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دربایدبنابراینکنید،احساسراآنمی توانیدفقطببینید،راآننمی توانیدشمااست،گرمامثلفقر»:می گویدغناییآدابویای

.باشدحوزهایندرکتابمهم ترینشایداخیردههیکطی«آزادیمثابهبهتوسعه»کتاب.«گیریدقرارآنمتن

سودنآازمردمکهاستواقعیآزادیگسترشفراینداستگرفتهقرارتاکیدموردکتابایندرکهآنگونهتوسعه

یاتکنولوژیکپیشرفتافراد،درآمدافزایشملی،ناخالصتولیدرشدبابرابرراتوسعهکههاییدیدگاهبافراینداین.جویندمی

.داردمغایرتداندمیاجتماعینوسازی

آنبهرسیدنبراینیازموردابزارهایبرتااستمتمرکزتوسعهاهدافبربیشترتوجهدیدگاهایناز.

ضدظامنمحرومیت،اقتصادی،کمهایفرصتظلم،وفقرقبیلازآزادیضداساسیعواملکهشودمیمحققهنگامآنتوسعه

.برودبینازسرکوبگرهایدولتحدازبیشدخالتیاوتسامحعدموعمومیامکاناتتامینبهتوجهیبیاجتماعی،



مقدمه
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ستندهبهرهبیاولیههایآزادیازمردمازوسیعیهایگروهکماکانمعاصر،جهاندرعمومیثروتسابقهبیافزایشرغمبه.

از.باشندتهداشعملآزادی(...وپوشاکدرمان،ومعالجهکافی،تغذیه)اولیهنیازهایرفعدرتوانندنمیافراداقتصادیفقروجودبا

.دارداجتماعیتامینوعمومیهایبرنامهوامکاناتکمبودباتناگاتنگارتباطآزادینبوددیگرطرف

داردتوسعهفراینددراساسینقشزیردلیلدوبهآزادی:

.کردارزیابیمی جویندسودآنازمردمکهاساسیآزادی هایبااساسابایدراجامعهموفقیت:(ارزیابی)سنجشدلیل1.

وفردیتکاراتابتعیین کننده مولفه هایازیکیبلکهاستشکستوموفقیتازارزیابیمبنایتنهانهآزادی:کاراییدلیل2.

جهانبرهمچنینومی شودخودشانبهخدمتدرافرادتواناییبهبودوافزایشباعثبیشترآزادی.استاجتماعیکارآیی

.دارندمحورینقشتوسعهفرآینددرموضوعاتاینومی گذاردتاثیرنیزاطراف



مقدمه
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هستندنیزتوسعهاصلیابزارهایجملهازبلکهتوسعهاولیهاهداففقطنههاآزادی.

ویآموزشامکانات)ماننداجتماعیفرصت های.می کنداقتصادیامنیتگسترشبهکمکسیاسی،آزادی های

وتجارتردمشارکتفرصت هایتامینشکلدر)اقتصادیامکانات.می سازدممکنرااقتصادیمشارکت(بهداشتی

آزادی هافمختلانواع،آنکهخالصه.کندفراهمرااجتماعیتسهیالتبرایالزمعمومیمنابعمی تواندنیز(تولید

.کندتقویتراهمدیگرمی توانند



آزادیانداز چشم-فصل اول
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تصادیاقتوسعهابعادازیکی.استآزادیازمحرومیتهایجنبهدیگرازاساسیمدنیحقوقوسیاسیآزادینبود

وساالریردمم.کندپیداارتباطساالرانهمردمحقوقوهاآزادینبودباتواندمیاقتصادیناامنی.استاقتصادیامنیت

.باشدداشتهکارکرداقتصادیفجایعدیگروقحطیازپیشگیریدرتواندمیسیاسیحقوق

مردم ساالری حقوق سیاسی
امنیت 

اقتصادی
پیشگیری از 

قحطی



آزادیانداز چشم-فصل اول
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ردنککنریشهبرایقویبسیارهایانگیزهعمومیهاینقدیبامواجههوانتخاباتدرپیروزیخاطربهساالرمردمهایدولت

.هستند"قحطیلیگ"سرآمدهستنددیکتاتوریحاکمیتازمصادیقیکهسودانوشمالیکرهکشوردوبرعکس.دارندقحطی

کهتاثیریبحسبروغیرمستقیمطوربهراآنهااهمیتنبایدودارنداهمیتنفسهفیومستقیمطوربهمدنیوسیاسیهایآزادی

.استبازدارندهآنهاانکاروهستندانسانآزادیاساسیعناصرهاآزادیاین.کردتوجیهدارنداقتصادبر

هایفرصتهمو(ومدنیسیاسیحقوقنقضیارأیحقنقضمانند)ناکافیفرایندهایازناشیهمتواندمیآزادینبود

(غیرارادیگیگرسنوهابیماریوقوعازپیشگیرییازودرسمرگازجلوگیریقابلیتچوناولیههایفرصتنبودمانند)ناکافی

راخوداصخاهمیتدوهرهافرصتوفرایندهابنابراین.باشددارند،اختیاردرخودهایخواستهحداقلبهدستیابیبرایمردمکه

.دارند



آزادیانداز چشم-فصل اول
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استمرتبطکارآمدیوسنجشدولیلبهتوسعهرمفهومدفردیهایآزادیاساسیاهمیت.

