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  توسعه انسانى ىتبيين و نقد الگو

  ∗∗∗∗ناصر جهانيان

  چكيده
اش فاقـد محتـوا و كمـال الزم بـرای  سـانى عليـرغم ظـاهر زيبـا و فريبنـدهالگوی توسعه ان

سـكوالر اسـت، يعنـى، » توسعۀ انسانى متعارف«محتوای . كشورهای در حال توسعه است
اگر جامعه ديندار باشد، محتوای توسـعه . تفاوت است های دينى بى نسبت به دين و ارزش

ادهای اصلى اين جامعه همچنان غيردينـى نيز تا حدودی دينى خواهد شد، اما سيستم و نه
توسعۀ انسانى مانند ديگر رويكردهای كنونى توسعه به علل بنيادين و عوامـل . خواهد بود

كنـد، در  نيافتگى را تحليـل نمى اصلى و مستقيم توسعه توجه كافى ندارد، و مسألۀ توسـعه
مانـدگى  از عقب شناسى درستى اگر آسيب. باشد كه مشكل اصلى در همين نقطه مى حالى

خواست انسان در مسير توسعه تكيـه كنـيم  كشورها نداشته باشيم و فقط به آرزوها و بسط
و پرسش اصلى اين است كه چرا الگـوی  اين تحقيقى اكتشافى است. شود مسأله حل نمى

ويژه  توسعۀ انسانى توانمندی الزم را برای حـّل مشـكالت كشـورهای در حـال توسـعه بـه
نــدارد؟ روش تحقيــق در مرحلــۀ گــردآوری اطالعــات اســنادی يــا  كشــورهای اســالمى

هـای اصـلى  بخش. ه استای است و در مباحث توسعه به روش تحليلى عمل شد كتابخانه
 oیالگـو یعـدم توانمنـد يـىچراى، و انسان ۀتوسع ىچگونگيى، چراى، ستيچمقاله دربار 

ن الگـو تفـاوتى ميـان حـق و دهد كـه ايـ های تحقيق نشان مى يافته. باشد ى مىانسان ۀتوسع
باطل قائل نيست و شاخص توسعۀ انسانى فاقد تشخيص كشورهای فاسد، ستمگر و وابسته 

  .باشد از كشورهای سالم، عادل و مستقل مى
  ها  واژه كليد

توسعۀ انسانى، الگوی توسعۀ انسـانى، كشـورهای در حـال توسـعه، كشـورهای اسـالمى، 
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  مقدمه

های بزرگ پيشـرفت و توسـعه را از دسـت داده اسـت و مشـغول  ها و انديشه دهجهان امروز اي
امـروزه الگـوی توسـعۀ . های قرن بيستمى مربوط به توسـعه اسـت ارائۀ تكرار مكررات انديشه

. انسانى متواضع شده و از ديگرفريبى دست كشيده ولى هنـوز از خـودفريبى رهـا نشـده اسـت
، در اولــين اجتمــاع جهــانى توســعۀ انســانى چيــزی جــز 2012مــارس  23، »اعالميـه اســتانبول«

محيطى جهـانى را  هـای اجتمـاعى و زوال زيسـت بايـد نابرابری«: ای چـون شعارهای تكـراری
كـه چگونـه و بـا چـه  در بـاب اين. اسـت بـه ارمغـان نيـاورده» كنتـرل كـرده و كـاهش دهـيم

ينك روشن است كـه ا هايى اين مشكالت حل شوند، ادعاهايى مطرح شده ولى از هم سياست
های توسعه برنامه توسعه سازمان  اوالف ژورون مدير ادارo سياست. دستاوردی نخواهد داشت

، اخطارهای شفافى از طبيعـت 2012و تا اين زمان از سال  2011در سال «: گويد ملل متحد مى
ايم كه بشريت با خودپسندی مرزهـايش را تحـت فشـار قـرار داده اسـت، درسـت شـبيه  شنيده

ــنيده ــع ش ــفافى كــه از جوام ــت اخطارهــای ش ــر، عــدالت، فرص ــوق بش ــار  ايم كــه حق ها و ك
مندانه، دسترسى به سالمت و انرژی قابـل مـديريت از لحـاظ اقتصـادی را درخواسـت  شرافت

محيطى و اجتمـاعى و  جاست كه پس از بيان اين اهداف زيبای زيست اما جالب اين. »كنند مى
گر و عملكرد اين  المللى سلطه های كنونى نظام بين كند با انديشه حلى كه ارائه مى اقتصادی راه

ــرممكن اســت ــق نيازمنــد تصميم پاســخ«: گويــد او مى. نظــام غي ســازانى از سرتاســر  دهى موف
ای را كه همۀ ما  محيطى، اجتماعى و اقتصادی است تا گرد هم آمده و آينده های زيست بخش

  .1»خواهيْم خلق كنند مى
، گزارش توسعۀ انسـانى سـال 1990از اولين گزارش توسعۀ انسانى سال  پس از بيست سال

حلـى كـه بتوانـد رشـد و  ايم و راه دارد كه ما هنوز اندر خم يك كوچه تلويحاً اعالم مى 2010
اين گـزارش در صـفحه . شده را محقق كند نداريم طراحى های بخشِى خوب عدالت و سياست

ارتباطات پيچيده بين رشد و ابعاد غيردرآمدی توسعۀ  درك ما از«كند كه  خود اعالم مى 114
اهداف توسعۀ انسانى نيازمند ادغام درون چـارچوبى اسـت كـه از رشـد . انسانى ابتدايى است

مـا نيازمنـد پرهيـز از مباحـث . شـده حمايـت كنـد طراحى های بخشى خوب عادالنه و سياست
آنچـه حيـاتى اسـت گسـترش  .شدo مربوط به اولويت رشـد يـا اولويـت عـدالت هسـتيم كهنه

  .)(HDR, 2010: 114» های واقعى مردم است آزادی
                                                        

1. http://hdr.undp.org/en/humandev/forum2012/ 
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های سكوالر كشـورهای جهـان و نظـام  های واقعى مردم چگونه با نظام اما گسترش آزادی
 توانـد سلطۀ استكباری حاكم بر جهان ممكن است؟ اين پرسشى است كه جهان سـكوالر نمى

  .پاسخ درستى بدان بدهد خواهد و يا نمى
دهيم كـه آيـا الگـوی توسـعۀ انسـانى ارائـه شـده بـه  ر اين مقاله، به اين پرسش پاسخ مـىد

ويژه كشـورهای  تواند الگوی مناسبى از توسعه برای كشورهای در حـال توسـعه بـه بشريت مى
  ای مانند ايران اسالمى باشد؟ مند و آزاده مستقل، عزت

  چيستى توسعۀ انسانى

توسعۀ «: كند گونه تعريف مى را اين» توسعۀ انسانى« (UNDP) برنامه توسعه سازمان ملل متحد«
هرچنـد ايـن امكانـات بـا . يابـد انسانى روندی است كه طى آن امكانات افراد بشر افزايش مى

تواند اساساً دچار تغيير شود، اما دركليه سطوح توسعه، مسئله برای مردم عبارت  مرور زمان مى
همراه با تندرستى، دستيابى به دانش و توانايى نيل بـه  برخورداری از زندگى طوالنى: است از

چنانچه اين سه امكان غيرقابـل حصـول . منابعى كه برای پديدآوردن سطح مناسب الزم است
امـا توسـعۀ انسـانى بـه . های ديگر زندگى دست نيافتنى خواهد بـود بماند، بسياری از موقعيت

د مردم از ارزش بااليى برخوردارنـد؛ ماننـد های ديگری نيز نز انتخاب. شود همين جا ختم نمى
آزادی سياسى، اجتماعى و اقتصادی، داشتن موقعيت و فرصت برای دستيابى به نقشـى خـّالق 

 ,UNDP( »و سازنده، برخورداری از حيثيت و منزلـت شخصـى و حقـوق انسـانِى تضـمين شـده

1990:10, BOX 1. 1(.  
ترين مفهوم رفـاه  ترين و گسترده فى از جامعدر واقع، به لحاظ مفهومى، توسعۀ انسانى تعري

تواند بر اساس ديدگاه فيلسوفان و اقتصاددانان و ديگر انديشمندان علـوم انسـانى  انسانى را مى
ها و ابعاد مرتبط با سالمت،  فوران جنبه: بدين ترتيب، توسعۀ انسانى عبارت است از. ارائه دهد

درجـۀ دمكراسـى و (مشاركت، ماهيـت رژيـم  آموزش، تغذيه، سرپناه، دسترسى به اطالعات،
بُعـد بـرای توسـعۀ  nتـوان بـيش از  نظر مفهـومى، مى از نقطه. و بسياری چيزهای ديگر) آزادی

هـای  گزارش«حتى به تعبير آمارتيا ِسـن، . )Thorbecke, December 2006, 30( انسانى در نظر گرفت
ليلى غنى و متنوعى در ارتباط با ابعـاد توسعۀ انسانى پايگاهى برای تهيۀ مطالب اطالعاتى و تح

او . ) ���&���Uـ�X Zא1\�ـא 4ـ' 
ـ� 8ـ=א1ש \	4ـ]Z א� ـא�� 4ـאF ( »گوناگون زندگى انسـانى ايجـاد كـرد
همچون (های سنتى پيشرفت اقتصادی  كه تنها بر تعداد كمى از شاخص جای اين به«: نويسد مى

منـد از ثـروت اطالعـات  تبيينـى نظام» توسـعۀ انسـانى«تمركز شود، ) توليد ناخالص ملى سرانه
هـای ذاتـى لـذت  كنـد و از چـه آزادی ای چگونه زنـدگى مى كه بشر در هر جامعه دربارo اين

  .)?�א7(» برد ارائه كرد مى



  1392 تابستان ،ولشماره ا، اولسال                                             88

 

الحق پاكستانى دوست صـميمى آمارتيـا سـن مـديريت و رهبـری رويكـرد توسـعۀ  محبوب
باشد برعهده گرفت و جداول رفاه انسانى ای كه نظام سلطه تحملش را داشته  گونه انسانى را به

توليد ناخـالص ملـى   كردنش با شاخص های متعددی داشت و جايگزين ها و رديف كه ستون-
ای ماننـد شـاخص توسـعۀ انسـانى  را جايگزين شاخص سـاده -و درآمد ملى بسيار سخت بود 

)HDI( ترتيب، اين شاخص به مثابه رقيب آشكار  بدين. كردGNP ه تنها بر طول طراحى شد ك
تعجبـى نـدارد «: نويسـد آمارتيا سن مى. عمر، آموزش پايه و درآمِد حداقل تمركز كرده است

اش شبيه  كه شاخص توسعۀ انسانى در مباحث عمومى خيلى مشهور و متداول شده و ناپختگى
  .)?�א7( »است GNPخامى 

تـا اوالً ديـدگاه هـای حـداقلى طراحـى شـد  بنابراين، شاخص توسعۀ انسانى با ايـن ويژگى
ها، اقتصاددانان و ديگر دانشمندان علوم اجتمـاعِى جهـان  مردان، رسانه گذاران، دولت سياست

؛ و ثانياً هنگام مقايسه ميـان سـطح رفـاه انسـانى 1سوم را نسبت به تغييرات راديكال تعديل كند
سـمت  هـا بـه يافته و كشورهای در حال توسعه همواره مسـير حركـت دومى كشورهای توسعه

های طول  هايى باشد كه از نمرo باالتری برخوردار بوده و قبله بودنشان با توجه به شاخص اولى
  .عمر، آموزش پايه و درآمد حداقل محرز است

محوری الگوی توسعۀ انسـانى، بايـد  بخشى و غرب نظر از ماهيت تسكين هرتقدير، صرف  به
اسـت كـه مفـاهيم قابليـت، كـاركرد و پرداز كليدی ايـن مفهـوم آمارتيـا سـن  گفت كه نظريه

فـردی، عملكردهـای  هـای  قابليت است كـهاساس اين  بر سن رويكرد. فرصت را مطرح نمود
قابليت يكسان از شـاخص رفـاه و  شود كه افراد دارای مى سببمتفاوتى دارند و همين تفاوت 

دهـد؛  را تغيير مى ها توسعۀ انسانى، جهت تحليل اين نگاه به. آسايش متفاوتى برخوردار باشند
توجـه ... های رفاهى مثل درآمد، آموزش، بهداشـت و كيفيت و ويژگى معنا كه نه تنها به بدين

های خاص در دسـترس افـراد  های ممكنى است كه در موقعيت فرصت oدربردارند دارد، بلكه
                                                        

اهاي متعدد نارضايتي از الحق رهبر پيشگام نگرش توسعه انساني شد، صد در آن زمان كه محبوب«: نويسد آمارتيا سن مي. 1
تر را متقاضي بود و در حال ارائة مطالبي بودند كه مسير توسعه را  شده نگرشي گسترده معيارهاي اقتصادي متعارف ارائه

كردن اين ابتكارات را به سـمت توسـعة    الحق با بصيرت چشمگير، امكان كاناليزه محبوب. طور ساختاري تغيير دهند به
مقدمة آمارتيا سن بر گزارش توسعه انسـاني  (» يني كه همزمان عملي و جامع باشد مالحظه كردانداز وسيع جايگز چشم
 Reflections on Human Developmentالحق با عنوان  گفتارش بر كتاب محبوب پل استريتن نيز در پيش). 2010سال 

اي از طريق قراردادن مـردم در مركـز    محيطي و توسعه هاي زيست باب ادغام نگراني الحق در با تأكيد بر ابتكار محبوب
ملـل   1972، او كنفرانس سال 1971در . الحق بسيار نيرومند بود قدرت اقناعي محبوب«: نويسد توسعه انساني پايدار مي

. دهـي شـده بـود، نجـات داد     محيط انساني را كه توسط مـوريس اسـترانگ سـازمان    متحد در استكهلم در مورد زيست
 ).Mahbub ul Haq, 1995: viiii(» خواستند خارج شوند مي كشورهاي در حال توسعه
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های  رصتف های آنها ارتباط وجود دارد و های افراد و ويژگى فرصت ميان بنابراين،. دارد قرار
���^�	/�، ( ها و كيفيت آنهاست دسترس افراد شديداً تحت تأثير ويژگى در:(.  

