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 چكيده

ن يـم در مـورد اگاه اسالديد ين مقاله به بررسياست. در ا يمتعارف، درآمد سرانه واقع يتوسعه انسان يهااز شاخص يکي

 -يهيکـرد تو ـيوق حاضـر بـا اسـتهاده از ريم. تحقيپردازيم يشرفت انسانيمعاش در پتأمين  شاخص يشاخص و معرف

ر مسـير معـاش دن تـأمي تـوا  بـه ارزيـابيها و نماگرهـايي ميپردازد که با چه شاخصين سوال ميا يبه بررس يليتحل

ه و متـواز  ع عادالنـيـ، توزحد کهافي تأمين هاق، شاخصيه تحقيپيشرفت انساني از ديدگاه اسالم پرداخت؟ بنا به فرض

ونـد. بنـا بـر ربکار  يمکرد اساليمعاش در روتأمين  سنجش يتوانند برايمربوطه م يمخارج با نماگرها يدرآمد و کارامد

ع يـتوزي، وحـرو  يمـاد يازهـاينتـأمين  حالل براي-يب درآمد مکهيبه ترت يشنهاديپ يهاپژوهش، شاخص يهاافتهي

نجش قـرار سـها را مـورد نـه درآمـديص بهيمعاش خانوارها و تخصـي تأمين رآمدها در راستاعادالنه و متواز  منابع و د

ود. محاسـهه مستند نمـ ن)عليهم السالم(يات معصوميات قرآ  و روايتوا  به آيسه گانه مزبور را م يهادهند. شاخصيم

از يـت مورد نج اطالعاجهت استخرا يلمپرسشنامه ع يرياز جمله بکارگ يآمار يهاازمند استهاده از روشيها نن شاخصيا

 موجود است.  يآمار يهادر کنار داده

 يي، شاخص، عدالت، کارايشرفت انساني، پيمعاش، توسعه انسانتأمين  ها:دواژهيکل
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 مقدمه

هرر ششرور  و پيشرفتاستفاده بهينه از سرمايه انساني جامعه شرط اساسي مهمي در پيمودن مسير توسعه 
شرکت  ممعرا  و ترممين  باشد. براي دستيابي به اين هدف بايد فکر و ذهن افراد جامعه از دغدغرهمي

ار و ه برا ابتکرناشي از آن آزاد باشد، تا استعدادها شکوفا گرديده و ترت  افرراد برراي شرارآفريني همررا
 ک از افررادرافتمندانه معرا  برراي هرر يرشرترممين  رو، استم برنوآوري مفيد و مؤثر واقع شود. از اين

، يدانرد مملسسريشت را واجرب ميمعي تممين حتل برا يشسب روز يجامعه تمشيد نموده و تت  برا
، ياسرت مبروجررد يو اجتمراع يت فررديه عرت  و شص ريما ين تتشي(. چن1، ص100ق، ج1403
 يشرا  باشد؛ به پادارومندانه خانوادهآب شه با شسب و شار، به دنبال اداره ي(. فرد296، ص 22، ج 1386

 (.567، ص9، ج1375، ينيابد مشسييباالتر از ملاهد در راه خدا دست م
ر اسرت؛ بسکره موجرب يرخط يافرهياز خود و جامعره نره تنهرا و يرفع ن ياز نظر استم، تت  برا

 يبررا يسرانشررفت و تکامرا انير پيمودن مسيط مهم پياز شرا يکيو  يشگاه الهيت شصص در پيم ون
کرار بره ياستم خداوند متعرال از فررد پرخرواب و ب يهاشود. بر اساس آموزهيک مسسمان محسوب مي

حرال يا  شسرا و بييايرشره در امرور دن ي(. شسر58، ص17ق، ج1409، يشد  متنفر است محرعامس
 (.85، ص5، ج1375، ينياست مشس شده يمعرف ان مع وميشواين و پيد يايباشد، مبغوض اول

ر دها و نماگرهراي ترممين معرا  در اين مقاله با استفاده از رو  تحسيسي به بررسري شراخص
اي صرور  پردازيم. هرچند در اين زمينه مطالعا  پراشنردهراستاي دستيابي به پيشرفت استمي مي

يرن گرفته، متيت اين پژوهش تمرشت بر شاخص تممين معا  و توجه به ابعاد مصتسر  آن اسرت. ا
ا ر با شاخص درآمد سرانه در شاخص توسعه انساني است. شاخص پيشنهادي بصشي شاخص متن

هاي ديگرر، بره معيارهراي ديرن باشد ؛ شاخصاز شاخص پيشرفت انساني در رويکرد استمي مي
.ک: مر داري، عسم و معرفت و شرامت و آزادگي در پيشرفت انساني از ديگاه اسرتم مربروط اسرت

 (.101ر117ص  ،1394خسيسيان و همکاران، 

 پيشينه تحقيق

عنوان پيشرينه عرام برراي برهتواند هاي فراواني منتشر شده شه ميانساني مقاال  و شتاب زمينه توسعهدر 
امرا دو شتراب ده نشرد؛ در خ وص موضوع اين مقاله سرابقه اي مشراهشود ولي تحقيق حاضر قسمداد 

محمد جمال خسيسيان و همکراران و چيسرتي معيارها و شاخص هاي پيشرفت انساني از ديدگاه استم از 
تروان بره عنروان پيشرينه خراص آن مي پيشرفت از ديدگاه استم ازسيد عبد الحميد ثابت و همکراران را
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معرا  ترممين  اين مقاله بر يکي از جنبه هاي پيشرفت انساني يعنريمحسوب شرد. با اين وجود، مباحث 
ادي متمايت از ممخر  اول بروده و برا منطقري ديگرر متمرشت است و شاخص هاي استنباط شده تا حد زي

 باشد.نمي تبيين شده است و موضوع اصسي مقاله همان طور شه از عنوان آن پيداست، چيستي پيشرفت

  يانسان شرفتيپ

گستر  تردريلي، تکامرا و ،رييرشد، تغ يمترادف و به معناشرفت غالبا به صور  يتوسعه و پدو واژه 
برار  ياقت اد متعرارف دارااصطتح توسعه، در  (. چون428، ص1343د، يمعم دنرويشکوفايي به شار م

شره فاقرد نيشرفت عتوه برر اي. پميشنيشرفت استفاده مياز واژه پق ين تحقيباشد، در ايم يخاص يارزش
ن راسرتا، يدر همر .دهرديمرورد توجره قررار مت ين را ياست؛ ابعاد توسعه استم يتوسعه غرب ييبار معنا
 شود.ي  ميمتعارف تعر يت از توسعه انسانيمتما يت به عنوان مفهوميت انساني مورد نظر استم نپيشرف

ير  اي در يکي از بيانرا  خرود، پيشررفت را چنرين تعرمقام معظم رهبري حضر  آيت اهلل خامنه
شرا در  وپيشرفت همان رسيدن به حيا  طيبه يعني زندگي گوارا همراه با آسرايش و آرامرش »شنند: يم