رتیباتت.داردوجودفردیهایآزادیواجتماعیترتیباتبینایدوسویهرابطهواستاجتماعیایپدیدهذاتبهفردیهایآزادی

وبهتررازندگیفردیهایآزادیازاستفادهدیگرطرفازواستفردیهایآزادیدهندهگسترشطرفیکازاجتماعی

.کندمیکارآمدتر

نهی،مذهبمقاماتنهراهاسنتپیرامونگیریتصمیمدرمشارکتبرایمردمتمامآزادیگرا،آزادیدیدگاهدرواقعبه

.بگیرندنادیدهتوانندنمی(خارجیوداخلی)فرهنگیکارشناساننهو(دولتیدیکتاتورهاییا)سیاسیحاکمان

طلبدمیرامشارکتیحلراهمدرنیتههایمزیتازبرخورداریوسنتحفظبینواقعیتضادنوعهرحل.



هدف و ابزارهای توسعه -فصل دوم
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اولیهدفهعنوانبههمآزادیگسترشداندمیخشنودردناکفرایندیکنهودوستانهفرایندیکراتوسعهکهرویکردیدر

ستاشدهگرفتهنظردر(توسعهابزارینقش)توسعهاصلیابزارهایعنوانبههمو(توسعهاساسی/نهادینقش)

مرگوماریبیتغذیه،سوءگرسنگی،مانندهاییمحدودیتازاجتنابدرتواناییماننداولیههایقابلیتشاملاساسیهایآزادی

.استزودرس

اینشگسترتوسعهنهادینقشوهستندهمراهآزادبیانوسیاسیمشارکتازبردنلذتخواندن،وسوادباکههاییآزادی

.جداستآنابزارینقشبحثازکه.هاستآزادی

سترشگکههافرصتوحقوقمختلفانواعبانقشاین.هستندموثراقتصادیپیشرفتدراغلبابزاریحقوقوهاآزادی

.داردارتباطاندسهیمتوسعهفرایندتسریعوانسانآزادی



هدف و ابزارهای توسعه -فصل دوم
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:ازعبارتندابزاریهایآزادیانواع

بروسیکچهکنندتعییندهدمیاجازهمردمبهکهاستهاییفرصتبرناظرشودمینامیدهمدنیحقوقآنچهشامل:سیاسیآزادی

وسیاسیاحزابگزینشدرآزادیآزاد،مطبوعاتسیاسی،بیانآزادیمقامات،موشکافیونقدامکان.کندحکومتبایداصولچهمبنای

.گیردبرمیدرنیزرا....

تولیدیامصرفدافاهبرایرااقتصادیمنابعتاگیرندمیبهرهترتیببهآنازافرادکهاستهاییفرصتبرناظر:اقتصادیتسهیالت

.شودمیمردمادیاقتصحقوقبهبودباعثویافتهافزایشکشوریکثروتودرآمداقتصادی،توسعهفراینددر.گیرندکاربهمبادلهیاو

بهینهگیزندجهتافراداساسیهایآزادیبرکهغیرهوعمومیبهداشتآموزشجهتکهاستترتیباتیشامل:اجتماعیهایفرصت

مؤثرمشارکتایبربلکه(افسردگیازاجتنابسالمتی؛مانند)شخصیزندگیهدایتبرایتنهانههافرصتاین.شودمیگذارند،میتاثیر

.(شوداقتصادیمشارکتمانعاستممکنسوادیبیمثالبرای).دارنداهمیتسیاسیواقتصادیهایفعالیتدرآنها



هدف و ابزارهای توسعه -فصل دوم
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:ازعبارتندابزاریهایآزادیانواع

چهآنهاازوودشمیارائهآنهابهچیزیچهکهفرضپیشاینبراساسافرادرفتاراجتماعیمتقابلکنشدر:شفافیتتضمین

حقمانندیتشفافتضمین.کندمیعملیکدیگربهاعتمادفرضبراساسجامعهبنابراین.گیردمیشکلداشتبایدانتظاری

.باشدجامعهدراعتماداینحفظبرایابزاریتواندمیحقایقافشاگری

ترتیباتقرا،فبرایالزمدرآمدیهایکمکوبیکاریبیمهمانندمعینینهادیترتیباتشاملامنیتتامینقلمرو:امنیتتامین

ورسنگیگیاتهیدستیازجلوگیریواجتماعیتامینهایشبکهایجادبرایامنیتتامین.است...وقحطیبامواجههبرایالزم

.استالزممردممرگ
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استبرخوردارکلیدینقشازتوسعهفراینددرفردیهایآزادی.

استاجتماعیهایفرصتبامرتبط(...وبهداشتآموزش)انسانیمنابعتوسعهازمتأثرژاپناقتصادیتوسعه:آسیاشرقاقتصادیمعجزه:مثال.

