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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعيين مﺒاني ،اركان ،چارچوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمندان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوﺯوي
و جوانان اين مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاريﺦ و تجارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتي همهجانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اقتﻀاﺋاﺕ ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
اينک مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمي ،تﺨصصي
و فﻜري درباره پيشــرفت اســالمی ايرانی ،برگزاري نشســتهاي علمي و تﺨصصي ،تاســيﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمند و تهيه نقشه راه تدوين الگو و انجام برخی
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گســترﺵ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعي در حوﺯه
الگوي اســالمي ايراني پيشرفت ،آثاري را بهﺻورﺕ تکنگاشــتهاي علمی فاخر منتشر نمايد.
تکنگاشــت نوشــتاري تﺨصصي و نيمهمﺒسوﻁ است كه توسﻂ يک پﮋوهشــگر خﺒره در يک
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته ميشود .تکنگاشت اﺯ نﻈر حجﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و
نويسنده با پرداﺯﺵ و تحليﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨصصي پيشين و افزودن يافتههاي پﮋوهشي
جديد خود و تحليﻞ جامﻊ و منسجﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯمينه مورد بررسي ميگشايد.
سلســله تکنگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مجلداﺕ مﺨتلﻒ منتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي اﺯ اســتادان ،انديشــمندان و محققان دانشگاهي و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯيابي ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨصصان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار ﺻاحﺐنﻈران قرار میگيرد .در پايان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نويسندگان
تکنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهيه ،تدوين و انتشار اين
سلســله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افقهاي نو و
روشني را در پيﺶ چشﻢ متﺨصصان دانشگاهي و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃي مسير تدوين
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و تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت گامهاي بلندتر و استوارتري برداشته شود.
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چکیده
توسعه انسانی و رفاه بشری جایگاه اساسی در مفهوم توسععه اسعیمی داردد در وا عر بعر اسعا
تحقیقات اندیشمندان اسیمی ،هدف شریعت اسیم ارتقاء رفاه نوع بشعر بعوده عه در بردارنعده
مصادیق؛ عدالت ،صدا ت ،عزت نفس ،آموزش و سواد و توجه به مال و ثروتهای طبیععی بعرای
نسل بشر و آیندگان آنها استد از اینرو ،توسعه انسانی در مفهوم اسیمی نیز میبایست بر پایعه
مقاصد شریعت اسیم و در بردارنده مصادیق آن باشدد دیدگاه اسیمی در مورد توسعه ا تصعادی
بدیر و منحصر به فرد بوده ه به ویژه در خصوص مبانی بنیادی ،امیً متفاوت از دیعدگاههعای
مرسوم استد از آن جمله؛ هدف توسعه ا تصادی از منظر اسیمی دسترسی به رفاه ل و جعامر
در جهان نونی و زندگانی اخروی بوده ه رستگاری نامیده میشعودد بعر اسعا

ایعن هعدف و

سایر ویژگیهای توسعه ا تصاد اسیمی ،استفاده از شاخص مرسوم توسعه ا تصعادی بعهمنظعور
اندازهگیری سطح توسعه ا تصادی ،در شورهای اسیمی نا افی بوده و مناسب نیستد در وا ر،
شاخص توسعه انسانی ممکن است به نظر شاخصی همه جانبه و فراگیر به نظر آید امعا بعهطعور
امل ابل اعتماد و افی برای سنجش توسعه انسانی در مفهوم اسعیمی نیسعتد لعما مناسعب
است تا سنجش سطح توسعه انسانی شورهای اسیمی با استفاده از یک شاخص خاص توسععه
انسانی اسیمی سنجیده شودد تعدیل شاخص توسعه انسانی با رویکرد اسیمی ایرانعی پیشعرفت
را می توان یکی از مباحث مهم در ترسیم الگوی اسیمی ایرانی پیشرفت دانسعتد دسعتیابی بعه
این هدف مستلزم توجه به معیارها و مبانی پیشرفت انسانی اسیمی استد تکنگاشت حاضر در
پی آن است تا ضمن برشمردن خصوصیات توسعه انسانی متعارف و نیز ارائه مدلی جدید بعرای
سنجش توسعه ا تصادی در مفهوم اسیمی ایرانی ،سعنجش جدیعدی از توسععه انسعانی تحعت
آموزههای اسیمی ارائه دهدد معیارهای معرفی شده بعرای پیشعرفت انسعانی مبتنعی بعر مبعانی
فکری اسیم از جمله نگاه متعالی اسیم به انسعان و تکامعل عرار داردد لعما ارائعه ایعن معیارهعا
میتواند باعث معرفی شاخصهای متمایز برای پیشرفت انسانی شودد
واژگان کلیدی :توسعه انسانی ،توسعه اسیمی ،مقاصد شریعت اسیم ،پیشرفت اسیمی ایرانید
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مقدمـه
جهان شاهد سیر تکامل معیارهای توسعه از سه دهه بل تا نون ،به دنبال تغییعرات عمیعق در
شناخت و تعریف مفهوم توسعه بوده استد در حقیقت ،مفهوم توسعه مبحثی پیچیعده و ناتمعام
در ا تصادهای مادی بوده چنانچه به عقیده جرالد میر ،1تعریف آنچه ه توسعه نیسعت از آنچعه
ه باید باشد ،آسانتر است (مییر)5-6 ،د در مجموع ،با ایعن وجعود تععاریف سعاده و محعدود از
توسعه در سیر تکاملی خود به تعاریفی جامرتر ،منعطفتر و چندبعدی مبدل شدهانعدد در ایعن
راستا ،رشد ا تصادى و نرخ رشد تولید ناخالص ملی سرانه به محور اصلﻰ و هدف توسعه مبعدل
گردیدند؛ امعا مشعکیتی نظیعر؛ فقر و نابرابرى مورد ﻏفلت رار گرفتند ،با این فرض ضمنﻰ عه
افزایش تولید ناخالص ملی سرانه منجر به بهبود وضعیت معیشعتی هعر فعرد معیشعودد شعواهد
خیف فرض مم ور نیز نادیده انگاشته شدند با این اطمینان ه منافر توسعه ا تصادى همعواره
به همگان «سرریز» خواهد شدد لما وزنتس ( )1955نظریه خود را با این فرض ارائه معیدهعد
ه توزیر درآمد در مراحل اولیه توسعه بدتر شده و در مراحل نهایی توسعه ،بهبود مییابد؛ امعا
صحت فرآیند «سرریز منافر» یک ابهام بزرگ بودد چرا عه در بسعیاری از شعورهای در حعال
توسعه علی رﻏم دستیابی به بخشی از اهداف رشد ا تصادی ،شرایط زندگی توده معردم در ا ثعر
مناطق بدون تغییر مانده استد
در این راستا ،در خیل دهعه  19٧٠مطالععاتی اساسﻰ درباره توسعه با عنوان «رشد عادﻻنه» یا
«توزیر مجدد رشد» صورت گرفتندد نگرش این مطالعات از دیدگاههای سعابق بعر آن از جهعات
معنادارى متفاوت بودند خصوصاً بعا طعرم معزﻻتعی نظیعر؛ عاهش درآمعد نسبﻰ فقیران ،رشد
بیکارى و افزایش تعداد بینوایان و ﻏیرهد از آن جمله؛ آلسینا و رودریک ( )1994و نیز پیرسعون
و تابلینی ( )1994معتقدند ه یک توزیر نابرابر درآمد ،نیروهای سیاسی و اجتماعی را وادار بعه
اعمال فشار بر مالیات سرمایه با هدف توزیعر مجعدد و مع ثر نمعوده و بعا افعزایش هزینعههعای
اجتماعی توأم با پیامدهای منفی برای سرمایهگماری و رشد ،فرآیند رشد را به تأخیر میانعدازدد
دیگر محققان نظیر؛ سلیمان ( ،)2٠٠٠دنینجر و اولینتو ( )2٠٠٠نیز معتقدند ه یک توزیر بعد
درآمدی گرایش به ایجاد شمکشهای اجتماعی دارد ه منجر به بعیثبعاتی شعرایط معالی بعا
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اهش مصرف ،سرمایهگماری و رشعد معی شعود بعدین معنعی عه توزیعر بعد درآمعدی ،پایعدار
نمیباشدد بارو ( )1999طی مطالعهای چنین نتی جعه گرفعت عه مشعاهدات تجربعی بعه سعطح
درآمدی وابسته است ،چنانکه نابرابری بیشتر درآمد ،رشد را در شورهای فقیر و نه شعورهای
ثروتمند به تأخیر می اندازدد در نتیجه ،نگرشی جدید از توسعه پدیدار گشتد بعه عقیعده تودارو؛
"توسعه باید به عنوان فرایندى چند بعدى در نظعر گرفتعه شود عه متﻀمن تغییرات عمده در
ساختارهاى اجتماعﻰ ،نگرشهای عمومﻰ و نهادهاى ملﻰ باشد و تسریر رشد ا تصادى ،عاهش
نابرابرى و فقرزدایﻰ را به ارمغان آوردد توسعه در ماهیت خود باید بیعانگر حیطعه لعی تغییرات
باشد ه توسط آن ل یک نظام اجتماعﻰ با نیازهاى اساسﻰ متنوع و نیز خواسعتههعای افراد و
گروههای اجتماعﻰ درون آن نظام سازگار شده و باعث انتقال از یک شرایط زندگﻰ نعامطلو به
سمت مو عیتی بهتر از زندگی به لحاظ مادى و معنوى میشود (تودارو)16 :199٧ ،د
اندازهگیری توسعه :از شاخصهای واحد به شاخصهای مرکب
یکی از انتقادات مطرم در م حاسعبه شعاخص واحعد ععدم امکعان محاسعبه و سعنجش د یعق از
معیارهای تشکیل دهنده آن خصوصاً شاخص  GNPاستد در مجموع انتقادات به معیعار درآمعد
ملی ( ،)GNPتوسط دو گروه از نظریهپردازان وارد شده اسعت :نظریعهپعردازان گعروه اول ،نحعوه
محاسبه تولید ناخالص ملی و درآمد یا تولید سرانه برگرفته شده از سیستم حسعا هعای ملعی

1

( )SNAرا دچار اشکاﻻتی میدانند ه بیانگر وا عیتهای ا تصادی شورها نیستد از جمله ایعن
اشکاﻻت میتوان به موارد زیر اشاره رد:
 -1نحوه جمرآوری آمار و اطیعاتد فرض بر این است ه سیستم جمرآوری آمار متناسعب بعا
سطح توسعه یافتگی هر شور پیشرفت می نعد؛ بنعابراین اگعر شعوری توسععه نیافتعه باشعد،
سیستم آمارگیری آن هم ضعیف بوده و نحوه آمارگیری و جمرآوری دادهها دچار اشکال اسعتد
لما درآمد ملی یا درآمد سرانه به دست آمده بر اسا

این آمار و ار ام ،خالی از اشکال نخواهعد

بودد برای حل این مشکل ،تقویت روشهای آمارگیری ضروری به نظر میرسدد
 -2میک محاسبه  ،GNPارزش بازاری استد ارزش بازاری توسعط بعازار تعیعین معیشعود امعا
امروزه با دخالت دولتها در ا تصاد ،ارزشهای بازاری دچار انحراف شدهانعدد بعه عنعوان مثعال
1. System of National Accounts
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دولت در ایران از بزرگترین تولید نندههای اﻻهعا و خعدماتی همچعون؛ آ  ،بعرن ،انعر ی و
ﻏیره محسو میشودد دولت ،یمت بازاری محصوﻻت عرضه شعده را خعارا از مکانیسعم بعازار
تعیین می ند؛ بنابراین اگر ارزش بعازاری پعایین باشعد ،ارزش  GNPمحاسعباتی پعایین بعرآورد
میگرددد یکی از مهمترین یمتهای انحرافی ،نعرخ ارز اسعتد چنانچعه نعرخ ارز افعزایش یابعد
یمتها افزایش یافته ،ارزش بازاری اﻻها و خدمات نیعز افعزایش معییابعد و در نتیجعه ارزش
 GNPباﻻ میرود ،در حالی ه این مقدار بیانگر وا عیت ا تصاد نخواهد بود؛ بنابراین اگر نرخ ارز
از وا عیت انحراف داشته باشد ،منجر به انحراف در ارزش بازاری اﻻها و خدمات شده و در این
صورت تولید ناخالص ملی معیار مناسبی نخواهد بودد برای ﻏلبه بر مشکل انحراف نعرخهعای ارز
باید از روش برابری درت خرید استفاده نمودد
 -3ا تصاد زیرزمینید آنچه ه به عنوان  GNPبر اسا

یمت عوامل یعا یمعتهعای بعازار بعه

دست میآید ،مختص فعالیتهای ا تصادی است ه عانونی هسعتند و بعه طعور رسعمی ثبعت
میشوند؛ اما فعالیتهای ﻏیر انونی و یا بدون ثبت رسمی ،در محاسبه  GNPلحاظ نمیگردنعدد
چنانچه این بخش ﻏیررسمی حجم وسیعی را بعه خعود اختصعاص دهعد ،محاسعبه  GNPدچعار
تورش خواهد شدد
به عنوان مثال ،توما

1

فعالیتهای ﻏیررسمی ه در محاسعبه  GNPلحعاظ نمعیگردنعد را بعه

چهار بخش تقسیم می ند:
الف) بخش خانوارها ه در شورهای در حال توسعه ،فعالیتهعا در ایعن بخعش بیشعتر اسعتد
فعالیتهایی همچون؛ تهیه ﻏما ،مرا بت از فرزندان ،آموزش فرزندان ،شستشوی البسه و ﻏیره از
جمله فعالیتهایی است ه در محاسبه درآمد ملی لحاظ نمیشوندد
) بخش نامنظم :فعالیتهایی ه معموﻻً در بازار انجام میشوند ولی به دلیل فعرار از مالیعات،
عوارض یا بورو راسی و یا ضعف نظارت ﻏالباً ثبت نمیشوند ،مانند؛ اچاند
ا) بخش مجرمانه :فعالیتهایی ه نفس آنها مجرمانه اسعت ،ماننعد؛ مشعروبات ،معواد مخعدر و
فحشاد
10
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د) بخش ﻏیررسمی :در بسیاری از شورها فعالیتهایی ه از سرمایه اند ی برخوردارند و افعراد
شاﻏل در آنها فا د مهارت ،م بعازده و عم درآمعد هسعتند ،در احتسعا درآمعد ملعی منظعور
نمیشوندد از این نوع فعالیتها میتوان دستفروشی را برشمردد
 -4محیطزیست :در سیستم  SNAاستهیک سعرمایههعای سعاخته شعده بعه دسعت انسعان در
محاسبه  GNPوارد میشود؛ اما منابعی ه احتمعاﻻً در جریعان فعالیعتهعای ا تصعادی از بعین
میروند از محاسبه

GNP

سر نمیگردندد منابعی مانند :جنگل ،مرتعر ،دریعا ،فرسعایش خعاک،

آلودگی هوا و خشکسالید بنابراین بهتر است برای شاخص توسعه ،تولیدات سبز در نظر گرفتعه
شوندد
نظریهپردازان گروه دوم ،معتقدند ه دیدگاه ا تصادی درباره توسعه امل نبعوده ،بلکعه مسعائل
اجتماعی ،فرهنگی و انسانی شورهای توسعه نیافته را نیز باید مدنظر عرار دادد در ایعن راسعتا
دیدگاه دو ا تصاددانان برجسته را بیان می نیم:
 سیرز 1معتقد است «توسعه» نه مفهعومی ا تصعادی بلکعه مفهعومی انسعانی اسعتد از دیعد اوجامعهای توسعه یافته تر است ه انسانها در آن ،امکان بیشتری برای بعروز شخصعیت انسعانی
خود داشته باشندد بنابراین عوامل محدود ننده سطح توسعه یافتگی جوامر از نظر سیرز وجود
یا فقدان موارد زیرند:
فقر :بحث نابرابری در توزیر درآمد بحثی اساسی استد سطح درآمد باﻻ به خعودی خعود نشعان
دهنده استعداد بالقوه برای توسعه استد در حالی ه اگر همگان در این درآمد سعهیم نباشعند،
توسعه به و وع نمیپیونددد از آنجا ه با رشد فقر انسانها نمیتوانند پیشعرفت و توسععه یابنعد،
در نهایت جامعه فقیر نیز نمیتواند توسعه یافته شودد
سواد و آموزش :در جامعه بیسواد انسانها دارای محدودیتهایی هستند و ایعن محعدودیتهعا
مانر از رشد و توسعه جامعه میشودد
سیمت ،بهداشت و درمان :عدم امکان اسعتفاده از امکانعات بهداشعتی و درمعانی ،ععاملی بعرای
توسعه نیافتگی استد
به عبارت دیگر ،در جامعه بیسواد انسانها دارای محعدودیت بعوده و ایعن محعدودیت معانر از

1. Dudley Seers
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رشد و توسعه جامعه میشودد همچنین انسانی ه از امکانات بهداشتی ،درمانی و درآمعد عافی
برخوردار نباشد ،توسعه نیافته خواهد بودد
 نگاه وزنتس 1به توسعه از مجرای چگونگی تولید و نه خود تولید نشئت میگیردد بعه عبعارتدیگر از دیدگاه وی ،تغییر در ساختار تولید منجر به توسعه یعافتگی خواهعد شعدد تغییعر شعکل
ساختاری تولید شامل؛ جابهجایی تولید از شاورزی به سایر فعالیتها و یا تغییعر در مقیعا

و

فناوری تولید میباشدد اصطیم صنعتی یا مدرن شدن ،با ایجعاد نهادهعا و سعازمانهعای جدیعد
برای توسعه صنعتی مانند بانکها نیز گواه نوعی از تغییر ساختار تولید استد همچنین جوامعی
از نگاه وزنتس توسعه یافته تلقی میشوند ه حدا ل  %25از  GNPآنها ارخانهای باشدد طبق
این دیدگاه ،ا تصادهای متکی بر منابر خام مانند نفت نمیتوانند توسعه یافته باشندد همچنعین
تولیداتی نظیر؛ تولید فرش دستباف به دلیل ارخانهای نبودن باعث توسعه نمیشوندد بنابراین،
عدم توجه به دیگر ویژگیهای محدود ننده توسعه از جمله؛ سیمت ،آموزش ،توزیعر درآمعد و
مشکیت مربوط به اندازهگیری درآمد سرانه باعث گردید تا لزوم اصیحات در سنجش شعاخص
توسعه انسانی محرز گرددد به دنبال تغییرات در درک ماهیعت و تعریعف توسععه ،انعدازهگیعری
توسعه نیز دستخوش تغییر گردیدد با مشخص شدن عدم فایت شاخصهای سنتی نظیر رشعد
ا تصادی یا درآمد سرانه به منظور سنجش عملکرد توسعه ا تصادی ،تیشهایی در دهه 19٧٠
به منظور ایجاد شاخصهای اجتماعی -ا تصادی به عنوان جایگزینی برای درآمد سرانه صعورت
گرفتند؛ اما نخستین شاخصهای مطرم شده ،به دلیل لحاظ نکردن جنبعههعای تعوزیعی و نیعز
ابعاد رفاه انسانی و اجتماعی مورد انتقاد وا ر شعدند (دسعای)1991 ،د از آن زمعان تعیشهعای
بسیاری برای ایجاد سایر نماگرهای مر ب به عنوان متمم یا جایگزینهایی برای سنجش سنتی
صورت گرفتد تعدادی از ا تصاددانان تلفیق شاخصهای اجتمعاعی را بعه عنعوان سعنجشهعای
جایگزین توسعه تفسیر نمودندد آدلمن و موریس ( )196٧در مطالعهای به اندازهگیری توسعه بر
حسب تعامل میعان عوامل اجتماعﻰ ،ا تصادى و سیاسﻰ پرداختنعدد همچنعین در سعال 19٧٠
طعی مطالععهای توسط بنیاد تحقیقاتﻰ سازمان ملل درباره توسعه اجتماعﻰ در نو [

UNRISD,

 ]1970به انتخا مناسبترین شاخصهای توسعه و تجزیه و تحلیعل رابطه بین آنهعا در سطوم
12
1. Simon Kuznets

تعدیل شاخص توسعه انسانی با رویکرد اسالمی ایرانی پیشرفت

مختلف توسعه پرداخته شده استد نتیجه این تحقیق ایجاد شاخص توسعه اجتماعﻰ مر عب بعا
نه ویژگی ا تصعادی و نعه ویژگعی اجتمعاعی بود (معک گرانهعان ،19٧2 ،هعیکس و اسعتریتن،
)19٧9د
از جمله تعیشهعای عمده در ایعن مسعیر ،توسععه شاخص مر عب « یفیعت فیزیکﻰ زندگﻰ»
( )PQLIبوده استد این شاخص بر اسا

امید به زندگﻰ یک شور ،نرخ مرگ و میر ود عان و

نرخ باسوادى تعریف میشود (موریس)19٧9 ،د تیشهای بعدی در جهت ایجاد مقیاسی از رفاه
اجتماعی شامل؛ شاخص بعینالمللعی رنﺞ بشرى توسعط معو و اسﭙایدل (

Camp & Speidel,

 )1987بوده ه تر یبی است از ده معیار از جملعه؛ درآمد ،معرگ و میعر ود عان ،تغمیه ،سواد
بزرگساﻻن و آزادى فردى (سرینی واسان)1994 ،د همچنین مطالعه اسعلوتیﺞ ( )1991از 13٠
شور ه به نظر میرسد پیش از انتشار  )199٠( HDRنگاشعته شعده اسعت ،دیعدگاه مقبعولی
مشتمل بر تر یب  2٠شاخص و نماگر را ارائه میدهعدد ضعمن آنکعه در ایعن مطالععه ،رویکعرد
موریس با به ارگیری و تر یب تنها سه م لفه برای سعنجش یفیعت زنعدگی نا عافی لمعداد
شده استد
سرانجام در سال  199٠برنامه توسعه ملل متحعد ( )UNDPبعهطعور معنظم شعروع بعه انتشعار
شاخص توسعه انسانی در گعزارشهعای سعالیانه خعود عردد ایعن توفیعق مبتنعی بعر مطالععات
تحقیقاتی «سن» بر عدالت و نابرابری است (سن 1985 ،و  )1992ه منجر بعه ارائعه مفهعومی
جدید از توسعه گردیدد پس از آن رویکرد مبتنی بر توانمندی سن در طراحعی شعاخص توسععه
انسانی  UNDPدر سال  199٠به ار گرفته شد ه شاخصعی جعامرتعر از درآمعد سعرانه بعرای
مقایسه رفاه شورها بود؛ بنابراین ،با درک سازمانهای بینالمللعی از مفهعوم توسععه انسعانی و
خاصیت چندبعدی بودن آن ه شامل لیه جنبههعای رفعاهی اسعت ،شعاخص توسععه انسعانی
دربردارنده سه بعد با وزنهای برابر؛ یعنی تولید ناخالص ملی سرانه ،امیعد بعه زنعدگی و سعطح
سواد معرفی گردیدد از آن زمان تا نون گزارش هعای سعاﻻنه سعازمان ملعل بارهعا بعه تجدیعد و
بازسازی شاخص  HDIپرداختهاندد
نگرش نوین توسعه انسانﻰ در جستوجوی « عرار دادن مردم در مر عز توسعه» است [
11

HDR,

]1995:د شععاخص  HDIاساساً به عنععوان روشعی بععه منظععور نشان دادن درجه دستیابﻰ بععه
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اهداف نگرش نوین طراحی شده استد این شاخص مقیاسی خیصه و نه جامر از توسعه انسانﻰ
است و بنابراین جستجو براى یافتن دادهها یا روشهعای توسععه یافتعهتعر براى  HDIهمچنعان
ادامه دارد []HDR, 2001د
توسعه انسانی و رفاه بشری جایگاه مهمی در مفهوم توسعه اسیمی دارد؛ اما دیدگاه اسعیمی در
مورد توسعه ا تصادی و نیز توسعه انسانی بدیر و منحصر به فرد بوده ه بعه ویعژه در خصعوص
مبانی بنیادی ،امیً متفاوت از دیدگاههای مرسوم استد ا ثر محققان اسعیمی بعه ایعن نتیجعه
رسیدهاند ه هدف شریعت اسیم ،ارتقای رفاه ل بشریت است عه رسعتگاری نامیعده شعده و
شامل؛ حفاظت از ایمان لبی ،خودشناسی ،رویکرد به عقل ،حفظ آیندگان و نیعز حفعظ ثعروت
استد در نتیجه توسعه انسانی از دیدگاه اسیمی باید بر اسعا

مقاصعد شعریعت اسعیم باشعدد

شاخص توسعه انسانی موجود ( )HDIو مطرم شده توسط  UNDPممکن است شاخصی جعامر
باشد ،اما به طور امل سازگار و مناسب برای انعدازهگیعری توسععه انسعانی از دیعدگاه اسعیمی
نیستد لما به منظور تعیین سطح توسعه انسانی شورهای اسیمی بهتر اسعت از یعک شعاخص
توسعه انسانی اسیمی خاص استفاده شودد
مطالعات صورت گرفته به منظور بسط مفهوم توسعه انسعانی اسعیمی ،هعر یعک جنبعههعایی از
نگرش اسیمی به مبحعث توسععه را معورد بررسعی عرار داده و سععی در تکمیعل ایعن مفهعوم
نمودهاندد از آن جمله؛ مطالعه همعایوندار ( )2٠٠4در زمینعه معرفعی شعاخص توسععه انسعانی
تعدیل شده اخی ی ( )E-HDIه شامل معیارهای آزادی ،ایمان ،نگرانی زیستمحیطعی و نهعاد
خانواده استد در حالی ه مفاهیمی همچون؛ اخین اجتماعی ،اخین فردی و نیز شاخص فساد
مالی در آن منظور نگردیده استد خلیلیان و همکاران ( )1392در مطالعهای با عنعوان مبعانی و
معیارهای پیشرفت انسانی از دیدگاه اسیم ،معیارهای پیشرفت انسانی اسیمی از دیعدگاه عرآن
و روایات و تبیین مبانی حا م بر آن را استخراا می نند و ارائه معیارهعای پیشعرفت و توسععه
انسانی با رویکرد جهعانی و ا تبعا

