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  شاخص توسعه انسانى ـ اخالقى
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  )بخش نخست(
  ١ُاتيتى.در و سعيده، ف.ا.همايون

  ٢ناصر جهانيان: ترجمه
  چكيده

  مورد تأييد همگان است كه مقياس استاندارد توسعه انسانى، شاخص توسعه انسانى
]HDI[گيرد؛ بنابراين، به  انسانى را در بر نمى به طور كامل، محتواى غنى مفهوم توسعه  

  اين مقاله در صدد معرّفى شاخص توسعه انسانى. ترى نياز است بخش مقياس رضايت
   به صورت مفهوم جديدى است كه ابزارهاى نوى را براى مجسم]E - HDI[اخالقى 

  ،OICكردن تغييرات اجتماعى و توسعه براى همه كشورها عموما و براى كشوهاى عضو 
  از اين شاخص انتظار داريم كه براى سياستگذاران در كشورهاى. كند خصوصا معرّفى مى

  المللى، كاربرد عملى داشته هاى توسعه دوجانبه و بين طور براى بنگاه ، و همينOICعضو 
  مديريت كردهGNP ها را به فراتر از   انتقال بحثHDIدقيقا همان جورى كه . باشد

  گذارى در تر به سياست داريم كه مالحظات اخالقى را صريح انتظار E - HDIاست، از 
  روند، تزريق اى به كار مى هاى توسعه انسانى به طور گسترده ها گزارش هايى كه در آن زمينه
  اى كانونى و بديل براى هم تمركز  انتظار است كه به صورت مشخّصهE - HDIاز . كند

  . كار كندHDIصادى مانند هاى ديگر توسعه اقت  و هم مقياسGNPسنّتى به 
  . توسعه انسانى، اخالق، و اقتصاد اسالمى:واژگان آليدى
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 . عضو هيأت علمى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمى2
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  مقّدمه
  آند تا مقياس جديدى از توسعه انسانى به صورت پيشرفت در شاخص اين مقاله پيشنهاد مى

  هاى ساالنه توسعه انسانى، منتشر، و به وسيله برنامه گزارش شده در گزارش]HDI[ توسعه انسانى 
   اخالقى آه از اين پسHDIشاخص پيشنهاد شده، . ايجاد شود]UNDP[  انسانى سازمان ملل توسعه

]E - HDI[شود، شامل اجزايى مبتنى بر اخالق است آه رتبه هر آشور را بر اساس سطح  ناميده مى  
  ١٢٧هاى آمارى اين مطالعه را فقط به  محدوديت. آند توسعه انسانى آن آشور با ديگران معلوم مى

  به. شوند، محدود آرده است  آشور جهان آه در گزارش توسعه انسانى مالحظه مى١٧٣ور از آش
  .شوند  در اين مطالعه لحاظ مىOIC ١ آشور عضو۵۶ آشور از ۵٢همين دليل، فقط 

  وبا توّجه به ويژگى چند ُبعدى . شوند  گنجانده مىE - HDIهفت شاخص توسعه انسانى در 
  هاى گيرى مانند آزادى، ايمان و ارزش پيچيده توسعه انسانى، ترسيم متغّيرهاى غير قابل اندازه

 E - HDIبا وجود اين، . تر از توسعه انسانى مشكل است بخش خانوادگى در يك مقياس رضايت
  اخصاين ش. آند آنند هر دو را ترآيب مى متغّيرهاى مقدارى و متغّيرهايى آه احساسات را بيان مى

  مسّلما. اى و جارى، بسيط و مرّآب نهاده و ستاده، انباره: آميزد ها را به هم مى انواع گوناگون شاخص
ده           مشكل است؛ اّما اين در حقيقت ماهّيت پديده        به  ٢اى است آه اين مطالعه در نظر دارد شاخص نماين ل محاس راى آن   قاب اى را ب

  اى است آه به قطع سانى پديده پيچيدهبا وجود اين، توسعه ان. ارائه آند
  .گيرى محدود شود هاى قابل اندازه نبايد به شاخص

  توانست به هفت شاخص  شايد مىE - HDIمبناى منطقى گنجاندن هفت شاخص به آار رفته در 
  تر از هاى به آار رفته، جامع به عبارت ديگر، اگر چه شاخص. ديگرى آه گنجانده نشده، گسترش يابد

  ها باز هم در بر گيرنده همه ابعاد توسعه روند، آن مرسوم به آار مىHDI ايى هستند آه در ه شاخص
  هايى در تعاريف و هاى گنجانده شده نيز پذيراى تصفيه افزون بر اين، شاخص. انسانى نيستند

  .گيرى هستند اندازه
  ه بررسىهاى توسع هاى اجتماعى را به صورت مقياس بخش بعدى، انتقال از رشد به شاخص

                                                 
 .سازمان آنفرانس اسالمى. 1
 

2
1. Proxy. 
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  آن بخش همچنين ادبّيات مربوط به اخالق و توسعه را با اشاره ويژه به اخالق اسالمى و. آند مى
 HDIبخش سوم، مفاهيم اساسى و به شكل فرمول در آوردن . آند ارتباطش با توسعه بررسى مى

  ه شده، ارائ]HDRS[هاى توسعه انسانى   در گزارشUNDPموجود را آن چنان آه ساالنه به وسيله 
  ما همين طور مبناى منطقى شمول اجزاى متنّوع اضافى مبتنى بر اخالق توسعه. آند بررسى مى

  شناسى بخش چهارم، روش. آنيم انسانى را براى رسيدن به شاخص توسعه انسانى اخالقى بحث مى
  آمارى راهاى  آند؛ در حالى آه بخش پنجم، تجزيه و تحليل اّطالعات و يافته اين مطالعه را بيان مى

  .دارد تر را عرضه مى بخش پايانى، خالصه نتايج و پيشنهادهايى براى تحقيق بيش. دهد ارائه مى
  هاى اجتماعى انتقال از رشد به شاخص: هاى توسعه مقياس

  پيش از دهه. هاى اخير وجود داشته است تحّول عميقى در درك از توسعه اقتصادى در دهه
   و درآمد]GNP[گرفتن همه جهات بر حسب توليد ناخالص مّلى ، توسعه اقتصادى با در نظر ١٩٧٠

  ها به صورت معيار نهايى ترّقى و سعادت مّلى به تنهايى واقع شد آه اين مقياس سرانه، ارزيابى مى
  ظرفيت يك اقتصاد مّلى براى توليد و تثبيت افزايش«مطابق اين نگرش، توسعه به معناى . شدند

  تودارو]است » تر  درصد يا بيش٧ تا ۵هاى شايد   در نرخ]GNP[ى ساالنه در توليد ناخالص مّل
  با وجود اين، با. در اين تحليل، عقيده به مطلوبّيت و ارتباط مثبتش با درآمد مفروض است. ]١٩٩٧

