که ماتر
 شده تنها جنبۀ روشنگری دارد و نه هنجاری. 

 
 . کاربرد ماتریس2. 4

تواند برای اهدافی نظیر شده، مینمودار ارائه
یابی مورد شناسایی، برنامه یزی، سنجش و ارز ر

یِس نیازها و  استفاده قرار گیرد. این ماتر
ی ان یک گام مقدماتعنو تواند بهکنندگان، میتأمین

ین مشارکتیا به ای از جویانهعنوان کاربست و تمر
های مستقر درون یک خودشناسی، برای گروه

یق  فضای محلی، به خدمت گرفته شود. از طر
مند ـ ترجیحًا همراه با فرایند تبادل نظر قاعده

پرستی که به ایند عنوان یک کاتالیست، فر حضور سر
یج اتواند بهی میکند ـ  گروه محلرا تسهیل ز تدر

یق تطبیق اوصاف هر موقعیت از نمودار با  طر
وضعیت خودش، نمودار را تکمیل نماید. روش 

در  ترای مفصلتکمیل نمودن این نمودار، به گونه
-Max)جای دیگری شرح داده شده است. 

Neef et al. 1989: 40-3)  

 
 1کنندگاننیازها و تأمین: ماتریس  1جدول 

نیازها متناسب با 

بندی طبقه

 شناختیارزش

 بندی وجودینیازها متناسب با طبقه

 تعامل کردن انجام دادن داشتن بودن

 معیشت

(1 ) 

سالمت فیزیکی، 

سالمت ذهنی، 

 تعادل، حس شوخ

 طبعی، سازگاری

(2) 

 غذا، سرپناه، کار

(3) 

غذا دادن، تولید 

مثل کردن، 

استراحت کردن، 

 کار کردن

(4) 

زندگی در محیط 

طبیعی، جایگاه 

 اجتماعی

 ایمنی

(5) 

مراقبت، سازگاری، 

خودمختاری، 

 تعادل، یکپارچگی

(6) 

ای، های بیمهنظام

اندازها پس

ها(، امنیت )اندوخته

(7) 

همکاری نمودن، 

یری کردن، پیشگ

ریزی کردن، برنامه

(8 ) 

فضای زندگی، 

محیط اجتماعی، 

 منزل )اقامتگاه(

                                                             
ط به اند. ستون مربو رائه شدهای هستند که به صورت اسم اهای فردی یا جمعی، خصلت«بودن». ستون مربوط به طبقۀ وجودِی 1

ند توانها هستند که می، نهادها، هنجارها، سازوکارها، ابزارها )نه به معنای صرفًا مادی(، قوانین و مانند این«داشتن»طبقۀ وجودِی 
تند که ای هس، رفتارهای شخصی یا جمعی«انجام دادن»با تعابیر متعددی )اسم، مصدری یا فعلی( بیان شوند. ستون مربوط به 

 .   ها( هستندها یا مکان)به عنوان زمان ها یا محیطتوانند به صورت فعل ارائه شوند. ستون مربوط به تعامل کردن، موقعیتمی
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های اجتماعی، نظام

سالمت، حقوق، 

 خانواده، کار

بت داشتن، مراق

درمان کردن، 

 کمک کردن

 محبت

(9) 

عزت نفس، 

یکپارچگی، 

احترام، مدارا، 

سخاوت، قوۀ 

درک، عشق 

)شورمندی(، عزم 

راسخ، تمایل به 

جنس مخالف، 

 شوخ طبعی

(11) 

دوستان، خانواده، 

شریکان، پیوستگی 

 با طبیعت 

(11) 

عشق ورزیدن، 

اظهار عواطف، 

مشارکت، مراقبت 

نمودن از، پرورش 

دادن، سپاسگزاری 

 نمودن

(12) 

خلوت، صمیمت، 

خانه، فضای با هم 

 بودن

 شناخت

(13) 

آگاهی انتقادی، 

قوۀ ادراک، 

کنجکاوی، حیرت، 

انضباط، دریافت 

درونی )شهود(، 

 عقالنیت

(14) 