از دیعدگاههعای اسعیمی را بعه روش مقایسعهای اسعتخراا

می نندد هندرای آنتو ( )2٠11در مطالعهای با عنوان «معرفی شاخص توسعه انسعانی اسعیمی
( )I-HDIبرای سنجش توسعه در شورهای  »OICبه ارائه سنجش جدیعدی از توسععه انسعانی
14

تحت دیدگاه اسیمی میپردازدد صاد ی و همکاران ( )1393در مطالعهای بیعان معی ننعد عه

تعدیل شاخص توسعه انسانی با رویکرد اسالمی ایرانی پیشرفت

توسعه اسیمی مورد نظر توسعه ای است ه هم به بعد مادی (ا تصادی) و هم به بعد معنوی به
طور همزمان توجه ندد تفاوت با تکنگاشت پیشنهادی در ارائه واحد سنجش توسعه مبتنی بر
مفاهیم اسیمی با لحاظ ارزشهای اخی ی و مقاصد شریعت میباشدد دیالمعه و بعرداران حقیعر
( )1389با مقایسه مفهوم رشد و توسعه انسانی در چارچو رایعﺞ ﻏربعی ،بعه بعاز تعریعف ایعن
مفاهیم در چارچو فکری اسیم میپردازندد صامتی و پاشا زانوسی ( )1392در مطالعه خود به
مقایسه اثر نابرابری های جنسیتی در اشتغال و آموزش بر شاخص توسعه انسعانی در سعالهعای
 199٠-2٠1٠میپردازندد آنها بیان می نند ه توزیر عادﻻنه مو عیتها و منابر میعان زنعان و
مردان موجب رشد ا تصادی و بهرهوری میشودد شکیبایی و خاتمی ( )1393نیز در مطالععهای
تحت عنوان «توسعه ا تصادی و برنامهریزی با رویکرد توسعه انسانی» به مقایسه مفهوم رشعد و
توسعه و بررسی گزارشهای توسعه انسانی سازمان بینالملل و نیز ارائه معوارد تععدیل شعاخص
توسعه انسانی میپردازندد
تکنگاشت حاضر به ترتیب دارای بخشهای ذیل است؛ نخست در فصل اول به مبحعث توسععه
انسانی پرداخته شده و ضمن ارائه مفهوم توسعه انسانی ،شاخص مرسوم اندازهگیری آن معرفعی
شده و در ادامه به بررسی نقاط وت و ضعف شاخص یعاد شعده پرداختعه معیشعودد فصعل دوم
بیانگر توسعه انسانی از منظر اسیم و ا تصاد اسیمی است و از این رو به تعریف توسععه انسعانی
در ا تصاد اسیمی ،بیان نقاط افتران مفهوم توسعه انسانی از دیدگاه اسیم و دیدگاه ﻏربی و نیز
بیان هدف از ایجاد چنین شاخصی مبتنی بر ارزشها و اصول اسیمی پرداخته شده استد فصل
سوم نیز نحوه تعدیل شاخص توسعه انسانی با رویکرد اسیمی ایرانی پیشرفت را ارائه میدهعد و
به معرفی نماگرهای تعیین ننده شاخص توسعه انسانی اسیمی میپردازدد در فصل چهارم نیعز
اربردهای پیشنهادی شاخص یاد شده بررسی شده و سعرانجام در بخعش پایعانی جمعربنعدی
مطالب و پیشنهادها ارائه شده استد
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فصل اول :توسعه انسانی
تعریف توسعه انسانی از دیدگاه غرب و مالکهای سنجش آن
از زمانی ه ا تصاددانان به بررسی مسئله توسعه شورها پرداختند ،رشد ا تصادی (رشد تولیعد
ناخالص داخلی )1به عنعوان یکعی از بهتعرین شعاخصهعای رشعد و توسععه ا تصعادی شعورها
مقبولیت عام یافتد در حالی ه تجربه اﻏلب شورها در طی چند دهه گمشته نشعان معیدهعد
ه هر چند رشد ا تصادی شرط ﻻزم برای بهبود زندگی افراد جامعه است ،امعا شعرط عافی در
این زمینه نمیباشد؛ زیرا دولتها ممکن است منافر حاصل از رشعد ا تصعادی را صعرف بهبعود
رفاه شهروندان خود نکنند ،بلکه برای تقویت عدرت سیاسعی ،گسعترش تسعلیحات نظعامی یعا
سرمایهگماریهای آینده صرف نمایندد در این صعورت نسعل حاضعر از سعطح رفعاه پعایینتعری
برخوردار خواهند شد؛ بنابراین ،از آنجایی ه این شعاخص معیعار مناسعبی جهعت تعیعین رفعاه
شهروندان تلقی نمیشود ،توجه ا تصاددانان به دیگر شاخصها معطعوف گردیعد عه ععیوه بعر
متغیرهای ا تص ادی ،متغیرهای اجتمعاعی و انسعانی را نیعز شعامل شعودد یکعی از بهتعرین ایعن
شاخصها ،شاخص توسعه انسانی )HDI( 2میباشدد توسعه انسانی نشان از تیش برای دستیابی
به سطح زندگی بهتعر در ابععاد گونعاگون ا تصعادی -اجتمعاعی و ایجعاد زمینعه توانمندسعازی
اجتماعی به منظور بسط دامنه انتخا افراد جامعه استد
ایده توسعه انسانی با این پیشفرض اساسی ظهور رد ه درآمد ،تمامیت خواستههعای بشعری
در زندگانی نیستد لما در بحث توسعه انسانی ،انسان مبدأ توسععه معرفعی معیشعود؛ بنعابراین،
مباحث اصلی نظریههای نوین رشد و توسعه عمدتاً متکی بر انسان اسعتد چنعین نظریعههعایی،
هدف اصلی توسعه انسانی را خدمت به انسان و بشریت معرفی می نند و سعرمایهگعماری روی
ابعاد جسمانی و فکری انسانها را معتبرترین شرط حر ت بعه سعمت توسععه بهینعه ا تصعادی
میدانندد پرورش ابلیتها و تواناییها ،شعکوفایی اسعتعدادها ،گسعترش فرصعتهعای اشعتغال،
افزایش درآمد و بهبود یفیت زندگی انسانها از اهداف نهایی توسعه انسانی برشمرده میشودد
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در دهه  198٠آمارتیاسن( 1ا تصاددان هندی و برنده جایزه نوبل در سال  ،)1998با طرم ایعده
ظرفیتها و ار ردهای انسانی ،این وا عیت مهم را آشکار ساخت ه دستیابی به زنعدگی بهتعر
بیش از آنکه نیازمند مصرف بیشتر اﻻها و خدمات باشد ،ثمعره پعرورش و بسعط اسعتعدادها و
ظرفیتهای انسانی است؛ بنابراین بسط ظرفیتهای ذهنی از طریق آموزش در نعار درآمعد ،از
عناصر اصلی توسعه انسانی به شمار میآیدد وی نقطهضعف ا تصاد توسعه سنتی را توجعه بعیش
از اندازه به رشد ا تصادی و محصول ملی و عدم توجه و تأ ید بر ابلیعتهعا و اسعتحقان افعراد
عنوان ردد در نتیجه اواخر همین دهه ،الگوی «نیازهعای اساسعی »2شعکل گرفعت 3و سعرانجام
محبو الحق( 4ا تصاددان پا ستانی و مشاور مدیر برنامه توسعه ملعل متحعد) در سعال 199٠
چنین پیشنهاد نمود« :مدتها توسعه را به معنای رشد تولید ناخالص ملی معیدانسعتهانعد ،امعا
رشد ا تصادی شرط ﻻزم توسعه ا تصادی است و نه شرط افید یفیعت ایعن رشعد بعه انعدازه
میت آن اهمیت داردد انون توسعه باید انسان باشد و هدفهای عمدهای چون اهش بنیادی
فقر و امکان برخورداری عادﻻنه از فرصتهای ا تصادی را دنبال نعد»5د بعدین ترتیعب ،نگعرش
جدیدی همراه با رویکرد به رفر فقر و نیازهای اساسی در روند توسعه پدید آمد و شاخصعی بعه
نام شاخص توسعه انسانی معرفی گردید ه از همان زمان توسط برنامه توسعه سعازمان ملعل

6

( )UNDPمورد استفاده رار گرفتد
امروزه شاخص توسعه انسانی به عنعوان یکعی از بعارزترین نمادهعای توسععه یعافتگی شعناخته
میشودد این شاخص ،در وا ر نوعی جدول تناسبی است ه در آن شورهای جهان بعر اسعا
فا تورهایی از جمله؛ امید به زندگی ،نرخ باسوادی ،آموزش ،بهداشت ،تغمیه و نیز درآمد سعرانه
وا عی مورد مقایسه رار میگیرندد شاخص توسعه انسانی از شاخصهای مهعم توسععه یعافتگی
است و اربردهای بسیاری در سطح لی و بعینالمللعی داردد مهعمتعرین عاربرد ایعن شعاخص
)1. Amartya Kumar Sen (Born in 1933
2. Basic Needs

3د رویکرد نیازهای اساسی اگرچه تأمین حدا ل نیازهای مادی و ﻏیرمادی را هدف رار میدهد ،اما این هدف را از
طریق در اختیار رار دادن مجموعهای از اﻻها و خدمات تعقیب می ند و لما از یک سو به دلیل عدم توجه به پرورش
ظرفیتهای ذهنی و مادّی و از سوی دیگر به واسطه تأ ید بر حدا لها به جای تأ ید بر زندگی بهتر ،با رویکرد توسعه
انسانی تفاوت مییابدد
)4. Mahbub-ul-Haq (1934- 1998

5د گریفین و مک نلی15-1٧ :13٧٧ ،
6. United Nations Development Program
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شناسایی زمینههای ا تصادی ،اجتماعی و فرهنگی است ه به جهت سیاسعتگعماری نیازمنعد
حمایت و توجه بیشتری هستند و در نهایعت فعراهم نمعودن تمهیعدات ﻻزم بعه منظعور بهبعود
وضعیت ا تصادی و اجتماعی شورها استد
می توان گفت ه شاخص توسعه انسانی وشش جدیدی برای یکسان سعاختن معیارهعا و حعل
چالشهای مطرم شده توسط سیرز از مقوله توسعه استد در ایعن شعاخص وجعود عناصعر زیعر
ضروری هستند:
* برابری؛ در الب دسترسی برابر به فرصتهاد
* پایداری؛ در شکل مسئولیت نسبت به نسلهای آینده عه بایسعتی سعهم مشعابهی بعا نسعل
حاضر از توسعه داشته باشندد
* بهرهوری؛ در الب سرمایهگماری در منابر انسانی و ایجاد فﻀای ابلیتزایی ه افراد را عادر
به حدا ثر بهرهبرداری از ظرفیتهایشان سازدد
* توانمندسازی؛ بدین معنی ه مردم باید به سطحی از توسعه فردی دست یابند عه بعه آنهعا
امکان انتخا بر اسا

خواستههای خود را بدهد1د

شاخص توسعه انسانی با تکیه بر این رویکرد در پی انعدازهگیعری سعه ظرفیعت اساسعی سعب
دانش ،دسترسی به امکانات مادی ﻻزم برای یک زندگی بهتعر و برخعورداری از عمعری طعوﻻنی
توأم با سیمتی است؛ بنابراین این شاخص ،تر یبی از سه شاخص به شرم زیر است:
 )1دسترسی به سواد و آموزش :ه مشتمل به نرخ باسوادی بزرگسعاﻻن یعک شعور و درصعد
ثبتنام ود ان در همه مقاطر تحصیلی استد
 )2بهداشت و درمان :برای تعیین آن از شاخصی به نام امید به زندگی 2اسعتفاده معیشعود عه
عبارت است از تعداد سالهایی ه فرد انتظار دارد پس از تولد زنده بماندد
 )3درآمد :برای سنجش آن ،از شاخص درآمد سرانه 3استفاده میشودد

1د اولین گزارش ملی توسعه انسانی ()13٧8
18

2. Life Expectancy

 3د این شاخص از درت توضیح دهندگی بیشتری نسبت به تولید ناخالص ملی برای بیان پیشرفتهای انسانی در یک
جامعه برخوردار استد
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هر چند لمرو توسعه انسانی فراتر از مواردی است ه ذ ر شدد حدود انتخا انسانهعا روز بعه
روز گسترش و به حوزههای مختلف زندگی بسط مییابدد توجه به ابلیعتهعا و بعاور انسعانهعا،
ایجاد فرصتهای اجتماعی و ا تصادی برای خین بودن ،بهرهوری ،ععزت نفعس ،توانمندسعازی،
احسا

تعلق به جامعه ،حقون انسانها ،پویایی مناسبات فرهنگی و مشار ت سیاسی ،از جمله

مهمترین حوزههایی است ه در توسعه انسانی ضرورت انتخا بشر را تبیین می نعدد در وا عر
مفهوم توسعه انسانی ،انسان را در مر عز الگوهعای توسععه عرار معیدهعد ،نعه در حاشعیه آن و
همچنین موضوعات عمیقی را درباره ویژگیهای رشد ا تصادی و چگونگی توزیعر آن بعه میعان
میآوردد به عبارت دیگر توسعه انسانی در یک رویکرد یننگر به زندگی از یک سعو بعه ایجعاد
ظرفیتها و از سوی دیگر به پرورش استعدادهای ذهنی در نار رشد معالی و سعرانجام زنعدگی
بهتر انسانها میانجامد؛ بنابراین توسعه انسانی مفهومی به مراتب گسعتردهتعر از شعاخصهعای
متداول توسعه ا تصادی استد
شاخص توسعه انسانی و سیر تحوالت آن
پیش از دهه  19٧٠توسعه ا تصادی با تولید ناخعالص ملعی ( )GNPو درآمعد سعرانه سعنجیده
می شد ه به تنهایی معیار استاندارد نهایﻰ تر ﻰ و سعادت ملﻰ در نظر گرفته میشدندد مطابق
با این نگرش ،توسعه به معنعای «ظرفیت ا تصاد ملﻰ براى تولید پایعدار یعک افزایش ساﻻنه در
تولید ناخالص ملی [ ]GNPدر نعرخ هعای  5تا  ٧درصد یا بیشعتر است (تودارو)199٧ ،د مفهعوم
ضمنی در این تحلیل ،اشاره به رابطعه مثبعت مطلوبیعت و درآمعد داردد با این وجود ،بعه دلیعل
دشواری مّی نمودن مطلوبیت ،توجه به معیارهای اربردی درآمدی و سنجشهای مبتنعی بعر
آن معطوف گردیدد از اینرو GNP ،و درآمد سرانه به عنوان نماگرهای بیانگر توسعه ا تصادی به
خصوص در خیل دهه  ٧٠با وجود ظهور بعﻀﻰ از نگرشهای جایگزین مطرم شعدندد لعما رشد
ا تصادى و نرخ رشد تولید ناخالص ملی سرانه به محور اصلﻰ و هدف توسعه مبدل شدند؛ اما به
دنبال تغییرات در درک ماهیت و تعریف توسعه ،اندازهگیری توسعه نیز تغییر ردد
محاسبه آماری شاخص توسعه انسانی
شاخص توسعه انسانی ،معیار لی از وضعیت توسعه انسانی است عه دسعتاورد شعورها را در
سه بعد اساسی توسعه شامل؛ بهداشعت و سعیمت ،آمعوزش و سعطح اسعتاندارد زنعدگی نشعان
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میدهد؛ اما از آنجایی ه این موضوعات یفی و بسیار لی میباشعند ،ﻻزم اسعت بعرای مّعی
نمودن آنها متغیرهای جانشین 1در هر موضوع در نظر گرفته شوندد در گزارش توسعه انسانی از
سال  2٠1٠تعدییت ابل توجهی هم در شعاخصهعای جزیعی و هعم در روش محاسعبه انجعام
گرفته است ه بدون آگعاهی از آنهعا امکعان مقایسعه مو عیعت یعک شعور بعا مو عیعت آن در
سالهای گمشته و همچنین مقایسه روند شاخص توسعه انسانی در یعک شعور بعا شعورهای
دیگر امکانپمیر نیست؛ بنابراین باید با استفاده از آمار و اطیعات موجعود در زمینعه متغیرهعای
جانشین و اسعتفاده از روشهعای آمعاری مناسعب بعه محاسعبه شعاخص لعی و تر یبعی

HDI

پرداختد
در گزارشهای منتشره توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد از سال  199٠تا بل از گزارش
سال  2٠1٠برای موضوع بهداشت و سیمت شاخص امید به زندگی در بدو تولد ،بعرای موضعوع
آموزش دو شاخص نرخ باسوادی در افراد بعزرگسعال 2بعر اسعا
ثبتنام در مدرسه( 3مقاطر تحصیلی ابتدایی تا دبیرستان) بعر اسعا

دو سعوم ارزش لعی و نعرخ
یعک سعوم ارزش لعی و

برای سطح استاندارد زندگی ،شاخص سرانه تولید ناخعالص داخلعی 4بعر حسعب برابعری عدرت
خرید به دﻻر آمریکا در نظر گرفته شده بودد از آنجا عه شعاخص درآمعد سعرانه از یمعتهعای
محلی شورها محاسبه میگردد و معموﻻً سعطح یمعت محصعوﻻت و خعدمات در شعورهای
مختلف جهان یکسان نیست ،لما از شاخص برابری درت خرید )PPP( 5استفاده معیگعرددد در
این روش ،مقدار تولید اﻻهای مختلف در هر شور در یمتهای جهانی آن اﻻها ضر شده
و پس از انجام تعدییت ﻻزم تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه معیگعردد؛ امعا در
گزارش سال  2٠1٠به ﻏیر از موضوع بهداشت ه همچنان با شاخص امیعد بعه زنعدگی در بعدو
تولد اندازهگیری می شود در خصوص دو موضوع دیگر ،متغیرهای جانشین تغییر نمعودهانعدد بعه
این صورت ه برای موضوع آموزش از دو شعاخص متوسعط طعول دورهای عه صعرف آمعوزش
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1. Proxy Variable
)2. Adult Literacy Rate (% Aged 15 & Above
3. Combined Gross Enrolment Ratio for Primary, Secondary & Tertiary Schools

 4د شاخص درآمد سرانه از تقسیم درآمد ملی یک شور (تولید ناخالص داخلی) بر جمعیت آن به دست میآیدد
 Purchasing Power Parityد5

تعدیل شاخص توسعه انسانی با رویکرد اسالمی ایرانی پیشرفت

میشود( 1در افراد بزرگسال  25سال به باﻻ) و طول دوره مورد انتظار برای تحصعیل 2ود عان
در سن ورود به مدرسه و برای موضوع سطح استاندارد زندگی به جعای تولیعد ناخعالص داخلعی
سرانه از سرانه درآمد ناخالص ملی 3استفاده شده استد
نرمالسازی متغیرهای جانشین
برای اینکه بتوان از تر یب شاخصهای سهگانعه فعون عه واحعدهایی متفعاوت دارنعد بعه یعک
شاخص واحد رسید و هم برای اینکه شاخص تر یبی به دست آمده این ابلیت را داشته باشعد
ه بتواند شورهای مختلف را رتبهبندی نماید ،ابتدا هر یک از سه شاخص بعا اسعتفاده از یعک
فرمول شاخص پایه بر حسب درصد تبدیل میشوند و سﭙس از میانگین وزنی آنها (هر عدام بعا
وزن یک سوم در روش دیمی) شاخص توسعه انسانی به دست میآیعدد فرمعول شعاخص پایعه
عبارت است از:
()1
همانگونه ه از فرمول باﻻ مشخص است ،برای اینکه هر یک از شاخصهعا بعا اسعتفاده از ایعن
فرمول به شاخص نرمال تبدیل شوند ،ﻻزم است برای هر یک از آنها مقعادیر حعدا ل و حعدا ثر
(مقادیر هدف )4در نظر گرفته شودد این مقادیر ،حعدا لهعایی هسعتند عه در طعول  3٠سعال
گمشته مشاهده شدهاند و حدا ثرهایی هستند ه میتوان در طول  3٠سال آینده تصعور عردد
مقادیر حدا ل و حدا ثر برای هر یک از سه شعاخص ،در روش عدیمی محاسعبه  HDIعبعارت
بودند از:
 حدا ل برای باسوادی بزرگساﻻن و نرخ تر یبی ورود بعه مقعاطر تحصعیلی صعفر و حعدا ثربرای آنها  1٠٠درصدد
 حدا ل برای سیمتی یا امید به زندگی  25سال و حدا ثر برای آن  85سالد -حدا ل سطح درآمد سرانه  1٠٠دﻻر و حدا ثر آن  4٠٠٠٠دﻻرد

5

)1. Mean Years of Schooling (Adults Aged 25 Years & Above
)2. Expected Years of Schooling (Children of School Entrance Age
)3. GNI Per Capita (PPP US$
4. Goalpost
5د مأخم(http://hdr.undp.org) :
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اما در روش جدید با توجه به تغییر اندازهگیری شاخصهای آموزش و درآمد ملی ،اصیحاتی در
این ار ام صورت گرفته استد به طوری ه حدا ثر و حدا ل مقادیر ثبت شعده در بعین شعورها
طی دوره  198٠تا سال مورد نظر ،به عنوان سقف و ف این شاخصها شعناخته معیشعوندد در
گزارش  UNDPدر سال  2٠11مقادیر حدا ثر و حدا ل اجزای تشکیل دهنده شعاخص مر عب
 HDIمطابق جدول ذیل عنوان شدهاندد
جدول  )1مقادیر حداکثر و حداقل برای هر شاخص HDI

عنوان

حداکثر مشاهده شده

حداقل

امید به زندگی (سال)

 ( 83/4اپن)2٠11 ،

2٠

متوسط سالهای تحصیل (سال)

( 13/1جمهوری چک)2٠٠5 ،

٠

طول دوره مورد انتظار تحصیل (سال)

( 18سقف سالها)

٠

شاخص تر یبی آموزش

(٠/9٧8نیوزلند)2٠1٠ ،

٠

 GNIسرانه )(PPP$

 ( 1٠٧/٧121طر)2٠11 ،

1٠٠

منبر :گزارش توسعه انسانی سال 2٠11

محاسبه شاخص امید به زندگی

1

این شاخص دستیابی نسبی هر شور به امید به زندگی در بدو تولد را اندازهگیعری معی نعد و
برای محاسبه آن از فرمول ل محاسبه شاخصها استفاده میشود؛ بنابراین ،شعاخص امیعد بعه
زندگی با استفاده از فرمول شاخص پایه ،مطابق زیر محاسبه میشود:
()2
به عنوان مثال ،اگر ارزش وا عی امید به زندگی در یک سال بخصوص (به عنعوان مثعال )2٠1٠
برای شوری  ٧5سال و حدا ل و حدا ثر آن نیز  2٠و  83باشد ،شاخص امیعد بعه زنعدگی در
آن سال برابر است با:
()3
هر چه مقدار این شاخص برای شوری به یک نزدیکتر باشد ،مطلو تر استد
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1. Life Expectancy Index

تعدیل شاخص توسعه انسانی با رویکرد اسالمی ایرانی پیشرفت

محاسبه شاخص آموزش عمومی

1

همانطور ه عنوان شد ،شاخص  HDIشاخصی لی است ه از تر یب شاخصهای جزیی بعه
دست می آید ،لما بعد از نرمال نمودن متغیرها ابتدا ﻻزم است ه دو شاخص جزیعی عه بعرای
موضوع آموزش در نظر گرفته شده است را با هم تر یب و شاخص لعی آمعوزش را بعه دسعت
آوردد برای این ار تا بل از سال  2٠1٠از میانگین وزنی دو شاخص جزئی نرخ باسوادی و نرخ
ثبتنام در مدرسه به ترتیب با وزنهای دو سوم و یک سوم ،مطابق با فرمول زیر شعاخص لعی
آموزش محاسبه میشد.

