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شنهادیو پیتوسعه انسانينقد الگو
یاصالحيراهبردها

4/3/1391تاریخ تأیید:3/7/1390تاریخ دریافت:
*انیناصر جهان____________________________________________________________________

چکیده
در حال توسـعه  يکشورهايو کمال الزم براافاقد محتو،يریو فراگتیمحبوبرغمبهیتوسعه انسانيالگو

اماکند بیالگو ترغنیکردن ادنباليکشورها را برانیاتوانست1971در سال الحقاست. هرچند محبوب
نمانـده اسـت.  یاز آن بـاق يزیـ چيتکـرار يبـه جـز شـعارها   گـر یماجرا، دنیپس از حدود چهل سال از ا

توانـد یمـ تیشـده بـه بشـر   ارائـه یتوسـعه انسـان  يالگوایاست که آنیایاکتشافقیتحقنیایپرسش اصل
يگـردآور هدر مرحلـ قیـ باشـد؟ روش تحق رانیـ اژهیوبهیاسالميکشورهاياز توسعه برایمناسبيالگو

عمل خواهد شد. یلیبه روش تحلهتوسعهاياست و در بحثياکتابخانهایياسناد،اطالعات
یو شاخص توسعه انسـان ستیحق و باطل قائل ننیبیالگو تفاوتنیکه ادهدینشان مقیتحقيهاافتهی

.استسالم، عادل و مستقل يفاسد، ستمگر و وابسته از کشورهايکشورهاصیفاقد تشخ
توسعه، توسعه انسانی، عدالت، کشورهاي اسالمی، ایران.واژگان کلیدي:

,JEL:Z12بنديطبقه A13, B41.

:Email.فرهنگ و اندیشه اسالمیپژوهشگاه علمی گروه اقتصاد . عضو هیئت* Nhj1337@Yahoo.com.
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مقدمه
و توسعه را از دست داده است و مشـغول  شرفتیبزرگ پيهاشهیو اندهادهیجهان امروز ا

یتوسـعه انسـان  يمربوط به توسعه است. امروزه الگـو یستمیقرن بياهشهیتکرار اندهارائ
مـارس  23اسـتانبول،  هیـ شـفابخش نـدارد. اعالم  يهـا و نسخهیشمولجهانيادعاهاگرید

ـ با«يتکـرار يجـز شـعارها  يزیـ چیتوسـعه انسـان  ین اجتمـاع جهـان  ینخستدر 2012 دی
بـه  »میرل کـرده و کـاهش دهـ   را کنتـ یجهـان یطیمحستیو زوال زیاجتماعيهاينابرابر

حـل شـوند،   گفتـه  پـیش مشکالت ییهااستیچگونه و با چه سنکهیاست. ااوردهیارمغان ن
اوالف ژورونداشـت.  واهـد نخياالن روشن است کـه دسـتاورد  نیاز هماماشده ییادعاها

:دیگویتوسعه برنامه توسعه سازمان ملل متحد ميهااستیسهادارریمد
کـه  میـ ادهیشـن عـت یاز طبیشـفاف ي، اخطارهـا 2012زمان از سال نیا او ت2011در سال 

ياخطارهـا هیرا تحت فشار قرار داده اسـت، درسـت شـب   شیمرزهايبا خودپسندتیبشر
هـا و کـار شـرافتمندانه،    کـه حقـوق بشـر، عـدالت، فرصـت     میادهینکه از جوامع شیشفاف

کننـد یرا درخواسـت مـ  ياداز لحـاظ اقتصـ  تیریقابـل مـد  يبه سالمت و انـرژ یدسترس
)http://hdr.undp.org/en/humandev/forum2012(.

و یاجتمـاع ،یطـ یمحسـت یزيبـا یزهـاي هدفنیاانیکه پس از بنجاستیاما جالب ا
گـر و عملکـرد   سـلطه یالمللنیبنظام یکنونيهاشهیبا اندکندیکه ارائه میحلراهياقتصاد

از سرتاسـر  یسـازان میتصمازمندیموفق نیدهپاسخ: «دیگویمياست. ورممکنینظام غنیا
هرا که همـ ياندهیاست تا گرد هم آمده و آيو اقتصادیاجتماع،یطیمحستیزيهابخش

.)همان(» خلق کنندمیخواهیما م
، گـزارش توسـعه   1990یگزارش توسـعه انسـان  نینخستسال از ستیباز گذشت پس 

عـدالت و  ،کـه بتوانـد رشـد   یحلـ کـه مـا هنـوز راه   رددایاعـالم مـ  حـاً یتلو2010یانسان
ـ . امیندار،ق کندرا محقّشدهیطراحخوبیبخشيهااستیس 114گـزارش در صـفحه   نی

که: کندیخود اعالم م
اسـت.  ییابتدا،یتوسعه انسانيردرآمدیغهايعدرشد و بنیبدهیچیما از ارتباطات پكدر

اسـت کـه از رشـد عادالنـه و     یدرون چـارچوب ادغـام ازمنـد ینیتوسـعه انسـان  هايهدف
هشدکهنههاياز بحثپرهیزازمندیکند. ما نتیحماشدهیطراحخوبیبخشيهااستیس

يهـا ياسـت گسـترش آزاد  یاتیـ . آنچه حمیهستتعدالتیاولوایرشد تیمربوط به اولو
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Human Development Report(استمردم یواقع (HDR), 2010, p.114 .(
جهان و نظـام  يسکوالر کشورهايهامردم چگونه با نظامیواقعيهايگسترش آزاداما

است کـه جهـان سـکوالر پاسـخ     یپرسشنیحاکم بر جهان ممکن است؟ اياستکبارهسلط
توسـعه  يالگوایکه آمیدهیپرسش پاسخ منی، به اروپیشمقالهدردهد.ین نمه آبیدرست
یاسـالم يکشـورها ياز توسـعه بـرا  یمناسـب يالگـو واندتیمتیشده به بشرارائهیانسان

باشد؟یاسالمرانیاژهیوبه
هاياست و در بحثياکتابخانهایياسناد،اطالعاتيگردآورهدر مرحلقیتحقروش

جهـت  قیـ تحقنیـ روشمند اطالعـات ا پردازشعمل خواهد شد.یلیتوسعه به روش تحل
کـه ابتـدا   اسـت صـورت  نیه ابیتوسعه انسانيالگويبه اکتشاف عدم توانمندیابیدست

نیـ که چـرا ا شودیسپس مشخص م؛شدهنییتبیتوسعه انسانیو چگونگییچرا،یستیچ
صورت است:نیه اپردازش روشمند مقاله بست؟یالگو توانمند ن

ق؛یتحقهنیشیو پاتیادب.1
؛یتوسعه انسانیستیچ.2
؛یتوسعه انسانییچرا.3
؛یتوسعه انسانیچگونگ.4
؛یتوسعه انسانيالگويعدم توانمندییچرا.5
.گیريهجیو نتيبندجمع.6

پژوهشنهیشیپادبیات و 
آثار نی. اهم ااستشمار و محدود انگشتیتوسعه انسانيالگويعدم توانمندهدربارمقاله

ند از:هستمتعارف عبارتیانسانهبا توسعیدلو هميسازگارهدرجبیترتبه
اخالقـی  -انسـانی ه توسـع شـاخص «در مقالـه  ، )1382(ف.اُتیتـی سـعیده، و همایون.ا.در

ـ با اسـتفاده از مع »)OIC(اسالمیکنفرانسسازمانکشورهاي (حفـظ  عتیمقاصـد شـر  اری
ي. شـاخص مـاد  ددهنیارائه میفیو کينسل و مال) دو نوع شاخص ماد،عقل، نفسن،ید

یفـ یسـالمت؛ امـا شـاخص ک   درآمـد، آمـوزش و   یعنی؛استیهمان شاخص توسعه انسان
يها]، ارزشینیو دولت دینظام حقوق،بودن مذهبانی[نماند از: نفوذ مذهبهستعبارت

سـندگان، ینودیـد محیطـى. از  یستهاى زخانوادگى، مشارکت، دموکراسى، آزادى و نگرانى
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) HDRS(یتوسعه انسانيهادر گزارششدهانتخاببا مفهومانسانیهتوسعاسالمیمفهوم
بر این، ندارد. افزونشود، تفاوتیمیچند بعد دیدهدر بردارندهصورتبهانسانیهتوسعکه

ن برداشـت و اسـالمی چند بعـدي هتوسعنگرشبینشباهتیبنابر  تـوان مـی از توسـعه سـ
،گانسـند ینودگاهیاز دقرار دارد.مرکزيها در جایگاهانساننیز رفاهدر آنکرد کهاستنباط

يسـازگار شـود. و  اسـالمی چـارچوب درونتواند بسـیار خـوب  میسن» قابلیتینگرش«
فرایند اینبیند و توفیقمیبشريکارايهايدر قلمرو انتخابپیشرفتصورترا بهتوسعه

دارد کـه بسـتگی یهـای سیاسـت و اجـراي در انتخـاب توسعهنظرِمدنفعانِذيمشارکتبه
افـزایش صـورت بـه بـر آن سـن کهیابد. مشارکتیارتقا میتوسعههايآن، سیاستهوسیلبه

.استجامعههتوسعاصلیهوسیلو هممهمهدفهمکند،تأکید میانسانآزادي
یانسـان شـرفت یشـاخص پ نیتـدو یشناسـ روش«) در مقالـه 1390(یمحمدجواد تـوکل 

یو پژوهشـ نیشـ یپپـژوهش هـاي هجید که با استفاده از نتکوشمی»یراساس گفتمان قرآنب
یمورد بررسـ رایقرآنفتمانبراساس گیانسانشرفتیشاخص پنیتدویشناسروشگر،ید

توانمنـدي  فیاز بـازتعر یناشـ نیشـ یهـاي پ نوشته با پـژوهش نیای. تفاوت اصلدهدقرار 
متشـکل از  هجامعـ کـرد، یرونی. براساس ااستیانسانهوسععد چهارم تعنوان ببهیاخالق
بلکه عناصر دانش، سالمت و ثـروت  ست؛ینشرفتهیهاي آگاه، سالم و پردرآمد الزاماً پانسان

هـاي بشـري شـوند. در نگـرش     سقوط تمـدن سرانجامغفلت انسان و سببتوانندیمیحت
دیـ اساس، بـا توجـه بـه تأک   نیر اشدن انسان است. بخداگونهشرفتیعد چهارم پب،یاسالم