  توّجه به سختى مقدارى آردن مطلوبيت، مصلحت و سودمندى، انتقال از آاربنيادى با مطلوبيت به
   و درآمدGNPاز اين جهت، . هاى مبتنى بر آن را ديكته آرد درآمد و ارزيابىبحثى عملى با آمارهاى 

  ، با وجود ظهور بعضى١٩٧٠هاى توسعه اقتصادى، به ويژه در خالل دهه  سرانه به صورت شاخص
  در اين دوره، رشد اقتصادى محور اصلى شد و نرخ رشد. هاى جايگزين، رواج آامل داشتند از نگرش

GNPمسائل فقر و نابرابرى مورد غفلت قرار گرفتند با اين فرض. سعه قرار گرفت سرانه، هدف تو  
  شواهد خالف آنار. شود  سرانه افزايش يابد، وضعّيت هر آسى بهتر مىGNPضمنى آه وقتى 

اربرد      با وجودا . شود  مى ١»سرريز«گذاشته شدند با اين اطمينان آه منافع توسعه اقتصادى همواره به همه              ين، در وقت خود، آ
  هاى آليدى توفيق، مسائلى را آشكار آرد درآمد و رشد به صورت مقياس

  وقتى آه بسيارى از آشورهاى در حال توسعه اگر چه به اهداف رشد اقتصادى خود دست يافتند،

                                                 
1

1. Trickle down. 
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  به همين صورت، در خالل دهه. تر آشورها بدون تغيير باقى ماند هاى مردم بيش وضع زندگى توده
  اين. به ظهور رسيد» توزيع مجّدد رشد«يا » رشد عادالنه« آار اساسى در باره توسعه با عنوان ١٩٧٠

  تر به طرق معنادارى تفاوت داشت؛ به ويژه در پيش آشيدن موضوعاتى هاى قديم نگرش از ديدگاه
  ١غيره؛مانند بدتر شدن وضعيت نسبى درآمدى فقيران، رشد بيكارى، و افزايش تعداد بينوايان، و 

  هاى گوناگونى براى اصالح، تكميل، يا جايگزينى درآمد سرانه به صورت مقياسى از بنابراين، تالش
  اگر چه رشد اقتصادى به طور غير قابل بحثى يك جنبه مهم.  بنياد نهاده شد١٩٧٠توسعه در دهه 

  وسعه اقتصادى باقى ماند، درك اين حقيقت وجود داشت آه رشد همواره مترادف با توسعه نيستت
  و تفاوت بين اين دو به وسيله تعدادى از مقاالت مربوط به اقتصاد توسعه به روشنى ثابت شده

  هاى آن را به طور مناسبى در جملهتودارو  در نتيجه، ديدگاه جديدى از توسعه پايدار شد آه ٢بود؛
  :آند ذيل مطرح مى

  اى در بنابراين توسعه بايد به عنوان فرايندى چند بعدى تصّور شود آه متضّمن تغييرات عمده
  همين طور شتاب رشد اقتصادى،هاى عمومى، و نهادهاى مّلى،  ساختارهاى اجتماعى، طرز تلّقى
  ماهّيت توسعه بايد حدود آامل تغييرات را نشان دهد آه توّسط. باشد آاهش نابرابرى، و فقرزدايى مى

  هاى هاى افراد و گروه آن تغييرات يك نظام اجتماعى آل با نيازهاى اساسى گوناگون و خواسته
  بخش اى غير رضايت اى آه به طور گسترده اجتماعى درون آن نظام سازگار شده، و از يك شرايط زندگى

  شود، اى آه از لحاظ ماّدى و معنوى بهتر تلّقى مى شود به سمت موقعّيت يا شرايط زندگى احساس مى
  ٣.انتقال يابد

  هاى ترآيبى ديگر پديد آمده است آه هاى متعّددى براى آفرينش شاخص از آن زمان تاآنون تالش
  شمارى از. هايى براى مقياس سّنتى انجام وظيفه آند ها يا جانشين ت به صورت مكّملتوانس

  هاى جايگزين توسعه هستند، توضيح هاى اجتماعى را آه مقياس اقتصاددانان ترآيب شاخص
  آردند، از اين ها و ُبعد اجتماعى را ترآيب مى تر مطالعات اّوليه آه شاخص جود اين، بيش با و٤.دادند

                                                 
 Griffine, 1977 و Weaver and Jameson, 1977: طور نمونه نگاه آنيد به به. 1
 
 Streeten etal, 1981 و Morris, 1979 و Grant, 1978 و Streeten, 1981: طور مثال نگاه آنيد به به. 2
 
 .١۶، ص ١٩٩٧: تودارو. 3
 
وى تعامل ميان عوامل اجتماعى، گيرى توسعه بر حسب الگ اى را هدايت آردند آه در پى اندازه  مطالعه مهم اوليه١٩۶٧آدلمن و موريس . 4

 انجام ]١٩٧٠, UNRISD[ توسط بنياد تحقيقاتى سازمان ملل درباره توسعه اجتماعى در ژنو ١٩٧٠مطالعه ديگر، در . اقتصادى و سياسى بود
پيامد اين تحقيق . هها در سطوح مختلف توسع هاى توسعه و تجزيه و تحليل رابطه بين آن ترين شاخص شد به انتخاب مناسب شد، آه مربوط مى

را ساختند، آه اين » شرايط زندگى« شاخص ]١٩٨٧, Spiedal[ و اسپايدل ]Camp[آمپ . ساخت شاخص مرآب توسعه اجتماعى بود
 .درآمد، مرگ و مير آودآان، تغذيه، سواد بزرگساالن و آزادى فردى است: المللى رنج بشرى، شامل ده شاخص رفاه بشرى از جمله شاخص بين
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  گيرى توسعه بر حسب تغيير ساختارى هستند به ها به دنبال اندازه جهت مورد انتقاد قرار گرفتند آه آن
  رض ضمنى بود آهزمينه ديگر براى انتقاد، اين ف. جاى اين آه به دنبال آن بر حسب رفاه انسانى باشند

  در. آشورهاى در حال توسعه بايد در طول همان مسيرهاى آشورهاى توسعه يافته، توسعه يابند
  هاى ترآيبى وجوى توسعه شاخص واآنش به اين انتقادها، مطالعات چندى پديد آمدند آه در جست

  ّيت زندگىبودند آه توسعه را بر حسب تأمين نيازهاى اساسى اآثرّيت جمعّيت، يا بر حسب آيف
  .آند گيرى مى اندازه

   شد تا از رها آردن آامل١٩٧٠نگرانى براى وضع عمومى زندگى، انگيزه برخى در دهه 
  اى آه در آن نيازهاى اساسى هاى مبتنى بر درآمد توسعه به نفع سنجش مستقيم محدوده مقياس

  شاخص«فت، تدوين اى آه در اين جهت انجام گر تالش عمده. حمايت آنند. شد جمعّيت تأمين مى
  اين نماگر، بر اميد به زندگى يك آشور، نرخ مرگ و مير.  بود]PQLI[» مرّآب آيفّيت فيزيكى زندگى

  .]١٩٧٩ موريس]. آودك، و نرخ باسوادى مبتنى بود
 HDIآند، توسعه  آوشش آخرى آه براى ايجاد مقياسى از توسعه آه بر توسعه انسانى تمرآز مى

   بنيادش نهاده١٩٩٠ پذيرفته، و در دهه HDRSاش از  هاى ساالنه ر سرىدUNDP است آه به وسيله 
  به طور نمايانى ايجاد و تهذيِب در طول زماِن شاخِص توسعه انسانىHDRS از آن زمان تاآنون . شد
]HDI[را نشان داده است .  