سویازوکندمیکمکانسانیهایقابلیتازاستفادهوتشکیلبهکهاستامکاناتیتامیندردولتاساسیحمایتازمتاثرطرفیکازهاآزادیاین

قابلچینوهندنمونهدوتوسعهفرایندبرهاآزادیاینتاثیرتاییددر.استمعامالتومبادلهامکانشامل،هاآزادیاجتماعیحفاظتازمتاثردیگر

با.اندتهداشبازاربرمبتنیوالمللیبینعرصهدرفعالوبازاقتصادیسمتبهحرکتجهتدربسیاریهایتالش1991ازهندو1979ازچین.استتوجه

ورودبرایچینربیشتاجتماعیآمادگیدلیلبهامراین.استنبودهچیندرآمدهدستبهنتایجمانندنتایجاینهنددرآمدهبدستهایموفقیتوجود

.بوددادهانجامعمومیبهداشتواولیهآموزشبرایمهمیهایاقداماصالحاتازقبلچین.استهندبامقایسهدربازاراقتصادمسیربه

باال،سرانهصادیاقترشدرغمبهکشورهااینواستآنهااقتصادیتوسعهمانعکماجتماعیهایفرصتبرزیلوهند،پاکستانمانندکشورهاییدر

.استهاآنتاریخجزءعمومیبهداشتهایمراقبتازغفلتوبیکاریشدید،اجتماعینابرابریبهابتال



هدف و ابزارهای توسعه -فصل دوم
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استعملمرکزدرآزادیاندازچشمدادنقرارجهتفراخوانیتوسعهابزارهایواهداف.

ودخسرنوشتتعییندرکههافرصتوجودفرضبهفعالیعناصرعنوانبهمردماندازچشمایندر

.وسعهتهایبرنامههایمیوهمنفعلکننندگاندریافتعنوانبهفقطنهوشوندمیدیدهدارندمشارکت

تاداردیحمایتجنبهنقشاین.دارندانسانیهایقابلیتازمحافظتوتقویتدرمهمینقشجامعهودولت

.دخالتی

داردرامابهجدیدهایبصیرتارائهادعایتوسعهابزارهایواهدافمبنایبرمحورآزادیاندازچشم.



اجتماعیهای عدالت آزادی و پایه-فصل سوم
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کارانجامداوطلبزیرهاینامبهبیکارکارگرسه.کندتمیزرااوباغکهاستفردیدنبالآناپورنا:کنیممیآغازتمثیلیذکربارابحث

:هستند

سههرمورددرحقیقتاگر.شوندلحاظبایدهاگیریتصمیمدرکهداردخاصیاطالعاتدرریشهروپیشاصولدرموجودهایتفاوت

.داردتریسنگینوزناطالعاتازیککدامکهدارداینبهبستگیگیریتصمیمباشدشدهگفته

استخدام کارگران

رنج از بیماری مزمنروگنی
ت زندگی نجات از بیماری و باال رفتن کیفی: نتیجه استخدام

(تمرکز بر کیفیت زندگی)

بیشانو
دچار تنگدستی و  

افسردگی
ن و  تر شدن نسبت به سایریخوشحال: نتیجه استخدام

(گرائیمطلوبیت)رهایی از افسردگی 

(یمساوات گرائ)کمک به فقیرترین : نتیجه استخدامفقیرتریندینو



اجتماعیهای عدالت آزادی و پایه-فصل سوم
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استآزادیاولویتنظریهاینهایمولفهازیکی.استراولزجاننظریهعدالتمورددرمعاصرهاینظریهپرنفوذتریناز.

چونمالحظاتیطریقازراآنتوانمیکهدرحالی.داردایجانبههمهاولویتآزادیراولز،ناپذیرانعطافنظریهبراساس

نیازهایرفتنگنادیدهبهکهباشدایگونهبهبایدآزادیاولویت.بردسوالزیرزندگیومرگمسالهماننداقتصادیشدیدنیازهای

.شودنمنجراقتصادی

تالفاخکهگفتباید؟استمطلوبدرآمدمانندفردیهایمزیتدیگراندازهبهفردیهایآزادیاهمیتآیاکهاستاینسوال

هبودبیاودهدمیافزایشراحقوقاینازبرخوردارافرادفردیهایمزیتبیشتر،حقوقیاآزادیداشتنکهاستایگسترهدر

.بخشدمی

ازعاتیاطالمبنایمحدودیتدلیلبهشود،میتاکیدآنبرگراییآزادیهاینظریهدرکهگونهآنآزادیکمالوتماماولویت

.استعدالتازتریوسیعاطالعاتیمبنایبهنیاززمینهایندربحثبرای.استغیرمنطقیعدالت



اجتماعیهای عدالت آزادی و پایه-فصل سوم
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دست.ارددبستگیشخصیحوزهدرچهواجتماعیحوزهدرچهنامعلومیشرایطبهشودمیبردهکاربهرفاهتعریفدرکهآنچه

ایهناهمگنی:استشدهشناساییافراد(آزادیورفاه)هایمزیتوواقعیدرآمدهایبیناختالفمنابعازمتفاوتنوع5کم

تفاوت،یاجتماعبافتدرتنوع،(هواییوآبمختلفشرایط)محیطیتنوع،(جنسیتسن،بیماری،درافرادتفاوت)فردی

.شودمیخانوادهدروندرآمدتوزیعوارتباطیهایجنبهدر

اینوجودبا.دباشزندگیکیفیتورفاهبرایناقصیراهنمایثروتکهشودمیموجبخوشبختیودرآمدبینهاتفاوتاین

بهترولیاستمحرومیتعمدهعلتاغلبآنکمبودودارددهیمانجامتوانیمنمییاتوانیممیکهبرآنچهزیادیتاثیردرآمدکه

.نکنیمبسندهصرفدرآمدیتحلیلبهکهاست



فقر به مثابه محرومیت : فصل چهارم 
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اساسیهایقابلیتازمحرومیتعنوانبهفقروشودمیبیانآنهاهایقابلیتحسببرافرادمزیتکهزمانی