بره عنروان  ته،يپراش يا زندگيبه، يا  طي ، حين تعري(. در ا1384اي، مخامنه «است يسعاد  دنيا و عقب
 شده است. يشرفت معرفيمق د پ

ي ر ويرو دن يمعنوي ر ، مادياجتماعي ر فرد يهاعرصه ي، تماميشرفت انسانيپ ياستم يدر الگو
شرده برر تهداي يفرآينرد»مورد نظر استم،  يسانشرفت اني، پورنيازا .گيردميمورد توجه قرار  ياخرو
شند ترا يلاد ميانسان ا يو اجتماع يفرد يدر رفتارها ياست شه تغييرا  ساختار يدينش توحياساس ب
 «.  به حرشت شنديا  طيبا ح ياا و فعال به سمت جامعهيپو يبه صورت
ه چهارگانر يارهرايمع ، ضمن همصواني و هماهنگي با بيران مقرام معظرم رهبرري،يشنهادي  پيتعر

ار يردارد. مع ت در بريرا ن يمعا  و شرامت و آزادگتممين  ، عسم و معرفت،يدارنيد يعنيشرفت انسان، يپ
مين ي ترمسرازد. ترت  بررامي رهنمرون يدينش توحيت شده بر اساس بيند هدايما را به فرآ يدارنيد

 يار رفتارهرد يرا  سراختارييه همراه با تغدهد شمي ند قرارين فرآيانسان را در ا يمعا  تنها در صورت
 شرامرت و، معرفرتيارهراي عسرم، ب نفر  باشرد. معيو ته  ير خود سازي، و در مسيو اجتماع يفرد
 سازد.مي بهيا  طيبه ح يابير دستيا و فعال در مسيپو ي، انسان را مستم به حرشتيآزادگ

جره بره ازمنرد تويس تعري  م شور، نسنلش و ارزيابي ميتان پيشرفت انساني جامعه استمي بر اسا
ن يکري از تممين معرا  بره عنروا هاي مربوط بهن مقاله، تنها شاخصيچهارگانه آن است. در ا يهالفهؤم

 رد.يگيهاي پيشرفت انساني استمي مورد بررسي قرار ممعيار
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 قيتحق يشناسروش

ن تناسرب اسرت. در ايرها و نماگرهاي تممين معا ، نيازمنرد اسرتفاده از رو  ماستصراج شاخص
 يشوايانپ سصنان و شريم قرآن هاي متبور، با مراجعه و استنباط از منابع ديني مآيا تحقيق شاخص

تصراج باشد ونماگرها غالبا به شيوه استقرايي و با توجره بره سريره عمسري عقرت اسر( ميمع وم
گرهراي مربوطره ها و نماشوند. هرچند در اين تحقيق تت  زيرادي برراي اسرتصراج شراخصمي

 عايي بر ح ر عقسي در موارد م شور نيست.صور  گرفته، ولي اد
تغييررا   راهنماي آماري است، شرهمتک و ضوابط و مراد از شاخص  در اين تحقيق، مراد از معيار،
متغييرري  نيرت نمراگر(. منظور از 21، ص1369نيک گهر، م دهدنشان مي يک متغير را نسبت به زمان پايه

را  تغييرو موقعيرت  سرنلش برراي، هاي رياضيبه صور  منفرد يا با استفاده از نسبتشه شمّي است 
تبيرين  (. بر اين اسراس، ايرن مقالره بردنبال10، ص1391مصباغي،  ودشمياستفاده يک پديده طي زمان 

ها نيرت نماگرهراي ها و ضوابط پيشرفت استمي است. شاخصمعا  به عنوان يکي از متکتممين  معيار
ي و هرا را مرورد ارزيرابپارچه و شمي هستند شه با توجه بره جامعيرت و شسيتشران وضرعيت زيربصشيک
هاي اگرهرا مؤلفرهنم د.اينرگيري نمرا اندازهمتبور  معيار تحققتوانند ميتان مي دهند وگيري قرار مياندازه

اي بره بررسري ويرهباشند شه هر شردام از زادهنده ميتان تحقق هر شاخص ميهاي نشانجتئي و عتمت
حقيرق تپردازند. بيان نماگرها در حقيقت خارج از رسالت اصسي ايرن بصشي از ميتان تحقق شاخص مي
ان معرا  بيرترممين  هايتري براي محاسبه شاخصتوانند نماگرهاي دقيقاست و متص  ين در آمار مي

 شنند. از اين رو، ذشر نماگرها در اين تحقيق صرفا نقش راهنمايي دارد. 
ور شروند. بره منظربه دو گروه ايلرابي و سرسبي تقسريم ميپيشنهادي در اين تحقيق نماگرهاي 

به صور   اجتناب از اشتباه محاسباتي، نتايج نماگرهاي سسبي، پ  از شسر و منهاشدن از عدد يک،
 آيند. نماگر ايلابي در مي

 مباني تأمين معاش در رويکرد اسالمي

 هرا و دسرتيابي بره رفراهافراد جامعه استمي با هدف رفرع نيازهراي آن معا تممين  در رويکرد استمي،
 بيگيرد. قرآن شرريم در زمينره اسرتفاده از نعمرت هراي الهري و رسريدن بره رفراه نسرنسبي صور  مي

. (32عرراف: هاى پاشيته و زيور و زينت الهى را بر بندگان حرام شرده است ما: چه شسى روزىفرمايدمي
 هراآن هبسک شنند، ممحرو الهى هاىافراد صالح و با ايمان، نه تنها نبايد خود را از نعمت بر اساس اين آيه،

 . دارند بيشترى شايستگى الهي، امکانا  و مواهب از استفاده در
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ايى را دوسرت خداوند زيبا اسرت و زيبر»فرمايد: مى ياله هاينعمت از استفاده باره در اشرم پيامبر
امرام  (.103، ص1370 ،يمطبرسر« ا  ببينرداثر نعمتش را در زنردگى بنرده رددارد. هم چنين دوست دا

 بنردگان ،آورد روى انسران بره دنيرا و يافرت وفرور هانعمت شه زمانى: فرمايدباره مىدر اين تين صادق
 ،انرند، نه بردشردارمسسمان به استفاده از آن مواهب و امکانا  ستاوارت و ايمان با افراد و شايسته و صالح

 (.232، ص47ق، ج1403 ،يمنافقان و شافران مملسس
 ها بر درجرا از نعمت يشود شه خداوند دوست دارد بشر با بهره منداستفاده مى ا يآيا  و روا از

ينکه خرود امند گردد، نه و با ديدن منا ر زيباى طبيعت، ل   برده و از آنها بهره ديفتايايمان و معرفتش ب
ش امکانرا ، عتوه بر توسعه شمّرى و افرتاي استم. محروميتى را مطسوب بداندرا محروم ساخته و چنين 
 .باع گرردده بايد اشرتمشيد دارد و زيبايى و آراستگى را از نيازهاى بشر دانسته ش تيبر بهبود شيفى زندگى ن

 ت،سرين دهيروهدر نيروى بدنى و زمان نه تنها نک ييجواز نظر استم، آسانتر ساختن امور زندگى و صرفه
بره  يابيهرا، دسرتاز نعمت شرتريب يمنردشه هدف از بهره يويژه زمانبه بسکه قابا تمليد و ستايش است؛

