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 با رويکرد اسالمي« شاخص جهاني شادي»انتقادي  تحليل

 دانشجوي دکتري علوم اقتصادي در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال/  ساجد صمدي قرباني sinsadkd@gmail.com 
 mtoghyani@gmail.com استاديار دانشگاه اصفهان/ مهدي طغياني 

 51/33/5030ـ پذيرش:  30/30/5030دريافت: 

 دهيچک

است. اينن شناخص « شاخص جهاني شادي»اي مورد استفاده براي ارزيابي پيشرفت جوامع، هخصترين شاجديديکي از 

نماگر اصلي همچون سرانه توليد ناخالص داخلني، حماينت اجتمناعي، اميند بنه  7براي سنجش سطح شادکادمي افراد از 

نمايد. در اين مقاله، بنا اسنتفاده از طر استفاده ميفساد و آسايش خا خاوت، ادراکزندگي سالم، آزادي در انتخاب زندگي، س

روش تحليلي، به بررسي انتقادي اين شاخص با رويکرد اسالمي و ارزيابي توانايي آن جهت ارزينابي سنطح شنادکامي در 

هاي پژوهش، شاخص جهاني شادي از جهت تعريف مفهنوم شنادي و نشنا  و پردازيم. بر اساس يافتهجوامع مسلمان مي

به عنوان ين  ابنرار  تواندميهاي اسالمي سازگاري ندارد. از اين رو، اين شاخص نهاي پيشنهادي با آموزهمؤلفهن همچني

هنا اراهنه نمايند. تندوين قابل اعتماد تصوير درستي از سطح شادکامي در جوامع اسالمي و در نتيجنه مينران پيشنرفت آن

هاي اسالمي شادکامي، و اراهه شاخص ترکيبي جديندي بنراي شاخص شادي در رويکرد اسالمي مستلرم استخراج مؤلفه

 سنجش آن است.

  هاي اسالمي شادي.هاي توسعه، شاخص جهاني شادي و مؤلفهها: توسعه، شاخصکليدواژه

 .JEL: O29 ،D6 ،P4بنديطبقه
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 مقدمه

قابنل طنر   مهنم سؤالاين  . با اين وجود،يافت افرايش کشورها بيشتر در سرانه درآمدبيستم  قرن دوم نيمه طول در

 بنود کنه بنا اولين کسي 5استرلين داشته است؟ ريچارد شادي را نير به همراه افرايش ،درآمد در رشد آيا ايناست که 

پاسن  منفني  سنؤالبنه اينن ، «بخشند؟آيا رشد اقتصنادي سرنوشنت انسنان را بهبنود مي»با عنوان  ايانتشار مقاله

دو برابنر  بنا وجنود، 5379تنا  5392هاي داد که در اياالت متحده، طي سال (. وي نشان5، ص 1332 هوون،داد)ون

طني دوره منوکور  ،اسنترلين هايبنا به يافته (.مانده است )همان شدن درآمد سرانه، شادي در همان سطح قبلي باقي

وي بعدها با تعميم مطالعه خود به ساير کشورهاي جهان نشنان داد «. اند، ولي شادتر، نه!تر شدهها ثروتمندآمريکايي»

تنناق  »بنه شنده از سنوي او مطر  کشورهاي جهان نينر برقنرار اسنت. اشنکالساير که رابطه بيان شده در مورد 

 .  معروف شد« استرلين

عننوان  جوامنع بنا يافتگيتوسنعه يابينارز يدر فضا يديات جديد ادبيساز تول، بسترتناق  مورد ادعاي استرلين

  در يتشنک ، برخني از محققنان بنهنياسنترل ين مقالنهيد. بعند از انتشنار اولنيگرد« جامعه ياندازه سطح شادکام»

 دردا کنرد کنه ينادامنه پ يين رونند تنا جنايناي مورد استفاده وي براي تفسير مشاهدات تاريخي پرداختند. هامالک

 ،نموننه يل شده اسنت. بنرايان توسعه در جهان تبديمتول يجد يهااز دغدغه يکيبه  يدر موضوع شاياخ هايسال

در جوامنع، آن را بنه عننوان  ير ضرورت بناال رفنتن سنطح شنادکامب تأکيدپرداز معروف توسعه با هيا سِن نظريآمار ت

؛ نخسنت ددانمياز دو جهت مهم  را يپرداختن به موضوع شاد سن داند.ي، مخود توسعه يدستاورد استفاده از الگوها

 کنندمي منا بنه اهندافمان را فنراهم يابيدست يبرا يشواهد يکه شادنيگر ايعملکرد انسان است و د يکه شادنيا

 (.501ص ، 1350،داريتوسعه پا ياشبکه يهاحل)سازمان راه

سنازي در شاخصگيري نهضنت گرفته در بررسي تناق  استرلين، همرمنان بنا شنکلهاي صورتتالش

شناخص »، «1هنوونشاخص شنادي ون»هاي متعددي براي سنجش شادي شد. جهان، باعث معرفي شاخص

از اينن « 2شاخص جهناني شنادي»و « 0شاخص زندگي بهتر»، «9شاخص شادي ناخالص ملي»، «0سياره شاد

برخني نهادهناي يافتگي کشنورها توسن  هاي مربور به عنوان مالکي براي ارزيابي توسعهقبيل است. شاخص

يافتگي قنرار بندي کشورها از نظنر سنطح توسنعهفعال در عرصه مديريت توسعه طراحي گرديده و مبناي رتبه

 دهد.گيري شادي را به اختصار نشان مي، سير تکامل ادبيات مربو  به اندازه5اند. جدول شماره گرفته

 شادي شده براي سنجش ميزانمعرفيهاي شاخص :1جدول 

 مؤلفه هاي تشکيل دهنده تعداد نماگرها طراح سال نام شاخص

شاخص شادي 

 ون هوون
1891 

 هوونون

)استاد هلندي روانشناسي 

 اجتماعي(

 نماگر 1
 شدهتعديل شادي و نابرابري زندگي، نابرابري شاد هايشادي، سال متوسط

 شادي

شاخص سياره 

 شاد
 محيطي زيست رثاآشده و زندگي، رفاه تجربه به اميد نماگر 3 بنياد اقتصاد نوين  انگلستان 6002
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 مؤلفه هاي تشکيل دهنده تعداد نماگرها طراح سال نام شاخص

شاخص شادي 

 ناخالص ملي
 مرکز مطالعات بوتان 6010

نماگر و  33

 8متغير در  161

 بُعد

سالمت روان، تندرستي، تحصيالت، تنوع فرهنگ، استفاده از زمان، 

آوري و تاب و محيطي زيست جامعه، تنوعحکمراني خوب، سرزندگي 

 استانداردهاي زندگي و...