فقراساییشنبرایاستانداردمتعارفمعیارکهدرآمدکمبودفقطنهقابلیتازمحرومیت.شودمیتعریف
.است

درآمد.دارندباطارتهمبامفهومدوایندرآمد،کمبودمثابهبهفقروقابلیتکمبودازناشیفقرمفهومیتباینرغمبه

افزایشریقطازدرآمدافزایشبهمنجربیشترهاقابلیتافزایشوهاستقابلیتبهدستیابیبرایمهمابزاریک

.شودمیشخصتوانایی



های اجتماعیبازار، دولت و فرصت: فصل پنجم 

19

گرفتهمفروضاستانداردطوربهآنسازوکاربرتریو.استشدهپذیرفتهمسلمفرضیکعنوانبهدولتمقابلدربازارهایمزیتاخیردههدرچند

بررسیامعجشکلبهبازاربهنیازدالیلولیاست،تاییدموردوسیعیحددرهامزیتاینچهاگر.شودنمیتوجهیهامزیتآنعلمیاثباتبهکهشودمی

.استنشده

یکتواندمیدخومعاملهآزادینبود.هستندشکوفازندگیدرجستجویافرادآنطریقازکهاستمبادلهآزادیانکارجامعهیکنبودنموفقعللازیکی

درآزادیودنب.شودمیگرفتهنادیدهعرفومقرراتوقوانینوسیلهبهکارنیرویآزادیکهزمانیویژهبهوباشدهازمینهازبسیاریدراساسیموضوع

.شودمیمحسوبهامحرومیتبزرگترینازیکی(داریبرده)آنمستبدانهشکلیاکارانتخاب

از.نهیااسترپذیاصالحآنازبخشیآیاانحصاری،یااسترقابتیبازارآیاکهاین.شودشناساییآنمختلفاشکالاستالزمبازارکارسازوارزیابیدر

تواندمی(مقیاسازیناشهایجوییصرفهنبودنیابودنخاص،اطالعاتبهنداشتندسترسییادسترسیمانند)واقعیتبرمبتنیشرایطویژگیدیگرطرف

درویژهبه)عمومیتعادلکالسیکهایمدلمذکور،نواقصنبودصورتدر.سازدمحدودرابازارسازوکارازناشیدستاوردهایومتاثرراموجودامکانات

.استشدهگرفتهبکاراقتصادیکاراییبهدستیابیدربازاروکارسازمزیتدادننشانبرای(پارتهبهینهاستانداردشکل
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پیامدهایانداشتهدبیاندبرو،واروهمچنین.استدیگرفردمطلوبیتکاهشگرودرفردیکمطلوبیتافزایشپارتهبهینهتعریفطبق

.کندکمکافرادتماممطلوبیتبهبودبهتواندنمیبازارسازوکارنهایی

کهاستهاییتفرصعرضهبهوابستهزیادیحدتافردیهایمطلوبیتشکلدرکاراییکهدانستبایدکارایی–آزادینتایجتوضیحدر

.داردارتباطنیزافرادسودمندانتخاببههمچنینهافرصتاین.کنندانتخابتوانندمیافراد

توزیعرابریبیاپیامدهابرابریمورددرنتایجاینولیدارددنبالبهرااساسیهایآزادیاندازچشمگسترشبازارکارایینتایجچهاگر

.استساکتهاآزادی

معطوفهاقابلیتواساسیهایآزادیتوزیعنابرابریبهدرآمدنابرابریازراخودنگاهکهکندمیجلوهبزرگآنگاهنابرابریمشکل

امکاندیگر،ویسازقابلیتبهدرآمدتبدیلدرنابرابریمزایایوسویکازدرآمدنابرابریمیانکهاستاینازناشیموضوعاین.کنیم

رامددرآکهآنگاهسوییازوداردمشکلآبرومنددرآمدکسبدرسویکازمعلولیابیمارشخصمثالبرای)داردوجودهمراهینوعی

.(شودمیمواجهترعظیممشکالتیباسازدمیمبدلمناسبزندگیوقابلیتبه
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مانندمیناموفقبازارکارکردازناشیخوداهدافبهرسیدندرسوداگرانآرا،آزادیازبرخوردارجامعهیکدر.

.ردکدفاعمقتدراقلیتسوداگرانمقابلدراکثریتمنافعازتوانمیساالریمردمبودنبادیگرعبارتبه

اینحلهاربنابراین.نماینددفاعاقلیتسوداگرانمقابلدرخودمنافعازتوانندمیمردمبازساالریمردمبودنبا

درمشارکتوعمومیمباحثههمانندبیشترآزادیدرشدبحثترپیشکهدیگریهایحوزههمانندمشکل

.استسیاسیهایگیریتصمیم
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همانندردیگهایخواستههمهاقتصادینیازهایجبرکهنیستانتظارازدوربسیاراستسومجهانکشورهایازبسیاریدر

کیدرسیاسیآزادیوساالریمردمبودنلوکساقتصادی،نیازهایشدتوجودبا)بزندکناررامدنیوسیاسیهایآزادی

.(نیستبعیدفقیرکشور

کرد؟ینتضمرامدنیحقوقوسیاسیهایآزادییابردهبینازرابدبختیوفقرابتدابایدآیاکهداردوجودسوالاینهمواره

نیستسیاسیآزادیضرورتازجدااقتصادینیازهایفوریت.داردوجوددواینبین(نهادیهموابزاریهم)پیوستگینوعیک

نهادینقشومردمهایخواستهپیگیریامکانبردنباالدرآنهاابزارینقشسیاسی،هایآزادیمستقیماهمیتقبیلازمالحظاتی

.شودمیپایهمدنیحقوقوسیاسیهایآزادیعاماولویتسمتبههادیدگاهدهیجهتموجبنیازهادردرکآنها
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ایندنمارایهارزشضدماهیتواقتصادیرشد،ساالریمردممنظرسهازراخودمخالفدیدگاهمدنیحقوقوسیاسیهایآزادیمخالفان.