()4
اما در روش جدید ه در گزارش سال  2٠1٠اعمال شده است ،ضعمن اینکعه دو متغیعر جزئعی
تغییر نمودهاند ،از روش میانگین هندسی برای محاسبه شاخص آموزش به صعورت فرمعول زیعر
استفاده شده است:

() 5
محاسبه شاخص درآمد ملی ناخالص سرانه
این شاخص با استفاده از اندازه درآمد ناخالص ملی یک شور به یمت ثابت محاسبه میشعودد
شاخص  GNIسرانه نیز مانند دو شاخص یاد شده با استفاده از فرمعول شعاخص پایعه و مقعادیر
حدا ثر و حدا لی ه برای آن هدفگماری شعده اسعت محاسعبه معیشعودد تنهعا نکتعهای عه
متفاوت است این است ه در محاسبه این شاخص لگاریتم درآمد ناخالص ملی سرانه بعه جعای
 GNIسرانه در نظر گرفته میشودد
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1. Education Index
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محاسبه شاخص ترکیبی

1

پس از محاسبه شاخص آموزش ،از تر یب سه شاخص پایه بهداشت ،آمعوزش و درآمعد سعرانه،
شاخص  HDIبه دست میآید ه در گزارشهای بل از سال  2٠1٠از فرمول میانگین وزنی بعا
وزن یکسان مطابق با رابطه زیر مورد استفاده رار گرفته استد
()6
اما در روش جدید ه در گزارش سال  2٠1٠مورد استفاده رار گرفته اسعت از روش میعانگین
هندسی برای تر یب سه شاخص جزیی و رسیدن به شاخص  HDIبه صورت زیر استفاده شعده
است:

() ٧
هر چند بحث جانشینی بین سه شاخص جزئی تشکیل دهنده شاخص  HDIبه صورت طبیععی
تا حدی وجود دارد ،اما به نظر میرسد این تغییر به این خاطر بوده است ه در فرمول تجمیعر
خطی دیمی بین سه شاخص جزئی ،جانشینی امل وجود داشته ه این موضوع معیتوانعد در
هدف نهایی شاخص

HDI

ه همعان نشعان دادن سعطح توسععه انسعانمحعور بعین شعورها و

تغییرات آن طی زمان میباشد ،انحراف ایجاد نماید؛ بنابراین ،شعاخص توسععه انسعانی در روش
محاسباتی دیم ،میانگین وزنی ساده از نماگرهای یاد شده و در روش جدید ،میانگین هندسعی
از معیارهای استاندارد شده اسعت عه میعزان دسترسعی بعه هعر یعک از ابععاد مطعرم شعده را
اندازهگیری می ندد مقدار شاخص مم ور بین یک حدا ل (صعفر) و یعک حعدا ثر (یعک) عرار
میگیردد شورهای دارای شاخص توسعه انسانی پعایینتعر از  ٠/5٠٠بعه عنعوان شعورهای بعا
توسعه انسانی پایین و شورهای وا ر در فاصله  ٠/5٠٠و  ٠/٧99شورهای بعا توسععه انسعانی
متوسط و شورهای با شاخص  ٠/8٠٠تا یک به عنوان شورهای با توسعه انسانی باﻻ به شعمار
میروندد البته در زمینه توسعه انسانی ،شاخصهای دیگری وجود دارند ه هر دام مزیتعی بعر
24

دیگری داشته و جنبههای متفاوتی را آشکار میسعازندد شعاخصهعایی ماننعد؛ شعاخص توسععه
1. Composite index
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جنسیتی ،)GDI( 1شاخص توانمندی جنسیتی )GEM( 2و شاخص فقر انسعانی )HPI( 3عه بعه
تفکیک شورهای در حال توسعه و شورهای توسعه یافته تعریف شدهاندد
شاخص تعدیل شده توسعه انسانی
شاخص توسعه انسانی یک شاخص لی است و به تنهایی نمعیتوانعد نمایعانگر امعل وضععیت
انسانی شورها باشدد شاخص  HDIبه عنوان یک متوسط ملی ،پرا ندگیهعای توسععه انسعانی
میان گروههای مختلف درآمدی ،زنان و مردان و مناطق مختلف را نشان نمیدهدد برای توضیح
این پرا ندگیها ،شاخصهای توسعه انسانی تعدیل یافته بر حسعب توزیعر درآمعد ،جنسعیت و
مناطق محاسبه معیشعوندد همچنعین شعاخص فقعر انسعانی ( )HPIبعرای انعدازهگیعری میعزان
محرومیتهای درآمدی ،بهداشتی و آموزشی به ار میرود و جمعیت زیر خط فقر انسانی را در
یک شور نشان میدهدد این شاخص برای تعیین میزان محرومیت در طول عمر ،درصعد افعراد
دارای امید به زندگی متر از  4٠سال را اندازهگیری معی نعدد همچنعین بعرای تعیعین میعزان
محرومیت در برخورداری از دانش و میزان محرومیت از داشتن امکانات ﻻزم برای یعک زنعدگی
ابل بول ،به ترتیب نرخ بعیسعواد ی و درصعد افعراد بعدون دسترسعی بعه آ سعالم ،خعدمات
بهداشتی و درصد ود ان م وزن زیر پنﺞ سال را اندازهگیری می ندد
شاخص توسعه انسانی تعدیل شده بر حسب نابرابریهای مرتبط با جنسیت
سرمایه انسانی در هر شور به عنوان یکی از عوامل م ثر در توسعه نقش به سزایی ایفا می ند؛
اما گروههای جنسیتی داخل یک شور در سطوم بسیار متفاوتی از توسعه انسعانی عرار دارنعدد
گزارشهای موجود نشان میدهد ه تفاوت بین مردان و زنان یکعی از مهعمتعرین تفعاوتهعای
ارزش لی شاخص توسعه انسانی هر شور استد زنان به عنوان نیمعی از جمعیعت هعر شعور
معموﻻً سهم ابل توجهی در توسعه دارند؛ زیرا توسعه پایدار در صعورتی محقعق معیشعود عه
مشار ت تمامی افراد اعم از زن و مرد در آن لحاظ شودد در محاسبه شاخص توسعه انسعانی بعر
حسب جنسیت نیز همان متغیرهای شاخص توسعه انسانی مورد توجه رار معیگیرنعد بعا ایعن
تفاوت ه شاخص توسعه انسانی بر حسب جنسیت ،میزان موفقیعت شعور در زمینعه ارتقعای
)1. Gender Development Index (GDI
)2. Gender Empowerment Measure (GEM
)3. Human Poverty Index (HPI
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امید به زندگی ،دسترسی به آموزش و سب درآمد بیشتر بعرای افعراد جامععه را بعا توجعه بعه
اختیف زنان و مردان در برخورداری از آنها نشان میدهدد همچنین شاخص توسعه انسعانی بعر
حسب جنسیت اندازه مقادیر حدا ثر و حدا ل امید به زندگی را بر پایه این وا عیعت عه زنعان
نسبت به مردان عمر طوﻻنیتری دارند تعدیل می ندد شاخص ( )GDIمقادیری بین صفر و یک
را داراست و افزایش برابری زنان و مردان در یک شور ،مقدار این شاخص را افزایش میدهدد
شاخص توسعه انسانی تعدیل شده بر حسب توزیع درآمد
شاخص لی توسعه انسانی ،منعکس ننعده درآمعد ملعی اسعتد در حعالی عه در بسعیاری از
شورها به ویژه شورهای در حال توسعه ،توزیر درآمد نامتعادل استد اگرچعه انتظعار معیرود
ه شورهای با درآمد سرانه باﻻتر ،از شاخص توسعه انسانی باﻻتری برخوردار باشند ولی لزومعاً
چنین نیستد مقایسههای بین شوری نشان میدهد ه بسیاری از شورها با درآمد سرانه بعاﻻ
در سطح پایینی از شاخص توسععه انسعانی عرار دارنعد و بعالعکس در برخعی از شعورها رتبعه
شاخص توسعه انسانی از رتبه درآمد سرانه آنها بعاﻻتر اسعتد در وا عر ،مقایسعه رتبعه شعاخص
توسعه انسانی و رتبه درآمد سرانه شورها نشان میدهد ه تعا چعه حعد ثعروت و درآمعد عل
شور ،صرف بهبود یفیت و زندگی شهروندان شده استد پایینتر بودن شاخص توسعه انسانی
در مقایسه با درآمد سرانه شور نشان میدهد ه متغیرهای توسعه انسانی (آموزش ،بهداشعت،
رفاه و تأمین اجتماعی) متناسب با رشد و درآمد شور توسعه نمییابند و لعما یفیعت زنعدگی
شهروندان متناسب با رشد درآمد سرانه شور بهبود نمییابدد از نظر توزیر درآمد هیچ شوری
امل نیست بنابراین تعدیل شاخص توسعه انسانی بر حسب توزیر درآمد امتیاز همه شورها را
اهش داده اما اثر آن در مورد برخی شورها بیشتر استد این شعاخص مقعادیری بعین صعفر و
یک را نشان میدهد و هر چقدر توزیر عادﻻنهتر باشد ،مقدار ایعن شعاخص بعه یعک نزدیعکتعر
استد
بررسی نقاط قوت و ضعف شاخص توسعه انسانی در ادبیات توسعه
شاخص توسعه انسانی ( ،)HDIاز جمله شاخصهای مهعم توسععه ا تصعادی یعا سعطح توسععه
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یافتگی یک شور است و امروزه اربردهای بسیاری در سطح ملعی و بعینالمللعی یافتعه اسعتد
بهترین مورد استفاده از شاخص توسعه انسانی ،برانگیختن گفتگوهایی سازنده در با سیاسعت
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مک دهی به شورهای نیازمند میباشدد این شاخص ضمن اینکه معیاری بعرای انعدازهگیعری
رفاه شهروندان است ،اثر سیاستهعای ا تصعادی بعر یفیعت زنعدگی شعهروندان را نیعز معورد
سنجش و بررسی رار میدهدد تحلیل اجزای شاخص توسعه انسعانی زمینعههعایی را شناسعایی
می ند ه بعه لحعاظ سیاسعت گعماری نیازمنعد توجعه بیشعتری هسعتندد ایعن شعاخص بعرای
سیاستگماری در حوزههعای مختلعف ا تصعادی ،اجتمعاعی و فرهنگعی از جملعه فعراهمسعازی
زمینههای مناسب برای شناسایی ،هدایت و حمایت از استعدادها و خی یتهای انسانی ،اجعرای
برنامههای تأمین اجتماعی با محور رار دادن توسعه بیمههای اجتماعی و حمایت از گعروههعای
آسیبپمیر -و فراهمسازی تمهیدات ﻻزم برای توانمندی افراد با بهبود وضعیت ا تصعادی معورد
استفاده رار میگیردد
به عقیده مونتنگرو تعریف توسعه باید ویژگیهای مشخصی داشعته باشعد عه آن را عاربردی و
ابلفهم نمایدد اول آنکه اربردی باشد ،بدین معنی ه تعریف باید در عمل ابل استفاده باشعد
به عبارت دیگر شدیداً تئوریکی یا خیصه و عاری از عار رد تجربعی نباشعدد دوم آنکعه نسعبی
باشد؛ به معنی اینکه توسعه ا تصادی بایعد بعا توجعه بعه سعطوم توسععه دیگعر شعورها ابعل
اندازهگیری بوده و درجهبندی شودد توسعه ا تصادی یک مفهوم مطلق نیست ،بلکه یک مفهعوم
نسبی استد نهایتاً ،تعریف باید عمومی و بهراحتی ابل پمیرش باشعد بعدین معنعا عه تر یعب
ساختار آن شامل حدا ل تعداد عناصر ،ابعاد یا متغیرها باشدد چعرا عه رابطعهای مسعتقیم بعین
تعداد متغیرهای در نظر گرفته شده و رسیدن به اجماع لی وجود داردد
نقد مفهوم توسعه انسانی
نقد مفهوم توسعه انسانی مانند نقد هر اندیشه یعا مفهعوم دیگعری ،زمینعه تکامعل آن را فعراهم
میآورد د از زمان مطرم شدن این رویکعرد در ادبیعات توسععه ،انتقعادات مختلفعی بعر مفهعوم و
شاخص توسعه انسانی وارد شده استد یکی از این انتقادات در مورد عدم تأ ید ایعن مفهعوم بعر
«زندگی بهتر» به عنوان هعدف توسععه انسعانی اسعتد بعه گونعهای عه حتعی برخعی« ،بسعط
انتخا ها» را خود به عنعوان هعدف توسععه انسعانی تلقعی عردهانعدد در حعالی عه گسعترش
ظرفیتها ی انسانی ،ابزاری بعرای دسعتیابی بعه زنعدگی بهتعر اسعتد در همعین راسعتا برخعی
منتقدین بر این باورند ه دستیابی به زندگی بهتر تنها از طریق گسترش توانمندیهعا در سعه
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زمینه درآمد ،آموزش و بهداشت امکانپمیر نیستد بدین ترتیب عدم جامعیعت عناصعر تشعکیل
دهنده شاخص توسعه انسانی از استیهای رویکرد آن به شمار میرودد برای مثال گفتعه شعده
ه وضعیت انتخا های سیاسی شهروندان را نمیتوان با شاخص توسععه انسعانی انعدازهگیعری
ردد در حالی ه مشار ت سیاسی شهروندان یکی از عوامل مهم دستیابی به زنعدگی بهتعر بعه
شمار میآید د در پاسخ به این انتقاد ،مسعئله ععدم امکعان محاسعبه نماگرهعای متععدد در یعک
شاخص توسعه انسانی به ویژه عدم امکان دسترسی به دادههای ﻻزم بعرای محاسعبه همعه ایعن
نماگرها در سطح جهانی و در شورهای مختلف مطرم شده استد مﻀاف بعر اینکعه بعا افعزودن
تعداد نماگرها ،احتمال مبهمتر شدن تصویر لعی توسععه انسعانی و عاهش اهمیعت رونعدهای
عمده وجود داردد
برخی دیگر از منتقدین مسئله عدم استقیل سه نماگر تشکیل دهنده شاخص توسعه انسانی را
مطرم ردهاندد منطق آنها این است ه درآمد سرانه بعاﻻتر باععث پیشعرفت تحصعیلی و بهبعود
سیمتی میشود و به طور متقابل تحصییت بعاﻻتر بعه درآمعد و سعیمتی بیشعتر و نیعز بهبعود
سیمتی به تحصییت و درآمد بیشتر منتهی میگرددد در پاسخ به این انتقاد اگرچعه نمعیتعوان
وابستگی سه عنصر تشکیل دهنده شاخص توسعه انسانی را انکعار عرد امعا ایعن وابسعتگی بعه
معنای عدم استقیل آنها از یکدیگر نیستد به عبارت دیگر هر یک از این سه عنصعر تنهعا عادر
به توضیح بخشی از تغییرات یکعدیگر هسعتند و بعه همعین دلیعل نمعیتعوان میعزان پیشعرفت
تحصیلی و یا امید به زندگی افراد را تنها با سطح درآمد سرانه آنهعا انعدازهگیعری عردد اگرچعه
تغییر در درآمد سرانه بخشی از تغییرات در سیمتی یا پیشرفت تحصیلی را توضعیح معیدهعدد
بنابراین ،شاخص توسعه انسانی هویتی مستقل از هر یک از عناصر تشکیل دهنده خود داردد
شاخص توسعه انسانی با انتقادهعای بسعیاری روبعهرو اسعتد برخعی انتقادهعا در معورد  HDIرا
میتوان در ار

تحقیقی (1991

 )Mcgillivray,یافت ه ساختار تر یبعی و نیعز میعزان عارایی

 HDIرا به عنوان معیار توسعه یا به عنوان سنجشی برای مقایسه بین شورها به چالش شیده
استد پیشنهاد تکمیل  HDIبا جنبههای تعوزیعی توسعط هعیکس ( )199٧مطعرم گردیعد عه
شامل ضرایب جینی در محاسبه  HDIاست البته نه تنها اربرد این ضرایب برای درآمعد سعرانه
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انتقاداتی را در مورد وزنهای مطلق و ثابت این سه م لفه و نیز در معورد دامنعه و گسعتره ایعن
شاخص مطرم مینمایدد سایر پژوهشگران معتقدند ه  HDIاهداف خود را به طور نعا ص بیعان
می ند و محتوای ﻏنی از مفهوم توسعه انسانی ارائه نمیدهد ،ضمن آنکه سایر جنبههعای مهعم
نظیر؛ آزادی و مالکیعت انسعانی ،خودمختعاری و خوداتکعایی ،اسعتقیل ،میحظعات محیطعی و
اجتماعی و ﻏیره را در نظر نمیگیرد (فرگانی2٠٠2 ،؛ داسگوپتا1995 ،؛ نعوربخش)1998 ،د بعه
عیوه ،راسگویتا و ویل ( )1992اشاره می نند ه شاخص  HDIمحدود به حوزههای ا تصعادی
و اجتماعی زندگی است و حوزههای سیاسی و مدنی را در نظر نمعیگیعردد رم ( )1992معتقعد
است ه در  HDIمعیارهای نابرابری گزارش نشده استد عیوه بر این ،نابرابری در بین شعورها
نیز دست م گرفته شده استد هیکس ( )199٧اضافه می ند ه نعابرابری در داخعل شعور و
بین نسلها توسط این شاخص در نظر گرفته نشده استد
برخی منتقدین نیز در مورد یفیت دادههعای معورد اسعتفاده در  HDIو برخعی از جنبعههعای
روش شناختی آن انتقاداتی را مطرم نمودند (سرینیواسان1994 ،؛ موری)1993 ،د سرینیواسعان
استدﻻل می ند ه  HDIمفهومی ضعیف و تجربی نادرست استد بعر اسعا

ایعن ادععا هعر دو

م لفه از  HDIچالش برانگیز هستندد تولید ناخالص ملی در شورهای در حال توسعه از پوشش
نا ص ،خطای اندازهگیری و تعصبات رنﺞ میبردد همچنین تبدیل ارزهعای بعینالمللعی بعه دﻻر
آمریکا با استفاده از برابری درت خرید ( )PPPمشکلساز استد همچنین سرینیواسعان بعا ایعن
استدﻻل ه امید به زندگی برای  8٧شور متر توسعه یافته در دسعتر

نیسعت ،بعر مشعکل

داده های گمشده تأ ید نموده استد دادههای مرگ و میر ود ان زیر پنﺞ سعال در تععدادی از
شورها نه بر اسا

دادههای جمرآوری شده بلکه یک تخمین ریاضی استد همعین انتقعاد بعه

تعریف و اندازه نرخ سواد نیز وارد است هم به لحعاظ متفعاوت بعودن روشهعای انعدازهگیعری و
سنجش سطح سواد در شورهای مختلف و نیز به لحاظ عدم دسترسی دادههای معورد نیعاز از
سال  19٧٠در تعداد ابلتوجهی از شورهاد
نوع دیگری از انتقادات ه برخی از گعزارشهعای ملعی توسععه انسعانی همچعون گعزارش ملعی
او راین در سال  1996به آن توجه ردهاند ،ناظر بعر ﻏفلعت مفهعوم توسععه انسعانی از نقعش
«فﻀای اجتماعی ابلیتزا» در بسط انتخا های انسانی استد اگرچه تأ ید بر بسط انتخا هعا
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به جای تأ ید بر مصرف اﻻها و خدمات ،گام مهمی برای دستیابی به یک زنعدگی بهتعر اسعت
اما عدم توجه به فﻀایی ه در بستر آن انتخا هعای انسعانی گسعترش معییابنعد ،باععث ععدم
شناخت پویایی روند توسعه انسانی گردیده استد بنابراین ،توسعه انسعانی بعه مفهعومی تبعدیل
شده ه بر اسا

آن تنها میتوان وضعیت موجعود را انعدازهگیعری عردد از ایعن رو اسعت عه

شاخص توسعه انسانی چیزی درباره چگونگی بهبود بخشیدن وضعیت توسعه انسانی یک شور
نمیگویدد با وارد ردن عنصر فﻀای اجتماعی ابلیتزا در مفهعوم توسععه انسعانی و تأ یعد بعر
هدف زندگی بهتر میتوان آن را چنین تعریف رد« :توسعه انسانی فرآیند بسط انتخعا هعا در
بستر فﻀای اجتماعی ابلیتزا برای زندگی بهتر است»د بر اسا

این تعریف میتعوان تغییعرات

شاخص توسععه انسعانی یعک شعور را در یعک دوره زمعانی در چعارچو تحعوﻻت در فﻀعای
اجتمعاعی آن شعور تحلیععل عرده و ضعمن آشععکار سعاختن علعل پیشععرفتهعا و اسعتیهععا،
توصیههایی را برای بهبود وضعیت توسعه انسانی ارائه نمودد بدین صورت مفهوم توسعه انسعانی
در روند تکامل خود «فﻀای اجتماعی» را به عنوان یک عنصعر ضعروری در خعویش جعای داده
استد
تحلیل روند شاخص توسعه انسانی بر اسا

تحوﻻت فﻀای اجتمعاعی باععث ﻏنعای مﻀعامین و

ثمربخشی گزارشهای ملی توسعه انسعانی خواهعد شعدد بعدون تردیعد هعر یعک از شعورها از
ساختارهای فرهنگی ،سیاسی و ا تصادی ویژهای برخوردارند ه بررسی اثرات ایعن سعاختارهای
اجتماعی بر روند توسعه انسانی آنها نتایﺞ مهمی را برای بسط انتخا های شهروندان بعه همعراه
خواهد داشتد در این شرایط ،مهمترین پیامهای گزارش ملی توسععه انسعانی معرفعی ا عدامات
ﻻزم برای تصحیح عملکرد ساختارها و نهادهای اجتماعی به منظور دستیابی به توسععه انسعانی
خواهند بودد
برای توصیف نحوه تعامل نهادهای اجتماعی و فرآیند بسط انتخعا هعای انسعانی ،معرفعی یعک
چارچو مفهومی در خصوص فﻀای اجتماعی ابلیت زا بعرای توسععه انسعانی ضعروری اسعتد
ویژگیهای عمده این چارچو مفهومی عبارتاند از:
* تأ ید بر تحلیل روند شاخص توسعه انسانی
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* معرفی پنﺞ نهاد لیدی؛ هویت فرهنگعی ،حکومعت عانون ،دمو راسعی ،بازارهعای ر عابتی و
حمایت اجتماعی در ایجاد فﻀای اجتماعی ابلیت زا برای توسعه انسانی
* تأ ید بر ضرورت یکﭙارچگی ار رد نهادهای اجتماعی در ایجاد فﻀایی ابلیتزا
به ارگیری این چارچو مفهومی ،زمینه را برای تحلیل روندهای توسعه انسانی شعورها طعی
دهههای اخیر فراهم میآوردد همچنعین در گعزارشهعای تکمیلعی شعاخص توسععه انسعانی ،از
شاخصهای تعدیل نام برده میشود ه هر دام مزیتی بر دیگری داشته و جنبههعای متفعاوتی
از توسعه انسانی را آشکار میسازندد از جمله آنها شاخص تععدیل بعر حسعب جنسعیت)GDI( 1
استد این تعدیل با توجه به اختیف زنان و مردان در برخعورداری از ارتقعای امیعد بعه زنعدگی،
دسترسی به آموزش و سب درآمد صورت میگیردد شعاخص تععدیلی دیگعر ،شعاخص ارتقعای
توانمندیها بر حسب توانمندی جنسیتی )GEM( 2است ه به طور نسبی توانمندیهعای زنعان
و مردان را در عرصه فعالیتهای ا تصادی و سیاسی اندازهگیری می ندد ایعن شعاخص ،بیعانگر
اهمیت حﻀور زنان در جامعه است و برای سنجش درت سیاسی زنان و نسبت حﻀور آنعان در
مشاﻏل تخصصی ،سیاسی و مدیریتی به ار میرودد
شاخص فقر انسانی )HPI( 3نیز شاخص تر یبی دیگری است ه بر پایه محرومیت افراد جامععه
در سه زمینه اساسی زندگی انسانی؛ یعنی طول عمر ،آموزش و سطح زندگی ابل بعول بنیعان
گماشته شده استد در شاخص فقر انسانی پایین بودن طول عمر با «درصدی از جمعیت جامعه
ه انتظار رسیدن به سن  4٠سالگی را ندارند» ،محرومیت از دانش و سواد با «درصد بیسوادان
بزرگسال» و میزان محرومیت از داشتن امکانات ﻻزم برای یک زندگی ابل بول با سه متغیر؛
«درصد افراد فا د دسترسی به آ سالم»« ،درصد افراد فا د دسترسی به خدمات بهداشعتی» و
«درصد ود ان م وزن زیر پنﺞ سال» اندازهگیری میشودد متأسفانه با آنکعه ایعن شعاخصهعا
درت توضیح دهندگی  HDIرا تکمیل مینمایند اما تا به حال به طور گستردهای مورد استفاده
رار نگرفتهاند ( واسیویک)2٠11 ،د
در مجموع میتوان گفت ه بهبود سنجش های توسعه و نیز بهبود معیارهای موجود یا توسععه
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مقیا های جدید هرگز تا به امروز متو ف نشده استد برخی تیشهای اخیر سععی در تععدیل
 HDIموجود با لحاظ برخی جنبههعای خعاصتعر داشعتهانعد نظیعر؛ نعابرابری (آلکیعر و فوسعتر،
 ،)2٠1٠محیط و پایدارسازی (نیومیر ،)2٠٠1 ،اخی ی (دار و اتیتی ،)2٠٠2 ،سیمتی (اینجینر
و همکاران )2٠٠9 ،و خانواده (بگولین)2٠٠8 ،د همچنعین برنجعر و چوچانعه ( )2٠٠٧شعاخص
چندبعدی متفاوتی را با تکیه بر دیدگاه توانمندسازی سن ارائه دادهاندد اما در بین این تیشهعا،
دیدگاه اسیمی در خصوص توسعه و اربرد آن برای ارائعه شاخصعی ویعژه بعه منظعور سعنجش
توسعه در شورهای اسیمی از توجه می برخوردار بوده استد
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فصل دوم :توسعه انسانـی از منظر اسالم
مقدمه
ایجاد امت اسیمی در نتیجه گسترش سریر پیام الهی توسط حﻀعرت محمعد (ص) بعوده و بعر
مبنای آموزههای نبوی ابراهیمی استد اسیم فراتر از یک دین بوده و در حقیقت نشعان دهنعده
راه زندگی برای همه پیروانش استد در این فصل بنا داریم ه توسعه انسانی را از منظر اسیم و
ا تصاد اسیمی مورد بررسی رار داده و به منظور یافتن نقاط افتران توسعه انسعانی مرسعوم بعا
توسعه انسانی متعارف از دیدگاه اسعیم ،دو سیسعتم ا تصعاد اسعیمی و سعرمایهداری را معورد
تحلیل و مقایسه رار دهیمد با توجه به اینکه رویکرد توسعه انسانی مرسوم مبتنی بر رفاه مادی
بوده برای تحقق جامعه توسعه یافته اسیمی افی و ارآمعد نمعیباشعد زیعرا هعدف از توسععه
انسانی در دیدگاه اسیمی ،دستیابی به رفاه مادی و معنوی اسعتد بعر ایعن اسعا  ،اسعتفاده از
شاخص مرسوم توسعه انسانی به منظور انعدازهگیعری سعطح توسععه انسعانی اسعیمی مناسعب
نیستد لما س اﻻتی ه برای هر محقق مسلمان مطرم می شود این اسعت عه آیعا بعا تکیعه بعر
شاخصهای توسعه مرسوم میتوان جامعه توسعه یافتعه اسعیمی را بعر اسعا

