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Abstract
The purpose of the present study is to research about the humanistic approach of Islam to
development, the role of material welfare in improving the indices of Islamic development
among Islamic countries especially Turkey and Iran. The method of the study was
descriptive analysis and the results showed that the indices presented by Islam are not so
different from valid and common global indices. It means that both indices of human
development and Islamic human development have humanistic approaches leading to
similar results despite their own distinct differences. Due to some internal and external
issues such as international sanctions, Iran has not had an optimal and acceptable economic
condition in the recent decade and the pressures have led to instability in the policy and
economy in some periods. Meanwhile, Turkey's Justice and Development Party having
Islamic tendencies has achieved a boom in various internal and external fields and this
political and economic stability has neutralized the negative impact of trivial decrease of
gross domestic product on the index of human development in the country during recent
years. The dominant political systems in Turkey and Iran have always had Islamic
tendencies during 3 recent decades and it is proved, especially about Turkey, that Islam and
Islamic tendencies never impede growth and development.

Keywords: Human Development, Iran, Turkey, Material Welfare, Development, Islamic
Countries, Economic Development.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رویکرد انسان محور اسالم در توسعه ،نقش و جایگاه رفاه مادی در بهبود شاخصهای توسعه اسالمی در
میان کشورهای اسالمی با تاکید بر کشورهای ترکیه و ایران بود .روش پژوهش توصیفی -تحلیلی بوده و یافتهها نشان داد که
شاخصهای ارائه شده از سوی اسالم با شاخصهای مرسوم جهانی مورد تایید تفاوت های چندانی ندارد و در واقع شاخص توسعه انسانی
و شاخص توسعه انسانی اسالمی هر دو با رویکردی انسان محور با تفاوتها ی مختص به خود یک نتیجه نزدیک به هم را به همراه
دارد .ایران در دهه اخیر به جهت برخی مسائل داخلی و خارجی از جمله اعمال تحریمهای بینالمللی از وضعیت اقتصادی مطلوب و قابل
قبول برخوردار نبوده و این فشارها بیثباتی در سیاست و اقتصاد را در مقاطعی فراهم نموده است .این در صورتی است که ترکیه با حزب
عدالت و توسعه با گرایشات اسالمگرایانه در دو دهه اخیر با شکوفایی و تحرک در حوزههای مختلف داخلی و خارجی مواجه بوده و این
ثبات سیاسی و اقتصادی تبعات کاهش جزئی بوجود آمده در تولید ناخالص داخلی بر شاخص توسعه انسانی را در سالهای اخیر خنثی
نموده است .نظام های سیاسی حاکم بر ترکیه و ایران در سه دهه اخیر همواره گرایشات اسالمگرایانه داشته و به خصوص در ارتباط با
دولت ترکیه این گزاره به اثبات میرسد که اسالم و گرایشات اسالمگرایانه هیچ گاه مانع رشد و توسعه نخواهد بود.
واژههای کلیدی :توسعه انسانی ،ایران ،ترکیه ،رفاه مادی ،کشورهای اسالمی ،توسعه اقتصادی.
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 .1مقدمه
توسعه همواره یکی از مفاهیم بسیار مهم در ادبیات نظام بینالملل است .قرار گرفتن قالب
کشورهای اسالمی و مسلمان در رتبههای پایین ارزیابیهای صورت گرفته از توسعه همواره این
سئوال را در اذهان ایجاد میکند که دلیل عقبماندگی و عدم توسعه در کشورهای اسالمی با
وجود داشتن سوابق درخشانی از توسعه در دوران گذشته نسبت به بالد دیگر در چیست؟ چه
شاخص هایی برای سنجش میزان توسعه یافتگی کشورها باید مورد نظر قرار گیرد؟ .این قبیل
پرسشها از جمله مهمترین پرسشهایی است که از زمان تقسیم جهان به دو بخش توسعهیافته و
توسعهنیافته ،در ذهن تقریباً اکثر مردم و بهویژه متفکرین و دانشمندان سیاسی و مطالعات توسعه در
جهان سوم نقش بسته و هر یك برای دستیابی به توسعه و قرار گرفتن در جهان برتر و رسیدن به
غرب ،طرحها و ایدههای مختلفی را که اغلب برگرفته از مطالعات و یافتههای غربیان است ،ارائه
نمودهاند 2.این مسئله از اهمیت کلیدی برخوردار است ،چراکه از یك طرف ،متأسفانه مطالعات
آکادمیك توسعه ای در سطح نخبگان علمی کشورهای جهان سوم در قالب رشتههای دانشگاهی و
یا ت حقیقات علمی ـ جز چند مورد استثنایی ـ صورت نگرفته است ،و از طرفی دیگر مطالعات
گسترده در زمینه دستیابی به توسعه برای کشورهای جهان سوم از سوی متفکران غربی ،به دلیل
آنکه بدون شناخت کامل شاخصهای ساختار سیاسی ،فرهنگی و جامعهشناختی این جوامع
صورت گرفته ،نه تنها منجر به تحقق توسعه نگردیده ،بلکه به علت آنکه سبب هدر رفتن امکانات
بالقوه و بالفعل و فرصتها شده است ،موجبات افزایش نارضایتیهای اجتماعی،گسترش فقر و
عقبماندگی اقتصادی و بیثباتی سیاسی و در نتیجه نفوذ بیگانگان را فراهم نموده است.
امروزه توسعهیافتگی و برخورداری از قدرت اقتصادی و سیاسی روز به روز اهمیت بیشتری
پیدا میکند ،به طوری که تبدیل شدن به یك کشور توسعهیافته و قدرتمند به لحاظ اقتصادی،
 .2جهت اطالعات بیشتر در زمینه مکاتب نظری توسعه نیافتگی ر .ک .به:
ازکیا ،مصطفی (« .)2961نظریات توسعه نیافتگی» .نامه علوم اجتماعی ،شماره  .2قابل دسترس در:
http://ensani.ir/file/download/article/20110203101721-%C2%A0%20(9).pdf
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اجتماعی و سیاسی از جمله اهداف برتر همه کشورها به ویژه کشورهای اسالمی است .نگاه کلی
به وضعیت توسعه در میان کشورهای اسالمی نشاندهنده این واقعیت مهم است که اغلب
کشورهای مسلمان جزو کشورهای توسعه نیافته و یا کمتر توسعهیافته میباشند .برخی نویسندگان
در بیان دالیل این عقبماندگی ،اعتقادات و دستورات رفتاری اسالم را نشانه رفته و آن را به خاطر
مجهول قرار دادن نقش رفاه مادی مقصر قلمداد میکنند .این در حالی است که ردّیههای بسیاری
برای این استدالل مبنی بر عدم توجه اسالم به مسائل مادی وجود دارد.

