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چكيده
يکي از شاخصهاي توسعه انساني متعارف ،درآمد سرانه واقعي است .در اين مقاله به بررسي ديدگاه اسالم در مـورد ايـن
شاخص و معرفي شاخص تأمين معاش در پيشرفت انساني ميپردازيم .تحقيق حاضـر بـا اسـتهاده از رويکـرد تو ـيهي-
تحليلي به بررسي اين سوال ميپردازد که با چه شاخصها و نماگرهـايي ميتـوا بـه ارزيـابي تـأمين معـاش در مسـير
پيشرفت انساني از ديدگاه اسالم پرداخت؟ بنا به فرضيه تحقيق ،شاخصهاي تأمين حد کهاف ،توزيـع عادالنـه و متـواز
درآمد و کارامدي مخارج با نماگرهاي مربوطه ميتوانند براي سنجش تأمين معاش در رويکرد اسالمي بکار رونـد .بنـا بـر
يافتههاي پژوهش ،شاخصهاي پيشنهادي به ترتيب درآمد مکهي-حالل براي تـأمين نيازهـاي مـادي و روحـي ،توزيـع
عادالنه و متواز منابع و درآمدها در راستاي تأمين معاش خانوارها و تخصـيص بهينـه درآمـدها را مـورد سـنجش قـرار
ميدهند .شاخصهاي سه گانه مزبور را ميتوا به آيات قرآ و روايات معصومين(عليهم السالم) مستند نمـود .محاسـهه
اين شاخصها نيازمند استهاده از روشهاي آماري از جمله بکارگيري پرسشنامه علمي جهت استخراج اطالعات مورد نيـاز
در کنار دادههاي آماري موجود است.
کليدواژهها :تأمين معاش ،توسعه انساني ،پيشرفت انساني ،شاخص ،عدالت ،کارايي
طهقهبندي.P4، D61، D6T،O15 :JEL
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مقدمه

استفاده بهينه از سرمايه انساني جامعه شرط اساسي مهمي در پيمودن مسير توسعه و پيشرفت هرر ششرور
ميباشد .براي دستيابي به اين هدف بايد فکر و ذهن افراد جامعه از دغدغره ترممين معرا
ناشي از آن آزاد باشد ،تا استعدادها شکوفا گرديده و ترت

افرراد برراي شرارآفريني همرراه برا ابتکرار و

نوآوري مفيد و مؤثر واقع شود .از اينرو ،استم بر ترممين شررافتمندانه معرا
جامعه تمشيد نموده و تت

و مشرکت

برراي هرر يرک از افرراد

براي شسب روزي حتل براي تممين معيشت را واجرب ميدانرد مملسسري،

1403ق ،ج ،100ص .)1چنين تتشي مايه عرت و شص ريت فرردي و اجتمراعي اسرت مبروجرردي،
 ،1386ج  ،22ص  .)296فردي شه با شسب و شار ،به دنبال اداره آبرومندانه خانوادها

باشد؛ به پاداشري

باالتر از ملاهد در راه خدا دست مييابد مشسيني ،1375 ،ج ،9ص.)567
از نظر استم ،تت

براي رفع نياز خود و جامعره نره تنهرا و يفرهاي خطيرر اسرت؛ بسکره موجرب

م ونيت شصص در پيشگاه الهي و يکي از شرايط مهم پيمودن مسير پيشررفت و تکامرا انسراني برراي
يک مسسمان محسوب ميشود .بر اساس آموزههاي استم خداوند متعرال از فررد پرخرواب و بيکرار بره
شد متنفر است محرعامسي1409 ،ق ،ج ،17ص .)58شسري شره در امرور دنيراييا

شسرا و بيحرال

باشد ،مبغوض اولياي دين و پيشوايان مع وم معرفي شده است مشسيني ،1375 ،ج ،5ص.)85
در اين مقاله با استفاده از رو

تحسيسي به بررسري شراخصها و نماگرهراي ترممين معرا

راستاي دستيابي به پيشرفت استمي ميپردازيم .هرچند در اين زمينه مطالعا
گرفته ،متيت اين پژوهش تمرشت بر شاخص تممين معا

در

پراشنردهاي صرور

و توجه به ابعاد مصتسر

آن اسرت .ايرن

شاخص متنا ر با شاخص درآمد سرانه در شاخص توسعه انساني است .شاخص پيشنهادي بصشي
از شاخص پيشرفت انساني در رويکرد استمي ميباشد ؛ شاخصهاي ديگرر ،بره معيارهراي ديرن
داري ،عسم و معرفت و شرامت و آزادگي در پيشرفت انساني از ديگاه اسرتم مربروط اسرت مر.ک:
خسيسيان و همکاران ،1394 ،ص 117ر.)101
پيشينه تحقيق

در زمينه توسعه انساني مقاال و شتابهاي فراواني منتشر شده شه ميتواند برهعنوان پيشرينه عرام برراي
تحقيق حاضر قسمداد شود ولي در خ وص موضوع اين مقاله سرابقه اي مشراهده نشرد؛ امرا دو شتراب
معيارها و شاخص هاي پيشرفت انساني از ديدگاه استم از محمد جمال خسيسيان و همکراران و چيسرتي
پيشرفت از ديدگاه استم ازسيد عبد الحميد ثابت و همکراران را ميتروان بره عنروان پيشرينه خراص آن
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محسوب شرد .با اين وجود ،مباحث اين مقاله بر يکي از جنبه هاي پيشرفت انساني يعنري ترممين معرا
متمرشت است و شاخص هاي استنباط شده تا حد زيادي متمايت از ممخر اول بروده و برا منطقري ديگرر
تبيين شده است و موضوع اصسي مقاله همان طور شه از عنوان آن پيداست ،چيستي پيشرفت نميباشد.
پيشرفت انساني

دو واژه توسعه و پيشرفت غالبا به صور مترادف و به معناي رشد ،تغيير،گستر

تردريلي ،تکامرا و

شکوفايي به شار ميروند معميد ،1343 ،ص .)428چون اصطتح توسعه ،در اقت اد متعرارف داراي برار
ارزشي خاصي ميباشد ،در اين تحقيق از واژه پيشرفت استفاده ميشنيم .پيشرفت عتوه برر اينشره فاقرد
بار معنايي توسعه غربي است؛ ابعاد توسعه استمي را نيت مرورد توجره قررار ميدهرد .در همرين راسرتا،
پيشرفت انساني مورد نظر استم نيت به عنوان مفهومي متمايت از توسعه انساني متعارف تعري

ميشود.

