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 چکیده:
هدف نهایی  .دهد می جای را تازه و جدید های گزینه خود در که است انتخاب افزایش و ارتقا از فرایندی توسعه

دهی یا  آزادی انسان، با قدرتهای انتخاب و بازتولید ثبات است.  ینهگز، افزایش آزادی انسانآن نیز تحقق تعالی  و

های فردی در مسیر  شود تا پتانسیل چه موانعی سبب می است یناسؤال حال  همسوست. «توانمندسازی»
تحقیقات بنیادین است و با روش  ۀجمل ازحاضر  ۀمقال توانمندسازی شکوفا نشود و انسان به آزادی نرسد؟

های نظری کانت و  ساختار نظری عمدتاً مبتنی بر دیدگاه. استافزایش شناخت و بسط نظری در پی  استداللی

پیرامون جایگاه ، نظر صاحببنابراین پس از بسط نظریۀ این دو ؛ پیرامون آزادی و توانمندسازی استسن  آمارتیا

، توانمندسازی و کنش انسان وجود اخالقیات ضرورت  بهنظری توانمندسازی الگوی  ۀانسان، در تدوین و ارائ

با  گیری یجهنتدر بخش  .پردازیم یم نظر موردسه رکن اصلی در مدل  عنوان  بهو کنش انسانی و نهادها جمعی 

هم ابزار تحقق دستاوردهای اجتماعی انسان سن،  از نظر .سازیم یماین سه رکن را به یکدیگر متصل  ،منطقی بسط

، انسان را معطوف به شناسایی و تحقق تر یانتزاعترین هدف است. کانت در رویکردی  و هم غایت و متعالی

ها یا اصل یا که در گروی کنترل ماکزیمداند  می «تعالی رشد اخالقی»واالترین خیر و خوبی و هدف نهایی را 

گر، مختار و دارای استقالل در ادبیات کانت، هسته تئوری موجودی خودتعین ۀمثاب ای اخالقی است. انسان بهقاعده

ه اقتدار درونی ب و نفس دهی به افراد، خودشناسی، اعتمادبه توان آن را در معنای قدرت اصول اخالقی اوست و می

فردی از طریق تجلی  های آنکه کنترل، آزادسازی و بسط کنش  بازشناخت. حال کار برد و در مفهوم توانمندسازی

عضوی از جهان ن متعلق به دنیای حسی و طبیعی انسا. گیرد های جمعی در قالب مفهوم نهاد، شکل می کنش

دهد.  قرار می های نفسانی از تمایالت و خواسته قدسی و عبور ۀارادهمسوی انسانی را  ۀو اراد استهوشمند 

ذهنی و سپس عینی وی، در سیستم باورهای فردی که  های چنین تغییری در انسان و بالفعل ساختن توانمندی

 شود.مییافته، میسر  های جمعی تجلی تثبیت و تداومش از طریق نهادها، یا همان کنش
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 طرح مسئله

 خود در که است انتخاب افزایش و ارتقا از معنای فرایندی بهتعریف،  ینتر سادهتوسعه در 

 در را بهبود و اصالح تغییر، چون مفاهیمی توسعه، .دهد می جای را تازه و جدید های گزینه

 چون مفاهیمی با همچنین توسعه .طلبد می مشارکت بهبود برای را مستقیم یتالش و دارد خود

 که طورهمان است. مرتبط زندگی کیفیت و کارکرد نهادها ،ها نگرش ،پذیری انعطاف مشارکت،

 تولید با بلکه دالر، و پول معنای در فقط  نه ثروت، با تولید توسعه ،کند می ( بیان1323) شافر

 توسعۀجمعی در اینجا ناظر بر  توسعۀ. (11: 2221وبر،  ساتلربه نقل از ) تاس مترادف ارزش

یک کل واحد نام برد.  مثابۀ به ها آناز  توان میکه  است یعنی اجتماعاتی اجتماعات محلی

 و ها توانمندی تا اند تالشدر  خاص که مشکالتی با است مردمانی شامل، اجتماعات محلی

به نقل از  11: 2222ماتسیچ،  (کار ببرند به پیشرفت، و اصالحات برای را خود های قابلیت

مفهوم  دارواماجتماعات محلی در بطن خود،  توسعۀتعریفی از . چنین (11: 2221وبر،  ساتلر

 تیجانبی و کلیتی خودبسنده است. کُلی یها کمکو مستقل از  ده خودسازمانیک سیستم 

  به دارای حیاتی که اجزای سیستم متشکل از. است آن یاجزا مجموع از تر بزرگ که منسجم

 نیروهای اثر بدون جدید کیفیتی ایجاد و خلق برای را خود خودانگیخته و خودکار صورت

سیستم خودبسنده و (. چنین 12 :2221 اندریسن،) دکنمی یده سازمان اجرایی، طرح یا خارجی

 هدف نهایی و .و ایجاد نظم دوباره نیازمند است یده سازماندهی به ابزاری برای خودسازمان

انتخاب و بازتولید ثبات در این سیستم  های ینهگز، افزایش آزادی انسانآن نیز تحقق تعالی 

، افزایش قدرت مذاکره اختیار، افزایش کنترل افزایش برایکه  هایی کنش از استفادهیعنی ؛ است

و به معنای دقیق کلمه یعنی  رسد ی انتخاب انسان، به انجام میهاافزایش گزینه و زنی و چانه

 .استهسته و محور فرایند توسعه آزادی توان گفت  یمبنابراین از این منظر ؛ تحقق آزادی

و دارد را  توجهبیشترین افراد  های یتوانمندبه  "یآزاد ۀمثاب بهتوسعه " در کتاب آمارتیا سن

 دسته دودر که  کند یم. وی دالیلی را بیان داند می توسعهبنای و   عنصر سازندهرا آزادی فردی 

های مردم  آیا آزادیمنظور این است که : ارزشیابیاستدالل مبتنی بر  ،اول :است یگیریپ  قابل

تحقق توسعه کامالً وابسته به یعنی : یا تأثیر استدالل مبتنی بر اثربخشی ،دوم .ارتقا یافته است

 .1(b ،2222 :2سن) کنشگری آزاد مردم است

انسان بی " آزادی انسان و تحققتوسعه، اگر هدف نهایی شود که  اما این سؤال مطرح می

های  پتانسیل شود است؛ چه موانعی سبب می "ده و اجتماعاتی خودسازمان و خودسرپرست قیّم

                                                           
1. Amartya Sen. (2000) b.  
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توان فرایند  چگونه می فردی در مسیر توانمندسازی شکوفا نشود و انسان به آزادی نرسد؟

و تحقق اجتماعاتی  ای پیش برد که به آزادی بشر گونه را به اجتماعات محلی فردی و توانمندسازی

  ؟شودمنتهی  دهخودبسنده و خودسازمان

بازنمایی مفهوم آزادی و  همچنین پاسخ به سؤاالت فوق و منظور  بهحاضر  ۀدر مقال

انواع  همانندبر زندگی انسان، مباحث انتزاعی کانتی حول مفهوم آزادی  آن اثر ۀگستردگی حوز

کانت در تناسب با  ۀتا اندیش شود یموظیفه و غیره معرفی خواهد شد. سپس تالش آزادی، 

و  آمارتیا سناز اندیشه  بدین منظورنسان، عملیاتی شود. زندگی فردی و اجتماعی ا ۀگستر

درآمدی بر آزادی از نوع  که پیش انسانمفاهیمی چون فقدان قدرت و لزوم توانمندسازی 

شد. کلیت ساختار مقاله مبتنی بر سؤاالتی پیوسته و به هم مرتبط  بیرونی است، استفاده خواهد

در . در پی پاسخ به آنها هستندن و نویسندگا  شده اس ربط منطقی و نظری، طرحاست که بر اس

(، مسیر تحقق آزادی انسان از منظر نظری و مبتنی بر 1ۀ بندی و دیاگرام )شمار بخش جمع

 شود. می، ارائه آمارتیا سنکانت و  ۀاندیش

 

 تحقیق روش

در هر تحقیق علمی، طرح بحث و مشخص کردن پارادایم یا روش پژوهش گامی اساسی و 

(، تشخیص 2221) بلند نظر از. شود یمپژوهش حاصل  یشناس معرفتمهم است و از طریق 

است. گام دوم به  یشناس معرفتاولین گام، مسئله و دغدغه اصلی  عنوان  بهماهیت دانش 

شود  یمروش پژوهش تعیین  ،چگونگی دستیابی به دانش اختصاص دارد و در آخرین مرحله

در ، یشناس معرفتعلم  واز منظر جنس پژوهش حاضر  مقالۀ(. 211و  212: 1332 )متوسلی،

 که الزمۀ استدر پی شناخت جدیدی  ،تحقیقات بنیادین. گیرد یمقرار  ،تحقیقات بنیادین حوزۀ