2

برای ارزیابی میزان توسعهیافتگی کشورها شاخصهای متفاوتی مطرح است که شاخص توسعه
انسانی 1و شاخص توسعه انسانی اسالمی 9از جمله آنها است.
بنابراین ،پژوهش حاضر می کوشد ضمن پذیرش رفاه مادی به عنوان وجه مشترک این دو
شاخص و مطالعه موردی دو کشور ایران و ترکیه با رویکردی توصیفی-تحلیلی به این سئوال مهم
پاسخ دهد که با توجه به رویکرد انسان محور اسالم از توسعه ،نقش و جایگاه رفاه مادی در بهبود
شاخصهای اسالمی توسعه در میان کشورهای اسالمی چگونه است؟.
در یك نگاه کلی به پیشینه تحقیقات صورت گرفته پیرامون موضوع توسعه میتوان به سه
رویکرد مطالعاتی اشاره کرد:
دسته نخست که در پژوهش جهانیان ( ،)2936با عنوان «بنیادهای توسعه اقتصادی عادالنه در
اسالم» دیده میشود ،به مبانی و شاخصهای توسعه از منظر اسالم پرداختهاند.
دسته دوم پژوهشگرانی هستند که به مطالعه مقایسهای توسعه از منظر اسالم و غرب دست
زدهاند .مقاله دیالمه و برادران حقیر ( )2933با عنوان «مفهوم رشد و توسعه انسانی در دیدگاه
اسالم و غرب» نمونهای از این دسته مقاالت میباشد.
 .2برای اطالعات بیشتر بنگرید به:

;Ibrahim A. Ragab. (1980). “Islam and Development”. World Development. Available at
https://www.researchgate.net/publication/262178584_Islam_and_Development.
)2. Human Development Index(HDI
3. Islamic Human Development Index(IHDI).
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در نهایت دسته سوم آن دسته از پژوهشهایی هستند که به مطالعه توسعه در میان کشورهای
اسالمی پرداختهاند .در این زمینه موسوی و همکاران ( ،)2936پژوهشی را با عنوان «بررسی و
تحلیل شاخصهای توسعه رفاه در کشورهای اسالمی» با هدف بررسی شاخصهای رفاه
(اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی) در میان  31کشور اسالمی انجام دادند .پژوهش خاکپور و
باوانپوری ( )2933با عنوان «بررسی شاخصهای توسعه انسانی در کشورهای اسالمی» که از
حیث موضوع به پژوهش حاضر نزدیكتر است ،به دنبال شناخت شرایط توسعه انسانی در
کشورهای اسالمی و مقایسه وضعیت این کشورها با دیگر کشورهای جهان است .نتایج این تحقیق
نشان میدهد که کشورهای اسالمی از نظر «شاخص توسعه انسانی» تفاوتهای زیادی با هم دارند
و از نظر درجه توسعه مناطق کشورهای اسالمی به ترتیب عبارتند از غرب آسیا ،جنوب و جنوب
شرق آسیا و آفریقا .به طور کلی شاخص توسعه انسانی کشورهای اسالمی جهان از شاخص
توسعه انسانی کشورهای در حال توسعه و کل کشورهای جهان پایینتر است .اگرچه دسته سوم از
رویکردی مشابه پژوهش حاضر برخوردار است ،اما هیچکدام از پژوهشهای ارائه شده در این
دسته به مطالعه موردی سه کشور ایران ،ترکیه و مالزی و مقایسه وضعیت توسعه در آنها با توجه
به شاخصهای اسالمی موجود در توسعه انسانی نپرداختهاند.

 .2مبانی نظری :توسعه انسان محور از دیدگاه اسالم
از آنجایی که از نظر اسالم ،انسان هدف و محور توسعه است ،نکته مهم و حساس در فرایند
توسعه این است که تربیت و پرورش انسان باید به گونهای باشد که استعداد و قابلیتهایش شکوفا
شود ،نه اینکه صرف رسیدن به توسعه ،هدف نهایی و اصیل باشد و انسان در خدمت توسعه قرار
گیرد ،زیرا در این صورت ،اخالق و معنویات در حاشیه قرار میگیرد و کرامت و منزلت انسان به
تدریج به فراموشی سپرده میشود .این نوع نگاه اسالم دلیلی بر عدم توجه به توسعه اقتصادی در
اسالم نیست .یکی از مهمترین اهداف اقتصاد اسالمی ،برقراری عدالت است که به عنوان شاخص
فعالیتهای جامعه اسالمی به شمار میرود .بررسی آیات و روایات نشان میدهد که فقر در دیدگاه
اسالمی پدیدهای مذموم است و دولتها باید در راستای کاهش فقر حرکت کنند .در واقع در اسالم
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وجود نابرابری برای افراد و دولت تکلیفی ایجاد میکند که هر دو گروه در جهت رسیدن به عدالت
نقش خود را ایفا کنند .در این میان نه دولت و نه افراد نتوانستهاند عدالت و برابری را در کشور خود
برقرار و اختالف فاحش بین اقلیت ثروتمند و اکثریت فقیر را از بین ببرند.

2

آمارتیاسن 1با تعریف انسانمحور از توسعه (میر :2913 ،ص )31بر استحقاق افراد و قابلیت و
تواناییهایی که این استحقاق را پدید میآورد ،تاکید کرده است .او در یکی از جدیدترین اثرهای
خود درباره هدف توسعه مینویسد:
«هدف عمده برای توسعه اقتصادی ،گسترش دامنه انتخاب یعنی افزایش دامنه گزینههای مؤثر
در دسترس مردم است .اصوالً کارایی یك عمل بستگی به تأثیر احتمالی آن بر دامنه گزینههای
در دسترس مردم دارد

...