شاخص زندگي 

 بهتر
6011 

 و اقتصادي همکاري سازمان

 OECDتوسعه 

 11نماگر در  00

 بُعد

-کار سالمت، تعادل مسکن، وضعيت عايدي، شرايط و ثروت، شغل و درآمد

حکمراني،  و مدني اجتماعي، مشارکت ها، ارتباطاتمهارت و زندگي، آموزش

 شخصي و آسايش خاطر و... زيست، امنيت محيط کيفيت

شاخص جهاني 

 شادي

6016 

 دانشگاه زمينمؤسسه 

کلمبيا با همکاري چند مرکز 

 ديگر

 نماگر 8
متوسط شاخص شادي )با استفاده از تکنيک نردبان زندگي(، رضايت از 

 زندگي، عواطف مثبت، عواطف منفي، خالص عواطف و...

6010 
اي هاي شبکهحلسازمان راه

 SNSDتوسعه پايدار 

نماگر اصلي و  7

 متغير 16

 در آزادي سالم، زندگي به اميد اجتماعي، حمايت داخلي، ناخالص توليد سرانه

 فساد و آسايش خاطر از ادراک ها سخاوت، زندگي، انتخاب

در زميننه سننجش  هان شناخصين و معتبرتنريدترياز جد يکي «يشاد يشاخص جهان»، باال يهاان شاخصيدر م

. مرکنر دينگرد ي( طراحنSDSNدار )ينتوسعه پا ياشبکه يهاحلتوس  سازمان راهن شاخص ي. اشادي جوامع است

و در  553ران را در رتبنه ين، ايجهان به لحاظ سطح شناد يکشورها يبندن گرارش خود ضمن رتبهيتردر تازه مربور

 ه است. جهان قرار داد ين کشورهايترنيزمره غمگ

ن سنؤال پاسن  خواهند داد کنه ين، بنه اشاخص جهاني شادي دهندهليتشک ينماگرها يش رو با بررسيمقاله پ

ن ينا يبنرا«. د؟ننداربنر آن و عناصر مؤثر  يبا نگاه اسالم به شادچه نسبتي  شاخصاين  دهندهليتشک يهامؤلفه»

ل ينات بنه تحلينات و روايناز آ يمنندبا بهره پردازيم. در ادامهميايران  ابتدا به معرفي اين شاخص و بيان رتبه،منظور

 .پردازيممي يکرد اسالميبا رو ن شاخصيکار رفته در ابه ينماگرها يانتقاد

کنار رفتنه در طراحني هبن يهناکرديرومباني و د توجه به ينمايشتر مشخص ميش رو را بيآنچه ضرورت مقاله پ

دلينل عندم اسنتفاده از  يشناد ين گرارش جهنانيدر آخر (1350)ارانشو همک 7ساکس يجفرشاخص شادي است. 

کنه نينم؛ از جمله اينکرد استفاده هاشاخص ساير از يليدال به ما نمايد:هاي شادي را اين گونه بيان ميساير شاخص

 يهنامالکن يو بننابرابنوده متفناوت  خود يمال انيحام اهداف و ياسيس منافع به وابسته موجود يهاشاخص ياجرا

 ي. اگنر بنرا(51، ص 1350، دارينتوسعه پا ياشبکه يهاحلسازمان راه)روند يبه شمار نم جوامع يابيارز يبرا يخوب

دهننده ليتشنک يهاموجنود اسنت، مؤلفنه يهامشترک با طراحان شناخص يفکر يمبان يکه دارا ي  نهاد غربي

 يهابنا طراحنان شناخص يمنوارد متضناد يمتفاوت و در برخ يفکر يما که مبان يت دارد، براياهم يشاخص شاد

 ابد. ييم ها اهميت بيشترين شاخصيبه کار رفته در ا ينماگرها يل انتقاديم، تحليموجود دار

 يشاد يشاخص جهان

 1351ن بنار در سنال يدر کشورها،اول يسطح شاد يريگاندازهشاخص ن يدتريجدبه عنوان  «يشاد يشاخص جهان»

مدرسنه  ي، مرکر عملکنرد اقتصناد3کانادا شرفتهيپ قاتيتحق مؤسسه يبا همکار 8ايکلمب دانشگاه نيزممؤسسه توس  

« يشناد يگرارش جهان»عنوان گرارشي را با  ،شد. طراحان شاخص يطراح 55امارات رقابت يو شورا 53اقتصاد لندن
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 اي همچنونرش  محققنان برجسنتهمنتشر نمودند. در تدوين اين گرا جهان يکشورها ي سطح شاديبندرتبه جهت

 يسنياقتصاددان انگل) 50ارديال چاردي، ر(کانادا شرفتهيپ قاتيتحق مؤسسه ر يمد و يياقتصاددان کانادا) 51ول يهل جان

 ري، مندييکنايسناکس )اقتصناددان آمر يو جفنر (مدرسه اقتصاد لندن ياقتصاد عملکرد مرکر در رفاه برنامه ريو مد

 .نقش داشتندسازمان ملل(  کل ريدب ژهيو مشاور و ايکلمب دانشگاه در نيزممؤسسه 

د در ينجد يتيري  نهناد مندينس يسازمان ملل متحد اقدام بنه تاسن ،يشاد ين گرارش جهانيپس از انتشار اول

 يجفنر گواشت. انتصناب« ردايتوسعه پا ياشبکه يهاحلسازمان راه»ت توسعه جهان نمود و نام آن را يريعرصه مد

 د. سناکس بنا اسنتفاده ازينن گرارش گردير تکامل و انتشار ايدر س ين سازمان نقطه عطفياست ايساکس به سمت ر

 . بنر اينن اسناس،ن گنرارش نمنوديانتشار ا يدار را متوليتوسعه پا ياشبکه يهاحلسازمان راه ت سازمان ملل،يظرف

ننه يدر زم يالمللننين گنرارش بين و بنه روزتنريتنربا استفاده از اعتبار سازمان ملنل بنه معتبر يشاد يشاخص جهان

 د.يل گرديتبد يران خوشبختيجهان بر اساس م يکشورها يبندو رتبه يشاد يريگاندازه

نير  1350و  1350هاي دو مرتبه ديگر در سالگرارش شادي اي توسعه پايدار، هاي شبکهحلسيس سازمان راهأپس از ت

بندي کشنورها بنر و رتبه ،شاخص جهاني شاديهاي مؤلفه ، معرفيبيان اهميت پرداختن به شادي . اين گرارش بهمنتشر شد

 .59پردازدميزمينه هاي پيش رو در اين افقو  گيري شادياندازه جهان در زمينه آخرين دستاوردهاي علمي، اساس