مبعانی اندیشعه

اسیمی را به وجود آورد؟ هدف ایجاد شاخص توسععه ا تصعادی بعرای تحقعق جامععه مطلعو
اسیمی و دستیابی به توسعه درونزا از دیدگاه اسیم و رآن دماند؟ از منظر اسعیم ،منتهعای
حر ت تکاملی انسان ،ر ربوبی است ه در بسیاری از آیات عرآن بععا تعبیرهععای گونعاگون
همچون «الی ربک المنتهی» (نجم« ،)42:انّ العی ربعک الرّجعععی» (علعق« ،)8 :انّععا ا و انّععا
الیعه راجعون» (بقره )165:بیان شده استد از طرف دیگر در نگرش اسعیمی ،پیشعرفت انسعانی
فرایندی است ه هدف آن تأمین نیازهای مادی و معنوی استد لما مفهوم پیشرفت انسعانی در
اسیم دارای خصوصیات جامعی است ه شامل جنبههای اخی عی ،روحی و مادی بوده و عیوه
بر حدا ثر رساندن نفر مادی به دنبعال دسعتیابی انسعان بعه سععادت در دنیعا و آخعرت اسعتد
بنابراین ،با لحاظ جنبه اخی ی پیشعرفت مد نظر اسعیم ،تقویت عواملی مورد تأ یعد اسعت عه
به ارتقاء معنویت ،اخین ،تربیت و حیات طیبه انسانی معک رده و زمینه رشد معنوی و ر
انسان و جامعه را فراهم آورده و موانر را برطرف ند (اختر شهر)18-1٧ :1386 ،د
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توسعه انسانی در اقتصاد اسالمـی
در نگرش اسیمی ،انسانمحور ارتباط زندگی دنیوی و اخروی است و بار این امانعت را بعر دوش
داشته و به مقام خیفت و جانشینی پروردگار در این جهان رسیده است (سوره احزا ؛ آیه ،٧2
سوره بقره؛ آیه )3٠د
در این دیدگاه انسان به عنوان یک فرد ،ویژگیهای خاصعی دارد عه در اینجعا مهعمتعرین ایعن
ویژگیها در آموزههای دینی ه در سند ملی تعلیم و تربیت جمهوری اسیمی نیعز از آنهعا نعام
برده شده عبارتاند از( :دیالمه و برادران حقیر)53 :1389 ،
انسان موجودی مر ب از جسم و روم؛ دو حیثیت در هم تنیده و مرتبط (سعوره م منعون؛ آیعه
)14د
حقیقت انسان روم او است و مال و جاودانگی آدمی به معال و بقعای روم معرتبط معیشعود
(سوره سجده؛ آیه )11د
آفرینش انسان ،هدفمند و در هماهنگی امل با ﻏایت هستی استد (سوره ذاریات؛ آیه )56د
سنتهای الهی بر زندگی انسان حا م است (سوره فاطر؛ آیه )43د
همه انسانها بر حسب آفرینش برابرند و از حقون و تکالیف عادﻻنه برخوردارنعد (سعوره حجعر؛
آیه  28و )29د
انسان هم رامت ذاتی دارد و هم میتواند رامت ا تسعابی یعا ارزش شعناختی بعه دسعت آورد
(سوره اسراء؛ آیه  ٧٠و سوره حجرات؛ آیه )13د
انسان موجودی اجتماعی است؛ لما هم شخصیت فردی آدمی تعا حعدی ابعل توجعه از شعرایط
اجتماع تأثیر میپمیرد و هم میتواند با توسعه خویش رابطهای وجودی با دیگران بر رار رده و
اجتماع را تحت تأثیر خود رار دهد (سوره نساء؛ آیه )14٠د
انسان موجودی مکلف است و نسبت به انجام تکالیف خود ،نخسعت در برابعر خداونعد و سعﭙس
خویشتن و دیگران مسئولیت دارد (سوره اسراء؛ آیه )36د
بر اسا

آیات و روایات ،مقام انسانی مورد عنایت و رامت پروردگار عرار گرفتعه و علعت ایعن

رامت نیز همان سرشت الهی و معنوی اسعت عه در او دمیعده شعده و بعه او تعهعد ،تعقعل و
اختیار بخشیده استد بر این اسا

همه روابط اجتماعی انسانها تنها بر اسا

بنعدگی خعدا و
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به عنوان جانشینی از طرف او بر رار خواهد شدد در این جانشینی افراد با هم برابعر و برادرنعد و
تنها معیار برتری انسانها ،تقوی و ر به خدا استد
انسان دارای دو سرشت مادی و معنوی است ه سرشت مادی گرایش به مادیات دارد در حالی
ه سرشت معنوی گرایش به مالهای اخی ی و ارزشهای واﻻ دارد (سوره شعمس ،آیعات  ٧و
)8د تﻀادهای درونی و بیرونی بین این دو سرشت میتواند زمینهساز عدم توسعه فرد گردد زیعرا
مانر انتخا درست و آزادانه فرد برای یک زندگی خو میشودد اما عرآن و روایعات بعا ایجعاد
رابطه صحیح بین این دو سرشت ،زمینعه سععادت دنیعوی و اخعروی فعرد را فعراهم معیسعازند
(نقیپور و احمدی)138٧ ،د
از نظر اسیم ،سرشت الهی و معنوی انسان مهمتر از سرشت مادی است و بنابراین اساسیتعرین
نیازهای انسان ﻏیرمادی خواهد بودد در حقیقعت تعأمین نیازهعای معادی در حعد فایعت بعرای
بسترسازی جهت تأمین نیازهای ﻏیرمادی انسان استد با این وجود در مﻀمون دععای معروفعی
ه از پیامبر روایت شده است می توان چنین برداشت رد ه بعرآورده نشعدن نیازهعای معادی
جامعه زمینهساز پیدایش نابسامانی و سقوط در ورطه هی ت و خروا از جرگه م منان اسعت و
با تأمین این نیازها ،شرایط برای اصیم ،بهبود و توسعه مطلو حاصل میشعودد در تائیعد ایعن
مطلب امام علی (ع) میفرماید؛ در وفه سی نیست مگر اینکه از نعمتهای ضروری برخعوردار
است (مجلسی ،بیتا)4٠:32٧ :د
رآن ریم نیز در آیات متعدد به مهمترین نیازهای مادی انسان اشاره نموده و فلسعفه وجعودی
این موهبت های مادی را تعالی انسان و ر به خداوند مطرم مینمایعد؛ «آیعا نمعیبینیعد عه
خداوند آنچه در آسمان و زمین است را برای شما رام رده و خوان نعمتهای آشکار و نهعانش
را برای شما گسترده و برخی از مردم بدون دانش و آگاهی و بدون اینکعه هعدایت شعده باشعند
درباره خداوند مجادله می نند» (لقمان)2٠ ،د با د ت در آیات و روایات وارده مشخص میشعود
ه انسان مسلمان جهانبینی توحیدی دارد و در این راه هیچ چیعز را در انگیعزههعای خعود بعا
خدای متعال شریک نمی ندد در این راستا اهداف م منین عبارتاند از :پاسخ بعه نعدای فطعرت
الهی ،سب معرفت ا  ،عبودیت و بنعدگی خعدا ،بهعرهمنعدی از رحمعت الهعی ،تز یعه نفعس،
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در تفسیر اسیمی از مفهوم توسعه انسانی ،انسانها هم هدف توسعه و هم عامل توسعهانعد و در
یک جمله وشش برای دستیابی به توسعه از راه سرمایهگماری بر روی منابر انسانی بعا تأ یعد
بر ابلیتها و استعدادهای انسانی ،نه تنها ابل بول بلکه یگانه راه شکلگیری فرآینعد توسععه
بر مبنای عدالت ا تصادی استد از سوی دیگر ماهیت و چیسعتی ععدالت ا تصعادی بعر اسعا
آموزههای اسیمی ،استحقان و مسئولیت استد از نظر شهید مطهری« ،رابطعه ﻏعایی انسعان بعا
مواهب الهی سبب حق بالقوه انسان نسبت به مواهب الهی است ه این حق با انجعام تکلیعف و
وظیفه ( ار) فعلیت یافته و انسان میتواند از مواهب الهعی بهعرهمنعد شعود»د بنعابراین ،ععدالت
ا تصادی در اسیم در اعطای استحقانها نمود عینی پیدا می ند و چون استحقان از وشش و
انجام تکلیف بر میخیزد ،باید توان انسانها ،ابلیتها و استعدادهای آنها شکوفا شود تعا اینکعه
ار و وشش در سطح باﻻتری صورت گیرد و سرانجام استحقان گسترش یابدد به عبارت دیگر،
آموزش هدفمند انسانها در زمینههای گونعاگون معورد نیعاز جامععه ،مهعارت و عارایی آنهعا را
افزایش میدهد و در نتیجه هم بستر رشد ا تصادی فراهم شده و هم اسعتحقان درآمعدی آنهعا
بیشتر میشودد بنابراین ،رفر فقر ،توزیر عادﻻنه درآمد و رشد ا تصادی در بستر توسععه نیعروی
انسانی شکل میگیرد و بر این اسا

انسان از نظر آموزههای اسعیمی ،عامعل اساسعی و هسعته

مر زی اثرگمار در استخدام منابر طبیعی شمرده میشود (توتونچیان)13٧9 ،د
همچنین از دیدگاه فرهنگ اسیمی ،افزایش ظرفیتها و توانمندیهای افراد ضروری است چعرا
ه بدون درآمد افی و با زندگی زیر خط فقر ،بدون آموزش افی و با با ی مانعدن در جهعل و
باﻻخره بدون سیمتی و با طول عمری م نمیتوان «مسیر نزدیکتر شدن به خداونعد» را طعی
ردد از اینجا ا ست ه فرهنگ اسیمی بعر تعیش بعرای سعب مععاش ،تحصعیل علعم و حفعظ
سیمتی اصرار میورزدد همچنین در فرهنگ ا تصادی اسیم ،ار و وشش برای تعأمین مععاش
از راه های حیل و مشروع مصدا ی از جهاد فی سبیل ا تلقی شده و در فﻀای مفهومی حیات
طیبه ،ار باﻻترین عبادت و عمل صالح است و از سوی دیگر بیکاری و تنبلی و رضایت دادن به
فقر به شدت نکوهش شده استد از اینرو ،مشار ت فععال در فعالیعتهعای ا تصعادی و سعهیم
شدن در جریان پویا و فعال تولید ثعروت و بالنعدگی ا تصعادی جامععه اسعیمی از نشعانههعای
توسعه انسانی در نگرش رآنی ارزیابی میشعودد لعما از جملعه احکعام اسعیمی در بحعثهعای
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ا تصادی تأ ید بر حیل بودن معیشت و پرهیز از خوردن لقمه حرام استد از اینرو در فرهنعگ
رآنی ،معیشت حرام به دری ممموم است ه عمل صالح فرد حرامخوار مورد بول وا ر نشعده
و دعای فرد برآورده نمیشود (نقیپور و احمدی)138٧ ،د
مروری اجمالی بر آیات و روایات 1ا تصادی به روشنی نشان میدهد ه بر راری عدالت ،برطرف
ردن فقر و اهش نابرابری در اجتماع ،از اهداف اسیم و ا تصاد اسیمی استد بنابراین ،یکی از
اهداف تشریر دین ،تحقق عدالت در جامعه است و در این راستا در تعالیم دینی ،هعدف ارسعال
انبیاء یام به سط معرفی شده است2د
از طرف دیگر اسیم بر ضرورت علمآموزی تأ ید فراوان دارد و آن را فریﻀه و تکلیف الهی بعرای
همگان 3و از هر نقطه ممکن 4رار داده استد با د ت در آیات و روایات روشن میشود ه رشعد
و تعالی علمی از نظر اسیم مطلوبیت ذاتی داشته و امری مقد

و ارزشمند شمرده میگعردد5د

همچنین تأ ید اسیم بر مباحث مرتبط با سیمت و بهداشت -با حرام ردن بدیها و پلیدیها
و حیل ردن پا یزگی و پا یزهها -بیانگر توجه این شریعت الهی به مباحثی است عه امعروزه
از آن به عنوان سرمایه انسانی یاد میشودد در این نگاه ،منابر انسانی پایه اصلی ثروت و سرمایه
و منابر طبیعی ،عوامل تبعی توسعه اجتماعی -ا تصعادی شعمرده معیشعوندد از نظعر شعریعت
اسیمی ،انسانها عوامل فعالی هستند ه سعرمایههعا را متعرا م معیسعازند ،از منعابر طبیععی
بهرهبرداری می نند ،سازمانهای اجتماعی ،ا تصادی و سیاسی را میسازند و توسعه ملی را بعه
پیش میبرندد اما نکته اساسی این است ه انسانمحوری بر اسا

این آموزهها با انسانمحوری

در دیگر نظریههای توسعه ا تصادی تفاوت داردد تمایز اساسعی آن اسعت عه در نظعام اسعیمی
تمر ز بر توانمندی انسان از جهت علمی ،مهارتی و گسترش انتخعا انسعانهعا تنهعا در حعوزه
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1د امام با ر (ع) « :حقهم علیه أن یقسم بینهم بالسویه و یعدل فی الرعیه؛ حق مردم بر امام این است ه اموال را میان
ایشان به تساوی تقسیم و عدالت را در جامعه جاری ند» ( لینی ،1363 ،ا )21 :8؛
امام علی (ع) « :و أعطیت ما ان رسول ا (ص) یعطی بالسویه و لم اجعلها دوله بین اﻻﻏنیاء؛ امکانات و اموالی را ه
به همه تعلق دارد به طور مساوی بین همه تقسیم ردم چنانکه پیامبر (ص) این گونه عمل می رد و این اموال را
مختص ثروتمندان رار ندادم» (همان)6٠:د
2د لَقَد أرسَلنَا رُسُلَنَا بِالبَیِّناتِ وَ أنزلنَا مَعَهُم الکِتا َ وَ المِیزَانَ لِیَقُومَ النَّا (سوره حدید ،آیه )25
3د پیامبر ا رم (ص)« :طَلِب العِلم فَریﻀه علَی ُلِّ مُسلِم وَ مُسلِمَه» (مجلسی 14٠9 ،ن ،ا)1٧٧ :1
4د پیامبر ا رم (ص)« :اُطلِبُوا العِلم وَ لَو بِالصِّین» (همان)
5د امام علی (ع)« :ألعِلم مِصبَامُ العَقل» یا «ﻻَ َنز أنفَرُ مِنَ العِلم» و یا «اَلعِلم أفﻀَلُ الهِدایَه» (ری شهری ،13٧2 ،ا )6
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بخشی از نیازهای طبیعی نیست بلکه لیه استعدادها و نیازهعای اساسعی وی اععم از نیازهعای
مادی و معنوی در حوزه اهداف توسعه رار میگیرندد بر این اسا

آموزههای اسعیمی چنانکعه

بر تأمین نیازهای مادی ،روحی و اجتماعی توجه امل دارند بعر فراگیعری مهعارتهعا ،فنعون و
علوم اربردی مورد نیاز جامعه نیز تأ ید می نندد بنابراین ،تغییرات و دگرگونیهعای مناسعبی
در حوزههای اجتماعی ،ا تصادی ،سیاسی و حقو ی جامععه توسعط انسعانهعای ارآمعد شعکل
میگیرد و زمینه توسعه اجتماعی -ا تصادی فراهم میگرددد
بنابراین ،توسعه ا تصادی اسیمی فرآیندی است ه منتهی به تحول و جهشهایی شده عه در
آن با بهرهگیری از اندیشههای جمر نگعر و عقینعی بعر آمعده از حقعایق هسعتی و نیعز فنعون و
روش های علمی پیشرفته در جهت تأمین رفاه بشر و دستیابی به مال شایسته مقام انسعان ،از
منابر انسانی و مادی جامعه استفاده بهینه صورت گیرد (خلیلیان)1384 ،د در توسععه اسعیمی
مورد نظر اسیم ،بهرهمندی از نعمعتهعای الهعی بعهگونعهای اسعت عه از طرفعی شعامل همعه
نعمت های حیل باشد و از طرف دیگر دوام و پایداری بهرهمندی از این نعمعتهعا را بعه دنبعال
داشته باشدد بدیهی است ه با چنین رشدی و با توجه به دو عنصر استحقان بعر اسعا

انجعام

مسئولیت و افزایش توانمندی و مهارت اری در سعایه شعکوفایی اسعتعدادهای انسعان ،زمینعه
افزایش درآمد و توزیر عادﻻنه ثروت به طور نسبی فراهم میشودد در نتیجه همزمان با افعزایش
درآمد خانوادههای فقیر و تأمین هزینههای مربوط به آمعوزش و بهداشعت آنهعا ،درآمعد دولعت
جهت تخصیص هزینههای عموم در جهت رشد م لفههای فرآیند توسعه انسانی بهبود مییابدد
توسعه انسانی در کشورهای اسالمی
با ظهور اسیم ،تحوﻻت اسیمی در تمام زمینههای علمی و علوم انسانی در مقایسه با روند نعد
توسعه در مناطق دیگر جهان به سرعت اتفان افتادد تاریخ گواه است ه رنهعا پعیش ،ممالعک
اسیمی نسبت به همتایان خود در اروپا و آسیا پیشتاز بودهاند (آرگونعه 1994؛ بننبعی2٠٠5 ،؛
شبلی)1996 ،د در اوا تمدن اسیمی ،برای مثال ،اروپا هنوز در میان دوره رون وسعطی -عرن
ششم تا سیزدهم -درگیر نزاعها و جنگهای مکرر بود ه این امر منجر به ناپدیدشدن زنعدگی
و تمدن شهری شده بود (دایره المعارف برتیانیکا)2٠13 ،د اما در اواخر دوره رون وسطی اروپا
در جهت پیشرفت تیش و حر ت رد و جهان اسیم نیز به طور همزمان از خی یعت متو عف
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شد و در درگیریهای داخلعی فعرو رفعت (آرگعون1994 ،؛ بننبعی2٠٠5 ،؛ رودنسعون)198٠ ،د
ظهور و گسترش این روند دارای نقشی اساسی در فرسایش بسیاری از دستاوردهای اسیم بعوده
ه در طول رنهای اولیه توسعه حاصل شده بود (آرگون1994 ،؛ بننبی)2٠٠5 ،د در آن زمعان
بسیاری از سرزمین های اسیمی توسعط عدرتهعای اسعتعماری ﻏربعی بعه اشعغال درآمدنعد و
مستعمران در پی بهرهبرداری از معردم و منعابر بودنعد (لعوئیس1993 ،؛ نصعر)2٠13 ،د چنعین
بهره برداریهایی منجر به انتقال پیشرفت های اسیمی در نجوم ،پزشکی ،آموزش ،تولید تا و
امور مالی به شور درتمند استعمارگر گردیدد بسیاری از دانشمندان شورهای اسیمی نیز بعه
شورهای صاحب درت مهاجرت نمودنعد (ویکعیپعدیا)2٠13 ،د بنعابراین در طعی دوره عرون
اشغال ،شورهای اسیمی در همه بخشهای توسعه سیر نزولی را طی رده و در نتیجعه امعروز
بیش از نیمی از آنها برای رفر نیازهای اساسی معردم خعود مبعارزه معی ننعد ()UNDP, 2008د
عقبماندگی شورهای اسیمی توسط درتهعای ﻏربعی بعرای عرنهعا و تعا پایعان امﭙراتعوری
عثمانی (تر یه) ادامه داشتد تا اینکه استقیل سیاسی به آرامی بعه سعرزمینهعای اسعیمی در
اواسط رن بیستم باز گردانده شدد
امروزه میتوان گفت ه حدود یک چهعارم از جمعیعت جهعان بعه امعت اسعیمی تعلعق دارنعدد
مسلمانان در جمعیتهای بزرگ در همه مناطق دنیا زندگی می نند اما این تعرا م در آفریقعا،
آسیا و خاورمیانه بیشتر استد با وجود ثروت آشکار و هنگفت در برخعی از شعورهای اسعیمی،
بسیاری از مسلمانان با معﻀیتی همچون فقر ،بیکاری ،بیسوادی ،شیوع بیمعاری و در منعاطقی
نیز با ناآرامیهای سیاسی ،اجتماعی و افراطگرایی ممهبی روبهرو هستندد به طعوری عه اﻏلعب
شورهای اسیمی در ردههای متوسط و پایین طبقهبندی شاخص توسعه انسانی رار دارنعدد در
وا ر ،آنچه ه امروزه در شورهای اسیمی موجود است با آنچه ه در متون اسعیمی در معورد
فقر و نابرابری و همچنین آموزش و سیمت مطرم شده فاصله زیعادی داردد معمعوﻻً در بیشعتر
شورهای اسیمی شاخص توسعه انسانی بسیار پایینتر از سرانه تولید ناخعالص ملعی اسعتد در
حالی ه بعﻀی از شورهای ﻏیر اسیمی با درآمد مشابه ،در رتبعه بعاﻻتری عرار دارنعدد پعایین
بودن شاخص توسعه انسانی نسبت به درآمد سرانه در شورهای اسیمی نشان میدهد ه ایعن
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ظرفیتهای بالقوه ابل توجهی را برای افزایش جایگاه شاخصهای توسعه انسانی در شعورهای
اسیمی آشکار میسازندد
گزارشهای موجود نشان میدهند ه عمدهترین موانعی ه در جهت پیشرفت شاخص توسععه
انسانی در شورهای اسیمی وجود دارد شامل؛ درآمد زیاد و فاصله طبقعاتی ،مالکیعت زمعین و
گستردگی فقر ،وضعیت بحرانی زنعان و عقعبمانعدگی آموزشعی در زمینعههعای علمعی و فنعی
میباشندد بیشتر شورهای در حال توسعه با مشکل توسعه سرمایه انسانی روبهرو هسعتند زیعرا
نیروی ار و منابر طبیعی و سرمایه فیزیکی ،توان سرعت بخشیدن به رشعد ا تصعادی خعود را
ندارندد در وا ر یکی از علتهای اصلی توسعه نیافتگی این شعورها پعایین بعودن نعرخ عارایی
نیروی ار ،عدم تحرک منابر ،محدودیت مهارتها و تخصصها در مشاﻏل و تجارت ،نبودن وه
ابتکار و فقدان نهادهای اجتماعی مناسب استد با توجه به اینکعه اﻏلعب شعورهای اسعیمی در
حال توسعه هستند ،فقر درآمدی و انسانی شورهای در حال توسعه نیز از جمله معوارد مهمعی
است ه در گزارش توسعه انسانی مورد توجه رار گرفتعه اسعت و در ایعن میعان شعاخص فقعر
انسانی ( )HPIاز اهمیت زیعادی برخعوردار اسعتد بعا ایعن حعال ،مطالععات انجعام شعده وجعود
ظرفیتهای بالقوه بسیاری را در شورهای اسیمی جهت افزایش شاخص توسعه انسعانی نشعان
میدهند ه به واسطه رفر موانر موجود و اتخاذ سیاستگماریهای مناسب میتعوان گعامهعای
م ثری در این زمینه برداشت ()Estes and Tiliouine, 2014د
اصـول اساسی اقتصادی
روشن شدن این موضوع مناسب است ه چگونه بایعد ا تصعاد اسعیمی در شعورهای اسعیمی
پیاده شودد هر چند ابل ذ ر است ه تصوری نادرست در رسانههای ﻏربی در معورد هعر گونعه
استیها در دولتهای اسیمی ،نسبت به پیادهسازی اصعول اسعیمی وجعود دارد و لعما چنعین
نتیجهگیری میشود ه اینگونه استیها نشانهای از برخی مبودهعا در اسعیم اسعتد چنعین
نتیجهگیریهایی توسط تعدادی از دانشگاهیان از جمله برنارد لوئیسه ( )2٠٠3و تیمعور ورانعه
( ) 2٠٠٧نیز مطرم شده استد لوئیسه اسیم را به دلیل عدم توسععه و نوسعازی تمعدن اععرا
مطرود دانسته و روند مدرنیته را در تعدادی از شورهای اسعیمی بعه نفعر بازگشعت بعه یعک
گمشته مقد