  .]١٩٩۵ HDR, ١١.P[است » قرار دادن مردم در مرآز توسعه«وجوى  نگرش نوين توسعه انسانى در جست
  اساسا به صورت طريقه نشان دادن درجه دستيابى اهداف اين نگرش اختراع شدهHDI نماگر 
  اين شاخص مقياسى عاجل، نه جامع از توسعه انسانى است و تحقيق براى اصالحات. است
  .]٢٠٠١ HDR[ادامه دارد HDI تر براى  شناختى و آمارى بيش روش

  .آند اى از پيشرفت در تمرين ارزيابى توسعه ارائه مى  تكّثرگرايانهحسابدارى توسعه انسانى درك
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  :سازد دهد، خاطر نشان مى  در تعريف آن چه حسابدارى توسعه انسانى انجام مىِسْن
  مانند توليد ناخالص مّلى(هاى بسيط و سّنتى پيشرفت اقتصادى  به جاى اين آه تنها بر برخى مقياس

  مند از فراوانى اّطالعات درباره توسعه انسانى متضّمن سنجش نظامتكيه شود، حسابدارى ) سرانه
  هاى بهداشتى، و ها در هر جامعه است آه شامل وضعّيت آموزشى و مراقبت چگونگى زندگى انسان
  ١باشد؛ متغيرهاى ديگر مى

  هاى سه ه دلبخواهى بودن وزن نه تنها ب٢٠٠٠ در سال استرتين.  از انتقاد در امان نبوده استHDIاّما 
  ديگران اّدعا. دهد آند، بلكه همچنين جامع و مانع بودن آن را مورد ترديد قرار مى جزء اعتراض مى

  آند و محتوايى غنى از مفهوم توسعه انسانى  اهدافش را به طور ناقص منعكس مىHDIآنند آه  مى
  ن آزادى و حقوق بشر، خودمختارى وهاى مهّم ديگرى همچو آورد؛ در حالى آه جنبه به چنگ نمى

  نگاه]آند  هاى زيست محيطى، و غيره را رها مى اعتماد به نفس، استقالل و حّس جمعى، نگرانى
  آند آه  استدالل مى١٩٩٧ در سال هيكس. ]١٩٩۵ َدسگوپتا، و ٢٠٠٢ فرگنىآنيد، به طور مثال، به 

  اى  توزيعى توّجهى ندارد، و مجموعههاى  مقياسى ميانگين است آه به نابرابرىHDIصورت آنونى 
  .آند هاى درون آشورها را پنهان مى ها و نابرابرى از تفاوت

  ، اين نماگر، دائم تعديل، و بنابراين، متجاوز ازHDIدر پاسخ به بسيارى از شديدترين انتقادها به 
  ن نماگر باقىتر اي منتشر شده است؛ اّما هنوز فضاى بسيارى براى بهبود بيشHDR دوازده مقاله 

  . در آشاندن مردم به جلو بحث اقتصادى استHDIهاى اين نماگر، جذبه  به رغم محدوديت. است
  هاى انجام گرفته  تالشHDI. سازد اين نماگر تأثير سياست اقتصادى را آشكار و غيرقابل اجتناب مى

  .]٢٠٠٠، سانچز[ازد س براى توزيع عادالنه ثروت و بهبود سالمت و ارائه آموزش را بسيار روشن مى
HDIتر اى نباشد بدين معنا آه مفهوم توسعه انسانى بسيار عميق  ممكن است مقياس قانع آننده  

  تر است از آن چه آه بتوان آن را در هر شاخص مرّآب يا حّتى با مجموعه مفّصلى از نماگرهاى و غنى
  چند(اى  وّجه چند بعدىاستحقاق واقعى نگرش توسعه انسانى در ت«آمارى به چنگ آورد؛ اّما 

  اى آه به عنوان هاى آلى دهد، نه به مقياس اى اختصاص مى ريشه دارد آه به برآورد توسعه) اى جانبه
  .]٢٢، ص ٢٠٠٠، سن[» آند درك آمارهاى گوناگون ارائه مى

  اخالق و توسعه
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  وزه در حال آاراى القيدى در برابر اخالق، شمار رو به افزايشى از اقتصاددانان امر بعد از دوره
  ها ها با آن ها و اخالق در باره مشكالت اقتصادى هستند آه انسان براى اعاده اهميت ارزش

   اخالق توسعه آزادانه از آارهاى اقتصاددانان، دانشمندان علوم سياسى، و متخّصصان١.مواجهند
  اين نوع اخالق نگرشى گلچين شده براى موضوعات توسعه ارائه. آند اقتباس مىهاى ديگر  رشته
  :دارد  اظهار مى١٩٩۵ در سال گوِلت. آند مى

  دهد آه در آن توسعه نهايتا به معناى اخالق هر مفهوم منظم توسعه را در چارچوبى گسترده قرار مى
  ... .باشد  هاى گوناگون مى ر فرهنگهاى ابراز شده د آيفّيت زندگى و پيشرفت جوامع به سمت ارزش
  ها فرصتى فراهم آورد تا زندگى آامل انسانى داشته هدف نهايى توسعه اين است آه براى همه انسان

  .باشند
  ها است آه بر رفاه انسانى به صورت مقصود، و فيلسوفان، اقتصاددانان و رهبران سياسى، مّدت

  هاى سعادت ى اخالقى جايگاه مهّمى را براى برداشتها اند، و همه ديدگاه هدف توسعه تأآيد آرده
  آند آه  پيشنهاد مىنظريه عدالت در آتاب جان راولزدهند؛ به طور مثال،  فردى، يا رفاه اختصاص مى

  گيرى شود آه از لوازم همچون آموزش يا درآمد اندازه» آاالهاى اّوليه اجتماعى«رفاه با شاخص 
  آند؛ زيرا اين نگرش بر ابزارهاى صورى  از نگرش آاالهاى اّوليه انتقاد مى٢ِسْناساسى هستند؛ اّما 

  آند به جاى آن آه بر دهد تا آارآردهاى گوناگون به دست آورند تكيه مى آه به مردم اجازه مى
   اين است آه رفاه را برسنبديل . تمرآز آندها براى دستيابى به آارآردها  هاى آن يا توانايى» ها قابليت«