تصادمگربیانکهشواهدیتجربیمطالعاتزمینهایندر.استاقتصادیتوسعهورشدمانعسیاسیهایآزادوساالریمردم:ساالریمرم

هایدیآزاازجلوگیریواقتدارگراییکهکردادعاتواننمیدیگرعبارتبهونداردوجودباشدسیاسیهایآزادیواقتصادیعملکرد

.شودمیرعایتهموارهحقوقوهاآزادیاینلزومافقیرکشورهایدروکندمیعملبهتراقتصادیرشدارتقایدرمدنیحقوقوسیاسی

بلکه.نیستافیکاقتصادیکالنمتغیرهایدیگریاملیناخالصتولیدرشدبهتوجهفقطاقتصادیتوسعهمورددرقضاوت:اقتصادیرشد

.کردتوجهقحطیمانندبزرگبالیایازجلوگیریدرآننقضوافرادهایقابلیتبرساالریمردمتاییدبهباید

پیشینموردمانندموردایندرگفتبایددهندنمیاهمیتسیاسیحقوقوساالریمردمبهفقیرانآیااینکهمورددر:ارزشضدماهیت

وجود...والدشبنگوپاکستانبرمه،ماننددیگرفقیرکشوهایبرخییاوهنددرهایینمونهبرعکس.داردوجودکمیتجربیشواهدنیز

وقوقحتوقففوریتانتخاباتبرایگاندی:مثال)استساالرانهمردمهایآزادیبرایکشورهاینمردمتالشدهندهنشانکهدارند؛

.(شدمواجههندوستانفقیرمردمقویمنفیپاسخباکهکردمطرحرااولیهسیاسیهایآزادی
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وساختاریاهمیتوابزاریاهمیتدرتوانمیراهاآزادیاینمثبتهایارزشسیاسیحقوقازمنفیانتقادهایدرمقابل

تاسمخالفاحزابدارایشود،میبرگزارانتخاباتآنهادرمنظمطوربهکهساالرمردمکشورهایدر.کردمشاهدهآننهادی

اینوشودنمیدیدهقحطیمانندشدیدهایبحرانکنند،میمنتشررادولتهایسیاستگزارشسانسوربدونهاروزنامهو

تواندمیحالعیندرسیاسیهایآزادیواقتصادینیازهایبینارتباطدیگرطرفاز.استهاآزادیاینابزارینقشبیانگر

.باشدنهادیوساختاریجنبهیکدارای

اسیسیهایآزادیسایهدرتنهاکهاستگفتگووبحثنیازمندآنتواناییومحتوادربارهبحثواقتصادینیازهایدرک

بهنآازاستفادهکهشودمیهاییفرصتایجادموجبساالریمردمنهادیوابزارینقشبرهمزمانتاکیدواستپذیرامکان

جموعهماهمیتبیانگرموضوعاین.داردبستگیارزشیاخالقیمباحثپویاییوچندحزبیهایسیاستقدرتمانندعواملی

.کندمیتضمینراساالریمردمفرایندمیزانودامنهکهاستشرایطی
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(عرضه)استیکشاورزهایفعالیتوغذاتولیدوجامعهواقتصادکلیکارکردتاثیرتحتتنهانهقحطیوگرسنگیتغذیه،سوء

.پذیردمیتاثیرنیزآنازبرخوردارفردشایستگیازبلکه

شرایطوآنازفادهاستشیوهوتولیدامکاناتداشتن،ثروتوتولیدمنابعبرمالکیتیعنیموجودیازمتاثرخودشایستگیاین

بهدلیلی،هرهبشایستگیایننبود.استمختلفتولیداتنسبیهایقیمتتعیینوکاالفروشوخریدتوانایییعنیمبادله

.شودمیمنجرغذاییهایبحران

اینبیانگرنداشتهوجودغذابهدسترسیامکانوتولیددرکاهشیگونههیچکهشرایطیدرحتیغذاییهایبحرانازهایینمونه

.داردبستگیتولیدمیزانازغیرعواملیبهغذاییهایبحرانکهاست

76-1971دورههایسالازباالترسالایندرغذابهدسترسیسرانهکهاستبنگالدش1974بحرانغذاییبحراننوعاینمثال

.استبودهسیلبروزازناشیایمنطقهبیکاریگرسنگی،اینعلت.بود
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هایروهگخریدقدرتافزایشنتیجهدروشغلیهایگروهازبرخیپولیدرآمدواقعیخریدقدرتتوجهقابلکاهشاستممکن

.شودگرسنگیبهمنجرغذاییموادهایقیمتافزایشودیگر

غذاستتولیدافزایششرایطدرگرسنگیوقحطیدالیلازدیگریکیمفیدشغلدادندستاز.