رد می ندد در حالی ه استدﻻل رآن مبنی بر آن است ه اسیم و رآن مهار
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ننده توسعه ا تصادی نبوده بلکه نعاهی عوامعل منجعر بعه عقعبمانعدگی از بیعل؛ اعتقعاد بعه
سرنوشت ،وم گرایی ،استعمار و استثمار به وسیله زور و زر ،تنبلی ،عدم نجکاوی ،بیاعتمعادی
به علم ،خرافات ،محافظه اری ،رسوم و سنن جاهلی است ()Rehman and Askari, 2010د
در وا ر نوع تفکری ه رآن به مسلمانان معیدهعد و در بر عراری نظعام ا تصعادی معورد نظعر
تعیین ننده است ،توجه به خودشناسی استد در حقیقت این عقیده انسان است ه از داخل او
را میسازد و شرایط ایجاد جامعه و روابط و اهداف اجتماعی مورد نظعر را پایعهریعزی معی نعدد
همچنین اسیم دین مبتنی بر وانین بوده و لیه رفتارها و ارزشهای اخی ی آن نیز بر مبنعای
وانین میباشندد بر خیف بسیاری دیگر از ادیان بزرگ ،اسعیم صعریحاً رهنمودهعای ا تصعادی
د یق به منظور ایجاد یک سیستم ا تصادی موفق را بیعان معی نعدد سیسعتم ا تصعاد اسعیمی
دارای ساختار ا تصادی و اجتماعی متعادل است به طوری ه همه آحاد مردم (معردان و زنعان)
بتوانند ظرفیت فکری خود را به حدا ثر رسانده و در حفظ و ارتقای سیمت خود و نیعز توسععه
ا تصادی و اجتماعی مشار ت نمایندد توسعه و رشعد ا تصعادی همعراه بعا ععدالت اجتمعاعی از
عناصر بنیادین یک نظام ا تصاد اسیمی استد بدین منظور ،دولتها موظف به تدوین و اجعرای
استراتژی هایی هستند ه موجب افزایش راندمان شده و به طور همزمان از بعین برنعده عوامعل
بازدارنده توسعه فکری جامعه ،پیشرفت ا تصادی و نیز آزادیهعای اجتمعاعی باشعندد بنعابراین،
رفاه در جامعه با اجرای عدالت ا تصادی و اجتماعی نسبت به همه اعﻀای جامعه اسعیمی و بعا
دسترسی به فرصت های یکسان برای پیشرفت محقق میگرددد از سعوی دیگعر ،دولعتهعا بایعد
حدا ل معاش برای یک زندگی شعرافتمندانه نظیعر؛ تعأمین سعرپناه ،ﻏعما ،درمعان و آمعوزش و
پرورش را فراهم نموده و حفظ حقون نسلهای آینده را از وظایف خود بداننعدد بنعابراین اسعیم
محیطی است ه در آن ساختارها و وظایف به منظور حمایعت از اهعداف یعک جامععه اسعیمی
متعادل شدهاند (, 2014د)Mirakhor and Askariد
یک سیستم ا تصاد اسیمی به طور وا عی سیستمی مبتنی بر بازار استد اما بعر اسعا

بیعنش

اسیمی انتظار میرود راهحل اسیمی ،نسبت به رویکرد سیستم متععارف ا تصعادی ،در تمعامی
جنبه های مدیریت ا تصادی عدالت مدارتر باشدد همچنین سیسعتم ا تصعاد اسعیمی بعا لحعاظ
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بیشتر مورد وثون و اعتماد در بازار و در تمامی تعامیت ا تصعادی اسعتد اصعول اساسعی نظعام
ا تصاد اسیمی شامل؛ ریشه نی فقر ،توزیر عادﻻنعه ثعروت و ععدم احتکعار آن ،اصعیم الگعوی
مصرف ،سهیم بودن در ریسک راردادهای مالی ،ارائه زیرساختهعا و خعدمات بهتعر اجتمعاعی،
درمان مقرون به صرفه برای ارگران ،صرف بیشتر مخارا آموزش عالی نسبت به تولید ناخالص
داخلی ،توجه به نرخهای باﻻی پسانداز و سرمایهگماری ،حفظ محیطزیست و نترل بر بازارها
به صورت شفاف و هوشمندانه استد لعما انتظعار معیرود عه اتخعاذ رویکعرد اسعیمی ،در رشعد
ا تصادی به لحاظ یفی و مّی بیشتر انعکا

یابد ()Rehman and Askari, 2010د

از جمله اصول نظام ا تصاد اسیمی ه توسعه انسانی باید بر اسا

آن استوار شود عبارتانعد از

(توتونچیان:)13٧9 ،
 )1خالقیت و ربوبیت و مالکیت مطلق خداوند
 وسیله بودن لیه نعمتهای خداوند و هدف بودن سب رضای خداوند تأمین رضایت خداوند از طریق پیادهسازی عدالت ا تصادی -اجتماعی هشدار به آخرت )2جانشینی انسان در زمین بجای خدا
 تأ ید بر خرد به عیوه استفاده از وحی )3الگو رار دادن پیامبر و اولیاء
 )4وجود حقیقی فرد و جمر
 )5تأ ید بر روم جمعی
 ارجحیت منافر اجتماعی به منافر فردی تأثیرپمیری انسانهای مسلمان از یکدیگر )6مالکیت مختلط
 )٧ثبات مالکیت
 )8ار ا تصادی منشأ حق
 )9ابزار تولید خادم و انسان مخدوم
 )1٠اعده ﻻضرر و ﻻ ضرار (ارجحیت دفر ضرر به جلب منفعت)
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 )11آزادی ا تصادی در ادر محدود
 هماهنگی بین دستورات اسیم در زمینه فرد و جامعه و نیز جامعه و محیطزیستد )12مداخله دولت:
 حدا ثر رساندن آثار خارجی مثبت و به حدا ل رسانیدن آثار خعارجی منفعی مخالفعتهعا درچارچو ضوابط،
 حمایت از فقرا از طریق مداخله دولت برای جلوگیری از اسراف و تبمیر اﻏنیاء و اخم مالیات وصرف آن برای طبقات نیازمند
تمام ویژگیهای باﻻ در جهت زمینهسازی برای تبدیل انسعان معادی بعه انسعان معنعوی یعنعی
حر ت به سوی ماﻻت ارزشی استد
در مجموع میتوان گفت ه شواهد ابل توجهی مبنی بر نقعش اسعیم در پیشعرفت ا تصعادی
وجود دارد ه به طور مشخص توسط مفسران ﻏربی تائید شدهاند؛ همچون مالکیعت خصوصعی،
به رسمیت شناختن انگیزه سود ،سنت ار سخت و بیان ارتباط بین موفقیت ا تصادی و پاداش
ابدید بنابراین اسیم رشد سریر ا تصعادی را رد نمعینمایعد امعا اگعر بعه طعور لعی پیشعرفت
ا تصادی همراه با بی عدالتی ا تصادی و اجتماعی بوده و لما در تﻀاد با رفاه عمومی رار گیعرد،
از دیدگاه اسیمی پمیرفتنی نیست ()Rehman and Askari, 2010د
رفـاه از منظر اسالم
توسعه انسانی و رفاه بشری مو عیت محوری در ل آموزههعای اسعیمی داردد عرآن مقعد

و

سنت ،منافر برجسته و مهمی را در رفاه ل بشریت آشکار میسازند (برای مثعال ،عرآن سعوره
بقره آیه  )2٠1و بنابراین محققان اسیمی اجماعاً به این نتیجه رسیدهاند عه هعدف از شعریعت
(مقاصد شریعت) ارتقای رفاه بشری و آزادی از وضعیت دشوار زندگی میباشد

( Hendrie Anto,

)2011د
مفهوم رفاه در اسیم میتواند درون چارچو اهداف شریعت مورد بحث عرار گیعردد در تعریعف
اهداف شریعت ،چﭙرا ( )2٠٠٠از ﻏزالعی -فیلسعوف اسعیمی عرون وسعطی -چنعین نقعل عول
می ند« :هدف شریعت این است ه رفاه همه نوع بشر را ارتقاء دهد؛ رفاه انسعانهعا بعر حفعظ
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ایمان (دین) ،نفس ،عقل ،آیندگان (نسل) و ثعروت (معال) آنهعا مبتنعی اسعتد هعر چیعزی عه
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حفاظت از این پنﺞ ارزش را تﻀمین ند ،به نفر عموم و مطلو است»د ارتقاء و ﻏنعا بخشعیدن
به این پنﺞ ارزش باید مر ز توجه اصلی تمامی تیشهای بشری بوده و توسعه ا تصادی باید بعا
این هدف اصلی شریعت سازگار باشدد همچنین تأمین این پنﺞ نیعاز اساسعی ،شعرط ﻻزم بعرای
دستیابی به رفاه و برخورداری از زندگی شاد در دنیا و آخرت خواهد بود عه رسعتگاری نامیعده
میشودد در مسیر حفاظت از این اهداف ،رضایت خاطر متوازنی از همه نیازهای متنعوع زنعدگی
انسانی ایجاد میشودد ایعن اهعداف نیازهعای فیزیکعی و نیعز اخی عی ،روانشعناختی و عقینعی
نسلهای نونی و آینده را پوشش میدهند؛ بنابراین ،حفظ این مقاصد از لحاظ نظری بعه ارائع
چارچوبی معنادارتر برای تجزیه و تحلیل ا تصادی مک می ندد
هدف ا تصادی اسیم برای رفاه جامعه و همه اعﻀای آن ،ععدالت ا تصعادی و اجتمعاعی اسعتد
همه اعﻀای جامعه اسیمی باید فرصتهای یکسان بعرای پیشعرفت داشعته باشعند؛ بعه عبعارت
دیگر ،مو عیتهای یکسانی از جمله دسترسی به منابر طبیعی و نیز تأمین حدا ل معاش بعرای
یک زندگی شرافتمندانه مانند تأمین سرپناه ،ﻏعما ،درمعان و آمعوزش و پعرورش بعرای بیکعاران
ﻏیرارادی و نیز سانی ه ادر بعه عار عردن نیسعتند ،بایعد فعراهم باشعدد همچنعین حقعون
نسل های آینده باید حفظ شود؛ بنابراین اسعیم محیطعی اسعت عه در آن رفتارهعا بعه منظعور
حمایت از اهداف یک جامعه اسیمی متعادل شده اسعتد رفعاه اجتمعاعی و ععدالت ا تصعادی و
اجتمعاعی در اسععیم در راسعتای یکﭙععارچگی خلقعت خداونععد اسعتد بععه عنعوان مثععال یکععی از
راهکارهای تأمین یکﭙارچگی آفرینش در ا تصاد اسیمی ،سهیم شدن در ریسک به عنوان پایعه
و اسا

امور مالی به منظور افزایش اعتماد است ()Rehman and Askari, 2010د

با توجه به تعریف باﻻ اما با بیانی متفاوت ،صادن ( )2٠٠6توسعه ا تصعاد اسعیمی را بعه عنعوان
توسعه پایدار و متوازن در هر دو جنبه مادی و ﻏیرمادی رفاه بشری تعریف می ندد او توسعه را
به عنوان فرآینعدی چندبععدی ترسعیم معی نعد عه شعامل بهبعود رفعاه از طریعق پیشعرفت،
سازماندهی مجدد ،جهتگیری مجدد سیستمهای ا تصادی و اجتماعی و نیز ارتقاء معنعوی بعا
توجه به آموزههای اسیمی میشودد سعه لمعه لیعدی در ایعن تعریعف عبعارتانعد از؛ تعوازن،
پایداری و چندگانگید لما ساختار زندگی بشری زمانی امل است ه اسیم رفعاه را بعر مبنعای
این تر یب طراحی نمایدد
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توسعه انسانی اسالمی از منظر اندیشمندان
اندیشه زندگی بهتر انسانی ،به عنوان هدف وا عی همه فعالیعتهعای بشعری ،موضعوع مکعرر در
نوشته های بیشتر فیلسوفان اولیه مسلمان ،مانند ابن خلدون و ﻏزالی بوده اسعتد امعام خمینعی
(ره) در جایگاه برجستهترین اسیمشنا

در دوره معاصر هعدف توسععه را معرفعه ا معیدانعد

(موسوی خمینی)1368 ،د از نظر وی ساختهشدن انسعان بعا همعه ابععاد معادی و معنعویاش و
تعدیل مادیات بهگونهای ه به الهیات و معنویات بینجامعد در فرآینعد توسععه اتفعان معیافتعدد
همچنین از دیدگاه ایشان ،اسیم به حکومت و روابط سیاسی و ا تصادی جامعه اهتمام ورزیعده
و این اهتمام در راستای تربیت انسان مهم و با فﻀیلت استد در جای دیگر وی بیان می نعد:
«مجموعه واعد اسیمی در مسائل ا تصادی ،هنگامی ه در ل پیکعره اسعیم بعهصعورت یعک
مکتب منسجم و همهجانبه پیاده شود ،بهترین شکل ممکن خواهد بعود؛ هعم مشعکل فقعر را از
میان می برد و هم از فاسد شدن یک عده بعهوسعیله تصعاحب ثعروت جلعوگیری معی نعد و در
نتیجه ،ل جامعه را از فساد حفظ می ند و هم مانر رشد استعدادها و شکوفایی عدرت ابتکعار
و خی یت انسان نمیشود»د از نظر امام خمینعی (ره) توسععه امعل و فراگیعر هنگعامی اتفعان
می افتد ه مکتب اسیم در تمام ساحت های فردی و اجتماعی و همه شعئون معادی و معنعوی
جامعه پیاده شده و عینیت یابدد
از دیدگاه نقیپورفر ( ،)1388توسعه انسانی اسیمی عبارت است از فرآیند بسعط ظرفیعتهعای
انسانی از راه تعدیل ﻏرایز و تأمین نیازهای مادی و معنوی انسان بعا عمعل بعه جامعیعت اسعیم
برای پرورش ایمان و عمل صالح در بستر عدالت فراگیر به منظور دستیابی به حیعات طیبعهد در
وا ر ،توسعه انسانی مورد نظر اسیم زمانی اتفان میافتد ه انسان ضمن تعدیل ﻏرایز و تعأمین
نیازهای مادی و معنوی خعود ،بعه حعل تععارض هعای درونعی و بیرونعی نیعز عادر گشعته و بعا
برخورداری از موهبتهای مادی ،توشه آخرت را نیز فراهم ند و ابععاد حیعات معنعوی خعود را
تعالی بخشدد
احمد ( )2٠٠٠تأ ید می ند ه مبانی فیلسوفانه نگرش اسیمی به توسعه عبارتاند از :توحید،
ربوبیت ،خیفت و تز یهد بر اسا
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این دیدگاه ،توسعه ا تصادی دارای هویتی جامر خواهد بعود

و جنبههای اخی ی ،معنوی و مادی را در بر می گیردد مر عز توسععه ا تصعادی ،توسععه منعابر
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انسانی و نیز توسعه تولیدات پر منفعت با توجه به سیستم ارزشهعای اسعیمی ،بهبعود یفیعت
زنعدگی ،توسعععه متععوازن ،توسعععه فنّععاوری مناسععب بععا مواضععر شععورهای اسععیمی و ععاهش
وابستگیهای خارجی و نیز اتحاد بیشتر جهان اسیم میباشدد
از نظر چﭙرا ( ،)2٠٠٠دین جهانبینی را تدارک می بینعد عه گعرایش بعه تأثیرگعماری بعر عل
شخصیت انسان ،رفتار ،نوع زندگی ،سییق ،ترجیحات ،طرز برخورد با انسانهای دیگر ،منعابر و
محیطزیست داردد دین افراد را به پیروی از نفر فردی در چارچو نفر اجتماعی ترﻏیب نمعوده
و با ارائه چشماندازی بلندمدتتر به نفر شخصی و امتداد آن بعه آخعرت ،بعه ایعن مقصعد نائعل
میآیدد دین همچنین درصدد ایجاد محیط توانمندسازی است ه سبب تقویت خانواده و ثبعات
اجتماعی و ارتقعای حمایعت دوجانبعه و تععاون میعان افعراد معیشعودد تشعخیص نقعش ایمعان
(دینداری) با نگاهی اجمالی به دیدگاه ویلبر و جمسون ( )198٠به دست میآیدد آنها معتقدند
ه جانشینی برای انون ذاتی و مبتنی بر دین عه افعراد را در جسعتوجعوی منعافر خعود بعه
روش های عادﻻنه راهنمایی ند ،وجود نداردد آنها استدﻻل می ننعد؛ ایعن فعرض عه منفععت
شخصی در محیط ر ابتی برای سب نفر عمومی فایت می ند ،فریبی بزرگ استد همچنعین
نترل درت فزاینده فردی تنها با یک نگرش اخی ی عمیقاً درونی ه اﻏلب مبتنی بعر عقیعده
محکم ممهبی است میسر میگرددد
پیرو واعد گفته شده ،میتوان گفت ه هدف توسعه ا تصادی در دیدگاه اسیمی دسعتیابی بعه
رفاه مادی و ﻏیرمادی به منظور نیل به رفاه لی و جامر در دنیا (رفاه مو ت) همچون نیعل بعه
رفاه اخروی (رفاه ابدی) استد
نقاط افتراق توسعه انسانی مرسوم با توسعه انسانی متعارف از دیدگاه اسالم
تفاوت موجود بین انسانشناسی ،ارزش ها و اهداف تعریف شده ،تفاوت در مفهوم توسعه و هدف
از آن را به دنبال داردد از آنجا ه نگرش اسیمی ،توجه به تربیت انسان و تحقعق هعدف خلقعت
است ،توسعه در رابطه با هدف خلقت انسان تعریف خواهد شد ،بنابراین متعالیترین شکل نظام
توسعه یافته در این الگو ،توجه به رشد همهجانبه انسانی استد لما توسعه انسانی معادیگعرا در
دیدگاه ﻏربی ،به توسعه انسانی حقمحور در دیدگاه اسیمی بعدل معیشعود (دیالمعه ،بعرادران
حقیر)1389 ،د
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توسعه انسانی مرسوم ،متکی بر عقل و حوا

پنﺞگانه استد عقلی ه به جای شعف و تبیعین

حقیقت هستی ،ابزاری به منظور بهینهسازی استفاده از منابر و عوامل تولید است در حالی عه
توسعه انسانی اسیمی عیوه بر عقل به استفاده از وحی و رآن و الگو عرار دادن رفتعار انبیعاء و
امامان متکی استد در این راستا تودارو ( )13٧٧انسان را محور توسعه لمعداد نمعوده و هعدف
توسعه را دستیابی به زندگی بهتر دانسته استد لما وی توسعه را به مفهوم خعاص خعود ،ارتقعاء
مستمر ل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر تعریف مینمایدد «سن» نیز توسععه را
انسانمحور و مردم را هم وسیله و هم هدف توسعه در نظعر معیگیعردد امعا در نگعرش اسعیمی
هدف توسعه ر الهی استد اگر فرد سرشت معنعوی خعود را بعارور و شعکوفا سعازد ،رسعتگار
خواهد شد و اگر در پی تقویت سرشت مادی باشد رستگار نخواهد شد (شمس)1-1٠ ،د در این
راستا یکی از بزرگترین تفاوت های توسعه انسانی مرسوم در مقایسه بعا الگعوی اسعیمی ،ععدم
توجه به مفاهیم معنوی استد توسعه انسانی مرسوم متکی بر مفاهیم و معیارهای مّی اسعت و
رسالت آن اصیم و بهبود وضعیت مادی انسانها است در حالی ه مفعاهیم معنعوی عه ابعل
سنجش با معیارهای مّی نیستند ،در الگوی توسعه انسانی اسیمی بسیار تعیین ننده هستندد
بنابراین ،عناصر معنوی م ثر در الگوی توسعه عبارتاند از :ایمان به خدا ،الگو رار دادن انبیعاء و
امامان ،عدالت در نار جود و بخشش ،امنیت روانی ،روابط اجتماعی مبتنی بر دوسعتی ،معدارا،
همیاری ،ایثار ،متو عی در عین پر اری ،ارتقاء خداگرایی و رشد ممهب ،افزایش مّی و یفی
عفت عمومی ،معاد هراسی و الگوی اخی ی ﻏیرلمتگراد
می توان گفت ه اسا

توسعه در دیدگاه اسیم خدامحوری یا ر الهعی اسعت در حعالی عه

بزرگترین مشکل توسعه انسانی مرسوم خودمحوری استد به عبارت دیگر در این نعوع توسععه،
انسان خودش را مبنا و محور هستی دانسته و خدا را از فرآیند توسععه حعمف نمعوده و در ایعن
حالت از درک حقیقت وجودی خود و توسعه حقیقی و متناسب با شعأن و منزلعت خعود ععاجز
مانده استد در شاخص توسعه انسانی مرسوم خداوند فقط نقش خالقیت را بر عهده دارد یعنعی
بعد از خلقت انسان ،او را رها رده است در حالی ه در توسعه انسانی متعارف از دیدگاه اسیم
خداوند عیوه بر نقش خالقیت ،نقش ربوبیت را نیز بر عهده داشته و هر لحظه فیض وجعود از او
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پیادهسازی عدالت ا تصادی -اجتماعی صرف شده و خداوند ناظر و شاهد لیه اعمال و رفتعار و
حتی افکار انسانها است و بر همین اسا

پاداش و جزا خواهد داد و در نتیجه رفتار مسعلمانان

یک جامعه اسیمی را نمیتوان بدون توجه به این مسئله مورد بررسی رار دادد
در این راستا خداوند به منظور هدایت و تربیت انسانها بعا نعزول عرآن از بیعان هعیچ رهنمعود
تﻀمین ننده ملزومات سعادت و مال حقیقی انسان فروگعمار نکعرده اسعت (نحعل)69 ،16 ،د
رآن مشتمل بر مسائل ارزشی ،فلسفی ،تربیتی و حقعو ی در معورد جامععه و روابعط ا تصعادی
حا م بر آن معیباشعد؛ یعنعی عرآن بعا بیعان لیّعات حقعو ی ،جهعتهعا و اهعداف ا تصعادی،
شاخص های اساسی نظام ا تصاد اسیمی را مشخص نموده استد بنابراین ،مفهوم توسعه انسانی
ه بیانگر شرایط دستیابی انسان به زندگی بهتر بوده ،ابل برداشت از متن رآن ریم استد
جهت روشن ساختن این مطلب ﻻزم است اشاره وتاهی به نوع جهانبینی اسیمی نماییم:
* رآن مبدأ و منتهای حر ت انسععان را توحیععد معرفی می ند ،انععا ا و انعا الیعه راجععون
(بقره ،)156 ،ه همان مال و سعععادت انسان اسععتد براسعا
سعادت انسان در گرو رشد و تعالی جسمی و روحی انسان بر اسا

تععالیم و آمعوزههعای اسعیم،
عمل اختیاری او در همعین

دنیا است ه موجبات سعادت اخروی وی را نیز فراهم میآوردد
* اصل دیگر در جهان بینی اسیمی ایمان به ﻏیب است و بر اسا

این اصل دنیا مزرعه آخعرت

است یعنی آنچه ه در این دنیا می اریم در آخرت برداشت معی نعیمد انسعان خعود را و همعه
جهان هستی را متعلق به خدا میداندد بر اسا

این دیعدگاه زنعدگی اخعروی اصعل و حقیقعت

است و زندگی دنیوی وابسته به آن بوده لما رسالت امامان و انبیاء تقویت ایعن ایمعان و بعاور در
ذهن و لب بشر استد در نتیجه هر ردار و رفتاری ه از انسان در این جهان سعر معیزنعد دو
اثر مادی و معنوی دارد و نتیجه آن چه خو و چه بد به خود او باز خواهد گشت (سوره زلزله،
آیه )4د این تفکر به زندگی فرد مسلمان جهت داده و مقام انسان را باﻻتر از ایعن معیدانعد عه
خود را اسیر مادیات این جهان نمایدد این بینش بعین منعافر فعردی و اجتمعاعی رابطعه ایجعاد
می ند به گونهای ه انسانها منافر شخصی خود را در گرو منافر عمومی دیده و ا دام به ایثار
منافر عمومی بر منافر فردی نند تا منافر آنها در بلندمدت تأمین گرددد در این راستا عرآن
انفان ها و ایثارهایی را ه در حقیقت به معنای مقدم شعمردن منعافر اجتمعاعی بعر پعارهای از
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منافر شخصی است به عنوان تجارت و سود تعبیر می ند (سوره صعف ،آیعات  1٠و  )11عه از
نشانه های رسوخ ایمان در اعمان لب م من بوده و لما بیعانگر بعاﻻترین مراتعب توسععهیعافتگی
استد
* اصل دیگر در جهان بینی اسیمی اصل عدل است و بر اسا

این اصل سنجش میزان تحقعق

یافتن جامعه اسیمی وابسته به عدم حﻀور فقیر در آن اسعت چعرا عه فقعر بعا ععدل در تﻀعاد
میباشدد راه حل عدم حﻀور فقیر در جامععه جلعوگیری از تمر عز و چعرخش ثعروت در دسعت
اﻏنیاستد در این راستا حﻀرت علی (ع) میفرماید« :بقاء و زنده ماندن احکام دیعن و عمعل بعه
احکام تنها در گرو عدالت ا تصادی -اجتماعی است»د همچنین حﻀرت علعی (ع) هنگعامی عه
میخواهد از موفقیت حکومت دینی خویش سخن گوید به هیچ امر دیگری بهجز تأمین زندگی
مادی و رفاه همه افراد بشر توجهی نداردد ایشان میفرمایند « :ار مردم جز از راه ععدل اصعیم
نخواهد شد»د
در وا ر عدالت اسیمی عبارت است از آرامش روانی فردی -اجتماعی حاصل از ابزارهعای معادی
و معنوی و متکی بر آزادی ا تصادی ه به منظور هماهنگی بین دستورات اسیم در زمینه فعرد
و جامعه و نیز جامعه و محیط زیست ،از به حدا ثر رسانیدن آثار خعارجی مثبعت و بعه حعدا ل
رسانیدن آثار خارجی منفی در زمینههای تولید ،توزیر و مصرف در چارچو ضوابط بعه منصعه
ظهور میرسدد البهای گستره عدالت شامل؛ حمایعت از فقعرا از طریعق مداخلعه دولعت بعرای
جلوگیری از اسراف و تبمیر اﻏنیاء و اخم مالیات و صرف آن برای طبقات نیازمند جامععه اسعتد
لما راهکارهای تحقق عدالت اسیمی عبارتاند از :امنیت ا تصعادی و ﻀعایی ،رفعر تبععیض در
لیه زمینهها ،حا میت شایستهساﻻری ،احترام به شئون اجتماعی مسلمانان در تمام گعروههعا،
پرداخت سهم عوامل تولید بر اسا