  خردا براى فراگرفتن معارف الهى و رسيدگى به ته يب خويش و تربيت ديگران و عباد شتريفرصت ب
 .(127 -128، ص1387 شگاه،حوزه و دان يباشد مدفتر همکار

 ريسر ريناپر ييالزمره جدا يمراد ا يرو ح ايردارد. دن يانسان شرفتيبا پ ي رفاه، رابطه مشص نيتمم
 شررفتيپ انسران و يتکرامس ريسر مودنيپ ا،يدن نيدر ا ياز زندگ يي. اما هدف نهاباشديانسان م يوجود
ممين تر ينسرب هفراو ر ايرعست اگر ابتار شار، مه نيدارند. به هم يجنبه ابتار ،ياوست و لوازم ماد يمعنو
ود و خر يبره بعرد معنرو تواننديشسب آن صرف شود، افراد، بهتر م يبرا يشمتر يرويزمان و ن باشد و

 بانيو پشرت اورير يازيني: بديفرماياست شه م اشرم امبرياز پ يمطسب سصن نيا ديتکاما آن بپردازند. مؤ
 (.156 ، ص3ق، ج1413مصدوق،  باشديم ياله يتقوا يبرا يخوب
عسرم،  يهانهيدر زم شرفتيفکر و جسم فرد صرف پ يروياو، ن يانسان و رفاه نسب ياساس يازهايتممين ن با

 يمال روحشبه سعاد  و  اين يبرا يماد يو رفاه در زندگ شيگشا، . بر اين اساسشوديم يعما و امور معنو
ه ب يرسم دستو عد شتيدر مع فقردر حد اعتدال الزم است؛ چراشه اغسب افراد، همانطور شه شمبود و  يو معنو

، 12ق، ج1409 ،ي؛ حرعرامس56: ا يرمذار شروديخسقت م يباعث دور شدن آنها از هدف اصس يحداقا زندگ
 (.27: يمشور ششانديم انيغفست و طغ يرا به وادآنها  تياز حد ن شيب شي(؛ رفاه و گشا39ص
خرروى و سرعاد  اتممين  نظر استم، حيا  دنيوى و رفاه، زمانى مطسوب و معقول است شه براى از

در دنيا مانع رشرد  يهاى مادشسب رضايت حق تعالى باشد؛ اما هدف قرار گرفتن رفاه و آسايش و ل  
رفراه و  رفتنبا هدف قرار گ (.8 - 7: ون يگردد مو تعالى شماال  انسانى و موجب فساد و تباهى او مى
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زدگى پرستى و رفراهثار تلمااز آ يکي. آورديم يرو يزدگو رفاه يگرائانسان به تلما ،يماد يهال  
، 1387حروزه و دانشرگاه،  يطسبى در شصص است مدفتر همکاربينى و برترىپيدايش روحيه خودبترگ

شره در دنيرا  دانرديها و مقاما  اخروى را مص وص شسانى ممندى از نعمت(. قرآن شريم بهره129 ص
 (.83برترى طسبى و اراده فساد نداشته باشند مق ص: 

هراى باشرد، زيانيروى مزدگى، شه به طرور معمرول همرراه برا اسرراف و زيرادهو رفاه ئىگراتلما
جرب يگران، مواعتنايى به وضع دياجتماعى فراوانى نيت دارد. ولصرجى و عياشى تعدادى اندک، توأم با ب

 يررىفقهري  »فرمايرد: در ايرن زمينره مى گردد. حضر  عسىيمحروميت عده شثيرى از افراد جامعه م
 (.240، ص19ق، ج1404 د،يالحديمابن اب« مگر به جهت تمتع مزياد از حدّ( ثروتمندان ماند،يگرسنه نم

 يازهايبسکه رفع ن شود؛يمعا ، تنها با تممين غ ا، پوشاک و مسکن حاصا نمدر رويکرد استمي، تممين 
. چرا سازديم او را فراهم يوو معن يرشد ماد نهيچنانچه با ستمت جسم و روح انسان همراه باشد، زم يماد

ران گر  يبرا يريگميبسکه در ت م ،داشته باشد تيو ختق يابداع، نوآور تواندينه تنها نم ضيشه انسان مر
و  بوده يورضر يامر ،يو اجتماع ي. بنابراين، تممين بهداشت فردگردديبا مشکا مواجه م تين يعاد يزندگ
 ،يهداشرتو دسرتورا  ب يمنرينکا  ا تيضمن رعا ديد. هر فرد بادر پيشرفت جامعه دار شنندهنييتع ينقش
 اد جامعهافر ستيز طيمو   است مح تين يفراهم آورد. دولت استم تيرا ن يستمت اجتماع تيتقو نهيزم

 د.ها را فراهم سازستمت جسم و روح آن هاينهيبه دور نگه داشته و زم يرا از هر گونه آلودگ
را در زمرره  يستمت استم يگرام امبريشرده است. پ ديانسان تاش يستمت تياستم بر اهم نيمب نيد
(. 472، ص2ج ،يشرابورياند شره قردر و ارز  آن ناشرناخته اسرت مفترال نبرشرمرده ياز دو نعمت يکي
انرد ردهش فار از آن سر حيبدن سالم و استفاده صرح يبه قدرشناس يدر موارد متعدد مع وم انيشوايپ

 (.526 ص ق،1407 ،يمطوس
و  يفررد  يو و را هاتيانلرام مسرلول يالزم برا يياز توانا، برخوردار از حد ن اب ستمت افراد
فتراده، افرراد از شارا رو،نير. از ادهنديمخود ادامه  يخاطر به زندگ يبرخوردار بوده و با آسودگ ياجتماع
شرتغال نتواننرد ا شره يمعترادان نيالعتج و همچنرصرعب يهايماريب يدارا اينقص عضو و  يافراد دارا
 . ستنديداشته باشند، از ستمت برخوردار ن يمناسب
 تيمرورد نظرر اسرتم متمرا يانسران شررفتيمتعرارف را از پ يشه توسعه انسران ياز نکا  مهم يکي
برر م رون داشرتن روان  تيراستم بر ستمت روح و روان انسان است. گرچه عسم روز ن ديتمش سازد،يم

مروارد شره الزمره  نيردارد؛ اما استم عرتوه برر ا ديتمش ياضطراب و نگران ،يشانيپر ،يردگانسان از افس
حسرد، حررص، طمرع،  نره،يچون ش يآرامش روح و روان است، بر ستمت روح انسان از رذائا اختق
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 هبريط ا يگوارا و ح يدارد؛ چرا شه استم زندگ ديتمش تين يپرستو تلما يگرياتراف، اشراف ،يزدگرفاه
شردن آنران بره فضرائا  هو آراسرت ياز رذائا اختق يپاک شدن افراد جامعه استم هيانسان را تنها در سا