توسعههایکشوردر.کرداستفادهافرادشایستگیازبرخواستهحمایتینظامازتوانمیغذاییبحرانوقوعازپیشگیریجهت

اینازتوسعهالحدرکشورهایبیشترولی.گیردمیانجامبیکاریبیمهبرقراریوفقرزداییهایبرنامهطریقازحمایتاینتریافته

.محرومندحمایتیهاینظامگونه

باشدداشتهقحطیازجلوگیریعدمدرمهمینقصتواندمیمردموحاکمانبیناجتماعییاسیاسیفاصله.

قحطیتاکردیکارتوانمیمنتقدوآزادمطبوعاتوحزبیچندهایسیاستانتخابات،بااینکهوقحطیازپیشگیریدرساالریمردمنقش

.استواقعیتیکنپیونددبوقوع
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رازنانادآزفاعلینقشاساسدرکهحقوقیبهبهروزیبهمربوطجنبهازآنهاحقوقبهتوجهعیندرزنانکنونیهایجنبش

بود،بهروزیجهتاززنانشرایطکردنبهینهبهمعطوفهاجنبشاینفعالیتگذشتهدر.داردتوجهاست،دادهقرارهدف

.دارندتنگاتنگطارتبایکدیگربازنانفاعلیتنقشبرتاکیدبهگرایانهرفاهتمرکزازهاجنبشگونهایناهدافامروزهولی

داشتهیمنفاثرآنانبهروزیبرکههایینابرابریانواعکردنبرطرفضرورتبرحالعیندرزنانفاعلیتونهادینقش

.داردتاکید

بنابراین.داردمحوریاهمیتشانپذیریمسئولیتشناختبرایآنانفاعلینقشدرکزنانهویتتصویرگسترشمنظوربه

.دارداساسیضرورتآنانمورددرگراعاملیترویکردیشایستگیاتخاذ
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ومالکیتحقوق،آموزشوسواد،خانوادهازبیروناقتصادینقش،درآمدکسبقدرتمانندزنانمختلفهایجنبه....

سوربهویاادهخانودرونتقسیماتکنندتعیینقواعدتنظیمونیروهابرسیعیوآثارطریقاینازوتقویترازنانفاعلینقش

.دارددخالتهانابرابریتصحیحدرزنانمستقلفاعلینقشوهاشایستگیاین.دارداجتماعیکلی

درمشارکت)یاجتماعو(اقتصادیمنابعبهدسترسی)اقتصادیتغییراصلیهایواسطهازیکیزنانفاعلینقشدرتغییر

محوریهایجنبهازخیلیباآننتایجوکنندهتعیینعواملواست(کودکانسالمتوخانوادهتنظمآموزش،کار،نیروی

.استآزادیمثابهبهتوسعهمهمجنبهنقصاینکافیدرکبنابراین.داردارتباطتوسعهفرایند
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رانیبححاضرحالدرغذاییموادتولیددرجهان،رشدروبهجمعیتبرایکافیغذایتامینامکانمورددرنگرانیرغمبه

وجوداینبایولداردوجودغذاتولیدازجهانجمعیتگرفتنپیشیزمینهدرمفرطبدبینیبرایکمیدلیلبنابراین.نداردوجود

.استجمعیتحدازبیشرشدبامرتبطچالش.استضروریجمعیترشدکاهش

ازناشیتمدبلندترسچندهر.باشدآنانمعاشامکانازبیشهاانسانتعدادکهرسدمیزمانیکهبودشدهقانعکامالمالتوس

جهانعیتجمرشدمیزانمورددربایدکهاستدستدرفراوانیامادالیلاست؛پایهبیغذاییموادتولیدمورددرمالتوستفکر

.بودنگران

میرومرگبرنامطلوبتاثیرجملهاز.دارددنبالبهمثلتولیدآزادینقضبرعالوهناگواریپیامدهایهاخانوادهاجباریتنظیم

.(مونثنوزادانبرعلیهجنسیتضدوپسرنوزادانبرترجیح)نوزادان
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اثراتکربتحلیلدر.استبکرباروریتعیینمدلآنهاازیکی.داردوجودفراوانیهاینظریهباروریکاهشدالیلمورددر

مقابلدر.داردمهمینقش(آموزشامردرگذاریسرمایهمانند)کودکانزندگیکیفیتبهبوددرگذاریسرمایهبراقتصادیتوسعه

سترشگماننداجتماعیتوسعهنتیجهکهسالیقدرتغییراتبهباروریکاهشاجتماعیهاینظریهرویکرد،این

.داردتوجهاست،آموزش

جارهایهنخاستگاهوخانوادههایتصمیممقابلدرزنانبودنمخیرمحوریاثربهزمینهایندرهایتحلیلازدیگریکی

.استقایلزیادیاهمیتمشترک

یرتاثجوانزنانتوسطداریبچهوحملوضعوسیلهبهمستقیماآنهاعالیقکهمردمآزادیدرجمعیترشدمشکلحلراه

.کمترنههستیمبیشتریآزادینیازمندجمعیتمشکلجهتحلیراهیافتنبرای.استنهفتهپذیردمی
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مبناییکواقعدربشرحقوقمساله.استیافتهرسمیاجتماعیمنزلتالمللیبینگفتماندروکسبواالییجایگاهبشرحقوقایدهاخیرهایسالدر