، کشف روابط و ایجاد شناخت جدید و پیشرفت ها آنو هدف از  های اجتماعی است یدهپد

(. 12و  10: 1322 :)میلر نباشدمستقیمی مطمح نظر  ، هرچند که هیچ کاربرد و فایدۀدانش است

 ییها پژوهشیعنی ؛ با برد کالن است ییها پژوهشاز منظر برد پژوهش نیز این مقاله در حوزه 

)صادقی  تجربی و انضمامی فاصله گرفته و به مباحث نظری نزدیک شده است ۀکه از مطالع

دوم  ۀ)مرحل (. در مورد چگونگی دستیابی به دانش12: 1332منش،  فسایی و عرفان

در . بهره گرفته است یعنی حرکت از کل به جزء قیاسی استنتاج ۀاز شیوعموماً (، یشناس معرفت

 ۀمنزل بهاست. روش اسنادی هم  شده  استفادهآخر یعنی روش تحقیق، از روش اسنادی  ۀمرحل
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علوم اجتماعی  یها پژوهشکیفی در  یها روشروشی تام و هم تکنیکی برای تقویت سایر 

 (.13: 1332 :منش )صادقی فسایی و عرفان است توجه مورد

 در نظر بگیریم که ارکان علم، عنوان به را منطق و مشاهده اگرتوان گفت  یمدیگر   یانب  به

 ،(11: 1321 :)ببی ها دادهو تحلیل  ها دادهی آور جمعنظریه،  :استی ا گانه سهی ها جنبه شامل

 آمارتیا سنکانت و  های با تمرکز بر نظریه بنابراین؛ تمرکز بر نظریه استحاضر،  ۀموضوع مقال

نسبت به انسان  ها آنتفکر و دیدگاه  شیوۀه تا از قیاسی، تالش کرد استنتاج شیوۀ یریکارگ بهو 

 آن را نشان دهد.علت و معلولی،  های یاگرامدو در قالب کرده  استفاده و آزادی 

 

 هدف یا ابزار؟ ۀمثاب انسان بهضرورت تحقق آزادی: 

دیدگاه  .ای، توجه به جایگاه انسان است ترین مفاهیم و رکن هر اندیشه و نظریه یکی از مهم

های متفاوتی، منتهی  سیاستنظری، به رویکردها و  ۀنسبت به انسان و جایگاهش در اندیش

. مفاهیمی چون توسعه و آزادی نیز در نظریات و رویکردهای مختلف، در تناسب با شود می

داند  هایی می توسعه را افزایش رفاه و آزادی آمارتیا سن شود. جایگاه انسان، تعریف و تعیین می

سازی زندگی انسان با ادبیات، موسیقی، هنرهای زیبا  کند و شامل غنی که انسان آن را دنبال می

سن، برخورداری از تولید  از نظر(. a ،2222 :3)سن  و سایر اشکال تظاهرات فرهنگی است

ای عمده و مهمی را برای کشورها  توسعههای  تواند موفقیت ناخالص ملی به ازای هر نفر نمی

تر  که سرمایه و انباشت موسیقی، هنر، ادبیات و )به بیان کلی  صورتی به دنبال داشته باشد در

او، پنج نوع متفاوت از آزادی را از دیدگاهی (. 3: 2222)سن،  فرهنگ(، اندک و محدود است

های  فرصت .3امکانات و تسهیالت اقتصادی،  .2آزادی سیاسی،  .1 کند: بیان می 1ابزاری

به ارتقای  ،ها حقوق و فرصت انواعاین . 3تأمین حمایتی .1 و 2تضمین شفافیت .2اجتماعی؛ 

بپردازند یا ین ممکن است به تکمیل یکدیگر کنند. همچن های عمومی انسان کمک می قابلیت

 (.b ،2222 :12)سن  یکدیگر را تقویت کنند

                                                           
1. "Instrumental" perspective 

2. Transparency guarantees 
3. Protective security 
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 آمارتیا سنکانت و  ۀانسان در اندیش : جایگاه1 عکس

 توسعۀدانستن » ، بیانی از مفهوم آزادی است."یانسان توسعۀ"، آمارتیا سندر ادبیات 

ها ارزشمند  های افراد برای انجام کاری اشاره دارد که به دلیلی برای آن قابلیت توسعۀانسانی، به 

)سن،  «اهداف و ابزار وجود داردنظر سن، تفاوتی حیاتی میان  از هاست. است و انتخاب آن

شده و  گم "یانسان ۀسرمای"کهنه و مستعمل  چیزی در ذات دیدگاه»وی،  از نظر(. 032: 1332

 «. مغفول مانده است

های  ها و مهارت قابلیت ،ها نظر سن، افراد را با شایستگی انسانی مورد توسعۀ ۀمقول

های مولد در تمامی ابعاد اجتماعی،  اختصاصی اما ممکن در یک جامعه، به صحنه کنش

ترین ابزار برای دستاوردهای  ها فقط مهم انسان" بنابراین؛ کند سیاسی، اقتصادی وارد می

 گرش(. در این نهمان) "هستندترین هدف  یت و متعالیها خود غا اجتماعی نیستند بلکه آن

نسان بر شود. در نگرش اولیه، نگاه به ا برای ارتقا و رشد محسوب می یانسان همچون ابزار

(، ذهن و Subjectivismتر ) ( است و در نگاه پیشرفتهObjectivismگرایی ) عینیت ۀاساس انگار

. همچنین گیرد تا محصول عینی تولید و رشد را موجب شود مهارت انسانی در خدمت قرار می

های بهداشتی و غیره،  اجتماعی یعنی آموزش، مراقبت توسعۀ آثارسن، تمایزی میان دو نوع از 

انجام  که ها قابلیت ثیر مستقیم برأت( الف» های انسانی و کیفیت زندگی او قائل است: بر قابلیت

از طریق  که ها مستقیم بر قابلیت تأثیر غیر (ب .سازد ممکن می برای مردمرا بسیاری از کارها 

که اگر درآمد کمتری ی های مردم و همچنین پرورش قابلیت ها و درآمدها وری افزایش بهره

 (.031 همان:) «توانستند انجام دهند داشتند و فقیرتر بودند، نمی

تر دیده شود، اثر  انسانی در سبک و سیاقی گسترده توسعۀ  وقتی»، آمارتیا سن زعم به

های عمومی در بهداشت، آموزش و غیره بایستی  مستقیم )بر رفاه و آزادی انسان( فعالیت

انسانی  ۀگیری و استفاده از سرمای در شکل ها محاسبه شوند. عالوه بر این، الزم است تا نقش آن
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 «رش تولیدات واقعی کاال نیز در نظر گرفته شودوری و گست افزایش بهره به منظوراصطالح  و به

بعدی به آن آشنایی دارد،  انسانی و توجه تک ۀبه مفهوم سرمای خوبی  که به (. سن032 همان:)

منظور شفافیت و تعالی ظرفیت  ها به کند که در آن آموزش انسانی را طرح می توسعۀ ی ازمفهوم

ها برای کنشگر، عقالنی است و  های افراد برای انجام کار است که ارزش و انتخاب آن قابلیت

 توجیه استداللی دارد. سن ارزش توجه به آموزش، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی را با

برد و معتقد  هدف غایی تولید و رشد بیشتر زیر سؤال می وی کار باکارایی نیر افزایشهدف 

نهایت و مستقیماً  شود، قرار است در انسانی خالصه می توسعۀاست این اقدامات که در مفهوم 

حتی اگر به  ،کامیابی و کمال زندگی بینجامدبه طول عمر بیشتر و کاهش بیماری، شادمانی و 

منابع انسانی و یا  توسعۀبه  ینانهب کوته نگرشیاز منظر سن، کارایی نیروی کار منجر نشود. 