شوند  مند مى بهره واقعى كه مردم از آنهاهای  به نظر سن، توسعه به مثابه فرايند بسط آزادی
اين . شود هدف اوليه و هم ابزار اصلى توسعه در نظر گرفته مى عنوان بسط آزادی هم به. است

. آزادی در بررسـى توسـعه ناميـد» نقـِش ابـزاری«و » بخش نقش قوام«توان به ترتيب  مىدو را 
بخش آزادی به اهميـت آزادی اساسـى در غنـا بخشـيدن بـه حيـات انسـان مـرتبط  نقش قوام

همچــون توانــايى در پرهيــز از . اوليــه اســتهــای  اساســى شــامل قابليتهــای  آزادی. شــود مى
ه ناكافى، امراض گريزپذير و مرگ و ميـر زودرس و نيـز مثل گرسنگى، تغذي هايى محروميت

منـدی از مشـاركت  و توانايى خواندن و نوشتن و شمردن، بهرهبودن  كه به باسواد هايى آزادی
بخـش،  انداز قـوام در اين چشم. شود سياسى و ابزار بيان بدون سانسور و از اين قبيل مرتبط مى

��4ـ'، ( اساسى اسـتای ه و ديگر آزادی توسعه شامل بسط اين امور� :�بـه نظـر ِسـن، . )�:�
  :آيد دست مى هآزادی فردی عمدتاً با ابزارهای ذيل ب

ابـزار بسـط  عنـوان تواننـد بـه رشد توليد ناخالص ملى يا درآمدهای فردی مى :رشد درآمد
  .كه اعضای يك جامعه از آن برخوردارند بسيار مهم باشند هايى آزادی

توسعه مستلزم حذف منابع اصلى مـوارد فقـدان  :ها �قدان آزادحذف منابع اصلى موارد ف
مند اجتمـاعى، غفلـت  ناچيز اقتصادی و محروميت نظامهای  ست؛ فقر و ظلم، فرصتها آزادی

  .سركوبگرهای  و عدم مدارا و افراط حكومت از تسهيالت عمومى 
ــد توســعه اســت ــاد ســن . آزادی از فقــر گــام اول در فراين ــه اعتق ــرد توســعه نيا«ب ــد ط زمن

اقتصـادی های  فقـر، اسـتبداد، فرصـت: های عمده عدم آزادی اسـت كـه عبارتنـد از سرچشمه
و نيز نابردباری يـا  مند اجتماعى، غفلت در ايجاد امكانات عمومى  اندك و نيز محروميت نظام

  .)Ishikawa, August 2002: 262-268(» كننده سركوبهای  زياد دولتهای  دخالت
توسعه انسانى هدف نهايى توسعه اقتصادى است، يعنى هدف ديدگاه سن، بدين ترتيب، از 

انـد، امـا  مند ساختن انسان است، افزايش درآمد و گسترش اشتغال ضـرورى اصلى توسعه بهره
هـاى انسـان و گسـترش  پـرورش قابليـت ،توسـعه هدفِ . اند و نه هدف آن توسعه ابزاراين دو 

ها و البته امكانى ضرورى است، امـا زنـدگى  ين امكاندرآمد تنها يكى از ا ؛هاى اوست امكان
، برخـوردارى انسـان از الحـق بـه نظـر محبـوب. حقيقى انسان در مجموع چيـز ديگـرى اسـت

در محيط زيستى غنى و در جامعه مدنى دموكراتيـك هـدف  انهسالم و خالق طوالنى،زندگى 
���כ#-�،  ��8_�' � �כ( نهايى توسعه است� :��-�:�&�(.  
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ر حالى است كه هدف نهايى توسعه اقتصـادی از ديـدگاه اسـالم، توسـعه معنويـت و اين د
زا،  البتـه، در ايـن مسـير، رشـد اقتصـادی مسـتقل، اشـتغال. دستيابى انسان به قرب االهى اسـت

  .زند عادالنه، مشاركتى و پايدار رفاه انسانى را نيز رقم مى

  چرايى توسعۀ انسانى

هايى  صۀ ظهور رسـيد و الگوهـای  پيشـين توسـعه چـه كاسـتىالگوی توسعۀ انسانى چرا به عر
مشاور مخصـوص  - الحق محبوبداشتند كه ضرورت وجود توسعۀ انسانى را ايجاب كردند؟ 

دليـل  -كننده اولـين گـزارش توسـعه انسـانى  مدير برنامه توسعه سازمان ملل و مدير هماهنگ
  : كند را چنين بيان مى»  توسعه انسانى «توجه به 

پـيش گرفتـه، بـه بـد فرجـامى  -تا به امـروز نيـز  -تصاد توسعه با راهى كه اق 
يعنى ماهيت وغايت انسانى خود را از دست داده و از انسـانيت  ؛رسيده است

شـدن  مشـغول بار نتيجه آن است كه بـا دل تأسف ۀبرى شده است و اين بيراه
. اسـتهاى درآمد ملى از خود زندگى انسان غافـل مانـده  به سنجش حساب

كـه در سـاليان اخيـر مطـرح شـده - پس تأكيدى كه اينك بر توسعه انسـانى
تـوجهى  ناپـذير و بى اعتراض به ايـن غفلـت توجيـه ،شود، در واقع مى -است

��: ?�א7(  نابخشودنى است(.  
محور  در واقع، پيش از الگوی توسعۀ انسانى دو دسته الگوهای گوناگون رشدمحور و عـدالت

اش ايـن  اريـك ثوربـك در تحقيـق ارزنـده. مطرح شدند 1980تا دهۀ  1950به ترتيب از دهۀ 
های نظـری و كـاربردی و نظـام  لحـاظ هـدف، راهبـرد، مـدل الگوهای توسعه اقتصادی را بـه

آماری قابل دسترس بررسى و تحليل كرده كه در اين مقاله به اهداف متداول و مسلط توسـعه 
  .كنيم ها و راهبردها را از زبان ثوربك نقل مى يههای مذكور اشاره كرده و برخى نظر در دهه

  1960و  1950های  اهداف توسعه در دهه

» فشـار بـزرگ«: ها و مفـاهيمى از ايـن قبيـل بـود ابزار اقتصاددانان توسـعه در ايـن دهـه نظريـه
و  ):�%�1�4ـL	، ( »خيز به سمت رشد پايدار«؛ )��%��	1כ`، ( »رشد متوازن«؛ )�%3�1�/א1-  ،7��DשLא�'(
�%�#2�HשــLא�'، ( »فرضـيه حــداقل تــالش بحرانـى«�رشــد اقتصـادی، هــدِف سياســتى اصــلى در . )

بـاور عميقـى وجـود داشـت كـه از خـالل رشـد . يافتۀ تازه مستقل شد كشورهای كمتر توسعه
های درآمدی و اجتماعى همـراه بـا  خود، دوگانگى و نابرابری اقتصادی و مدرنيزاسيوْن خودبه

تصور بر آن بود كه ديگر اهداف اقتصادی و اجتمـاعى . ، حذف خواهند شدآن و متأثر از آن
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انديشـمندان توسـعه در ايـن دوره بـر نقـش . نباشـند، مـتمم آن هسـتند GNPاگر نتيجـۀ رشـد 
  .كردند های مدرن يا صنعتى تأكيد مى گذاری در فعاليت سرمايه

رشـد بـدون «مشكل  چنان هدف اصلى توسعه بود، هرچند نيز رشد اقتصادی هم 1960دهۀ 
ــان مــى» اشــتغال ــت خــودش را نش ــدريج داش ــه ت ــۀ  ب ــز دغدغ ــتغال ني ــدين خــاطر، اش داد و ب
و ) 1964(پيچيده و تعاملى ميان صنعت و كشاورزی فى و رانيس  مدل. گذاران گرديد سياست

در ) 1968(و چنـری) 1966(سـتانده كـوزنتس -و تحليـل داده) 1958(رشد نامتوازن هيرشـمن
سـادo  یها مـدلو  ستانده-دادهمۀ ينصفه ن یها مدل، دو شكافه یها مدلطراحى اين دهه سبب 

  .ى در جهان سوم شدندتعادل عموم

  1970اهداف توسعه در دهۀ 

ای مورد قبول بـود،  گسترده طور به مثابه هدفى متداول و عمومى به GNP، 1970تا اواسط دهۀ 
شِد كل مترادف با توسعه اقتصـادی و اين فرضيه كه ر. اما تا حدی از قدرت كنار گذاشته شد

اجتماعى است يا به تعبير ديگر، اين فرضيه كه دستيابى به همۀ اهداف ديگـر توسـعه در سـايۀ 
شود، مورد بررسى موشكافانه قرار گرفت و در بسياری از جوامـع در حـال  رشد كل تأمين مى

» رنامه جهـانى اشـتغالآغاز ب«كنفرانس . های متخصص توسعه مردود اعالم شد توسعه و گروه
دهى را انجام داد كه هدف اوليه بايد اين  اين عالمت 1969توسط سازمان جهانى كار در سال 

ايجـاد . های شـغلى فزاينـده افـزايش يابـد باشد كه اسـتاندارد زنـدگى فقـرا از طريـق فرصـت
  .های مولد جديد يا بزرگتر ابزاری به سمت بهبود رفاه فقرا تلقى شده بود فرصت

  يير معنای توسعه و دگرگونى فضای كشورهای در حال توسعهتغ

واقعى بود؛ زيـرا مشـكالت ذيـل ديگـر ) GNP-oriented(شكست راهبرد توسعه رشدمحور
  :نظركردن نبودند قابل صرف

ــادی از  ــن مســئله در شــمار زي ــالع و آگــاهى از اي ــزايش اط ــزايش ســطح بيكــاری و اف اف
  كشورهای در حال توسعه؛

، يا حداقل، بـه همـان نـابرابری  درآمد درون كشورهايى كه نابرابرتر بوده گرايش به توزيع
دورo پس از جنگ جهانى دوم باقى مانده بودند؛ حفظ شمار زياد و شايد فزايندo افـراد فقيـر؛ 
مهاجرت مداوم و شتابنده روستا به شهر و پيامـد تـراكم شـهر؛ و بـاالخره بدترشـدن وضـعيت 

هـا و  ر حال توسعه كه به دليـل فشـار فزاينـده موازنـه پرداختخارجى بسياری از كشورهای د
  .ها دچار مشكل شدند های بهره بدهى بدهى خارجى رشديابنده و هزينه
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معنای توسعه تغيير كرد و به مثابه فرايندی شـد كـه بايـد اهـداف  1970رو در دهۀ  از همين
مباحـث مفهـومى و از سـوی ديگـر، سـه مجموعـه . همزمان رشد و حذف فقر را تـأمين كنـد

  :تجربى بر تغيير نگرش رشدمحور توسعه تأثيرگذار بودند كه عبارتند از
سری كاملى از مطالعـات تجربـى در سـطوح خـرد و  :�توسعه جامع روستايى و كشاورز

های فرايند انتقال كشـاورزی سـنتى را ارائـه  كالن تركيب شد تا تبيينى از فيزيولوژی و پويايى
كه مستقيماً بخش سـنتى را -دهى و فنى  های وام نگرش جديد بر فعاليتطور خالصه،  به. كند
اين راهبرد كاربرد گستردo فنّاوری كاربر برای كل كشـاورزی . متمركز شد - كرد مند مى بهره
ترين نقطه تـا بـاال  بدين معنا كه بر مدرنيزاسيون تدريجى كشاورزی از پايين. دنبال داشت را به