:استواردآنبرانتقادسهکهداردرورشنفکرانه

درانساندیدگاهنایدردیگرعبارتبه.باشدداشتهاجراییضمانتدولتتوسطکهباشدداشتهاجتماعیمنزلتتواندمیزمانیحقوقاین:مشروعیتنقد

.شودتامینگذاریقانونطریقازبایدحقوقاینونیستبرخوردارحقوقیازتولدبدو

داشتهرا(م)حق(الف)شخصاگر.دارداحتیاجهمبامرتبطوظایفبهکهاستایمجموعهحقوقدیدگاهایندر:بشرحقوقسیاستواخالقمشکل

رسمیتبهفوظایایناگرحالتایندر.بدهد(الف)شخصبهرا(م)حقمسئولیتاحساسباکهباشدداشتهوجودباید(ب)مانندایواسطهبنابراینباشد،

ایندرعواقدر.دهدمیدستازراخودمفهومحقوق،عنوانبهبشرحقوقبرشمردندرزیرا.استمعنیبیدیدگاهاینازدرخواستیحقوقنشوندشناخته

.نیستبرخوردارانسجامازاماکنندهدلگرمچندهربشرحقوقدیدگاه

اینآیاولی.شودمیپذیرفتهاخالقیماهیتبهبستهدیدگاهایندربشرحقوقاخالقیصالحیت:داردقراراجتماعیواخالقیحوزهدربشرحقوق

!شدخواهدچهنپذیرندراآنشمولجهانشکلغالبدرحقوقهاییفرهنگدراگرهستند؛شمولجهانوشودمیپذیرفتهدنیاهمهدراخالقیات
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آسیادرآسانیبههکاستمرتبطغربیفرهنگبنیادبهساالریمردموسیاسیآزادینسبتکهاینبرمبنیتفکراتیمعاصرغربدر

هایدیآزاکهکنندمیادعاآنها.داردوجوداقتدارگرایانهاستداللآسیادردیدگاهاینازدیگرعبارتبه.داردوجوددید،تواننمی

.نیستندارزشمندآسیاییهایفرهنگدرفردی

شرقازهایینمونه

(اهدافپیشبردبرایآنازاقتدارگرایانخاصتعابیر)کنفوسیوسیتفاسیر

(هنددربودندمعتقدبرابریبهکهکسانیازهایینمونه)کاوتیلیاواشوکا

دراما!ودبوسیعسطحدرعقایدتفتیشحالدراروپاکهکردمطرحمذهبوادیانمورددرراتسامحزمانیوی:شاهاکبر)اسالمیتسامح
(دادمیکمتریاهمیتجوانانوجنسیتیبرابریبهحالعین

11قرندرلمتقابتساهلوتفاهمترویجصرفراخودعمربیشتروی؛(هاغریبه)اجانببهحرمتیبیبهویاعتراض)بیرونیابوریحان
(کرد
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بربتنیمرویکردبرایراماکهنیستفرهنگیتنهافرهنگاینوشودنمیمحدودغربفرهنگبهفقطهاآزادیایندانستنارزشمند

.کندآمادهاجتماعیشناختوفهمجهتآزادی

ببریملذتدارنددیگرجاهایدرریشهکهچیزهاییازکهداریمراآنتواناییهاانسانما.

استدشواربسیارنابهایسنتحفظارزشماندگاریواستکنندهگمراهکامالفرهنگیموضوعاتدرایمنطقهخودکفاییتصویرارائه.

استغربیغیرچیزیچهوغربیچیزیچهگفتتواننمیدیگرامروزه.

ضرورتباشد؛ترعوسیبایددایرهاینباشد؛متکیهستندقدرتدرکهکسانیبرصرفاواقعیطوربهتواندنمیتوسعهازمناسبرویکرد

نمودتفکیکهمگانیمشارکتازتواننمیراتوسعهایدهواقعدرنیستندزاهدمابانهچرندیاتفقطهمگانیمشارکت

تاریخاست؛یاییآسفکرهایسنتدرافکارغنیتنوعبهنسبتانصافیبیگرایانه،اقتدارهایارزشبرحسبآسیاتاریخبهنگرش

.باشدتواندنمیغیرشفافهایسیاستکنندهتوجیهآسیاغیرشفاف
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استآروکنتناممکنینظریهیادآوردهدمیقرارپرسشموردراعقالییاجتماعیانتخابکههاییبحثازیکی.

اجتماعیارزیابیبرایمنسجمچارچوبیامکانمختلفافرادهایارزشوترجیحاتدرناهمگنیوجودشرایطدرکهشودمیگفتهمواقعبرخی

.یافتتواننمیعقالنیومنسجماجتماعیارزیابییکعنوانبهچیزیهیچدیگرعبارتبه.داشتنخواهدوجودبرهانوعقالنیتبرمبتنی

مبنایبراجتماعیخابانتکهافتدمیاتفاقزمانیناممکنیاین.نیستعقالییاجتماعیانتخاببودنناممکنتصدیقدنبالبهاَروقضیهحقیقتدر

العاتاطازدیگریانواعکهبودخواهدطبیعیاقتصادی،موضوعاتدربارهاجتماعیتصمیماتخاذدر.گیردانجاماطالعاتازمحدودایدسته