که خود انسان ابزار قرارگرفته و گویا برای  کردهچنان ذهن افراد را محصور نانسانی آ ۀسرمای

 ۀانگار ۀان، از حوز، نگرش به انسبا اتخاذ چنین دیدگاهی .فدا شودباید تولید بیشتر 

، ذهن و مهارت آمارتیا سنشود.  نگریسته می رود و با عینک ذهنیت گرایی، فراتر می عینیت

دهی به  دیگر، در اولویت  بیان  داند. به انسانی را در خدمت تولید محصول عینی و رشد، نمی

روح  ۀور و جلوتبلو  دییعنی سرشت وجو -، ذهن انسانآمارتیا سنتولید محصول و ابژه، 

یافته در خصوص  های سازمان اولین تالش ویدهد.  یک سوژه، برتری می ۀمثاب بهرا  -خدایی

  کند، بینشی که به های انسانی را در آثار آدام اسمیت جستجو می ها و قابلیت توجه به شایستگی

سازی مکانیکی اقتصاد، همواره مغفول مانده است.  های تئوریزه انگاره ۀطبیعی در مجموع طور

بینی پیرامون  های او از جهان ، انعکاس پیش ذهنیتکند به آنها توجه میسن  کهاهداف غایی 

گرایی و هدونیستی به انسان، باالترین حد  که نگاه عینیت انسان و آنتولوژی اوست، درحالی

 داند. کمی، می توسعۀکارایی نیروی کار را به جهت تولید عینی و 

ها اشاره دارد، به به آن آمارتیا سنکانت عالوه بر عوامل محیطی خارجی که بعدتر، 

در اندیشه کانت انسان و آزادی وی، هدف است. آزادی از منظر  عوامل درونی نیز توجه دارد.

است. آزادی بیرونی ناشی از  یکقابل تفک، 2آزادی بیرونی و 1کانت به دو نوع: آزادی درونی

ه کنش جمعی بر مردم، های که توسط دولت یا هرگونوجود قوانین، مقررات و محدودیت

مطابق افراد ه عبارتی آزادی سلبی الزم است شود. برای دستیابی به آزادی بیرونی یا باعمال می

ها مصونیت از ظلم، تعدی، زور و تجاوز بدهد؛  شان، عمل کنند. قوانینی که به آنوظیفه با

به حقوق یکدیگر احترام گذاشته و آزادی افراد در دارند  یفهوظها افراد قوانینی که طبق آن

                                                           
1. Inner Freedom 

2. Outer Freedom 
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اش، نشان  های سیاسی تهتیلور نیز در نوشهمزیستی و سازگاری با سایر افراد جامعه باشد. 

نظر نوع، متفاوت است. یک آزادی منفی یا سلبی وجود دارد که مبتنی بر  آزادی ازدهد  می

های محدودکننده  و به معنای آزادی از موانع و مکانیسم است( …Freedom from) "ازآزادی "

ها، مانع پیشرفت  و یا سایر مکانیسم است. تا زمانی که قیودی چون مقررات، قوانین، دیگران

مصونیت را برای او و سایر افراد جامعه فراهم کنند، آن فرد آزاد است و  و برعکس فرد نشوند

هد د هایش، امیدوار باشد. آزادی که به انسان فرصت میاشتهتواند به ند در پناه آزادی، انسان می

آن،  وجود تجلی و تکامل دهد. آزادی که فقط با تا هویت و شخصیت واقعی خود را

ای از اکتشافات  شود و در سطح جمعی، زنجیره ها و نبوغ افراد به عرصه عمل وارد می خالقیت

اما نوع دیگری از آزادی وجود دارد که ؛ زدسا ها، چهره دنیای بیرونی را متحول می و خالقیت

 "آزادی برای"شود و آن آزادی مثبت، ایجابی یا  تر شناسایی، درک و حاصل می سخت

(Freedom for… .است ) 

گونه که  ( است یا آنGood) این آزادی مبتنی بر امکان شناسایی و تحقق خیر و خوبی

(. همچنین کانت، انسان را 212: 1331. )تیلور، 1«تعالی رشد اخالقی»کند:  تیلور بیان می

اقتدار، خودمختاری(  اختیار،) ،2گری کند. مفهوم خودتعینگر معرفی میتعینموجودی خود

 همسو باانسان که  ۀدهد و آن بخش از ارادا تشکیل میتئوری اصول اخالقی کانت ر ۀهست

. مفهومی که برگرفته از عقاید شود میکند با استفاده از این مفهوم، تعریف قدسی عمل می ۀاراد

که به ترسیم   ( است؛ آنگاه1012) 2"یاجتماعقرارداد  " ( در1012-02) 3ژان ژاک روسو

کند افراد، از آزادی طبیعی خود برای انجام هر کاری که  پردازد و بیان می می آلایده جامعه

دیگر؛ انسان   بیان  برسند. به کنند تا در عوض به دستاوردی ارزشمندتر نظر می بخواهند، صرف

پردازد و بدین شکل به  به محدود کردن خود در چارچوب قوانین درونی و خودساخته می

 (.31 :2211 )ثروپ، نامندمی 1"یاخالقآزادی "یابد که آن را  آزادی دست می

مادی، ندارد  ۀنظر کانت، فقط پای مورد Autonomyگری، خودمختاری، اقتدار یا  نخودتعی

قوی شخصیتی  ۀخمیرمایو  نفس، اقتدار درونی سی، اعتمادبهدهی به افراد، خودشنا و به قدرت

گر بودن، مختار بودن، قیّم خود بودن و اقتدار داشتن خودتعیّنکانت معتقد است  اشاره دارد.

ای و یا قلمرو نیست بلکه به مقید کردن هر جامعه مند بودن خود فردنها شامل قانونت

                                                           
1. An excellence of moral development 

2. Autonomy 
3. Jean-Jacques Rousseau )1712–78( 

4. On the Social Contract 

5. Moral freedom 
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در وجود و شخصیت  فردگذاری خودمختارانه که قانون یعنی اشاره داردهای اجتماعی  غایت

کند. قانون هم کند و جامعه و دیگران را نیز به این مسیر هدایت میخودش اعمال قانون می

به  که آیا تواند بر اساس این(. آزادی می31 همان:) برای یک فرد و هم برای دیگران است

نیز، تشخیص داده شود. اگر  نشان دهد، منافع خود را "یذات "و یا به شکل  "ابزار "شکل 

شود، نوعی دارایی گذاری میذاتی باشد، آنگاه آزادی برحسب سرشت و جایگاه خودش ارزش

ای برای رسیدن به یک هدف کنند و اگر ابزاری باشد، وسیلهکه افراد برای کسب آن تالش می

اما انسان ؛ (1210: 1333)اینگام،  برای کسب منافع دیگر برای فرد، خواهد بود و یا راهی

، از چه آمارتیا سنهم هدف و هم ابزار در رویکرد  ۀمثاب کانت و به ۀان هدف در اندیشعنو به

 هایی برخوردار است؟ ویژگی

و دنیای هوشمند است. کانت در  1دنیای حسی انسان کانتی، موجودی متعلق به دو

 ارادۀکه  . درحالی3انسانی ارادۀ و 2قدسی ارادۀکند:  توضیح این دیدگاه، به دو نوع اراده اشاره می

، ارادۀ ندارد ینا از کند و هیچ تمایلی برای عملکردی غیرقدسی، تنها در مسیر خیر عمل می

اخالقی  های غیرو همواره خود را مایل به انجام کنش دارداخالقی نیز  غیر تمایالت یانسان

عقلی و تمایالت نفسانی  ۀانسانی را، به دو بخش قو ارادۀکانت  (.13: 2211)استرن،  یابد می

بندی که کانت، برحسب گونه نیست. این نوع تقسیمقدسی این ارادۀکه  کند درحالی تقسیم می

 یماد)نومن( و  های معنویتفاوت میان قلمرودهد،  اش ارائه می گرایی استعالییآرمان

(. اگرچه حاالت 10 همان:) کند( یعنی دنیای هوشمند و دنیای حسی را ترسیم می2فنومن)

قدسی، منطبق و سازگار با اصول اخالقی عینی است،  ارادۀروحی یا اصول اخالقی ذهنی در 

 ( برای11 همان:است ) انسان نیازمند تالش گونه نیست. برای تحقق آناما برای انسان این

 ارادۀ. اصول اخالقی که محدود کندبه اصولی اخالقی  یدن به آزادی درونی باید خود رارس

تمایالت و  و (Inclinations) تمایالت درونی. دهد قدسی قرار می ارادۀ جهتانسان را در 

ها تأثیرگذارند و انسان برای مقابله با آنهای انسان  کنش همگی بر (،Desire) های بیرونیانگیزه

لذا وجود این قیود اخالقی برای او الزم است زیرا اگر  ،کندنرژی و وقت زیادی را مصرف میا

 ؛رودالسافلین( پیش می ترین بعد وجودی خود )اسفلاز این قیود رها شود، یقیناً به سمت پست

اما اگر این قیود برای فرد  ؛نامد( میRadical Evil) تمایلی که کانت آن را شر افراطی و مطلق

های عینی، وجود محدودیت با ،به انتخاب خود رود زیراها نیز فراتر میدرونی شود، از فرشته