روشنى با راهبرد دونمايى متفاوت است، كه رشد مدرن،  طور نما به يك اين راهبرد. مبتنى بود
كند، در همـان حـال  بِر زيربخش كشاورزی را ترغيب مى مقياس، نسبتاً سرمايه تجاری، بزرگ

نمـا،  تحت نگرش يك. كند نظر مى كه از تمامى اهداف خاص زيربخش معيشتى سنتى صرف
ر ميـان تـودo مـردم از طريـق تركيـب تحقيـق و توسعه كشاورزی نسبتاً گسترش يافت حتـى د

فنّاوری مناسب كشاورزی، بازتوزيع زمين، تدارك زيربنای روستايى، رشد نهادهای روستايى 
مقيـاس  ايـن نگـرش در شـتاب بخشـيدن بـه توليـد غـالت و مـزارع كوچك. و ديگر معيارها
ّ  نيروبخش موفق   .ند خورداوری انقالب سبز پيوشد در همان حال كه با انتشار فن

شـماری  :فرايند توسعه �مربوط به بخش غيررسمى و نقش اشتغال در ارتقا �ها كاوش
ويژه بـر نقـش بخـش غيررسـمى  شده توسط سازمان جهانى كـار بـه از مطالعات موردی انجام
گيری كرده بود كه اين بخش نسبتاً كارآ، پويا و شديداً محروم اسـت  متمركز شده بود و نتيجه

بـر اسـاس . ت برآمده از نواقص بازار يا مقررات ملى يا شهری نامناسب اسـتكه اين محرومي
برنامـه جهـانى . اند های غيررسمى منبع بالقوه مهم توليـد و رشـد اشـتغال اين مطالعات، فعاليت

اشتغال سازمان جهانى كار و بانك جهانى تحقيق تجربى بسيار مفيـدی را توليـد كـرد كـه بـر 
های مناسـب كـاربر؛  رابطۀ ميان رشد اقتصادی و اشتغال؛ فنّاوری: موضوعات ذيل متمركز بود

پيوندهای ميان نظام آموزشى، بازار كار، اشـتغال، توزيـع درآمـد؛ بخـش غيررسـمى؛ عوامـل 
  .كنندo مهاجرت از روستا به شهر و نقش كشاورزی سنتى در فرايند توسعه تعيين

كنند} مهاجرت  و عوامل تعيين وابستگى متقابل ميان متغيرهای اقتصادی و آمار جمعيت
شماری از مطالعات تجربى، عمدتاً در سطح خرد، تالش داشتند تـا پرتـوی بـر : روستا به شهر

رابطۀ ميان مجموعه متغيرهـای ذيـل بيفكننـد؛ آمـوزش، تغذيـه و سـالمت و بـاروری، مـرگ 
  .سال و باالخره نرخ زاد و ولد كودكان زير يك
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های وابسـتگى، بـه  ماركسيستى در اقتصاد توسعه و نظريههای نئو از ديگر سو، ظهور نگرش
نيافتگى ذاتـى  ها ايـن اسـت كـه توسـعه اساس اين نظريه. راديكال شدن فضای توسعه انجاميد

ماندگى، مـواد  ای است كه در آن كشورهای در حال توسعه عقب تجارت جهانى و نظام سلطه
 :Hunt( سـازند شـدo مـدرن را مى صنعتىيافته مراكـز  خام و پيرامونى بودن و كشورهای توسـعه

 كشى از طريق طبقات داخلى متحد با سـرمايه خـارجى نظام نواستعماری استثمار و بهره. )1989
  .شود جايگزين نظام استعمار قديم مى) های چندمليتى  برای مثال، شركت(

  1970راهبردهای توسعه اقتصادی در دهۀ 

اولـين گـام . روری هم باشد، ديگر كافى نيسـتدر اين دهه تشخيص داده شد كه اگر رشد ض
در فرايند گستراندن حركـت از هـدف منفـرد بـه اهـداف چندگانـۀ توسـعه ادغـام اشـتغال در 

  .های فنّى بود ها و كمك های خارجى به پروژه های توسعه و تخصيص كمك برنامه
ن بـود كـه يك جاذبۀ ممكن استفاده از اشتغال به مثابه هدفى كه در ظـاهر پديـدار شـد ايـ

ها  بـود كـه از مـدتGNP ای مانند نرخ رشد گيری نسبتاً آسانى داشت و تا اندازه قابليت اندازه
موضـوع واقعـى و بنيـادين بهبـود . پيش از اين معيار عددی سادo توسـعه را فـراهم كـرده بـود

  .ها بود ويژه، فقيرترين و بينواترين گروه های جامعه و به استانداردهای زندگى همۀ گروه
پوشـانى داشـتند در  ديگر هم ای بـا يـك گيری توزيعى كه تا انـدازه دو نوع راهبرد با جهت

البتـه، راهبـرد . نيازهـای اساسـى) 2بازتوزيع همـراه بـا رشـد؛ ) 1: خالل اين دهه پديدار شدند
  .سومى نيز وجود داشت كه خواهيم گفت

  راهبرد بازتوزيع همراه با رشد

هـا و عوامـل توليـد  آميز بـود و بـر توزيـع دارايى ماهوی تبعيض طور اولين راهبرد اساساً به
عمـدتاً (هـايى گذاری در پروژه هـای سـرمايه دنبـال افـزايش انتقال كـرد و بـه موجود تكيـه مى

  .)Chenery et al. 1974( برند بود كه فقرا سود مى) عمومى و گاهى هم خصوصى
از خود رشد كل به سمت كـاهش فقـر ) رفاه(گام اول در اين راهبرد انتقال تابع ترجيحات 

اين راهبرد كه مطلوب بانك جهانى بود، بر بازتوزيع حداقل افزايشى در تشـكيل سـرمايه . بود
چون عمدo فقرا در بخـش روسـتايى و بخـش . ها تمركز نمود در مقابل موجودی اوليه دارايى
وری كشـاورزان  هاند، اين راهبرد بايد موجـب افزايشـى در بهـر غيررسمى شهری مكان گزيده

) عمـدتاً خوداشـتغال(زمين شده و توليدكنندگان در مقياس كوچـك  كوچك و كارگران بى
  .در بخش غيررسمى شهری را كاراتر كند
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  راهبرد نيازهای اساسى

معرفـى شـد راهبـرد نيازهـای  1970 رسـمى در خـالل دهـۀ  طور راهبرد دوم ديگری كه به
ايـن راهبـرد شـامل . انى كـار حمايـت شـده بـودكه مشخصاً توسط سـازمان جهـ اساسى بود، 

ويژه اصـالحات ارضـى،  های اصلى، بـه تغييرات ساختاری و مقداری بازتوزيع مالكيت دارايى
نيازهـای . شـد گذاری عمـومى مى ای از ابزارهـای سياسـتى، ماننـد سـرمايه افزون بـر مجموعـه

  :، دو پارامتر داشتILO المللى كار شده توسط سازمان بين اساسى، به مثابه اهداف تعريف
های قطعى خانوار برای مصرف شخصى، از قبيل غـذای كـافى، سـرپناه و  حداقل نيازمندی

ديده شده رايگان توسط اجتماع و برای اجتماع، از قبيـل آب  لباس و خدمات اساسى تدارك
  .آشاميدنى سالم، سيستم فاضالب، امكانات بهداشتى و آموزشى

  ها دارايىراهبرد راديكال بازتوزيع 

كنـد،  نيافتگى نوماركسيستى و نظريه وابسـتگى پيـروی مى نوع سوم راهبرد توسعه از توسعه
اين راهبـرد . اين نگرش راديكال بود، هرچند ذاتاً انقالبى نبود. كه پيش از اين بدان اشاره شد

هـا توسـط دولـت و حـذف تمـامى اَشـكال مالكيـت  توزيـع انبـوه و كـالن دارايى به دنبال باز
ای با خطوط سياسـتى رژيـم  گرايى بود كه تا اندازه اين راهبرد طرفدار مدل جمع. شخصى بود
و بر خوداتكـايى و اتخـاذ فنّـاوری و ) 1970در دهۀ (همراهى و سازگاری داشت  حاكم چين

  .گرا مبتنى بود اشكال سازمانى بومى و درون

  1980اهداف و راهبردهای توسعه در دهۀ 

اهداف غالب و ) بودجه(و تعادل داخلى) ها موازنۀ پرداخت(تعادل خارجىناگهان، دستيابى به 
را  1980بحران بدهى دهـۀ . شرايط ضروری برای بازگرداندن رشد اقتصادی و حذف فقر شد

كه بار ديگر رونـد توسـعه و حـذف فقـر  پيش از آن. تبديل كرد» دهۀ از دست رفتۀ توسعه«به 
های تثبيـت و تعـديل سـاختاری  ظم شـود و سياسـتآغاز شود، جهان سوم مجبور بـود تـا مـن

موقت قفـل شـده  طور با اين وجود اين حقيقت كه فرايند توسعه به. دردناك را اجرايى نمايد
بود و بيشتر توجه اجتماع توسعه بر موضوع تعديل متمركز شده بـود، امـا بيشـتر مباحـث مهـم 

زا، اقتصـاد نهـادی جديـد و  مكتـب رشـد درون. نظريه توسعه در خالل ايـن دهـه سـاخته شـد
  .پديدار شدند 1980های تعادل عمومى همه در دهۀ  الگو

توزيع همراه با رشد و تأمين نيازهای اساسى متمركز بود  كه بر باز 1970راهبرد توسعه دهۀ 
ها و عدم تعـادل متـراكم داخلـى و خـارجى  ابعاد بحران بدهى. با راهبرد تعديل جايگزين شد
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ای آفريقايى و آمريكای التين و بخشى از كشورهای آسيايى اتفاق افتاد، كه در بيشتر كشوره
هـدف . سرگيری توسـعه اسـت برای از) هرچند غيركافى(بدين معنا بود كه تعديْل شرط الزم 

ای از  های جهان سوم تثبيت اقتصاد كـالن شـد كـه مشـتمل بـر مجموعـه اصلى سياستى دولت
) برای مثال، سياست كـاهش ارزش پـول(هايشان  ها برای كاهش كسری تراز پرداخت سياست

از . بـود)           های جـاری دولـت از طريق سياست كاهش هزينه(شان  و برای كاهش كسری بودجه
معنای حذف يا كاهش عدم موازنه ميان تقاضای كل و عرضـۀ  آنجا كه خود سياست تثبيت به

هـای  هـای قيمت ود تـا انحرافنيـاز بـ -چه داخلى و چه خـارجى -كل بود، تعديل ساختاری 
توليـد بـالقوه  های ساختاری را كه تمايـل بـه حفـظ عرضـه زيـر ناپذيری نسبى و ديگر انعطاف

بستۀ نوعى تعـديل شـامل معيارهـايى چـون كـاهش ارزش پـول، حـذف . داشتند كاهش دهد
  .های مصنوعى قيمتى، آزادسازی تجاری و تغييرات نهادی در سطح بخشى بود انحراف

، 1گيری خـارجى جهـت: عبـارت بودنـد از 1980مكمل راهبرد متداول تعديل دهـۀ عناصر 
  .2سازی نقش دولت تكيه بر بازارها و كمينه

  1990اهداف توسعه در دهۀ 

، تثبيت و تعـديل هنـوز 1990در نيمۀ نخست دهۀ . توان به دو نيمه تقسيم كرد را مى 1990دهۀ 
و تعـداد كمـى از (ورهای آمريكـای التـين در همان حال كه بيشـتر كشـ. اهداف غالب بودند

فراينـد دردنـاك تعـديل را تحمـل ) ها متأثر شده بودند كشورهای آسيايى كه از بحران بدهى
كـه عمـدتاً بـه دليـل  -كرده و به مسير رشد برگشته بودند، وضعيت عمومى هنوز ركودی بود 

 -اروپـای شـرقى بـودحاكميت ضعيف در آفريقای پايين صـحرا و بيشـتر اقتصـادهای انتقـالى 
دار  شـد كـه تغييـرات بنيـادين و ريشـه ای داشت برای اجتماع توسعه روشـن مى فزاينده طور به

برای كاهش فساد و تسهيل انتقال موفق از اقتصادهای سوسياليستى و دستوری بـه اقتصـادهای 
حرا سرگيری توسعه در اروپای شـرقى و آفريقـای پـايين صـ بازار شرط الزم تعديل موفق و از

  .ها در معجزه آسيای شرقى توانستند مدلى برای تقليد ارائه كنند بالقوه نهادها و سياست. است
                                                        

 نيـ در ا. شـود  قيكاربر تشـو  يمصرف يدر مورد كاالها شدن يمعنا بود كه صادرات و صنعت نيبد يخارج يريگ جهت. 1
 رشـد  نـد يوارد شود كـه موجـب فعـال شـدن فرا     ديباال با تيفيبا ك يبه رقابت در صادرات، فّناور يابيدست يراستا، برا