ادبیات، معلمان، 

های روش، سیاست

تربیتی، 

های سیاست

 اجتماعی

 

(15) 

پژوهش کردن، 

مطالعه نمودن، 

تجربه کردن، 

تعلیم دادن، 

تحلیل کردن، 

ژرف اندیشی 

 کردن

(16) 

های جایگاه

سازندۀ تعامل، 

مدارس، 

ها، دانشگاه

ها، آکادمی

ها، گروه

اجتماعات، 

 خانواده

 مشارکت

(17) 

سازگاری، قوۀ 

ادراک، 

یکپارچگی، میل، 

عزم، فدارکاری، 

احترام، عشق 

(18) 

حقوق، 

ها، مسئولیت

وظایف، حقوق 

 مدنی، کار

 

 

(19) 

همبسته شدن، 

همکاری کردن، 

طرح و برنامه 

داشتن، مشارکت 

نمودن، مخالفت 

 عقیدتی داشتن

(21) 

های تعامل جایگاه

مشترک، حزب، 

 مراسمپیوستگی، 

و اماکن مذهبی، 

اجتماعات، 

 همسایگی، خانواده
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)شورمندی(، شوخ 

 طبعی

 رفاه

(21) 

کنجکاوی، قوۀ 

ادراک، خالقیت، 

باکی، شوخ بی

طبعی، آرامش، 

تمایل به جنس 

 مخالف 

(22) 

ها، مناظر، بازی

ها، ها، انجمنباشگاه

 آرامش ذهن 

(23) 

خیال بودن، آسوده

تفکر کردن، 

رؤیاپردازی، 

بازخوانی خاطرات 

خاذ گذشته، ات

راهی برای 

پردازی، خیال

استراحت کردن، 

سرگرم بودن، 

 بازی کردن

(24) 

خلوت، صمیمیت، 

فضای ارتباط 

نزدیک، وقت آزاد، 

 گردش، مناظر

 خالقیت

(25) 

عشق )شورمندی(، 

عزم راسخ، دریافت 

درونی )شهود(، 

باکی، تخیل، بی

عقالنیت، 

خودمختاری، قوۀ 

ابداع و اختراع، 

 کنجکاوی

(26) 

ها، توانمندی

 ها،روش، کارمهارت

(27) 

کار کردن، اختراع 

کردن، ساختن، 

طراحی نمودن، 

ترکیب کردن، 

 تفسیر نمودن 

(28) 

های تولید و جایگاه

ها، بازخورد، کارگاه

های فرهنگی، گروه

استماع، فضاهایی 

برای ابراز نظر، 

 های جسمانیآزادی

 
    

 هویت

(29) 

احساس تعلق، 

تمایز، هماهنگی، 

عزت نفس، 

 جسارت

(31) 

نمادها، زبان، ادیان، 

عادات، رسوم، 

های مرجع، گروه

ها، جنسیت، ارزش

(31) 

تعهد شخصی داشتن، 

هماهنگ و همبسته 

ساختن خود، مواجهه 

کردن، اراده نمودن 

دشناسی دربارۀ، خو

کردن، خود را 

(32) 

روند اجتماعی، 

ها و جایگاه

های موقعیت

معمول، 

هایی که جایگاه
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هنجارها، حافظۀ 

 تاریخی، کار

تشخیص دادن،خود را 

بخشیدن، رشد تحقق

 کردن 

ها شخصی بدان

تعلق دارد، مراحل 

 بلوغ

 آزادی

(33) 

خودمختاری، 

عزت نفس، عزم 

راسخ، عشق 

)شورمندی(، 

ذهنیت باز، 

جسارت و 

باکی، تمرد، بی

 مدارا

(34) 

 حقوق برابر

(35) 

مخالفت عقیدتی 

داشتن، انتخاب، 

متفاوت بودن از، 

خطرپذیری، 

ها، توسعۀ آگاهی

متعهد بودن، 

 نافرمانی کردن 

(36) 

انعطاف زمانی/ 

 فرازمانی

 