                                                           
1. World of sense and Intelligible world 
2. Divine will 

3. Human will 
4. Noumenal and Phenomenal 
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نباید از یاد برد که  گرفته است. ذهنی، زمان محدود و عقل محدود خود، این راه را در پیش

 و های درونی است که باید کشفیذهنی و شگفت های بیکرانانسان در مقابل، دارای ظرفیت

 ، فراهم شود. سازیکشت و غنی ۀطی آمادها در محیتجلی آنفرصت 

 

 جمعی: تشخیص سه عنصر مهم در تحقق توانمندسازی فردی و تحقیق های یافته

 آزادی  تحقق معطوف بهقوانین اخالقی  .1
. است معرفی مرجع و اصولی بنیادینیازمند پرورش ذهن افراد و رسیدن به آزادی درونی، 

در پاسخ به این . حاضر معرفی خواهند شد ۀیک مرجع، در مقال ۀمثاب احکام مطلق کانت به

 قوانین اخالقی چیست و وجود آن، چه ضرورتی در مسیر تحقق آزادی بشر دارد؟ :سؤال که
که شکل فرمان یا زعم کانت، نیروی مشخصی برای ما دارد. نیرویی  اخالقیات به بایستی گفت:

. کانت این بایدها و کندنبایدها را دیکته می و گیرد و به انسان بایدالزام و وجوب به خود می

1محدودیت"نبایدها را، 
2ت و وجوبضروری"یا  "

(. از منظر فلیپ 11: 2211، استرن) نامد می "

رسند که اراده و توجه قوانین اخالقی بدین دلیل برای ما دستوری به نظر می " 3استترتون لیک

 ۀمثاب ، به2عقالیی محدود ارادۀبنابراین، قوانین اخالقی برای ؛ کندما، لزوماً منطبق با آن عمل نمی

کنند تا  ای عمل می گونه قیود اخالقی، به (.20 همان:) "رسدیک محدودیت و قید، به نظر می

در تعارض با تعالی روح و در  های نفسانیتخیل را از تمایالت و خواسته ۀبتوانند ذهن و قو

. این الزامات، نه قید به معنای مانع برای استعالی کنندآزاد  طلبی او تقابل با خصلت فضیلت

فرصت برای  ۀکنندو فرایند خلوص ذهنی، تأمین راه ۀکنندکه دقیقاً برخالف آن، تسهیلذهن، بل

های حسی و به نیاز متعادلصورت  ذهن و انرژی ذهنی برای پرداختن به اموری که به

عنوان عضوی از جهان  که مأموریت او بهدهد و هم اینهای نفسانی او پاسخ می خواسته

 کند.میسازی ذهن( محقق های درونی )فرهنگهوشمند را با تقویت خصلت

                                                           
1. Constraint 
2. Necessitation 

3. Philip Stratton lake 

4. Finite Rational will 
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 های نظری( )یافته انسانی تا آزادی ارادۀ: از 7 عکس

یعنی آزاد بودن، ؛ متقابالً متضمن یکدیگرند کند که آزادی و قانون اخالقیکانت بحث می

، این قیود اخالقی. (11 :2211ثروپ، بالعکس )مقید و متعهد بودن به قوانین اخالقی است و 

تواند وجهی از  صورت شرطی باشند. شرط می های خاصی دارند. این احکام نباید بهویژگی

ناب و نیروی قدسی است، شرط ندارد عقل استداللی باشد اما کردار و کنشی که مقوّم آن روح 

انتها از ذخایر، جاری  بی بلکه ماهیتی فراحسی و فرا ذهنی دارد و همانند عشق واقعی، از منبعی

جاری است که پایانی ندارد. وایت، مثال زیبایی را در رد شرطی بودن رفتار و  ۀ. چشمشود می

راست بگویی من هم به تو راست  اگر تو به من" دارد.صورت زیر بیان می  اصول اخالقی به

(. احکام 21: 2211 )وایت: "کنمگویم و اگر به من خیانت کنی من هم به تو خیانت میمی

شرطی، موجب رسیدن به آزادی ایجابی، نخواهند بود. او برای رسیدن به آزادی ایجابی، احکام 

یر نخواهند کرد و کند. این احکام قطعی بوده و تحت هیچ شرایطی تغیمعرفی می را 1مطلق

گیرد که شامل: بندی در نظر میها سه فرمولکانت برای آن .اند خیر مطلق در مسیرهمواره 

آدمی را آدمیت الزم است( و فرمول ) 3انسانیت() یتآدم، فرمول 2شمول بودنفرمول جهان

 (.1: 2211ثروپ: است ) 1ها پادشاهی اهدافدر برخی ترجمه یا 2قلمرو اهداف

 عمل 1تنها طبق ماکزیمی"که کند شمول بودن کانت بیان میبندی جهان فرمولدر مورد 

 قانونی ذهنی فرایند کنش"(. ماکزیم، 122 همان:) "شودکنید که بتواند تبدیل به قانونی جهانی 

ای اخالقی (. ماکزیم، اصل یا قاعده23 :2211 )وود، "استبوده و با قوانین عینی، متفاوت 

                                                           
1.Categorical imperative 

2. Universalizability 

3. Humanity 
4. The Realms of Ends 
5. The kingdom of Ends 
6. Maxim 
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شخصیتی است که در پس وجود ما قرار  ۀزیربنای عمل است. خمیرمایوانه و است که پشت

یابد او برای توضیح بیشتر این ای شهودی در رفتار و کردار ما تجلی میگونهبه  گیرد و بهمی

. فرمول دوم احکام مطلق، فرمول انسانیت است: به کند بیان می را 1فرمول مثال قول دروغ

کنید، چه نسبت به خودتان و چه فرد دیگری، انیت عمل میصورتی عمل کنید که در قبال انس

 ۀ(. اندیش121: 2211ثروپ، ابزار )عنوان   فقط به  عنوان هدف و نه زمان به طور هم همواره به

دهد  ، جای ابزار و هدف را تغییر میآمارتیا سنتوان به این فرمول نسبت داد.  را می آمارتیا سن

بینند و تولید، رشد و توسعه را  می جهت هر دو را در یک گذاری، و یا حداقل برای سیاست

اگر استعداد و  ،در مقابل ابزار سرمایه ،داند. ابزار بودن انسان را همه در خدمت تعالی انسان، می

 نشان، منظور و تفسیر بهتری از سن ابعاد روحی و غیره در نظر بگیریمهای انسانی و  قابلیت

هاست. طبق این فرمول، خواسته و تقاضای اصول اخالقی  سوم، قلمرو غایت فرمول دهیم. می

های واالی  اهداف و غایت ۀقانون در حوز ۀکنند این است که ما همیشه خود را بازیگر و دیکته

( یک شخصیت قانونی و تجسمی از قانون Legal Person) یواالانسانی ببینیم. انسانی که حد 

است. در این فرمول، کانت به  ین فرمول ترکیبی از دو فرمول اولاتوان گفت می (همان) است

، دانستختار و صاحب اقتدار بودن توان آن را مترادف با م انسان که می 2یگر نیتعویژگی خود

گری از دیدگاه کانت، بدین معناست که فرد تابع قوانینی باشد که برای ناشاره دارد. خودتعی

گذاری و انون(. این قانونق = nomosخویش خویشتن و  =Autoکند )خودش وضع می

اگر گفته ؛ منجر خواهد شدکردن حدود، نوعی خودسازی بوده که به آزادی ایجابی  تعیین

را در نظر بگیریم و طبیعت و سرشت انسانی را « Nature gives the Rule»مشهور کانت یعنی: 

(Natureکانتی در انسان بدانیم؛ در این صورت انس ) و دارد )ان آرمانی که عملش، مقوّم فطری

کننده و طراح قوانین و قواعدی است که از  دیکته -، خودمتأثر از تمایالت و نفسانیات نیست(

 رود. شأن و سرشت انسانی انتظار می

کانت معتقد است دستیابی به خیر مطلق، نیازمند توجه به وظیفه است. بر این اساس او 

 اینای که کانت بدان اشاره دارد پردازد. اولین نکته می Dutyفه یا در تحلیلش به مفهوم وظی

بلکه انسان است که برای داشتن خیری مطلق، عمل و کنش مبتنی بر وظیفه کافی نیست، 

(. تا زمانی که انسان در راستای اعمال خیر، تحت 31 همان:کند )عمل  بایستی در ورای وظیفه

توان در  دهد اما عمل او را نمیکار صحیحی انجام میکنترل و تابع دستور باشد، اگرچه 

ذهن  ۀزیرا خود فرد، به این باور نرسیده و برای او شهودی و ملک؛ راستای خیر مطلق دانست
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و به  بودهنتیجه ذهن او همچنان در قید  نشده است که باید کار درست را انجام دهد و در

 آزادی درونی دست نیافته است. 