مقام معظم رهبري حضر آيت اهلل خامنهاي در يکي از بيانرا خرود ،پيشررفت را چنرين تعرير
ميشنند« :پيشرفت همان رسيدن به حيا طيبه يعني زندگي گوارا همراه با آسرايش و آرامرش و در شرا
سعاد دنيا و عقبي است» مخامنهاي .)1384 ،در اين تعري  ،حيا طيبه ،يا زندگي پراشيته ،بره عنروان
مق د پيشرفت معرفي شده است.
در الگوي استمي پيشرفت انساني ،تمامي عرصههاي فردي ر اجتماعي ،مادي ر معنوي و دنيروي ر
اخروي مورد توجه قرار ميگيرد .ازاينرو ،پيشرفت انساني مورد نظر استم« ،فرآينردي هدايتشرده برر
اساس بينش توحيدي است شه تغييرا ساختاري در رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان ايلاد ميشند ترا
به صورتي پويا و فعال به سمت جامعهاي با حيا طيبه حرشت شند».
تعري

پيشنهادي ،ضمن همصواني و هماهنگي با بيران مقرام معظرم رهبرري ،معيارهراي چهارگانره

پيشرفت انسان ،يعني دينداري ،عسم و معرفت ،تممين معا

و شرامت و آزادگي را نيت در بر دارد .معيرار

دينداري ما را به فرآيند هدايت شده بر اساس بينش توحيدي رهنمرون ميسرازد .ترت
معا

برراي ترممين

تنها در صورتي انسان را در اين فرآيند قرار ميدهد شه همراه با تغييرا سراختاري در رفتارهراي

فردي و اجتماعي ،و در مسير خود سازي و ته يب نفر

باشرد .معيارهراي عسرم ،معرفرت ،شرامرت و

آزادگي ،انسان را مستم به حرشتي پويا و فعال در مسير دستيابي به حيا طيبه ميسازد.
سنلش و ارزيابي ميتان پيشرفت انساني جامعه استمي بر اساس تعري

م شور ،نيازمنرد توجره بره

مؤلفههاي چهارگانه آن است .در اين مقاله ،تنها شاخصهاي مربوط به تممين معرا
معيارهاي پيشرفت انساني استمي مورد بررسي قرار ميگيرد.

بره عنروان يکري از
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روششناسي تحقيق

استصراج شاخصها و نماگرهاي تممين معا  ،نيازمنرد اسرتفاده از رو
تحقيق شاخصهاي متبور ،با مراجعه و استنباط از منابع ديني مآيا

متناسرب اسرت .در ايرن

قرآن شريم و سصنان پيشوايان

مع وم )ميباشد ونماگرها غالبا به شيوه استقرايي و با توجره بره سريره عمسري عقرت اسرتصراج
ميشوند .هرچند در اين تحقيق تت
صور

زيرادي برراي اسرتصراج شراخصها و نماگرهراي مربوطره

گرفته ،ولي ادعايي بر ح ر عقسي در موارد م شور نيست.

در اين تحقيق ،مراد از معيار ،متک و ضوابط و مراد از شاخص راهنماي آماري است ،شره تغييررا
يک متغير را نسبت به زمان پايه نشان ميدهد منيک گهر ،1369 ،ص .)21منظور از نمراگر نيرت متغييرري
شمّي است شه به صور منفرد يا با استفاده از نسبتهاي رياضي ،برراي سرنلش موقعيرت و تغييررا
يک پديده طي زمان استفاده ميشود مصباغي ،1391 ،ص .)10بر اين اسراس ،ايرن مقالره بردنبال تبيرين
معيار تممين معا

به عنوان يکي از متکها و ضوابط پيشرفت استمي است .شاخصها نيرت نماگرهراي

يکپارچه و شمي هستند شه با توجه بره جامعيرت و شسيتشران وضرعيت زيربصشهرا را مرورد ارزيرابي و
اندازهگيري قرار ميدهند و ميتوانند ميتان تحقق معيار متبور را اندازهگيري نماينرد .نماگرهرا مؤلفرههاي
جتئي و عتمتهاي نشاندهنده ميتان تحقق هر شاخص ميباشند شه هر شردام از زاويرهاي بره بررسري
بصشي از ميتان تحقق شاخص ميپردازند .بيان نماگرها در حقيقت خارج از رسالت اصسي ايرن تحقيرق
است و متص

ين در آمار ميتوانند نماگرهاي دقيقتري براي محاسبه شاخصهاي ترممين معرا

بيران

شنند .از اين رو ،ذشر نماگرها در اين تحقيق صرفا نقش راهنمايي دارد.
نماگرهاي پيشنهادي در اين تحقيق به دو گروه ايلرابي و سرسبي تقسريم ميشروند .بره منظرور
اجتناب از اشتباه محاسباتي ،نتايج نماگرهاي سسبي ،پ

از شسر و منهاشدن از عدد يک ،به صور

نماگر ايلابي در ميآيند.
مباني تأمين معاش در رويکرد اسالمي

در رويکرد استمي ،تممين معا

افراد جامعه استمي با هدف رفرع نيازهراي آنهرا و دسرتيابي بره رفراه

نسبي صور ميگيرد .قرآن شرريم در زمينره اسرتفاده از نعمرت هراي الهري و رسريدن بره رفراه نسربي
ميفرمايد :چه شسى روزىهاى پاشيته و زيور و زينت الهى را بر بندگان حرام شرده است ماعرراف.)32 :
بر اساس اين آيه ،افراد صالح و با ايمان ،نه تنها نبايد خود را از نعمتهاى الهى محروم شنند ،بسکه آنهرا
در استفاده از مواهب و امکانا

الهي ،شايستگى بيشترى دارند.
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پيامبر اشرم در باره استفاده از نعمتهاي الهي مىفرمايد« :خداوند زيبا اسرت و زيبرايى را دوسرت
ببينرد» مطبرسري ،1370 ،ص .)103امرام

دارد .هم چنين دوست دارد اثر نعمتش را در زنردگى بنردها

صادق نيت در اينباره مىفرمايد :زمانى شه نعمتها وفرور يافرت و دنيرا بره انسران روى آورد ،بنردگان
صالح و شايسته و افراد با ايمان و مسسمان به استفاده از آن مواهب و امکانا ستاوارترند ،نه بردشرداران،
منافقان و شافران مملسسي1403 ،ق ،ج ،47ص.)232
از آيا و روايا استفاده مىشود شه خداوند دوست دارد بشر با بهره مندي از نعمتها بر درجرا
ايمان و معرفتش بيفتايد و با ديدن منا ر زيباى طبيعت ،ل

برده و از آنها بهرهمند گردد ،نه اينکه خرود

را محروم ساخته و چنين محروميتى را مطسوب بداند .استم عتوه بر توسعه شمّرى و افرتايش امکانرا ،
بر بهبود شيفى زندگى نيت تمشيد دارد و زيبايى و آراستگى را از نيازهاى بشر دانسته شه بايد اشرباع گرردد.
از نظر استم ،آسانتر ساختن امور زندگى و صرفهجويي در نيروى بدنى و زمان نه تنها نکوهيرده نيسرت،
بسکه قابا تمليد و ستايش است؛ بهويژه زماني شه هدف از بهرهمنردي بيشرتر از نعمتهرا ،دسرتيابي بره
فرصت بيشتر براى فراگرفتن معارف الهى و رسيدگى به ته يب خويش و تربيت ديگران و عباد خردا
باشد مدفتر همکاري حوزه و دانشگاه ،1387 ،ص.)127 -128
تممين رفاه ،رابطه مشص ي با پيشرفت انساني دارد .دنيرا و حيرا مرادي الزمره جداييناپر ير سرير
وجودي انسان ميباشد .اما هدف نهايي از زندگي در اين دنيا ،پيمودن سرير تکرامسي انسران و پيشررفت
معنوي اوست و لوازم مادي ،جنبه ابتاري دارند .به همين عست اگر ابتار شار ،مهيرا و رفراه نسربي ترممين
باشد و زمان و نيروي شمتري براي شسب آن صرف شود ،افراد ،بهتر ميتوانند بره بعرد معنروي خرود و
تکاما آن بپردازند .مؤيد اين مطسب سصني از پيامبر اشرم است شه ميفرمايد :بينيازي يراور و پشرتيبان
خوبي براي تقواي الهي ميباشد مصدوق1413 ،ق ،ج ،3ص .)156
با تممين نيازهاي اساسي انسان و رفاه نسبي او ،نيروي فکر و جسم فرد صرف پيشرفت در زمينههاي عسرم،
عما و امور معنوي ميشود .بر اين اساس ،گشايش و رفاه در زندگي مادي براي نيا به سعاد و شمال روحي
و معنوي در حد اعتدال الزم است؛ چراشه اغسب افراد ،همانطور شه شمبود و فقر در معيشت و عدم دسترسي به
حداقا زندگي باعث دور شدن آنها از هدف اصسي خسقت ميشرود مذاريرا 56 :؛ حرعرامسي1409 ،ق ،ج،12
ص)39؛ رفاه و گشايش بيش از حد نيت آنها را به وادي غفست و طغيان ميششاند مشوري.)27 :
از نظر استم ،حيا دنيوى و رفاه ،زمانى مطسوب و معقول است شه براى تممين سرعاد اخرروى و
شسب رضايت حق تعالى باشد؛ اما هدف قرار گرفتن رفاه و آسايش و ل