  او قابليت را. آند آورد، تعريف مى آه يك شخص به دست مى» آارآردهايى«اى از  حسب مجموعه
  آند؛ به طور مثال، سواد، قابليت است؛ در حالى تعريف مى» آارآرد«توانايى دستيابى نوع خاّصى از 

  سن. نگرند  آارآردهاى مجاز را به سبب خودشان مىها و مردم، قابليت. است» آارآرد«آه خواندن 
  اى اقتصاد توسعه مرسوم تمرآزش بر توليد مّلى، درآمد آل، و ترين نقص ريشه عقيده دارد آه مهم

  يى آه اين»ها قابليت«ى مردم و »ها استحقاق«عرضه آّل آاالهاى خاص است به جاى آن آه بر 
  هاى آااليى بديل اى از گروه تحقاق اشاره دارد به مجموعهاس. آنند، تمرآز آند ها توليد مى استحقاق

  مورد تابع رفاه. هايى آه دارد، در اختيار بگيرد آارگيرى تمام حقوق و فرصت تواند با به آه فرد مى

                                                 
 .آنند سن، پاور، هاوسمن و مكفرسون اين مسير را رهبرى مى. 1
 
 Sen; 1985, 1987 a, 1987 b, 1992: آنيد بهنگاه . 2
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  به وسيله» گيرى آاالها با جهت«به جاى تابع رفاه اجتماعى » ها گيرى قابليت با جهت«اجتماعى 
  . بحث شده است١٩٨٩سال نيز در نايت  و گريفين
  آنند آه اين نگرانى، در واقع، تفاوتى با نگرانى ابراز شده به  اظهار مى٢٠٠٠ در سال سن و آَنند

   از توانايى مردم در انتخاب زندگىآدام اسميتدلواپسى .  ندارد١٧٩٠ در سال آدام اسميتوسيله 
  هاى مردم در نگرش بر قابليتمعقول به طور آامل به نگرش توسعه انسانى مربوط است آه اين 

  اين نگرش همچنين. آند هايى آه براى آيفيت زندگى ضرورت دارد، تمرآز مى بعضى زمينه
  »آارآردهايى«در ديدگاه ارسطويى، تمرآز فراوانى بر . هاى روشنى با فلسفه ارسطويى دارد پيوستگى

  براين، توسعه به معناى گسترشها نيازمندند؛ بنا در جايگاه انسان» رشد آردن«هست آه مردم براى 
  ها، بر اين مفهوم توسعه انسانى، با تمرآز بر انتخاب. ]١٩٩۶ HDR[است » هاى انسانى دامنه انتخاب«

  ها آن. دهد، تأثيرگذار باشند شان شكل مى مطلب اشاره دارد آه مردم بايد بر فرايندهايى آه به زندگى
  شان در ها، و تدقيق و تطبيق يى آردن آن تصميمگيرى، اجرا بايد در فرايندهاى گوناگون تصميم

  .صورت لزوم، براى بهبود دستاوردها مشارآت آنند
  او نشان. آند  مشارآت را ويژگى گريزناپذير همه اشكال توسعه، وصف مى١٩٩۵ در سال گوِلت
   قادراى از مشّوق اخالقى آه غير نخبگاِن تاآنون محروم را مشارآت به عنوان نوع ويژه«دهد آه  مى
  هاى ماّدى سودمند را به دست آورند؛ بهترين انديشه ممكن هاى جديد مشّوق سازد تا بسته مى
  اى هاى توسعه ها و اقدام آند آه هر جا توده مردم فعاالنه در تصميم او استدالل مى. ]٩٧ص ]» است

  حترام بهترى دارد آه توسعه به نيازهاى اساسى بشر، خلق اشتغال، ا وارد شدند، احتمال بيش
  دهد آه اگر عدالت، تر به اين مطلب توّجه مى او بيش. تماميت و تنّوع فرهنگى، و غيره توّجه آند

  هايشان به صورت احترام به حقوق بشر و توانمندى جمعّيت بومى در مسيرى موافق با ارزش
  حيح،أخذ شوند، در آن هنگام، تمايل سياسى به نفع مشارآت ص) افزون بر رشد(اهداف توسعه 

  سرانجام، ارتباطى حياتى بين دمكراسى و توسعه. همبستگى بااليى با توسعه حقيقى خواهد داشت
  بررسى» افزايش آزادى« موضوع مشارآت را در زمينه ١٩٩٩ در سال سن. ]٩٨ص [وجود دارد 

  تصّور او از توسعه، شامل فرايندى اجتماعى و سياسى است آه با افزايش فزاينده آزادى. آند مى
  آاميابى در دستيابى به چنين. هاى هدفمند در ارتقاى توسعه اقتصادى سازگار است انسان و سياست
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  هايى بران مورد نظر توسعه در انتخاب و اجراى سياست اى بستگى فراوانى به مشارآت نفع توسعه
  .يابد ها، توسعه ارتقا مى دارد آه به وسيله آن سياست

  او.  هم هدف اصلى و هم ابزار اساسى توسعه جامعه است، افزايش آزادى بشرسندر ديدگاه 
  آزادى به اين معنا ابزار است آه نهادهاى. آند آه آزادى هم ابزار و هم بنا آننده توسعه است اظهار مى

   اهداف ماّدى]هاى بهداشتى مانند آاهش فقر و بهبود مراقبت[تر از ابزارهاى ديگر  آزاد احتماًال بيش
  اى آه به صورت افزايشى آزادى به اين معنا بنا آننده است آه توسعه. رساند م مىتوسعه را به انجا

  تواند آامياب شود، مگر هنگامى آه به مردم شود نمى فزاينده در دامنه انتخاب آارا تصّور مى
  آند آه او باز استدالل مى. هايى داده شود تا قابليت انتخاب خود را توسعه داده، اعمال آنند فرصت

  يابد؛ زيرا ّيت تأسيس نهادهاى دمكراتيك به جهت ضرورت تأمين نيازهاى اقتصادى افزايش مىاهّم
  بخشد؛ به آنان اّطالعات ارائه ترين مصالحشان قدرت مى دموآراسى مردم را براى دفاع از مهم

  ردهد تا درباره نيازهاى خويش، قدرت انتخاب داشته باشند، و بر درك عموم از خود توسعه مؤّث مى
  تر به دارد آه حّل مشكل رشد جمعّيت در گسترش آزادى مردمى قرار دارد آه بيش او اظهار مى. است

  حّل اين مشكل در گرو. بينند العاده زياد و مراقبت از بچه لطمه مى طور مستقيم از زاد و ولد فوق
  غذا نيستند؛ بلكهها يگانه منشأ آمبود  آند آه قحطى او استدالل مى. تر تر است، نه آم آزادى بيش

  او بر اين اعتقاد است آه امروزه هيچ چيزى به اهّمّيت. ها دارد نابرابرى نقش مهّمى در گسترش قحطى
  اين در حقيقت. شناسايى مناسب مشارآت سياسى، اقتصادى و اجتماعى، و رهبرى زنان نيست