ینقشـ یتوانمنـدي اخالقـ  وهـا افول تمدن،ینیو دیاخالقهايشهیبر رکریمقرآناریبس
و یهـاي اجتمـاع  افراد جامعه با کاستن از تنشیدارد. توانمندي اخالقشرفتیدر پلیبدیب

.کندیجامعه کمک مشرفتیبه پیعجمهیروحپدیدساختن
يتوانمندسـاز یاصلکردیرودییاول و دوم ضمن تأيهامقالهسندگانینوبیترتنیاهب

کـردن توسـعه   یرا روش اسـالم یاخالقـ يبحث اخالق و توانمنـد ،متعارفیتوسعه انسان
.دانندیمیانسان

محور در جامعه توسعه انسانيهاشاخص«مقاله ) در 1386(اشکذريانیلیمحمدجمال خل
اسـتنباط  هـا تیو روایقرآنيهامعقول که از آموزهاتیحاریبا مع»اسالمیمطلوب و آرمان

اسالم و رمحوانساندگاهیدنیبزی. تماپردازدیمتعارف میتوسعه انسانيالگویبه نف،شده
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به رشد و دنیرسيبرايکاربرديهااستیو سیباعث تفاوت در مقررات حقوقسنایآمارت
يباشند و برایبه آنچه راضیابیجامعه در دست، افراد سندگاهی. براساس دشودیتوسعه م

در گسـتره انتخـاب افـراد،    يآزادتیمحـدود گانهیند و هستآزاد،آورددیپدتیآنها مطلوب
يزیتمـا یخرد و کالن توسـعه انسـان  يهاشاخصنیبسندهیاست. نوگرانیديسلب آزاد

که:باور داردو شودیقائل نم
مطلوب اسـت کـه   يبلکه عمرستینشرفتیخص پهدف و شا،خوديبه خودعمرطول 

باشد و هر زمان که عمر انسان بـا متابعـت از   یحق تعاليهمراه با اطاعت و کسب رضا
آن مطلـوب اسـت  افتنیـ انیـ شـدن و پا شـود، کوتـاه  دهینفس به فساد کشـ يو هواطانیش
).68ص، 1386اشکذري، خلیلیان(

هتوسـع ياقتصـاد يهـا شاخص«)، در مقاله1387(يمحمدرضا احمدوپورفرینقاهللایول
اسـاس  رابه قرب حـق دنیحق و رستیکسب رضا،ياسالم، خدامحوردگاهیاز دیانسان
ـ بـر عقـل   یغربـ شـه یدر اندژهیوـ بهجیراهتوسعدانند.میاسالم دگاهیداز یانسانهتوسع
،یهسـت قـت یقحنیـی کشـف و تب يکه بـه جـا  یعقل؛استيهمان عقل ابزارایادیبنخود
جهـت اسـتخدام و   رهـا ها و ابزاروشيسازنهیبهيبراگرايماديهادر دست انسانيابزار
.استيمادیدر زندگشتریبرییساختن تنوع و تغو فراهمعتیطبشتریبيوربهره

بـاور دارد نکتـه اسـت کـه    نیـ در اگفتـه  پیشيهارو با مقالهشیپقیتحقهتفاوت عمد
اساساً ،شده استزی) تجوریفقيکشورهاژهیوجهان سوم (بهيکه برایتوسعه انسانيالگو
یالگو تفـاوت نیکه ادهدینشان مقیتحقيهاافتهیرا ندارد. ياحل مشکالت توسعهتیقابل

فاسـد،  يکشـورها صیفاقـد تشـخ  یو شاخص توسـعه انسـان  ستیحق و باطل قائل ننیب
يهااست که آموزهیدر حالنی. ااستستقل سالم، عادل و ميستمگر و وابسته از کشورها

دارند.دیو مبارزه با باطل تأکقاز حيرویبر پیاسالم

یتوسعه انسانیستیچ
:کندیمفیگونه تعرنیرا ای) توسعه انسانUNDPبرنامه توسعه سازمان ملل متحد (

د ایـن  چنـ یابـد. هـر  توسعه انسانی روندي است که طی آن امکانات افراد بشر افزایش مـی 
سـطوح توسـعه، مسـئله    تمـام تواند اساساً دچار تغییر شود اما درامکانات با مرور زمان می

یابی بـه  از: برخورداري از زندگی طوالنی همراه با تندرستی، دستتبراي مردم عبارت اس
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ه این سـه  کبه منابعی که براي پدیدآوردن سطح مناسب الزم است. چنانرسیدندانش و توانایی 
نیافتنی خواهد بـود امـا   هاي دیگر زندگی دستن غیرقابل حصول بماند، بسیاري از موقعیتامکا

هاي دیگري نیز نزد مردم ارزش باالیی دارنـد؛  یابد. انتخابنمیهجا خاتمتوسعه انسانی به همین
یـابی بـه نقشـی    اقتصادي، داشتن موقعیت و فرصت براي دستمانند آزادي سیاسی، اجتماعی و

شـده حقـوق انسـانی تضـمین   سـازنده، برخـورداري از حیثیـت و منزلـت شخصـی و     خالق و
)UNDP, Human Development Report, 1990, P.10, BOX 1.1(.
مفهـوم  نیترو گستردهنیتراز جامعیفیتعریتوسعه انسان،یبه لحاظ مفهومحقیقتدر 

علـوم  انورهشـ یاندگـر یان و دو اقتصاددانلسوفانیفدگاهیبراساس دتواندیرا میرفاه انسان
هايعـد هـا و ب عبارت است از: فوران جنبـه یتوسعه انسانب،یترتنیه اارائه دهد. بیانسان

ـ به اطالعـات، مشـارکت، ماه  یسرپناه، دسترسه،یآموزش، تغذت،مرتبط با سالم نظـام تی
nاز شیبنتوایمینظر مفهوم. از نقطهگریديزهایچياری) و بسيو آزادیدمکراسه(درج

در نظر گرفتیتوسعه انسانيعد براب)Thorbecke, December 2006, p.30به ی). حت
یلـ یو تحلیمطالب اطالعاتهیتهيبرایگاهیپا،یانتوسعه انسيهاگزارشسنایآمارتریتعب
سـن  ایآمارته(مقدمپدید آوردیانسانیگوناگون زندگهايعددر ارتباط با بیو متنوعیغن
:  سدینویمي). و2010سال یگزارش توسعه انسانبر 

دیـ تولماننـد (ياقتصـاد شـرفت یپیسـنت يهااز شاخصیفقط بر تعداد کمنکهیايجابه
همند از ثروت اطالعـات دربـار  نظامینییتبیسرانه) تمرکز شود، توسعه انسانیناخالص مل

،بـرد یلـذت مـ  یذاتـ يهايدو از چه آزاکندیمیچگونه زندگيابشر در هر جامعهنکهیا
(همان).ارائه کرد

را بـر یتوسعه انسانکردیرويو رهبرتیریمدسنایآمارتدوست یپاکستانالحقمحبوب
داشـت و  يمتعـدد يهـا فیـ هـا و رد کـه سـتون  یرفـاه انسـان  هـاي عهده گرفت و جدول

ا شـاخص  ب،سخت بوداریبسیو درآمد ملیناخالص ملدیتولکردنش با شاخصنیگزیجا
ـ  نیگزی) جـا HDI(یمانند شاخص توسـعه انسـان  ياساده ـ ترتنیـ ه اکـرد. ب شـاخص  بی
و هیـ شد که فقط بر طـول عمـر، آمـوزش پا   یطراحGNPآشکار بیرقهبه مثابگفته پیش

نـدارد کـه شـاخص توسـعه     یتعجب: «سدینویمسنایآمارتدرآمد حداقل تمرکز کرده است. 
GNPیخامهیشباشیمشهور و متداول شده و ناپختگیلیخیعمومهايدر بحثیانسان

(همان).است
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بـودن  قبلـه «و » نخبگـان يسـاز آرام«شد تـا دو کـارکرد   یطراحیشاخص توسعه انسان
ـ لـش ا کارکرد اون،یبنابرا؛کرده و تداوم ببخشدیاتیرا عمل»هاشرفتهیپ ـ بـود کـه د  نی دگاهی

جهان یعلوم اجتماعوراناندیشهگریانان و دها، اقتصاددمردان، رسانهدولتگذاران،استیس
ـ تنیپل اسـتر *کند؛لیتعدکالیرادهايرییسوم را نسبت به تغ بـر کتـاب   گفتـارش شیدر پ

راهاز ياو توسعهیطیمحستیزيهایادغام نگرانبارهدريبر ابتکار ودیبا تأکالحقمحبوب
:سدینویمداریپایقراردادن مردم در مرکز توسعه انسان

ملل 1972سال فرانسکنيو1971بود. در رومندیناریبسالحقمحبوبیقدرت اقناع
اسـترانگ سیمـور وسـیله بـه را کـه  یانسـان طیمحـ سـت یزبـاره متحد در استکهلم در

خـارج شـوند  خواستندیدر حال توسعه ميشده بود، نجات داد. کشورهایدهسازمان
)Mahbub ul Haq, 1995, p. Viiii.(

یسـطح رفـاه انسـان   نیبـ سـه یبود کـه هنگـام مقا  نیا»هاشرفتهیبودن پقبله«کرد کاراما
بـه سـمت   هـا یحرکت دومراهدر حال توسعه همواره يو کشورهاافتهیتوسعهيکشورها

طـول عمـر،   يهـا بودنشان با توجه به شاخصه و قبلهشتدايباالترهباشد که نمرییهایاول
است.و درآمد حداقل محرزه،یآموزش پا

در »هـا شـرفته یبودن پقبله«و » نخبگانيسازآرام«ينظر از کارکردهاصرفر،یتقدهربه
کـه  اسـت سـن ایـ آمارتمفهـوم  نیـ ايدیکلپردازهیگفت که نظردیبا،یتوسعه انسانيالگو
ـ بـر ا سـن . رویکـرد  کـرد کارکرد و فرصت را مطرح ت،یقابلمیمفاه اسـاس اسـت کـه    نی

شـود کـه افـراد    متفاوتی دارند و همـین تفـاوت باعـث مـی    کردهايملهاي فردي، عقابلیت
باشند. این نگاه به توسـعه انسـانی،   شتهقابلیت یکسان از شاخص رفاه و آسایش متفاوتی دا

ماننـد هاي رفـاهی  تنها به کیفیت و ویژگیمعنا که نهینه ادهد؛ بها را تغییر میجهت تحلیل
هاي ممکنی اسـت کـه در   دارد بلکه دربردارنده فرصتجهدرآمد، آموزش، بهداشت و ... تو