 1کنندهکنندگان تجاوزگر و تخریب: تأمین 2 جدول

 کنندۀ مفروضتأمین
شدۀ نیاز تأمین

 مفروض

ها آسیب نیازهایی که به آن

 زندمی

 معیشت، محبت، مشارکت، آزادی امنیت مسابقۀ تسلیحاتی. 1

 محبت، مشارکت، هویت، آزادی امنیت . تبعید2

 امنیت . نظریۀ امنیت ملی3
معیشت، هویت، محبت، شناخت، 

 مشارکت، آزادی

 امنیت . سانسور4
شناخت، مشارکت، رفاه، خالقیت، 

 هویت، آزادی

ساالری . دیوان5

 )بوروکراسی(
 امنیت

محبت، مشارکت، خالقیت،  شناخت،

 هویت، آزادی

                                                             
کنندگان به بهانۀ تأمین یک نیاز مشخص به تجاوزگر و مخرب، عواملی، دارای اثر متناقض هستند. این تأمینکنندگان . تأمین1

رسد به نظر می شوند.کنندگان میکنند بلکه مانع تأمین شایستۀ آن نیاز توسط سایر تأمینتنها آن نیاز را مرتفع نمیروند؛ نهکارمی
 رتبط با نیاز به امنیت هستند. طور خاص مکنندگان بهگونه تأمیناین
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 امنیت . تمرکز قدرت )استبداد(6
محبت، شناخت، مشارکت، خالقیت، 

 هویت، آزادی

 

 1کنندگان دروغین: تأمین 3 جدول

 نمایدنیازی که ظاهراً تأمین می کنندهتأمین

 امنیت «یک قرص برای هر بیماری». پزشکی مکانیکی: 1

 معیشت از منابع طبیعی رویهبرداری بی. بهره2

 هویت گرایانه. خودبرتربینی ملی3

 مشارکت . دموکراسی صوری4

 شناخت ها. کلیشه5

 شناخت های اقتصادی. افزایش شاخصه )نشانگر(6

 خالقیت . کنترل فرهنگی7

 محبت . فحشا )خودفروشی(8

 هویت . وضع نمادها9

 معیشت کاراییوار همراه با تمایل به . تولید وسواس11

 شناخت . القا و تلقین11

 معیشت . خیریه )اعانه(12

 هویت . مدها و رسوم زودگذر13

 

 

 

                                                             
ونه از گانگیزانند. گرچه اینکنندگان دروغین، عواملی هستند که احساس غلطی از تأمین شدن یک نیاز مشخص برمی.تأمین 1

یازی نای که دارند امکان تأمین گرانهای و مداخلهکنندگان ورودی تجاوزگرانه ندارند لکن در موقعیت خاص، در جایگاه واسطهتأمین
 برند. که باالصاله برای آن به کار گرفته شده بودند را از بین می
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 1کنندگان بازدارنده: تأمین 4 جدول

ه ها بازداشتآننیازهایی که تأمین نیاز کنندهتأمین

 شده

 شناخت، مشارکت، آزادی، هویت امنیت نظام پدرساالرانه. 1

محبت، شناخت، مشارکت، رفاه، هویت،  امنیت خانواده رویۀ. حمایت بی2

 آزادی

 شناخت، مشارکت، خالقیت، هویت، آزادی معیشت 2. شیوۀ تولید تیلوری3

 مشارکت، خالقیت، هویت، آزادی شناخت . رهیافت و دیدگاه خودکامه4

 امنیت، شناخت، مشارکت، آزادی هویت گرایی. هزاره5

 امنیت، محبت، هویت، مشارکت آزادی گیری نامحدود. آسان6

. رقابت اقتصادی 7

 واروسواس

 معیشت، امنیت، محبت، مشارکت، رفاه آزادی

 شناخت، خالقیت، هویت رفاه . تبلیغات تلویزیونی8

 

 3فردکنندگان منحصربه: تأمین 5 جدول

 کندنیازی که تأمین می کنندهتأمین

 معیشت های تولید غذابرنامه. 1

 معیشت های رفاهی برای تولید مسکنبرنامه. 2

 معیشت . طب درمانی3

                                                             
یادهکنندگانی هستند که )عمومًا بهکنندگان بازدارنده، تأمین. تأمین1 ر ضمنی کنند و به طو روی( نیاز مشخصی را تأمین میخاطر ز