هاى مادي در دنيا مانع رشرد

و تعالى شماال انسانى و موجب فساد و تباهى او مىگردد ميون  .)8 - 7 :با هدف قرار گرفتن رفراه و

شاخصها و نماگرهاي تأمين معاش در پيشرفت انساني اسالمي 141 

ل

هاي مادي ،انسان به تلماگرائي و رفاهزدگي روي ميآورد .يکي از آثار تلماپرستى و رفراهزدگى

پيدايش روحيه خودبترگبينى و برترىطسبى در شصص است مدفتر همکاري حروزه و دانشرگاه،1387 ،
ص  .)129قرآن شريم بهرهمندى از نعمتها و مقاما اخروى را مص وص شسانى ميدانرد شره در دنيرا
برترى طسبى و اراده فساد نداشته باشند مق ص.)83 :
تلماگرائى و رفاهزدگى ،شه به طرور معمرول همرراه برا اسرراف و زيرادهروى ميباشرد ،زيانهراى
اجتماعى فراوانى نيت دارد .ولصرجى و عياشى تعدادى اندک ،توأم با بياعتنايى به وضع ديگران ،موجرب
محروميت عده شثيرى از افراد جامعه ميگردد .حضر عسى در ايرن زمينره مىفرمايرد« :هري فقيررى
گرسنه نميماند ،مگر به جهت تمتع مزياد از حدّ) ثروتمندان» مابن ابيالحديد1404 ،ق ،ج ،19ص.)240
در رويکرد استمي ،تممين معا  ،تنها با تممين غ ا ،پوشاک و مسکن حاصا نميشود؛ بسکه رفع نيازهاي
مادي چنانچه با ستمت جسم و روح انسان همراه باشد ،زمينه رشد مادي و معنوي او را فراهم ميسازد .چرا
شه انسان مريض نه تنها نميتواند ابداع ،نوآوري و ختقيت داشته باشد ،بسکه در ت ميمگيري براي گر ران
زندگي عادي نيت با مشکا مواجه ميگردد .بنابراين ،تممين بهداشت فردي و اجتماعي ،امري ضروري بوده و
نقشي تعيينشننده در پيشرفت جامعه دارد .هر فرد بايد ضمن رعايت نکا ايمنري و دسرتورا بهداشرتي،
زمينه تقويت ستمت اجتماعي را نيت فراهم آورد .دولت استمي نيت مو

است محيط زيست افراد جامعه

را از هر گونه آلودگي به دور نگه داشته و زمينههاي ستمت جسم و روح آنها را فراهم سازد.
دين مبين استم بر اهميت ستمتي انسان تاشيد شرده است .پيامبر گرامي استم ستمتي را در زمرره
يکي از دو نعمتي برشرمردهاند شره قردر و ارز

آن ناشرناخته اسرت مفترال نيشرابوري ،ج ،2ص.)472

پيشوايان مع وم در موارد متعددي به قدرشناسي بدن سالم و استفاده صرحيح از آن سرفار

شردهانرد

مطوسي1407 ،ق ،ص .)526
افراد برخوردار از حد ن اب ستمت ،از توانايي الزم براي انلرام مسرلوليتها و و راي

فرردي و

اجتماعي برخوردار بوده و با آسودگي خاطر به زندگي خود ادامه ميدهند .از ايرنرو ،افرراد از شارافتراده،
افراد داراي نقص عضو و يا داراي بيماريهاي صرعبالعتج و همچنرين معتراداني شره نتواننرد اشرتغال
مناسبي داشته باشند ،از ستمت برخوردار نيستند.
يکي از نکا مهمي شه توسعه انسراني متعرارف را از پيشررفت انسراني مرورد نظرر اسرتم متمرايت
ميسازد ،تمشيد استم بر ستمت روح و روان انسان است .گرچه عسم روز نيرت برر م رون داشرتن روان
انسان از افسردگي ،پريشاني ،اضطراب و نگراني تمشيد دارد؛ اما استم عرتوه برر ايرن مروارد شره الزمره
آرامش روح و روان است ،بر ستمت روح انسان از رذائا اختقي چون شينره ،حسرد ،حررص ،طمرع،
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رفاهزدگي ،اتراف ،اشرافيگري و تلماپرستي نيت تمشيد دارد؛ چرا شه استم زندگي گوارا و حيا طيبره
انسان را تنها در سايه پاک شدن افراد جامعه استمي از رذائا اختقي و آراسرته شردن آنران بره فضرائا
اختقي ميداند .بنابراين تممين نيازهاي جسم و روح انسران از راه رفرع نيازهراي مرادي و فرراهم آوردن
محيطي سالم براي زندگي؛ شرط الزم براي دستيابي به حيرا طيبره انسراني اسرت؛ ولري شررط شرافي
نيست .چرا شه از ديدگاه قرآن ،دلها تنها با ياد خدا آرام ميگيرد مرعد )28 :و ياد خردا اشسريري اسرت
شه همه زنگارهاي روح و رذائا اختقي را شستشو داده و او را در مسير بندگي حق تعرالي قرارميدهرد
و زمينهي رشد و پيشرفت شايسته انسان را براي او فراهم ميسازد مي .)61 :
آرامشي شه بشر امروز به دنبرال آن اسرت تنهرا برا فرراهم آوردن محريط آرام و رفرع عوامرا مرادي
اضطراب ،يا با داروهاي آرامش بصش به دست نميآيد؛ زيرا اينها براي مقابسه با عواما بيروني و مرادي
برهم زننده آرامش اوست؛ انسان تنها با ت حيح عقيده و اخرتق بره آرامرش درونري و اطمينران خراطر
دست مييابد انساني شه از نظر فطري طالب شماال و فضائا بي نهايت اسرت ،تنهرا در سرايه معرفرت
الهي و ان

با حق تعالي و اطاعت و بندگي او به آرامش رسيده و با اعتماد و توشرا برر قردر اليرتال

الهي از هي چيت ترس و واهمه نداشته و به آيندهاي روشن و سعاد

آفرين اميدوار است.