و فرراهم آوردن  يمراد يازهرايجسم و روح انسران از راه رفرع ن يازهاينتممين  ني. بنابرادانديم ياختق
 يشررط شراف يولر اسرت؛ يانسران برهيط ا يربه ح يابيدست يشرط الزم برا ؛يزندگ يسالم برا يطيمح
اسرت  يريخردا اشسر ادي( و 28مرعد:  رديگيخدا آرام م اديها تنها با دل، قرآن دگاهي. چرا شه از دستين

 دهرديقرارم يحق تعرال يبندگ ريرا شستشو داده و او را در مس يروح و رذائا اختق يشه همه زنگارها
 (.61:  يم سازدياو فراهم م يانسان را برا ستهيشا شرفتيرشد و پ ينهيو زم

 يادمرآرام و رفرع عوامرا  طيشه بشر امروز به دنبرال آن اسرت تنهرا برا فرراهم آوردن محر يآرامش
 يدو مرا يرونيعواما ب براي مقابسه با هانيا رايز د؛يآيآرامش بصش به دست نم يبا داروها اياضطراب، 

خراطر  نرانيو اطم يمرش درونرو اخرتق بره آرا دهيعق حيانسان تنها با ت ح؛ برهم زننده آرامش اوست
عرفرت م هياسرت، تنهرا در سرا تينها يطالب شماال  و فضائا ب يشه از نظر فطر يانسان يابديدست م
 لتايرال در او به آرامش رسيده و با اعتماد و توشرا برر قر يو اطاعت و بندگ يو ان  با حق تعال ياله
 است. دواريام نيو سعاد  آفر روشن ياندهيترس و واهمه نداشته و به آ تيچ  ياز ه ياله

 هاي تأمين معاششاخص

تمت جسم هاي الزم براي حفظ سهاي استمي، هر فرد براي تممين معا  مطسوب، بايد هتينهبر اساس آموزه
سند. ربه م رف  ها به شکسي عادالنه توزيع شود، و منابع به شکا شارآمديمنديو روح خود را دارا بوده، بهره

ل درآمرد حرت وممين معيشت افراد در جامعه استمي مشروط به سه امر است. اول، افراد از ثررو  رو، تاز اين
شرود.  راد توزيرعشافي جهت تممين نيازها برخوردار باشند. دوم، درآمد و ثرو  متبور به صور  عادالنه بين اف

مسرنگي در هحتل، توازن و  رو، درآمد مکفيها به درستي و با روشي عقتيي م رف شود. از اينسوم، درآمد
 دهند.هاي تممين معا  در رويکرد استمي را تشکيا ميسطح زندگي و بهينگي م رف، شاخص

اي قولهمتوجه به عدالت توزيعي و بهينگي م رف بدين خاطر است شه تممين معا  در اقت اد استمي 
قررار  مورد توجه ابعاد اجتماعي آن نيتاجتماعي است شه در آن عتوه بر توجه به ابعاد فردي زندگي انسان، 

معرا (  اجتماعي شاخص پيشرفت انساني مو به تبع آن شاخص تممين –گيرد. بنابراين، رويکرد فردي مي
 باشند. ها و نماگرهاي اين شاخص، هم ماهيت فردي و هم ماهيت اجتماعي داشتهشند شه شاخ هاقتضا مي

درآمد در حدّ شفاف برخوردار باشرد و يرا اگرر بره هرر  هر فرد براي تممين معا  يا بايد خود  از
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 
 مد و امکانا  خود به صور  بهينه استفاده نمايد.رعايت اعتدال از درآ

سرب گونه شه بيان شد، تنهرا برا داشرتن خروراک، پوشراک و سررپناه مناتممين معا  مطسوب، همان
شود. شرط اساسي و الزم براي داشرتن يرک زنردگي همرراه برا آرامرش و آسرايش، ترممين حاصا نمي

معرا   هداشت و ستمت از ارشران اساسري ترممينباشد. تممين ببهداشت و ستمت فرد و جامعه نيت مي
نرابراين معا  در نظرر گرفتره شرود. بشه به صور  امري مستقا و منفکّ از تممين مطسوب است؛ نه اين

هداشرت و درآمد يک فرد در صورتي در حد شفاف است شه عتوه بر تممين نيازهاي مادي، هتينه هاي ب
 يت پوشش دهد. ستمت جسمي و روحي خود و خانواده ا  را ن

 تروان برا اسرتفاده ازگانه مرورد اشراره، ترممين معرا  افرراد جامعره را ميهاي سرهبا توجه به مؤلفه
هاي حدّشفاف، توازن و هرم سرنگي در سرطح زنردگيم برا توزيرع عادالنره و رعايرت تکافرا شاخص

دام از اجتمرراعي( و بهينگرري در م رررفم بررا داشررتن ترردبير معيشررت(، سررنليد. در ايررن تحقيررق، هرشرر
 گيرد. گانه تممين معا  همراه با نماگرهاي مربوطه به تف يا مورد بررسي قرار ميهاي سهشاخص
 
 
 
 

 الف. درآمد مکفي حالل)حّدکفاف(

آمرد اولين شاخص سنلش و ارزيابي سطح تممين معا  از نظر استم، رسيدن به حد شفراف حرتل مدر
ير تکامرا مد مکفي حتل را يکي از لوازم پيمودن مسرمکفي حتل( است. دين استم برخورداري از درآ

سرت نمايرد. روشرن اهاي درآمدزا تشويق ميبراي انسان دانسته و سرپرستان خانواده را بر انلام فعاليت
عسمري و  شه هر فرد تا زماني شه از جهت تممين معا ، آرامش خاطر نداشته باشد، فکرر او برراي رشرد

يررد و گالي قررار شه، اگر فرد در مضيقه و تنگنراي مراهد بود. عتوه بر اينابداع و تعالي معنوي آزاد نصو
روم: گرديرده م ا  را تممين نمايد، ممکن است از راه مستقيم خارجنتواند نيازهاي حياتي خود و خانواده

نها بره ت يله وي نههاي غيرمشروع را در پيش گيرد. در نت(، مسير گناه و نافرماني الهي را پيموده و راه10
گراه شود و ناخودآزند، بسکه مانع پيشرفت و ترقي مادي و معنوي ساير افراد جامعه نيت ميخود ضربه مي

 آيد.ها در ميبه صور  عامسي براي افتايش تصسفا  و ناهنلاري

شاخص هاي تممين معا 

درآمد حد شفاف

توازن و هم سنگي در سطح زندگي

بهينگي م رف
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مروده و ا  را ترممين ندرآمد مکفي حتل، درآمدي است شه بتواند نيازهاي اساسري فررد و خرانواده
 سرراف اسرت.ارفاه نسبي برخوردار نمايد. م ارف متبور محدود و مقيد بره دو مررز اقترار و  ها را ازآن

 تعبير گرديده است.« قوام»فاصسه بين اين دو مقدار شه در قرآن شريم از آن به حالت
ن بره آهاي استمي، شرط اساسي براي درآمد مطسوب، مشروع و حتل بودن و رسيدن بر اساس آموزه 