هدف و انجام  در مسیرهای انسان، ور بود که بهتر است تا تمایالت و نیازبر این باکانت 

بر تالش  وی(. بر این اساس 32 : 2211ثروپ، دارد )کنشی باشد که عقالنیت نیز آن را، تقاضا 

که بشر، خود را تنها عضوی از   هنگامی اماتأکید دارد  پرورش تمایالت طبیعی انسان برای

هایش، تجلی یابد و به توان انتظار داشت که خرد در کنش داند، نمی می 1دنیای حسی و طبیعی

 ۀهای ما، تحت سیطرا زمانی که کنش. برای همین تشود ، محقق نمی2بیان کانت، خرد عملی

های خود را، آزاد و فارغ از توانیم کنششود، نمی ها تعیین می علل طبیعی است و از سوی آن

دن و فعلیت داشتن خرد و عقل عملی، انسان بایستی خود را عضوی قیود بدانیم. برای آزاد بو

عقالیی را در  ارادۀ(. کانت، 11 همان:نامد ) می 3از جهانی بداند که کانت آن را دنیای هوشمند

ت مفهوم آزادی عمل کردن است. داند زیرا کنش عاقالنه، تح پیوند با مفهوم آزادی می

 شوند. قانون خرد تعیین میوسیله  های موجودی عقالیی، به کنش

با معیارهای قوانین اخالقی،  -جای قوانین طبیعی به -در دیدگاه کانت عقالنی بودن کنش

هایی خارجی نیستند، بلکه به سرشت  (. این قوانین اخالقی محدودیتهمانشود ) سنجیده می

یابد، عزم و عقالیی، تعلق دارند و تا آنجا که اراده با چنین قانونی تعیّن  ارادۀطبیعت حقیقی 

کند برای عقالیی بودن، فرد باید گیری میکند. کانت نتیجه اراده، خود را شناسایی و تعیین می

(. عقل و خرد انسان همانکند )عمل  بر اساس ندای فطری خود(مستقل )صورت مقتدرانه و  به

او، زمانی فضیلت دارد که به جهان هوشمند باور داشته باشیم.  درکنشو عزم و اراده 

انسان است. هوشمندی که وحدت روح کل  ندی که ماورای حس عینی و حس ذهنیهوشم

گری، متضمن  ، استقالل و اقتدار اراده یا خودتعینبنابراین آزاد بودن، حریت؛ عالم وجود است

ادی و عینی یا به تعبیر کانت، اصول رسمی، صوری آن است که اصول بنیادی انگیزه، اصول م

قانون اخالقی  مبتنی برجهان هوشمند( را) یاصولو اعتباری نباشند. کانت، تنها بازنمایی چنین 

 .(10 همان:نامد )یا قانون بنیادی خرد ناب عملی می
 

 اجتماعات محلی معطوف به توانمندسازی فردی و کنش جمعی .7
کری فرهنگی، هنری و بسیاری از پیشگامان ف های توان نمونهبشر، میهای در سیر پیشرفت

 توسعۀفقط خلق اندیشه و اثری نو و   شان، نه نهایت، هدف یافت که در تکنولوژیک را
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های انسانی یا آزادی بشر بوده تحقق آرمان یعنی هماناهای تکنولوژیکی که فراتر از آن  پیشرفت

ش افزای به منظورها و اعتراضات بشر در طول تاریخ همواره است. همچنین تمامی انقالب

بوده است. اگرچه برخی در عمل، شر و شیطانی و نه در  کنترل و توانایی انسان بر خودش

دیگر؛ قرار   بیان  ها، آزادی انسان است. به همه این انقالب ۀخیر بوده اما حداقل شعار اولیجهت 

ای ملموس و ناملموس و در تعارض با اصل آزادی ه گرفتن تحت هر نوع قیود و چارچوب

های محدودکننده از منظر برخی، اقتصادی  شده است. این قیود و چارچوب  انسان، همواره نفی

نظر گروه دیگر مذهبی. برخی قیود را درونی و در حیطه تفکرات و عقاید  نقطه است و از

طور مثال؛ مارکس از   واقعی. به شده از جهان دانند و بعضی بیرونی و تحمیل فکری فرد می

قدرت  ۀیه داشت و مالکیت شخصی را دستمایتولید بر آزادی انسان، گال ۀشیو ۀسیطره و سلط

و رهبران  حضور کلیسازیر سؤال برد. نیچه معتقد بود دانست و آن را  صاحبان قدرت می

و رویدادهای مرتبط با احواالت فردی مانند حکمرانی، ازدواج و  ها مذهبی، در همه عرصه

با اعالم مرگ خدای کلیسا، بنابراین او ؛ شده است انسان، موجب سلب آزادی از انسان طالق

نیازی به قیّم ندارد. کانت نیز با  ، انسانچرا که به زعم وینقد کشید   انسان تحت قیّومیّت را به

نامه و چارچوب  های فردی انسان، در واژه پتانسیل ۀدودکنندمح توجه به قیود درونی و

کند که به معنای در هم شکستن  را مطرح می اش، مفهومی تحت عنوان روشنگری فلسفی

و فقدان روشنگری را مترادف با  های انسانی است های فردی و شکوفایی قابلیت درگیری

کانت با  (.222 همان:داند ) یمانسانی و استفاده از توان درک و فهم  یریکارگ بهناتوانی در 

 .شود یمنزدیک  1«توانمندسازی»دیگر  بیان دهی یا بهقدرتطرح این اصطالح، به مفهوم 

توانمندسازی، مفهومی است که با مراجع قدرت مرتبط است و به افزایش توان افراد در 

اشاره  (یا به کمک دیگران ها توسط خود آنشان ) به دست آوردن کنترل بیشتر بر روی زندگی

شاهزاده، ) یاولیماکهای نیکوال  تفکرات مدرن پیرامون قدرت، از نوشته»(. 1332استپلس، دارد )

: 1330)سادان،  «شود ( آغاز می10لویاتان، در اواسط قرن هابز )( و توماس 11در ابتدای قرن 

فرایند  توان یمتوانمندسازی را ؛ دیگر  یانب  بهبرای مبحث توانمندسازی است.  یسرآغازو  (33

کنترل  ۀل، به وضعیتی خالق و پویا در حیطگذار و حرکت از یک وضعیت منفع»دهی یا  قدرت

بر  ،نیاز به توانمندسازی، بخشی از تحقق ماهیت انسانی است زیرا که فرد فاقد قدرت .دانست

همان: ) «تی خود نیستهای ذا خود و بر محیط پیرامونش، قادر به تشخیص و شناسایی پتانسیل

قدرت، (، در تعریفش از 1333) یواالبتل مفهوم توانمندسازی است. ۀبنابراین قدرت، ریش؛ (123
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و  فیزیکی، انسانی، عقالنی، مالی و خود(منابع )داند. کنترل بر  می آن را دارای دو بعد محوری»

ها(. اگر قدرت را به معنای کنترل بدانیم،  ها و نگرش باورها، ارزشها ) کنترل بر ایدئولوژی

بنابراین توانمندسازی فرایند به دست آوردن این کنترل است. توانمندسازی، فرایند انتقال از 

و  ( به وضعیتی با کنترل نسبتاً بیشتر بر زندگی، سرنوشتPowerlessقدرت )یک حالت فقدان 

 شده از میزان کنترل بهبود توانایی ادراک ۀدهند هم نشانتواند  می زیست است. این انتقال محیط

های واقعی برای کنترل باشد. چنین معنایی از اصطالح قدرت، آن را  و هم ارتقا و بهبود توانایی

 (.2: 1330)گیتا سن،  «دهد در قرابت زیادی با مفهوم توانمندی انسانی قرار می

 کنترل، خودباوری، دستیابی به به توان توانمندسازی، میپیامدهای فردی  ترین مهم از

 های فردی، ارزش اساس بر زندگی منزلت انتخاب، برخورداری از شأن و حق گری، خودتعیّن

عمل، افزایش  آزادی گیری، تصمیم حق استقالل، خود، حق  به رسیدن برای افزایش ظرفیت

 نیز ابزاری ارزش که است ذاتی ارزش یک کرد. توانمندسازی قابلیت اشاره و ایجاد آگاهی

 اقتصادی، توسعۀبه  تواند است و می مطرح اجتماعی سطح در هم و سطح فرد در هم ،دارد

 پیامدهای ها و شکل های بسیار در عوامل، رغم وجود تفاوت بهبینجامد.  یا سیاسی اجتماعی