 نيكـار و مهندسـان شـاغل در چنـ     يرويو دانش ن يانسان هيدر سرما يگذار هيشد بشود، سرما حيتشر پيشترزا كه  درون
 .رديمتعاقب آن انجام پذ زيو آثار سرر ها يفّناور

كشـورهاي در حـال   ) براي مثال، مديريت و رهبـري ريگـان و تـاچر   (تحت تأثير تغييرات ايدئولوژيك در جهان غرب . 2
هـاي   سـازي فعاليـت   تا بر عملكرد نيروهاي بازار و به فراينـد كمينـه   -اگر مجبور نشده باشند -قوياً تشويق شدند توسعه 

 .هاي توليدي تكيه كنند دولت در بيشتر قلمروها و نه فقط فعاليت
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شدت به آسيای شرقى و جنوب شرقى آسـيب  ، بحران مالى آسيا به1990در نيمۀ دوم دهۀ 
همزمـان شـرايط اجتمـاعى . شـدن رونـد بلندمـدت كـاهش فقـر انجاميـد رساند و بـه معكوس

های شوروی سابق شوروی بـدتر شـد كـه حـذف فقـر بـه معنـای  جمهوریاقتصادی چنان در 
كه شامل بهبود در سالمت، تغذيه، آموزش، دسترسـى بـه اطالعـات و كاالهـای -اش  گسترده

اگـر  -دوباره به مثابـه يـك هـدف عمـدo توسـعه  -گيری است عمومى و مشاركت در تصميم
  .پديدار شد -نگوييم هدف فراگير

  1990دهۀ راهبردهای توسعه در 

ساخته شد و بيشتر عناصر راهبردی آن دهـه را  1980بر بنيادهای دهۀ  1990راهبرد توسعۀ دهۀ 
طور كه اين دهه بـه پـيش  با اين وجود، همين. برد كار به -كم در نيمۀ نخست اين دهه دست -

ن ای در آ موشكافانه نقادی شـد و تغييـرات عمـده 1980رفت، راهبرد مبتنى بر تعديل دهۀ  مى
در آفريقای پايين صحرا، اكثريت بزرگـى از . ويژه پس از بحران مالى آسيا صورت گرفت؛ به

گسترده بحث شد  طور موضوعى كه به. رو بودند كشورها هنوز با مشكالت جّدی تعديل روبه
توانست  مى -در مورد آفريقا -های تعديل بدون اصالحات مكمل اين بود كه آيا خود سياست

  .م برای خيز به سمت رشد مداوم و حذف فقر را فراهم سازدشرايط اصلى الز
ديـدگاه . دو ديدگاه متضاد در مورد تعديل و بازشناسايى تأثيرش بر كارايى ارائه شده بـود

هرچند بعداً توسط استيگليتز و اجماع فراواشـنگتنى (شد  اول كه توسط بانك جهانى تبليغ مى
امـا كشـورهايى . و تعديل از مسيرش منحرف شـداين بود كه بستۀ مناسب تثبيت ) اصالح شد

كه اين بسته را تا حد زيادی اعمال كردند وضـعيت مناسـبى را بـه لحـاظ نـرخ رشـد و ديگـر 
ديـدگاه ديگـر كـه از سـوی . های كارايى تجربه كردند و از وضعيت بد خارج شدند شاخص

) 1987(ورنيا و ديگـران ك. نام گرفت» ای انسانى تعديل با چهره«شد  سازمان يونيسف تبليغ مى
مـدت تكيـه  كارانه و متعارف عميقاً بـر تثبيـت كوتاه كردند كه اصالحات محافظه استدالل مى

دار ساختاری اقتصادهای آفريقـايى و اقتصـادهای مشـابه را  مؤثر ضعف ريشه طور كند و به مى
ود ثبـاتى كـالن و ركـ گيـرد، در حـالى كـه ايـن ضـعف سـاختاری علـت اصـلى بى نشانه نمى

بــدين ترتيــب، تغييــرات ســاختاری مهــم و تغييــرات نهــادی جهــت تكميــل . اقتصــادی اســت
بخشـيدن بـه   شـدن، تنـوع از قبيـل صنعتى(های تعديل برای تحريك انتقال سـاختاری  سياست

مـورد نيـاز هسـتند و بـدون ) مبنای صادراتى، تشكيل سرمايۀ انسانى و حتى اصالحات ارضـى
  .پذير نيست امكان) و ديگر مناطق مشابه(آفريقا  آنها رشد پايدار بلندمدت در

 1997بحران مالى آسيا كه در بسياری از كشورهای شـرق و جنـوب شـرقى آسـيا در سـال 
المللـى و نظـام مـالى مبتنـى بـر  بار آورد، بازنگری انتقـادی را در مـورد تجـارت بين ويرانى به
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افزايش بـزرگ نـرخ . ری نمودزدايى مالى ضرو تجارت مفرط و آزادسازی سرمايه و مقررات
وقوع فقر كه پس از بحران اتفاق افتاد اجتماع توسعه را حساس كرد تا دوباره بر حذف فقر و 

. پذير به مثابه هدف فراگير توسعه تمركز كند بهبود رفاه اجتماعى اقتصادی خانوارهای آسيب
بـه معنـای  -قـررو در پايان اين دهه، بانك جهـانى خاطرنشـان سـاخت كـه كـاهش ف از همين
سالمت، آموزش، اشتغال، دسترسـى بـه (های  جای داده كه برحسب دستاوردها به-اش گسترده

شود، هدف عمده برای تالش و  گيری مى اندازه) كاالها و خدمات عمومى و سرمايه اجتماعى
  .كوشش است

دن دهۀ خستگى نظام سلطه از كمك به جهان سوم به بهانۀ وابسته شـ 1990در نهايت، دهۀ 
سـو،  از يك 1990بنـابراين، در دهـۀ . كشيدن از كار توسط كشورهای فقير اسـت آنها و دست

ديدنـد و در پـى  كشورهای نااميدی وجـود داشـتند كـه مسـير متعـارف توسـعه را نـاهموار مى
گری بودند كه بـا  مسيرهای گوناگون راديكال توسعه بودند و از سوی ديگر، كشورهای سلطه

ای  قطبى كردن جهان و تداوم سـلطۀ گذشـته بـا چهـره روی به دنبال تكسقوط امپراتوری شو
رو، الگوی توسـعۀ انسـانى را كـه بـر مبنـای ليبـرال دمكراسـى  از اين. دمكرات و انسانى بودند

غرب طراحى شده تشويق و تجويز كرده و از آن حمايت كردند و در مسير تحقـق و موفقيـت 
ای سـازگاری داشـته  كه با همۀ كشورها تـا انـدازه- های گوناگون و مقطعى را آن نيز سياست

هلن كالرك مدير برنامه توسـعه سـازمان ملـل در تـدوين گـزارش . ساالنه ارائه كردند -باشد
  : نويسد بودن اين الگو تأكيد كرده و مى و روشنفكرانهبودن  بر دلبخواهى 2010توسعۀ انسانى 

شـماری از مسـيرهای  بى كنند كه تنوع سال گذشته آشكار مى های چهل داده
مدل يگانه يا نسخۀ متحدالشكلى بـرای : دستيابى به توسعۀ انسانى وجود دارد

  ).���&���U+ 8=א1ש \	Z[4 א� א��، ( موفقيت وجود ندارد

شـدن و عادالنـه شـدن الگـوی  اند كه تفكر آمارتيا سن موجـب شـرقى البته، برخى ادعا كرده
های ايشـان در ايـن الگـو تعبيـه نشـده  مى افكار و نظريهتوسعۀ انسانى شده است، ولى اوالً تما

های برابر و توزيع مجـدد  است، ثانياً گنجانده شدن برخى از مباحث عدالت مثل ايجاد فرصت
طوری كـه گنجانـده شـدن نظريـه  شـود، همـان درآمد موجب عادالنه شـدن كامـل الگـو نمى

  .بى نشده استهای رفاه غر عدالت رالز موجب عادالنه شدن عملكرد دولت
هـای انسـانى را  هرحال، الگوی توسعۀ انسانى هرچند به لحاظ مفهومى گسـترش انتخاب  به

های او تأكيد كرده است، اما با توجـه بـه  انسان و قابليتبودن  مطرح كرده و بر هدف و وسيله
كنـد،  كه در چارچوب نظـام جهـانى سـلطه و مكتـب ليبـرال دمكراسـى غـرب تـنفس مى اين

هـای فاسـد، سـتمگر و  ای بـه دولت طلبانۀ نرمى كه لطمـه های اصالح از قالب سياستگاه  هيچ
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باب رعايت حفـظ محـيط  های اخالقى در شود و تنها گاه توصيه وابسته وارد نشود خارج نمى
در واقـع، از الگـويى كـه متـأثر از رويكـرد نيازهـای . كنـد زيست، كاهش نابرابری و فقـر مى

  .رود يت آمارتيا ِسن است بيش از اين انتظار نمىو رويكرد قابل ILOاساسى 

  چگونگى توسعۀ انسانى

تواند مسيرهای گوناگونى داشـته باشـد و معـدود راهبردهـايى كـه از سـوی  توسعۀ انسانى مى
اند كـه بـر  هايى كينلى ارائـه شـده بيشـتر توصـيه برخى انديشمندان توسعه مانند گريفين و مك

بيشـترين خـدمت ايـن الگـو ارائـۀ . تصـادی تأكيـد دارنـدآموزش و سالمت در مسـير رشـد اق
ای  و ارائۀ شاخص توسعۀ انسانى است كه صد البته خـدمت بسـيار ارزنـده  های ساليانه گزارش

  .برای دنيای جوامع انسانى است

  ساله 21های توسعۀ انسانى  نگاهى به گزارش

از . شـدند رو  ى روبـهكشورهای جهان با بيست و يكمـين گـزارش توسـعۀ انسـان 2011در سال 
فقر، جنسـيت، دمكراسـى، : هايى چون های توسعۀ انسانى در مورد چالش ، گزارش1990سال 

و  1شدن، كميابى آب، تغييـرات آب و هـوايى، مهـاجرت حقوق بشر، آزادی فرهنگى، جهانى
  .اند پايداری و برابری كاوش كرده

رگيرندo مبانى نظری، مفـاهيم و منتشر شد و درب 1990اولين گزارش توسعۀ انسانى در سال 
���4ـa�Ab، ( های مورد نظر و ارائـه شـاخص بـرای سـنجش توسـعۀ انسـانى بـود رهيافت :�&( .

كنـد كـه  ايـن گـزارش تبيـين مى. در مورد تأمين مالى توسعۀ انسانى است 1991گزارش سال 
سـمت پيشـرفت  عدم استفاده از امكانات در راه توسعۀ انسانى معموالً جامعه را از حركـت بـه

های  ناكارآمدی در فعاليت: كند، شامل مواردی كه از توسعۀ انسانى جلوگيری مى. دارد مى باز
مسـئله نـابرابری در  ).��: ?�ـא7( های نظـامى اسـت عمومى و انباشـت سـرمايه و افـزايش هزينـه

يافته موضوع سومين گزارش توسـعۀ انسـانى در  كشورهای در حال توسعه و كشورهای توسعه
تـرين علـل شـكاف فزاينـده شـمال و جنـوب، نـابرابری در  مهم. دهد را تشكيل مى 1992ال س

بازارهای مالى، بازارهای تجارت جهانى كاالها و خدمات، بازارهای جهانِى كار، نابرابری در 
 1993گزارش توسـعۀ انسـانى سـال . ارتباطات و نابرابری در بازارهای جهانى تكنولوژی است

درصـد مـردم  90اين گزارش حـاكى از آن اسـت كـه . ردم در توسعه استدربارo مشاركت م
                                                        

1. Upcoming Report, Human Development Report 2010, Twentieth Anniversary Edition: Rethinking 

Human Development, http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010. 
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بايسـت تأكيـد  بنـابراين، الگوهـای توسـعه مى. )��: ?�ـא7( جهان نظارتى بر زندگى خود ندارند
تأكيد بـر امنيـت  1994سال . خود را بر نقش اساسى مردم در تعيين سرنوشت خويش بگذارند

  : 1آمده است 1994در گزارش توسعۀ انسانى سال . رفتانسانى و توسعۀ انسانى پايدار قرار گ
از  يـك جز دريافت توسعه پايدار رهنمون به امنيت انسانى، دسـتيابى بـه هيچ

های بــزرگ صــلح، حفاظــت محــيط زيســت، حقــوق بشــر، كــاهش  هــدف
  .)%3: ?�א7( پذير نخواهد بود  سازی اجتماعى ملل امكان باروری، يكپارچه

هـای  دربـارo جنسـيت و توسـعۀ انسـانى و دربـارo نابرابری 1995 گزارش توسـعۀ انسـانى سـال
های بين آنـان  موجود در جوامع ميان اشتغال مردان و زنان و تالش برای كاهش انواع نابرابری