 رساند.به امکان تأمین نیازهای دیگر، آسیب می
یت یک کارخانۀ توسعه”Taylorist-type of production“شیوۀ تولید تیلوری  2. یافته است که در اواخر قرن ، نظامی از مدیر

یابی هر گام از فرایند ساخت و تجزیۀ خط  یق ارز یت تولید، افزایش دادن کارایی از طر نوزدهم ظهور یافت. هدف این شیوۀ مدیر
 بینیم. )مترجم(ط تولید کارخانجات خودروسازی میتولید به وظایف تخصصی شدۀ تکراری است؛ همانند آنچه در خ

ابراین فرد است؛ و بنها تأمین یک نیاز منحصربهکنندگان هستند که هدف از آنگونه از تأمینفرد، آنکنندگان منحصربهتأمین 3.
ی و توسعه های همکار نامهکنندگان، خصوصیت و ویژگِی تدابیر و بر نسبت به تأمین دیگر نیازها خنثی هستند. این نوع از تأمین

 هستند.
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 امنیت ایهای بیمه. نظام4

 امنیت ایهای نظامی حرفه. یگان5

 مشارکت . انتخابات6

 رفاه ها و مراسم ورزشیها، عرصه. صحنه7

 هویت . ملیت8

 رفاه های همراه با راهنمایی )تور(. گردش9

 محبت . هدایا11

 

 1کنندگان مشترک: تأمین 6 جدول

ک ها تحرینیازهایی که تأمین آن نیاز کنندهتأمین

 شده

 امنیت، محبت، هویت معیشت تغذیه با شیر مادر. 1

شده . تولید خود اداره2

 )خوداتکا(

شناخت، مشارکت، خالقیت، هویت،  معیشت

 آزادی

امنیت، مشارکت، خالقیت، هویت،  شناخت . آموزش عمومی3

 آزادی

های دموکراتیک . سازمان4

 اجتماعی

امنیت، محبت، رفاه، خالقیت، هویت،  مشارکت

 آزادی

. نظام حمایتی بهداشت و 5

 درمان

 معیشت، شناخت، مشارکت امنیت

 معیشت، مشارکت، خالقیت، آزادی امنیت . نظام حمایتی مالی و بانکی6

های دموکراتیک . اتحادیه7

 تجارت

 مشارکت، هویتشناخت،  امنیت

                                                             
نیز  طور مقارن، در تأمین نیازهای دیگرکنندگانی هستند که در ضمن تأمین یک نیاز مشخص، بهکنندگان مشترک، تأمینتأمین 1.

 مشارکت و همراهی دارند.
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 امنیت، شناخت، هویت، آزادی مشارکت . دموکراسی مستقیم8

 شناخت، خالقیت رفاه های آموزشی. بازی9

های خوداتکای . برنامه11

 ساخت خانه

 شناخت، مشارکت معیشت

 شناخت، مشارکت، معیشت امنیت . طب پیشگیرانه11

 رفاه، خالقیت، هویت شناخت . تفکر و عبادت12

های فرهنگی برنامه. 13

 تلویزیون

 شناخت رفاه

 

نتیجۀ این کنش و تطبیق وضعیت با 
های قرار گرفته در جداول یادشده، یک شاخصه

ش هایها و توانمندیگروه اجتماعی را به ناتوانایی
گاه می سازد. گروه اجتماعی پس از شناسایی آ

یابی و اش، میواقعیت جاری تواند این روند ارز
ای و دانشی سنجش را در قالب اصطالحات گزاره

که  کنندگانیید؛ به عبارت دیگر، تأمینتکرار نما
مستلزم تأمین نیازهای بنیادین گروه هستند را 

که ترتیب، همچنانتواند تشخیص دهد. بدینمی
تخاب تری انشدهکنندگان به شکل تخصصیتأمین

ها، برحسب ها باید توسط گروهشوند، آنمی
خصوصیات و اوصافشان، از این حیث که آیا بهتر 

زا را در فضای اجتماع، دهای دروناست فراین
 زا را مورد مباحثۀبخشند یا فرایندهای برونتعین