برر شسرب  در نامه خود به فرزند بترگوار  امام حسن ملتبري کفي است. حضر  عسيسطح درآمد م
دانرد؛ و ي ميدرآمد حتل و پاشيته، تمشيد نموده؛ تت  براي به دست آوردن درآمد مکفي را الزم و ضرور

 (.228 ، ص77 ق، ج1403رسد مملسسي، دهند شه آنچه از رزق و روزي، مقدّر است به تو ميت شر مي
مسرکن،  رآمد حد شفاف، درآمدي است شه نيازهاي اوليه يک خانواده را از لحاظ خوراک، پوشاک،د

يراز ربوط به نميتان درآمدي است شه هتينه هاي م تح يا و درمان تممين نمايد. به بيان ديگر، حد شفاف
 باشرد. تههاي مادي و معنوي انسان را شفايت نموده و سرتمت جسرم و روح و روان او را بردنبال داشر

بايرد از  شروند وتر از حد شفاف باشند، فقيرر و نيازمنرد تسقري مريشساني شه داراي درآمد يا م رف شم
ف رو، درآمد يا م ررف در حرد شفراف هنگرامي اسرت شره م رارالمال به آنان شمک نمود. از اينبيت

شننرده ه تمميناي برسرد شريادشده از حد متوسط جامعه بيشتر شود و امکانا  م رفي شصص به درجره
 روي تسقي شود.تر از آن از نظر جامعه افراط و زيادهرفاه نسبي فرد بوده و م رف بيش

براالتر  منردي از درآمردبايد توجه داشت شه داشتن درآمد مکفي حتل به معناي اين نيست شره بهره
گررردد شرره نيازهرراي نررامطسوب اسررت. درآمررد حرردشفاف برره ملمرروع ثرررو  و درآمرردي اطررتق مي

ي( سميمخوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و ستمت ( و روحيم نيازهاي تربيتي، فرهنگري و تفريحرج
ي بيرانگر تمامي اعضاي يک خانوار را در حد جايگاه و شمن اجتماعي آنان ترممين نمايرد. چنرين درآمرد

رط و شردباشد. از ديدگاه استمي، داشتن درآمدهاي باالتر از حد شفاف در صور  رعايت حدشفاف مي
 مشروع بودن و پرداخت حقوق واجب مالي آن، ممنوعيتي ندارد.

 حالل ِيمکف درآمِد ينماگرها

 ر استفاده نمود. يدرجه دوم ز يتوان از نماگرهايحتل م يِمکف تان درآمدِيجهت سنلش م
 ر خط فقر مطسق؛ يتان افراد زيم

 نسبت افراد شاغا در شسب حتل به شا شاغسين؛
 ي؛به سطح متوسط زندگ دنيرس يجامعه برادرصد افراد بدهکار 

 (؛ينمسسبيثبت شده در مد  مع يتان تصسفا  ماليم
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 درصد رواج رشوه و رباخواري در جامعه مسسبي(؛ 
 درصد افراد رعايت شننده زمان و شيفيت شارم داراي وجدان شاري(.

ه بر ير، دسترسرسرالمم امکران سرف يحريها و امکانرا  تفرافراد جامعه از فرصت يبرخوردار تانيم
 سبت و...(؛ يپارک، فضا
 ؛يو تممين امکانا  رفاه يدر زندگ شيگشا لاديقادر برا ،يمکف افراد با درآمدِ درصد

 ابي درآمدشايان ذشر است سه نماگر اول تا سوم براي سنلش درآمد مکفي و سه نماگر بعدي براي ارزي
 يده است. معهم با درآمدِ مکفي( مطرح گردحتل و دو نماگر اخير براي ارزيابي ميتان رفاه افراد جا

 توازن و هم سطحي در سطح زندگي .ب

يرع زندگي است شره برا توز سطح در سطحي هم و توازن معا ،تممين  اريمع يهاگر از شاخصيد يکي
ترممين  شه؛ افرراد جامعره از جهرتح آنيشود. توضحاصا مي يعادالنه درآمد و برقراري تکافا اجتماع

عاليّرت تواننرد از طريرق شرار و فهسرتند شره مى يشسان ،گروه اول :شونديدسته تقسيم مشت به سه يمع
 ز نيازهراىاقت ادى، نيازهاى خود را برطرف سازند. دسته دوم، شسانى هستند شه قادرنرد تنهرا بصشرى ا

، عضو، فسرج ت افرادى هستند شه به عست نداشتن توان الزم مبه سبب نقصيخود را برآورند. گروه سوم ن
ار و العتج، پيرى و از شارافتادگى، خردسرالى و نداشرتن سرپرسرت( يرا نبرودن زمينره شرامراض صعب
 نيازهاى خود نيستند.تممين  فعاليّت، قادر به

 ضرور  آن رفع نيازهاى حياتى و اساسى افراد جامعه، هدفى است شه نظام اقت اد استمى بر اهميت و
يکرى از  ه اين هردفنتوانند نيازهاى م شور را تممين شنند، دستيابى ب تمشيد دارد و در صورتى شه افراد، خود

شه انسران بره  فرمايد: تازمانىدر اين باره مي باشد. امام صادقو ائ  متمکنان جامعه و دولت استمى مي
 (.180 ، ص6 ق، ج1409توان به او زشا  پرداخت محرعامسي، نيازى برسد، مىمرحسه بى

مکن و دولرت نيازى براى افراد مرت از جامعه استمى و رسيدن افراد به حدّ بىرفع فقر و محروميت 
ه رفرع توجره ثروتمنردان بر (. پيرامبر اشررم166 ، ص1384شند مخسيسيان، استمي ايلاد مسؤوليت مى

ه شسرى شر»فرمايرد: نيازهاى حياتى و اساسى افراد جامعه را الزمه ايمران بره خردا و معراد دانسرته و مي
ي، محرعرامس« ن سير به بستر رود و همسايه او گرسنه باشد، به خدا و روز قيامرت ايمران نرداردشبانگاها
قيرران و درباره مسؤوليت ثروتمندان در مقابا نيازهراى غر ايى ف (. امام عسى153 ، ص12 ق، ج1409

 فرمايد: عست وجود فقر در جامعه مى
را در امروال ثروتمنردان قررار داده اسرت و  غ اى مورد نياز فقيران و محرومانتممين  همانا خداوند،



146    ،1395، شماره دوم، بهار و تابستان سال هفتم 

هي  فقيرى در حال گرسنگى باقى نماند، مگر به واسطه شاميابى تروانگران و خداونرد متعرال آنران را بره 
 (.22 ، ص93 ، ج1403دهد مملسسي،  سبب چنين رفتارى مورد بازخواست قرار مى

ترا  ر داده وه را بر همگان واجب قراجامع ياتياز اين رو استم تت  براى رفع نيازهاى اساسى و ح
 ست.ازمانى شه اين گونه نيازها رفع نشده، تکسي  م شور بر همه شسانى شه توان دارند، باقى 

طرور تشرويق هاى استمى ماننرد زشرا  و خمر  و همرينهاى مهم وضع ماليا  يکى از حکمت
ترممين  هرتيّرت از جامعره و در جبسيار قرآن شريم و روايا  به انفاق در راه خدا، رفرع فقرر و محروم