  .الحق و ساكيكو فوكوداـ پار مديريت و تهيه شد اين گزارش توسط محبوب. است
توسعۀ انسانى هدف اسـت؛ امـا رشـد «با اين جمله اساسى آغاز شد كه  1996گزارش سال 

دهـد كـه اگـر رشـد اقتصـادی بـه نحـو مناسـب  اين گزارش نشـان مى. »اقتصادی وسيله است
و » هويت بى«، »ناعادالنه«، »مشاركت بى«، »اشتغال بى«توان رشدی داشت كه  مديريت نشود مى

  .باشد و بنابراين، برای توسعۀ انسانى خطرناك است» آتيه بى«
حـذف فقـر . اسـت» توسعۀ انسانى برای فقرزدايى« 1997توسعۀ انسانى سال  عنوان گزارش

شـود كـه جهـان منـابع و راهبردهـايى دارد كـه  ادعـا مى. ترين پيام اين گزارش اسـت محوری
تنهـا بـر فقـر  ايـن گـزارش نـه. تواند در كمتر از يك نسْل جهانى عاری از فقر ايجـاد كنـد مى

راهبردهـای . كنـد انداز توسعۀ انسـانى نيـز لحـاظ مى از چشمدرآمدی تأكيد دارد، بلكه فقر را 
شده در اين گزارش برای فقرزدايى فراتـر از بـازتوزيع درآمـد بـه برابـری جنسـى، رشـد  ارائه

  .ساالرانۀ توسعه توجه دارد شدن و مديريت مردم موافق فقرا، جهانى
دربـارo رشـد » مصـرف بـرای توسـعۀ انسـانى«بـا عنـوان  1998گزارش توسعۀ انسانى سـال 

بـا ايـن وجـود، ايـن . كنـد سابقه در مصرف قرن بيستم از لحاظ كميـت و تنـوع تحقيـق مى بى
. كه سبب تخريب محيط زيست بشر شده است مصرف فزاينده بسيار بد توزيع شده، ضمن اين

  .بنابراين، بايد الگوهای موجود مصرف تغيير كند
بازارهـای . اسـت 1999وسعۀ انسانى سـال عنوان گزارش ت» ای انسانى شدن با چهره جهانى«

تواننـد زنـدگى مـردم را در هـر  های جهانى و ثبات جهانى مى جهانى، فنّاوری جهانى، انديشه
عادالنـه توزيـع شـوند و  ای شيوه شدن به كشوری بهبود بخشند، به شرطى كه اوالً منافع جهانى

  .داران ه به سود سرمايهثانياً اين وابستگى متقابل فزاينده برای مردم عمل كند و ن
                                                        

الحـق و   با محبـوب  1994تا  1990رهبري اين تيم از . شود هاي توسعه انساني توسط يك تيم متخصص تهيه مي گزارش. 1
  .اينگه كاول بود
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توسعۀ انسـانى و . ميالدی دربارo اهميت حقوق بشر است 2000گزارش توسعۀ انسانى سال 
هر دو برای انسان تـالش دارنـد و هـدف . حقوق بشر در ديدگاه و هدف با هم اشتراك دارند

بـه  2000گزارش توسعۀ انسـانى . هر دو اين است كه آزادی، رفاه و احترام هر فرد تأمين شود
مثابـه ابـزاری بـرای  نگرد و به توسـعه بـه ناپذير توسعه مى حقوق بشر به مثابه يك جزء جدايى

دهد كه چگونـه حقـوق بشـر  اين گزارش نشان مى. كند تحقق بخشيدن به حقوق بشر نگاه مى
گفتنـى اسـت . آورد گويى و عدالت اجتماعى را به ارمغان مى برای فرايند توسعۀ انسانى پاسخ

های  های توسـعۀ انسـانى سـال ارد جولى و ساكيكو فوكوداـ پار مسئوليت تهيه گزارشكه ريچ
  .را به عهده داشتند 2000-1996

 2001عنـوان گـزارش توسـعۀ انسـانى سـال » های جديد در خدمت توسعۀ انسـانى فنّاوری«
اين گزارش دربارo چگونگى خلق و كاربرد فنّاوری برای بهبود زنـدگى مـردم . ميالدی است

ها و تهديدهايى را بـرای  ای فرصت های شبكه شدن و ظهور جامعه ای است كه جهانى در زمانه
  .افزايش اشتغال و درآمد فراهم آورده است

» تعميق دمكراسـى در جهـانى چنـدپاره«ميالدی با عنوان  2002گزارش توسعۀ انسانى سال 
ی بسـتگى دارد، بـه طور كه به داشتن فرصـت بـرای پيشـرفت اقتصـاد كاهش فقر همان. است

هـای مـردم در مـورد  با گسترش انتخاب. داشتن قدرت سياسى برای مردم فقير نيز متكى است
گويى را برای فراينـد توسـعۀ  كيفيت حاكميت و حاكمان، دمكراسى اصول مشاركت و پاسخ

  .آورد انسانى به ارمغان مى
عنـوان گـزارش توسـعۀ » انىقرارداد ملل برای پايان دادن به فقر انسـ: اهداف هزاره توسعه«

بيانيه هزاره سازمان ملل در بزرگتـرين اجتمـاع  2000در سال . ميالدی است 2003انسانى سال 
توانند انجـام دهنـد  سران كشورهای غنى و فقير دنيا پذيرفت كه كشورهای عضو هر آنچه مى

و پايـداری كن شـود، احتـرام انسـانى و برابـری ارتقـاء يابـد و صـلح، دمكراسـى  تا فقر ريشـه
رهبران جهان قول دادند تا برای تأمين اهـداف ملمـوس توسـعه و . محيطى حاصل شود زيست

  .، با هم تالش كنند2015كم تا سال  كاهش فقر دست
  .پار تهيه شد -با مديريت ساكيكو فوكودا 2003تا  2001های  توسعۀ انسانى سال  گزارش

توسـعۀ انسـانى . اسـت» متنـوع امـروزآزادی فرهنگى در دنيای « 2004عنوان گزارش سال 
بيش از تعميق دمكراسى و كاهش نابرابری بر انتخاب نوع زنـدگى مـردم بـه دسـت خودشـان 

  .ها هستند هايى از اين نوع آزادی آفريقای جنوبى و مالزی نمونه. تأكيد دارد
عنـوان » كمك، تجارت و امنيـت در جهـانى نـابرابر: المللى در نقطۀ برگشت همكاری بين«

ايـن گـزارش، توسـعۀ انسـانى و پيشـرفت بـه سـمت . اسـت 2005گزارش توسعۀ انسانى سال 
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های انسـانى اهـداف  دهد كه هزينه اهداف هزاره توسعه را موشكافانه بررسى كرده و نشان مى
نابرابری بيش از حد ميان كشورها و درون . شده چه اندازه است های نقض شده و قول فراموش

ع عمدo توسعۀ انسانى و ترمز قدرتمندی بـرای پيشـرفت شـتابان بـه سـمت كشورها به مثابه مان
اين گزارش آشكارا هزينـه شكسـت توسـعۀ انسـانى را بـر . شود اهداف هزاره توسعه تلقى مى

دهــد كــه قــول كمــك بــه كشــورهای فقيرتــر را در زمينــۀ  عهــدo ســران كشــورهايى قــرار مى
  .اند گذاری، تجارت و امنيت داده سرمايه

عنـوان گـزارش توسـعۀ انسـانى سـال » قدرت، فقر و بحران جهانى آب: وی كميابىس  آن«
اين گزارش ضمن تأييد بحـران جهـانى آب در قـرن بيسـت و يكـم ايـن . ميالدی است 2006

كند كه علت اصلى اين مشـكل  افسانه كه كميابى علت بحران است را رد كرده و استدالل مى
  .فقر، قدرت و نابرابری است

مبـارزه بـا «: كشـد ايـن عنـوان را يـدك مى 2008و  2007های  سعۀ انسانى سـالگزارش تو
از منظـر ايـن گـزارش چـالش . »شده همبستگى انسانى در دنيای تقسيم: تغييرات آب و هوايى

خورده  واكنش شكست. ويكم تغييرات آب و هوايى است آشكار توسعۀ انسانى در قرن بيست
تواند متوقف و سـپس وارونـه  للى برای كاهش فقر را مىالم های بين در قبال اين چالش تالش

ها هستند كـه از ايـن چـالش  پذيرترين شهروندان اولين گروه فقيرترين كشورها و آسيب. كند
شوند، هرچنـد كـه خودشـان نيـز سـهم كـوچكى در ايجـاد ايـن  بيشترين صدمه را متحمل مى

هرچنـد ثروتمنـد  -يچ كشوری در آينده ه. مشكل از طريق تخريب محيط زيست داشته باشند
  .1از تأثير گرم شدن جهانى در امان نيست -و يا قدرتمند 

مـيالدی  2009عنوان گزارش توسعۀ انسـانى سـال » تحرك انسانى و توسعه: غلبه بر موانع«
مهـاجرت از روسـتا بـه شـهر و از . است كه جنـى كالگمـن مـدير و نويسـنده اصـلى آن بـود

المللـى بـيش از  موضوعاتى است كه در مباحث داخلـى و بينكشوری به كشور ديگر يكى از 
هـای  نقطۀ شروع اين بحث آن است كه توزيـع جهـانى قابليت. پيش مهم و برجسته شده است

تواند  مهاجرت مى. انسانى بيش از حد نابرابر و بنابراين، انگيزo مهمى برای حركت مردم است
  2.ى به خدمات و مشاركت گسترش دهدهای اين مردم را از لحاظ درآمد، دسترس انتخاب

هايى بـه سـمت  گـذرگاه: ثـروت واقعـى ملـل«بـا عنـوان  2010گزارش توسعۀ انسانى سال 
مردم ثروت واقعى يـك «: داشت كه اعالم مى 1990ضمن تكرار شعار گزارش » توسعۀ انسانى

                                                        
هـاي   مسئوليت تيم نويسندگان گـزارش كوين واتكينز رئيس اداره گزارش توسعه انساني شد، در نتيجه،  2004در سال . 1

 .را بر عهده داشت 2008تا  2005هاي  سال

2. http://hdr.undp.org/en/reports/global/ 
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بايـد  از ديـدگاه ايـن گـزارش، هـدف توسـعه. ، بار ديگر بر هدف توسعه تأكيد كرد»اند ملت
. خلق محيطى توانمندساز برای مردم باشد تا آنها از زندگى طوالنى، سالم و خالق لذت ببرند

بـه بررسـى رونـد مثبـت زنـدگى مـردم جهـان و شـاخص توسـعۀ انسـانى  2010گزارش سال 
  .اند ها روند خوبى نداشته پردازد، هرچند اذعان دارد كه در برخى از كشورها اين شاخص مى

» ای بهتـر بـرای همـه آينـده: پايـداری و برابـری«با عنوان  2011نسانى سال گزارش توسعۀ ا
دهـد  محيطى و برابری را كاوش كرده و نشان مى ناپذير ميان پايداری زيست پيوندهای جدايى

هايى كـه خواهنـد  های انسانى برای مـردم امـروز و نسـل كه اين پيوندها برای گسترش آزادی
های اخيـر  گير در توسعۀ انسانى دهه ين است كه پيشرفت چشممسئلۀ اصلى ا. آمد حياتى است

هـای  توانـد بـدون گام كه گزارش توسعۀ انسانى آن را بـه مثابـه سـند ثبـت كـرده اسـت، نمى
  .محيطى و كاهش نابرابری تداوم يابد جسورانۀ جهانى برای كاهش خطرات زيست 

  :های اصلى اين گزارش عبارتند از پيام
ــف ــد) ال ــد  های زيســت رون ــابرابری، پيشــرفت در توســعۀ انســانى را تهدي محيطى و ن

  كند؛ مى
  زند؛ ها مى محيطى بيشترين آسيب را به فقيرترين تهديدهای زيست) ب
  اشتياق مردم فقير به توسعه بايد با پايداری فزاينده همراه شود؛) ج
  .چنين تغييرات ساختاری بيشتری مورد نياز است اما هم) د

اند؛ هر يك بايد با ديگری حاصل  ناپذيری با هم گره خورده اجتناب طور هبرابری و پايداری ب
توان به اين امور تحقق  دربارo اين است كه چگونه مى 2011گزارش توسعۀ انسانى سال  .شود

  .بخشيد و چه كارهايى بايد انجام پذيرد
ه شـود الگـوی توسـعۀ انسـانى همـوار طور كـه از ايـن گـزارش اجمـالى مشـاهده مى همان

هنگامى كه اهداف هـزاره . كند های روشنفكرانه و بدون پشتوانه و حتى خيالى ارائه مى توصيه
اهـداف هـزاره توسـعه چـارچوبى «: اعالم شد اريك ثوربـك نوشـت 2015توسعه برای سال 

جويش بـرای بهبـود بخشـيدن بـه  و عمومى برای رصـدكردن پيشـرفت جهـان سـوم در جسـت
بينى مطمئنى داشته باشـيم،  اگرچه خيلى زود است تا پيش. كند سطوح رفاه انسانيش فراهم مى