ضوابط اسیمی ،تحریم ربعا ،تحعریم سعفتهبعازی و دﻻلعی،

جلوگیری از فزونخواهی یک نسل از منابر طبیعی و نیز جلوگیری از گردش انحصعاری ثعروت
در دست عدهای محدود (توتونچیان)13٧9 ،د
بر راری عدالت ا تصادی و رعایت موازین تقوا منجر به عدم ایجاد ر ابتهای خشن و بعیحعد و
مرز در ا تصاد ،بهرهبرداریهای حریصانه و سودمحور از طبیععت ،شعکاف طبقعاتی در جامععه و
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در اندیشه اسیمی ،ثروت و رفاه وسیله تکامل است و نه هعدف (آیعه  ٧٧سعوره صعص و 18٠
سوره آل عمران)؛ همچنین هدف اصلی عبادت و ر به سوی پروردگار اسعت (آیعه  ،56سعوره
ذاریات)د با توجه به اینکه دنیا مقدمه آخرت است لما وابستگی بعه ثعروت و معال منشعأ سعقوط
میباشد لکن از سوی دیگر انسان با تیش در این دنیا میتواند رشعد عرده و بعه سعوی هعدف
اصلی خود حر ت ند؛ بنابراین ،ا تصاد و دستیابی به رفاه برای او ضعرورت دارد تعا بتوانعد بعه
تماییت مادی ،اجتماعی و خواستههای مختلف خود در حد اعتدال و صعحیح پاسعخ دهعدد بعر
اسا

این بینش انسانها طوری تربیت میشوند ه خواهان ثروت و مال هستند امعا نعه فقعط

برای خود در این جهان بلکه برای رسیدن به اهداف جاودانه در زندگی اخروی ه از راه انفان و
مک به دیگران و تعاون و ایثار منافر فردی به نفر منافر عمعومی بعه دسعت معیآینعدد بعدین
ترتیب یک تعادل طبیعی و خود ار میان تأمین منافر شخصی و منافر اجتماعی و نیز بر عراری
عدالت و توازن در جامعه به وجود میآید (توتونچیان)13٧9 ،د
* در مکتب اسیمی مالک حقیقی خدا است و افراد دارای مالکیت اعتباری یا انونی هسعتند و
بر اسا

این نوع مالکیت بایستی واعدی را رعایت نند؛ به طور مثال خمس ،ز ات ،صعد ات،

خیرات ،انفان و عدم اسرافد چون فقرا در مال ثروتمندان شریک هستند و این ثروت باید جهت
رضایت خداوند به ار گرفته شودد فرد مسلمان با این اعتقاد هعر ثروتعی را عه بعه دسعت آورد
متعلق به خدا دانسته و نیز میداند ه او بر آن مالکیت حقیقی ندارد (سعوره حدیعد ٧،و سعوره
فاطر)39،د در حالی ه در نظام ا تصاد سرمایهداری مالک حقیقی افراد هستندد این معیار نقش
مهمی در جلوگیری از طغیان مالکیعت ثعروتهعا و عی عه شعدید انسعانهعا بعه معالانعدوزی و
سودجویی و استثمار داردد همچنین ثروت و امکانات مادی معیار شخصیت انسانی نیسعت بلکعه
شخصیت انسانی در ر الهی بستگی به تکامل معنوی دارد (آیه  ،3٧سوره سبا)د بر اسا

این

معیار ،ثروت و امکانات همه ابزار آزمایش و امتحان هسعتندد بنعابراین اصعلی را عه از مالکیعت
مطلق خدا می توان استنباط رد این است ه همه ثروتها و نعمتها متعلق به خدا است و در
اختیار جامعه رار گرفته استد پس منافر فردی در گعرو منعافر اجتمعاعی اسعت و در صعورت
تعارض بین این دو ،منافر اجتماعی بر منافر فردی مقدم خواهد بودد از سوی دیگر ،در ا تصاد
اسیمی ار مفید منشأ حق مالکیت است ولی در ا تصاد سرمایهداری هر نوع اری ولو مخر
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میتواند منشأ مالکیت باشدد
* همچنین در جهانبینی اسیمی میابی در مورد منابر طبیعی مصدان ندارد بلکعه از آیعات و
روایات چنین استنباط میشود ه خداوند منابر طبیعی مورد نیاز بشر را بیش از نیازمندیهای
آنان رار داده است (سوره ابراهیم 32 ،تا )34د امعا اگعر در برخعی جوامعر و یعا در مقطعرهعای
تاریخی افراد با مبودهایی مواجه هستند این به خعاطر اسعتفاده نادرسعت از منعابر و یعا ظلعم
انسانها به یکدیگر و اسراف نعمت های الهی استد در رآن ریم در سوره فجر اشاره صریح بعه
حفععظ محععیطزیسععت شععده اسععت زیععرا زیععادهروی در اسععتفاده از میععرا نسععلهععای گمشععته،
محیط زیست را آلوده نموده و عیوه بر آن برای نسلهای آینده منابعی وجود نخواهد داشتد در
حالی ه اصل اشباعناپمیری در ا تصاد سرمایهداری یعنی استفاده از منابر نسلهعای آینعده در
راستای رفاه خود منجر به تیش برای مصرف بیشتر و لما آلودگیهای زیستمحیطعی گردیعده
استد
هدف از ایجاد شاخص توسعه انسانی اسالمی
در رویکرد مرسوم توسعه انسانی ،نگاه به ماهیت انسان و رفتارهای وی بوده و لما هعدف اصعلی
متوجه بعد ا تصادی توسعه انسانی؛ یعنی رشد تولید ،اهش فقر و افزایش رفاه استد از ایعنرو،
پیشفرض اصلی در تحلیل رفتارهای ا تصادی انسان ،نفر شخصی استد در این دیدگاه ،انسعان
به عنوان تولید ننده به دنبال حدا ثر ردن سود و به عنوان مصرف ننده به دنبعال حعدا ثر
ردن مطلوبیت خود استد در چنین فﻀایی نوع رفتار ا تصادی در بازار توسط یمتها تعیعین
شده و لما چنین انسانی نفر طلب ،لمتجو و رنﺞ گریز اسعت (عیوسعی)13٧9 ،د بعر ایعن مبنعا
توسعه ا تصادی از دو م لفه افزایش درآمد سرانه و بهبود رفاه مادی تشکیل میشودد
از آنجایی ه رویکرد توسعه انسانی مرسوم به دنبال افزایش رفاه مادی اسعت لعما بعرای تحقعق
جامعه توسعه یافته اسیمی فایت نمی ندد دیدگاه اسیمی در مورد توسععه ا تصعادی بعدیر و
منحصر به فرد بوده ه به ویژه در خصوص مبانی بنیادی ،امیً متفاوت از دیدگاههعای مرسعوم
استد هدف از توسعه ا تصادی در دیعدگاه اسعیمی رفعاه معنعوی و جعامر در جهعان و آخعرت
میباشدد بر اسا
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نا افی بوده و مناسب نیستد چرا عه عانون محعوری در رویکعرد رایعﺞ توسععه انسعانی بسعط
انتخا های انسان برای دستیابی به زندگی بهتر است در حالی ه در رویکرد اسعیمی ،توسععه
انسانی هنگامی محقق میشود ه با ارتقاء ظرفیتهای انسانی وی عادر بعه حعل تععارضهعای
درونی و بیرونی خود باشد و در فﻀایی عدالتگستر و فراگیر بعا پعرورش ایمعان و انجعام عمعل
صالح در راه ر حق دم برداردد
افزون بر این ،شباهتی بین نگرش توسعه چند بعدی اسعیمی و برداشعت آمارتیاسعن از توسععه
می توان استنباط رد ه در آن نیز رفاه انسانها در جایگاه مر زی رار داردد سن معتقد اسعت
ه درآمد سرانه عافی نیسعت؛ بلکعه آنچعه بیشعترین اهمیعت را دارد ،آن اسعت عه معردم بعا
درآمدهای خود آنچه میتوانند انجام دهندد لما تمر ز باید بر افزایش تواناییهعای معردم جهعت
دستیابی به اهداف معنابخش به زندگی آنها باشدد سن بر امکان دستیابی به اﻻهای اجتمعاعی
پای میفشرد و استدﻻل می ند ه تمر ز باید بر عواملی باشد عه بعر گسعترش ابلیعتهعای
مردم جهت ارایی ار ردهای آنان اثرگمارند (آمارتیاسن .)1381 ،اما «نگرش عابلیتی» سعن
نمیتواند به خوبی با چارچو اسیمی سازگار شودد او توسعه را به صعورت پیشعرفت در لمعرو
انتخا های ارای بشری میبیند و لما از بعد معنوی آن ﻏافل استد به دیگر سعخن ،مشعار تی
ه سن بر آن به صورت افزایش آزادی انسان تأ ید می ند ،هم هدف مهم و هم وسعیله اصعلی
توسعه یک جامعه است در حالی ه هدف در توسعه انسانی اسیمی ر به پروردگار استد
از آنجایی ه جامعه و زندگی جمعی بستری بعرای معال و سععادت انسعانهعا اسعت ،جامععه
مطلو اسیمی از ویژگیهایی برخوردار است ه نیل به سعادت را برای آحاد جامعه امکانپمیر
و تسهیل مینمایدد ویژگی های جامعه مطلو اسیمی شامل م لفههایی است ه رشد و تععالی
جسمی و روحی انسان را میسر و همراهی می ندد در این راستا مقام معظعم رهبعرى در اولعین
نشسععت راهبردى ،پیشعععرفت را دارای چهعار عرصعه؛ فکعر ،علعم ،زنعدگﻰ و معنویعت عنعوان
نمودهاند ( تا نخستین نشسعت اندیشعههعای راهبعردى)11 :139٠ ،د از نظعر ایشعان جامععه
توسعه یافته اسیمی ،جامعهای است ه اسیم به طور امل در سطح جامععه و آحعاد افعراد آن
پیاده شده است؛ به طوری ه نظام فلسفی ،حقو ی ،هنجاری و آرمانی در این جامعه مبتنی بر
دین باشدد لما بر این اسا

مشخصات چنین جامعهای عبعارتانعد از :سعاختار منسعجم ،پویعا،
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بالنده ،با عزت و ا تدار و مبتنی بر دانش ،فرهنگ ،خوداتکایی ،وﻻیتپمیری و عدالتمحورید
لما با توجه به تفاوت های موجود بین نگرش اسیمی به توسعه انسعانی و نگعرش مرسعوم و نیعز
الزامات مطرم در زمینه خود فایی جوامر اسیمی به ارائه شاخصهای سنجش توسعه انسعانی،
هدف از ایجاد چنین شاخصی را میتوان پاسخ مناسب و مقتﻀی به نیعاز ضعروری عصعر حاضعر
دانستد
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فصل سوم :تعدیل شاخص توسعه انسانی با رویکرد اسالمی ایرانی پیشرفت
تعریف شاخص توسعه انسانی اسالمی
یکی از بزرگترین چالشهای توسعه در مدل ﻏربی در مقایسه با الگوی اسیمی ،عدم توجعه بعه
مفاهیم معنوی و آخرت اندیشی استد توسعه ﻏربی متکی بر مفاهیم و معیارهای مّعی اسعت و
رسالت آن اصیم و بهبود وضعیت مادی انسانها است در حالی ه مفعاهیم معنعوی عه ابعل
سنجش با معیارهای مّی نیستند ،در الگوی اسیمی پیشرفت بسیار تعیین ننعده هسعتندد در
این راستا میتوان تعریفی از توسعه انسانی از دیدگاه اسیم را به صورت زیر بیان نمود:
«توسعه انسانی عبارت است از فرایند بسط ظرفیعتهعای انسعانی از راه تععدیل ﻏرایعز و تعأمین
نیازهای مادی و معنوی انسان با عمل به جامعیت اسیم برای پرورش ایمعان و عمعل صعالح در
بستر عدالت فراگیر ،به منظور دستیابی به حیات طیبه» (نقیپورفر و احمدی)138٧ ،د
نماگرهای تعیینکننده شاخص توسعه انسانی اسالمی
پیشرفت انسانی از دیدگاه اسیم ،با توجه به ابعاد گوناگون و پیچیعده وجعود انسعان ،از وسععت
مفهومی و محتوای ﻏنی برخوردار استد بنا بر آموزههای اسیم ،توسعه انسانی اسیمی پنﺞ اصل
لی؛ تعالی انسان ،زندگی شایسته انسانی ،توجه به جنبههای فردی و اجتماعی و روحی انسان،
تکلیف محوری و توجه به حیات پس از معرگ را معد نظعر عرار معیدهعد (معروی سعماورجی،
)1388د در مطالعه حاضر با توجه به پنﺞ اصل لی ذ ر شده ،معیارهای تعیین ننعده شعاخص
توسعه انسانی اسیمی ،به  ٧معیار اصلی در نمودار ذیل تقسیم شعدهانعد عه هعر عدام از ایعن
معیارها به واسطه شاخصهایی از زیر مجموعه خود تعریف میشوندد

نمودار  )1نماگرهای تعیین کننده شاخص توسعه انسانی اسالمی

این معیارها بر اسا

مطالعات انجام شده در این زمینه و با منطق توجه بعه نیازهعای طبیععی
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انسان در دو بعد جسمانی و روحی و با حفعظ شعأن و منزلعت وی در ابععاد فعردی و اجتمعاعی
انتخا شدهاندد ابل ذ ر است ه مستندات معیارهای یاد شده شعامل بعر آیعات عرآن عریم،
سخنان پیشوایان معصوم و نیز مطالعات داخلی و خارجی معتبر صورت گرفته میباشندد
ارزشهای اخالقی
سب مکارم اخی ی و رعایت شئون مربوط به آن چنعان اهمیتعی دارد عه خداونعد متععال در
رآن ریم بعد از سوگندهای متعدد ،تهمیب نفس را شرط اصلی و اساسی رستگاری و سععادت
انسان دانسته و سهلانگاری در این باره و رها ردن نفس در معنجی رذیلعتهعای اخی عی را
عامل نابودی و ناامیدی انسان معرفی رده اسعت (شعمس)1٠-1 :د در اهمیعت ایعن موضعوع و
نقش آن در پیشرفت انسان همین بس ه سب و تکمیل مکارم و فﻀیلتهعای اخی عی افعراد
جامعه اسیمی به عنوان هدف بعثت پیامبر اسیم معرفی شده است (محعد نعوری 14٠8 ،ن،
ا )18٧ :11د
در این مطالعه ارزشهای اخی ی در اسیم به صورت شاخصهای زیر معرفی میشوند:
ایمان
دین نوعی جهانبینی را تدارک می بیند ه گرایش بعه تأثیرگعماری بعر عل شخصعیت انسعان
شامل؛ رفتار ،نوع زنعدگی ،سعییق ،ترجیحعات و طعرز برخعورد بعا انسعانهعای دیگعر ،منعابر و
محیطزیست دارد (دِرواُتیتی)1382 ،د در وا ر میتوان گفت ه پیشرفت وا عی انسان و جامععه
انسانی در سایه ایمان به دست می آیعدد سععی ععه بععه مبععدأ و مععاد ،فرسعتادگان الهعی و
تا های آسمانی باور نداشته باشد ،نعه تنهعا بخعش گسعتردهای از زنععدگی خععود را نادیعده
می گیرد؛ بلکه خود را از شناخت و بهرهمندی بسیاری از حقایق نیز محروم رده اسعتد چنعین
فردی به پیشرفت مطلو انسانی دست نخواهد یافت (خلیلیان و همکاران)8٧ :1392 ،د
در مورد شاخص ممهبی به صورت ایدهآل باید شاخصهایی را مد نظر رار داد عه دیعدگاههعا،
تعهد و دﻻلتهای آموزههای اسیمی را در نمایی لی درون جامعه بسنجدد ایعن شعاخص بایعد
عادات بنیادی آموزههای اسیمی را پوشش دهد؛ برای مثال ،تعداد یا درصدی از معردم عه بعه
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معیرونعد (Anto, 2011

)Hendrieد ععیوه بعر ایعن،
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شاخص ممهبی به طور ایدهآل باید بیانگر رفتار وا عی جامعه بر مبنای ارزشهای اسیمی و نیز
عرف باشدد

نمودار  )2شاخص ایمان و زیر شاخصهای آن

وفـای به عهد
وفای به عهد یکی از سفارش های مهم اسیم است ه در دو حوزه عهد الهی و تعهدهای انسعان
در برابر دیگران مطرم میشود ه هم موجب گسترش اعتماد در جامععه شعده و هعم زیربنعای
یک اجتماع سالم و فرهنگ زنده و متعالی استد رآن ریم وفعاداران بعه پیمعانهعای الهعی را
صاحبان عقل (رعد )2٠-19 :و پیمانشکنان را جزو زیانکاران معرفی می ند (بقره.)2٧ :

همچنین سرمایه زندگی اجتماعی ،اعتماد متقابل افراد جامعه بوده و از جمله گناهانی ه رشته
اطمینان و اعتماد را پاره می ند و زیربنای روابط اجتماعی را سست مینماید ،تعرک وفعای بعه
عهد است (محمدی)14 :1392 ،د
برای وفای به عهد از نماگرهای زیعر معیتعوان اسعتفاده عرد (خلیلیعان اشعکمری و عسعکری،
:)1394

 -نسبت پرو ههای عمرانی ،تحقیقاتی و ددد تمام شده در موعد مقرر به ل آنها؛
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 درصد پرداختیهای به مو ر حقون ارمندان و ارگران نسبت به ل؛ -درصد ا ساط بانکی و بدهیهای پرداخت شده در موعد مقرر نسبت به ل.

 درصد همسران متعهد به رعایت حقون خانوادگی -نفقه ،مهریه ،اطاعت از شوهر در امور ﻻزمالرعایه و ﻏیرهد
 میزان شکایتهای ناشی از خلف وعده و پیمان شکنی در جامعه در دوره معیندعفو و گذشت
یکی از فﻀیلت های اخی ی ه در تمام فرهنگ ها وجود دارد ،عفو و گمشت استد در آموزه های
اسیمی بر بخشش دیگران تأ ید فراوانی شده استد رآن ریم عفعو را از صعفت هعای خداونعد
متعال دانسته (نساء )43 :و آن را از صعفتهعای افعراد پرهیز عار معرفعی عرده و معیفرمایعد:
«پرهیز اران سانی هستند ه در توانگرى و تنگدستﻰ ،انفان می ننعد و خشعم خعود را فعرو
می برند و از خطاى مردم در می گمرند و خداوند متعال نیکو اران را دوسعت دارد» (آل عمعران:
)134د
برای سنجش و ارزیابی سطح عفو و گمشت فرد و جامعه نماگرهای ذیل ابل طرم است:
 میزان نزاع و شکایتها در دوره معین -ناشی از مسائل ابل گمشت، میزان طین در دوره معین -با فرض امکان حل مشکل و تداوم خانواده، درصد حل نزاعها و اختیفها از راه دخدا منشعی در دوره مععین ماننعد آمعار پرونعدههعایمختومه به وسیله شورای حل اختیف در زمان معین،
 درصد افراد ا دام ننده برای آشتی و حل اختیف در دوره معین، درصد اولیای دم عفو ننده از صاصدعدالت و انصاف
یکی از اهداف ا تصاد اسیمی عدالت ا تصادی استد از گفتار و سیره معصومان بر معیآیعد عه
عدالت ا تصادی در ا تصاد اسیمی جایگاهی بسیار رفیر داردد عدالت ا تصادی از دیدگاه اسعیم
وضعیتی را گویند ه هر یک از افراد جامعه به حق خود از ثعروت و درآمعدهای جامععه دسعت
58

یافته باشند (یوسفی)111 :1384 ،د

تعدیل شاخص توسعه انسانی با رویکرد اسالمی ایرانی پیشرفت

لما با بر راری عدالت ا تصادی و رعایت موازین تقوا در این باره ،ر ابتهعای خشعن ،بعیمهعار و
بیحد و مرزی ه در ا تصاد بازار آزاد مشاهده میشعود ،پدیعدار نمعیشعودد همچنعین شعکاف
طبقاتی در میان جنسیت زن و مرد ،ا شار و گروههای گونعاگون اجتمعاعی و منعاطق گونعاگون
یک شور ،فاصله میان سطوم دسترسی به فرصتهای برابر بعرای برخعورداری از موهبعتهعای
طبیعی میان مردمان شورهای گوناگون در یک نسل و نسلهعای گونعاگون در یعک شعور از
میان میرودد
شاخصهای فرعی ذیل را میتوان در این راستا در نظر گرفت (خلیلیعان اشعکمری و عسعکری،
:)1394
 تعادل جنسیتی (نسبت فرصت اشتغال زنان به مردان در مشاﻏل مناسب آنان)؛ تعادل منطقهای (نسبت رشد ا تصادی و دیگر شاخصها در مناطق گوناگون) تعادلهای طبقاتی (ضریب جینی در میان دهکهای گوناگون جامعه(؛ وضعیت ر ابتهای ا تصادی (وجود تعاونیها ،تشکلهای همیاری و مردم نهاد و ﻏیره) وضعیت تعادلهای بین نسلی (آسیبهای مربوط به محیطزیست)دمشارکت فعال
در فرهنگ ا تصادی اسیم ،ار و وشش برای تأمین معاش از راه حیل و مشعروع مصعدا ی از
«جهاد فی سبیل ا » تلقی شده و در فﻀای مفهومی حیات طیبعه ،عار از بعاﻻترین عبعادات و
اعمال صالح استد از سوی دیگر بیکاری ،تنبلی ،رضایت دادن به فقر و فی ت و سعربار زنعدگی
دیگران بودن به شدت نکوهش شده استد از این رو مشار ت فعال در فعالیتهعای ا تصعادی و
سهیم شدن در جریان پویا فعال تولید ثروت و بالندگی ا تصادی جامعه اسیمی ،از نشعانههعای
توسعه انسانی در نگرش رآنی ارزیابی میشودد
مشار ت فعال ا تصادی را با شاخصهای فرعی ذیل میتوان مطالعه رد (نقعیپعور و احمعدی،
:)2٧ :138٧
 نرخ اشتغال جمعیت فعال، نسبت فعالیتهای ا تصاد زیرزمینی به فعالیتهای انونی، -نرخ جرائم ا تصادی (سر ت ،رشوه و اچان) به فعاﻻن بخش ا تصاد،
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 نسبت شاﻏین در مشاﻏل اذ و ﻏیر مولد به شاﻏین مولد، نسبت سرمایههای سرگردان و را د به سرمایههای در گردشدمعیشت حالل
از جمله آموزهها و احکام اسیمی در بحثهای ا تصادی ،تأ ید بر حیل بودن معیشت و پرهیعز
از خوردن لقمه حرام استد در فرهنگ رآنی ،معیشت حرام به دری ممموم و ناپسند است عه
در حدیث دسی ،انجام عمل عبادی همراه با معیشت حرام ،آ به ﻏربال بردن تلقی شده است
یا هر دعایی را به جز دعای فرد حرام خعوار ابعل اجابعت دانسعته اسعتد همچنعین در دعاهعای
منسو به حﻀرت ولی عصر (ع) بر مممومیت لقمه حرام و شبههناک بعودن آن تأ یعد فعراوان
شده استد به هر ترتیب معیشت حیل ،معیشتی است ه طبق انون و موازین شعرعی صعورت
گرفته و فرد طی آن هیچ فعل حرام ،نامشروع و ﻏیر انونی مرتکب نشده باشدد
شاخص معیشت حیل را با شاخصهای فرعی ذیل میتوان مورد مطالعه و اندازهگیری عرار داد
(نقیپور و احمدی:)2٧ :138٧ ،
 وضعیت جرائم ا تصادی در محا م ﻀایی وضعیت مفاسد ا تصادی (رانت ،پولشویی ،رشوه و ﻏیره) وجود احتکار و گرانفروشی درصد آلودگی فعاﻻن ا تصادی به گناه میزان پایبندی فعاﻻن ا تصادی به پرداختهای عانونی و شعرعی (خمعس ،ز عات ،مالیعات وعوارض)
 یفیت رعایت استانداردهای اجباری در تولید اﻻ و خدماتانفـاق
انفان در راه خدا و مصرف بخشی از درآمدهای ا تصادی برای رفر نیاز دیگعران از ویژگعیهعای
فرد م من ،شرط رسیدن به توسعه مورد نظر دین است؛ «وَ مِمّا رَزَ ناهُم یُنفِقعونَ»؛ «لَعن تَنعالوا
البِرَّ حَتَّی تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ»د ایثار درباره دیگران حتی هنگامی ه فرد خود هم به آن نیازمنعد
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شاخص انفان را در موردهای ذیل میتوان مطالعه رد:
 میزان مشار ت مردمی در فعالیتهای عام المنفعه میزان ثبت مو وفات میزان مشار تهای مردمی در جبران خسارتهای ناشی از حادثههای طبیعیهمیـاری
روشن است ه رسیدگی فوری و مکرسعانی بعه آسعیب دیعدگان از بییعا و حعواد طبیععی
همچون زلزله ،سیل و نیز تأمین خسارات ناشی از نبردهعای حعق علیعه باطعل ،از وظیفعههعای
شرعی و انسانی همه افراد جامعه استد به عبارتی مک افعراد بعرای رفعر نیازهعای ضعروری و
حیعاتی آسعیب دیعدگان در حعواد عمومی ،ﻻزمه تعهد دینی و انسانی آنهعا اسعتد از ایعنرو،
اگر افراد جامعه در الگعوی معصرف خود جایی را برای مک به محرومان و آسیب دیدگان عرار
داده و سعطح زنعدگی و میعزان مصرف خود را هماهنگ و متناسب با وضعر عمعومی ا تصعاد و
سطح متعارف زنعدگی عامعه مردم رار داده باشند ،با تمام توان و با مال رضایت ،داوطلبانه به
یاری نیازمندان میشتابند تا خانوادههای آسیبدیده حیعات ا تعصادی خعود را بازیابنعدد از این
رو ،شاخص همیاری جامعه اسیمی را میتوان به صورت ذیل تعریف نمود (خلیلیعان اشعکمری،
:)٧6 :138٧
 نسبت میزان مکهای داوطلبانه افراد به آسیب دیدگان به میزان نیاز آسیب دیعدگان بعرایترمیم خسارات
علم و معرفت
تمایل به سب دانش و تکامل علمی از جمله امور فطری است ه خداوند متعال در نهاد انسان
به ودیعت نهاده است ه با مک آن به جستوجوی روابط علی و معلولی پرداخته و افعزون بعر
شف راه تأمین نیازهای جسعمی و روحعی خعویش از دل طبیععت ،باععث معرفعت و شعناخت
خداوند متعال نیز می شودد انسان در تمام انتخا های خویش و بعرای رسعیدن بعه هعدف بایعد
آگاهی ﻻزم را داشته و با سب علم و معرفت و تحقیق و بررسعی ،راه و رسعم زنعدگی فعردی،
اجتماعی ،دنیوی و اخروی خویش را مشخص سازد؛ بنابراین تحصیل علم بعه عنعوان یعک امعر
اختیاری و به عنوان وسیلهای برای رشد و مال ،مطلوبیت پیدا می ند؛ زیرا مراتب علعم باععث
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رشد ،استحکام ،بقا و بالندگی ایمان می شود و سرچشمه حیات و زندگی شایسته مادی ،معنوی
و اجتماعی انسان میشود (مصبام یزدی)13٧9 ،د
اسیم دین علم و معرفت است و استمرار هر حر تی در راه پیشرفت و تکامل به علم و معرفعت
منوط استد در سایه علم ،انسان امور خود را تنظیم رده و باورهای خود را بعا دلیعل و منطعق
پمیرفته و ثابت می ند؛ بنابراین علم و معرفت معیارهای اساسی برای سنجش پیشعرفت فعرد و
جامعه استد مقصود از معیار علم و معرفت نشعان دادن جنبعه اساسعیتعر بععد آمعوزش یعنعی
گسترش «فرصت شناخت» استد در توسعه انسانی متعارف ،متغیر آموزش و سطح سعواد افعراد
جامعه جهت نشان دادن میزان دستیابی مردم به سطوم گوناگون دانش طراحعی شعده؛ امعا در
پیشرفت انسانی مورد نظر اسیم سب دانش و سواد ،یگانه شرط ﻻزم و نه افی برای وصول به
علم و معرفت تلقی میشودد
میزان علم و معرفت افراد جامعه به وسیله شاخص های زیر ابل ارزیابی استد ایعن شعاخصهعا
چون لی و یفی هستند نیاز به نماگرهایی دارند ه در ادامه خواهد آمد؛
سواد و سطح تحصیالت
سوادآموزی ابزاری برای یادگیری و پایهریزی دانش است و افرایش تحصییت ،انسعان را دربعاره
عملکرد م ثر و مفید فردی و اجتماعیاش توانا میسازدد در مقابل ،بیسوادی معﻀلی برای فعرد
و جامعه و از جمله موانر پیشرفت است ه به طور معمول باعث مشکلهایی مانند فقر ،بیکاری
و ﻏیره می شودد تحصیل نیز در مفهوم عام آن شکلی از یادگیری دانش ،مهارتها و عادتهاست
ه از راه آموزش یا پژوهش منتقل
دین مقد