هاي هاي افراد و ویژگیبنابراین بین فرصت؛هاي خاص در دسترس افراد قرار داردموقعیت

رهبر پیشگام نگرش توسعه انسـانی شـد، صـداهاي    الحقمحبوبدر آن زمان که «نویسد: میآمارتیا سن. *
ال ارائه تر را متقاضی بود و در حشده نگرشی گستردهاز معیارهاي اقتصادي متعارف ارائهمتعدد نارضایتی

گیـر، امکـان   بـا بصـیرت چشـم   محبـوب طـور سـاختاري تغییـر دهنـد.     مطالبی بودند که راه توسعه را به
زمان عملی و جامع باشد انداز وسیع جایگزینی که همکردن این ابتکارات را به سمت توسعه چشمکانالیزه

).2010(مقدمه آمارتیا سن بر گزارش توسعه انسانی سال » مالحظه کرد
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هـا و  تحـت تـأثیر ویژگـی   تشـد بههاي در دسترس افراد آنها ارتباط وجود دارد و فرصت
).1386،ي(محمودکیفیت آنها است

منـد  کـه مـردم از آنهـا بهـره    یواقعـ يهـا يبسـط آزاد ندیثابه فرا، توسعه به مسننظر به
توسعه در نظـر گرفتـه   یو هم ابزار اصلهیعنوان هدف اولهم بهياست. بسط آزادشوندیم
یدر بررسـ يآزاد»ينقـش ابـزار  «و » بخشنقش قوام«بیبه ترتتوانیدو را منی. اشودیم

ـ بـه ح دنیدر غنـا بخشـ  یاساسـ يآزادتیبه اهميبخش آزادقوام. نقش دیتوسعه نام اتی
ـ اوليهـا تیـ شامل قابلیاساسيهاي. آزادشودیانسان مرتبط م در ییتوانـا ماننـد اسـت هی

ریـ ومو مـرگ ریزپـذ یامـراض گر ،یناکافهیتغذ،یگرسنگهمچون ییهاتیاز محرومپرهیز
و شـمردن،  نوشـتن  ،خوانـدن ییکـه بـه باسـواد بـودن و توانـا     ییهـا يآزادزیزودرس و ن

ـ . در اشـود یمـرتبط مـ  ...بـدون سانسـور و   انیـ و ابزار بیاسیاز مشارکت سيمندبهره نی
، 1381(سن، استیاساسيهايآزاددیگرو نهایبخش، توسعه شامل بسط اانداز قوامچشم
اسـت کـه   يعـدم آزاد هعمديهاطرد سرچشمهازمندی، توسعه نسننظر ). به60و 18صص

ـ انـدك و ن ياقتصـاد يهـا فقر، استبداد، فرصـت از: هستندعبارت منـد نظـام تیـ محرومزی
فـراوان يهـا دخالـت ایـ ينابردبـار زیو نیامکانات عمومپدیدساختنغفلت در ،یاجتماع
,Ishikawa(کنندهسرکوبيهادولت 2002, pp. 262-8.(

ه ، توسعه انسانى هدف نهایى توسعه اقتصادى است، هـدف اصـلى توسـع   سندگاهیاز د
دو ند امـا ایـن  هسـت افزایش درآمد و گسترش اشتغال ضـرورى .مند ساختن انسان استبهره

هـاى انسـان و گسـترش    ند و نه هدف آن. هدف توسعه پرورش قابلیـت هستوسیله توسعه
سـالم و  ،ی، برخوردارى انسـان از زنـدگى طـوالن   محبوب الحقنظر ست. بهي اهاى وامکان

جامعـه مـدنى دموکراتیـک هـدف نهـایى توسـعه اسـت       خالق در محیط زیستى غنى و در
).21و 16-15، صص1377،یکنلو مکنیفی(گر

انسـان بـه   یابیـ و دسـت تیاسالم، توسعه معنودگاهیاز ديتوسعه اقتصادییهدف نها
و یزا، عادالنـه، مشـارکت  مسـتقل، اشـتغال  يرشـد اقتصـاد  ،راهنیاست البته در ایقرب اله

).265-211ص، 1382ان،یجهان(زندیرقم مزیا نریرفاه انسانداریپا
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یتوسعه انسانییچرا
یصـ یسـابق توسـعه چـه نقا   يو الگوهـا دیظهور رسـ هچرا به عرصیتوسعه انسانيالگو

کردند؟جابیرا ایداشتند که ضرورت وجود توسعه انسان
ه کننـد مشاور مخصوص مدیر برنامه توسعه سازمان ملل و مـدیر هماهنـگ  محبوب الحق

کند:را چنین بیان مى» توسعه انسانى«توجه به علتن گزارش توسعه انسانى نخستی
یعنـى  ؛پیش گرفته، به بدفرجامى رسیده است-تا به امروز نیز -اقتصاد توسعه با راهى که 

غایت انسانى خود را از دست داده و از انسـانیت بـرى شـده اسـت. ایـن بیراهـه       ماهیت و
هاى درآمد ملـى از خـود   شدن به سنجش حساباست که با دل مشغولبار نتیجه آن تأسف

پس تأکیدى که اینک بر توسعه انسانى که در سـالیان اخیـر   ؛زندگى انسان غافل مانده است
تـوجهى  ناپـذیر و بـى  اعتراض به این غفلـت توجیـه  حقیقت شود، در مطرح شده است، مى

).15(همان، صنابخشودنى است
گونـاگون رشـدمحور و   يدو دسـته الگوهـا  یتوسـعه انسـان  يگواز الپیشحقیقتدر 
اش ارزنـده قیدر تحقثوربککیارمطرح شدند. 1980ـ1950هاز دهبیمحور به ترتعدالت
و نظـام  يو کـاربرد ينظـر يهـا را به لحاظ هدف، راهبرد، مـدل يتوسعه اقتصاديالگوها

,Thorbecke(کرده استلیو تحلیقابل دسترس نقد، بررسيآمار 2006, p.3-19.(
متعـارف توسـعه را   راهوجـود داشـتند کـه    يدینااميکشورهاسو،کیاز 1990هدهدر

گـر، یديو از سـو *توسـعه بودنـد  کـال یگوناگون راديهاراهو به دنبال دندیدیناهموار م
کردن جهان و یقطبدنبال تکبهيشورويبودند که با سقوط امپراتوريگرسلطهيکشورها

را یتوسـعه انسـان  يالگـو ؛ بنابراینبودندیدمکرات و انسانيارهگذشته با چههوم سلطتدا
تیـ کـرده و از آن حما زیو تجـو قیتشـو ،شدهیغرب طراحیدمکراسبرالیليکه بر مبنا

کشـورها  تمامکه با یگوناگون و مقطعيهااستیسزیآن نکامیابیق و تحقّراهکردند و در 
برنامـه توسـعه سـازمان    ریمدکالركهلنباشد ساالنه ارائه کردند. داشتهيسازگاريحدتا

از رهبر پیشگام نگـرش توسـعه انسـانی شـد، صـداهاي متعـدد نارضـایتی       الحقمحبوبدر آن زمان که . *
تر را متقاضی بود و در حال ارائه مطالبی بودنـد کـه   شده نگرشی گستردهمعیارهاي اقتصادي متعارف ارائه

هیه مطالب اطالعاتی هاي توسعه انسانی پایگاهی براي تطور ساختاري تغییر دهند. گزارشراه توسعه را به
و تحلیلی غنی و متنوعی درباره بعدهاي گوناگون زندگی انسانی پدید آورد (مقدمه آمارتیا سن بر گزارش 

).2010توسعه انسانی 



می
سال

اد ا
تص

ی اق
هش

پژو
ی 

علم
مه 

صلنا
ف

 /
یان

جهان
صر 

نا

44

ـ بـودن ا بـودن و روشـنفکرانه  یبخواهبر دل2010یگزارش توسعه انساننیملل در تدو نی
يشماریکه تنوع بکنندیسال گذشته آشکار مچهليهاداده: «سدینویکرده و مدیالگو تأک

يبـرا یمتحدالشـکل هنسـخ ایگانهیوجود دارد: مدل یبه توسعه انسانیابیدستيهاراهاز 
انـد کـه   ادعـا کـرده  یبرخالبته.)2010ی(مقدمه گزارش توسعه انسان»وجود نداردتیموفق

،اوالًامـا شده استیتوسعه انسانيشدن الگوشدن و عادالنهیشرقباعثسنایآمارتاندیشه
از یشـدن برخـ  گنجانده،اًیثان؛نشده استهیالگو تعبنیدر اوييهاهیو نظرهااندیشهتمام 
ـ برابـر و توز يهـا فرصـت سـاختن فـراهم مانندعدالت هايبحث باعـث مجـدد درآمـد   عی

سـبب رالـز عـدالت  هیـ شـدن نظر که گنجاندهيطورهمانشود،یشدن کامل الگو نمعادالنه
نشده است.یرفاه غربيهاشدن عملکرد دولتعادالنه
يهـا گسـترش انتخـاب  یچند بـه لحـاظ مفهـوم   هریتوسعه انسانيالگوریتقدهربه
کـرده اسـت امـا    دیتأکشیهاتیبودن انسان و قابللهیرا مطرح کرده و بر هدف و وسیانسان

غـرب تـنفس   یدمکراسـ بـرال یسلطه و مکتب لیدر چارچوب نظام جهاننکهیبا توجه به ا
فاسـد،  يهـا بـه دولـت  ياکه لطمهیمنرهطلباناصالحيهااستیاز قالب سگاهچیه،کندیم

ـ بـه رعا یاخالقـ يهاهیتوصیو فقط گاهشودیخارج نم،ستمگر و وابسته وارد نشود تی
.کندیو فقر ميکاهش نابرابرست،یزطیحفظ مح

یتوسعه انسانیچگونگ
وسـیله بـه کـه  ییداشته باشد و معـدود راهبردهـا  یگوناگونيهاراهتواندیمیتوسعه انسان

است که بر ییهاهیتوصشتریب،ارائه شدهینلیکمکو نیفیگرتوسعه مانند نوراهشیاندیبرخ
ـ  نیـ خـدمت ا نیشـتر ی. بکنـد یمدیتأکيرشد اقتصادراهآموزش و سالمت در  هالگـو ارائ

اریاسـت کـه صـد البتـه خـدمت بسـ      یشـاخص توسـعه انسـان   هارائوانهیساليهاگزارش
.باشدیمینسانجوامع ايایدنيبراياارزنده