.گیرندقرارمالحظهمورد

ریزیرنامهبکهگونهآنچیزهمهمعموال.کردتوجهغیرارادیپیامدهایوآزادیتغییراتموضوعبهبایدعقالییاجتماعیانتخاببررسیدر

توجهبایدیولباشد؛نداشتهوجودارادیغیرآثارنوعیآندرکهنیستدستدرعمومیمقتضیاتگونههیچواقعدررفت؛نخواهدپیششودمی

.کردبینییشپمعقولیطوربهراناخواستهتاثیراتتوانمیعلیتفسیربابلکهنیستبینیپیشقابلغیرالزاماارادیغیرپیامدکهکرد
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وودشمیمعرفیخودخواهوخودمحورناپذیریسازشطوربهبشربحثایندر.استهاانگیزهدرکوشناختدیگربحث

آسانیبهیتجربمشاهداتتوسطدیدگاهاینکهحالیدراستداریسرمایهبازارنظامکارآمد،نظامتنهاکهشودمیوانمودچنان

.نیستتاییدقابل

حوزهدربسیاریرعناصکهاستایپیچیدهارزشینظامبرمبتنیبلکهنیست،شخصیمنافعگرودرتنهاداریسرمایهموفقیت

.هستندموثرآندرمعاملهدرصداقتواطمیناناعتماد،مانندرفتاریاخالقیات

کهفرضنایبرابردرکهاستواقعیقدرهمانایننیست؛ارزشیهایازنظاممتاثرجامعهکهکنندمیفرضداناناقتصادازبرخی

جارهاهنوهااولویتتنوعبهبایدصورتهردر.شویماحساساتوافراطدچارهستندگراارزشواخالقیشدتبههاانسانهمه

.کردتوجه
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اینقبول.استتنیپذیرفباشندداشتهمسئولیتکنندمیزندگیآندرکهجهانیتغییروتوسعهبرایبایدمردمکهادعاایناصل

برایآنچهبرایدنبایخودشخصآیاکهآوردمیپیشراسوالاینافراد،پذیریمسئولیت.ندارددینیقیدیادینیاعتقادبهنیازرابطه

شوند؟میشناختهمسئولفردزندگیبرتاثیرگذاریدردیگرانچرادیگرعبارتبهباشد؟مسئولآیدمیپیشاو

البته.استانیانسانتخابدامنهافزایشتوسعههدفکهکندمیبیان(اقتصادیرشدنظریه)خودمعروفاثردرنیزلوییسآرتور

باعثامراینکهاللاستداینباکندمیمتمرکزسرانهتولیدرشدبرراخودتحلیلنهایتدرانگیزشینکتهاینذکرازبعدلوییس

.شودمیاوآزادیافزایشنتیجهدروخودمحیطبرانسانبیشترکنترل

استمعنیبیامورانجامدرمسئولیتاحساسآزادیوجودبدون.

افیکوالزمشرطآزادیترتیباینبه.داردهمراهبهرافردیمسئولیتکار،انجامقابلیتوآزادیازبرخورداریدیگرطرفاز
.استپذیریمسئولیتبرای
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سرانه،لیمناخالصتولیدرشدنظیرمحدودیهایشاخصبراخیرمتونبرخیتمرکزرغمبهتوسعهفراینددرآزادیبهتوجه

بود،انانساساسیهایآزادیمتوجهآشکارااسمیتآدام.داردارسطونظریاتجملهازطوالنیکامالسنتینظریاتدرریشه

خابانتآزادیاهمیتبرتوسعهاقتصاددانانازدیگربسیاریوهایکفویریش،میلاستوارتجان،مارکسکارل

.دارندتاکیدتوسعهمعیارعنوانبه

ازمردمهکاستاساسیهایآزادیگسترشفرایندبیانگرکهرویکردی.شدارئهتوسعهازخاصرویکردیکتابایندر

.دارندنقشهاآزادیاینپایداریوتقویتبرآنهاآثارطریقازتوسعه،فراینددرمتنوعنهادهایازایمجموعه.برخوردارندآن

اکرداکتفاست،....وبازاریاگسترشسرمایهانباشتسادهبرفرمولمتکیفقطکهتوسعهازنگرشیبهتواننمی.
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:گویدمیکه ویلیام کوپر طور همان

.هرگز از آن با خبر نخواهند شدراضی، هر چند بردگان، که دارد آزادی هزاران جلوه برای عرضه 

. استدر واقع توسعه عصاره امکانات آزادی 
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آزادی 
محور 
توسعه

5

4
3

2

1
/ آزادیسررررکوب عوامرررل ضرررد 

هررای فراینرردها و فرصررتایجرراد 
کافی اجتماعی و اقتصادی

حمایرت دولرت و   )های فرردی  توسعه آزادی
و برقرررراری عررردالت  ( اجتمررراعیحفاظرررت 
های فردیقابلیتو توسعه اجتماعی 

برقررراری / مررردم سرراالری و اقتصرراد بررازار 
ای فردی هنظام حمایتی مبتنی بر شایستگی

..(.نظام تامین اجتماعی، بیمه بیکاری و )

توانمندسازی زنان و توجه به نقش فاعلی آنها

پذیری، ایجاد  اهمیت مسئولیت
/  هنجارهای مشترک و حقوق بشر
آزادی انتخاب مبتنی بر از طریق  

نی بیپایش تغییرات آزادی و پیش
پیامدهای غیرارادی