   و اين آه اين توانايى به استعداد آدمى استسنعالقه . است» توسعه به مثابه آزادى«جنبه حياتى 
  تواند آزاد شود، هم به صورت ابزارى براى آارايى پيشرفته اقتصادى، هم به مثابه بالقوه چگونه مى

  .هاى اقتصادى و اجتماعى هدف واقعى فعالّيت
  هاى اخالقى مهم ارزش
  هاى درآمدى را افزايش درآمد سرانه، به صورت هدف توسعه، ممكن است نابرابرى: برابرى

  اين وضعّيت مخالف انديشه. ها را آاهش دهد رش دهد و حّتى امكان دارد آه درآمد فقيرترينگست
  هاى اخالقى و مذهبى وجود داشته است و اى است آه به صورت تنّوعى از سّنت برابرى انسانى

  .]١٩٩٢ سننگاه آنيد، به طور مثال، به [شود  هنوز بخش الزمى براى هر نظام اخالقى تلّقى مى
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  اى مؤّثر درباره برابرى مبتنى است يا بدان هاى بنيادين اخالقى بر عقيده نظرّيه) اگر نه همه(ارى از بسي
  پيش از. آند هاى اساسى براى همه دفاع مى  از سبد برابرى از آزادى١٩٧١ در سال راولز. بستگى دارد

  به ١٩٨١ در سال دورآين. ردارد گام ب]غير از آزادى[اين آه به سمت توزيع عادالنه آاالهاى اّوليه ديگر 
  .آند  از اعطاى حقوق برابر براى همه دفاع مى١٩٧۴آند؛ و نوزيك در سال  نفع برابرى منابع استدالل مى

   بين آزادى١٩۶٩ در سال برلين. آزادى ارزش اخالقى مهّم ديگرى است: آزادى و خودمختارى
  دخالت و آزادى عمل بدون سنجيدنآزادى منفى آزاد بودن از . منفى و مثبت تمايز قائل شد

  .هاى منفى اجتماعى است، و آزادى مثبت خودمختار بودن يا خودتصميمى است مجازات
  تر بر ديگران درباره آزادى مثبت بيش. آند  ترآيبى از انواع آزادى مثبت را ارائه مىسنى »ها قابليت«

  در سالاستيگلر . اند  نظر دادههايى آه براى يك فرد فراهم است، حسب دامنه و آيفّيت جايگزين
  واقعا مترادف هستند، به صورت دو نماگرى» ثروت«و » آزادى«آند آه   بر اين مبنا استدالل مى١٩٧٨

   در سالمكفرسون و هاسمنمطابق نظر . آنند گرايى ارزيابى مى ها را بر حسب رفاه آه آيفّيت انتخاب
  خواهند آنند تا آن چه را آه مى ه مردم آمك مىها ب هاى منفى مهم هستند؛ زيرا آن آزادى«، ١٩٩٣
  .]۶٩۴ص [» بخشند ها نه تنها رفاه، بلكه همچنين درستى، وقار و خودمختارى را ارتقا مى آن. بگيرند
  هاى موضوعات قبًال مطرح شده برابرى، حقوق و آزادى به داخل عدالت در منظر بحث: عدالت

  هاى اقتصادى را  صورت چترى آه همه ابعاد ارزيابى نظامتواند به اين واژه مى. آند ها نفوذ مى آن
  ها نهادها و شمار عدالت وجود دارند آه با آن اصول بى. آند، أخذ شود افزون بر آارايى يكى مى

  شوند؛ به طور مثال، برابرى فرصت، تدارك نيازهاى اساسى و دستاوردهاى اقتصادى ارزيابى مى
  .، و غيره»شبكه بهداشت«ترتيبات 

  اخالق توسعه سالم بدون عاليق زيست محيطى: گرانى زيست محيطى و توسعه پايدارن
  آند آه وظيفه حذف توسعه نيافتگى  تصريح مى١٩٩۵ در سال گوِلت. تواند وجود داشته باشد نمى

  از يك سو و نگرانى جهت حفظ محيط زيست از سوى ديگر، دو نحله اخالقى اعتراض را پديد آورده
  او توسعه.  نگران ارتقاى عدالت اقتصادى و نحله دوم، دلواپس حفظ طبيعت استنحله اّول. است

  آند؛ در حالى آه يگانه پادزهر موجود، توسعه پايدار است؛ از آاذب را ريشه هر دو مشكل معّرفى مى
  شود آه نگرانى جهت مسؤوليت زيست مالحظه مى» اخالق آارى«اين رو، توسعه پايدار به صورت 

  .زند  عدالت اقتصادى جامع و متنّوع پيوند مىمحيطى را با
  نگرانى آنونى جهت توسعه پايدار، نگرانى درست اخالقى است به حّدى آه جايگزينى براى
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  حّد طبيعت پشتيبانى رشد اقتصادى آه با استثمار بى. آند الگوى غالب توسعه مدرن مطرح مى
  آند آه استدالل مى) ١٩٨٨ (رىآوتا. شود شود به طور قطع سبب تخريب محيط زيست مى مى

  او معيار ابتدايى. الگوى جارى توسعه، ثروت طبيعى را نابود آرده، و از اين جهت ناپايدار است
  عدالتى و آپارتايد، و آند آه بر مبارزه با بى مطمئّنى را مبتنى بر ديدگاهى جامع از توسعه معّرفى مى

  اى ند؛ بنابراين، توسعه در حال حاضر به طور گستردهآ بر اهّمّيت وضع محّلى و ارزش تنّوع تأآيد مى
  اين مفهوم ديدگاهى از ترّقى اجتماعى. شود به صورت مفهومى ارزشى و چند بعدى به آار گرفته مى

  آند آه بر آسايش، صلح، موازنه زيست محيطى، و ديگر اجزاى مهّم زندگى خوب را نمايندگى مى
  اميابى عمومى بشر در وضعّيت صلح، عدالت و حفاظت ازبه ديگر سخن، توسعه با آ. تأآيد دارد

  .محيط زيست، و نه فقط رشد اقتصادى در ارتباط است
  اخالق اسالمى

  انديشه زندگى بهتر انسانى، هدف واقعى. انداز توسعه انسانى خيلى جديد نيست توسعه چشم
  ابنليه مسلمان، مانند تر فيلسوفان اّو هاى بيش هاى بشرى، موضوع مكّرر در نوشته همه فّعاليت

  . بودغزالى و خلدون
  اش تر از زندگى را به تمرآز خالص به ابعاد مادى مفهوم اسالمى جامع توسعه، نگرشى شامل

  نگرد آه در آن رفتار فانى و ابدى، ماّدى و مند مى اسالم به زندگى به صورت آّل نظام. پذيرد مى
  توسعه. شود هاى رفتار واحد انسانى تلّقى مى نبهديگر نيستند؛ بلكه به صورت ج معنوى جدا از يك