 مه چيرت راهدهد شه  نيازهاى حياتى و ضروري نيازمندان است. يک مؤمن، با انفاق در راه خدا نشان مى
اه راد سرالم، خواهد و مستمندان و بينوايان را در اموالش شريک دانسرته، برا تقروا و اعتقريبراى خود نم

درآمردها و  و حرشت در جهت توزيع صحيح و عادالنه( 5 - 3)بقره:  ر انفاقرا د هدايت و رستگارى خود
 جويد. بهبود شرايط اقت ادى ديگران مى

تفاده از از فقرا مسلول است. دولت استمى مو ّر  اسرت برا اسرينتممين  ت در موردين يدولت استم
هراى ق شمرکريريرا از ط ازمندان را فرراهم نمرودهيهاى اشتغال مناسب نمنابعى شه در اختيار دارد، زمينه

ولرت ايرن دگرر، يان ديد. به بينماتممين  را در سطحى متناسب با شمن و منتلتشان هابتعوض معيشت آن
شرار و  ادن ابرتارددهد. دولت در وهسه اول، با در اختيار قرار يانلام م يادو مرحسه يمسؤليت را با اقدام

آنران تا  ؛سازد قت ادى مفيد و مؤثر فراهمهاى اايلاد فرصت مناسب، امکان مشارشت افراد را در فعاليّت
غسى هراى شررصتبتوانند با شار و شوشش، زندگى خود را اداره شنند. اگر به عسسى دولت قادر به ايلاد ف
حردّ  گر ران يراو زمينه فعاليّت اقت ادى براى افراد نبود، مو ّ  است، در مرحسه دوم، امکانا  الزم بر

 .(661 ق، ص1399دهد مصدر، در اختيار افراد بيکار قرار  را ازهاينتممين  متعارف زندگى و
 يبرو سرهم يبر دو اصا شفالت همگران ،ازمندن و از شارافتادگانين ياجتماعتممين  در نظريه استمى
 مى برراىمسؤوليت افراد جامعه است ياستوار است. شفالت همگانى به معنا يعيطب يهاهمگان از ثرو 

نره، يزم نيرافرراد در ا ييگر، بر اساس اخوّ  استمى است. در صور  شوتاهنيازهاى حياتى يکدتممين 
ت بره يرن يعريطب يهراهمگران از ثرو  يبرتواند افراد را به انلام آن مستم سازد. سرهميم يدولت استم

باشرد. اصرا شفالرت يار حراشم ميرهراى طبيعرى در اختسهيم بودن افراد جامعه در منابع و ثرو  يمعنا
 يهراو همگان از ثر يبرو حياتى افراد است. اصا سهم ينيازهاى ضرورتممين  ى از لتومحاش يهمگان
 يطح قبسرسرشننده ايلاد رفراه نسربى، شره براالتر از نيرود و تضمياصا اول م ي، فراتر از مقتضايعيطب

 (.661 -664باشد مهمان، صياست، م

سرپرسرت يتيمران  ]در جايگاه مقام امامرت[من »فررمايد:  مى در روايتى از قول پيامبر اشرم امام باقر
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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 
 (. در بعضى از شتب روايي آمده است شه امرام براقر92 ، ص13 ق، ج1409محرعامسي، « خويشانش است
ق، 1407مطوسي، « ى آنان، در حال حيا  و بعد از مرگ، تفاوتى نداردبرا شفالت پيامبر اشرم»سپ  افتود: 

و از شارافتادگران و [سرپرستان (. ذيا روايت اخير حاشي از آن است شه مسؤوليت شفالت بى211 ، ص6 ج
 بعد از رحست حضر  بر عهده جانشينان مع وم و حاشمان استمى در هر ع ر و زمان است. ]مستمندان

 فرمايد: نيت در همين زمينه مى امام موسي شا م

ن و كارگزار حكومت اسالمى، مالى كه خداوند در اختيار او قرار داده است، در هشت سهم  رهراف يريهرا

اشهند و مهازاد رهر اف كه در سختى و تنگنا نبكند؛ ره گونهشان ترسي  مى مسكينان و... ره اندازه نياز ساليانه

ك  اسهالمى ها كفايت نكرد، حاهزينهتأمين  اگر درآمدهاف زكات رراف گردد؛ امّاآن ره حاك  اسالمى ررمى

ر اختيهار آنهان دها و اموالى كه در اختيار دارد، ره ميزان ريع نياز يريران و محرومان جامعهه، رايد از ثروت

 (.541 ، ص1 ، ج1375قرار دهد )كليني، 

المرال هاى بيته ثرو ود شه افتون بر زشا ، بقيشدر روايت باال استفاده مى« مِنْ عِنْدِه»از اطتق عبار  
گيررد و همچنرين ار مىممانند فَىْء شه در اختيار پيامبر، امام يا ولىّ امر در جايگاه رئي  دولت استمى قر

نيازمنرد،  توان براى رفرع فقرر و محروميرت افررادمعادن شه در اختيار حکومت استمى است( را نيت مى
منرد شردن از (. هرر شر  حرق دارد برا بهره681 - 680ق، ص 1399مصردر،  مورد اسرتفاده قررار داد

راى برهاى طبيعى، زندگى خوبى داشته باشد. در اين راستا، دولت مو ّ  اسرت، فرصرت شرار را ثرو 
عرى و هراى طبيمنردى از ثررو همه فراهم سازد و براي افراد ناتوان و يا فاقد زمينه اشتغال، امکران بهره

، رواز ايرن المال را تا حد رفاه نسبي و زندگى آبرومندانره فرراهم سرازد مهمران(.بيت درآمدهاى عمومى
ترممين  ن براىتواها به عهده دولت استمى است را مىهايى شه اداره امور آنهاى استمى و ثرو ماليا 

 معيشت محرومان و درماندگان صرف شرد.

اد جامعه و تممين عتّ ، استقتل و اقتردار ششرور نظام استمي خواهان پيشرفت مادي و معنوي همه افر
باشد. همه افراد جامعه بايد در اين فرآيند مشارشت داشته و متناسب با اسرتعداد، عتقره و تروان استمي مي

خود براي دستيابي به اهداف م شور ايفاي نقش نمايند. به اين منظور بايد زمينه فعاليت مفيرد و مرؤثر برراي 
جا شه برخي افراد به خاطر مشرکت  بردني از بردو تولرد، ه و موانع آن رفع گردد. از آنهمگان فراهم گشت

حوادث غير مترقبه، پيري و از شار افتادگي يا از دست دادن سرپرست خانواده برراي ترممين معيشرت خرود 
د گردند؛ چنانچه تدبيري براي رفع مشکت  آن دسته و نتديک شردن سطوح زنردگي افررادچار مشکا مي

اتصاذ نگردد، جامعه دچار اختتف فاحش طبقاتي و بدنبال آن ناهنلاريهاي اقت ادي و اجتماعي گرديرده و 
ماند. بنابراين، وجود تکافا و ترممين اجتمراعي نظام استمي از رسيدن به هدف مهم عدالت اجتماعي باز مي
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مسرير رشرد و ترقري مرادي و در جامعه استمي امري ضروري است. بر اين اساس، هي  گروهي نبايد در 
معنوي خود دچار مشکا گردد. افراد نه تنها نبايد سربار جامعه باشند؛ بسکه بايد مطابق برا ترت  و شرمن و 