 يشناد يريگمتنداول انندازه يهارگرفته از همان مؤلفهجهاني شادي بگرارش  نسخه اول يشنهاديپ يهامؤلفه

ن گنرارش ينا 1350اسنت؛ امنا در سنال  يت از زنندگيرضنا و ،ي، شاخص شنادينردبان زندگ سؤالر پاس  به ينظ

 ،(socialsupport)ياجتمناع حمايت داخلي، ناخالص توليد سرانهي مربور اراهه داد. هابندي جديدي از نماگرها و مؤلفهدسته

 ،(freedom to make life choices)يزننندگ انتخنناب در يآزاد ،(healthy life expectancy)سننالم يزننندگ بننه ديننام

و عواطننف  (Positive Affect)عواطننف متبننت، (perceptions of corruption)دفسننا ادراک ،(generosity)سننخاوت

 .  پيشنهادي جهت سنجش شاخص جهاني شادي است مؤلفه، هشت (Negative Affect)يمنف

شنش مؤلفنه اول  يبر مبنا 1351 تا 1353 يهاسال در طول را جهان يکشورها ،1350 گرارش جهاني شادي

بنر اسناس کشورها محاسبه نموده اسنت.  يبرخ ير براي( را نيگر )عواطف متبت و منفينموده و دو مؤلفه د يبندرتبه

 .را به خود اختصاص داده است 550ايران از نظر شاخص جهاني شادي رتبه  ،1شماره  جدول

 (6016-6010هاي در سال شاخص جهاني شادي ايران و برخي کشورها :6جدول 

 ازيامت در جهان يرتبه شاد کشور فيرد  ازيامت در جهان يرتبه شاد کشور فيرد
 19917 100 عراق 9  79283 1 دانمارک 1
 19010 113 افغانستان 8  79200 6 نروژ 6
 09686 91 پاکستان 10  79177 2 کانادا 3
 09121 29 هيروس 11  79096 17 کايآمر 1
 29021 13 ژاپن 16  29190 33 عربستان 0
 39069 100 نيبن 13  09310 77 هيترک 2
 69832 102 توگو 11  19213 110 رانيا 7

 Word Happiness Report 2013منبع: 

 بندي شاخص جهاني شادي کشورها منتشر شد. در اينن گنرارش،از رتبه ي، نسخه جديد1350در سال  ،دو سال بعد
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 ينماگرهنا ،1350شنده در گنرارش  يجهان بر اساس شش مؤلفه طراح يکشورها يبندرتبه يرسانعالوه بر به روز

 جديند برداشنتي ديگنر از مؤلفنه رسند کنهي. بنه نظنر ماضنافه شند« ش خاطريآسا» يريگاندازه يبرا ي نيرديجد

برداشنتي  ش خناطريآسنا يبرادر اين راستا،  دارد. ،يقبل يهادر پژوهشپيشنهادي  يعواطف متبت و منف يهامؤلفه

 .ها اراهه شده استمشابه مفهوم رفاه انساني در ساير شاخص

 6010شاخص جهاني شادي ايران و برخي کشورها در سال  :3جدول 

 ازيامت در جهان يرتبه شاد کشور فيرد  ازيامت در جهان يرتبه شاد کشور فيرد
 19277 116 عراق 9  79097 1 سيسوئ 1
 39070 103 افغانستان 8  79021 6 سلنديا 6
 09181 91 پاکستان 10  79167 0 کانادا 3
 09712 21 هيروس 11  79118 10 کايآمر 1
 09897 12 ژاپن 16  29111 30 عربستان 0
 69802 107 يبروند 13  09336 72 هيترک 2
 69938 109 توگو 11  19292 110 رانيا 7

 Word Happiness Report 2015منبع: 

 شناملف شنده و ينتعر« يتجنارب منفن»و « تجارب متبت»ش خاطر در دو گروه يآسا يشده برا يطراح ينماگرها

ل تجنارب يندر ذ يدلبسنتگو شن،،  در تيامن دن، احساسيخواب بردن، خوب خنده، لوت و ، لبخنديشاد ينماگرها

بنر . شنودمي يل تجنارب منفنين، اسنترس و درد در ذيغصه، افسنردگ و بودن، غم خشم، نگران يمتبت و نماگرها

، جايگناه صند و دهنم را بنه خنود 1350 يشناد يگرارش جهانبندي ايران در رتبه، 0شماره جدول اساس اطالعات 

  .نمايدمي انيب را نحوه محاسبه آنو ن گرارش، يا يشنهاديپ يهامؤلفه 9اختصاص داده است. جدول شماره 

 و نحوه محاسبه آن 6010 شاخص جهاني شادي ها و نماگرهايمؤلفه :1جدول 

 نحوه محاسبه مؤلفه فيرد

1 
 ديتول سرانه
 يداخل ناخالص

بر تعداد  يد ناخالص داخليتول که از تقسيم است کشور کي در نفر هر متوسط درآمد ،يداخل ناخالص ديتول سرانه
 د.يآيت کشور به دست ميجمع

 ياجتماع تيحما 6
 اگر» که شودمي محاسبه گالوپ جهاني مؤسسه  توسط زير سؤال به پاسخ از آمده دست به هايداده ميانگين از نيز نماگر اين

 «نه؟ يا کنند کمک شما به داريد، نياز آنها به که زمان هر ندتوانمي دوستانتان يا خويشاوندان آيا بوديد، مشکل دچار شما

 سالم يزندگ به ديام 3
 ،(WHO) يجهان بهداشت سازمان اطالعات اساس بر تولد هنگام در سالم يزندگ به ديام يزمان يهايسر
 به ديام يزمان يهايسر. شودمي محاسبه مقاالت منتشر شده در قالب يآمارها و (WDI) يجهان توسعه يهاشاخص

 .شودمحاسبه ميدر هر کشور  يد به زندگيام به ميزان سالم يد به زندگياممقدار  ازتقسيم يزندگ

1 
 انتخاب در يآزاد

 يزندگ
شما در  ايآ» گردد کهيگالوپ محاسبه م يجهان مؤسسه توسط  سؤال نيا به پاسخ يمل نيانگيم ازاين نماگر 

 «ا نه؟يد يهست يد راضيکنيخود انتخاب م يزندگ يتان از آنچه آزادانه برايزندگ

 سخاوت 0
 کي به را يپول گذشته ماه در شما ايآ» که سؤال نيا به پاسخ از يمل نيانگيم ونيرگرس يماندهيباق ازاين نماگر 

 مورد نظر است.   و نه ميزان آن ن نماگر دفعات کمکيدر ا .ديآيبدست م« د؟يااهدا کرده هيريخ مؤسسه