های هایی، ظرفیتانتقادی قرار گیرند. چنین تحلیل
ه سازند. با ببالقوه را برای خوداتکایی آشکار می

کار بستن یک چنین تحلیلی، گروه قادر خواهد بود 
آیا کنندگان را که تنها آثار مثبت تأمیننه

یابی کند بلکه منحصربه فرد هستند یا مشترک ارز

ن کنندگاهمچنین قادر خواهد بود آثار منفی تأمین
را که آیا تجاوزگر، بازدارنده یا دروغین هستند را نیز 

سازد. گام بعدِی تأمل گروه، آن است که آشکار 
تعیین کند آیا به کاالهای اقتصادِی ضروری و منابع 

 ارد یا خیر.مادی دسترسی وجود د
ین پیشنهادشده در اینجا دارای  کنش و تمر
ارزش دوجانبه و مضاعف است. اواًل، این کنش 
یابانه، در سطح محلی، شناسایی راهبرد توسعۀ  ارز

منظور تأمین نمودن مورد نظر و مطلوب را به
سازد. ثانیًا، این کنش نیازهای انسانی ممکن می

یابانه، کنشی آموزشی، خالقانه و  مشارکتی ارز
گاهی انتقادِی عمیق ی تر است که موجب نیل به آ

که نفس روش این شود؛ ضمن ایناز وضعیت می
یابانه، تولیدکنندۀ تأثیراتی مشترک است.  کنش ارز

کنش و تکنیکی که توصیف شد، صرفًا به یک 
ماند. این کنش تحلیل محلی محدود نمی

ای و ملی کاربرد دارد. همچنین در سطوح منطقه
تواند مبنای فضاهای محلی، این کنش میدر 

 کهای از فرایند مشارکت باشد؛ جاییگسترده
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نمایندگان تمایالت موجود در حوزۀ اقتصادی، 
توانند تصورات خود را سیاسی و اجتماعی می

 اظهار نمایند. 
ای این کنش باید توسط تیم و در سطح منطقه

گروهی انجام شود که با دقت تمام انتخاب 
 تنها باید بتواند نمایندۀند؛ چراکه این تیم نهاشده

 ها باشد بلکهگسترۀ متنوعی از مساعی و تالش
همچنین باید بتواند با بهره گرفتن از ماهیت 

اش، هر دو حوزۀ عالیق عمومی و نمایندگی
خصوصی را ترکیب نماید. در سطح ملی، ضروری 
است که این وظیفه، به دلیل پیچیدگی و 

ای شیوهموضوعات و مسائل، به تنیدگِی درهم
 ای انجام شود.فرانگرانه و فرارشته

توسعه در تناظر و درگیر با تأمین نیازهای 
یف، اساسی است؛ ازاین رو، طبق این تعر

تواند مطابق با رویکردی از باال به پایین ساختار نمی
تواند یابد. توسعه، حتی با قانون یا فرمان نیز نمی

قیم از طور مستتواند بهتنها میتحمیل شود. توسعه 
گاهی خالقانه و داشترفتارها، چشم ها، و آ

انتقادِی خوِد سردمداران و هوادارانش منبعث 
شود. در مقابِل برداشت سنتی از مصادیق توسعه، 

ای در توسعه بپذیرند. گرانهمردم باید نقش هدایت
ۀ توسعه در مقیاس   1ماهیت ضداقتدارگرایان

ایجاد تضاد میان دولت و جامعۀ  انسانی، مستلزم
مدنی نیست. برعکس، توسعه در مقیاس انسانی، 

کوشد این معنا را شده، میاز خالل روش ارائه
تواند در تشویق اثبات نماید که دولت می

                                                             
1.Anti-authoritarian 

2.system 

3.Pre-systematic 

ای و فرایندهای مشترک در سطوح محلی، منطقه
 ملی، نقش ایفا نماید.