  .ها است سازى رفاه انسانى در همه اين جنبه در اسالم متضّمن بهينه
  ظهور اجماعى درباره ماهّيت جامع توسعه، در حالى آه عناصر بازارى و غير بازارى، فيزيكى و

  ن به نگرش چند بعدى اسالمىتر شد غيرفيزيكى، ماّدى و غير مادى را در بر دارد حّتى سبب نزديك
  تر از توسعه در اين اجماع به طور قطع در حال پديدار شدن است؛ چنان آه مفهومى جامع. شود مى

  در حقيقت، به. طور سياستگذاران است پردازان توسعه و همين حال به دست آوردن زمينه ميان نظرّيه
  هاى اخير به وسيله  توسعه آه در سالرسد آه تقارب افكارى بين مفاهيم چند بعدى اسالمى نظر مى

  .اقتصاددانان مسلمان مطرح شده و بين اقتصاد توسعه معاصر در حال تدوين است
   آه توسعه انسانى به صورت درHDRSمفهوم اسالمى توسعه انسانى با مفهوم اّتخاذ شده در 

   نگرش توسعه چند ُبعدىافزون بر اين، شباهتى بين. شود، تفاوتى ندارد بردارنده چند ُبعد ديده مى
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  ها در جايگاه مرآزى توان استنباط آرد آه در آن نيز رفاه انسان  از توسعه مىِسناسالمى و برداشت 
  هاى توسعه را  ضمن انتقادش از ديدگاه ارتدآسى آه فقط مقياِس معتبِر توفيِق سياستسن. قرار دارد

   درآمد سرانه آافى نيست؛ بلكه آن چهداند، معتقد است آه در نرخ رشد درآمد سرانه واقعى مى
  تمرآز بايد بر. توانند انجام دهند ترين اهّمّيت دارد، آن است آه مردم با درآمدهايشان چه مى بيش

  او. بخشند، باشد ها معنا مى هاى مردم جهت دستيابى به اهدافى آه به زندگى آن افزايش توانايى
  آند آه تمرآز بايد روى فشرد، و استدالل مى پاى مىشخصا بر امكان دستيابى به آاالهاى اجتماعى 

  .هاى مردم جهت آارايى آارآردهايشان تأثيرگذار است عواملى باشد آه بر گسترش قابليت
  او توسعه را به. تواند بسيار خوب درون چارچوب اسالمى سازگار شود  مىسن» نگرش قابليتى«

  بيند و توفيق اين فرايند، به مشارآت هاى آاراى بشرى مى صورت پيشرفت در قلمرو انتخاب
  هايى بستگى دارد آه به وسيله آن، نفعاِن منظوِر نظِر توسعه در انتخاب و اجراى سياست ذى

   بر آن به صورت افزايش آزادىسنبه ديگر سخن، مشارآتى آه . يابد هاى توسعه ارتقا مى سياست
  .]١٩٩٩سن [ يك جامعه است آند، هم هدف مهم و هم وسيله اصلى توسعه انسان تأآيد مى

  مقاصد شريعت ـ اهداف شريعت. ٢ـ٣ـ١
   أخذ، و بحث]اهداف شريعت= [تواند درون چارچوب مقاصد شريعت  مفهوم رفاه در اسالم مى

  از فيلسوف اسالمى قرون وسطا، غزالى به ترتيب) ٢٠٠٠(در تعريف مقاصد شريعت، چپرا . شود
  :آند ذيل نقل قول مى

  ها بر حفظ دين، نفس، عقل، ت آه رفاه همه نوع بشر را ارتقاء دهد؛ رفاه انسانهدف شريعت اين اس
  هر چيزى آه حفاظت از اين پنج ارزش را تضمين آند، به نفع عموم و. نسل و مالشان مبتنى است

  .]١١٨ص [. مطلوب است
  نموافق هدف يك جامعه مسلمان در تالش براى رسيدن به آمال مطلوب، سعى بليغ همه آدميا

  خود انسان هدف و نيز. شود آه دين، جان، عقل، نسل و مال توانمند شوند بر اين امر متمرآز مى
  در مسير محافظت از اين اهداف، ممكن است رضايت خاطر متوازنى از همه. شود وسيله مى

   وشناختى اين اهداف نيازهاى فيزيكى و نيز اخالقى، روان. نيازهاى متّنوع زندگى انسانى ايجاد شود
  دهند؛ بنابراين، حفظ اين مقاصد از لحاظ نظرى به هاى آنونى و آينده را پوشش مى عقالنى نسل

  .آند ارائه چارچوبى معنادارتر براى تجزيه و تحليل اقتصادى آمك مى
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  ]ايمان[نقش دين 
  بيند آه گرايش به تأثيرگذارى بر آّل شخصيت انسان ـ رفتار، نوع بينى را تدارك مى دين جهان

  چپرا. هاى ديگر، منابع و محيط زيستش دارد ندگى، ساليق و ترجيحات، و طرز برخورد با انسانز
  آند آه در تجزيه و تحليل اقتصادى، ابعاد ماوراى ماّدى جوهره دين، خيلى خاطر نشان مى) ٢٠٠٠(

  ها بر  آنها و نهادهايش بر افراد و جامعه از طريق بينى، ارزش زياد نيست؛ بلكه در عوض تأثير جهان
  دين افراد را به پيروى از نفع فردى در چارچوب نفع اجتماعى در. متغّيرهاى اقتصادى فراوان است

  تر به نفع اندازى بلند مّدت دين اين آار را با ارائه چشم. آند وضعّيت تضاد بين اين دو نفع ترغيب مى
  دين همچنين در. دهد جام مىدهد ان شخصى آه آن را به وراى ظرفيت اين جهان به آخرت امتداد مى

  صدد ايجاد محيط توانمندسازى است آه سبب تقويت خانواده و ثبات اجتماعى، و ارتقاى حمايت
  .شود دو جانبه و تعاون ميان افراد مى

  به) ١٩٨٠ (جمسون و ويلبرتواند با نگاهى اجمالى به ديدگاه   مى]دين= [تشخيص نقش ايمان 
  :ددارن ها اظهار مى آن. دست آيد

  وجوى منافع خودشان تنها اى آه اشخاص را براى جست جانشينى براى قانون اخالقى درونى شده... 
  .]۴٧٣ص [. هاى عادالنه راهنمايى آند وجود ندارد به روش

  اين فرض آه منفعت شخصى در محيط رقابتى براى آسب نفع عمومى: آنند ها استدالل مى آن
  دارند آه افزايش قدرت فردى با يك احساس اخالقى ر مىها اظها آن. آند، فريب است آفايت مى

  .شود عميقا درونى آه اغلب بر عقيده محكم مذهبى مبتنى است، آنترل مى
  جان، عقل، نسل و مال

  سازى جان انسان متّضمن تقويت سعادت و خرسندى درونى ميان افراد و هماهنگى در غنى
  سازى زندگى در روى رفّيت آامل انسان و غنىجامعه است و توّجه به همه اين نكات بر توسعه ظ