ساله21یتوسعه انسانيهابه گزارشینگاه
شـدند. از سـال   رو روبهیگزارش توسعه انساننیکمیو ستیبا بایدنيکشورها2011سال 
کاوش کرده است:لیذيهاچالشبارهدریتوسعه انسانيهاگزارش1990

آب و راتییـ آب، تغیابیـ کمشدن،یجهان،یفرهنگيحقوق بشر، آزاد،یدمکراست،یجنسفقر،
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,Upcoming Report(مهـاجرت ،ییهـوا  Human Development Report و )2010
.يو برابريداریپا

و میمفـاه ،ينظـر یمنتشر شـد و شـامل مبـان   1990در یگزارش توسعه انساننخستین
، 1378(سـپهرى،  اسـت یسنجش توسعه انسانيمورد نظر و ارائه شاخص برايهاافتیره

که کندیمنییگزارش تبنیاست. ایتوسعه انسانیمالنیتأمبارهدر1991زارش ). گ12ص
معمول جامعه را از حرکت بـه سـمت   طور بهانسانی وسعهعدم استفاده از امکانات در راه ت

مـدي در  اکنـد، شـامل ناکار  دارد. مواردي که از توسعه انسانی جلوگیري میپیشرفت باز می
). 33(همـان، ص اسـت هـاي نظـامی   و افزایش هزینههیت سرماو انباشیعموميهاتیفعال
گزارش توسـعه  نیموضوع سومافتهیتوسعهدر حال توسعه و يدر کشورهايله نابرابرئمس

در ينـابرابر ،شـمال و جنـوب  نـده یعلل شـکاف فزا نیتر. مهماست1992در سال یانسان
يکـار، نـابرابر  یجهـان يازارهاکاالها و خدمات، بیتجارت جهانيبازارها،یماليبازارها

1993یاسـت. گـزارش توسـعه انسـان    فناوريیجهانيدر بازارهايدر ارتباطات و نابرابر
درصـد مـردم   90است کـه  حاکیگزارش از آننی. ااستمشارکت مردم در توسعه هدربار

ـ باتوسـعه  يالگوهانی). بنابرا71(همان، صخود ندارندیبر زندگیجهان نظارت ـ تأکد ی دی
ـ تأک1994بگذارنـد. سـال   شیسرنوشت خـو نییمردم در تعیخود را بر نقش اساس بـر  دی

).94(همان، صقرار گرفتداریپایو توسعه انسانیانسانتینام
يهـا ينـابرابر بـاره و دریو توسعه انسـان تیجنسهدربار1995یتوسعه انسانگزارش

نیبـ يهـا يکاهش انواع نابرابرياش برکوشاشتغال مردان و زنان و انیموجود در جوامع م
هدف است اما رشد یتوسعه انسان«آغاز شد: یجمله اساسنیبا ا1996گزارشآنان است. 

مناسـب  صـورت بهيکه اگر رشد اقتصاددهدیگزارش نشان منیا». استلهیوسياقتصاد
ـ اشتغال،یداشت که بيرشدتوانیم،نشودتیریمد ـ  مشـارکت، یب و تیـ هویناعادالنـه، ب

خطرناك است.یانسانوسعهتيبرانیبنابرا؛هیآتیب
اسـت. حـذف   »یـی فقرزدايبرایتوسعه انسان«1997سال یگزارش توسعه انسانعنوان
ـ اامیپنیتريفقر محور يگـزارش بـرا  نیـ شـده در ا ارائـه يگـزارش اسـت. راهبردهـا   نی

و شـدن ی، جهـان نرایـ فقرشـد موافـق  ،یجنسـ يدرآمد به برابرعیفراتر از بازتوزییفقرزدا
.اردساالرانه توسعه توجه دمردمتیریمد



می
سال

اد ا
تص

ی اق
هش

پژو
ی 

علم
مه 

صلنا
ف

 /
یان

جهان
صر 

نا

46

رشـد  هدربـار »یتوسـعه انسـان  يمصـرف بـرا  «بـا عنـوان  1998یتوسعه انسانگزارش
ـ . بـا ا کندیمقیو تنوع تحقتیاز لحاظ کمستمیدر مصرف قرن بهسابقیب نیـ وجـود، ا نی

بشـر شـده   سـت یزطیمحـ بیرباعث تخنکهیشده، ضمن اعیبد توزاریبسندهیمصرف فزا
کند.رییموجود مصرف تغيالگوهادیبانیبنابرا؛است
ي. بازارهـا اسـت 1999یعنوان گزارش توسـعه انسـان  »یانسانيابا چهرهشدنیجهان«
مـردم را در هـر   یزندگتوانندیمیو ثبات جهانیجهانيهاشهیاند،یجهانياورفن،یجهان

نیا،اًیثان؛شودعیطور عادالنه توزهبشدنیمنافع جهان،الًکه اویبهتر کنند، به شرطيکشور
.دارانهیسود سرمايمردم عمل کند و نه برايبراندهیفزامتقابلیوابستگ

و نگـرد یتوسعه منفکیجزء الکیبه حقوق بشر به مثابه 2000یتوسعه انسانگزارش
کـه چگونـه   دهدیگزارش نشان منی. اکندینگاه مآنق تحقّيبرايبه توسعه به مثابه ابزار

.آوردیرا به ارمغان میو عدالت اجتماعییگوپاسخیتوسعه انسانندیفرايحقوق بشر برا
2001سـال  یگـزارش توسـعه انسـان   عنـوان »یدر خدمت توسعه انساندیجديهاياورفن«
مـردم  یبهبود زندگيبراياورخلق و کاربرد فنیچگونگهگزارش دربارنیاست. ايالدیم

را ییدهایـ هـا و تهد فرصتياشبکهيهاو ظهور جامعهشدنیکه جهانباشدیميدر عصر
اشتغال و درآمد فراهم آورده است. شیافزايبرا

ـ تعم«بـا عنـوان   يالدیمـ 2002سـال  یتوسعه انسـان گزارش یدر جهـان یدمکراسـ قی
شـرفت یپيبـرا دارد بـه داشـتن فرصـت   یطور که بسـتگ است. کاهش فقر همان» چندپاره
است.یمتکزینریمردم فقيبرایاسیبه داشتن قدرت س،ياقتصاد

عنـوان گـزارش   »یدادن بـه فقـر انسـان   انیپايهزاره توسعه: قرارداد ملل براهايهدف«
يرهبران جهان قـول دادنـد تـا بـرا    2000. در سال استيالدیم2003سال یتوسعه انسان

. بکوشند) با هم 2015ش فقر حداقل تا سال ملموس توسعه و (کاههايهدفنیتأم
یاست. توسـعه انسـان  » متنوع امروزيایدر دنیفرهنگيآزاد«2004گزارش سال عنوان

خودشـان  وسـیله بهمردم یبر انتخاب نوع زندگيو کاهش نابرابریدمکراسقیاز تعمشیب
.ندهستاهينوع آزادنیاز اییهانمونهيو مالزیجنوبيقایدارد. آفردیتأک

عنـوان  » نابرابریدر جهانتیبرگشت: کمک، تجارت و امنهدر نقطیالمللنیبيهمکار«
را بـر  یشکست توسعه انساننهیگزارش آشکارا هزنی. ااست2005یگزارش توسعه انسان
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بـاره  را دررتـر یفقيکـه قـول کمـک بـه کشـورها     دهـد یقـرار مـ  ییسران کشـورها هعهد
اند.دادهتینتجارت و ام،يگذارهیسرما
2006یعنوان گزارش توسعه انسان» آبی: قدرت، فقر و بحران جهانیابیکميسوآن«

ـ افسانه که کمنیا21آب در قرن یبحران جهاندییگزارش ضمن تأنیاست. ايالدیم یابی
مشـکل فقـر، قـدرت و    نیایکه علت اصلکندیعلت بحران است را رد کرده و استدالل م

است.ينابرابر
ـ مبـارزه بـا تغ  : «کشـد یمـ دكیـ عنوان را نیا2008/2007یتوسعه انسانزارشگ راتیی
ـ ادیـد . از »شدهمیتقسيایدر دنیانسانیبستگ: همییوهواآب چـالش آشـکار   ،گـزارش نی

کشـورها و  نیرتـر ی. فقاسـت ییآب و هـوا هـاي رییتغکمیو ستیدر قرن بیتوسعه انسان
چـالش  نیـ صـدمه را از ا نیشـتر یهسـتند کـه ب  هاهگرونخستینشهروندان نیرتریپذبیآس

ـ اپدیدساختندر یسهم کوچکزیچند که خودشان نهرشوند،یمتحمل م راهمشـکل از  نی
داشته باشند.ستیزطیمحبیتخر
سـال  یعنـوان گـزارش توسـعه انسـان    » و توسـعه یبر موانع: تحرك انسانغلبه«

بـه  يتا به شهر و از کشـور شروع بحث مهاجرت از روسهاست. نقطيالدیم2009
ـ قابلیجهـان عیآن است که توزگریکشور د از حـد نـابرابر  شیبـ یانسـان يهـا تی

ـ انگنیبنابراباشد؛می توانـد  یحرکـت مـردم اسـت. مهـاجرت مـ     يبـرا یمهمـ هزی
بـه خـدمات، و مشـارکت گسـترش     ی، دسترسمردم را از لحاظ درآمدنیايهاانتخاب

. )/http://hdr.undp.org/en/reports/global(دهد 
به سمت توسـعه  ییهاملل: گذرگاهیثروت واقع«با عنوان 2010یتوسعه انسانگزارش

هـر پـردازد، یمیمردم جهان و شاخص توسعه انسانیروند مثبت زندگیبه بررس»یانسان
اند.نداشتهیها روند خوبشاخصنیاز کشورها ایچند اذعان دارد که در برخ

بهتـر  يانـده ی: آيو برابريداریپا«با عنوان 2011یزارش توسعه انسانگیاصليهاامیپ
ند از:هستعبارت» همهيبرا

.کندیمدیرا تهدیدر توسعه انسانشرفتیپيو نابرابریطیمحستیزيهاروند.1
.زندیمهانیرتریرا به فقبیآسنیشتریبیطیمحستیزيدهایتهد.2
همراه شود.ندهیفزايداریابا پدیبه توسعه باریمردم فقاقیاشت.3
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است.ازیمورد نيشتریبيساختارهايرییتغنیچنهم.4
اند.با هم گره خوردهيریناپذپرهیزطور هبيداریو پايبرابر.5
را انجـام  گفته پیشامور توانیاست که چگونه منیاهدربار2011یگزارش توسعه انسان.6