منظر قابلیت انسانی بر توانایی افراد برای دستیابی به زندگی دلخواه

خود و فزایش انتخابهای واقعی که آنها از آن برخوردارند ،تمرکز دارد»( 9سن:2932 ،
ص.)21-11
تمایز بین توسعه انسانمحوری که آمارتیاسن مطرح ساخته با توسعه انسانمحوری که با مالحظه
آموزههای اسالمی تعریف شد در این است که وی روی افزایش گسترده انتخاب افراد تأکید کرده و
آن را یکی از شاخصهای مهم توسعه انسانی دانسته است ،اما در تبیین آن صرفاً بر شرایط بیرونی
افراد یعنی آزادی اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی تأکید کرده و به مسائل درونی انسان و گرایشها و
نیازهای آن و کیفیت پاسخگویی به آنها نپرداخته است ،یعنی کاری به تحول درونی انسان و افزایش
توان وی برای انتخاب بهتر و برتر میان گزینههای مطرح برای انسان ندارد؛ در حالی که اسالم ،آزادی
انسان از درون برای پاسخگویی درست و معقول به گرایشهای نفسانی و حاکم کردن عقل و تدبیر
 .2ج هت بررسی فقر و علل توسعه نیافتگی از منظر اسالم ر.ک .به :حسینی ،سید هادی ( .)2932فقر و توسعه در منابع
دینی .تحت اشراف محمد حکیمی .قم :بوستان کتاب.
2. Amartya. Sen

 .9جهت اطالعات بیشتر از مفهوم توسعه از دیدگاه آمارتیا سن ر.ک .به :سن ،آمارتیا (« .)2936مفهوم توسعه» .راهبرد یاس،
شماره  .21قابل دسترس در:
http://ensani.ir/file/download/article/20101211083647-159.pdf
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بر رفتارهای وی در سایه هدایت الهی را مهمترین آزادی و عامل رسیدن به کرامت و منزلت انسانی
میداند تا جایی که پیروزی در این صحنه را جهاد اکبر نامیده است و این مهم فقط با الهام از وحی
الهی و بکارگیری عقل و تدبیر انسانی برای پیمودن راه رشد و توسعه امکانپذیر میشود .اگر هدف
انسان در زندگی فقط حداکثر کردن لذتهای مادی و ماندن هرچه بیشتر در این دنیا باشد ،از
گرسنگی وحشت دارد و با نخستین محاصره اقتصادی دشمن تسلیم میشود و چون همواره از جان
خویش میترسد با نخستین تهدید به زانو درآمده و از حقوق انسانی خود میگذرد (آوینی:2911 ،
ص .)296
تمایز بین دیدگاه انسانمحور اسالم و آمارتیاسن باعث تفاوت در مقررات حقوقی و سیاستهای
کاربردی برای رسیدن به رشد و توسعه میشود .براساس دیدگاه سن ،افراد جامعه در دستیابی به
آنچه راضی باشند و برای آنها مطلوبیت پدید آورد آزادند و یگانه محدودیت آزادی در گستره
انتخاب افراد ،سلب آزادی دیگران است .به طور نمونه ،آنان میتوانند با اختیار خود ،برخی از
اعضای بدنشان را بفروشند یا زن و شوهر برای سقط جنین توافق کرده و اقدام کنند .اما براساس
دیدگاه اسالمی ،آزادی انسان موهبتی الهی است .حدود و مقررات آزادیهای فردی و اجتماعی را
نیز خداوند متعال در جایگاه آفریننده دانا ،حکیم و آگاه به مصالح و مفاسد واقعی انسانها تعیین
کرده است .در نتیجه آزادی انسان محدود به رعایت حدود الهی و حفظ ارزشهای اخالقی و معنوی
است (خلیلیان :2933 ،ص.)52