 
 هایی در باب توسعه              . داللت5

مند . از رهیافت خطی به رهیافت نظام1. 5

 )سیستمی(

مثابه یک نیازهای اساسِی انسانی باید به
م» فهم شوند، نظامی پویا که « 2نظا

مراتبی خطی، تبعیت های سلسلهگیریازجهت
کند. این بدان معناست که از سویی، هیچ نمی

تر از نیاز دیگر نیست؛ و از خود مهمخودِی نیازی به
ر، هیچ نظم ثابتی از حیث ارجحیت در سوی دیگ

نا که معتحقق بخشیدن به نیازها وجود ندارد )بدین
المثل، نیاز )ب( تنها بتواند پس از نیاز )الف( فی

ها، ها، مقارنتبودیتأمین شود(. هم
های ها و تعامالت، جزء خصلتکنندگیتکمیل

ی هاینظام رفتاری نیازها هستند. گرچه، محدودیت
بخشی وجود دارد. درمقابل، ورود عمومیتدر این 

دپیشانظام بایستی ذیل احساسی از یک   3من
تواند تشدید شود شناسایی محرومیت قطعی که می

شود؛ طبق این نوع نگاه، سائقه و نیروی متمایل به 
ر بسا که بتواند هر فشاتأمین یک نیاز مشخص، ای

 الشعاع قرار دهد.اثر و تحتیا نیاز بدیلی را بی
 تواند بهتوجه به نمونۀ نیاز به معیشت، می

که تر شدن این مطلب کمک نماید. وقتیروشن
ب شدت آسیامکانات معطوف به تأمین این نیاز به

ببینند، تأمین تمامِی نیازهای باقیماندۀ دیگر نیز 
شود و یک فشار متفرد و شدید غلبه محدود می
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رد و تواند صرفًا در میابد. چنین وضعیتی نمیمی
نیاز به معیشت درست پنداشته شود. این مطلب 

طور مساوی در مورد سایر نیازها نیز صادق به
است. شایسته است گفته شود که فقدان نیاز به 

تواند مردم را محبت یا از دست دادن هویت، می
یبیبه  هدایت نماید.    1سوی افراط در خودتخر

های خطی یا فرضآیا پیگیری پیش 
مند )سیستمی( همانند یک های نظامفرضپیش

انتخاب مهم است که ویژگی و رواِل نتایج حاصل 
 از توسعه را تعیین خواهد نمود؟

اگر رهیافت خطی انتخاب شود، راهبرد توسعه 
یاد، اولویت های خودش را مطابق با به احتمال ز

تنظیم و بنا  شد در زمینۀ معیشتفقر مشاهده
های خواهد نمود. مطابق این رهیافت، برنامه

عنوان ابزارهایی برای مهار فقر حمایت اجتماعی، به
یک  صورتکارگرفته خواهند شد، ابزارهایی که بهبه

شوند. نیازها منحصرًا قرارداد اجتماعی فهم می
ها تفسیر خواهند شد؛ و در عنوان محرومیتبه

ین حالت، تأمین ( ندگان، نظامی )سیستمیکنبهتر
توانند در تناظر با نیازهایی که به هستند که می

صورت متفرد شناسایی خواهند شد تولید شوند. 
های رهیافت خطی به فرضداللت نهایِی پیش

نیازها، آن است که توجهات را نسبت به مسئلۀ 
، طور خودمتناقضیتوسعۀ انسانی برانگیزاند. به

                                                             
1.Self-destruction 

 رعتس انباشتگی جهت در اجتماعی، فرایند در  شناس و سیاستمدار سوئدی، به علل دورانیاددان، جامعه.گونار میردال، اقتص 2
 فقر از دوم مرحله فقر که تفاوت این با اما آورد مي را فقر فقر، که طوریبه. است معتقد قبلی مسیر همان در  نهادن قدم و گرفتن
ای که در مرحله بعد، انباشتگِی آثار نامساعدش بیشتر و شدیدتر است؛ پس این یك چرخه دورانی است. اما، چرخه اول مرحله

از نظر میردال، مثال مناسب برای تغییرات اقتصادی حرکت پاندول ساعت نیست، بلکه حرکت بهمن از  .بیشتر از مرحله قبل است
 )مترجم(  باالی کوه است.