.ردیانجام پذدیباییداد و چه کارها
همـواره  یتوسـعه انسـان  يالگـو ،شـود یمشاهده میگزارش اجمالنیه از اطور کهمان

بـه  ی. نگـاه کنـد یارائـه مـ  نانـه یبرواقـع یغیروشنفکرانه و بدون پشتوانه و حتـ يهاهیتوص
ادعـا  نیـ است ایتوسعه انسانيالگوجهتکه در 2015سال يهزاره توسعه براهايهدف

نوشت: بکثورکیاربارهاین. در کندیرا اثبات م
جهـان سـوم در   شـرفت یرصد کردن پيبرایعمومیهزاره توسعه چارچوبهايهدف
چـه  . اگـر کنـد یفراهم مـ شیبه سطوح رفاه انساندنیبخشبهبوديبراشیجووجست

هـاي هـدف شـتر یروشن شده کـه ب م،یداشته باشیمطمئنینیبشیزود است تا پیلیخ
احتمال وقوع نـدارد  یلیخنیبنابرا؛ظهار شدهانانهیبرواقعیغيسطح باالکیهزاره در 

)Thorbecke, 2006, p.31.(

یبه شاخص توسعه انسانینگاه
رفاه، توسعه تیاز وضعیدرستیابیارزتوانستندینميرشد اقتصاديهااز آنجا که شاخص

شـد کـه   یمعرفـ یشاخصـ ،بگذارنـد شیدر حال توسـعه را بـه نمـا   يکشورهاشرفتیو پ
ینماگر شـاخص توسـعه انسـان   نیا؛رفاه را پوشش دهدیتینگرش قابليحدودتا تواندیم
)HDI است. شاخص (HDI)Human Development Index ( سـطح  ادندجهت نشـان

و یانسـان يهـا شده اسـت. اصـوالًَ انتخـاب   یطراحیانسانيهااز انتخابیرخبه برسیدن
کمبود امکانـات  علتکنند اما بهرییان تغباشند و در طول زمکرانیبتوانندیمانهایشهجینت

و یطـوالن یمردم زندگيسطوح توسعه قرار است که براتمامدر یسه عنصر اساس،يآمار
فـراهم کنـد.   یزنـدگ ستهیو منابع الزم جهت حصول به استاندارد شاازینموردسالم، دانش 

گـر یديهـا ز فرصـت اياریدر دسترس نباشند، بسیعناصر اساسنیاستدالل شده که اگر ا
.مانندیمیخارج از دسترس باق

يـ اقتصـاد یاجتمـاع یشامل سه حوزه مهم زنـدگ HDIشاخص دگاه،یدنیدر پرتو ا
ریپـذ را امکـان يرفـاه اقتصـاد  ياز انتخـاب بـرا  یمتفاوتيهااز آنها جنبهکیاست که هر 
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ـ امکه با(/ سالمت یند از: عمر طوالنهستعبارتها عدبنیا؛کنندیم هنگـام  یبـه زنـدگ  دی
که با (داشتن بر منابع طو تسل)شودیکه با سواد نشان داده م(آموزش )،ابدیید بازتاب متول

GDPنیـ در ا*.)ابـد ییمتحده انعکاس ماالتیدالر ادیقدرت خريسرانه بر حسب برابر
،یاسـ یسيهـا ياز آزاديبرخـوردار ماننـد مـردم  یمهم و اساسـ يهانهیگزدیگرشاخص، 

يبرخوردار،يفرديهاییتواناگریو دتیقگرفته تا فرصت بروز خالیو اجتماعياقتصاد
صفر تـا  نیبيریشاخص مقادنی. اشودیحقوق بشر وارد نمنیت نفس و تضمو حفظ عز

نیـ کنـد، مقـدار ا  شرفتیپشتریبیتوسعه انسانباره. هر قدر جامعه دردهدیرا نشان مکی
.ابدییمشیافزاکیشاخص به سمت 

که شـاخص توسـعه   کندیاذعان متیواقعنیبه ا1999یوجود، گزارش توسعه انساننیابا
بـه  رسـیدن ي. بـرا کنـد یکشور ارائه نمکیدر یاز توسعه انسانیمنظره جامعییبه تنهایانسان
کـه در  یتوسـعه انسـان  گـر یديهااز شاخصيابا مجموعهدیها باشاخصنیکامل، ايریتصو
ـ ی(در و اّتشوندلیشدند، تکمانیبزینیانسانتوسعه يهاشگزار ه ). بـ 140ــ 136، ص1382،یت

).110، ص1380،یرتاشیتیلی(خلاندشدهیطراحزیمکمل نيهاشاخص،جهتنیا
به جلو در جهـت  یجهان سکوالر گاميچند براهرشدهلیتکمیتوسعه انسانشاخص

انسـان در دانـش، سـالمت و    يهـا يتوانمنـد شیفزاااست امایانسانيهايتوانمنديارتقا
باعثعموم طور به،و اخالق نباشدتیانسان در معنويتوانمندشیدرآمد اگر همراه با افزا

سـرانجام و پدیـد آورده و سـتمگر را  ياستکباريهاو نظامهشديگرانیغفلت انسان و طغ
یاقتصـاد اسـالم  ورانهشـ یاندیبرخـ ؛ بنـابراین شـود یمـ يبشـر يهـا سقوط تمـدن باعث

اند که البته هنوز در مراحل رشد و تکامل قرار دارند.کردهیمعرفنیگزیجايهاشاخص

یتوسعه انسانيالگويعدم توانمند
آن الزم يهـا از ضـعف یروشـن یابیـ جهت ارزیتوسعه انسانيالگويمحتوالیتحليبرا

د.رکیآن را بررس» و عملکردهینظرف،یتعر«دیداست از سه 

ــ بـا دو سـوم    » باسوادي بزرگساالن«، »تولدامید به زندگی هنگام«وسیله سه زیرشاخص بههااین گزینه. *
ـ با یک سـوم وزن ـ و نیـز    » ابتدایی، راهنمایی و متوسطههايالص در دورهدرصد ثبت نام ناخ«وزن ـ و  

.شودگیري میحسب برابري قدرت خرید به دالر ـ اندازهـ بر» تولید ناخالص داخلی«
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یتوسعه انسانفیتعرییمحتوالیتحل
:شودیمدهیچند مطلب فهم» انتخاب مردميهانهیگسترش گز«يبه معنایتوسعه انسانفیاز تعر

ها جنبهتیرعايابه معنشدهصورت صفت و موصوف استعمالبهکه یعبارت توسعه انسان
وضـعیت شودیتحول مصورت آنچه منی. در ااستتوسعهندیدر فرایانسانيهاو ارزش
تحـول مگر آنچه شودیبشر است و به تحول خود انسان چندان توجه نمیزندگیاجتماع

ياتوسـعه خواهنـد یمـ یاسـالم يمستلزم آن است اما کشـورها یزندگیاجتماعوضعیت 
شـان یو فرهنگـ یاجتمـاع ،یاسیس،ياقتصاديهانظامخردهنکهیبر اافزونداشته باشند که 

برسد.بهیطاتیمتحول شده و به حزیجامعه ننیانسان اکنند،یمشرفتیپ
ینـ یديهاو ارزشنینسبت به دیعنی؛سکوالر است» متعارفیتوسعه انسان«يمحتوا

خواهـد شـد   ینـ یديتا حدودزیتوسعه نيباشد، محتوادارنیاست. اگر جامعه دتفاوتیب
خواهد بود. ینیردیچنان غجامعه همنیایاصليو نهادهانظام اما 

یتوسـعه انسـان  يهـا که شـاخص افتهیتوسعهيدارهیسرمایفرهنگ-یاجتماعيهانظام
سـطح قـرار   نیاند و از لحاظ آموزش، بهداشت و درآمـد در بـاالتر  دست آوردههرا بییباال

متعـارف  یاند، با وجـود توسـعه انسـان   انتخاب مردمشان را گسترش دادهيهانهیدارند و گز
يرا در سـطح رفتارهـا  طانیندارند بلکه چون شیخوبهکارنامنیددیدتنها از اال نهباریبس

هسـتند؛ خداونـد متعـال  مـورد غضـب   يهـا انـد، از نظـام  خرد و کالن خود حاکم کرده
باشد.ینیجوامع ديالگوتواندیهرگز نميابا چنان نمرهیتوسعه انساننیچننیبنابرا

یتوسعه انسانهینظرلیتحل
بود که در طـول زمـان پـس از جنـگ     یمتفاوتيکردهایبه رویپاسخیتوسعه انسانهینظر

کـه تـا   یمهمـ کـرد یرا حل کنند. دو رویافتگیندوم مطرح شدند و نتوانستند توسعهیجهان
بودند.یاساسيازهاینکردیو رويرفاه اقتصادکردیرو،شهرت داشتندهینظرنیاشیدایپ

و دانسـت یبهتـر مـ  یصرف کاالها و خدمات را اسـاس زنـدگ  م،يرفاه اقتصادکردیرو
هکننـد نییتعیو باور داشت که درآمد واقعکردیمیمعرف»یدرآمد واقع«زیشاخص آن را ن

ـ ا، بنابراینمصرف افراد از کاالها و خدمات استزانیم و یروحـ يازهـا یبـه ن کـرد یرونی
نداشت.یتوسعه توجهندیانسان در فراینذهيهاتیپرورش ظرفزیو نيمعنو
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يرمـاد یو غيماديازهایحداقل ننیبهتر را در تأمیزندگزین»یاساسيازهاین«کردیرو
بـه گسـترش   زیـ نکـرد یرونی. اکردیمیاز حداقل کاالها و خدمات معرفيامجموعهیعنی

ـ  نـد یانسان در فرايرمادیو غيماديهاتیظرف ـ   توجـه یتوسـعه ب و یکـانون هبـود امـا نکت
انسان براساس خواست خود اسـت کـه در   يهابسط انتخاب،یانسانهعتوسهینظريرمحو

محور بودن توسـعه بـا نقـل    انساننییدر تبسـن ایآمارت. افتدیاتفاق میافتگیتوسعهوضعیت
Peter(بائرتریپاز یکالم Bauerتوسـعه را  یمفهوم واقعسم،یبرالیليفکری)، براساس مبان

هتوسـع يهـدف عمـده بـرا   : «سـد ینویآن مـ حیتوضـ رو ددانـد یمیواقعيگسترش آزاد
»مؤثر در دسترس مردم استيهانهیگزهدامنشیافزایعنیانتخاب هگسترش دامن،ياقتصاد

).22ـ17ص،1381سن، (
و هـم  لهیمحور، مردم را هم وستوسعه را انسانسنایآمارتمانند ینظرانچند صاحبهر