 .3شاخصسازی مفاهیم متفاوت از توسعه
مفهوم«توسعه» یکی از مفاهیمی است که میتوان گفت با دگرگونیها و تفاوتهای بسیاری در
تعریف مواجه بوده است 2.در امتداد دگرگونی و تفاوت در مفاهیم توسعه( ،که ما آن را در
چارچوب توسعه انسان محور مورد قبول اسالم و اندیشمندان غربی بیان نمودیم) شاخصهای
 .2جهت کسب اطالعات بیشتر درباره مفهوم توسعه و تحول در آن ر .ک .به:
جهانیان ،ناصر(« .)2911تحول مفهوم توسعه و ارتباط آن با دین» .قبسات ،شماره .1
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اندازهگیری نیز دستخوش تحول و تکامل گردیدهاند .به گونهای که تا سالهای قبل از  2351الی
 2361عمده شاخصهای اندازهگیری توسعه رویکرد کمّی دارند و در همین سالهاست که توسعه
بیشتر یك تحول و تغییر کمّی ارزیابی میگردد و تفاوت ویژهای میان دو مفهوم رشد و توسعه در
ادبیات اقتصادی مطرح نیست 2.برخی شاخصهای اندازهگیری میزان توسعه در این سالها ،تولید
ناخالص ملی 1،درآمد سرانه ملی 9،و ...هستند.
عده ای از اندیشمندان اقتصادی برای مفهوم توسعه ،جایگاه و چهارچوبی فراتر از عاملهای
کمّی قائل بودند که توسعه را مشمول ساختارهای اجتماعی و فرهنگی نیز میدانستند و معتقد
بودند که توسعه بیشتر یك تحول کیفی است تا کمّی؛ از این رو شاخصهای کمّی مذکور را
مناسب ندانستند و از دهه  2311به بعد شاخصهای کمّی مورد تردید واقع شد و عدهای اقدام به
معرفی شاخص های عمدتاً کیفی از قبیل :سطح بهداشت ،تغذیه ،تحصیالت ،نرخ مرگ و میر و...
نمودند و همچنین شاخص های رفاه اقتصادی مانند میزان برخورداری از کاالها و خدمات،
دسترسی به امکانات عمومی و ...معرفی گردید.
این شاخصها نیز دیر زمانی دوام نداشت و به جای بکارگیری شاخصهای منفرد و ساده
مانند شاخصهای صرفاً کمّی یا کیفی ،از شاخصهای ترکیبی توسعه استفاده میگردد (اکبری،
 :2913ص .)25
نمونه بارز و مشهور این شاخصهای ترکیبی توسعه ،شاخص توسعه انسانی 3ارائه شده توسط
برنامه جامع سازمان ملل است که در هر سطحی از توسعه سه عامل ضروری را برای انسان مالک
قرار میدهد :رسیدن به یك زندگی طوالنی همراه با سالمت ،کسب علم و دانش و دسترسی به
منابع مورد نیاز یك سطح زندگی مناسب و شایسته ( .)UNDP, 1995: P.11این شاخص ترکیبی
 .2برای اطالعات بیشتر بنگرید به:
Kemal Dervis, (2007). Measuring Human Development. UNDP.
)2. Gross Domestic Product(GDP
3. National Per Capita Income
4. HDI
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تقریباً آخرین شاخص مورد تایید جهانی است که ابعاد مختلفی را در زمینه جمعیت ،آموزش ،ثبات
محیط ،جنسیت ،سالمت ،امنیت انسانی ،درآمد ،نابرابری ،آزادی ارتباطات ،ثبات اقتصادی-اجتماعی،
جریانهای مالی و تجاری و اشتغال را در برمیگیرد.

2

توجه به این نکته اهمیت دارد که گاهی توسعه انسانی که هدف غایی فرآیند توسعه توصیف
شده است ،با رشد اقتصادی که به عنوان نماینده رفاه عمومی بیان میگردد ،مقابل هم قرار داده
می شود .اما این تصور صحیح نیست و باید رابطه بین این دو تبیین گردد .با وسعت بخشیدن به
آزادی بیشتر و بهبود عملکرد اقتصادی با قابلیت ،توسعه انسانی بر رشد اثر خواهد داشت .به طور
مشابه برای گسترش پیامدهایی مانند افزایش محدوده انتخاب و تواناییهای مورد عالقه خانوادهها
و حکومتها ،رشد اقتصادی در توسعه انسانی موثر است (.)Ranis & Stewart, 2000: P.197-198
با توجه به تعاریف ارائه شده و تأمل در دیدگاههای غرب ،مالک و معیار توسعه انسانی از
دیدگاه غرب بر معیاری استوار است که از سال  2331به بعد توسط آماتیاسن و یك اقتصاددان
پاکستانی به نام محبوبالحق مطرح و با همکاری گوستا و رانیس 1بسط یافت که از همان زمان از
سوی سازمان ملل به معنای معیار جدیدی برای مقایسه میزان موفقیت کشورها در دستیابی به
اهداف توسعه ،پذیرفته شد .بر این اساس ،ساالنه بخش برنامهریزی توسعه سازمان ملل متحد،