شاخصهاي تأمين معاش

بر اساس آموزههاي استمي ،هر فرد براي تممين معا

مطسوب ،بايد هتينههاي الزم براي حفظ ستمت جسم

و روح خود را دارا بوده ،بهرهمنديها به شکسي عادالنه توزيع شود ،و منابع به شکا شارآمدي به م رف رسند.
از اينرو ،تممين معيشت افراد در جامعه استمي مشروط به سه امر است .اول ،افراد از ثررو و درآمرد حرتل
شافي جهت تممين نيازها برخوردار باشند .دوم ،درآمد و ثرو متبور به صور عادالنه بين افراد توزيرع شرود.
سوم ،درآمدها به درستي و با روشي عقتيي م رف شود .از اينرو ،درآمد مکفي حتل ،توازن و همسرنگي در
سطح زندگي و بهينگي م رف ،شاخصهاي تممين معا

در رويکرد استمي را تشکيا ميدهند.

توجه به عدالت توزيعي و بهينگي م رف بدين خاطر است شه تممين معا

در اقت اد استمي مقولهاي

اجتماعي است شه در آن عتوه بر توجه به ابعاد فردي زندگي انسان ،ابعاد اجتماعي آن نيت مورد توجه قررار

ميگيرد .بنابراين ،رويکرد فردي – اجتماعي شاخص پيشرفت انساني مو به تبع آن شاخص تممين معرا )
اقتضا ميشند شه شاخ هها و نماگرهاي اين شاخص ،هم ماهيت فردي و هم ماهيت اجتماعي داشته باشند.
هر فرد براي تممين معا

يا بايد خود

از درآمد در حدّ شفاف برخوردار باشرد و يرا اگرر بره هرر

عستي محروم و نيازمند بود ،افراد متمکّن يا دولت استمي با ايلاد سطح مطسوبي از تکافرا اجتمراعي بره
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و يفه خود در اين زمينه عما نمايند .در هر صور  ،هر فرد بايد داراي تدبير معيشت باشد تا بتوانرد برا
رعايت اعتدال از درآمد و امکانا
تممين معا

خود به صور بهينه استفاده نمايد.

مطسوب ،همانگونه شه بيان شد ،تنهرا برا داشرتن خروراک ،پوشراک و سررپناه مناسرب

حاصا نميشود .شرط اساسي و الزم براي داشرتن يرک زنردگي همرراه برا آرامرش و آسرايش ،ترممين
بهداشت و ستمت فرد و جامعه نيت ميباشد .تممين بهداشت و ستمت از ارشران اساسري ترممين معرا
مطسوب است؛ نه اينشه به صور امري مستقا و منفکّ از تممين معا

در نظرر گرفتره شرود .بنرابراين

درآمد يک فرد در صورتي در حد شفاف است شه عتوه بر تممين نيازهاي مادي ،هتينه هاي بهداشرت و
ستمت جسمي و روحي خود و خانواده ا

را نيت پوشش دهد.

با توجه به مؤلفههاي سرهگانه مرورد اشراره ،ترممين معرا

افرراد جامعره را ميتروان برا اسرتفاده از

شاخصهاي حدّشفاف ،توازن و هرم سرنگي در سرطح زنردگيم برا توزيرع عادالنره و رعايرت تکافرا
اجتمرراعي) و بهينگرري در م رررفم بررا داشررتن ترردبير معيشررت) ،سررنليد .در ايررن تحقيررق ،هرش ردام از
شاخصهاي سهگانه تممين معا

همراه با نماگرهاي مربوطه به تف يا مورد بررسي قرار ميگيرد.
درآمد حد شفاف

شاخص هاي تممين معا

توازن و همسنگي در سطح زندگي
بهينگي م رف

الف .درآمد مکفي حالل(حدّکفاف)

اولين شاخص سنلش و ارزيابي سطح تممين معا

از نظر استم ،رسيدن به حد شفراف حرتل مدرآمرد

مکفي حتل) است .دين استم برخورداري از درآمد مکفي حتل را يکي از لوازم پيمودن مسرير تکامرا
براي انسان دانسته و سرپرستان خانواده را بر انلام فعاليتهاي درآمدزا تشويق مينمايرد .روشرن اسرت
شه هر فرد تا زماني شه از جهت تممين معا  ،آرامش خاطر نداشته باشد ،فکرر او برراي رشرد عسمري و
ابداع و تعالي معنوي آزاد نصواهد بود .عتوه بر اينشه ،اگر فرد در مضيقه و تنگنراي مرالي قررار گيررد و
نتواند نيازهاي حياتي خود و خانوادها

را تممين نمايد ،ممکن است از راه مستقيم خارج گرديرده مروم:

 ،)10مسير گناه و نافرماني الهي را پيموده و راههاي غيرمشروع را در پيش گيرد .در نتيله وي نه تنها بره
خود ضربه ميزند ،بسکه مانع پيشرفت و ترقي مادي و معنوي ساير افراد جامعه نيت ميشود و ناخودآگراه
به صور عامسي براي افتايش تصسفا

و ناهنلاريها در ميآيد.
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درآمد مکفي حتل ،درآمدي است شه بتواند نيازهاي اساسري فررد و خرانوادها

را ترممين نمروده و

آنها را از رفاه نسبي برخوردار نمايد .م ارف متبور محدود و مقيد بره دو مررز اقترار و اسرراف اسرت.
فاصسه بين اين دو مقدار شه در قرآن شريم از آن به حالت«قوام» تعبير گرديده است.
بر اساس آموزههاي استمي ،شرط اساسي براي درآمد مطسوب ،مشروع و حتل بودن و رسيدن آن بره
سطح درآمد مکفي است .حضر عسي در نامه خود به فرزند بترگوار
درآمد حتل و پاشيته ،تمشيد نموده؛ تت

امام حسن ملتبري برر شسرب

براي به دست آوردن درآمد مکفي را الزم و ضروري ميدانرد؛ و

ت شر ميدهند شه آنچه از رزق و روزي ،مقدّر است به تو ميرسد مملسسي1403 ،ق ،ج  ،77ص .)228
درآمد حد شفاف ،درآمدي است شه نيازهاي اوليه يک خانواده را از لحاظ خوراک ،پوشاک ،مسرکن،
تح يا و درمان تممين نمايد .به بيان ديگر ،حد شفاف ميتان درآمدي است شه هتينه هاي مربوط به نيراز
هاي مادي و معنوي انسان را شفايت نموده و سرتمت جسرم و روح و روان او را بردنبال داشرته باشرد.
شساني شه داراي درآمد يا م رف شمتر از حد شفاف باشند ،فقيرر و نيازمنرد تسقري مريشروند و بايرد از
بيتالمال به آنان شمک نمود .از اينرو ،درآمد يا م ررف در حرد شفراف هنگرامي اسرت شره م رارف
يادشده از حد متوسط جامعه بيشتر شود و امکانا م رفي شصص به درجرهاي برسرد شره تممينشننرده
رفاه نسبي فرد بوده و م رف بيشتر از آن از نظر جامعه افراط و زيادهروي تسقي شود.
بايد توجه داشت شه داشتن درآمد مکفي حتل به معناي اين نيست شره بهرهمنردي از درآمرد براالتر
نررامطسوب اسررت .درآمررد حرردشفاف برره ملمرروع ثرررو و درآمرردي اطررتق ميگررردد شرره نيازهرراي
جسميمخوراک ،پوشاک ،مسکن ،بهداشت و ستمت ) و روحيم نيازهاي تربيتي ،فرهنگري و تفريحري)
تمامي اعضاي يک خانوار را در حد جايگاه و شمن اجتماعي آنان ترممين نمايرد .چنرين درآمردي بيرانگر
حدشفاف ميباشد .از ديدگاه استمي ،داشتن درآمدهاي باالتر از حد شفاف در صور رعايت دو شررط
مشروع بودن و پرداخت حقوق واجب مالي آن ،ممنوعيتي ندارد.
نماگرهاي درآمدِ مکفيِ حالل