ـ انسان قلمداد کـرده، نـه ارقـام تول   يوسعه را رفاه و بهروزتیینهاهدف توسعه و هدف دی
ـ انسان يدانست که مفهوم بهروزدیاما باانددانستهیناخالص مل ـ بهتـر  یزنـدگ ای همـان  ای

بـا نگـرش اسـالم بـه     شـود، یمحقّق میانسانهتوسعندینظر که در فرارددلخواه مویزندگ
متفـاوت  ،شودیمریتعب»بهیطاتیح«که از آن به بهتر انسان یزندگاییانسان و کمال انسان

انتخـاب افـراد   گسـتره شیافزايدر توسعه، روسنایآمارتنظر مورديمحوراست. در انسان
دارد و چـرا آن را انتخـاب   یکه انسان چه انتخـاب ستیمهم نکردیرونیدارد اما در ادیتأک

ست؟یقرار دارد چشیکه فرارویگوناگونيهانهیانتخاب گزيبرايواریو معکندیم
ـ اهماریاسالم بسـ دیدتوسعه که از یشناختعد انساناز بنیا يهـا دارد امـا از جنبـه  تی

یکنـون يکردهـا یروگـر یماننـد د یمشکل دارد. توسعه انسانیتوسعه انسانهینظرزینگرید
ـ نعهتوسهلئندارد و مسیتوسعه توجه کافمیو مستقیاصل،نیادیتوسعه به علل بن را یافتگی

از یدرستیشناسبی. اگر آساستنقطه نیدر همیکه مشکل اصلیدر حال؛کندیمنلیتحل
توسـعه  راهو فقط به آرزوها و بسط خواست انسـان در  میکشورها نداشته باشیماندگعقب

.شودیله حل نمئمسمیکنهیتک
بـه  یجتمـاع اهیخـوب و سـرما  یحکمرانـ کـرد یدو رو،یتوسـعه انسـان  ياز الگوپس
کـرد ی. رواسـت گذشـته  يبـودن الگوهـا  از نـاقص یتوسعه اضافه شـده کـه ناشـ   يالگوها

در حـال توسـعه   ياسـت کـه مشـکل کشـورها    دیجدانیخوب متأثر از نهادگرایحکمران
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يهـا هیـ مـد، اتحاد اوجود دولـت سـالم و کار  رمد دانسته و باکاريبازارگرا را فقدان نهادها
یینهادهـا گـر یو دیمستقل و مردمیاسیاحزاب س،ییو کارفرمايمد کارگراو کاررومندین

، رویکـرد  اسـتیگلیتز مانند. اقتصاددانانی کندیمدیتأک،کشور نقش دارندیملتیکه در حاکم
بـراي پاسـخ   کوشـش  نو در چارچوب آن ضمنامندیم»یاجماع فراواشنگتن«حکمرانی را 

سرسپردگی تمام به ایده علترا به» گتنیاجماع واشن«هاي دولت، رویکرد نهادي به شکست
مانندبرخی اقتصاددانان رادیکال گر،یديکشند. از سوسازوکار خودکار بازار آزاد به نقد می

بـه دسـت   کنـی را گـامی در جهـت فراف  »یاجماع فراواشنگتن«و یرویکرد حکمرانفاینبن
کننـد و  ود تعبیـر مـی  هاي پیشنهادي خبانک جهانی در توجیه شکست سیاستمانند نهادي 

).1391،یترکمانینی(دخواستار فراتر رفتن حتی از آن هستند
یو مناسـب یبـوم هیـ نظريدهد و اگر کشور، توسعه در خأل سیاسى رخ نمىحقیقتدر
عیانداز وسـ را در چشميوتیانسان و ماهيازهایکه نطوريبه،دولت نداشته باشدهدربار

يامشکالت توسعهتواندینم،کندلیتحلینتواند به درستیفرهنگ-یجهان و نظام اجتماع
حل کند.یرا به درست

ارتباط وثیقی با رویکرد حکمرانی دارد. سـرمایه اجتمـاعی   زینیاجتماعهیسرماکردیرو
کیـد نهادگرایـان   أبازاري مـورد ت نام دیگري است براي نهادهاي غیررسمی و غیرحقیقتدر 

هـاي  کید نهادگرایان قدیم. شکسـت برنامـه  أاجتماعی مورد تياهو هنجارهاجدید و عادت
در بسیاري از کشورها از » اجماع واشنگتنی«رویکرد موسوم به اتعدیل و تثبیت ساختاري ی

مریکـاي التـین و جنـوب آسـیا     اجمله روسیه و برخی از کشورهاي شـرق اروپـا، آفریقـا،    
را بـه ایـن   پیتـر ایـوانز  ماننـد اي ان توسـعه شناسو جامعهجوزف استیگلیتزماننداقتصاددانانی 

مناسـب و سـرمایه اجتمـاعی    کمرانیبندي رسانده که بدون وجود ساخت قدرت و حجمع
(همان).توان بناي اقتصادي قوي را پی گذاشتقوي نمی

سال یاست که گزارش توسعه انسانیتوسعه انسانيدر الگوهاهصینقنیهمعلتبه
دیـ توسـعه تأک نـد یفراتیبر اهمیانسانهتوسعشهاندیاگرچه کهشودیمادآوری2000

طـوري است بهیاجتماعگوناگونباتیترتهايهجیتمرکز آن بر نتیطور سنتهدارد اما ب
یانسانهتوسعاندیشهندارد. اصوالً یتیحساسهاهجینتنیبار آمدن اچگونه بهبارهکه در

موضـوع کـه   نیـ هسـتند بلکـه بـا ا   یاصليهاکه خواستههاهجینتنیاتیتنها با ماهنه
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بار بههاهجینتنیايو فردیعمومهايو اقدامیاجتماعباتیکدام ترتراه چگونه و از 
گونـاگون قابـل   واملعيهاتیولئو مسفیکه وظاياگونهبه؛اند هم سروکار داردآمده
).197، ص1383(سنگوپتا، باشدصیتشخ

یعملکرد توسعه انسانلیتحل
کیـ صفر تـا  نیکه بشودیاستفاده میاز شاخص توسعه انسانیتوسعه انسانیابیارزيبرا

مشـخص و  اریـ مع،یشـاخص توسـعه انسـان   يالدیمـ 2009شده است. تا سال يبنددرجه
دهـم عالمـت   تـا هشـت  مینـ نیبن،ییپاینشانگر توسعه انسانمیداشت. از صفر تا نیمطلق

ـ باال بود. از اینشانگر توسعه انسان،کیتا دهمهشتنیمتوسط و بیتوسعه انسان سـال  نی
:آمده است2009سال ی. در گزارش توسعه انسانپدید آمديو اعتبارینسبيبندطبقه

HDI(با باالیلیخی: توسعه انسانمیاکردهیمعرفيدیجدهبار، ما طبقنخستینيبرا 0.900

اشـاره  »افتـه یتوسـعه يکشـورها «هبه مثابـ وهرگنیگزارش ما به انیاتمامدر–باالتر) ای
و بـه سـه   شوندیاشاره م» در حال توسعهيکشورها«هبه مثابماندهیباقي. کشورهامیاکرده

ـ  HDI(باالی: توسعه انسانشوندیميبندگروه دسته )، توسـعه  0.800-0.899نیبـا ارزش ب
بـا ارزش  HDI(نییپـا یان) و توسعه انس0.500-0.799نیبا ارزش بHDI(متوسطیانسان

Human()0.500کمتر از  deveopent report, 2009, p.204.(
اسـت بـر   یهسـتند و مبتنـ  ياعتبـار یشـاخص توسـعه انسـان   يهـا يبندطبقهنیبنابرا

بـاال، بـاال، متوسـط و    یلـ یخHDIکشورها و به شکل انیشاخص منیاعیتوزيهاچارك
از یکسـان یود دارنـد، چهـار گـروه عـدد     کشور وجـ 187چون .مشخص شده استنییپا

ـ باال و متوسط هر ،باالیلیخHDIبا يهاکشورها را ندارند: گروه کشـور دارنـد و   47کی
,Human deveopent report(کشور دارد46نییپاHDIگروه با  2011, p.124.(

ول اهو دهـ ستمیدوم قرن بمهیدر کل جهان در نیدر توسعه انسانيریگچشمشرفتیپ
ـ اندك در ایبا توسعه انسانيکشورهاشتریوجود داشته است. بکمیو ستیقرن ب دوره نی

متوسـط  یبـا توسـعه انسـان   ياگرچـه کشـورها  انـد، دهیرسیبه سطح متوسط توسعه انسان
ـ داشـته گـران یاز ديشتریبشرفتیپ بـا  يکشـورها 2010-1980ی. در طـول دوره زمـان  دان

یدرصد رشد در شاخص توسعه انسان0.48ور متوسط ساالنه طهباال، بیلیخیتوسعه انسان
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بـاال، متوسـط و   یبا توسعه انسانيکشورهايشاخص برانیاهاند. رشد متوسط ساالنداشته
,Ibid(درصد1.19درصد و 1.31درصد، 0.61ند از: هستعبارتبیبه ترتنییپا p.134.(

کشـور  47و برنـد یاندك رنـج مـ  یکشور جهان از توسعه انسان46وجود، هنوز نیابا
ـ افـت ا باعـث جهـان  ياقتصاديهادارند که بحرانیمتوسطیتوسعه انسان شـاخص در  نی

کشـور  يبرایها، شاخص توسعه انساندادهنیکشورها شده است. مطابق همنیاز اياریبس
شـاخص  نیـ کشور جهـان در ا نیهشتاد و هشتمرانیو ااستباال رانیایاسالميجمهور

است.0.707شاخص هم نیه و عدد ابود
ماننـد ییکشورهاتیوضع،یتوسعه انسانیکنونيهاهر چند با شاخصگر،یديسواز

ـ )، کولی(اسـرائ اشغالگر قدسمیمتحده، رژاالتیا خـوب اسـت امـا    یلـ یخنیو بحـر تی
و عدم سوکیکشورها از نیایروانـ یفقر و مشکالت روح،ينژاديهاضیبه تبعینگاه

ـ از ایبرخياقتصادیتقالل واقعاس ،گـر یدياز سـو نیو بحـر تیـ ن کشـورها ماننـد کو  ی
رفاه ماننـد شـاخص   گریديهااز شاخصیشاخص و برخنیدر ايجديگر بازنگرنشان