 فساد ادراک  2
عبارتند  سؤالآيد. اين دو به دست مي نظرسنجي گالوپ مؤسسه سؤال دو هاي بدست آمده ازپاسخ ميانگين از ن نماگراي

 فساد ادراک «. نه؟ يا کار وجود دارد و کسب در گسترده فساد آيا» .6ً؛ «نه؟ يا وجود دارد دولت گسترده در فساد آيا» .1از: 
 آيد.به دست مي ،هابه سؤال از ميانگين امتيازات پاسخ دهندگان شودمياطالق از فساد که به ادراک جامعه 

 ش خاطريآسا 7
 خوب بردن، لذت خنده، و لبخند ،يشاد يند نماگرهاياز برآ« زمان صرف شده» يهايبا استفاده از نظر سنجن مؤلفه يا

 ،يافسردگ غصه، و غم بودن، نگرانخشم،  و مثبت تجارب ليذ در يدلبستگ شب و در تيامن احساس دن،يخواب
 د.يآيبدست م يمنف تجارب ليذ در درد و استرس

 Word Happiness Report 2015منبع: 
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 «يشاد يجهان شاخص»  يهامؤلفه يانتقاد ليتحل

، تبيين رويکرد اسالم نسبت به شنادي و تفناوت آن بنا «يشاد يشاخص جهان» يها  از مؤلفهيل هر يتحل قبل از

  ارزش ين يول ،ش قرار گرفته استيمورد ستا ياسالم يهادر آموزه« يشاد»گرچه  .متعارف ضروري استرويکرد 

منندي از شنادي بيشنتر بنه معنناي سنت و بهرهين يارزش مطلقنشنادي  ،. در نگاه اسنالمديآيمنمطلق به حساب 

 .  بودن افراد نيست سعادتمندتر

 «يمتوسن  شناد»نمناگر  قرار دهد. به طور نموننه، تأثيرتواند نماگرهاي آن را تحت در تفسير شادي مي  تفاوت

 ،شنودميجهان محاسنبه  يهمه کشورها گالوپ براي يجهانمؤسسه توس   50ي  نردبان زندگيکه با استفاده از تکن

  جامعنه در يناگنر اکتنر افنراد  اگر،به ميران شادي طراحي شده است. بر اساس اين نم يغرب يبر اساس نگاه خنتا

تفناوتي  ،در اينن نمناگرافته خواهد بود. يتوسعهن جامعه يبدهند، ا ييازات بااليد؟ امتيکه چقدر شاد سؤالن يپاس  به ا

دن ينا دينگنران يکنردن د جاد شده از شاديا يشاد و يا مشروبات الکليمواد مخدر  شده از مصرفميان شادي ايجاد

و  يعدم توجه به خواستگاه شنادترين نقطه ضعف شاخص شادي، که مهم رسديبه نظر م دارد.وجود ن مناظر سرسبر

 باشد. مي مطلق يهااحتساب آن در زمره ارزش

 يداخل د ناخالصيتول . سرانه5

ن ينجوامنع اسنت. ا يافتگيتوسنعهران ينمحاسنبه م يِميقند يارهناياز مع يکي« يد ناخالص داخليسرانه تول»نماگر 

 سنجش سطح رفناه يساده برامعياري ، آيدبدست مي« تيجمع تعداد بر يداخل ناخالص ديتول ميتقس»شاخص که از 

. وجنود نندارددر جوامنع  ين نماگر و سنطح شنادين ايب يداريرابطه معن بر اساس مطالعات اخير،. افراد جامعه است

د ناخنالص ين، سنطح تولاخينر دو دهنهاست کنه در  گونه که بيان شد، حاکي از آن، آننيچارد استرليرنتايج بررسي 

 است. ماندهباً ثابت ين کشور تقريمردم ا يسطح شاد يدو برابر شده، ولکا ياالت متحده آمريدر ا يداخل

 فرمايند:، در نقد اين نماگر مييمقام معظم رهبر

ي نشـانه توانـدميبه تنهـايي ن –يعني درآمد عمومي يک کشور  –افزايش درآمد ناخالص ملي 

. اگر درآمد ملي بسـيار باالسـت، امـا شودميپيشرفت باشد؛ بايد ديد اين درآمد چگونه تقسيم 

ي هـوا عـده خوابند و با گرماي چهل و دو درجههايي شب توي خيابان ميتوي همين کشور آدم

اي، عـهاين معنايش اين است که اينها سرپناه و جا ندارنـد. اگـر در جام... .ميرندشان ميزيادي

کنند يا بايد چهارده ساعت در روز کار کننـد تـا هايي وجود دارند که بي سرپناه زندگي ميانسان

نان بخور و نمير پيدا کنند، درآمد ناخالص ملي ده برابر ايني هم کـه امـروز هسـت باشـد، ايـن 

 (.1399 ،اي)امام خامنهستپيشرفت ني

اند، در رويکرد اسالمي نير وجود رابطه مستقيمي بين درآمند کردهوارد  رنماگن يها به ايکه غرب ياز انتقاداتنظر صرف

بنودن در را شاد مؤمن يهايژگيو يکي از، خطبه معروف همام)ع( در  يعل ،نمونه يبرا. ش نيستپويرقابل و شادي 
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اسنت کنه ... بنا  يهمام مؤمن کسن ياهُو ... مَسرورٌ بِفَقرِه:  الْمُؤْمِنُ هَمَّامُ، يَا»ند: يفرمايحضرت م .دانندمين فقر يع

موجن، غنم و  لرومناً ،ياز نظر اسالم فقر و ننادار(. 187، ص 530 خطبة البالغه، )نهج «ر است، شاد استينکه فقيا

و افنرودن آن، بنه  ينگهندار يدسنت دادن آن، و تنالش بنرا ازبه ثروت و ترس از  يست؛ بلکه گاه دلبستگياندوه ن

 (.08، ص 5035 ي،ننده است )محمدش از فقر، نگران کيمرات، ب

 يياما تواننانمايند،را نفني مي يا جوامع و سنطح شنادين سطح درآمد افراد يم بياسالم وجود رابطه مستقهرچند 

بناال رفنتن سنطح درآمند  بيان ديگر، هرچنند . بهداندرا ضروري مي افراد تحت تکفل هر فرد ين مخارج ضروريتأم

جناد انندوه و يموجن، ا نينر ازينبرخوردار نبودن از حداقل درآمد مورد ن يول ،شودميلروماً منجر به شادتر شدن افراد ن

د ينکل : فقنرالبُؤس المَسکَنَةُ مِفتا ُ»ند: يفرماي ميتيامام رضا )ع( در حد .خواهد شد فرد مسلمان يکاهش سطح شاد