جهت سنلش ميتان درآمدِ مکفيِ حتل ميتوان از نماگرهاي درجه دوم زير استفاده نمود.
ميتان افراد زير خط فقر مطسق؛
نسبت افراد شاغا در شسب حتل به شا شاغسين؛
درصد افراد بدهکار جامعه براي رسيدن به سطح متوسط زندگي؛
ميتان تصسفا مالي ثبت شده در مد معينمسسبي)؛
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درصد رواج رشوه و رباخواري در جامعه مسسبي)؛
درصد افراد رعايت شننده زمان و شيفيت شارم داراي وجدان شاري).
ميتان برخورداري افراد جامعه از فرصتها و امکانرا تفريحري سرالمم امکران سرفر ،دسترسري بره
پارک ،فضاي سبت و)...؛
درصد افراد با درآمدِ مکفي ،قادر برايلاد گشايش در زندگي و تممين امکانا

رفاهي؛

شايان ذشر است سه نماگر اول تا سوم براي سنلش درآمد مکفي و سه نماگر بعدي براي ارزيابي درآمد
حتل و دو نماگر اخير براي ارزيابي ميتان رفاه افراد جامعهم با درآمدِ مکفي) مطرح گرديده است.
ب .توازن و هم سطحي در سطح زندگي

يکي ديگر از شاخصهاي معيار تممين معا  ،توازن و هم سطحي در سطح زندگي است شره برا توزيرع
عادالنه درآمد و برقراري تکافا اجتماعي حاصا ميشود .توضيح آنشه؛ افرراد جامعره از جهرت ترممين
معيشت به سه دسته تقسيم ميشوند :گروه اول ،شساني هسرتند شره مىتواننرد از طريرق شرار و فعاليّرت
اقت ادى ،نيازهاى خود را برطرف سازند .دسته دوم ،شسانى هستند شه قادرنرد تنهرا بصشرى از نيازهراى
خود را برآورند .گروه سوم نيت افرادى هستند شه به عست نداشتن توان الزم مبه سبب نقص عضو ،فسرج،
امراض صعبالعتج ،پيرى و از شارافتادگى ،خردسرالى و نداشرتن سرپرسرت) يرا نبرودن زمينره شرار و
فعاليّت ،قادر به تممين نيازهاى خود نيستند.
رفع نيازهاى حياتى و اساسى افراد جامعه ،هدفى است شه نظام اقت اد استمى بر اهميت و ضرور آن
تمشيد دارد و در صورتى شه افراد ،خود نتوانند نيازهاى م شور را تممين شنند ،دستيابى به اين هردف يکرى از
و ائ

متمکنان جامعه و دولت استمى ميباشد .امام صادق در اين باره ميفرمايد :تازمانى شه انسران بره

مرحسه بىنيازى برسد ،مىتوان به او زشا پرداخت محرعامسي1409 ،ق ،ج  ،6ص .)180
رفع فقر و محروميت از جامعه استمى و رسيدن افراد به حدّ بى نيازى براى افراد مرتمکن و دولرت
استمي ايلاد مسؤوليت مىشند مخسيسيان ،1384 ،ص  .)166پيرامبر اشررم توجره ثروتمنردان بره رفرع
نيازهاى حياتى و اساسى افراد جامعه را الزمه ايمران بره خردا و معراد دانسرته و ميفرمايرد« :شسرى شره
شبانگاهان سير به بستر رود و همسايه او گرسنه باشد ،به خدا و روز قيامرت ايمران نردارد» محرعرامسي،
1409ق ،ج  ،12ص  .)153امام عسى درباره مسؤوليت ثروتمندان در مقابا نيازهراى غر ايى فقيرران و
عست وجود فقر در جامعه مى فرمايد:
همانا خداوند ،تممين غ اى مورد نياز فقيران و محرومان را در امروال ثروتمنردان قررار داده اسرت و
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هي فقيرى در حال گرسنگى باقى نماند ،مگر به واسطه شاميابى تروانگران و خداونرد متعرال آنران را بره
سبب چنين رفتارى مورد بازخواست قرار مى دهد مملسسي ،1403 ،ج  ،93ص .)22
از اين رو استم تت

براى رفع نيازهاى اساسى و حياتي جامعه را بر همگان واجب قرار داده و ترا

زمانى شه اين گونه نيازها رفع نشده ،تکسي

م شور بر همه شسانى شه توان دارند ،باقى است.

يکى از حکمت هاى مهم وضع ماليا هاى استمى ماننرد زشرا و خمر

و همرينطرور تشرويق

بسيار قرآن شريم و روايا به انفاق در راه خدا ،رفرع فقرر و محروميّرت از جامعره و در جهرت ترممين
نيازهاى حياتى و ضروري نيازمندان است .يک مؤمن ،با انفاق در راه خدا نشان مى دهد شه همه چيرت را
براى خود نميخواهد و مستمندان و بينوايان را در اموالش شريک دانسرته ،برا تقروا و اعتقراد سرالم ،راه
هدايت و رستگارى خود را در انفاق (بقره )5 - 3 :و حرشت در جهت توزيع صحيح و عادالنه درآمردها و
بهبود شرايط اقت ادى ديگران مىجويد.
دولت استمي نيت در مورد تممين نياز فقرا مسلول است .دولت استمى مو ّر

اسرت برا اسرتفاده از

منابعى شه در اختيار دارد ،زمينههاى اشتغال مناسب نيازمندان را فرراهم نمروده يرا از طريرق شمرکهراى
بتعوض معيشت آنها را در سطحى متناسب با شمن و منتلتشان تممين نمايد .به بيان ديگرر ،دولرت ايرن
مسؤليت را با اقدامي دو مرحسهاي انلام ميدهد .دولت در وهسه اول ،با در اختيار قرار دادن ابرتار شرار و
ايلاد فرصت مناسب ،امکان مشارشت افراد را در فعاليّتهاى اقت ادى مفيد و مؤثر فراهم سازد؛ تا آنران
بتوانند با شار و شوشش ،زندگى خود را اداره شنند .اگر به عسسى دولت قادر به ايلاد فرصتهراى شرغسى
و زمينه فعاليّت اقت ادى براى افراد نبود ،مو ّ