دانست عمل انسان  و انتخاب آزادی بسط و توان آن را معادل با گسترش یم توانمندسازی،

چنین تعریفی برای مفهوم توانمندسازی، مشابه با تعریف کانت از آزادی  (.20: 2212نارایان، )

 های غیردرونی ناشی از خودمختاری و اقتدار حاصل از رعایت قوانین درونی و حذف ماکزیم

به دست  توان گفت، آزادی درونی نوعینوعی می مجاز و کنش بر مبنای احکام مطلق است. به

و احساس  نفس اعتمادبهآوردن قدرت است که حتی در شرایط بحران، تنگدستی نوعی 

ای مسائل و برداشتن دهد که با ذهن آرام و با اشتیاق و امید به حل ریشهتوانمندی به فرد می

 .موانع بپردازد

ای  فرایندی گروهی، مشارکتی و توسعهآن را  توان یمتوانمندسازی  ۀاز منظر برد و دامن

شده، کنترل بیشتری بر زندگی و محیط خود به  های طرد که از طریق آن افراد و گروه دانست

یابند و بدین  آورند، به منابع باارزش و حقوق اولیه و اهداف مهم زندگی دست می دست می

 فقدان دلیل مثال فقرا، به طور  شود. به کاسته می ها نشینی و طرد اجتماعی آن حاشیهطریق، از 

 غیر و رسمی نهادهای با زنی چانه و مذاکره عدم برخورداری از قدرت همچنین ها و دارایی

ها کمک  به آن توانمندسازی .(20: 2212نارایان، دارند )محدودی  بسیار های رسمی، انتخاب

کند تا از قید بندهای اسارت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی جسمانی، رهایی یابند.  می

 مذاکره، و زنی چانه مشارکت، برای فقرا های قابلیت و ها دارایی گسترش» :به توانمندسازی
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 اشاره دارد «گذارند می تأثیر آنان زندگی بر که نهادهایی کردن پاسخگو و تأثیرگذاری، کنترل

فرایند  ، توانمندسازی1(1322پارسونز )زعم  به (.20: 2212نارایان، بانک جهانی به نقل از )

های فردی  تغییر درونی و بیرونی است. فرایند درونی، با حس فرد یا باورش نسبت به توانایی

اقدام فرد، شود. فرایند بیرونی، توانایی کنشگری و  گیری یا حل مشکالتش، آغاز می در تصمیم

شده در طی این  ها و سایر منابع جدید اندوخته یتها، قابل کاربرد دانش عملی، اطالعات، مهارت

فردی  توان شامل دو نوع توانمندسازی را می(. 01: 1330سادان، دهد ) نشان می فرایند ذهنی را

(، متصل 1323) 3( و باندورا1311) 2چون روتر و روانشناسانی پردازان نظریهدانست.  و گروهی

شناختی را در تعریف توانمندسازی فردی مطلوب  روان ۀکردن دو گروه ساخت و ساز

و  (1311روتر، دارد )نام  2شخصیتی است و منبع کنترل ۀاند. اولین گروه، ساخت و ساز ستهدان

های زندگی  شخص و تغییر جنبه 1یخودکارآمدشناختی است که بر  ۀگروه دوم ساخت و ساز

 (. 1323باندورا، ) متمرکز است تحت کنترل وی

در این تعاریف، منبع کنترل یک مفهوم پیوسته داخلی و خارجی است. افرادی که دارای 

-بنابراین پیروزی؛ های درونی نیز برخوردارند ( هستند، از انگیزهInternal) یدرونمنبع کنترل 

 ها کنترلشان در خارج از وجود آن است نسبت به کسانی که منبع هایشان بیشتر تحت کنترل

(، کنترل را از بیرون دریافت کرده و به تحت External) یرونیبقرار دارد. فردی با منبع کنترل 

و  1311روتر، است )تأثیر بودن از سوی شانس، سرنوشت یا سایر عوامل قدرت معتقد 

 بیان  (. میزان کنترل فردی بر روی زندگی یا به00 :1330به نقل از سادان،  1321، 1لونسون

دیگر؛ توانمندی فردی انسان متأثر از منابع بیرونی، به مفهوم ساختارهای متأثر از انسان و مؤثر  

به دو نوع آزادی  از منظر ارجاع مفهوم توانمندسازی (.00: 1330سادان، است )کنش انسان  بر

توانمندسازی از طریق رعایت حقوق افراد و انجام وظایفشان نسبت به یکدیگر  توان گفت می

شود. آزادی سلبی و توانمندسازی بیرونی گیری آزادی سلبی است، ایجاد میکه موجب شکل

تحقق آزادی  برایدانست. مفاهیمی که شرایط و بستر مناسب را  همسو با همتوان  را می

دی درونی، فراتر از آزادی بیرونی است و طبق گفته کانت آورند. لذا آزا درونی فراهم می

آزادی درونی نیز طبق تعریف  .( استStriveجانکاه )دستیابی به آن، نیازمند جهد و تالشی 

ها،  کنترل ایدئولوژی منظور (، مترادف با دستیابی به قدرت است. توانایی انسان به1333) یواالبتل
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ها با انتخابی توانمندسازی درونی بدان معناست که انسان توان گفت؛ها. میها و باورنگرش

طور  شان در جهان مادی استفاده کنند و بهذهنی ۀهای بالقو، از سطحی باالتر نیروترگسترده

معطوف به تعالی کنند که  آزادی ترسیم می ۀبخش و ایجابی در حوز اهداف رهاییزمان  هم

پردازند. فرایند به دست آوردن چنین  و کوشش میبه تالش رای دستیابی به آن هاست و ب آن

های عنوان موجودی با تمایالت و نیاز های انسان بهکنترلی بر خود، نیازمند توجه به محدودیت

، عضوی از 2کانت عالوه بر عضویت در دنیای هوشمند ۀکه طبق گفت یموجود .است 1نفسانی

نیز، تحقق آزادی مدنظر کانت و تعالی انسانی، از  آمارتیا سنهست. از منظر  یزن 3جهان حسی

فتن انسان و این به معنای ابزار قرار گر شود  های خود او میسر می مسیر توسعه و ارتقای قابلیت

سوی هدفی عالی   ای متعالی و به وقتی نگاه به انسان، برآمده از اندیشه؛ برای تعالی انسان است

های انسانی  د که انواع قابلیتآی ی جامع و فراگیری پدید مییعنی آزادی ایجابی باشد؛ آنتولوژ

ها و قیود را ترسیم  دربر خواهد گرفت. کانت با تمییز دو نوع آزادی، طیفی از وابستگی را

های مادی تا آزادی ذهن  کند که از سطح مادی، وضعیت معیشتی فرد، تمایالت و خواسته می

انسان وابسته در طول تاریخ، برای رهایی و  انسان و حصول غایت انسانی، گسترده است.

 رسیدن به آزادی به قدرت نیازمند است. 

 
 : مروری بر مفهوم و ابعاد توانمندسازی9 عکس

 

 و دهد؟ اما چرا و چگونه انسان قدرت خود را بر طبیعت و محیط پیرامونش از دست می

 د؟شو چگونه انسان مقید، بار دیگر آزاد می
 

                                                           
1. Desires and Inclinations 
2. Intelligible world 
3. World of sense 
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. این نداد احساس فقدان قدرت افراداجتماعی خلع قدرت، مسئول ایجفرایندهای »

تفاوتی  احساس فقدان قدرت، به فقدان احساس ارزشمندی، ایجاد حس سرزنش خود، بی

شود. عالوه بر آن، ناتوانی فردی را در کنشگری به  میمنجر نسبت به خود و بیگانگی با محیط 

خدمات اجتماعی و متخصصان در حل مسائل زندگی ای را به  دنبال دارد و وابستگی فزاینده

دارد ریشه که منابع فقدان قدرت، در فرایندهای اجتماعی  آنجا از .«آورد اش، به وجود می فردی

اثرگذاری بر عاملیت  تالش برای کند، فرایند توانمندسازی، در و کل جمعیت را ناتوان می

که این عاملیت انسانی در  ا و امکاناته مشتمل بر محدودیت ،و ساختارهای اجتماعی انیانس

به زبان کانت، انسان وابسته (. 123: 1330سادان، ) ، استپردازند گرفته و به کنش می ها شکل آن

گیرد و آزادی خود را از دست  و فاقد قدرت، تحت قیود متعدد اجتماعی و اقتصادی قرار می

از قیود به طریق سلبی، رهایی یابد و از دهد. برای رسیدن به آزادی، ضرورت دارد تا انسان،  می