بينانـه اظهـار شـده و بنـابراين  روشن شده كه بيشتر اهداف هزاره در يك سطح بـاالی غيرواقع
  .)Thorbecke, December 2006: 31( »خيلى احتمال وقوع ندارد

  نگاهى به شاخص توسعۀ انسانى

توانستند ارزيابى درستى از وضعيت رفاه، توسعه و  های رشد اقتصادی نمى از آنجا كه شاخص
توانـد تـا  پيشرفت كشورهای در حال توسعه را به نمايش بگذارند شاخصى معرفى شد كـه مى



  103                                                        تبيين و نقد الگوی توسعه انسانى

 

. اسـت HDI 1ای نگرش قابليتى رفاه را پوشش دهد، اين نماگر شـاخص توسـعۀ انسـانى اندازه
. ه اسـتشـد طراحـى  سـانىی انهـا انتخـابرخى جهت نشان دادن سطح نيل به ب HDIشاخص 

امـا . كران باشند و در طول زمان تغيير كنند توانند بى های انسانى و نتايجشان مى انتخاب اصوالً 
، سه عنصر اساسى در همه سطوح توسعه قرار اسـت كـه بـرای دليل كمبود امكانات آماری  به

مردم زندگى طوالنى و سالم، دانش مورد نياز و منابع الزم جهت حصول به استاندارد شايسـته 
استدالل شده كه اگر اين عناصـر اساسـى در دسـترس نباشـند، بسـياری از . زندگى فراهم كند

  .مانند های ديگر خارج از دسترس باقى مى فرصت
اقتصـادی اسـت  ـ مهم زندگى اجتماعى oشامل سه حوز HDIدر پرتو اين ديدگاه، شاخص 

. كننـد مى پـذير امكانمتفاوتى از انتخاب برای رفـاه اقتصـادی را های  كه هر يك از آنها جنبه
، ]يابـد كه با اميد به زندگى هنگام تولّد بازتاب مى[سالمت  /عمر طوالنى: عبارتند از ابعاد اين

سـرانه بـر حسـب  GDPكه با [و تسلّط داشتن بر منابع ] شود كه با سواد نشان داده مى[آموزش 
های  در اين شاخص، ديگـر گزينـه 2.]يابد برابری قدرت خريد دالر اياالت متحده انعكاس مى

سياسى، اقتصادی و اجتماعى گرفته تا  های برخورداری از آزادی :همچونمهم و اساسى مردم 
های فردی، برخورداری و حفظ عـّزت نفـس و تضـمين  و ديگر توانايىفرصت بروز خالّقيت 

هـر قـدر . دهـد تا يـك را نشـان مـى اين شاخص مقاديری بين صفر. شود حقوق بشر وارد نمى
  .دياب جامعه در توسعۀ انسانى بيشتر پيشرفت كند، مقدار اين شاخص به سمت يك افزايش مى

كنـد كـه شـاخص  به اين واقعيت اذعان مى 1999 سال گزارش توسعۀ انسانىبا اين وجود، 
برای نيـل . كند جامعى از توسعۀ انسانى در يك كشور ارائه نمى oتنهايى منظر توسعۀ انسانى به

 توسـعۀ انسـانى كـه های ديگرِ  ای از شاخص ها بايد با مجموعه كامل، اين شاخص یبه تصوير
��\א
 ـLאL�\ 7ـ�، /1 � א( ند، تكميـل شـوندا ههای توسعۀ انسانى نيز بيان شد در گزارش& :��:-�3�( .

��!-�-� \��\אש�، : �כ( اند های مكمل ذيل طراحى شده بدين جهت، شاخص� :���(.  

  )GDI( 3های مرتبط با جنسيت شاخص توسعۀ انسانى تعديل شده بر حسب نابرابری )الف

 ر كامـلگـ توانـد نمايـان تنهايى نمى يك شاخص كلى است و به (HDI) جا كه شاخص از آن

هـای مختلـف داخـل يـك كشـور در  وضعيت انسانى كشور باشد و اين حقيقـت را كـه گروه
                                                        

1. Human Development Index 

ـ بـا دو سـوم   » باسوادي بزرگساالن«، »تولد اميد به زندگي هنگام«به وسيله سه زير شاخص  ـبه ترتيب  ـاين سه گزينه . 2
توليـد ناخـالص   «و نيـز   )با يك سوم وزن(» ابتدايي، راهنمايي و متوسطه هاي درصد ثبت نام ناخالص در دوره« وزن ـ و 
  .دنشو گيري مي اندازه -حسب برابري قدرت خريد به دالر بر ـ» داخلي

3. Gender-related, HDI 
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دارد، ايـن گـزارش  بسيار متفاوتى از توسـعۀ انسـانى قـرار دارنـد، از نظرهـا پنهـان مـى سطوح
نتـايج . های جمعيتـى گونـاگون در كشـورها ايجـاد نمـود های متفاوتى را برای گروه شاخص

هـای جمعيتـى گونـاگون در كشـوری واحـد، در  رسد گروه به نظر مى آن دارد كه حكايت از
ن مـردان و زنـان يكـى از ميـاتفـاوت . كنند كه از هـم فاصـله دارنـد زندگى مى هايى وضعيت

بـر حسـب . ها در درون ارزش كلى شاخص توسعۀ انسانى يك كشـور اسـت ترين تفاوت مهم
زنــدگى، آن هــم در ســايه داليــل اميــد بــه  جــزبــه  -اجتمــاعى، اقتصــادی  بيشــتر نماگرهــای

بنـدی شـاخص  تعديل رتبه. مردان عموماً در وضعيتى بهتر از زنان قرار دارند ـشناختى  زيست
ارزش مؤنث هـر كـدام از  oكنند ترتيبى كه بيان های جنسى، به توسعۀ انسانى بر حسب نابرابری

پـس از . فـاوت اسـتايـن ت اجزا نسبت به ارزش مذكر آن جزء باشد، يك راه برای نمايانـدن
در همــه . كنـد تعـديل، ارزش شـاخص توسـعۀ انســانى هـيچ كشـوری وضـع بهتــری پيـدا نمى

مبارزه و بحـث دربـارo  های بسيار تغييرات در قوانين ملى و سال ۀهم رغم كشورهای جهان، به
شاخص مقاديری بـين صـفر و  اين. شده است برابری دو جنس، با زنان بدتر از مردان رفتار مى

باشـد، مقـدار ايـن شـاخص افـزايش  برابـری زن و مـرد بيشـتر اندازههر . دهد ا نشان مىيك ر
  .دياب مى

  1شاخص توسعۀ انسانى تعديل شده بر حسب توزيع درآمد )ب

 تواند در اين تعديل شاخص توسعۀ انسانى بر حسب توزيع درآمد، روش ديگری است كه مى

 امـا در بسـياری از. استدرآمد ملى دهندo  بازتابشاخص كلى توسعۀ انسانى . باب مفيد باشد
در نتيجـه، . شدت نامتعادل است توزيع درآمد به -به ويژه كشورهای در حال توسعه -كشورها 

تنزيل جزء درآمدی شاخص مذكور به منظور انعكاس توزيع نـامطلوب درآمـد، اهميـت پيـدا 
عـديل شـاخص توسـعۀ بنـابراين، ت. از نظر توزيع درآمد، هيچ كشـوری كامـل نيسـت. كند مى

امـا اثـر آن در مـورد . دهـد بر حسب توزيع درآمد امتيـاز همـه كشـورها را كـاهش مى انسانى
 انـدازههـر . دهد اين شاخص مقاديری بين صفر و يك را نشان مى. تكشورها بيشتر اس برخى

  .تر است تر باشد، مقدار اين شاخص به يك نزديك توزيع عادالنه
  (GEM) 2ت جنسيتىشاخص توانمندی و مشارك )ج

توانمنـدی و مشـاركت مـردان و  صـراحت بهگيرد كه  اين شاخص متغيرهايى را به كار مى
های  ها شامل پست اين فعاليت. گيرد های اقتصادی و سياسى اندازه مى فعاليت ۀرا در زمين زنان

                                                        
1. Distribution adjusted, HDI 
2  . Gender empowerment measure 
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ايـن شـاخص نيـز . شود مىكرسى مجلس  تصّدیای و  های فنى و حرفه مديريتى، اداری، شغل
برابرتر باشد، مقدار  توانمندی و مشاركتاندازه هر . دهد قاديری بين صفر و يك را نشان مىم

  .اين شاخص به يك نزديكتر است
شده هرچند برای جهان سـكوالر گـامى بـه پـيش در جهـت  شاخص توسعۀ انسانى تكميل

مت و های انسـان در دانـش، سـال های انسانى اسـت، ولـى افـزايش توانمنـدی ارتقاء توانمندی
درآمد اگر همراه با افزايش توانمندی انسان در معنويت و اخالق نباشد، عموماً موجب غفلـت 

هـای اسـتكباری و سـتمگر را ايجـاد نمـوده و در نهايـت،  اش شـده و نظام انسان و طغيـانگری
رو، برخـى انديشـمندان اقتصـاد اسـالمى  از همـين. شـود های بشری مى ساز سقوط تمدن سبب

  .اند كه البته، هنوز در مراحل رشد و تكامل قرار دارند گزينى معرفى كردههای جاي شاخص

  چرايى عدم توانمندی الگوی توسعۀ انسانى

های آن الزم اسـت  برای تحليل محتوای الگوی توسعۀ انسانى جهت ارزيابى روشنى از ضعف
  .آن را بررسى نمود» تعريف، نظريه و عملكرد«از سه منظر 

  ف توسعۀ انسانىتحليل محتوايى تعري

فهميـده چنـد مطلـب » های انتخـاب مـردم گزينـه گسـترش«توسعۀ انسانى به معنای  از تعريف
توسـعۀ «. به صورت صـفت و موصـوف اسـتعمال شـده اسـت» توسعۀ انسانى«عبارت : شود مى

هـای انسـانى در فراينـد  ها و ارزش رعايـت جنبـه: يعنـى به صورت صفت و موصـوف» انسانى
اسـت و بـه تحـول  شود شرايط اجتماعى زندگى بشر ورت، آنچه متحول مىدر اين ص. توسعه

. مستلزم آن است شود، مگر آنچه تحول شرايط اجتماعى زندگى خود انسان چندان توجه نمى
هـای  نظام ای داشته باشند كه افزون بر پيشـرفت خرده خواهند توسعه اما كشورهای اسالمى مى

، انسان اين جامعه نيـز متحـول شـود و بـه حيـات طيبـه  اقتصادی، سياسى، اجتماعى و فرهنگى
  .برسد

هـای  سكوالر است؛ به اين معنا كه نسبت به دين و ارزش» توسعۀ انسانى متعارف«محتوای 
ای دينـى خواهـد  اگر جامعه ديندار باشد، محتوای توسعه نيـز تـا انـدازه. تفاوت است دينى بى

  . چنان غيردينى خواهند بود شد، اما سيستم و نهادهای اصلى اين جامعه هم
های توسعۀ انسانى بـااليى  يافته كه شاخص داری توسعه فرهنگى سرمايه -های اجتماعى نظام

لحاظ آموزش، بهداشـت و درآمـد در بـاالترين سـطح قـرار دارنـد و  اند و به را بدست آورده
 -ارف بسـيار بـاالبا وجود توسعۀ انسانى متعـ -اند  های انتخاب مردمشان را گسترش داده گزينه

تنها از منظر دين كارنامۀ خوبى ندارند، بلكـه چـون شـيطان را در سـطح رفتارهـای ُخـرد و  نه
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بنـابراين، توسـعۀ . انـد هـای مـورد غضـب پروردگـار عالم انـد، از نظام كالن خود حاكم كرده
  .تواند الگوی جوامع دينى باشد ای، هرگز نمى ای از اين دست با چنان كارنامه انسانى

  تحليل نظريۀ توسعۀ انسانى

نظريۀ توسعۀ انسانى پاسخى به رويكردهـای متفـاوتى بـود كـه در طـول زمـان پـس از جنـگ 
دو رويكـرد مهـم كـه تـا . نيـافتگى را حـل كننـد  جهانى دوم مطرح شدند و نتوانسـتند توسـعه

  .دپيدايش اين نظريه شهرت داشتند رويكرد رفاه اقتصادی و رويكرد نيازهای اساسى بودن
دانسـت و  رويكرد رفاه اقتصـادی، مصـرف كاالهـا و خـدمات را اسـاس زنـدگى بهتـر مى

كننـدo  كرد و باور داشت كه درآمد واقعى، تعيين معرفى مى» درآمد واقعى«شاخص آن را نيز 
بنـابراين، ايـن رويكـرد بـه نيازهـای روحـى و . ميزان مصرف افراد از كاالها و خدمات اسـت