 (.  137 ، ص18،  5022حلي، عالمه ) «است يبدبخت

ر سنطح بنبه عنوان عوامنل منؤثر  نير« انباشت مال»و ، «يبدهکار»ر ينظ يگريد يهامؤلفه ،يمنابع اسالمدر 

 .52استافراد معرفي شده يشادکام

 ياجتماع تي. حما2

 مشنکل دچنار شنما اگنر»: کنه سنؤالن يبه ا هاپاس  نيانگيم از «يت اجتماعيحما»شده، نماگر ف اراههيمطابق تعر

 شنودمي محاسنبه «ننه؟ اين کننديم کم  شما به د،يدار ازين آنها به که زمان هر دوستانتان اي شاوندانيخو ايآ د،يشد

بر اساس اينن نمناگر، احسناس افنراد در منورد امکنان  .(59، ص 1350 ، داريتوسعه پا ياشبکه يهاحل)سازمان راه

 .داردکم  ديگران با سطح شادي فرد رابطه متبت 

 مورد توجه قرار گرفته اسنت. يشاد يهااز مؤلفه يکيبه عنوان  «يت اجتماعيحما»در منابع اسالمي نير 

پيامبر اسنالم  ،شود. براي نمونهمي کنندهفرد کم کم  به ديگران باعث افرايش سطح شادي  ،از نظر اسالم

 وَاآلخِنرَ:: هنر الندننيا کُرَبُ عَنهُ اللَّهُ فَرَّجَ لِمُسلِمٍ، فَرَجاً يَدِهِ عَلى اللَّهُ أجرَى مَن»فرمايند: )ص( در اين زمينه مي

 وى از را آخنرت و دنينا انندوه خداونند، آوَرَد، پديند مسنلمانى براى را گشايشى وى، دست به خداوند که کس

  (.082 ، ص5151 ،  5071 طوسي،) «زدايدمى

گيرد. انتظنار در شاخص جهاني شادي، محاسبه حمايت اجتماعي تنها با سنجش انتظارات افراد صورت مي

تواند نماگر مناسبي بنراي سننجش مينران شنادي باشند. در رويکنرد اسنالمي، فرد براي دريافت حمايت نمي

نموننه،  يبنرا شنود.ميران تحقق حمايت اجتماعي در عمل سننجيده مني، هيجاد شده در فرد بر پايا يشادکام

از يندر موقنع ن يول ،«ت دوستانم خواهم بودياز، مورد حمايدر همه موارد ن» عنوان دارد که يممکن است فرد

را در گران ياز د توان تعداد دفعات دستگيريمي ياسالمشادي در محاسبه شاخص  اش نکنند.ياريدوستانش 

 .محاسبه ميران حمايت اجتماعي محاسبه نمود
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 سالم يزندگ به دي. ام9

 بهداشنت سنازمان اطالعنات اسناس بنر يزمنان يهايبه صورت سنر در هنگام تولد، «سالم يد به زندگيام»نماگر 

 شنودمي محاسنبه ،مقناالت قالن، در شنده منتشر يآمارها و( WDI) يجهان توسعه يها شاخص ،(WHO) يجهان

 و بنا بررسني وضنعيت نمناگر بنر اسناس اسنتقرا ن ين(. ا59، ص 1350 ،داريتوسعه پا ياشبکه يهاحل)سازمان راه

 .شودمي  جامعه به طول عمرشان محاسبه ياندازه طول عمر سالم افراد  ،از نسبتگوشته يهانسل

کنه  ياد جامعنهيچرا با»که:  قابل طر  است سؤالدر اين زمينه اين طول عمر است.  ،ن نماگريدر ا يعنصر اصل

 ينظنر يمبنان يبنا بررسن« کنند؟يم يباشند که افراد آن کمتر زندگ ياشادتر از جامعه ،کننديشتر عمر ميافراد آن ب

شناخص  يهان مؤلفنهيدر بن يين نماگرهنايسب، قرار گرفتن چنن يستياليماتر يهام که نگاهيابيين شاخص در ميا

ل عمنر بيشنتر و در نتيجنه طنو شنتريب يهناداشتن انتخاب هب يسطح شاد بر اين اساس،افرايش. شده است يشاد

 مرتب  شده است.

ينا  13ندارد کنه در سنن  يش فرقيبرا ،کند عملن يد يدهايدها و نبايبر اساس با ياگر فرددر رويکرد اسالمي،

مانند ين مينا به اين دنيند، رحلت از ايبيا نمين دنيرا محدود به ا يفرد مؤمن که زندگ ي. براا برودياز دنسالگي  513

 ،نموننه ي. بنرااهميت بسنراهي دارد يت گوراندن زندگيفيک ود. از نظر اسالم،بر يگرياتاق د  اتاق به ياز  يکه فرد

 :دارديمکارم االخالق خطاب به خداوند متعال عرضه م ياز دعا يامام سجاد )ع( در فراز
 تـا! بارالهـا :کَيْإِلَ يفَاقْبِضْْ ِ طَانِيلِلشَّ مَرْتَعاً يعُمُرِ کَانَ فَإِذَا طَاعَتِکَ، يفِ بِذْلَةً يعُمُرِ کَانَ مَا يعَمِّرْنِ وَ

 عمـرم هرگـاه و فرمـا برخوردار عمر طول نعمت از مرا گردديم مصروف تو اطاعت در عمرم که يزمان

 (.83، ص 60دعاى ،هيفه سجاديده )صح انيپا آن به شود طانيش چراگاه

در مننابع ولي ست؛ ياز طول عمر و سالمت ن يبرخوردار يعدم تالش برا يبه معن توجه به کيفيت عمر، البته

اسنالم ، با اينن وجنود است.تأکيد شده سالم  ياز طول عمر و زندگ يمندبهره يهانهيعوامل و زمبر  ياسالم

ش طول عمنر و سنالمت يافراتأکيد زيادي بر استفاده از خوراک مناس، و رعايت بهداشت دارد؛ اموري که در 

 مؤثرند.افراد 

 فساد و ادراِک يزندگ انتخاب در ي. آزاد1و9

 ،دينکنيم انتخناب خنود يزندگ يبرا آزادانه چهآن از تان يزندگ در شما ايآ» سؤال، از پاس  به يبه ترت دو نماگرن يا

، «ينردبنان زنندگ سنؤال»  ينبر اساس تکن ،«نه؟ اي دارد وجود دولت در گسترده فساد ايآ»و « نه؟ اي ديهست يراض

 .شوندمي محاسبه

ن عوامنل در ينارقابنل انکنار يغت يناهم، حناکي از «فسناد»و « يآزاد»نه يات موجود در زميات و روايآ يبررس

بنه فرزنند خنود امنام  يان )ع( در نامنهيرالمؤمنيام ،نمونه ي. براباشندميها انسان يو اخرو يويسالمت و سعادت دن