ش، ظهور و تجلی یابد. از منظر کانت، ادرونی ۀها و خمیرمای بور کند تا پتانسیلها ع محدودیت

و  شود  قدرت گرفتن و رسیدن به آزادی درونی از طریق رعایت احکام مطلق حاصل می

یافته از طریق کنش در  های پرورشنوعی همانا، پرورش ذهن افراد است. سپس این ذهن به

اما چگونه ؛ یابدهای افراد نیز بروز میاین پرورش، در کنش ۀیابند و نتیج جامعه تجلی می

 شود؟ های فردی، تعیین می حدود کنش

 

 سوی پرورش انسان  های انسانی و نهادها: حرکت به کنش .9
 از لحاظگوناگون  یکند که به انحا خانواده آغاز می هر فردی از بدو تولد، زندگی خود را در

مرور، کنترل  که به نوع و مقدار تغذیه، پوشاک و محافظت، تحت کنترل قرار دارد. هنگامی

 بیند. در قرون های جمعی می یابد، یک شخص خود را تحت سایر کنترل خانواده کاهش می

های  ترین امور و فعالیت دید که برای جزئی کلیسا می ۀگذشته، یک فرد، خود را زیر سیطر

فیزیکی، جان او را   فردی نیز مقرراتی را وضع کرده بود و حتی قادر بود با اعمال مجازات

بگیرد. از زمان جدایی کلیسا از حکومت که اولین بار در کشور آمریکا اتفاق افتاد، کلیسا قدرت 

ت خود را از دست داد و مجبور بود تنها به قدرت فیزیکی و اقتصادی ناشی از حقوق مالکی

اخالقی خود برای جذب پیروان تکیه کند و به نصیحت و پند و اندرز برای عمل به احکام 

ها در فرایند  انسان دیگر  بیان  الهی در مورد چگونگی کسب درآمد و ثروتمند شدن اکتفا کند. به

فرد خود را  های منحصربه جمعی، ویژگی قوانین کنش ۀواسط شوند و به کنش جمعی زاده می
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قرار  1های مختلف تحت کنترل جمعی یابند. افراد، چه بخواهند و چه نخواهند، در شکل می

 اند. ملزم به رعایت قوانین کنش دارند و

های فعالیت انسانی کاربرد دارد.  حوزه ۀقواعد کاری و تغییرات آن، در هم قواعد کنش یا

در اینجا مراد از قواعد کاری، . تا تصمیمات قضایی و احکام اداریاز قوانین مجلس گرفته 

که منظور از کنش جمعی که مقررات را   حالی در ،همان معنی تاریخی مقررات نهاد است

نهاد   دارد. هر فعالیت گروهی تحت لوای سازمان، یک کند، مفهوم نهاد را در بر تدوین می

ها  که آن  طوری  به 3رسوم و  کنش، مثل آداب یا شباهت در 2است. همچنین، هر کنش مشترک

: 1302کامونز، ) گیرند را در بر مینهاد   باشند، یک 2بیش درصدد کنترل برکنش فردی و  کم

جای آنکه مثل دوران گذشته، مشیت الهی قوانین را وضع کنند، خود قوانین، توسط   به (.123

و اجرای شده   پذیرفته ین قوانین، از سوی افرادشده و ا  انواع مختلف کنش جمعی تدوین

کامونز، یک  از نظرنهاد،  بنابراین؛ (132: 1302کامونز، ) یردگ قرار می قوانین، جزو وظایف افراد

 1ها نامه آیین و قوانین، مقررات است. 1های فردی کنترل کنش برایکنش یا عمل یا اقدام جمعی 

کنترل،  برای کنشی است جمعینهاد   ، هستند. یک2و یا قواعد کاری کنش جمعی 0قوانین کنش

 (. 21 همان:) یفردهای  کنش  3توسعۀو  آزادی

کنش جمعی به معنای  ،چیزی بیش از کنترل کنش فردی دانسترا  کنش جمعیباید 

، کنش جمعی، ابزاری برای یگربه عبارت د آزادی و گسترش میدان کنش فردی نیز هست.

های علم اقتصاد برای نادیده گرفته شدن  رغم تالش بهاین مفهوم  (.32 همان:است )آزادی 

داد (، همچنان به حرکت و پیشرفت خود ادامه 1001) یتاسمتوسط پیشگام آن آدام  یژهو به

مستقل بر اساس نظر کامونز، انسان موجودی خودبسنده، خودکفا و  (.22: 1302کامونز، )

هایی  ا سازمانافراد نخواهد بود. افراد در نهادها ی ۀجمع جبری ساد نیست و بنابراین جامعه نیز

، اموری اساساً یزن ها ارزش (.12 :1302، 12پارسونز) یندجو مشارکت می وند،که در آن عض

 11عنوان یک حق طبیعی  طور مثال، ارزش آزادی به  . بهاند و مرتبط با سازمان اجتماعی نهادی

                                                           
1. Collective control  
2. Associated action 
3. Custom  

4. Control over individual action 
5. Individual Action 

6. Rules, Regulations and Bylaws 

7. Of action Rules  
8. Working rules of collective action 

9. Liberation and Expansion 

 (، نوشته ادیتور کتاب: کنت پارسونز 1302بخش مقدمه دیگر کتاب کنش جمعی کامونز ).  12

11. Natural right 
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 ۀاست. از این دیدگاه، آزادی، نتیجاجتماعی  یدستاوردنوعی پیروزی و شود؛ بلکه  ادراک نمی

 ۀوسیل افراد است. آزادی فردی، به و گسترش رفتارهای 1بخشی کنش جمعی در کنترل، رهایی

 یشرفتپ 2ها و تنبیهات برای افراد کنش جمعی و از طریق ایجاد توازن و تناسب بین مشوق

امنیت کنش فردی به وجود  شده برای آزادی و حفاظت ای منطقهکرد. از طریق کنش جمعی 

  (.11: 1302به نقل از کامونز،  2پارسونزها ) برای افراد و سازمان 3امنیت خاطر؛ آمد

ورسوم  های قومی، آداب ها، شیوه نظامی از ارزششناختی به  ات جامعهمفهوم نهاد در ادبی

استقرار رفتارهای مناسب برای ایفای کارکردهای اساسی  ،ها و قوانین مرتبط است که نقش آن

، بیانگر قواعد بازی «1نهاد»مفهوم در یک جامعه است. از منظر رویکرد نهادگرایی جدید، 

توان  (. نهادها را می1332بامول، دهند ) جامعه را شکل می است، قواعدی که رفتارهای افراد

آوری یا قوانینی برای تعامالت اجتماعی  های نسبتاً گسترده و وسیعی از فن عنوان شیوه به

(. 2211، والتر و اسمالبون: 1332نورث: آوردند )تعریف کرد که حالتی از ثبات را پدید می

ای ه ، هنجاری و شناختی، به تنظیم و محدود کردن فعالیتگرساختارهایی تنظیم ۀمثاب نهادها به

کنند و  ( عمل می1331نورث، انسان )دهی به رفتار اجتماعی انسانی برای حصول ثبات و معنا

ای را در اقتصاد ایجاد کنند که  دهند و ساختار انگیزه حال و آینده پیوند توانند گذشته را با می

(. 30: 1331نورث، باشد )سوی رشد، رکود یا افول   موجب تعیین جهت تغییرات اقتصادی به

وضوح از کارکرد نهادها و انواع آن سخن  پردازان نهادگرایی جدید، نورث، به از میان نظریه

ها، همواره در روابط و  شود که انسان آور میگیری نهادها یاد گفته و در بیان ضرورت شکل

که با پیشرفت بشر در علم،  آنجا . ازندای در زندگی اجتماعی درگیر مبادالت متفاوت و پیچیده

ا ه ها در زندگی آن ها و عدم اطمینان دانش و تسلط بر طبیعت، همواره نوع و میزان عدم قطعیت

و عدم  روند به شمار میظم در زندگی بشر نهادها ابزاری برای ایجاد ن ،یابد افزایش می

  .1(1: 1332نورث، دهند ) کاهش می ها و عدم توازن در محیط زندگی را قطعیت

آید، نهادها  ( برمی1331اسکات )( و 1332نورث )بر اساس کارکرد نهادها و آنچه از آثار 

هنجارهای  رسمی، تجسمی از گیرند. نهادهای غیر رسمی جای می رسمی و غیر دو دستهدر 

رسمی به هنجارهای  هستند. نهادهای غیر 0رسوم و  های اعتقادی، اعمال و آداب فرهنگی، نظام