  .های ذهنى انسان در فرايند توسعه توجهى نداشت يتمعنوی و نيز پرورش ظرف
نيز زندگى بهتر را در تأمين حداقل نيازهـای مـادی و غيرمـادی؛ » نيازهای اساسى«رويكرد 

ايـن رويكـرد نيـز بـه گسـترش . كـرد ای از حداقل كاالها و خدمات معرفى مى يعنى مجموعه
اما نكتـۀ كـانونى و . توجه بود ه بىانسان در فرايند توسع) ذهنى(های مادی و غيرمادی  ظرفيت

های انسان براساس خواست خود اسـت كـه در  محوری نظريه توسعۀ انسانى، گسترش انتخاب
توسـعه، بـا نقـل بـودن  محور آمارتيا سـن در تبيـين انسـان. افتد يافتگى اتفاق مى شرايط توسعه

مفهـوم واقعـى توسـعه را ، براساس مبـانى فكـری ليبراليسـم، )Peter Bauer(كالمى از پيتر بائر 
ــى مى ــد و در توضــيح آن مى گســترش آزادی واقع ــد دان ــعۀ «: نويس ــرای توس ــدف عمــده ب ه

 »های مؤثر در دسترس مـردم اسـت اقتصادی، گسترش دامنۀ انتخاب يعنى افزايش دامنۀ گزينه
) ،'4��� :��  .)&&ـ

هـم وسـيله و هـم  محور، مـردم را نظرانى مانند آمارتيا ِسن توسعه را انسـان هر چند صاحب
 -و نه ارقام توليد ناخـالص ملـى  -نهايى توسعه را رفاه و بهروزی انسان   هدف توسعه و هدف

اند، اما بايد دانست كه مفهوم بهروزی انسان يا زنـدگى بهتـر يـا همـان زنـدگى دلخـواه  دانسته
كمـال انسـانى  شود، با نگرش اسالم به انسان و مورد نظر كه در فرايند توسعۀ انسانى محقّق مى

محوری  در انسـان. شود متفاوت اسـت تعبير مى» حيات طيبه«يا زندگى بهتر انسان كه از آن به 
گسـتره انتخـاب افـراد تأكيـد دارد امـا در ايـن  نظر آمارتيا سن در توسـعه، روی افزايش مورد 

معيـار كنـد و مـالك و  رويكرد مهم نيست كه انسان چه انتخابى دارد و چرا آن را انتخاب مى
  های گوناگونى كه فرارويش قرار دارد چيست؟ وی برای انتخاب گزينه

های ديگـر  اما از جنبه. شناختى توسعه كه از منظر اسالم بسيار اهميت دارد اين از بعد انسان
توسعۀ انسانى مانند ديگر رويكردهای كنـونى توسـعه بـه . نيز نظريۀ توسعۀ انسانى مشكل دارد
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نيافتگى را تحليـل   لى و مستقيم توسعه توجه كافى ندارد و مسئلۀ توسعهعلل بنيادين و علل اص
شناســى درســتى از  اگــر آسيب. كــه مشــكل اصــلى در همــين نقطــه اســت حالى در. كنــد نمى

ماندگى كشورها نداشته باشيم و تنها به آرزوها و بسط خواسـت انسـان در مسـير توسـعه  عقب
  .شود تكيه كنيم، مسئله حل نمى

وی توسعۀ انسانى، دو رويكرد حكمرانى خوب و سرمايه اجتماعى بـه الگوهـای پس از الگ
رويكـرد . گيـرد الگوهـای گذشـته سرچشـمه مى ها و نقصـان توسعه اضافه شده كه از كاسـتى

حكمرانى خـوب متـأثر از نهادگرايـان جديـد اسـت كـه مشـكل كشـورهای در حـال توسـعه 
های  وجـود دولـت سـالم و كارآمـد، اتحاديـه بازارگرا را نبود نهادهای كارآمـد دانسـته و بـر

نيرومند و كارآمد كارگری و كارفرمايى، احزاب سياسى مستقل و مردمى و ديگـر نهادهـايى 
اقتصاددانانى چون استيگليتز، رويكـرد . كند كه در حاكميت ملى كشور نقش دارند تأكيد مى

ن تـالش بـرای پاسـخ در چـارچوب آن ضـمنامنـد و  مى» واشـنگتنى اجماع فـرا«حكمرانى را 
سرسپردگى تام و تمام بـه  دليلرا به  »اجماع واشنگتنى«های دولت، رويكرد  نهادی به شكست

برخى اقتصاددانان راديكال از سوی ديگر، . كشند وكار خودكار بازار آزاد به نقد مى ايده ساز
افكنـى را گـامى در جهـت فر »واشـنگتنى اجمـاع فـرا«حكمرانـى و  از جمله بن فاين رويكرد

های پيشـنهادی خـود تعبيـر  نهادی چـون بانـك جهـانى در توجيـه شكسـت سياسـتدست  به
  .)�%��@��1/�' /�#� \�כ�א��، : �כ( خواستار فراتررفتن از آن هستندحتى كنند و  مى

و اگر كشوری نظريۀ بـومى و مناسـبى دربـارo  دهد توسعه در خأل سياسى رخ نمىدر واقع، 
انداز وسـيع جهـان و  ای كه نيازهای انسـان و ماهيـت او را در چشـم هگون دولت نداشته باشد به

درستى  ای را به تواند مشكالت توسعه فرهنگى نتواند به درستى تحليل كند نمى -نظام اجتماعى
  .حل كند

سرمايه اجتماعى . با رويكرد حكمرانى دارد تنگاتنگىارتباط رويكرد سرمايۀ اجتماعى نيز 
بازاری مورد تأكيد نهادگرايان جديد  برای نهادهای غيررسمى و غير در واقع نام ديگری است

های تعـديل و  شكسـت برنامـه. اجتماعى مورد تأكيد نهادگرايان قـديم یها و عادات و هنجار
در بسـياری از كشـورها از جملـه » اجمـاع واشـنگتنى«تثبيت ساختاری يا رويكـرد موسـوم بـه 

فريقا، آمريكای التين و جنوب آسـيا اقتصـاددانانى روسيه و برخى از كشورهای شرق اروپا، آ
بندی رسـانده  ای چون پيتر ايوانز را به اين جمع شناسان توسعه چون جوزف استيگليتز و جامعه

تـوان بنـای  كه بدون وجود ساخت قدرت و حكمرانى مناسب و سـرمايه اجتمـاعى قـوی نمى
  .)?�א7( گذاشت اقتصادی قوی را پى

 2000گزارش توسعۀ انسانى سـال در الگوی توسعۀ انسانى است كه به خاطر همين نقايص 
 طـور شود كه اگرچه تفكر توسعۀ انسانى بر اهميت فرايند توسعه تأكيد دارد، اما بـه يادآور مى
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» چگونـه«ای كـه در مـورد  گونـه سنتى تمركز آن بر نتايج ترتيبات مختلف اجتمـاعى اسـت به
تنها با ماهيت ايـن نتـايج  نه» تفكر توسعۀ انسانى«اصوالً . دبار آمدن اين نتايج حساسيتى ندار به

كـدام ترتيبـات اجتمـاعى و  باهای اصلى هستند، بلكه با اين موضوع كه چگونه و  كه خواسته
ای كـه وظـايف و  گونـه وكار دارد، به سرنيز اند  بار آمده اقدامات عمومى و فردی اين نتايج به


Aא>#4 1	L$א: �כ( تشخيص باشدهای عوامل گوناگون قابل  مسؤوليت ،��� :�%(.  

  تحليل عملكرد توسعۀ انسانى

شـود كـه بـين صـفر تـا يـك  برای ارزيابى توسعۀ انسانى از شاخص توسعۀ انسانى استفاده مى
ميالدی شاخص توسعۀ انسـانى معيـار مشـخص و مطلقـى  2009تا سال . بندی شده است درجه
دهم عالمت توسعۀ انسـانى  انسانى پايين، بين نيم تا هشتگر توسعۀ  از صفر تا نيم نشان. داشت

بنـدی نسـبى و  از اين سال طبقه. گر توسعۀ انسانى باال بود دهم تا يك نشان متوسط و بين هشت
بـرای اولـين بـار، مـا «آمده است كـه  2009در گزارش توسعۀ انسانى سال . اعتباری ايجاد شد

در تمـامى  -) يا بـاالتر HDI 0. 900با (ى خيلى باال توسعۀ انسان: ايم طبقۀ جديدی معرفى كرده
كشـورهای . ايم اشـاره كـرده» يافته كشـورهای توسـعه«اين گزارش ما به ايـن گـروه بـه مثابـه 

بندی  شـوند و بـه سـه گـروه دسـته اشـاره مى» كشـورهای در حـال توسـعه«مانده به مثابـه  باقى
بـا  HDI(، توسـعۀ انسـانى متوسـط )800-0.899با ارزش بين  HDI(توسعۀ انسانى باال : شوند مى

 Human() 0.500بــا ارزش كمتــر از  HDI( »و توســعۀ انســانى پــايين) 0.500-0.799ارزش بــين 

development report 2009:. 204.(  
های  های شاخص توسعۀ انسانى اعتباری هستند و مبتنى است بر چارك بندی بنابراين، طبقه

خيلـى بـاال، بـاال، متوسـط و پـايين مشـخص  HDIبه شكل توزيع اين شاخص ميان كشورها و 
: كشـور وجـود دارنـد، چهـار گـروه عـدد يكسـانى از كشـورها را ندارنـد 187چون . اند شده

 46پـايين  HDIكشور دارند و گروه بـا  47خيلى باال، باال و متوسط هر يك  HDIهای با  گروه
  .)ibid, 2011: 124( كشور دارد
بيستم و دهـۀ نخسـت  دوم سدo سعۀ انسانى در كل جهان در نيمهدر تو گيری چشم پيشرفت
انـدك در ايـن دوره بـه  بيشتركشورهای با توسعۀ انسانى. يكم وجود داشته است و سدo بيست

اند، اگرچه كشورهای بـا توسـعۀ انسـانى متوسـط پيشـرفت  متوسط توسعۀ انسانى رسيده سطح
كشـورهای بـا توسـعۀ انسـانى  1980-2011ى در طـول دورo زمـان. اند بيشتری از ديگران داشته

رشـد . اند درصد رشـد در شـاخص توسـعۀ انسـانى داشـته 48متوسط ساالنه  طور خيلى باال، به
متوسط ساالنۀ اين شاخص برای كشورهای با توسعۀ انسانى بـاال، متوسـط و پـايين بـه ترتيـب 

  .)Ibid.: 134( درصد 19. 1درصد و  31. 1درصد،  61: عبارتند از
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كشور جهـان از  46دهد كه هنوز  نشان مى 2009ول ضميمه گزارش توسعۀ انسانى سال جد
هـای  كشور توسعۀ انسـانى متوسـطى دارنـد كـه بحران 47برند و  توسعۀ انسانى اندك رنج مى

مطـابق همـين . اقتصادی جهان موجب افت اين شاخص در بسياری از اين كشورها شده است
جمهوری اسالمى ايران باالست و ايران هشتاد و هشـتمين جدول، شاخص توسعۀ انسانى برای 

  .است 0.707كشور جهان در اين شاخص بوده و عدد اين شاخص هم 
های كنونى توسعۀ انسانى وضعيت كشـورهايى همچـون  از سوی ديگر، هر چند با شاخص

 ، كويت و بحرين خيلى خوب است، اما نگاهى)اسرائيل(گر قدس اياالت متحده، رژيم اشغال
سو و عـدم اسـتقالل  روانى اين كشورها از يك -های نژادی و فقر و مشكالت روحى به تبعيض

گر لـزوم  واقعى اقتصادی برخى از اين كشورها مانند كويـت و بحـرين از سـوی ديگـر، نشـان
های ديگر رفاه مانند شاخص درآمد سرانه  بازنگری جدی در اين شاخص و برخى از شاخص

بنـدی آن اسـت كـه  ر ضـمن، يكـى ديگـر از مشـكالت ايـن طبقهد. باالی ايـن كشورهاسـت
بنـدی جديــد  كشـورهايى ماننـد امــارات متحـده عربـى، قطــر، بحـرين و كويـت در ايــن طبقه

يافتگى آن اسـت كـه  كـه يكـى از معيارهـای اصـلى توسـعه اند در حالى يافته تلقى شده توسعه
ت زمان معقـولى توليـد كنـد؛ ايـن كشور در هر شرايطى بتواند هر آنچه نياز مردم است در مد

در حالى است كـه كشـورهای مـذكور در صـورت قطـع شـريان نفـت و اخـراج كارشناسـان 
تری  های دقيق بنابراين، بايد شاخص. گردند انگليسى و آمريكايى به دوران بدويت عربى برمى

ه و گر، ننگ عدم استقالل كشـورهای زيرسـلط تدوين كرد كه ظلم و استثمار كشورهای سلطه
  .عيب عدم توليد ملى را نيز پوشش دهد