میشود (1944

)DEWEY,د سوادآموزی و سعب دانعش در

اسیم جایگاه واﻻیی داردد پیعامبر گرامعی اسعیم در جنعگ بعدر شعرط آزادی هعر

اسیری را با سواد ردن ده نفر از مسلمانان رار دادند (سبحانی)24٧ :13٧1 ،د
برای بررسی وضععیت آمعوزش ،در توسععه انسعانی متععارف از دو نمعاگر «متوسعط سعالهعای
آموزش» و «سالهای مورد انتظار آموزش» استفاده میشود ه اولی وضععیت بالفععل و دومعی
امکانات آموزشی بالقوه هر شور را

میسنجد (2010

)UNDP,د بر اسا

برنامه پیشرفت انسانی

از دیدگاه اسیم عیوه بر استفاده از این دو نماگر میتوان از نماگرهایی همچون؛ «درصعد افعراد
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با تحصییت عالیه یا مشغول به آن»« ،نسبت تخصصهای موجود به تخصصهای مورد نیعاز» و
«میزان وجود دورههای آموزش تکمیلی به مقدار مورد نیاز» استفاده ردد
جدول  )2نماگرهای سواد و سطح تحصیالت
معیار

نماگر

شاخص
متوسط سالهای آموزش
سالهای مورد انتظار آموزش

علم و معرفت

سعععععواد و سعععععطح
تحصییت

درصد باسوادان جامعه
درصد افراد با تحصییت عالیه یا مشغول به آن
نسبت تخصصهای موجود به تخصصهای مورد نیاز
میزان وجود دورههای آموزش تکمیلی به مقدار مورد نیاز

مطـالعه و تحقیق
نقط ه آﻏاز رسالت و دعوت در اسیم بعر مبنعای خوانعدن و مطالععه شعکل گرفعت (علعق)5-1:د
توصیههای ارزندهای در آموزه هعای دینعی در اهمیعت مطالععه ،تحقیعق ،فعرآهم آوردن ابعزار و
زمینههای آن و ارزش مصاحبت با تا آمده است (لیثعی)19 :13٧6 ،د اسعیم ،نعه تنهعا فهعم
رآن ریم را وابسته به مطالعه و تدبر در آن میداند (مزمل )4 :بلکه در معتن عرآن عریم بعر
مطالعه و بررسی جلوههای گوناگون طبیعت با تعبیرهای گوناگون سفارش شده استد
مطالعه ،وششی همراه با فعالیت مفید فکری برای درک ردن ،اطیع یافتن و آگاه شدن است
و انسان را در تعیین سرنوشت خویش و جامعه یاری می ندد از این رو میزان مطالععه و ععادت
به تحقیق افراد ،یکی از راهها ی سنجش پیشعرفت میعزان علعم و معرفعت اسعتد گفتنعی اسعت
مطالعهای را می توان مفید دانست ه معطوف به اثر و نتیجعه بعوده و نیعز در جهعت پعرورش و
تعالی فرد ،در جهت به فعلیت رساندن استعدادهای الهی وجود وی باشدد
جدول  )3نماگرهای مطالعه و تحقیق
معیار

شاخص

علم و معرفت

مطالعه و تحقیق

نماگر
میزان مطالعه روزانه هر فرد در دوره معین
میزان انتشار تا و مقالههای علمی در دوره معین
سرانه مطالعه و تحقیق
میزان تألیف تا و مقالههای علمی در دوره معین
نسبت هزینه مطالعه و پژوهش خانوار به ل هزینهها در دوره معین
استفاده از تا  ،نشریات و سایتهای علمی در دوره معین
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اطالعات دینی
میزان اطیعات دینی افراد ،شاخص دیگر سنجش معیار علم و معرفت استد دین اسیم بر لعزوم
فراگیری آموزههای دینی در هر سه حوزه عقاید ،اخین ،احکعام و نشعر آن تأ یعد عرده اسعت
(توبه /122:طباطبایی 141٧ ،ن ،ا )4٠4 :9د در روایتها نیز بر سب اطیععات دینعی تأ یعد
شده استد امام رضا (ع) میفرماید « :سی ه نسبت به یادگیری امور دینی بی مبادﻻتی نعد،
خطاهای وی بیشتر از ارهای شایستهاش خواهد بعود» (موسسعه اهعل بیعت 14٠6 ،ن)33٧ :د
حﻀرت علی (ع) بارها خطا به تاجران وفه میفرمعود« :اول فقعه بیاموزیعد ،سعﭙس مشعغول
تجارت شویدد به خدا سم ه نفوذ ربا در معاملههای این ملت ،مخفیتر از حر عت مورچعه بعر
سنگ صاف سیاه است» ( لینی ،13٧5 ،ا )15٠ :5د
اهمیت داشتن اطیعات دینی در شرع مقد

اسیم به اندازهای است ه عالمان دیعن پعمیرش

تقلیدی مسائل اعتقادی و ضروریات دینی را جایز ندانسته و بر لزوم استدﻻلی بودن آن از طرف
هر مکلفی اشاره ردهاند و یادگیری آن دسته از احکام فقهی را ه اﻏلب انسان به آنهعا احتیعاا
دارد ،واجب میدانند (توضیح المسائل مراجر)د میزان اطیعات دینی افراد جامعه را میتعوان بعا
تهیه پرسشنامه برای سطوم گوناگون درباره احکام و معارف دینی مورد سنجش رار دادد بعرای
سنجش این مقوله در سطح اجتماعی نیز میتوان با انتخعا یعک جامععه آمعاری از نماگرهعای
جدول ذیل استفاده رد:
جدول  )4نماگرهای اطالعات دینی
معیار

شاخص

علم و معرفت

اطیعات دینی

نماگر
میانگین میزان اطیعات دینی افراد جامعه درباره احکام و باورها
تعداد جلسههای دینی برگزار شده و میزان مشار ت آنها
میزان خرید تب و مجلههای دینی

نوع و سطوح فرهنگ
وا ه فرهنگ در لغت در معانی گوناگونی مانند؛ اد  ،تربیت ،دانش ،علم ،معرفت ،آدا و رسعوم
به ار رفته و در اصطیم مجموعه پیچیدهای است ه شامل معارف ،باورها ،هنرها ،تکنیعکهعا،
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شامل تمام باورها ،عادتها ،آدا و رسوم و ارزشهای حا م بر جامعه است ه همراه با رعایعت
رآن ریم و سنت پدید آمعده باشعد (خلیلیعان)36 :1381 ،د

حدود و وانین اسیمی بر اسا

برای ارزیابی فرهنگهای موجود در جوامر باید آنها را به آموزههعای اسعیمی عرضعه عرد و بعا
توجه به میزان تطابق و فاصله با این آموزهها ،درباره مفید یا مخر بودن آنها ﻀاوت ردد
جدول  )5نماگرهای نوع و سطوح فرهنگ
نماگر
درصد افراد مقید به آدا اسیمی در جامعه

معیار

شاخص

علم و معرفت

نوع و سطح فرهنگ

میزان رعایت نظم و انﻀباط اجتماعی
میزان تولید برنامههای رسانهای
میزان رعایت انﻀباط مالی (به ویژه درباره اموال عمومی و بیتالمال)

تفکـر و بصیرت
موضوع تفکر و بصیرت در زندگی انسانها به ویژه در جامعه اسیمی به علت گستره وسیر حعق
و باطل و فتنههای پیدرپی اهمیت ویژهای داردد در صورتی ه افعراد جامععه بصعیرت و عدرت
تفکر افی نداشته باشند ،هدفهای عالیه احکام و دستورات دینی ه همان ترویﺞ و التعزام بعه
حق و معروف و پرهیز از منکرات است محقق نخواهد شدد
جدول  )6نماگرهای تفکر و بصیرت
معیار

شاخص

علم و
معرفت

تفکر و بصیرت

نماگر
میزان تشکیل و شر ت در رسیهای نظریهپردازی و آزاداندیشی
میزان تشکیل و شر ت در جلسههای علمی(درصد افراد شر ت ننده از جامعه
آماری معین و تعداد جلسهها در دوره معین)
نسبت نظریهپردازان به ل جامعه علمی
درصد افراد در راه وﻻیت در فتنهها و بحرانهای اجتماعی

آزادی و دموکراسی (کرامت)
توسعه انسانی متعارف با نگرشی خاص و محدود بعه انسعان ،هعدفهعای خعود را متوجعه رفعر
نیازهای مادی و رسیدن به رفاه نسبی رده و از بعد روحی و معنوی انسان ،ﻏفلت نموده اسعتد
توجه اسیم به این بعد ،نگاه به پیشرفت مادی انسان را نیز در عرصه فردی و اجتمعاعی تحعت
تأثیر رار میدهدد شاخص آزادی و دمو راسی بهرهمندی از آزادیهای مدنی و سیاسی را عه
یک هدف عمومی است نشان معی دهعدد ایعن مفهعوم در مطالععه حاضعر بعه صعورت شعاخص
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وﻻیتپمیری معرفی شده است؛
والیتپذیری
پمیرش عملی حکومت صالحان نمود عینی باور به وﻻیت استد این شاخص در عمل به معنعای
متابعت از امام عادل استد
می توان از نماگرهای زیعر بعرای سعنجش وﻻیعتپعمیری اسعتفاده عرد (خلیلیعان اشعکمری و
عسکری:)1394 ،
* درصد افراد هزینه ننده به منظور احیای علعوم اهعل بیعت :از آنجعا عه وﻻیتپمیری افعراد
جامعه فقط با حرف و ادعا اثبات نمیشود بنابراین میانگینی از افراد جامعه ه حاضر باشعند در
راه ترویﺞ مکتب اهل بیت هزینعه ننعد و درصد این افراد از عیمتهای وﻻیعتپعمیری آنهعا و
یکی از راههای ارزیعابی و سنجش آن استد
* درصد افراد تبعیت ننده از فرمانهای ولعیفقیعه در عصععر ﻏیبععت :جهععت بعرآورد مّعی،
میتوان به مواردی ه ولیفقیه توصیه به مشار ت افعراد جامععه در ار خاصی ماننعد شعر ت
در انتخابات یا راهﭙیمایی مهمی -مانند  22بهمععن و روز عد  -دارد مراجععه عرد و نسعبت
مشار ت مردم نسبت بعه عل افعراد واجد شرایط را محاسبه نمودد
* درصد افراد ایثارگر در دفاع از وﻻیت :به طور مثال ،اگر زمانی چعون دوران دفعاع مقعد

یعا

و ایعی مانند آن با حمله دشمن ،یعان نظعام اسعیمی در معععرض خطعر عرار گرفعت نسعبت
مشار ت افراد جامععه بعه افعراد معورد نیعاز -یعا بعه واجدین شرایط -میتواند این نماگر را بعه
صورت مّی ارزیابی ندد
* میزان مشار ت در جلسههای تشکیل شده برای شناخت امامت و وﻻیتد
انواع آزادی از دیدگاه قـرآن
آزادی دارای انواع و ا سامی است ه به برخی از آنها و آیات مربوطه اشاره میشود:
1د آزادی اندیشه و تفکر و تعقل :زیربنای انتخا صحیح هدف ،برخوردار بودن از هعدایت الهعی
میباشدد عرآن عریم میفرماید« :این گونه خداوند آیاتش را برای شما روشن میگرداند ،باشد
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موضوعات اندیشیدن و تفکر را برای اندیشمندان معرفی می ند ه برخی از آنها عبعارتانعد از:
آفعان؛ (ن ،آی  6و  ،)٧انفس؛ (اسراء ،آیه  ،)41تاریخ گمشتگان؛ (طه ،آیه  )128و ﻏیرهد
2د آزادی عقیده و انتخا دین :رآن ریم در راستای تکریم و احترام به اراده انسان و اندیشععه
و شععور وی هرگونعه تحمیل عقیده و اجبار در امر انتخا دیعن را نهعی معینمایعدد اساسعاً در
اسیم ،تحقیق در انتخعا دیعن و پعمیرش اصعول دیعن یعک امعر ضعروری بعه شعمار معیرودد
چنانکه میفرماید« :ﻻ إِ ْرَاه فی الدین َد تَّبینَ الرُّشد معنَ الغَعی» (بقره ،آیه )256د
3د آزادی بیان :آزادی بیان از نظر رآن ،یعک سععنت الهععی و توصععیه اولیععای او بععه شععمار
میرود و اساسعاً آیعات و سورههای رآن سرشار از گفتگوهای منطقی ،شنیدن سعخن مخالفعان
و آزادی بیان می باشد؛ (هاشمی رفسعنجانی)181 :د چنانکعه سعوره هعا و آیعات «زمعر آیعه 18؛
آلعمران آیه  »61به آن اشاره دارندد بنابراین ،از دیدگاه رآن ،محدوده آزادی تا جایی است ه
مخالف اسیم یا عفت عمعومی و مصعالح حکومعت اسعیمی نباشد (امام خمینی)194 :د
4د آزادی سیاسی :رآن ریم ،حق دخالت در نظام سیاسی و برخورداری از حعق انتخعا را بعه
رسمیت میشناسد ،از هر گونه استبداد نهی نموده و لزوم دخالعت معردم در تعیعین سرنوشعت
خویش را یادآور و آزادی سیاسی آنعان را بعه رسمیت شعناخته و تعأمین عرده اسعت ،چنانکعه
میفرماید« :وشاوِرهم فﻰ األَمرِ»د (سوره آلعمران ،آیه  )158و نیز سورهها و آیات (فتح ،آیه 1٠
و توبه ،آیه  6و )85د
5د آزادی اجتماعی :آزادی اجتماعی ،عبارت است از آزادی انسان از یعد و اسعارت دیگعران و از
نگاه دیگعر آزادی معنعوی است ه عبارت است از آزادی انسان از ید اسارت خویشد از دیدگاه
اسیم ،انسان تا آزادی معنوی را به دست نیععاورد بعه آزادی اجتمعاعی هعم نمعیرسعد (صعفار،
)155 :13٧٧د
6د آزادیهای مدنی :آزادیهای مدنی شامل :آزادی در انتخعا مسعکن و محعل ا امعت ،آزادی
در انتخعا شعغل و آزادی در تملک اموال منقول و ﻏیرمنقول میشودد آزادی مشاﻏل و سعب
نیز از دیدگاه اسیم محترم شمرده شعده و خداونعد در زمعین ،منعابر سعب و تغمیعه را ععرار
داده «وَ لَقَدْ مَکَّنَّا ُمْ فِی الْأَرْضِ وَ جَعَلْنا لَکُمْ فیها مَعایِشَ َلییً ما تَشْکُرُونَ» (سوره اععراف ،آیعه
)1٠د
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همچنین آزادی در تملک اموال از نظر اسیم محترم شمرده شده چنانکه؛ هرگاه سی معالی را
از مجعاری صعحیح بعه دسعت آورد ،متعلق به همان شخص است و سی حق تصعرف در آن را
ندارد (سنچولی)1391 ،د
ارزشهای خانوادگی
خانواده وچکترین نهاد اجتماعی است ه از نظر اسیم سیمت و فسعاد آن نقعش اساسعی در
سیمت و فعساد جامعععه و نهعادهععای سیاسععی و سعازمانهعای اداری داردد از منظعر نظعری،
شاخص ارزشهای خعانوادگی با یعد بیعانگر شعرایط و عملکعرد جامععه در ارتبعاط بعا خعانواده و
ارزشهای اجتماعی موجود در دیدگاه اسیمی باشدد
در این مطالعه شاخص خانواده و حفظ نسل به عنوان دو نماگر ارزشهای خعانوادگی در اسعیم
معرفی شدهاند (نقیپورفر و احمدی:)138٧ ،
 شاخص خانواده را از دو دیدگاه مثبت و منفعی معیتعوان بررسعی نمعود و بعرای هعر دیعدگاهشاخصهایی را معرفی نمود ه در چارچو رسم شده در ذیل نشان داده شده استد

نمودار  )3ارزشهای خانوادگی و زیر شاخصهای آن

 حفظ نسل اشاره دارد به ثبات نهاد خانواده از طریق ازدواا برای ادامه نسل و شامل حفاظعتاز بقا و پیشرفت خانواده (در همه ابعاد؛ فیزیکی ،مادی ،معنوی ،عاطفی) و نیعز حفعظ و توسععه
نسل های آینده میشودد حفظ نسل با شاخص هایی نظیر؛ میانگین سعن ازدواا ،طعین ،میعزان
جلوگیری از بارداری و میزان تولد نامشعروع انعدازهگیعری معیشعود (
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آسیبهای اجتماعی
هر گاه در یک نظام اجتماعی رفتاری به طور مشخص با هنجارهای اجتماعی تعارض پیدا رده
به طوری ه موجب اهش یا از دست دادن ارایی و عملکرد مثبت فرد ،خانواده یا گعروههعای
اجتماعی شود ،این پدیده آسیب اجتماعی شناخته میشودد یکی از راههای م ثر در پیشعگیری
از آسیبهای اجتماعی در شور ما توجه به آموزههای دینی در این مورد میباشعد عه در ایعن
رابطه رآن برخی امور را ممموم دانسته و انسانها را از انجام آنها نهی نموده استد از آن جمله؛
شرا و مار (سوره مائده آیه  )91و عیاشی (سوره مائده آیه  )5بوده ه باعث اختیف و ینعه
در بین اعﻀای جامعه میشوندد شرا یا اعتیاد باعث زایل شدن عقل و توانایی انسعان در تفکعر
درست و ادراک صحیح شده و خود این امر چراغ سبزی است برای سایر انحرافعات؛ زیعرا سعی
ه توانایی فکعر عردن را از خعود سعلب نمعوده ،ناخواسعته خعود را بعرای تعن دادن بعه سعایر
درخواستهای نفسانی آماده ساخته است (بزرگی)138٧ ،د
با توجه به موارد ذ ر شده ،نماگرهایی را میتوان به شرم ذیل بعرای آسعیبهعای اجتمعاعی در
اسیم معرفی نمود (:)Mohd Amin and et al., 2015
 میزان مصرف سیگار در هر سال به طور میانگین میزان مصرف توتون و تنبا و در هر سال به طور میانگین سن استعمال سیگار و لیان به صورت استاندارد شده سرانه مقدار الکل ضبط شده اختیﻻت ناشی از مصرف مواد مخدر میزان مرگ و میر استاندارد شده بعر حسعب سعن ،اخعتیﻻت مصعرف الکعل و معواد ،در هعر 1٠٠٠٠٠نفر
 میزان پروندههای ﻀایی مرتبط با مواد مخدر و مشروبات الکلیهمچنین میتوان شاخصهای زیر را برای هعراومعراهعای اجتمعاعی بیعان نمعود (

Estes and

)Tiliouine, 2014
 تعداد افراد آواره داخلی در هر  1٠٠٠٠٠نفر جمعیت -تعداد افراد آواره خارجی در هر  1٠٠٠٠٠نفر جمعیت
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 تعداد تخمینی مرگ ناشی از درگیریهای مسلحانهتوسعه پایدار و حفظ محیطزیست
برای توسعه پایدار دو معنا می توان در نظر گرفت :یکی معنعای ا تععصادی و دیگععری معنععای
زیستمحیطید در ا تصاد مفهوم توسعه پایدار یعنعی توانعایی ا تصعاد بعرای رسعیدن بعه رشعد
مطلعو و حفظ آن برای بلندمدت؛ اما توسعه زیستمحیطعی ،توسععهای اسعت عه دسترسعی
پایدار به منابر طبیعی پایانپمیر را فراهم میآوردد این ار نیازمند حفاظعت از ایععن منععابر در
بهرهبرداری و اهش آثار مﻀر به ویژه آلودگی است (فراهانی فرد)3 :1385 ،د
از پیامدهای مهم توسعه انسانی از منظعر عرآن ،تصعرف اسعتخیفی وی در زمعین ،اسعتعمار و
آباد انی آن و احسا

مسئولیت در برابر تمام موجودات روی زمین استد در این شکل از توسعه

اصیم همه نعمتها ،بهسازی وضععیت زیرسعاختهعای مربعوط بعه تعأمین نیازهعای اساسعی و
نیازهای رفاهی به طور مستمر ادامه مییابد و همراه توسعه و تعالی انسان ،حاصعل تصعرفهعا و
ار ردهای وی نیز اصیم و امل میشودد
بنابراین افزایش ثروت ،اصیم و آبادانی زیرساختها و بید ،خی یت و نوآوری ا تصادی (دانعش،
فناوری و فرآورده) ،افزایش بهرهوری از نعمت های گوناگون خداوند و بهسازی و بهینهسازی این
نعمتها از پیامدهای توسعه انسانی در بعد ا تصادی بوده ه رشعد و اسعتقیل ا تصعادی را بعه
همراه میآوردد
شاخص عمران و اصیم را در شاخصهای فرعی ذیل میتوان مطالعه رد:
 نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری میزان درآمد سرانه نرخ تورم نرخ بهرهوری تراز بازرگانی خارجی میزان تولید دانش فنی و فناوریهای بومی در فعالیتهای ا تصادی و صنعتی میزان ثبت اختراع70

 -ضریب خوداتکایی و اهش وابستگیهای ا تصادی
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نشاط و شادابی
پژوهشهای مربوط به یفیت زندگی به عنوان مبحثعی جدیعد در مطالععات جامععهشناسعی و
توسعه ،اواخر عرن بیسعتم در بسعیاری از شعورها مطعرم شعده اسعتد بسعیاری از جوامعر بعا
اندازهگیری و مقایسه یفیت زندگی در سطوم ملی ،منطقهای و حتی بینالمللعی ،توانسعتهانعد
تصاویر گویا و عینی از موفقیت و شرایط زندگی در جوامر خود به دسعت آورده و بعدان وسعیله
زمینه را برای مطالعات بیشتر و جامر تر فراهم آورندد بعا مطالععه و ارزشعیابی یفیعت زنعدگی،
زمینه برنامهریزیهای فرهنگی ،اجتماعی و ا تصادی هر چه بیشتر فعراهم شعده و بعدین گونعه
جامعه هر چه سریرتر میتواند خود را با شرایط مورد نیاز هماهنگ و هعمنعوا سعازد .ایعن نعوع
بررسی امروزه پوشش و گسترهای وسیر یافته و ضمن مطالعه جنبههای مختلف زندگی ،توجعه
ویژهای به آرامش روحی و ایجاد محیطی صلحآمیز معطوف گشته استد
اطمینان خاطر و آرامش روحی
اطمینان خاطر و آرامش روحی از دﻏدﻏههای جوامر بشری استد امروزه با اینکه زندگی معادی
بشر رفاه نسبی دارد ،اما ا ثر افراد از فقدان آرامش روحعی رنعﺞ معیبرنعدد پیشعرفت صعنعت و
فناوری در تمدن ﻏر هر چند به طور نسبی ،زنعدگی راحتعی بعرای انسعان پدیعد آورده امعا از
اطمینان و آرامش روحی وی استه استد علت این امر توجه افراطی توسععه متععارف بعه بععد
مادی و ﻏفلت از نیازهای معنوی انسان استد
اطمینان خاطر و آرامش روحی به معنای آرامش نفس در برابر عامعلهعای گونعاگون از جملعه؛
خوف ،بیتابی و اضطرا استد در اسیم نیز به اطمینان خاطر یا احسا

امنیت و آرامش توجه

شده و بخشی از آموزه های اسیم به آن اختصاص دارد .در این راستا شاخص اطمینان خعاطر و
آرامش روحی را با نماگرهای زیر میتوان سنجید:
 میزان مراجعه به مرا ز اعصا و روان؛ میزان مصرف داروهای آرامبخش؛ درصد افراد خوشاخین و بانشاط جامعه؛ درصد افراد خوشبین نسبت به آینده؛ -درصد افراد راضی و انر به درآمد خود
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شایان ذ ر است نماگرهای پیشگفته بیانگر مظاهری از آرامعش روحعی و روانعی افعراد جامععه
است؛ به این معنا ه هر چه میزان مراجعه به مرا ز اعصا و روان و مصرف داروهای آرامبخش
متر باشد ،مردم آن جامعه به طور طبیعی روم و روانی سالم همراه با آرامش دارندد سه نمعاگر
واپسین نیز اگرچه لی و یفی به نظر میرسند؛ اما با ار میدانی از راه پرسشهعای مناسعب و
مصاحبه با جامعه آماری مورد نظر میتوان درصعد افعراد بانشعاط ،خوشعبین ،راضعی و عانر در
جامعه را به دست آوردد لما شایان ذ ر است ه؛ اوﻻً ،برای هر جامعهای با توجه بعه شعرایط آن،
برخی از این نماگرها ابل استفاده هستند؛ ثانیاً ،اندازهگیری و محاسبه این نماگرها نیازمند ار
میدانی و آماری است.