آن يبنـد طبقـه نیاز مشکالت اگریدیکی. در ضمن، استکشورها نیايدرآمد سرانه باال
يبنـد طبقـه نیـ در اتیـ و کونیقطر، بحـر ،یعربمانند امارات متحده ییاست که کشورها

آن یافتگیـ توسـعه یاصـل يارهـا یاز معیکـ یکه یدر حال؛اندشدهیتلقافتهیتوسعهدیجد
دیـ تولیزمان معقـول مردم است در مدتازیبتواند هر آنچه نیوضعیتاست که کشور در هر 

نفـت و اخـراج   نایدر صـورت قطـع شـر   گفتـه پیشياست که کشورهایدر حالنیکند؛ ا
دیــبا. بنــابراینگردنــدیبرمــیعربــتیبــه دوران بــدوییکــایمراو یســیکارشناســان انگل

گر، ننـگ عـدم اسـتقالل    سلطهيکرد که ظلم و استثمار کشورهانیتدويبهتريهاشاخص
را بپوشاند.یملدیعدم تولبیو عرسلطهیزيکشورها

در حــال توســعه و يشــورهادر کیمشــاهده عملکــرد توســعه انســانبیــترتنیــه ابــ
کـه  دهدیتوسعه نشان منوراهشیو اندیالمللنیبيهاسازمانيشده از سوارائهيراهبردها

انـد. بـه   را تجربه نکـرده يداریو پایعلميسازثروت،باالیبا توسعه انسانيکشورهایحت
راه و رسـم  ،هدر حال توسعيمتوسط در کشورهاایباال یسانتوسعه انرغمبهگر،یدعبارت

ایـ ینفتـ ژهیويدرآمدهانکهیرو به محض انی. از اانداموختهیرا نیواقعشرفتیتوسعه و پ
روروبـه یمنفـ ایرشد صفر ایکند کشور با رکود کشورها افت نیخاص ايدرآمدهاگرید
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سال گذشته (نسبت بـه سـال   15یکه طداردیمانیب1996ی. گزارش توسعه انسانشودیم
اند، رشدى کشور جهان که یک سوم جمعیت کره زمین را در خود جا داده100دود ) ح96

کشـورها  نیـ هـا در ا انتخاب انسـان هگسترش دامننیبنابرا؛اندنکردهيسازثروتونداشته
و توسـعه انسـانى در   اقتصـادى گزارش افزوده است که میان رشد نیوجود نداشته است. ا

یعنـى رشـد   ؛طرفه بوده اسـت جود نداشته یا اینکه رابطه یکاى وبسیارى از کشورها رابطه
بدون توسعه انسانى بوده یا توسعه انسانى با اندکى رشـد اقتصـادى همـراه بـوده یـا اصـالً       

رشدى وجود نداشته است.
اصالحى هايزمان با اقدامه همک، بیان شده است که چنان1996در گزارش توسعه انسانى 

حقیقـت دهـد. در  رشـدى اشـتباه رخ مـى   نـاگزیر ،تـوجهى نشـود  ها به کیفیـت رشـد   دولت
ریشـه و  آور، بـى اى الزم است تا از رشد بدون اشتغال، ناعادالنه، خفقـان هاى پیگیرانهشکوش
اعـالم  2011ی). در گزارش توسـعه انسـان  159-156، ص1378ى،(سپهرآتیه دورى شودبى

بـدتر شـده و مقـدار    يدرآمـد ينابرابر،یبهبود در شاخص توسعه انسانرغمبهشده است که 
چهار برابـر و مقـدار انتشـار    افتهیتوسعهيهر فرد در کشورهاوسیله بهکربن دیاکسيانتشار د

در يکشـورها گریدو برابر دباًی) تقردیمونوکستروژنینو(مانند متان ياگلخانهيگازهاگرید
,Human development report(حال توسعه است 2011, p.23-24ـ اگر انی). بنابرا نی

ــد روش مصــرف  ــم بخواهن ــعهيکشــورهایکشــورها ه ــهیتوس ــرا تقلافت ــد آدی ــدیکنن هن
خواهد شد.یکنونتیجهان بدتر از وضعیطیمحستیز

گیريبندي و نتیجهجمع
هبزرگ دربـار يهادهیفاقد ا،توسعهنوراهشیاز اندیبرخریبه تعبيالدیمکمیو ستیقرن ب

,Thorbecke(اسـت توسـعه  2006, p.26 بـرال ی، تمـدن غـرب و مکتـب ل   حقیقـت ). در
در حال توسـعه  يعقل نخبگان کشورهامدتیکه بتواند ییهاشهیاندهاز ارائگریدیدمکراس

مـداران استیترکش سيرهایتنواپسییتوسعه انسانيناتوان است. الگو،کندریخرا در تس
ی. بررسـ زننـد یمـ نهیآن سـ يب تنفس کـرده و بـرا  غرياست که در فضایورانهشیو اند
نـاقص اسـت و   یکـه توسـعه انسـان   دهـد یالگو نشـان مـ  نیايو عملکردينظر،یمفهوم

يازهاینیتوسعه انسانيالگوحقیقت،در کند.وردهرا برآتیبشریواقعيازهاینتواندینم
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نشیـ کوالر و بـدون ب سـ يهـا يآزاديبـر مبنـا  يارا در جامعهيدیانسان رها شده از هر ق
.ابدییهم دست نمنیکند و به همنیو مبارزه با باطل قرار است تأمیطلبحق
نظـر  رزا دمسـتقل درون يریـ عنـوان متغ را بـه یجهانهدر نظام سلطیوابستگ،الگونیا

. دانـد یدر حال توسـعه نمـ  ياز مشکالت کشورهایو اساساً نظام سلطه را مشکلردیگینم
برنامه توسـعه سـازمان ملـل متحـد     وسیله بهشده ارائهياست که مطابق آمارهایدر حالنیا

یو رکـود جهـان  ياقتصـاد يهابحرانیو حتستیزطیملل و بدتر شدن محانیمينابرابر
.استافتهیتوسعهيدارهیبزرگ سرمايهاقدرتهانگرسلطهياز خویناش

سـالم، عـادل و مسـتقل    يهـا دولـت فاسد، ستمگر و وابسته بـا  يهاالگو دولتنیادر
کـه بـر   یتوسعه انسانيباشد. الگویکیشانیتوسعه انسانيهااگر شاخص،ندارندیتفاوت
و مبـارزه بـا باطـل    یطلبشده از آنجا که بر محور حقیغرب طراحیدمکراسبرالیليمبنا
يبـرا یلشـکل متحداهنسـخ ایـ گانـه یمـدل  بنابراین؛سازگار استهانظامبا تمام گرددینم

وجود دارد.یبه توسعه انسانیابیدستيهاراهاز يشماریوجود ندارد و تنوع بکامیابی
یتوسـعه انسـان  يهـا که شـاخص افتهیتوسعهيدارهیسرمایفرهنگ-یاجتماعيهانظام

سـطح قـرار   نیاند و از لحاظ آموزش، بهداشت و درآمـد در بـاالتر  دست آوردههرا بییباال
متعـارف  یاند، با وجود توسـعه انسـان  انتخاب مردمشان را گسترش دادهيهانهیزو گشتهدا
يرا در سـطح رفتارهـا  طانیندارند بلکه چون شیخوبهکارنامنیددیدتنها از باال نهاریبس

؛ندهسـت متعـال مـورد غضـب پروردگـار   يهـا اند، از نظامخرد و کالن خود حاکم کرده
باشد.ینیجوامع ديالگوتواندیهرگز نمیتوسعه انساننیچننیبنابرا

در یانسـان يهاها و ارزشجنبهتیرعایعنیصورت صفت و موصوف بهیانسانتوسعه
بشر اسـت و  یزندگیاجتماعوضعیتشودیصورت، آنچه متحول منیتوسعه. در اندیفرا

یزنـدگ یاجتمـاع وضـعیت مگر آنچـه تحـول   شود،یبه تحول خود انسان چندان توجه نم
نکـه یبر اافزونداشته باشند که ياتوسعهخواهندیمیاسالميمستلزم آن است اما کشورها

ـ انسـان ا کننـد، یمـ شـرفت یپشـان یو فرهنگیاجتماع،یاسیس،ياقتصاديهانظامخرده نی
برسد.بهیطاتیمتحول شده و به حزیجامعه ن
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ینـ یديهـا و ارزشنینسبت به دیعنیسکوالر است » متعارفیتوسعه انسان«يمحتوا
خواهـد شـد   ینـ یديتا حدودزیتوسعه نيباشد، محتوادارنیاست. اگر جامعه دتفاوتیب

خواهد بود.ینیردیچنان غجامعه همنیایاصليو نهادهامنظااما 
ـ بنو عوامل توسعه به علل یکنونيکردهایروگریمانند دیانسانتوسعه و یاصـل ،نیادی

کـه  یدر حـال ؛کنـد ینمـ لیرا تحلیافتگینتوسعههلئندارد و مسیتوسعه توجه کافمیمستق
کشـورها  یمانـدگ از عقـب یدرسـت یشناسـ بی. اگـر آسـ  استنقطه نیدر همیمشکل اصل
له حـل  ئمسـ میکنهیتوسعه تکراهآرزوها و بسط خواست انسان در بهو فقط مینداشته باش

بـه  یاجتمـاع هیخوب و سرمایرانحکمکردیدو رو،یتوسعه انساني. پس از الگوشودینم
.استگذشته يبودن الگوهااز ناقصیشده که ناشتوسعه اضافهيالگوها

شـده از  ارائـه يدر حـال توسـعه و راهبردهـا   يدر کشـورها یعملکرد توسعه انسانمشاهده
بـا توسـعه   يکشـورها یکه حتـ دهدیتوسعه نشان مانورهشیو اندیالمللنیبيهاسازمانيسو

رغـم بـه گـر، یدعبـارت انـد. بـه   را تجربه نکردهيداریو پایعلميسازباال ثروتیلیخیانسان
یواقعـ شـرفت یدر حال توسعه راه و رسم توسعه و پيمتوسط در کشورهاایالبایتوسعه انسان

نیـ خـاص ا يدرآمـدها گـر یدایـ ینفتژهیويدرآمدهانکهیرو به محض انی. از اانداموختهیرا ن
نیـ ايجـا ن،یبنـابرا .شـود یمـ روروبهیمنفایرشد صفر ایکشور با رکود ،کندکشورها افت 

در حال توسـعه  يکشورهایشناسو جامعهيعلوم اقتصادناپرسش هست که چرا متخصص
و او بـه دنبـال واژه، محتـو   کننـد یناقص آن اعتراض نميو محتوا»یتوسعه انسان«هبه واژ