است ،در مرحسه دوم ،امکانا الزم برراي گر ران حردّ

متعارف زندگى و تممين نيازها را در اختيار افراد بيکار قرار دهد مصدر1399 ،ق ،ص .)661
در نظريه استمى تممين اجتماعي نيازمندن و از شارافتادگان ،بر دو اصا شفالت همگراني و سرهمبري
همگان از ثرو هاي طبيعي استوار است .شفالت همگانى به معناي مسؤوليت افراد جامعه استمى برراى
تممين نيازهاى حياتى يکديگر ،بر اساس اخوّ استمى است .در صور شوتاهي افرراد در ايرن زمينره،
دولت استمي ميتواند افراد را به انلام آن مستم سازد .سرهمبري همگران از ثرو هراي طبيعري نيرت بره
معناي سهيم بودن افراد جامعه در منابع و ثرو هراى طبيعرى در اختيرار حراشم ميباشرد .اصرا شفالرت
همگاني حاشى از لتوم تممين نيازهاى ضروري و حياتى افراد است .اصا سهمبري همگان از ثرو هراي
طبيعي ،فراتر از مقتضاي اصا اول ميرود و تضمينشننده ايلاد رفراه نسربى ،شره براالتر از سرطح قبسري
است ،ميباشد مهمان ،ص.)661 -664
امام باقر در روايتى از قول پيامبر اشرم مى فررمايد« :من ]در جايگاه مقام امامرت[ سرپرسرت يتيمران
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هستم و سرپرستى افراد خردسال و بدهکار آنان را بر عهده دارم و هر ش

اموالى را بر جاى گر ارد ،برراى

خويشانش است» محرعامسي1409 ،ق ،ج  ،13ص  .)92در بعضى از شتب روايي آمده است شه امرام براقر

سپ

افتود« :شفالت پيامبر اشرم براى آنان ،در حال حيا و بعد از مرگ ،تفاوتى ندارد» مطوسي1407 ،ق،

ج  ،6ص  .)211ذيا روايت اخير حاشي از آن است شه مسؤوليت شفالت بىسرپرستان ]و از شارافتادگران و
مستمندان[ بعد از رحست حضر بر عهده جانشينان مع وم و حاشمان استمى در هر ع ر و زمان است.
امام موسي شا م نيت در همين زمينه مى فرمايد:
كارگزار حكومت اسالمى ،مالى كه خداوند در اختيار او قرار داده است ،در هشت سهم رهراف يريهران و
مسكينان و ...ره اندازه نياز ساليانه شان ترسي مىكند؛ ره گونهاف كه در سختى و تنگنا نباشهند و مهازاد رهر
آن ره حاك اسالمى ررمىگردد؛ امّا اگر درآمدهاف زكات رراف تأمين هزينهها كفايت نكرد ،حاك اسهالمى
رايد از ثروتها و اموالى كه در اختيار دارد ،ره ميزان ريع نياز يريران و محرومان جامعهه ،در اختيهار آنهان
قرار دهد (كليني ،1375 ،ج  ،1ص .)541

از اطتق عبار «مِنْ عِنْدِه» در روايت باال استفاده مىشود شه افتون بر زشا  ،بقيه ثرو هاى بيتالمرال
ممانند فَىْء شه در اختيار پيامبر ،امام يا ولىّ امر در جايگاه رئي

دولت استمى قرار مىگيررد و همچنرين

معادن شه در اختيار حکومت استمى است) را نيت مىتوان براى رفرع فقرر و محروميرت افرراد نيازمنرد،
مورد اسرتفاده قررار داد مصردر1399 ،ق ،ص  .)681 - 680هرر شر

حرق دارد برا بهرهمنرد شردن از

ثرو هاى طبيعى ،زندگى خوبى داشته باشد .در اين راستا ،دولت مو ّ

اسرت ،فرصرت شرار را برراى

همه فراهم سازد و براي افراد ناتوان و يا فاقد زمينه اشتغال ،امکران بهرهمنردى از ثررو هراى طبيعرى و
درآمدهاى عمومى بيتالمال را تا حد رفاه نسبي و زندگى آبرومندانره فرراهم سرازد مهمران) .از ايرنرو،
ماليا هاى استمى و ثرو هايى شه اداره امور آنها به عهده دولت استمى است را مىتوان براى ترممين
معيشت محرومان و درماندگان صرف شرد.
نظام استمي خواهان پيشرفت مادي و معنوي همه افراد جامعه و تممين عتّ  ،استقتل و اقتردار ششرور
استمي ميباشد .همه افراد جامعه بايد در اين فرآيند مشارشت داشته و متناسب با اسرتعداد ،عتقره و تروان
خود براي دستيابي به اهداف م شور ايفاي نقش نمايند .به اين منظور بايد زمينه فعاليت مفيرد و مرؤثر برراي
همگان فراهم گشته و موانع آن رفع گردد .از آنجا شه برخي افراد به خاطر مشرکت بردني از بردو تولرد،
حوادث غير مترقبه ،پيري و از شار افتادگي يا از دست دادن سرپرست خانواده برراي ترممين معيشرت خرود
دچار مشکا ميگردند؛ چنانچه تدبيري براي رفع مشکت آن دسته و نتديک شردن سطوح زنردگي افرراد
اتصاذ نگردد ،جامعه دچار اختتف فاحش طبقاتي و بدنبال آن ناهنلاريهاي اقت ادي و اجتماعي گرديرده و
نظام استمي از رسيدن به هدف مهم عدالت اجتماعي باز ميماند .بنابراين ،وجود تکافا و ترممين اجتمراعي
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در جامعه استمي امري ضروري است .بر اين اساس ،هي گروهي نبايد در مسرير رشرد و ترقري مرادي و
معنوي خود دچار مشکا گردد .افراد نه تنها نبايد سربار جامعه باشند؛ بسکه بايد مطابق برا ترت

و شرمن و

شص يت اجتماعي خودشان مفيد بوده و از زندگي آبرومندانهاي برخوردار باشند.
نماگرهاي توازن و هم سطحي در سطح زندگي

براي سنلش ميتان اهتمام دولت و متمکنين در راستاي برقراري توازن و هم سطحي در سرطح زنردگي،
نماگرهاي زير شاما دو دسته نماگر در سطح خرد مرابطه افراد با يکديگر) و شرتن ممسرلوليت دولرت)
قابا معرفي است:
ميتان انفاقا

افراد جامعه به فقرا يا نهادهاي خيريه در يک دوره معين؛

ميتان قرضالحسنه اعطايي جهت حا مشکت خانوادهها در دوره معين؛
درصد سرپرستي داوطسبانه از ايتام در دوره معين؛
نسبت سطح تممين اجتماعي موجود به سطح مورد نياز؛
سرانه پرداخت يارانه به نيازمندان در دوره معين؛
ميتان مراشت نگهداري از سالمندان و معسولين نسبت به ميتان مورد نياز؛ و
ميتان شمکهاي مردمي در حوادث غير مترقبه.
سه نماگر اول ،عمدتا به سطح خرد و عمسکرد افراد و نماگرهراي بعردي بره عمسکررد دولتهرا مربروط
است .براي سنلش شمي نماگرهاي فوق ميتروان از آمرار و اطتعرا نهادهراي خيريره ،صرندوقهاي
قرض الحسنه و همچنين گتار هاي بودجه دولرت اسرتفاده نمرود .اسرتفاده از پرسرشنامه و م راحبه
عسمي نيت ميتوان به جمعآوري اطتعا شمک نمايد.
ج .بهينگي مصرف