9

گزارشی منتشر میکند که سنجهای مناسب و یکدست برای ارزیابی وضعیت کشورهای مختلف در
فراهمآوری امکان زندگی سالم توأم با دانش و رفاه اقتصادی میباشد .این معیار هم با وجود توافق
جمعی بر آن با نقدهایی به خصوص از سوی محافل دینی همراه بوده است.
برخی از نقدهایی که به این گزارش وارد میشود عبارتند از:
الف .داشتن تفسیری صرفاً مادی از جهان هستی،
 .2برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به:
Harbison, H.F. (1978). Human Resources as the Wealth of Nations. New York: Oxford University.
2. Gusta & Ranis
)3. United Nations Development Programme(UNDP
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ب .تکیه این گزارش بیشتر بر شرایط اجتماعی است که خارج از ذات انسان میباشد،
ج .خاستگاه غربی دارد،
د .نپرداختن به علل ناهنجاری و نابسامانی انسانی در سطح جهان (خلیلی :2931 ،ص .)33-35
از آنجایی که در توسعه انسانی ،انسان محور بحث است ،اسالم با نگاه به ویژگیهای انسانی
همچون هدفمندی ،جاودانگی ،دو بُعدی بودن انسان ،علم و آگاهی ،میل یا گرایش به اختیار و
آزادی ،قدرت و توانایی و تحولپذیری ،به تعریفی نو از توسعه انسانی میپردازد .اسالم با نگاه به
اهداف توسعه انسانی که آن را در تأمین نیازهای واقعی انسان به منظور فعلیت یافتن استعدادهای
فطری می داند که رسیدن به مقام شامخ خلیفه الهی است ،آن را این گونه تعریف میکند« :توسعه
انسانی فرایندی فردی و اجتماعی است که طی آن ،استعدادهای انسان به منظور رسیدن به کمال
حقیقی (قرب الهی) از طریق تأمین نیازهای واقعی به فعلیت میرسد» .طبق این تعریف ،توسعه
انسانی ،قرار گرفتن انسان در مسیر بایستگیها و شایستگیهای خود در حیات مادی و معنوی
است (خلیلی :2931 ،ص.)35
رویکرد اسالمی به توسعه انسانی ،رویکردی کامالً متفاوت از سایر رویکردها میباشد .براساس
این رویکرد ،جامعه ای که از ضریب باالی شاخص توسعه انسانی برخوردار است ،الزاماً جامعه
توسعهیافتهای نیست ،زیرا ممکن است چنین جامعهای در آستانه سقوط باشد .در نگرش اسالمی،
بُعد اصلی توسعه ،توجه به معنویات و خداگونه شدن است که مانع انحراف و انحطاط جوامع از
مسیر توسعه و تکامل میشود (خلیلی :2931 ،ص.)33-35
با استناد به آیه  36سوره نحل 95 ،سوره مائده و  29سوره حجرات میتوان «ایمان»« ،تقوا»،
«عمل صالح» و «وسیله» (امکانات مادی زندگی) را به عنوان چهار معیار اساسی توسعه انسانی از
دی دگاه اسالم پیشنهاد کرد .سه معیار اول ،ریشه در ذات وجود انسان دارند و مختص دیدگاه اسالم
هستند و معیار چهارم «-وسیله» -برونذاتی بوده و مشترک بین اسالم و توسعه انسانی متعارف و
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مورد قبول در نظام بینالملل است.

2

همانطور که بیان شد ،توسعه انسانی در خصوص معیار چهارم یعنی «وسیله» با کمك
شاخصهای مختلف ارزیابی میگردد و مهم ترین شاخص آن ،نرخ باسوادی ،امید به زندگی و
درآمد سرانه است .البته هر کدام از این شاخصها دارای زیر شاخصهایی نظیر نرخ مرگ و میر،
مراقبتهای بهداشتی ،تغذیه مناسب و ...میباشند .گاه شاخصهای ترکیبی نظیر آموزش و
بهداشت در یك جامعه می تواند باعث افزایش روند پویایی رشد اقتصادی گردد و آزادی اقتصادی
را سرعت بخشد .مبتنی بر معیار چهارم یعنی «وسیله» ،که مورد نظر این پژوهش است ،شاخص
توسعه انسانی اسالمی 1و شاخص توسعه انسانی 9در انطباق نسبی با یکدیگر قرار میگیرند.