  در حفظ عقل، توّجه به نوع. زمين، نه تنها بر نسل حاضر، بلكه همچنين بر نسل آينده اثرگذار است
  هاى ذهنى و ماّدى آمك آننده به پيشرفت عقلى، آموزشى، و فّنى و آمك آننده به خانواده و حالت

  محافظت از نسل و توانمند آردن آن، مستلزم. ود داردهماهنگى اجتماعى در مطابقت با مقاصد وج
  اين بررسى. گذارد هاى رفتار نسل حاضر است آه بر سالمت و رفاه نسل آينده اثر مى بررسى آن جنبه

  گذارى، استقراض و انداز و سرمايه تواند از طريق نهاد خانواده، هماهنگى اجتماعى، پس مى
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  جديدناپذير، منع از آلودگى زيست محيطى و با خلق تعادلسازى منابع ت سازى، توّقف تهى بدهى
  هاى اسالمى و ؛ بنابراين، بين ارزش]١٢۵، ص ٢٠٠٠، چپرا[. زيست محيطى جهانى به دست آيد

  اسالم از عدالت و انصاف، تأمين نيازهاى. هاى مورد نياز جهت توسعه تضاّد ذاتى وجود ندارد ارزش
  در. آند هاى خانوادگى دفاع مى  از حقوق بشر و ارزشاساسى، ارتقاى معرفت و درك، حمايت

  .ها در تصّور اسالمى از توسعه قرار دارد حقيقت، همه اين
  HDIگنجاندن اخالق در . ٣

  اين شاخص در حالى آه بر. گذارد  پيشرفت در توسعه انسانى را به نمايش مىHDIشاخص 
  براى معيار زندگى) نماينده(صورت پروآسى آند و با درآمد به  هايى فراتر از درآمد تمرآز مى حوزه

  آند، تر از زندگى بشر در مقايسه با آن چه درآمد ارائه مى آند، تصويرى جامع شايسته برخورد مى
  هاى مردم در نظر  توسعه انسانى را به صورت بسط انتخابHDI. ]١٩٩٩ UNDP[دارد  عرضه مى

  ها و آارآردها از قابليت: شود ع پيوند زده مىآورد آه از لحاظ انتقادى، اين شاخص با دو موضو مى
  تر خاطر نشان شد، آارآردهاى يك شخص به طور آه پيش همان. ها از سوى ديگر يك سو، و فرصت

  از قبيل]تواند داشته باشد، اشاره دارد  تواند انجام دهد يا مى چيزهاى ارزشمندى آه آن شخص مى
  هاى مختلف قابليت يك شخص ترآيب. ]عتغذيه خوب، حيات طوالنى و مشارآت در اجتما

  دهد؛ قابليت آزادى انجام آارآردها را تواند انجام دهد، نشان مى آارآردهايى را آه آن شخص مى
  .]١٩٩٢، ١٩٨٣، سن[آند  منعكس مى

  هايى است ها براى يك انسان به طور تلويحى به معناى تشكيل يا افزايش قابليت افزايش انتخاب
  بهداشت و تغذيه خوب، آموزش و آارآموزى مهارت، و(يق توسعه منابع انسانى تواند از طر آه مى
  هايى براى توانند به آار گرفته شوند مگر هنگامى آه فرصت ها نمى انجام شود؛ اّما قابليت) غيره

  يابند آه هاى بشرى هنگامى گسترش مى به ديگر سخن، انتخاب. ها وجود داشته باشند استفاده از آن
  ها تر جهت استفاده از آن قابليت هاى بيش ترى به دست آورند و از فرصت هاى بيش ليتمردم قاب

  .]١٩٩٠ HDR[لّذت ببرند 
   جهت نشان دادن سطح نيلHDIها، شاخص  به شرط وجود اين عقيده اساسى گسترش انتخاب

  توانند بيكران هاى انسانى و نتايجشان مى اصوًال انتخاب. شود ها طّراحى مى به بعضى از اين انتخاب
  با وجود اين، سه عنصر اساسى در همه سطوح توسعه قرار است. باشند و در طول زمان تغيير آنند
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  آه براى مردم زندگى طوالنى و سالم، دانش مورد نياز، و منابع الزم جهت حصول به استاندارد
  اشند، بسيارى ازاستدالل شده آه اگر اين عناصر اساسى در دسترس نب. شايسته زندگى فراهم آند

  .مانند هاى ديگر خارج از دسترس باقى مى فرصت
   شامل سه حوزه مهّم زندگى اجتماعى ـ اقتصادى است آه هرHDIدر پرتو اين ديدگاه، شاخص 

  ها عبارتند از اين. آورند هاى اقتصادى براى رفاه را به چنگ مى ها جنبه متفاوتى از انتخاب يك از آن
  آه با سواد نشان[، آموزش ]يابد ه با اميد به زندگى هنگام توّلد بازتاب مىآ]سالمت / عمر طوالنى 

  سرانه بر حسب برابرى قدرت خريد دالر اياالتGDP آه با [، و تسّلط داشتن بر منابع ]شود داده مى
  .]يابد متحده انعكاس مى
  ]سالمت ـ بهداشت[تندرستى / عمر طوالنى 

   انتخاب شده جهت نمايندگى براى عمر طوالنى و سالمتاميد به زندگى هنگام تولد آه متغّير
  دهد آه افراد يك آشور تا آن مقدار توانايى زندگى طوالنى و سالم را است، مقدار عمرى را نشان مى

  آنند، به سالمت احتماًال اشخاصى آه در جوامعى با اميدهاى زندگى باالتر زندگى مى. دارا هستند
  اى ضرور النى بودن يك زندگى با معنا و سالم هم به صورت وسيلهطو. آنند بهتر توّجه وآمك مى

  اين شاخص به. شود براى اهداف ديگر و هم به صورت اين آه خودش ذاتا خوب است مالحظه مى
  .»فرصت زندگى«تر اين جنبه اشاره دارد ـ بسط  عنصر اساسى

  آموزش
  اين. به دانش طّراحى شده استهاى مردم براى دستيابى  متغّير آموزش جهت نشان دادن انتخاب

  هاى ترآيبى ثبت نام براى  و نسبت]با وزن دو سوم[هاى باسوادى بزرگساالن  متغّير، شامل نرخ
  با سوادى بزرگساالن مفهومى. شود  مى]با وزن يك سوم[آموزان در همه سطوح آموزشى  دانش

  ارآرد آموزشى را به دستدهد چند درصد از بزرگساالن حّداقل آ است آه نشان مى» اى انباره«
  .]اعّم از اين آه از تربيت آموزشگاهى رسمى به دست آمده باشد يا نه[اند  آورده

  آند چه نسبتى است آه منعكس مى» جارى«در مقابل، ثبت نام در مدرسه از لحاظ فّنى مفهومى 
   رفته نشانمقصود از اين دو شاخص روى هم.  معموًال در مدرسه هستند]در سن مدرسه[از جمعّيت 