                                                           
1. liberating  
2. Proportioning of inducements and sanctions to individuals 
3. Security of expectations  
4. Kenneth H. Parsons 
5. Institution 
6. North 
7. Cultural norms, belief systems, practices, and customs. 
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های مختلف،  های ذهنی افراد اشاره دارند که ممکن است میراثی از فرهنگرفتاری و مدل

اما آنچه ؛ گرفته باشند باورهای مذهبی، یا سیاسی بوده یا در مناطق جغرافیایی مختلف شکل

ها و دستیابی به ساختاری ثابت  ترین کارکرد نهادها همانا کاهش عدم قطعیت مسلم است، مهم

تواند بر  توان گفت که محیط نهادی می و استوار در تعامالت انسانی است. بر این اساس می

رفتار انسان اثرگذار باشد و کنش بشری را تحدید کند. در درون تنظیمات هر نهادی، 

رسمی،  های غیر شوند که برای رسیدن به منافع جمعی، اغلب شیوه اد میهایی ایج سازمان

 (. 2222دوح و تیگن، کنند ) قوانین رسمی، یا هر دو را وضع می

 

 
 دیاگرام تعاریف و کارکرد نهادها: ۴ عکس

 گیری یجهنتبحث و 

از دیدگاه ابزاری، آزادی و معتقد است  داند میانسانی را مترادف با آزادی  توسعۀ آمارتیا سن

های اجتماعی، تضمین  هیالت اقتصادی، فرصتآزادی سیاسی، امکانات و تسبه  تواند می

وی انسان در فرایند دستیابی به توسعه یا تحقق  از نظرمعطوف باشد. شفافیت و تأمین حمایتی 
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 های هدیدگاسن معتقد است که  هم نقش ابزار و هم هدف را ایفا کند. تواند میآزادی 

انسانی و  های پتانسیلو  ها قابلیتو به  دانستند می، انسان را فقط ابزاری برای توسعه تر قدیمی

اه سن، با نقد اقتصاد مرسوم و دیدگ .اند نداشتهنقشی که در پیشبرد توسعه دارند، توجهی 

که بر بسط و  کند یماز توسعه را ایجاد  وسیعتریمفهومی  محدود آن نسبت به انسان، گسترۀ

آمارتیا . از منظر داند یمانسان،   است و آن را مترادف با آزادیمتمرکز ارتقای زندگی انسان 

چنان ذهن افراد را  آنانسانی،  انسانی یا سرمایۀمنابع  توسعۀنسبت به  ینانهب کوته، نگرش سن

با کاربرد  آنکه  حال. شود یمکه خود انسان ابزار شده و برای تولید بیشتر فدا  محصور کرده

تر، امکان ایجاد اثرگذاری مستقیم بر رفاه و  انسانی در سبک و سیاقی گسترده توسعۀمفهوم 

حدود ی که مبتنی بر ذهنیت است، سن از . با اتخاذ چنین دیدگاهشود یمآزادی انسان، میسر 

سرشت  ۀمثاب بهانسانی  یها مهارتو با توجه و تمرکز بر ذهن و  شود یمخارج  گرایی ینیتع

 .کند یمکانتی، حرکت  های یدها یسو بهوجودی، در نگرش به انسان 

 
 فردی و جمعی های یآزادتحقق  ۀمثاب به فرایند توانمندسازی و مدل نهایی دیاگرام نظری: 0 عکس

در اندیشه کانت، انسان و آزادی او، هدف غایی است و تمرکز وی عالوه بر عوامل 

محیطی خارجی، بر عوامل درونی نیز هست. کانت، با تفکیک مفهوم آزادی به دو نوع درونی و 

خارجی و همچنین  های یتمحدودبیرونی، تعاریف جدیدی را از نسبت میان انسان با قوانین و 

. از منظر کانت آزادی بیرونی ناشی از وجود دهد یم نشان ر دنیای واقعیندها و قیود ذهنی دب



 1931 بهار و تابستان، 1 شمارۀ نهم، دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  22

 

هایی است که دولت یا هرگونه کنش جمعی بر مردم، اعمال قوانین، مقررات و محدودیت

؛ الزم است تا آزادی بیرونی یا به عبارتی آزادی سلبی ایجاد شود ها آنو برای رهایی از  کند یم

شود و آن آزادی مثبت یا ایجابی  تر شناسایی می اما نوع دیگری از آزادی وجود دارد که سخت

« تعالی رشد اخالقی»این آزادی مبتنی بر امکان شناسایی و تحقق خیر و خوبی یا همان است. 

تئوری اصول  گر است و هستۀت. در سیستم اندیشۀ کانتی، انسان موجودی خودتعیناس

کانت، انسان با محدود کردن خود در چارچوب قوانین درونی و  زعم بهاخالقی است. 

دست  ،"یاخالقآزادی  "از  ینوع  بهگری است،  ساخته که مبتنی بر ویژگی خودتعینخود

کند گر، هم به خودش و در وجود و شخصیت خودش اعمال قانون می . انسان خودتعینیابد یم

دو نسان کانتی، موجودی متعلق به اکند. می و هم جامعه و دیگران را به این مسیر هدایت

قدسی و  ارادۀمتفاوت حسی و هوشمند است. او این دیدگاهش را با توضیح دو نوع  یایدن

اما تحقق انسان با آزادی درونی یا آزادی اخالقی، نیازمند پرورش  کند یمانسانی، تکمیل 

قع برای آزاد بودن و به فعلیت های درونی انسان است. درواهای بیکران ذهنی و شگفتیظرفیت

بداند. کنش  ستی خود را عضوی از دنیای هوشمندرساندن خرد و عقل عملی، انسان بای

شود. کانت، عقالنی بودن قانون خرد تعیین می وسیلۀ ، تحت مفهوم آزادی است و بهعاقالنه

 .سنجد یم عی که با معیارهای قوانین اخالقیکنش را نه با قوانین طبی

تعاریفی از انواع  گری به انسان و بیان از سوی دیگر با نسبت دادن ویژگی خودتعینکانت 

 .شود یم، نزدیک آمارتیا سن موردنظردهی و توانمندسازی  آزادی، به مفهوم قدرت

 از منظر رابطۀآن را  توان یماشاره دارد و  افراد های قابلیت و ها دارایی توانمندسازی به گسترش

و انجام  دیگرانافراد، از طریق رعایت حقوق ه مفهوم آزادی پیوند داد. با یکدیگر، ب ها انسان

. فرایند تحقق کنترل بر یابند یموظایفشان نسبت به یکدیگر، به آزادی سلبی یا بیرونی دست 

و  ها یزهانگعنوان موجودی با تمایالت درونی و  های انسان بهخود، نیازمند توجه به محدودیت

که از  کند یمها و قیود را برای انسان ترسیم  بیرونی است. کانت، طیفی از وابستگی یها خواسته

های مادی تا آزادی ذهن انسان و  سطح مادی، وضعیت معیشتی فرد، تمایالت و خواسته

. داند یمرا نیازمند تحقق انواع آزادی  ها آنحصول غایت انسانی، گسترده است و رهایی از 

، میسر آمارتیا سنهای انسان در اندیشه  از مسیر توسعه و ارتقای قابلیتآزادی که تحقق آن 

 شود. می

سوی هدفی عالی یعنی آزادی ایجابی  ای متعالی و به وقتی نگاه به انسان، برآمده از اندیشه

های انسانی را در مسیر تحقق  آید که انواع قابلیت باشد؛ آنتولوژی جامع و فراگیری پدید می
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واسطه و عملی میان دو مفهوم توانمندسازی و آزادی  اما حلقۀ؛ خواند یفرامانواع آزادی بشر، 

، در این مقاله با ربط آن به ادبیات نهادگرایی، شود ینمطرح  دیشه کانت و سناگرچه در ان

رسوم و قوانین رسمی و  و  های قومی، آداب ها، شیوه ارزشاست. نهادهایی که به  یلتحل  قابل

 یتر گستردههای نسبتاً  شیوه قواعد بازی یا قواعد کنش اشاره دارند، دیگر  یانب  بهرسمی یا  غیر

بر رفتار انسان  توانند یم ،دهند یمآوری یا قوانینی حاکم بر تعامالت اجتماعی را تشکیل  از فن

باورهای  ۀمثاب به توان یم. از سوی دیگر، نهادها را دند و کنش بشری را تحدید کنناثرگذار باش

به آن  یده جهتدانست که در تداوم کنش جمعی و  ای شده ینهنهادذهنی جمعی، مشترک و 

نیز جز با  انجامند میو تحقق توانمندی  ها گروهدهی به افراد و  که به قدرت ییها کنشمؤثرند. 

 شوند. نمیجمعی متجلی در قالب نهادها، میسر  یها کنشتداوم 
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