و خود را از حقارت گردندینممانهینه، عزتمندانه و حکعادال،یمردم،یمستقل، بوميالگو
و وابستگانشـان رهـا   هایمتعلق به غربيباالیلیخیفقدان توسعه انسانیدائمیماندگبعق
و يزیسـت ملل و ظلـم گریانصاف با دت،یعقالنت،یمعنويبراییهاچرا شاخص؟کنندینم

؟آورندپدید نمیمبارزه با باطل، 
ـ از اسـتثمار و تحق یناشیکردن توسعه انسانیمنفيشود برانیتدوییهاشاخصاگر ری
یغاصـب شـاخص توسـعه انسـان    لیو اسـرائ یغربـ يکشورهایباز هم برخایآگریملل د

هدادن بـه درجـ  ینمـره منفـ  يشود بـرا نیتدوییها؟ اگر شاخصتشداباال خواهند یلیخ
امـارات متحـده   ن،یبحـر ماننـد ییرهاباز هـم کشـو  ایآهاقدرتکشورها از ابريریپذسلطه
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از یفـ یاگـر تعر سـرانجام باال خواهنـد داشـت؟   یلیخیو قطر شاخص توسعه انسانیعرب
هر شهروند و بنگـاه  هیسهم کار و سرماهارائه شود و استقالل کشورها را با درجیملدیتول
یتیچنـدمل يهاهکه سهم بنگاياتوسعهلدر حايباز هم کشورهاایآ،دیسنجدونیاز ایمل

اسـت شـاخص توسـعه    یداخلـ دارانهیاز سهم کارگران و سـرما شیبشانهیاز کار و سرما
؟تشداخواهند يباالتریانسان

یاصالحيراهبردهاشنهادیپ
الگوهـا و  هـا، اها، محتـو در واژهرییبا تغتواندیجهان اسالم ميالقراامهمثاببهیاسالمرانیا

يکشـورها گریديو عدالت را برايمداعزت، حکمت، کاراهریتوسعه انسانيهاشاخص
جهان هموار کند.هآزاديهامسلمان و ملت

هاواژهرییتغ.1
کـرده  دایـ خـاص خـودش را پ  اتیادب،یتوسعه انسانهتوسعه و به دنبال آن واژهواژاصوالً

ر گرفت امـا بـا   کاهآن را در موارد مناسب و درست بيانگاربا سهلتوانیاست و هرچند م
هرا ندارنـد ماننـد واژ  یبـار مفهـوم  نیکه ايگریديهاالزم است از واژهلیذلعلتوجه به 

استفاده شود:»شرفتیپ«
.بودن آنياستعمارهسکوالر بودن و شائب.1
واژه را ذکـر  نیکه ایهنگامیالمللنیبيهاو سازمانیغربهافتیتوسعهيرهبران کشورها.2

بـه کمـک و دسـت دوم    ازمنـد ینییهـا ر حـال توسـعه را ملـت   ديهـا ملت،کنندیم
ینشـ یو گزياصورت قطرهبهدیباهایغربيو فناوریانسان،یکه منابع مالندشماریم

است کـه شـأن   یعیشوند. طبکینزدهاافتهیبه توسعهیتا کمردیگآنان قرار اریدر اخت
بودن گرتیبودن و هدایاسالمهیکه داعرانیمانند ملت ايو عزتمندیانقالبيهاملت

مسائل است.نیباالتر از ااریبس،و الگو بودن دارند
يهـا افتـه یبـه  يمسلمان نگاه مجـدد يکنند تا کارشناسان کشورهارییتغدیها باواژهنیا.3

ـ يبـردار یبازگردند و از کپشیخوشتنیده و به خوکریتمدن اسالمیدرون رف و ص
د.دست بکشنياترجمهاندیشه
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هاامحتورییتغ.2
ـ ی؛کندرییتغیطور انقالببهدیسکوالر است و با» متعارفیتوسعه انسان«يمحتوا ـ بایعن دی

. انسـان مـؤمن و   ردیمحور امور جامعه قرار گینیديو رهبرینیديها و نهادهاارزش،نید
و مـان یا،يمحـور و دانشاندیشه، وند متعالخدايبراامیقاشیحرکتیکه مبانشرفتهیپ

و بـا  ردیـ گیقـرار مـ  گـر یديهـا انسانياست الگويمحورحقو یرخواهیعمل صالح، خ
وضـعیت مطـابق بـا   یاسالمشرفتیپراه،ینیدولت دپدیدساختنو ینیدينهادهاسیتأس

.کندیکشورش را فراهم م

الگوهارییتغ.3
از ياتمل بـر منظومـه  خصوصاً، مشیتوسعه انسانيعموماً و الگويتوسعه اقتصاديالگوها
یشناسـ و روشهیـ نظرکیهستند و هر یتجربتیاز واقعياژهیها، باورها و درك وارزش

شـده و ضـعف و   يو نقـاد يمسـلمان بـازنگر  ورانهشـ یاندوسیلهبهدیدارند که بايزیمتما
به اصـحاب  نانهیبو واقعیعلميهاگزارشیشده و طییکامل شناساورطهآنها بيهاقوت

جهـان عرضـه   يهـا و دانشـگاه یالمللنیبيهاخرد و کارشناسان توسعه ارائه و در سازمان
از يدیـ جدریشـوند تـا تفسـ   جیبسد یباو جهان اسالم رانیاوراناندیشهاز یشوند. گروه

يها و باورهـا از ارزشياارائه کنند و منظومهمیبریمسر که در آن بهیجهانیواقعتیماه
انسان و جامعه عرضـه کننـد البتـه    شرفتیپبارهدريدیجدیشناسو روشهیو نظریاسالم

یاز سـ شیکه در طول بیهایهبا توجه به تجربیاسالمرانیاورانهشیانده نخستدر مرحل
،هـا اسـت یسیبـا طراحـ  تواننـد یم،اندخود کسب کردهیسال پس از انقالب اسالمو پنج

و بـه دور  یعلمـ يهاطیآزاد آنها در محینقد و بررسمتعدد و يهایشناسو روشهاهینظر
ورود بـه  هنـ یخـود را ارتقـا بخشـند و زم   يپـرداز هیـ و نظريتوان نقـاد ،هايبازاستیاز س

را فراهم کنند.یالمللنیاجرا و رقابت با نظام بيهاعرصه

هاشاخصرییتغ.4
ـ ادهـد، ینشـان نمـ  گـر را  سـلطه يظلم و استثمار کشورها،یتوسعه انسانيهاشاخص نی
بیـ عآنها طورنیو همکندینمانیرا نمارسلطهیزيها ننگ عدم استقالل کشورهاشاخص
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عزت يارهایاده از معفبا استدیبا؛ بنابرایننشان دهندتوانندیرا نمیمستقل و ملدیعدم تول
ـ )، معنونااز مظلومـ تیـ و حمايزیسـت بـر ظلـم  یمبتنـ دیـ جدالمللنیبظم(نیاسالم ت،ی
يدیـ جديهـا شـاخص ياقتصـاد ییعـدالت و شـکوفا  ت،یامن،ینیو مصلحت دتیعقالن
شده و در آن هنگام اسـت کـه تـا    یابیمحورها ارزنیجهان در ايشود تا کشورهایطراح
.افتیکشورها دست ساالرانهدمخداپسندانه و مرشرفتیپسهیبه مقاتوانیميحدود

دیـ درست است. بایابیارزيارهایشناخت مع،هاشاخصنیایطراحيبرانخستقدم
ـ . اگر توسعه بـه شودیتوسعه مالحظه ميالگويکردیمالحظه کرد که با چه رو رشـد  همثاب

خواهـد بـود.   یناخالص ملـ دیتولیو شاخص اصلدیسطح تولشیافزایابیارزاریمع،باشد
ـ ارزاریمع،انسان لحاظ شوديدو آزايتوانمندهمثاباگر توسعه به انسـان در  يتوانمنـد یبای

،یبـه زنـدگ  دیاميو نماگرهایدانش، سالمت و ثروت خواهد بود و شاخص توسعه انسان
ـ بـه شـرفت یامـا اگـر پ  .خواهـد شـد  شیهاسرانه شاخصیو درآمد ملينرخ باسواد همثاب

تا حـدود  یابیارزاریمع،شودستهیو عدالت نگرتیعقالنت،یمعنوهیانسان در سايتوانمند
خواهد کرد.رییتغیانفراو

يارهـا یبـا اسـتفاده از مع  یتوسعه انسـان يالگویابیارزيهاشناخت شاخص،دومقدم
یو عزت اسـالم تیمعنو،ینیدتیعقالن،يعدالت اقتصاد،يرشد اقتصاد،ياقتصادتیامن

در عــرف خــاص يو عــدالت اقتصــاديرشــد اقتصــاد،ياقتصــادتیــ. امــروزه امناســت
کـه  یآنهـا تـا زمـان   شتریاز بتوانیدارند و میولقبنسبت قابلبه ياهاقتصاددانان شاخص

اسـتفاده کـرد   پدید نیامـد، مسلمان انورهشیاندوسیله بهيترتر و متناسبکامليهاشاخص
اسـت  يکـار ،تیـ و معنویعزت اسالم،ینیدتیعقالنيارهایمرتبط با معيهااما شاخص

.میآن هستییکه هنوز در مراحل ابتدا
یو فرهنگیاجتماع،ياقتصاد،یاسیگوناگون سهايعددر بینیدتیمثال، عقالنطورهب

متنوع جامعه اعـم از  يهاگروهانیو در میو زندگیعلم،يفکرگوناگون يهاو در عرصه
ـ بازار،کـارگران ،رانیمد،گذارانهیسرما،یدانشگاهوينخبگان حوزو زنـان و جوانـان   ،انی

،جامعـه اسـت  هدر عرصـ ینیدتیو عقالننیديشتازیدر پیاصلصرنمطرح است. آنچه ع
تعــداد بنــابرایناســت؛و مؤمنــان نخبــه تیــروحانه،یــفقیولــيهــايو نــوآورتیــخالق
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در علـوم  ویـژه  هو بـ یدر علوم انسانژهیوبهیپژوهشیتعداد مجالت علمها،يپردازهینظر
براسـاس  شـده یطراحـ يبازارهـا اددتعـ ن،یآفـر تحولياقتصاديهاتعداد طرح،ياقتصاد

در ییهاشیگشايتا حدتوانندیم،دستنیاز ایمردم و مسائلیسازوکار سهولت دسترس
ارائه کنند.ینیدتیمرتبط با عقالندیجديهاشاخصپدیدساختن
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