رفـاه پایدار
در توسعه انسانی مورد نظر اسیم ،بهرهمندی از نعمتهای الهی به گونهای است ه باید شعامل
همه نعمت های حیل و طیب بوده و در زندگی فرد م من نمود ظاهری و عینعی داشعته باشعدد
همچنین برخورداری از رفاه میبایست مایعه روشعنی چشعم ،ععزت و منزلعت اجتمعاعی وی در
جامعه و عزت جامعه اسیمی و ملت مسلمان در برابر دیگر ملتها و شورها باشدد بدین ترتیب
جوامر اسیمی الگوی سایر جوامر شده و لما میتوانند با عمل و رفتار خود ،دیگران را به اسعیم
و معارف نورانی آن دعوت نند و باﻻتر از همه دوام و پایداری و بهرهمندی از این نعمعتهعا در
دعاهای امامان معصوم مورد توجه و درخواست از خدای متعال بوده و آنان از خداونعد خواسعتار
بهجت ،سرور و نشاط بودهاندد
توصیههای ا ید اولیای دین به انجام فعالیت هعای مفیعد ورزشعی ،اختصعاص بخشعی از او عات
شبانهروز به استراحت و تفریح سالم و سازنده ،سیاحت در زمین بعرای دانعشانعدوزی ،افعزایش
تجربههای زندگی و عبرتگیری از سرنوشت و وضعیت پیشینیان و دیگر ملتها از توصعیههعای
م د در فرهنگ و معارف اسیم استد
بنابراین ،برخورداری از رفاه پایدار شاخص دیگر در زندگی توسعه یافته انسانی یا همعان حیعات
طیبه استد این شاخص را با شاخصهای فرعی ذیل میتوان سنجید:
 ضریب پوشش و تنوع بیمهای72

 -سرانه فﻀاهای ورزشی
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 سرانه فﻀاهای تفریحی درصد منابر تخصیصی از بودجه عمومی به امور رفاهی درصد جمعیت بهرهبردار از فﻀاهای ورزشی و تفریحی درصد هزینه فعالیتهای سیاحتی -زیارتی و ورزشی از درآمد خانوارکیفیت زندگی و توسعه
یفیت زندگی ارتباطی متقابل با توسعه دارد چرا ه تمامی تیشهای توسعه در ابعاد مختلعف
آن ،در راستای بهبود بخشیدن به یفیت زندگی استد مفهوم یفیت زندگی یک پدیعده چنعد
بعدی است و اعﻀای تشکیل دهنده آن بین سایر موارد ،میتواند مشتمل بر بهداشت ،آموزش و
پرورش ،محیطزیست و ا تصاد باشدد هر یک از این اجعزاء تشعکیل دهنعده ،خعود در برگیرنعده
شاخصهای منتخب میباشندد دستیابی به هر یک از اجزا و شاخصهعای مربعوط بعه آنهعا ،بعه
معنای دستیابی شورها و جوامر به توسعه و همچنین نیل به پیشرفت و توسعه در زمینههعای
دیگر استد بنابراین ،توسعه مجموعهای به هم پیوسته و در هم تنیده تلقی میگرددد
یفیت زندگی به عنوان احسا

فرد از سیمت ،رضعایت یعا ععدم رضعایت از زنعدگی ،سعرور و

شادمانی یا ناخشنودی و نظایر آن تعریف شده استد چنین مفهومی ثابعت نبعوده ،بلکعه تحعت
تأثیر عوامل مختلف در نقاط شهری و روستایی و همچنین بین ا شار مختلعف شعهری دائعم در
حال تغییر استد لما رضایت مردم از زندگی در زمینه های مختلف از بیل؛ آمعوزش ،بهداشعت،
وضعیت زنان ،هزینه های دفعاعی ،ا تصعاد ،جمعیعت ،محعیط و مسعائل اجتمعاعی ،تفعاوتهعای
فرهنگی و رفاه بر رضایتمندی و یفیت زندگی م ثر میباشعندد در ععین حعال در بسعیاری از
مطالعات مربوط به یفیت زندگی عیوه بر مطالععه و ارزیعابی شعاخصهعای فعون ،مشخصعات
خانوار اعم از شهری و روستایی ،چگونگی دسترسی به خدمات اجتماعی ،فرصتهای آموزشی و
تربیتی ،سیاست های شاورزی ،بییای طبیعی و نظعایر آن ،نیعز معورد مطالععه و ارزیعابی عرار
میگیرندد
از عوامل م ثر دیگر بر یفیت زندگی موارد ذیل را میتوان برشمرد:
 شاخص نسبت وابستگی (وابستگی ا تصادی افراد ﻏیرفعال به یکصد نفر فرد فعال)د -میزان مشار ت زنان در فعالیتهای ا تصادید
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 سیمت خانواده (در الب سیمت جسمی اعﻀای خانواده ،فﻀای روانی خعانواده ،خصوصعیاتاجتماعی -جمعیتی خانواده شامل؛ سن والدین ،تفاوت سنی بین فرزندان و والدین ،فاصله سنی
بین فرزندان ،سن والدین هنگام تولد ود ان و نظایر آن)د
 شرایط مطلو ا وسیستم یا نظام زیستمحیطید میزان برخورداری از علم و آشنایی با فنّاوریدنشاط معنوی
معنویت در حیطه بعد روحی و روانی انسان رار میگیعرد و حعالتی اسعت عه در آن احسعا
معنوی بودن به فرد دست میدهدد زمانی ه تقر هدف متعالی انسانی شود ،احسا

نشعاط و

لمت از زندگی حاصل میگرددد لما نیاز به شادی و نشعاط از مهعمتعرین ویژگعیهعای روحعی و
فطری انسان استد اسیم ه املترین دین است به این مقوله توجه داشته و در رآن عریم و
آیات ،روایات و سیره معصومین (ع) به این بحث پرداخته شعده اسعت .معثیً در آیعه  58سعوره
یونس میفرمایدُ « :لْ بِفَﻀْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِملِکَ فَلْیَفْرَحُوا هُوَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُعون»« :بگعو بعه
فﻀل و رحمت خدا باید خوشحال شوند ه از آنچه گردآورى ردهاند بهتر است»د همچنعین در
وسائلالشیعه به نقل از افی آمده است« :ما من م من إﻻ و فیه دعابه ،لت و معا الدّعابعه؟ عال
المزام»؛ هیچ م منی نیست جز اینکه در او دعابه هستد عرض عردم :دعابعه چیسعت؟ فرمعود:
مزام (حر عاملﻰ 136٧ ،ش ،ا .)112 :12

فرهنگ اسیمی میتواند فرمولی را در جهان ارائه دهد ه صادر ننده شادیهای درونی وا ععی
و پایدار باشدد برای مثال ،جشنها و اعیاد ممهبی مانند نیمه شعبان ،عید مبعث ،عیعد ربعان و
عید فطر برگزار شده در مساجد و حسینیهها یا طعرم نشعاط معنعوی در بقعاع متبر عه و امعام
زادگان شامل برگزاری ی هعای آموزشعی مبعانی اعتقعادی ،مععارف و رآنعی و عی هعای
فون برنامه شامل بخش اردوهای زیارتی و سیاحتی ،احکام و معارف اسیمی و فرهنگی و هنعری
است.
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فصل چهارم :شاخص توسعه انسانی اسالمی ،کاربردهای پیشنهادی
مـوارد استفاده از شاخص توسعه انسانی
شاخص توسعه انسانی ( ،)HDIاز جمله شاخصهای مهعم توسععه ا تصعادی یعا سعطح توسععه
یافتگی یک شور است و امروزه اربردهای بسیاری در سطح ملعی و بعینالمللعی یافتعه اسعتد
شاخص توسعه انسانی به معنای رتبعهبنعدی شعورها از نظعر پیشعرفتهعای توسععه انسعانی و
متوسط آسودگیهای زندگی استد شورهایی ه در ردههای پایین شاخص توسعه انسانی رار
دارند ،شورهای توسعه نیافته و عقب افتادهتری از نظر پیشرفتهای جهعانی هسعتندد شعورها
با مک این شاخص ،وضعیت خود را با دیگر شورها مقایسه می نندد بهترین مورد استفاده از
شاخص توسعه انسانی ،برانگیختن گفتگوهایی سازنده در با سیاست مکدهی به شعورهای
نیازمند میباشدد شاخص توسعه انسانی یکی از نمودارها و منابعی است ه توسعه ا تصعادی در
شورها و نحوه آن را نشان میدهدد تأ ید این شاخص بعه جعای اسعتفاده از درآمعد سعرانه بعه
جنبههای وسیر تر توسعه معطوف گردیعده اسعت و ایعن شعاخص ضعمن اینکعه معیعاری بعرای
اندازهگیری رفاه شهروندان است ،اثر سیاستهای ا تصادی بر یفیت زندگی شعهروندان را نیعز
مورد سنجش و بررسی رار میدهعدد تحلیعل اجعزای شعاخص توسععه انسعانی زمینعههعایی را
شناسایی می ند ه به لحاظ سیاستگماری نیازمند توجه بیشتری هستندد این شعاخص بعرای
سیاستگماری در حوزههعای مختلعف ا تصعادی ،اجتمعاعی و فرهنگعی از جملعه فعراهمسعازی
زمینههای مناسب برای شناسایی ،هدایت و حمایت از استعدادها و خی یتهای انسانی ،اجعرای
برنامههای تأمین اجتماعی با محور رار دادن توسعه بیمههای اجتماعی و حمایت از گعروههعای
آسیبپمیر و فراهمسازی تمهیدات ﻻزم برای توانمندی افراد با بهبود وضععیت ا تصعادی معورد
استفاده رار میگیردد

جمعبندی و پیشنهادها
منظر اسیمی توسعه ا تصادی یگانه و بنیادی بوده ه در نهایت از نگرشهای معمول خصوصعاً
در مبانی پایهای آن متفاوت استد هدف توسعه ا تصادی از منظر اسیمی دسترسی به رفاه عل
و جامر در جهان نونی و زندگانی اخروی استد شاخص توسعه انسانی ممکن اسعت بعه نظعر
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شاخصی همه جانبه و فراگیر به نظر آید اما به طور امل ابعل اعتمعاد و عافی بعرای سعنجش
توسعه انسانی در مف هوم اسیمی نیستد لما مناسعب اسعت تعا سعنجش سعطح توسععه انسعانی
شورهای اسیمی با استفاده از یک شاخص خاص توسعه انسانی اسیمی سنجیده شودد
در تفسیر اسیمی از مفهوم توسعه انسانی ،انسانها هم هدف توسعه و هم عامل توسعهانعد و در
یک جمله وشش برای دستیابی به توسعه از راه سرمایهگماری بر روی منابر انسانی بعا تأ یعد
بر ابلیتها و استعدادهای انسانی ،نه تنها ابل بول بلکه یگانه راه شکلگیری فرآینعد توسععه
بر مبنای عدالت ا تصادی استد از سوی دیگر ماهیت و چیسعتی ععدالت ا تصعادی بعر اسعا
آموزههای اسیمی ،استحقان و مسئولیت استد بنابراین ،عدالت ا تصعادی در اسعیم در اعطعای
استحقانها نمود عینی پیدا می ند و چون استحقان از وشش و انجام تکلیعف بعر معیخیعزد،
باید توان انسانها ،ابلیتها و استعدادهای آنها شکوفا شود تعا اینکعه عار و وشعش در سعطح
باﻻتری صورت گیرد و سرانجام استحقان گسعترش یابعدد بعه عبعارت دیگعر ،آمعوزش هدفمنعد
انسانها در زمینههای گوناگون مورد نیاز جامعه ،مهارت و ارایی آنها را افزایش معیدهعد و در
نتیجه هم بستر رشد ا تصادی فراهم شده و هم استحقان درآمدی آنها بیشتر میشودد بنعابراین
رفر فقر ،توزیر عادﻻنه درآمد و رشد ا تصادی در بستر توسعه نیروی انسانی شکل معیگیعرد و
بر این اسا

انسان از نظعر آمعوزههعای اسعیمی ،عامعل اساسعی و هسعته مر عزی اثرگعمار در

استخدام منابر طبیعی شمرده میشودد
در این راستا باید بعا اسعتفاده از معیارهعای اسعیمی شعاخصهعای جدیعدی معرفعی شعوند تعا
شورهای جهان در آن محورها ارزیابی شده و لما میتوان به مقایسعه پیشعرفت خداپسعندانه و
مردم ساﻻرانه شورها دست یافتد دم نخست برای طراحی این شاخصها ،شناخت معیارهعای
ارزیابی است ه در این مطالعه سعی شده تا شاخصهای توسعه انسانی اسیمی به طعور جعامر
معرفی و ارائه شوند و بنابراین به تععدیل شعاخص توسععه انسعانی بعا رویکعرد اسعیمی ایرانعی
پیشرفت پرداخته شده استد
همچنین این مطالعه دانشی یکﭙارچه از ادبیات توسعه مدرن و منابر اسیمی را ه ادر به ارائه
یک رویکرد جدیدی در بحث و اندازهگیری توسعه میباشد را برای بیان یک شعاخص لعی بعه
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در جدول ذیل نماگرهای تعیین ننده شاخص توسعه انسانی اسیمی و شاخصهای آن ،عه در
این مطالعه معرفی و دستهبندی شده است نشان داده شده است:
جدول  )7نماگرهای تعیینکننده شاخص توسعه انسانی اسالمی و شاخصهای آن
معیعارها

ارزشهای اخی ی

علم و معرفت

آزادی و دمو راسی ( رامت)
ارزشهای خانوادگی
آسیبهای اجتماعی
توسعه پایدار و حفظ محیطزیست
نشاط و شادابی

شاخصها
ایمان
وفای به عهد
عفو و گمشت
عدالت و انصاف
مشار ت فعال
معیشت حیل
انفان
همیاری
سواد و سطح تحصییت
مطالعه و تحقیق
اطیعات دینی
نوع و سطح فرهنگ
تفکر و بصیرت
وﻻیتپمیری
شاخص خانواده
شاخص حفظ نسل
هرا و مرا های اجتماعی
شاخص عمران و اصیم
اطمینان خاطر و آرامش روحی
رفاه پایدار
یفیت زندگی و توسعه
نشاط معنوی

تکنگاشت حاضر در پی آن است تا ضمن برشمردن خصوصیات توسعه انسعانی متععارف و نیعز
ارائه مدلی جدید برای سنجش توسعه ا تصادی در مفهوم اسیمی ایرانعی ،سعنجش جدیعدی از
توسعه انسانی تحت آموزههای اسیمی ارائه دهد ،این مطالعه مقدمهای بر این مسیر خواهد بودد
چالشهایی ه در ادامه این مسیر باید پاسخ داده شود:
 -1توسعه چارچو بر اسا

مقاصد برای محیط معاصر نیاز به تبیین بیشتری داردد

 -2تفسیر آیه و حدیث (فقط روایات معتبر در نظر گرفته شود) مربوط به اندازه گیعری توسععه
باید به صورت جامرتر انجام گیردد
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 -3یکﭙارچهسازی تمام اطیعات برای ساخت تعریف عملیاتی هر یک از م لفهها انجام شودد
 -4شناسایی شاخصهای مرتبط و شاخصهای مهمی ه برای اندازهگیری برخی از متغیرها در
دستر

نیستد

 -5در دستر

نبودن تعاریف جامر از مفاهیم ،نیعاز بعه تعیشهعای گسعتردهای از جسعتجوی

منابر مختلف در این زمینه میباشدد
 -6چالش عدم حمایت مالی از پژوهشهای اندازهگیری شاخصهای معرفی شدهد
همچنان ه بیان شعد چعالش هعای مهمعی در ایعن راسعتا وجعود دارد عه از مهعمتعرین آنهعا
یکﭙارچه سازی تمام اطیعات برای ساخت تعریف عملیاتی و شناسایی شاخص هعای مهمعی عه
برای اندازهگیری برخی از متغیرها در دستر

نیست؛ پاسخ مناسب به ایعن سع اﻻت معیتوانعد

منجر به می سازی شاخص توسعه انسانی اسیمی شودد

منابع
امام خمینی (ره) ،روما د ()1368د صحیفه نورد تهران :مر ز نشر و تنظیم آثار امام خمینید
اختر شهر ،علید ()1386د اسیم و توسعهد تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسیمید
اددر ،همایون ،فداتیتی ،سعیدهد ()1382د شاخص توسعه انسعانی -اخی عی شعورهای سعازمان
نفرانس اسیمی ()OICد ترجمه :ناصر جهانیان؛ فصلنامه ا تصاد اسیمی ،شماره 22-1 :1٠د
بزرگی ،محمدرضاد ()138٧د آسیبشناسی انحرافات اجتماعی از منظر اسیمد تعا معاه علعوم
اجتماعی ،شماره 1٠8-1٠1 :٧د
تودارو ،مایکلد ()13٧٧د توسعه ا تصادی در جهان اسیمد ترجمه :ﻏعیمعلعی فرجعادید تهعران:
موسسه عالی پژوهش و برنامهریزید
توتونچیان ،ایراد ()13٧9د پول و بانکداری اسیمی و مقایسه آن با نظعام سعرمایهدارید تهعران،
انتشارات موسسه فرهنگی و هنری توانگراند
دیالمه ،نیکو و برادران حقیر ،مریمد ()1389د مفهوم رشد و توسعه انسعانی در دیعدگاه اسعیم و
ﻏر د پژوهشهای علم و دین ،شماره ٧1-45 :2د
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خلیلیععان اشععکمری ،محمععدجمال و عسععکری ،اسععمد ()1394د جایگععاه رامععت و آزادگععی در
پیشرفت انسانی از دیدگاه اسیمد فصلنامه ا تصاد اسیمی ،شماره 64-33 :59د
خلیلیان اشکمری ،محمدجمالد ()138٧د شاخصهای توسعه انسانمحور در جامععه مطلعو و
آرمانی اسیمد فصلنامه ا تصاد اسیمید شماره 28د
خلیلیان اشکمری ،محمدجمالد ()1381د فرهنگ اسیمی و توسعه ا تصادید م :موسسعه امعام
خمینی (ره)د
خلیلیععان اشععکمری ،محمععدجمال و عسععکری ،اسععمد ()1394د جایگععاه رامععت و آزادگععی در
پیشرفت انسانی از دیدگاه اسیمد فصلنامه ا تصاد اسیمی ،شماره 59د
خلیلیان اشکمری ،محمدجمال و جوشقانی نائینی ،سیدحمیدد ()1393د شاخصهعای پیشعرفت
علمی و معرفتی انسان از دیدگاه اسیمد فصلنامه ا تصاد اسیمی ،شماره 54د
روماﻻمینی ،محمودد ()13٧9د زمینه فرهنگشناسید تهران :نشر عطارد
سنچولی ،زینبد ()1391د مفهوم آزادی انسان از نظر اسیم و عرآند تعا چهعارمین نشسعت
اندیشههای راهبردید
سن ،آمارتیاد ()1381د توسعه به مثابه آزادید ترجمه وحید محمودید تهران :انتشارات دستاند
صفار ،محمدجوادد ()13٧٧د آشنایی با عانون اساسعی جمهعوری اسعیمی ایعراند تهعران :مر عز
آموزش مدیریت دولتید
طباطبایی ،سیدمحمدحسیند (141٧ن)د المیزاند م :انتشارات جامعه مدرسیند
عیوسی ،محمودد ()13٧9د مقایسه مبانی نظری و اهعداف توسععه ا تصعادی در اسعیم و ﻏعر د
پایاننامه ارشناسیارشدد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ،مد
فراهانیفرد ،سعیدد ()1385د محعیط زیسعت :مشعکیت و راههعای بعرونرفعت از منظعر اسعیمد
فصلنامه ا تصاد اسیمی ،شماره 122-93 :22د
لینی ،محمد بن یعقو د ( )13٧5د اصول افید ترجمه محمدبا ر مرهاید م :نشر اسوهد
لیثی واسطی ،علی ابن محمدد ()13٧6د عیون الحکم و المواعظد م :دارالحدیثد
میسرا ،پراسادد ()1364د برداشتی نو از مسائل توسعهد ترجمه حمید فراهانیرادد گزیده مسعائل
ا تصادی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه ،شماره 46د
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مجلسی ،محمدبا رد (14٠3ن)د بحاراﻻنوارد بیروت :دارإحیاء الترا العربید
موسسه آل بیت14٠6( ،ن)د الفقه المنسو الی اﻻمام رضا(ع) ،مشهد ،موسسه آل البیت (ع)د
محد نوری ،میرزا حسیند ( 14٠8ن)د مستدرک الوسائلد م :موسسه آل بیت (ع)د
محمدی ،حسیند ()1392د سرمایه اجتماعی و شاخص هعای مهعم آن در عرآن عریمد دومعین
نفرانس الگوی اسیمی ایرانی پیشرفت مفاهیم ،مبانی و ار ان پیشرفتد مجموعه مقعاﻻت (ص
)1361-1335د تهران :مر ز الگوی اسیمی ایرانی پیشرفتد
مصبام یزدی ،محمدتقید ()13٧9د آموزش فلسفهد تهران :چاپ و نشر بینالمللد
مر ز الگوی اسیمی ایرانی پیشرفتد دبیرخانه نشست اندیشعههعای راهبعردید ()1389د تعا
نخستین نشست اندیشههای راهبردی الگوی اسیمی ایرانی پیشرفتد تهراند
مععروی سععماورجی ،علععید ()1388د شععاخص توسعععه انسععانی از دیععدگاه اسععیمد پایععاننامععه
ارشناسیارشدد دانشگاه امام صادن (ع) ،تهراند
نقیپورفر ،ولیا د ()138٧د پژوهشی پیرامون تدبر در رآند م :انتشارات اسوهد
نقیپورفر ،ولیا و احمدی ،محمدرضعاد ()138٧د فصعلنامه ا تصعاد اسعیمی ،شعماره -69 :31
1٠1د
نقیپورفر ،ولیا و احمعدی ،محمدرضعاد ()138٧د شعاخصهعای ا تصعادی توسععه انسعانی از
دیدگاه اسیمد فصلنامه ا تصاد اسیمی ،شماره 31د
یوسفی ،احمدعلید ()1384د عدالت ا تصادید فصلنامه ا تصاد اسیمی ،سال پنجم112-95 :د
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