بدين ترتيب، مشاهده عملكرد توسعۀ انسانى در كشـورهای در حـال توسـعه و راهبردهـای 
دهــد كــه حتــى  المللــى و انديشــمندان توســعه نشــان مى های بين ارائــه شــده از ســوی ســازمان

به تعبير ديگر . اند ردهسازی علمى و پايداری را تجربه نك كشورهای با توسعۀ انسانى باال ثروت
راه و رسـم توسـعه و  -رغم توسعۀ انسانى باال يـا متوسـط در كشـورهای در حـال توسـعه  به -

كه درآمدهای ويژه نفتى يـا ديگـر درآمـدهای  ، همين رو اين از. اند پيشرفِت واقعى را نياموخته
گـزارش . شـود رو مى كند كشور با ركود يا رشد صفر يا منفـى روبـه خاص اين كشورها افت 

حـدود ) 1996نسـبت بـه سـال (سال گذشته  15دارد كه طى  بيان مى 1996توسعۀ انسانى سال 
انــد، رشــدى  كشــور جهــان كــه يــك ســوم جمعيــت كــره زمــين را در خــود جــاى داده 100

ها در  اند و بنابراين، گسترش دامنۀ انتخـاب انسـان سازی نكرده به اين معنا كه ثروت ؛اند نداشته
 ۀميـان رشـد اقتصـادى و توسـعاين گزارش افزوده است كه . ها وجود نداشته استاين كشور

طرفـه بـوده اسـت،  كـه رابطـه يـك اى وجود نداشته يا اين انسانى در بسيارى از كشورها رابطه



  1392 تابستان ،ولشماره ا، اولسال                                             110

 

يعنى رشد بدون توسعه انسانى بوده يا توسعه انسانى با انـدكى رشـد اقتصـادى همـراه بـوده يـا 
  .است اصًال رشدى وجود نداشته

، بيـان شـده اسـت كـه چنانچـه همزمـان بـا اقـدامات 1996 سـال در گزارش توسعه انسانى
 ،واقـع در. دهـد رخ مـى»  رشدى اشتباه « ها به كيفيت رشد توجهى نشود ناگزير اصالحى دولت

 4ريشـه ، بـى3آور ، خفقان2، ناعادالنه1اى الزم است تا از رشد بدون اشتغال گيرانه هاى پى تالش
���a�Ab4، ( دورى شود 5يهآت و بى :��:-��آمـده اسـت  2011در گزارش توسعۀ انسانى سال . )%
رغم بهبود در شاخص توسعۀ انسانى، اما نـابرابری درآمـدی بـدتر شـده و مقـدار انتشـار  كه به

يافتـه چهـار برابـر و مقـدار انتشـار ديگـر   اكسيد كربن توسط هر فرد در كشورهای توسعه دی
تقريباً دو برابر ديگـر كشـورهای در ...) مانند متان و نيتروژن مونوكسيد و( ای گازهای گلخانه

بنـابراين، اگـر ايـن كشـورها هـم . )Human development report, 2011: 23-24( حال توسعه است
محيطى جهـان بـدتر  يافته را تقليد كنند آيندo زيسـت بخواهند روش مصرفى كشورهای توسعه

  .از وضعيت كنونى خواهد شد

  بندی و نتايج جمع

های بزرگ دربارo توسعه  تعبير برخى انديشمنداِن توسعه، فاقد ايده ويكم ميالدی به قرن بيست
در واقع، تمدن غرب و مكتب ليبرال دمكراسـى ديگـر از . )Thorbecke, December 2006: 26( است

عه را در تسـخير هايى كه بتواند چند صباحى عقل نخبگان كشورهای در حال توس ارائۀ انديشه
مداران و  الگـوی توسـعۀ انسـانى آخـرين تيرهـای تـركش سياسـت. خود بگيرد نـاتوان اسـت

بررسى مفهـومى، . زنند انديشمندانى است كه در فضای غرب تنفس كرده و برای آن سينه مى
توانـد نيازهـای  دهد كه توسعۀ انسانى ناقص است و نمى نظری و عملكردی اين الگو نشان مى

  .شريت را برآورده كندواقعى ب
                                                        

  .كند زا ايجاد نمى هاى اشتغال اما فرصت ،به اين معناست كه اقتصاد در مجموع رشد دارد»  ن اشتغالرشد بدو «. 1
  .شوند تر و فقرا فقيرتر مى يعنى ثروتمندان غنى»  رشد ناعادالنه «. 2
رت با شكست يابد، ولى آزادمنشى يا دسترسى اكثريت مردم به قد كه اقتصاد رشد مى ستبه اين معنا»  آور رشد خفقان «. 3

هاى اقتدارگرايانه با هر نوع گـرايش و حركـت سياسـى و تقاضـا بـراى       هاى سياسى و نظارت محدويت. شود روبرو مى
  .ورزد مشاركت بيشتر اجتماعى و اقتصادى مخالفت مى

  .گيرد مىكند و يا آن را ناديده  به اين معناست كه دولت مركزى از رشد هويت فرهنگى جلوگيرى مى»  ريشه رشد بى «. 4
رشـد اقتصـادى   . بـرد  كند و از بـين مـى   هاى آينده را مصرف مى يعنى نسل فعلى منابع ملى مورد نياز نسل»  آتيه يرشد ب «. 5

كـردن   ها، انهدام تنوع زيسـتى و تهـى   ها، آلودگى آب نابودى جنگل سببسريع و بدون كنترل در بسيارى از كشورها 
  .است  كشور از منابع طبيعى شده
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ای بر مبنـای  در واقع، الگوی توسعۀ انسانى نيازهای انسان رها شده از هر قيدی را در جامعه
طلبى و مبارزه با باطل قرار است تأمين كند و بـه همـين  های سكوالر و بدون بينش حق آزادی

متغيـر مسـتقل  يـك عنـوان اين الگو وابستگى در نظام سلطۀ جهـانى را بـه. يابد هم دست نمى
گيرد و اساساً نظام سلطه را مشكلى از مشكالت كشورهای در حال توسعه  زا در نظر نمى درون

شده از سوی برنامه توسعه سـازمان ملـل   اين در حالى است كه مطابق آمارهای ارائه. داند نمى
هـای اقتصـادی و ركـود  متحد نابرابری ميان ملل و بـدتر شـدن محـيط زيسـت و حتـى بحران

  .يافته است  داری توسعه های بزرگ سرمايه گرانۀ قدرت جهانى برآمده از خوی سلطه
های سالم، عـادل و مسـتقل تفـاوتى  های فاسد، ستمگر و وابسته با دولت در اين الگو دولت

از الگويى كه متأثر از رويكرد نيازهـای . شان يكى باشد های توسعۀ انسانى ندارند اگر شاخص
های اخالقـى بـه رعايـت  د قابليت آمارتيا سن است و تنها گاهى توصـيهو رويكر ILOاساسى 

  .رود كند بيش از اين انتظار نمى حفظ محيط زيست، كاهش نابرابری و فقر مى
الگوی توسعۀ انسانى كه بر مبنای ليبرال دمكراسى غرب طراحى شده از آنجا كه بر محـور 

رو، مـدل  از ايـن. ها سازگار است ها و نظام مگردد با تمامى رژي طلبى و مبارزه با باطل نمى حق
شماری از مسيرهای دستيابى  يگانه يا نسخۀ متحدالشكلى برای موفقيت وجود ندارد و تنوع بى

  .به توسعۀ انسانى وجود دارد
های توسعۀ انسانى بـااليى  يافته كه شاخص داری توسعه فرهنگى سرمايه -های اجتماعى نظام

لحاظ آموزش، بهداشـت و درآمـد در بـاالترين سـطح قـرار دارنـد و اند و از  را بدست آورده
 -با وجود توسعۀ انسانى متعارف بسـيار بـاال  -اند  های انتخاب مردمشان را گسترش داده گزينه

تنها از منظر دين كارنامۀ خوبى ندارند، بلكـه چـون شـيطان را در سـطح رفتارهـای ُخـرد و  نه
بنابراين، چنين توسـعۀ . اند های مورد غضب پروردگار عالم اند، از نظام كالن خود حاكم كرده

  .تواند الگوی جوامع دينى باشد ای هرگز نمى انسانى با چنان نمره
های انسـانى در  ها و ارزش رعايت جنبه: يعنى به صورت صفت و موصوف» توسعۀ انسانى«

اسـت و بـه  شـرشود شرايط اجتماعى زندگى ب در اين صورت، آنچه متحول مى. فرايند توسعه
مسـتلزم  شود، مگر آنچه تحول شـرايط اجتمـاعى زنـدگى تحول خود انسان چندان توجه نمى

ای داشـته باشـند كـه افـزون بـر پيشـرفت  خواهنـد توسـعه اما كشورهای اسالمى مى. آن است
های اقتصادی، سياسى، اجتماعى و فرهنگى، انساِن اين جامعه را نيز متحول كرده و  نظام  خرده
  .ات طيبه برساندبه حي

هــای دينــى  ســكوالر اسـت و نســبت بــه ديـن و ارزش» توســعۀ انسـانى متعــارف«محتـوای 
ای دينى خواهد شـد، امـا  اگر جامعه ديندار باشد، محتوای توسعه نيز تا اندازه. تفاوت است بى
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توسعۀ انسـانى ماننـد ديگـر . چنان غيردينى خواهند بود سيستم و نهادهای اصلى اين جامعه هم
ويكردهای كنونى توسعه به علل بنيادين و علل و عوامل اصلى و مستقيم توسعه توجه كـافى ر

كـه مشـكل اصـلى در همـين نقطـه  در حالى. كنـد نيافتگى را تحليـل نمى  ندارد و مسئلۀ توسعه
ماندگى كشورها نداشـته باشـيم و تنهـا بـه آرزوهـا و  شناسى درستى از عقب اگر آسيب. است

پـس از الگـوی توسـعۀ . شـود در مسير توسعه تكيه كنيم مسـئله حـل نمىبسط خواست انسان 
انسانى، دو رويكرد حكمرانى خوب و سرمايه اجتماعى به الگوهای توسعه اضافه شـده كـه از 

  .گيرد الگوهای گذشته سرچشمه مىبودن  ناقص
مشاهده عملكرد توسعۀ انسانى در كشورهای در حـال توسـعه و راهبردهـای ارائـه شـده از 

دهد كه حتى كشورهای بـا توسـعۀ  المللى و انديشمنداِن توسعه نشان مى های بين سوی سازمان
رغـم  بـه تعبيـر ديگـر، بـه. انـد سازی علمى و پايداری را تجربـه نكرده انسانى خيلى باال ثروت

توسعۀ انسانى باال يا متوسط در كشورهای در حال توسعه راه و رسم توسعه و پيشرفت واقعـى 
كه درآمدهای ويژه نفتى يا ديگر درآمدهای خاص اين  ، به محض اينرو اين از. اند ختهرا نيامو

  .شود رو مى كند كشور با ركود يا رشد صفر يا منفى روبه كشورها افت 
شناسـى  بنابراين، جای ايـن پرسـش هسـت كـه چـرا كارشناسـان علـوم اقتصـادی و جامعه

 oكننـد و  و محتـوای نـاقص آن اعتـراض نمى »توسعۀ انسانى«كشورهای در حال توسعه به واژ
گردنـد  دنبال واژه، محتوا و الگوی مستقل بومى، مردمى، عادالنه، عزتمندانه و حكيمانه نمى به

هـا و  ماندگى دائمى فقدان توسعۀ انسانى خيلى باالی متعلق به غربى و خود را از حقارت عقب
يت، عقالنيت، انصاف با ديگر ملـل و هايى برای معنو چرا شاخص. كنند وابستگانشان رها نمى

  كنند؟ ستيزی و مبارزه با باطل، ايجاد نمى ظلم
كردن توسعۀ انسانى سرچشمه گرفته از اسـتثمار و  هايى تدوين شود برای منفى اگر شاخص

تحقير ملل ديگر آيا باز هـم برخـى كشـورهای غربـى و اسـرائيل غاصـب از شـاخص توسـعۀ 
هايى تدوين شود برای نمـره منفـى دادن  اهند شد؟ اگر شاخصانسانى خيلى باال برخوردار خو

ها آيـا بـاز هـم كشـورهايى چـون بحـرين، امـارات  پذيری كشورها از ابرقدرت به درجۀ سلطه
متحده عربى و قطر شاخص توسعۀ انسانى خيلى باال خواهند داشت؟ و باالخره، اگـر تعريفـى 

درجۀ سهم كار و سرمايۀ هر شـهروند و بنگـاه  از توليد ملى ارائه شود و استقالل كشورها را با
های چنـدمليتى از  ای كه سهم بنگاه دو سنجيد آيا باز هم كشورهای در حال توسعه  ملى از اين

داران داخلى است از شاخص توسعۀ انسانى  شان بيش از سهم كارگران و سرمايه كار و سرمايه
  باالتری برخوردار خواهند شد؟
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