 راينز مبناش يکسن بنده ايدن در هرگر پسرم حُرَّاً: اهللُ جَعَلَ َ قد و رِکَيغَ عَبدَ تَکُن ال»سند: ينوي)ع( م يحسن مجتب
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از فسناد  يقصنص بنا نهن . خداونند متعنال در سنوره(075، ص 05 نامنه ،البالغه )نهج «است دهيآفر آزاد را تو خدا

 قنرار کسنانى براى را آخرت سراى آن:فَسَادًا وَلَا الْأَرْضِ فِي عُلُوًّا يُرِيدُونَ لَا لِلَّوِينَ نَجْعَلُهَا الْآخِرَ:ُ الدَّارُ تِلْ َ»ند: يفرمايم

در شناخص با اين وجود استفاده از اين دو نمناگر   .(80قصص:«)نيستند فساد و برترى خواستار زمين در که دهيممى

 :با انتقاداتي چند ربرو است يشاد يجهان

. سنتين يکسنانشنود، مننعکس مي هاينظرسننجر گونه که د، آنفساد و يف و انتظارات افراد از آزاديتعار اول،

منردم ممکن اسنت نمونه،  به عنوان. کاهديم بر اساس نظرسنجي کشورها يبندسه و رتبهيت مقاياز قابلتفاوت مربور

متنل  يگنرين دولت در کشور ديهم يول ندهند؛بودن از فساد  يعاربه ي  دولت از نظر  ير قابل قبولياز غيژاپن امت

 د.يافت نمايبودن از فساد در ياز عار يآلمان نمره قابل قبول

هاي هجمنه قنرار دارد. ياغنات رسنانهير تبليبه شدت تحت تأث، در مورد احساس افرادي کلي هاينظرسنجدوم، 

و هنا عمومي بنه دولتاعتماد  تواند موج، کاهشميران يا ياسالم يژه جمهوريبه و ياسالم يکشورها اي بهرسانه

بنر  يمبتنن ياز نماگرهاتوان براي رفع اين مشکل مي .در نتيجه ابراز نارضايتي نسبت به وضعيت آزادي و فساد شود

 نمود.استفاده نه سنجش احساسات، و ينيتجربه ع

 . سخاوت1

ر با صنراحت و ين يدر منابع اسالماست که  «يشاد يشاخص جهان» ياز نماگرها يکي« شاد کردن ديگران»

 هايي همچنونمؤلفهاست. در محاسبه اين نماگر به  شده يمعرف ياز عوامل مؤثر در شاد يکيشدت به عنوان 

اسنتفاده « سنخاوت» نمناگربراي سنجش اينن مؤلفنه از . شودتوجه مي «ازمندير و نيبه افراد فق يکم  مال»

 مناه در شنما اينآ» که: سؤال نيا به پاس  يمل نيانگيم ونيرگرس يماندهيبا استفاده از باق شود. اين نماگرمي

توسنعه  ياشنبکه يهناحلد )سازمان راهيآيبه دست م «د؟ياکرده اهدا هيريخ مؤسسه   ي به را يپول گوشته

 (.59، ص 1350 ،داريپا

 غمگنين مقابل، در .است شادکامى، عوامل مؤثّرترين و ترينمهم از يکى ،«ديگران کردن شاد» رياسالم ن نظر از

 اصنول از يکنى تنوانمنى را گنرانيد يشادساز رو، اين از. است شادى هاىآفت ترينخطرناک از يکى مردم، کردنِ

کردن ديگنران  . در رويکرد اسالمي، شاد(553، ص 5035 ،يشهرير يدانست )محمد اسالم منظر از شادى الگوى

در « سنخاوت»نمناگر روبرو اسنت. بنر اينن اسناس،  گرانيکردن دبت، مسخرهيدروغ، غ با قيودي همچون پرهير از

 :با نماگر اسالمي آن دارد يسه تفاوت اساس يشاد يشاخص جهان

 يتنري؛ اسالم به مفهوم کلشودميازمندان خالصه نياز ن يت ماليتنها در حما« گرانيشاد کردن د»مفهوم  اول،

د. گوشنته از يننمايم يمعرفن ييافرايعامل مؤثر در شناد  يد و آن را به عنوان ينمايم تأکيد« قضا  حواهج»به نام 

کنه بنر مندار حنق هسنتند و  يير کارهنايو سنا« دادنهينهد»، «لبخند و خنده»، «يمرا  و شوخ» ياسالم حت ،نيا
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امبر يننموننه پ يدانند. بنرايم يمؤثر در شناد يهار از جمله مؤلفهين را سازنديگران را فراهم ميموجبات شاد شدن د

 سنازد، شنادمان را منؤمنش بنرادر کنس هر:وَاآلخِرَ: الدننيا فِي اللَّهُ سَرَّهُ المُؤمِنَ أخاهُ سَرَّ مَن: »نديفرمايم (ص) اعظم

 (.537 ص ،5  ،5 ج، 5021 جمهور،ابيابن)«کندمى شادمان را وى آخرت، و دنيا در خداوند

 از نگاه اسنالم، .پردازدبندي در اين زمينه نير مياولويت، به «گرانيشاد کردن د»توصيه به اسالم عالوه بر  دوم،

 توانندمي يبنندتيناولودر اولويت شادکردن قرار دارند. اين « تاميژه ايکودکان، به و»و « ژه پدر و مادريخانواده، به و»

 د.يفا نمايا يينقش به سرا ، مربوطهين ضراييدر تع

کنردن نيداند، غمگيفرد م يباال رفتن سطح شاد يبرا يرا عاملگران يکه شاد کردن دنياسالم عالوه بر اوم،س

: فرماينندمي امبر )ص(ينپ، نموننه يشمارد. برايفرد بر م يمؤثر در کاهش سطح شاد ير به عنوان عامليگران را نيد

 را( منؤمن) او کنه هر و آزاردمى را او ،خداوند بيازارد، را مؤمنى که هر :اللَّه أحرَنَهُ أحرَنَهُ ومَن اللَّهُ، آذاهُ مُؤمِناً آذى مَن»

 (.533 ص، 53095  ، 3 جتا، بي نوري طبرسي،) «سازدمى غمگينش خداوند، سازد، نيغمگ

 ش خاطري. آسا9

 و لبخنند ،ي)شناد «تجنارب متبنت» مدت زمان صرف شنده بنراي يسنج نظر از استفاده با« ش خاطريآسا»نماگر 

 و غنم بنودن، نگران )خشم،« يتجارب منف»( و يدلبستگ و ش، در تيامن احساس دن،يخواب خوب بردن، لوت خنده،