  اين فرصت شناخت هم. است» فرصت شناخت«تر بعد آموزش يعنى گسترش  دادن جنبه اساسى
  شود؛ يعنى شناخت نفسه خوب است و هم ابزارى جهت اهداف پرمعناى ديگر تلّقى مى خودش فى
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  ماعىنفسه شكلى قطعى از مشارآت اجت آردن و فى دست آمده در تربيت آموزشگاهى بخشى از خوب زندگى به
  .گستراند هاى شغل و فعاليت اجتماعى را مى در همين حال، اين فرصت همچنين انتخاب. است

  تسّلط داشتن بر منابع
  هاى اساسى  دقيقا منعكس آننده چيزى از قابليتHDIدر شاخص » سلطه بر منابع«آابرد واژه 

  م عمر طوالنى وه. هاى عمر طوالنى و آموزش نداشته است ديگر است آه قابليت درج در شاخص
  هاى يك زندگى خوب، و نيز به صورت اجزاى قابلّيت جهت هم آموزش آشكارا به صورت جنبه
  .در مقابل، سلطه بر منابع، فقط ابزارى براى اهداف ديگر است. انجام چيزهاى ديگر ارزشمند هستند

  هم بسيارىهاى م اگر چه درآمد فقط يك روش نگريستن به اين سلطه است، اين درك آه قابليت
  وجود دارند آه به طور حّساسى به مقتضيات اقتصادى هر شخص وابسته هستند، شمول اين

  .آند  توجيه مىHDI را در ]سلطه بر منابع= [شاخص 
  ترين زحمت را براى در حقيقت، سلطه بر مناِبع مورد نياز جهت يك زندگى شايسته بيش

   سرانهGDP و به طور تغييرناپذيرى HDI]ب شده در از ميان سه ُبعد ترآي[آند  گيرى مطرح مى اندازه
  .به دالر اياالت متحده با نرخ برابرى قدرت خريد به صورت شاخص درآمد انتخاب شده تا اين بُعد را نمايندگى آند

  : با عبارات ذيل خالصه شده است١٩٩٠منطقى آه پشت اين انتخاب قرار دارد در گزارش توسعه انسانى 
  توسعه انسانى ـ سلطه بر منابع مورد نياز جهت يك زندگى شايسته ـ شايدسومين جزء آليدى 

  هايى در مورد اين جزء نيازمند داده. شود گيرى نمى ترين جزء باشد آه به آسانى سنجش و اندازه مشكل
  ها در مورد بسيارى از اين دستيابى به زمين، اعتبار، درآمد و منابع ديگر است؛ اّما با فرض آميابى داده

  ترين شاخص در دسترس. متغّيرها، عجالتا بايد بهترين استفاده را از يك شاخص درآمدى بنماييم
  پوشش گسترده مّلى دارد؛ اّما حضور آاالها و خدمات غير تجارى و اختالل) درآمد سرانه(درآمدى 

  اى اسمى براىه هاى درآمد سرانه را در قيمت ها داده ها و ماليات ناشى از نابهنجارى نرخ ارز، تعرفه
  توانند با استفاده از هايى مى با اين وجود، چنين داده. سازد المللى خيلى سودمند نمى هاى بين مقايسه
  هاى  سرانه واقعى آه بر حسب قدرت خريد تعديل شده بهبود يابند آه اين ارقام تقريبGDPارقام 

  ابع را جهت يك استاندارد زندگىآنند و سلطه بر من بهترى را از قدرت نسبى خريد آاالها ارائه مى
  .]١٢ص [. دهند شايسته به دست مى

  ، شاخص درآمد جهت انعكاس بازده نزولى تبديل درآمد بهHDIافزون بر اين، در محاسبه 
  اين بدان عّلت است آه دستيابى به سطح قابل احترامى از توسعه. شود هاى انسانى تعديل مى قابليت
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   سرانه واقعىGDPاز ندارد؛ از اين رو، اين جنبه با استفاده از لگاريتم انسانى به درآمد نامحدود ني
  يعنى درآمد سرانه= [اين تخفيف درآمِد فراتر از خط فقر . براى شاخص درآمدى به حساب آورده شد

   طّراحى شد تا تأآيد را بر درآمد اساسى مورد نياز جهت نيل به آاالها و خدمات]ميانگين جهان
  اى قرار دهد آه شامل چيزهايى از قبيل غذا،  تأمين استاندارد زندگى شايستهدرخواستى براى

  تواند مىHDI در پرتِو اين تعديل متغّير درآمدى، اين شاخص از شاخص . پوشاك، و سرپناه است
  .تلّقى شود» فرصت آاالى اساسى«تجّسم بخش 

  توسعه انسانى بر افزايش. توسعه انسانى به طرزى غير قابل تفكيك با آزادى پيوند خورده است
  آند آه انعكاس دهنده آزادى نيل به چيزهاى گوناگونى است آه مردم هاى بشرى تأآيد مى قابليت

  در. تواند به صورت آزادى نگريسته شود به اين معنا، توسعه انسانى مى. ها ارزش قائلند براى آن
   هر زمان آه دستاوردهاى درHDI ناميد، شاخص» هاى آارا آزادى«) ١٩٩٢ (ِسْنموافقت با آن چه 

  سوادى و آزادى از گيرد، آزادى از بى هاى زندگى را اندازه مى آاالى اساسى، دانش و فرصت
  .آند محرومّيت مادى را منعكس مى

  ريزى شده، براى هر آشور با ترآيب اين متغّيرها از  آن طور آه در حال حاضر طرحHDIشاخص 
  .شود تر بحث شدند، محاسبه مى هر يك از اين سه ُبعدى آه پيش

  شناسى آن در طول زمان اصالح  به تدريج در حال شكل گرفتن است، و روشHDIشاخص 
  ، درآمد پيشين نقطه توّقف آار درآمد سرانه متوّسطHDI، در محاسبه ١٩٩٩شده؛ به طور مثال، تا 

  گيرى از جارى با لگاريتمشناسى  در روش. جهانى با استفاده از فرمول اساسى تنزيل، تنزيل شده بود
  اين بازنگرى در برخورد با درآمد در. تر تشكيل شده است درآمد از اّول تا آخر، اين تنزيل تدريجى

HDI انجام شده بود) ١٩٩٩ (آناندوسن، بر اساس آار.  
  هاى مرّآب توسعه انسانى آند آه شاخص  به اين واقعّيت اذعان مى١٩٩٩گزارش توسعه انسانى 

  براى نيل به تصوير آاملى، اين. آند منظره جامعى از توسعه انسانى در يك آشور ارائه نمىبه تنهايى 
  هاى توسعه انسانى هاى ديگر توسعه انسانى آه در گزارش اى از شاخص ها بايد با مجموعه شاخص

  .نيز بيان شدند، تكميل شوند
  .واهد آمدبخش دوم مقاله همراه با نقد و بررسى مترجم در شماره بعدى مجله خ
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