3.productivity  

ومعلولی )در ایندۀ علیاین رهیافت، به چرخۀ فز 
 میزانشود و درنتیجه، به( منجر می2معنای میردالی

صورت کنندگانی که بهوابستگی به افزایش تأمین
 ماند.اند، فقر باقی میزا تولید شدهبرون

مندوارگی های نظامفرضاگر کسی پیش
)سیستمی( را انتخاب کند، راهبرد توسعۀ 

ندگان کنلۀ تأمینوسیزا بهصورتی درونمطلوب، به
مشترک، تولید خواهد شد. همچنین، نیازها توأمان 

های بالقوه درک عنوان محرومیت و توانمندیبه
خواهند شد؛ درنتیجه، فضا برای رفع چرخۀ 

یرانۀ فقر فراهم می شود. این راهبرد، ناشی از شر
شوند؛ و همچنین روشی است که نیازها فهم می

کنندگان، در أمینهایی که برای تنقش و ویژگی
 شود.تعیین راهبرد توسعه، ترسیم می

 

 . از کارایی به همگرایی و اشتراک مساعی2. 5

گونه که در اینجا ارائه شد، تفسیر توسعه آن
مستلزم تغییری در عقالنیت اقتصادی متداول 
است. این برداشت، در میان سایر امور، ما را 

سازد که به بازبینی انتقادی و مجبور می
ای از مفهوم کارایی دست بزنیم. این موشکافانه

مفهوم، اغلب با مفاهیمی همچون حداکثرسازی 
ی و سود همراه است؛ گرچه این هر دو   3بازده

مفهوم مبهم هستند. اگر ما ضوابط و معیارهای 
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اقتصادی را به فراتر از عقالنیت ابزاری گسترش 
صورت، مفهوم بازدهی کاماًل ناکافی دهیم، در آن

کید بیش از حد بر نیاز به یم نمایاند. درواقع، تأ
کند؛ و سرآخر معیشت، دیگر نیازها را قربانی می
 کند.خود نیاز به معیشت را نیز تهدید می

های مسلط توسعه، کارایی را با احالۀ گفتمان
بندی( بندِی )فرمولکار به سرمایه، با صورت

ال تفاوت بودن در قبهای اقتصادی، با بیفعالیت
ین فناوریشیفتگی نسبت به تازه بته با ها و التر

دانند. در دید حداکثرسازی نرخ رشد، همبسته می
بسیاری از افراد، توسعه مشتمل بر دستیابی به 
معیارهای زندگی مادِی متداول در بیشتر کشورهای 
صنعتی است. این معنا مستلزم آن است که افراد، 

روز بر کمیت و انواع محصوالت و کاالهایی که هر 
 شود را در اختیار داشته باشند.ها افزوده میتنوع آن

توسعه در مقیاس انسانی، اهداف متداول 
لکه کند، بتوسعه، نظیر رشد اقتصادی را نفی نمی

توانند به کاالها و از منظر این دیدگاه، همۀ افراد می
خدمات الزم و مورد نیاز دسترسی داشته باشند. با 

، های متداولوت این دیدگاه با دیدگاهاین حال، تفا
عنوان نقاط تنها در نحوۀ مالحظۀ اهداف توسعه به 

مقصد و نیل حرکت توسعه نیست بلکه در خود 
های دخیل در فرایند توسعه نیز هست. به بیان مؤلفه

توانند و باید از آغاز و دیگر، نیازهای اساسی، می
 یندر سراسر فرایند توسعه تحقق یابند. در ا

رفًا که صجای اینرهیافت، تحقق یافتن نیازها، به
هدف باشند، موتور محرک توسعه هستند. این 
معنا تنها تا آنجایی ممکن است که راهبرد توسعه 
یک تولید پایداِر  در عمل نشان دهد که قادر به تحر

 کنندگان مشترک است.تأمین

کامل شدن تحقق یافتگِی هماهنِگ نیازهای 
ب فرایند توسعه، به همگان امکان انسان در قال

دهد. این تجربه تجربۀ توسعه را از همان آغاز می
تواند ارتقای سطح سالمت، خوداتکایی، می