م رف ،به عنوان هدف نهايي توليد و توزيع ،نقشى مهم در تعيين نوع ،ميرتان و شرکا توليرد و توزيرع
دارد .نوع م رف و ميتان آن در جامعه نيت به چگرونگى تص ريص منرابع برراى توليرد و نحروه توزيرع
بستگى دارد .امروزه بنگاههاى توليدي بر اساس سياستهاى م رفى و تبسيغا به فعاليّت مرى پردازنرد؛
زيرا بر اساس مباني فسسفي اقت اد متعارف ايلاد انگيته براى م رف بيشتر ،يکى از راههاى مهرمّ رونرق
بصشيدن به توليد و افتايش درآمد جامعه است مخسيسيان ،1384 ،ص .)101
استم ،بر ختف نظام سرمايهدارى شه براى بره حرداشثر رسريدن سرود و مطسوبيّرت افرراد ،توليرد و
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م رف را شامت آزاد مىداند ،به منظور حفظ م الح فررد و جامعره ،برراى توليرد و م ررف ،حردود و
موازينى قرار داده است .در رويکرد استمي ،استفاده از برخى شاالها و خدما به دليا مسائا ارزشى يرا
مفاسد و مضرّاتى شه به دنبال دارد ،حرام و ممنوع شده است ممائده 9 :و .)90
حدّ مطسوب بهرهگيرى و استفاده از نعمتهاى الهى آن است شه همراه با رعايت اعتدال و به ميتان قردر
شفاف باشد .اعتدال و ميانهروى در م رف شه در روايا از آن به ق د و اقت اد تعبير شرده ،حرد وسرطى
است شه در آن افراط و تفريط ماسراف و تقتير) نباشد .در روايا مع ومين از اعتدال در م رف به عنوان
عاما بقاى نعمت و پديدآورنده زمينه مناسبِ رشدِ صفا و شماال معنوى در انسران تعبيرر شرده اسرت
مملسسي1403 ،ق ،ج  ،78ص 327؛ محمدي ريشهري ،1362 ،ج  ،10ح  .)20205حضر عسى درباره
اهميت اعتدال مى فرمايد« :هنگامى شه خداوند متعال خير و نيکى را براى بندهاى مقردّر فرمايرد ،اقت راد و
ميانهروى در زندگى را به او الهام خواهد شرد» متميمي آمدي1410 ،ق ،ج  ،3ص .)175
نيازها و م ارف انسان را مىتوان به سه دسته ضروري ،رفراهى و شراذب تقسريم شررد .دسرته اول،
نيازهايى هستند شه حيا و ستمت انسان به تممين آن بسرتگى دارد .ايرن نيازهرا شراما نيراز بره غر ا،
پوشاک ،مسکن ،آموز

و بهداشت ميشود .امور رفاهى ،م ارفى است شه موانع و مشرکت را رفرع،

و زندگى انسان را با نشاط و دلپ ير مىسازد .نيازهاي رفاهي بره همرراه نيازهراي ضرروري را مىتروان
نيازهاي واقعى انسان دانست .در مقابا ،نيازهاي دسته سوم ،هرچنرد باعرث آراسرتگى و زيبرايى بيشرتر
زندگى مىشوند ،نيازهايي غير واقعى و تصيّسى ميباشند .افراط در تممين اين نيازها اقت راد جامعره را در
رفع نيازهاى اساسى دچار مشکا ساخته ،باعث فقر ومحروميّت برخى از خانوادهها مرىشرود .پررداختن
به تتئينا افراطى ،تعويض دشوراسيون و شنار گ اشتن لباس و وسرايا منرتل قبرا از اسرتفاده شامرا از
آنها از اين قبيا است.
با توجه به تفکيک فوق ،تممين نيازهراى واقعرى معقرول الزم و مطسروب و در مقابرا ترت

برراى

دستيابى به م ارف تلمّسى ،همراه با رفاهزدگى و م رفگرايى افراطى ،ناپسند است .بردون اجتنراب از
م ارف غيرضرور و تلمّسى ،آرامش روحى و روانى شه شرط اصسى تحقق رفاه است ،پديد نمىآيرد .در
نتيله؛ هرچه نيازهاى مادى انسان در حد معقول ،به طور شاماتر ارضا شود ،آرامرش خراطر و احسراس
امنيت بيشترى در زندگى براى او و زمينه مناسبترى براى ساختن فضاى سالم ،مبتنى بر اصول اختقرى
و معنوى پديد مىآيد .تممين نيازهاى واقعى انسان ،نه تنها با پيشرفت اختقرى و معنروى مغراير نيسرت،
بسکه زمينهساز دستيابي به زندگى سالم همراه با معنويّت خواهد بود ممن ر ،1376 ،ص .)28
با متحظه آيا قرآن شريم به اين نتيله مىرسيم شه استفاده از نعمتهاى الهى و م رف شاالهرا و
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خدما  ،نه تنها ناشايست نبوده ،بسکه ضروري و الزمه تداوم حيا بشر است .با ايرن وجرود ،خداونرد
متعال حدود و مقرّراتى براى استفاده درست و معقول از نعمتها را بيان نموده است.
يکي از راههاي مهم رسيدن به م رف بهينه و شارآمد ،داشتن تدبير مناسب در معيشت است .تردبير در
معيشت را ميتوان در زبان فارسي ،معادل قدر و توانايي بر مديريت در امور زندگي دانست .مراد از تدبير
معيشت ،متحظه روابط متقابا مسائا گوناگون در زندگي به منظور چارهانديشي سرنليده و منطقري برراي
تممين زندگي در آينده است .منابع ديني بر اهميت تدبير معيشت ،تاشيد زيادي شردهاند .امرام عسري دربراره
تدبير خوب در زندگي ميفرمايد  :نيک تدبيري ثرو اندک را افتون ميشند و سوء تدبير ثرو فراوان را از
بين ميبرد متميمري1410 ،ق ،ج  ،1ص  .)354امرام صرادق داشرتن تردبير مناسرب برراي زنردگي را از
ويژگيهاي يک فرد باايمان دانسته و در اينباره ميفرمايد« :مومن هميار خروبي اسرت و شمهتينره اسرت و
تدبير خوبي براي زندگي دارد و از يک جا دوبار گتيده نميشود» محر عامسي1409 ،ق ،ج  ،11ص .)150
تدبير معيشت يکي از عتئم انسان عاقا است؛ زيرا يک فرد با استفاده از مديريت زندگي و آينردهنگري
از شارهايي پرهيت و دست به اقداماتي ميزند تا زندگي و معيشت سالم ،آرام و بهترري برراي خرود و حتري
نساهاي آينده فراهم ساخته و با استفاده بهينه و شارا از امکانا مادي و معنوي ،مسير رشد و پيشرفت خود
را بپيمايد .امروزه تدبير در زندگي و دورانديشي الزمه هر شاري است؛ زيررا در جوامرع شنروني ،بسرياري از
فعاليتهاي اقت ادي با ريسک براال و اضرطراب و نگرانري زيراد همرراه اسرت .از ايرن رو بردون تردبير و
دورانديشي ،چه بسا معيشت انسان ،مصتا شده و زندگي او به شکست و نابودي بينلامد .تدبير در معيشت
فرد را قادر مىسازد شه با پيشبينى خطرا و فرصتهاى پيش رو ،خود را براي رويارويي با آنها آماده شرده
و اهداف ارزشمند بسندمد را به همراه استراتژيهاى الزم براي دستيابي به آنها طراحى شند.
يکي از عتئم وجود تدبير معيشت در ميان افرراد جامعره اسرتفاده بهينره ازمنرابع و درآمردها اسرت؛
براساس استم هرگونه اتتف و اسراف در منرابع را ممنروع و مرردود ميشرمارد .آموزههراي اقت رادي
استم ،استفاده غير شارا از امکانا و منابع ،نوعي تباه شرردن آنهاسرت شره در شرتم پيشروايان مع روم
عسيهم الستم از آن تعبير به «اضاعه المال» شده است .امام صادق بقاي استم و مسسمين را متوقر