 اي برخوردار باشند.شص يت اجتماعي خودشان مفيد بوده و از زندگي آبرومندانه

 زندگي سطح در سطحي هم و توازن ينماگرها

 دگي،زنر سرطح در سطحي هم و برقراري توازن ين در راستايت و متمکنتان اهتمام دوليسنلش م يبرا
ت دولرت( يگر( و شرتن ممسرلوليکدير شاما دو دسته نماگر در سطح خرد مرابطه افراد با يز ينماگرها
 است:  يقابا معرف
 ن؛يک دوره معيه در يريخ يا نهادهايتان انفاقا  افراد جامعه به فقرا يم
 ن؛يها در دوره معجهت حا مشکت  خانواده ييالحسنه اعطاتان قرضيم

 ن؛يتام در دوره معيداوطسبانه از ا يدرصد سرپرست
 از؛يموجود به سطح مورد ن ياجتماعتممين  نسبت سطح

 ن؛يازمندان در دوره معيارانه به نيسرانه پرداخت 
 از؛ ويتان مورد نين نسبت به مياز سالمندان و معسول يتان مراشت نگهداريم
 ر مترقبه.يدر حوادث غ يمردم يهاشمکتان يم

هرا مربروط بره عمسکررد دولت يبعرد يسه نماگر اول، عمدتا به سطح خرد و عمسکرد افراد و نماگرهرا
 يهاه، صرندوقيرريخ يتروان از آمرار و اطتعرا  نهادهرايفوق م ينماگرها يسنلش شم ياست. برا

نامه و م راحبه د. اسرتفاده از پرسرشبودجه دولرت اسرتفاده نمرو يهان گتار يقرض الحسنه و همچن
 د.ياطتعا  شمک نما يآورتوان به جمعيت مين يعسم

 بهينگي مصرف  .ج

و توزيرع  م رف، به عنوان هدف نهايي توليد و توزيع، نقشى مهم در تعيين نوع، ميرتان و شرکا توليرد
زيرع د و نحروه تونوع م رف و ميتان آن در جامعه نيت به چگرونگى تص ريص منرابع برراى تولير دارد.

د؛ پردازنر ىهاى م رفى و تبسيغا  به فعاليّت مرهاى توليدي بر اساس سياستبستگى دارد. امروزه بنگاه
هاى مهرمّ رونرق متعارف ايلاد انگيته براى م رف بيشتر، يکى از راه اقت اد فسسفي مباني اساس زيرا بر

 (.101 ، ص1384بصشيدن به توليد و افتايش درآمد جامعه است مخسيسيان، 
دن سرود و مطسوبيّرت افرراد، توليرد و يدارى شه براى بره حرداشثر رسراستم، بر ختف نظام سرمايه
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داند، به منظور حفظ م الح فررد و جامعره، برراى توليرد و م ررف، حردود و م رف را شامت آزاد مى
ه دليا مسائا ارزشى يرا ، استفاده از برخى شاالها و خدما  بيکرد استميموازينى قرار داده است. در رو

 (.90و  9مفاسد و مضرّاتى شه به دنبال دارد، حرام و ممنوع شده است ممائده: 
در ه ميتان قرهاى الهى آن است شه همراه با رعايت اعتدال و بگيرى و استفاده از نعمتحدّ مطسوب بهره

حرد وسرطى  ت اد تعبير شرده،روى در م رف شه در روايا  از آن به ق د و اقشفاف باشد. اعتدال و ميانه
 رف به عنوان ماز اعتدال در  است شه در آن افراط و تفريط ماسراف و تقتير( نباشد. در روايا  مع ومين

ده اسرت آورنده زمينه مناسبِ رشدِ صفا  و شماال  معنوى در انسران تعبيرر شرعاما بقاى نعمت و پديد
درباره  (. حضر  عسى20205 ، ح10 ، ج1362ي، شهر؛ محمدي ري327 ، ص78 ق، ج1403مملسسي، 

اد و اى مقردّر فرمايرد، اقت رهنگامى شه خداوند متعال خير و نيکى را براى بنده»فرمايد:  اهميت اعتدال مى
 (.175 ، ص3 ق، ج1410متميمي آمدي، « روى در زندگى را به او الهام خواهد شردميانه

 ،اول ، رفراهى و شراذب تقسريم شررد. دسرتهيرورتوان به سه دسته ضنيازها و م ارف انسان را مى
بره غر ا،  ازيرازهرا شراما نين نيرآن بسرتگى دارد. اتممين  هايى هستند شه حيا  و ستمت انسان بهازين

فرع، شود. امور رفاهى، م ارفى است شه موانع و مشرکت  را ريپوشاک، مسکن، آموز  و بهداشت م
تروان ا مىر يضررور يازهرايبره همرراه ن يرفاه يازهايزد. نساپ ير مىو زندگى انسان را با نشاط و دل

يى بيشرتر دسته سوم، هرچنرد باعرث آراسرتگى و زيبرا يازهايواقعى انسان دانست. در مقابا، ن ينيازها
ا در راد جامعره ازها اقت رين نياتممين  باشند. افراط دريواقعى و تصيّسى م غير ييازهايشوند، نزندگى مى

رداختن پرشرود. ها مرىى دچار مشکا ساخته، باعث فقر ومحروميّت برخى از خانوادهرفع نيازهاى اساس
 ه شامرا ازبه تتئينا  افراطى، تعويض دشوراسيون و شنار گ اشتن لباس و وسرايا منرتل قبرا از اسرتفاد

 ها از اين قبيا است.آن
اى ا ترت  بررنيازهراى واقعرى معقرول الزم و مطسروب و در مقابرتممين  ک فوق،يبا توجه به تفک

ن اجتنراب از گرايى افراطى، ناپسند است. بردوزدگى و م رفدستيابى به م ارف تلمّسى، همراه با رفاه
آيرد. در م ارف غيرضرور و تلمّسى، آرامش روحى و روانى شه شرط اصسى تحقق رفاه است، پديد نمى

احسراس  وود، آرامرش خراطر تر ارضا شله؛ هرچه نيازهاى مادى انسان در حد معقول، به طور شاماينت
صول اختقرى ترى براى ساختن فضاى سالم، مبتنى بر اامنيت بيشترى در زندگى براى او و زمينه مناسب

مغراير نيسرت،  نيازهاى واقعى انسان، نه تنها با پيشرفت اختقرى و معنروىتممين  آيد.و معنوى پديد مى
 .(28 ، ص1376ويّت خواهد بود ممن ر، به زندگى سالم همراه با معن يابيساز دستنهيبسکه زم
هاى الهى و م رف شاالهرا و رسيم شه استفاده از نعمتبا متحظه آيا  قرآن شريم به اين نتيله مى 
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ن وجرود، خداونرد يرو الزمه تداوم حيا  بشر است. با ا يخدما ، نه تنها ناشايست نبوده، بسکه ضرور
 ها را بيان نموده است.معقول از نعمت متعال حدود و مقرّراتى براى استفاده درست و