 يبنرا .(12، ص 1350 ،داريتوسعه پا ياشبکه يهاحلگردد )سازمان راهيم درد( محاسبه و استرس ،يافسردگ غصه،

ا ين« يشناد»ر يننظ« تجنارب متبنت»که مردم ژاپن صرف  يها، مدت زمانر مؤلفهياگر با فرض برابر بودن سانمونه،

، انندازه نمناگر انندنمودهن تجنارب ينباشد که مردم آلمنان صنرف ا يشتر از مدت زمانيند، بينمايم« لبخند و خنده»

بنه  شنتر از آلمنان خواهند بنود.ير در ژاپنن بين يجه سطح شاديشتر از آلمان بوده و در نتيدر ژاپن ب« ش خاطريآسا»

« خشنم»ا ين« غنم»ر ينظ« يتجارب منف»را نسبت به مردم آلمان صرف  ياگر مردم ژاپن زمان کمتر ،،ين ترتيهم

، سنطح يشاد يشاخص جهان يابيشتر از آلمان خواهد بود و بنابر ارزيدر ژاپن ب« ش خاطريآسا»ند، باز هم نماگر ينما

 نکنات يمآن به منابع اسنال يهاو مؤلفه« ش خاطريآسا»شتر از آلمان است. با عرضه مفهوم يمردم در ژاپن ب يشاد

 :  اراهه استقابل  زير

پنرداختن بنه  ي)بنه معنن يشناد» مانند« تجارب متبت»هاي اول، در منابع اسالمي، براي برخي از مؤلفه

گر ير موارد ديشده است. در مورد سادر نظر گرفته  ييافرايبا شاد يميرابطه مستق« لبخند و خنده»و (« يشاد

 يهنادر آموزه يش سنطح شنادکاميم آنها بنا افنراياز ارتبا  مستق يکه حاک ييهار گرچه ممکن است گرارهين

امنام صنادق  ،نمونه يات وجود دارد. برايشان در رواتيهمدر مورد ا يدات فراوانيتأکولي افت نشود، ي ياسالم

شني  )« جسنم اسنت شيآسنا هينما خنواب؛ لِلْجَسَندِ راحَةٌ اَلنَّومُ: »دانندميش جسم يآسا يهي)ع( خواب را ما

ه يتوصن نير در مورد اهميت لوت بردن به منؤمنينامام کاظم)ع(   .(931 ص ،0820  ،9 ج ق،5031صدوق، 
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ح و لنوت بنردن اختصناص يبنه تفنرنموده و بخشي را  ميساعات روز خود را به چهار قسمت تقس کنند کهيم

 مُحَنرَّم:ي بکوشنيد غَينرِ في لِلَوّاتِکُمْ فيها تَخْلُونَ ساعات ... وَساعَةً أَرْبَعَ زَمانُکُمْ يکُونَ أَنْ في إِجْتَهِدُوا: » دهند

 هنايلنوّت درک بنراي کنيندمي خلوت آن در هم را قسمتي باشد ... و قسمت چهار شما روز شبانه اوقات که

  (.953و933ص، 5020شعبه، )ابن«[سالم تفريحات و] حالل

 ياسنت. بنرامتفناوت  يشناد يشاخص جهنان کرديرواز «يتجارب منف»رويکرد اسالمي در زمينه عناصر  دوم،

  جامعنه در نقطنه يمردم « يتجارب منف»که  شودزماني بيشينه مي ي، سطح شاديشاد يشاخص جهان، در نمونه

د ينن منظنور حکمراننان جامعنه بايبه ا يابيدست يرسد. برابآل به صفر دهي  ايا در شراي ،حداقل خود قرار داشته باشد

کنه در آن  ياجامعنه . بر اين اسناس،رنديبه کار بگ «غم»و « خشم»ر ينظ يعناصربراي کاهش  تمام تالش خود را

تجنارب  در مقابنل، بننا بنه رويکنرد اسنالمي،اگر تر است.افتهيتوسعهجه يکمتر باشد، شادتر و در نت« غم»و « خشم»

به طنور نموننه، اگنر منردم در  در موارد نياز تحقق پيدا نکنند، چنين امري مطلوب نيست. خشم و غم همچون يمنف

 يا از خوف عواب الهني و شونددادن عريران کمتر محرون دست بت ازيمصو ن به مقدسات يتوهبرابر ظلم به مظلوم، 

 نينا در يردين مصنبا  بلکه رو به انحطا  خواهد رفت. عالمه ؛ستيتر نشرفتهينه تنها پ ، جامعه آنهاه کننديکمتر گر

 :  سدينويم زمينه
 هـم و مثبـت عواطف هم. دارد يمنف احساس هم و مثبت احساس هم که است يموجود زاديآدم

 گونـهنيـا را مـا خدا. هست هم غم هست، ما وجود در يشاد که گونه همان. دارد يمنف عواطف

 اسـتعداد خـدا که همچنان. کند يزندگ يشاديب اي و غميب تواندمين يانسان چيه. است دهيآفر

 ديخند ديبا خودش يجا در. است فرموده عطا ما به هم کردن هيگر استعداد ،داده ما به دنيخند

 از کـه اسـت يمعنـ نيـا به وجودمان، از يبخش کردن ليتعط. ستيگر ديبا هم خود يجا به و

 داده، قـرار را هيگر ما در خدا کهنيا ليدل. مينکن استفاده شده دهيآفر چهآن راه در خدا يهاداده

 در هيـگر اسـتعداد اال و م،يکنـ دايپ ديبا را آن مورد البته. کرد هيگر ديبا يموارد در که است نيا

 آن، يواسـطه بـه که است داده قرار را احساس نيا انسان در چرا خدا. بود خواهد لغو ما وجود

 در زيـن کردن هيگر شودمي معلوم ؟شودمي يجار دگانشيد از اشک و کندمي دايپ اندوه و حزن

 يالهـ لقاء به شوق اي عذاب از خوف يزهيانگ به خدا، يبرا هيگر. دارد را خود يجا انسان يزندگ

 محبـوب بـه نسـبت يدلسوز اثر در انسان. دارد نقش انسان تکامل در محبوب يلقا به شوق و

 قلـب رقـت ديـبا يموارد در که است انسان عتيطب نيا ؛کندمي دايپ رقت خود، يدهيد بتيمص

 .(11، ص 1390 ،يزدي مصباح) سردهد هيگر آن اثر در و کند دايپ

 يريگجهينت

، بنه جوامنع يافتگيتوسنعه يابينارز يهناارين معين و معتبرتنريدتريناز جد يکنيبه عنوان « يشاد يشاخص جهان»