توسعۀ همراه با مشارکت، توانایِی ابداع بنیادهایی 
برای نظم اجتماعی درون رشد اقتصادی، 
همبستگی و رشد همۀ مردان و زنانی باشد که 

یکدیگر به سازگاری و وفاق عنوان اشخاص با به
 اند.رسیده

 بیان که قبالً شده در اینجا، چنانتجربۀ توصیف
صورت مشتاقانه از سوی شد، پاسخی است که به

یکای التین پذیرفته  صدها اجتماع مختلف، در آمر
های کار محلی گرفته تا شده است؛ از گروه

های تخصصی دانشگاهی و تا اندیشیهم
خصوص برای تی. بههای رسمی دولنشست

مجامع محلی، این فرایند، موجب شفافیت 
های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی واقعیت

پردازی خالقانه شود. این تجربه، برای ایدهمی
که  «کارگاه آینده»کند، نظیر ایدۀ فرصتی مهیا می

 Jungk and)توسط رابرت یونگ ابداع شد 
Mullert 1988)نتیجۀ این اتفاق، شناسایی . 

های الزامی میان )قطب منفی( حال ارتباطات و پل
و )قطب مثبت( آینده خواهد بود. این تجربه، در 

ای از مالحظههای اجتماعی، درجات قابلگروه
وجود خواهد آورد؛ و این خودشناسی به
ی هاتواند تأمالت راهبردی و پروژهخودشناسی می

مشخص در باب توسعۀ خوداتکا را پیشرفت دهد؛ 
 توانند به حرکت درآیند ورنتیجه، منابعی که میو د

 کار آیند راتوانند بهای که میهای بیرونیحمایت
یرِی کارگترتیب، گرچه بهشناسایی نماید. بدین
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بر مبنای بافت  (HSD)توسعه در مقیاس انسانی 
ذهنی و شناختِی جهان سوم بسط یافته لکن دلیلی 

ۀ جوامع موجه وجود ندارد که استفادۀ از آن در هم
نباشد. در یک بافت صنعتی، نیاز به معیشت، فشار 
یت کمتری خواهد داشت؛ البته هر کسی  و فور

ها و های دیگری را میان فرهنگتواند تفاوتمی
های مختلف انتظار داشته باشد. با این موقعیت

در جهان سوم « بحران توسعه»حال، از آنجایی که 
واند ت، هر کسی میشودمراتب شدیدتر ادراک میبه

ار شناسی در اینجا بسیانتظار داشته باشد که روش
چنین  واقعکه بهتر به کار گرفته شود؛ چنانپررنگ

که، توسعه در تر آنجایگاهی دارد. بسیار مهم
فضای نسبتًا متورم رفتار خودسازماندهِی اجتماعی 

یف می کند. این در جهان سوم، چارچوب تعر
عنوان مثال در آثار اشنایدر به طور کهچارچوب، آن

معرفی شده،  (1989)یا پراِدرواند  (1988)

ه جانبسوی کوششی همهخود بهخودِی تواند بهمی
 در تأمین نیازها جهت یابد. 

طور که مکس نیف، الیزالد و به هر حال، همان
اند، صرف بسیج هوپنهاین تشخیص داده

بخش اجتماعات محلی کافی نیست؛ از این رو، 
دیگری از تحقیقات و مقاالت باید معطوف به 
شناسایی روابط ساختاری در فرایندهای کالن نظام 
اجتماعی باشد. درواقع، برای نیل به توسعه، الزم 

ران گگران رسمِی توسعه از کنشاست تمامی کنش
های ملی و درون نهادهای دولتی گرفته تا حکومت
یزان و رنامهتا مراجع شهری و همۀ اقتصاددانان، ب ر

های محلی و پیدا منصبان، به خواستصاحب
ها اولویت نهای کمک به تحقق یافتن آنمودن راه

خصوص زمانی که نیازها دهند. این راهکارها، به
اِی توسعه و معطوف به محرک کارکردهای حرفه

 شوند.باشند عملی می« فقرها»رفع 
   

 :دۀ چرخۀ نیازهای اساسی انسان استآید، نمایی از نسخۀ بسط داده شدر ادامه میآنچه 
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