برر

مديريت صحيح اموال و قرار گرفتن آن را در دست شساني دانستهاند شه نسبت به صرف ايرن امروال در
م ارف شايسته آن آگاه باشند محرعامسي1409 ،ق ،ج  ،11ص .)521
روشن است شه يک مسسمان از جهت فردي و اجتماعي مو

به استفاده بهينه از امکانرا و منرابع و

تص يص بهينه درآمدهاست تا رشد و پيشرفت او هماهنگ و در جهت رشد و تعالي جامعه استمي باشد.
تص يص بهينه منابع و استفاده مناسب از درآمدها در سطح خرد و شتن ،نتايلي را در زمينه اصرتح
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امور فردي و اجتماعي بدنبال دارد .نتائج متبور شاما شراهش فقرر ،جررايم و ناهنلاريهراي اجتمراعي،
دستيابي به توزيع عادالنه درآمد ،ثرو ،حداقا رفاه براي تمامي افراد جامعه و يافتن فرصت شرافي برراي
پرداختن به امور معنوي ميشود.
نماگرهاي بهينگي مصرف

جهت سنلش ميتان م رف بهينه و اعتدالي ،بافرض وجود درآمد مکفي و حتل براي فررد ،نماگرهراي
درجه دوم زير پيشنهاد ميگردد:
درصد قرضگيرندگان در دوره معين بدون دليا موجّه مسسبي)؛
درصد اسراف و تب ير مخوراک ،پوشاک ،مسکن ،وسائا نقسيه و انرژي) در دوره معين مسسبي)؛
درصد افراد سصتگير در هتينههاي اساسري خرانواده مبرا در نظرر گررفتن ميرتان شرکايا دربراره
شوتاهي در دادن نفقه) مسسبي)؛
متوسط عمر مفيد وسائا و امکانا

عمومي در مقايسه با وسايا شص ي؛ و

متوسط استفاده از رفيتهاي توليدي جامعره در بصرش هراي مصتسر

مصرنعت ،ششراورزي و)...

نسبت به ميتان قابا استفاده.
نتيجهگيري

استم تممين معا

را به عنوان يکي از مهمترين و اي

پيشرفت آنها بيان شرده است .به همين خاطر ،تممين معا

فردي و اجتماعي انسانها و زمينهسراز رشرد و
به عنوان يکي از معيارهاي پيشررفت انسراني

محسوب ميگردد .در اين مقاله اين سوال مطرح شد شه چگونه ميتوان تممين معا  ،به عنروان يکري از
مولفههاي پيشرفت انساني مورد نظر استم ،را مورد ارزيابي و سنلش قرار داد.
بر اساس رويکرد استمي ،تممين معا

به معناي داشتن درآمد در حد شفاف براي پرداخرت تمرامي

هتينه زندگي است .هتينههاي متبور عتوه بر هتينههاي متعارف ،شاما هتينههاي نا ر بره بهداشرت و
ستمت نيت ميشود .از نگاه استم ،تممين معا

ميبايد همراه با عدالت ،توازن و هم سرنگي در سرطوح

برخورداري افراد جامعه و نبودن اختتف فاحش طبقاتي باشد .همچنين ،تممين معا

فرد و جامعه بايرد

همرا با م رف بهينه بوده و نبايد به اسراف و اتتف منابع منتهي شود.
در اين مقاله براي سنلش تممين معا

با مولفههاي سهگانه فوق ،شاخصهاي حردشفاف ،تروازن و

همسنگي در سطح زندگي و بهينگي در م رف پيشنهاد شد .با توجه به شسي و شيفي بودن شاخصهراي
سه گانه م شور ،براي سنلش شمّي هريک از آنها نماگرهاي خاصي پيشنهاد گرديد.
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منابع
ابن ابيالحديد ،عبدالحميد1404 ،ق ،شرح نمج البالغه ،قم ،شتابصانة آيتاله مرعشي نلفي.
بروجردى ،آقا حسين ،1386 ،جامع أحاديث الشيعة ،تهران ،فرهنگ سبت.
تميمى آمدى ،عبد الواحد1410 ،ق ،غرر الحكم و درر الكلم ،چ دوم ،قم ،دار الکتاب اإلستمي.
حرعامسى ،محمدبن حسن1409 ،ق ،تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه ،قم ،مؤسسة آلالبيت.
خسيسيان اشک ري ،محمدجمال ،1384 ،شاخصهاي توسعة اقتصاد از ديدگاه اسالم ،قرم ،مؤسسرة آموزشري و پژوهشري
امام خميني.
خسيسيان اشک ري ،محمدجمال و همکاران ،1393 ،معيارها و شاخص هاي توسعه انساني از ديدگاه اسالالم ،قرم ،مؤسسرة
آموزشي و پژوهشي امام خميني.
دفتر همکارى حوزه و دانشگاه ،1387 ،مبانى اقتصاد اسالمى ،چ چهارم ،تهران ،سمت.
صباغي فيروزآبادي ،محمدشا م ،1391 ،معيارها و شاخصهاي تدوين بودجه در اسالم ،پاياننامة مقطرع شارشناسيارشرد،
مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني.
صدر ،سيدمحمدباقر1399 ،ق ،اقتصادنا ،چ يازدهم ،بيرو  ،دار التعارف لسمطبوعا .
صدوق ،محمدبن عسى1413 ،ق ،من ال يحضره الفقيه ،چ دوم ،قم ،دفتر انتشارا استمى.
طبرسي ،حسن بن فضا ،1370 ،مكارم االخالق ،چ چهارم ،قم ،شري

رضي.

طوسى ،محمدبن حسن1407 ،ق ،تهذيب األحكام ،چ چهارم ،تهران ،دار الکتب اإلستميه.
عميد ،حسن ،1343 ،فرهنگ فارسي عميد ،تهران ،ابن سينا.
فتال نيشابوري ،محمدبن احمد ،1375 ،روضة الواعظين و بصيره المتعظين ،قم ،شري

رضي.

فرهنگ ،منوچهر ،1374 ،فرهنگ فشرده علوم اقتصادي ،فارسي انگسيسي ،تهران ،البرز.
شسينى ،محمدبن يعقوب ،1375 ،اصول كافي ،ترجمة محمدباقر شمرهاى ،چ سوم ،قم ،اسوه.
ملسسى ،محمدباقر1403 ،ق ،بحار األنوار الجامعه لدرر اخبار ائمه االطهار ،چ دوم ،بيرو  ،دار إحياء التراث العربي.
محمدى رىشهرى ،محمد ،1362 ،ميزان الحكمه ،قم ،مکتب االعتم االستمي.
من ر ،قح  ،1376 ،مقدمهاى بر اقتصاد اسالمى ،ترجمة عباس عرب مازار ،تهران ،سازمان برنامه و بودجه.
نيکگهر ،عبدالحسين ،1369 ،فرهنگ علوم اقتصادي ،بازرگاني و مالي ،تهران ،انتشارا عسمي صفار.