هناي آن از مؤلفنهپردازد. در اين مقاله به نقد و بررسي اينن شناخص و سنجش ميران شادکامي مردم ي  جامعه مي
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هناي آن بنا رويکنرد مؤلفنههاي تحقيق، رويکرد متفاوت اسالم به شادي و ديدگاه اسالمي پرداختيم. بر اساس يافته

مورد استفاده در شاخص جهاني شادي يکسان نيست. عالوه بر وجود تفاوت مفهومي در زمينه شنادي بنين رويکنرد 

 هناي آن وجنود دارد.مؤلفنهايراتي نينر در منورد اسالمي و رويکرد مورد استفاده در تدوين شاخص جهاني شادي، تم

ن شناخص ينا ،رونين. از اهاي اسالمي ناساگار استدر موارد زيادي با آموزهن شاخص يا يل دهندهيتشک ينماگرها

 يابينجنه ارزيو در نت يجوامنع اسنالم ياز سنطح شنادکام ير درسنتي  ابرار قابل اعتماد تصنويبه عنوان  تواندمين

 د. ياراهه نماشرفت در جوامع اسالمي يپشادي و ميران سطح از  يحيصح

و  يبا مراجعنه بنه مننابع اسنالم شودميشنهاد يپ هايبا آموزه شرفتيسنجش پ يشتر ابرارهايبه منظور انطباق ب

 يطراحنگيري سطح شنادکامي جامعنه براي اندازه يديجد يبيترک يها، شاخصيشاد ياسالم يهااستخراج مؤلفه

 .دشو
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  ____________________________________________ نوشتپي

1. Richard A. Easterlin 

2. Veenhoven Happiness Index 

3. Happy Planet Index (HPI) 

4. Gross National Happiness (GNH) 

5. Better Life Index 

6. World Happiness Index 

7. Jeffrey Sachs 

8. The Earth Institute at Columbia University 

9. Canadian Institute for Advanced Research (CIFAR) 
10. LSE’s Centre for Economic Performance 
11. Emirates Competitiveness Council (ECC) 

12. John F. Helliwell 

13. Lord Richard Layard 

پس از ذکر عوامل مؤثر بر شادی و رتبه بندی کشورها بر مبنای نماگرهای پیشنهادی خود، در بخش  2012برای نمونه گزارش  14
. 1پردازد. این سه مورد عبارتند از: گیری شادی میی سه مورد از کارهای انجام شده در زمینه اندازهالعهدوم به بازتاب حاصل مط

. کاری که اداره تجربه ملی آمار انگلستان در 2شده توسط حکومت پادشاهی بوتان )شاخص شادی ناخالص ملی(، شاخص طراحی
. دستورالعمل های سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه 3شاد( و  انجام داده است )شاخص سیاره آسایش خاطرگیری اندازه

(OECD در مورد )اعصاب » شاخص جهانی شادی نیز مطالبی در مورد 2015گزارش  در )شاخص زندگی بهتر(.  آسایش خاطر
 .ذکر شده است رابطه عواطف مثبت و منفی با مدارهای عصبی و تاثیرات متقابل آنها بر یکدیگر و  «شادی

های بدست آمده های نظرسنجی در موضوع شادکامی است که از میانگین دادهترین تکنیکنماگر نردبان زندگی یکی از معروف 15
سبه ا شود، محکه در فضای طراحی شده زیر پرسیده می The ladder of life questionنردبان زندگی یا همان  سؤالدر قالب پاسخ به 

در باالترین نقطه تصور کنید. فرض کنید که باالی نردبان  10گردد: لطفا یک نردبان با مراحلی از صفر در پایین ترین نقطه به می
 :پرسند. سپس میباشدنشان دهنده بهترین زندگی ممکن برای شما و پایین نردبان نشان دهنده بدترین زندگی ممکن برای شما 

اید؟ اگر باال بهترین زندگی و پایین بدترین زندگی باشد، احساس می کنید به کدام کجا ایستاده کنید در این لحظهشخصًا فکر می
 (/http://media.gallup.comنزدیک ترید؟ )

 6ج  تا، بیهقی، بی) «اندوهی چون اندوه بدهکاری نیست :ال غَمَّ إلّاغَمُّ الدَّین»فرمایند: بدهکاری می مورد  پیامبر اعظم )ص( در 16
 ،1363شعبه، ابن ) «بدهی غصه شب و خواری روز است :الدَّیُن غَمٌّ بِاللَّیلِ، وذُلٌّ بِالنَّهار»فرمایند: می نیزامام صادق )ع(  . (536 ص

  ،آمدى تميمى) «آوردها به بار میمال انباشته اندوه : القُنیَُة أحزانٌ»فرمایند: می« انباشت مال»امام علی )ع( در مورد  . (359ص 
 (.36ص  ،1ج ، 1368
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 منابع
 ، تحقيق مجتبي عراقي، قم، سيّد الشهدا .عوالى اللّالى العزيزيّة فى األحاديث الدي يّة، 5020بن على )ابن أبى جمهور(، احساهى، محمّد
، تهران: دفتر نشنر و 72/7/8811ديدار با استادان و دانشجويان استان کردستان در تاريخ بيانات در  ،5088ي،د علي، سيامام خامنه ا

 .ياخامنه يت اهلل العظميآثار حضرت آ
 .يانتشارات اسالم،، قمييرجا يد مهدي، تحقيق سغرر الحكم و درر الكلم ،5028،آمدى تميمى، عبد الواحد
 ، تحقيق محمّد سعيد بسيونى زغلول، بيروت: دار الکتاب العربى.شُعب اإليمان، تا( ين )ببيهقى، احمد بن حسي

 ن.يجامعه مدرس ،، قمياکبر غفار يعل ، تحقيقتحف العقول عن آل الرسول ،5020،(حَرّانى، حسن بن على )ابن شعبه

 ،، قنميو محمنود مرعشن ييرجنا يد مهندي، تحقيق ساليوميّةالعُدد القويّة لدفع المخاوف  ،5022،حلّى(حلّى، حسن بن يوسف)علّامه  
 .يت اهلل مرعشيکتابخانه آ

 .خميني امام پژوهشي آموزشيمؤسسه قم، ،پيشرفت ايراني-اسالمي الگوي اقتصادي هايشاخص بر درآمدي، 5031کاظم، محمد سيد رجايي،
 انتشارات مشهور. ي، قم،، ترجمه محمد دشتنهج البالغه ،تا( ي)ب حسين بن محمد الرضى، شريف

 ، تهران، مکتبه غفاري.الفقيه اليحضره منق، 5031شي  صدوق، 
ْ  اسْالمي الگوي براي ارزيابي هايشاخص پيش هاد و اقتصادي توسعه موجود هايشاخص انتقادي تحليل، 5030 ،، ساجدصمدي قرباني
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