دبير در تريکي از راههاي مهم رسيدن به م رف بهينه و شارآمد، داشتن تدبير مناسب در معيشت است. 
ر يمراد از تدب توان در زبان فارسي، معادل قدر  و توانايي بر مديريت در امور زندگي دانست.معيشت را مي

قري برراي انديشي سرنليده و منطگوناگون در زندگي به منظور چاره معيشت، متحظه روابط متقابا مسائا
ربراره د اند. امرام عسريتممين زندگي در آينده است. منابع ديني بر اهميت تدبير معيشت، تاشيد زيادي شرده

ا از فراوان ر شند و سوء تدبير ثرو فرمايد : نيک تدبيري ثرو  اندک را افتون ميتدبير خوب در زندگي مي
ز داشرتن تردبير مناسرب برراي زنردگي را ا (. امرام صرادق354 ، ص1 ق، ج1410برد متميمري، ين ميب

هتينره اسرت و مومن هميار خروبي اسرت و شم»فرمايد: باره ميهاي يک فرد باايمان دانسته و در اينويژگي
 (.150 ، ص11 جق، 1409محر عامسي، « شودتدبير خوبي براي زندگي دارد و از يک جا دوبار گتيده نمي

نگري آينرده وتدبير معيشت يکي از عتئم انسان عاقا است؛ زيرا يک فرد با استفاده از مديريت زندگي 
ود و حتري خرزند تا زندگي و معيشت سالم، آرام و بهترري برراي از شارهايي پرهيت و دست به اقداماتي مي

فت خود شد و پيشرمکانا  مادي و معنوي، مسير رهاي آينده فراهم ساخته و با استفاده بهينه و شارا از انسا
ي از ني، بسرياررا بپيمايد. امروزه تدبير در زندگي و دورانديشي الزمه هر شاري است؛ زيررا در جوامرع شنرو

بير و براال و اضرطراب و نگرانري زيراد همرراه اسرت. از ايرن رو بردون ترد هاي اقت ادي با ريسکفعاليت
 در معيشت ان، مصتا شده و زندگي او به شکست و نابودي بينلامد. تدبيردورانديشي، چه بسا معيشت انس

شرده  نها آمادههاى پيش رو، خود را براي رويارويي با آبينى خطرا  و فرصتسازد شه با پيشفرد را قادر مى
 د.يابي به آنها طراحى شنهاى الزم براي دستو اهداف ارزشمند بسندمد  را به همراه استراتژي

دها اسرت؛ ان افرراد جامعره اسرتفاده بهينره ازمنرابع و درآمريشت در مير معياز عتئم وجود تدبيکي 
هراي اقت رادي شرمارد. آموزهبراساس استم هرگونه اتتف و اسراف در منرابع را ممنروع و مرردود مي

وم ن مع راياشرويهاسرت شره در شرتم پاستفاده غير شارا از امکانا  و منابع، نوعي تباه شرردن آن ،استم
 برر متوقر  را مسسمين و استم بقاي صادق شده است. امام« اضاعه المال»هم الستم از آن تعبير به يعس

 در والامر نيرا صرف به نسبت شه انددانسته شساني دست در را آن گرفتن قرار و اموال صحيح مديريت
 .(521 ص ،11 ج ق،1409 ،يحرعامسمباشند  آگاه آن ستهيشا م ارف

نرابع و ت شه يک مسسمان از جهت فردي و اجتماعي مو   به استفاده بهينه از امکانرا  و مروشن اس
 اشد. بتص يص بهينه درآمدهاست تا رشد و پيشرفت او هماهنگ و در جهت رشد و تعالي جامعه استمي 

ح نه اصرتينه منابع و استفاده مناسب از درآمدها در سطح خرد و شتن، نتايلي را در زميص بهيتص 
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هراي اجتمراعي، يو اجتماعي بدنبال دارد. نتائج متبور شاما شراهش فقرر، جررايم و ناهنلار يامور فرد
،حداقا رفاه براي تمامي افراد جامعه و يافتن فرصت شرافي برراي دستيابي به توزيع عادالنه درآمد، ثرو 

 شود.يپرداختن به امور معنوي م

 نگي مصرف يبه ينماگرها

 يهرافررد، نماگر يو حتل برا ي، بافرض وجود درآمد مکفينه و اعتداليرف بهتان م يجهت سنلش م
 گردد:ير پيشنهاد ميدرجه دوم ز

 (؛يمسسب ا موجّهين بدون دليرندگان در دوره معيگدرصد قرض
 (؛يمسسب ني( در دوره معيانرژ و هينقس وسائا مسکن، ،خوراک، پوشاکر ميدرصد اسراف و تب 

ه ا  دربراريتان شرکايرخرانواده مبرا در نظرر گررفتن م ياساسر يهانهيهت ر دريگدرصد افراد سصت
 (؛يدر دادن نفقه( مسسب يشوتاه

 ؛ ويشص  ايوسا با سهيمقا در يعموم امکانا  و وسائا ديمف عمر متوسط
...( و يششراورز صرنعت،م مصتسر  يهرا بصرش در جامعره يديتول يهاتي رف از استفاده متوسط
 اده.استف قابا تانيم به نسبت

 يريگجهينت

سراز رشرد و نهيها و زمانسان يو اجتماع ي  فردين و ايتراز مهم يکيمعا  را به عنوان تممين  استم
 يفت انسرانشرريپ يارهاياز مع يکيمعا  به عنوان تممين  ن خاطر،يان شرده است. به هميشرفت آنها بيپ

از  يکريبه عنروان  ،معا تممين  توانين سوال مطرح شد شه چگونه مين مقاله ايگردد. در ايمحسوب م
 هاي پيشرفت انساني مورد نظر استم، را مورد ارزيابي و سنلش قرار داد. مولفه

مرامي تبه معناي داشتن درآمد در حد شفاف براي پرداخرت معا  بر اساس رويکرد استمي، تممين 
هداشرت و نا ر بره ب هايهتينه هاي متعارف، شاماهاي متبور عتوه بر هتينههتينه هتينه زندگي است.

در سرطوح  و هم سرنگي توازن ،همراه با عدالت ديبامعا  ميتممين  . از نگاه استم،شودمي ت نيتستم
 بايرد امعهج. همچنين، تممين معا  فرد و باشد برخورداري افراد جامعه و نبودن اختتف فاحش طبقاتي

 شود. يتف منابع منتهبه اسراف و ات دينبا همرا با م رف بهينه بوده و
ن و هاي حردشفاف، تروازگانه فوق، شاخصهاي سهدر اين مقاله براي سنلش تممين معا  با مولفه

هراي سنگي در سطح زندگي و بهينگي در م رف پيشنهاد شد. با توجه به شسي و شيفي بودن شاخصهم
   د گرديد.نماگرهاي خاصي پيشنها هاسه گانه م شور، براي سنلش شمّي هريک از آن
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