 .4شاخصهای توسعه :مطالعه موردی ایران و ترکیه
در دهه های اخیر ،مطالعات در حوزه علوم اجتماعی و انسانی در حوزهای خاص معطوف به
تأثیر ادیان بر روابط اجتماعی و سیاسی ممالك و کشورها شده است و نظریات متفاوتی از
تأثیرگذاری دین در حوزههای مختلف اجتماع مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران غربی و
شرقی واقع شده است.
یکی از این حوزهها بدون شك ،حوزه اقتصاد است و تأثیر و تأثر دین بر حوزه اقتصاد مورد
توجه برخی از پژوهشگران قرار گرفته تا روابط و پیوند میان دین و فعالیتهای اقتصادی در سطح
خرد و کالن را در جوامع گوناگون به معرض آزمون درآورند .لذا ،بررسی وضعیت شاخصهای
توسعه در ارتباط با دو کشور مسلمان ایران و ترکیه میتواند به تبیین این رابطه کمك نماید.
 .1-4مقایسه وضعیت شاخصهای توسعه در ایران و ترکیه

رحمان و عسگری ( )a1121در پژوهشی با عنوان «کشورهای اسالمی چقدر اسالمی هستند؟»،
 .2جهت کسب اطالعات بیشتر ر .ک .به( :خلیلی.)2931 ،
2. IHDI
3. HDI
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مبتنی بر شاخصهای اسالمی یك برآوردی از میزان اسالمی بودن اقتصاد  113کشور در سراسر
دنیا انجام دادند که نتایج آن ،بسیار جالب توجه است .در ابتدا این سئوال مطرح گردید که
کشورهای اسالمی چقدر مسلمان هستند؟ بر پایه پژوهش انجام شده و اصول جمعآوری شده
اسالمی بر مبنای متن قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم(ص) ،اسالم بر خالف سایر ادیان در مبانی و
اصول خود ،حتی جزئیات ایجاد یك سیستم اقتصادی کامل و منسجم را ارائه کرده است .هدف
اصلی اسالم در اقتصاد از دیدگاه این پژوهش و با توجه به مستندات ،ایجاد رفاه برای دیگر ابنای
بشر و به ویژه مسلمانان و همچنین ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی در همه ابعاد آن است.
ابتدایی ترین نتیجه این تحقیق آن است که کشورهای اسالمی خود در عمل ،به اندازه اسالمی
که انتظار میرود ،اسالمی نیستند .در مقابل ،به نظر میرسد که توسعهیافتهترین کشورها تمایل
دارند که جایگاه باالتری را در فهرست اولویت شاخصهای اسالمی ما داشته باشند .با توجه به
نتایج بدست آمده میتوان اینگونه تصور کرد که فقدان توسعه اقتصادی ،مالی ،سیاسی ،حقوقی و
اجتماعی را می توان به مشکالت همیشگی کشورهای در حال توسعه از جمله نهادهای ناکارآمد،
سیاستهای اقتصادی بد ،فساد ،قانون نابرابر و توسعهنیافته و سایر بیماریهای سنتی در کشورهای
در حال توسعه نسبت داد .در حقیقت ،این نتیجه قصور دولتها و سیاستهای مربوط به آنها و نه
دین است که منجر به تحوالت ناگوار اقتصادی ،مالی ،سیاسی ،حقوقی و اجتماعی و پیشرفت در
خاورمیانه است (حتی در میان آنهایی که از نعمت نفت برخوردار هستند)

(.)2010: P. 20-21

رحمان و عسگری ( )b1121در پژوهشی دیگر با عنوان «شاخصهای اقتصادی اسالمی» با
ارائه جدولی از رتبهبندی  113کشور اسالمی در شاخصهای توسعه مورد نظر پرداختند .با نگاه به
جدول شماره ( )2که مستخرج از این جدول است ،ایران در بین  113کشور ،پس از کشورهایی
همچون ،مالزی ،کویت ،بحرین ،امارات متحده عربی ،ترکیه ،تونس اردن ،عربستان سعودی و قطر
در رتبه  293جهانی قرار دارد .ترکیه در این رتبهبندی در مقام 12میباشد .از نتایج عمده به دست
آمده در این تحقیق آن است که کشورهای غنی و ثروتمند با سرانه باالی تولید ناخالص داخلی
مثل کشورهای عربی ثروتمند در منطقه خاورمیانه همواره از رتبههای باالیی نسبت به کشورهای
دیگر ازجمله کشورهای اسالمی فقیر در آفریقا برخوردارند.
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جدول شماره .1رتبهبندی جهانی  11کشور اسالمی مبتنی بر شاخصهای توسعه اسالمی
ردیف

نام کشورها

رتبه EI2

1

مالزی

99

2

کویت

11

3

بحرین

16

4

امارات متحده عربی

11

5

ترکیه

36

6

تونس

31

7

اردن

31

8

عربستان سعودی

36

9

قطر

666

11

ایران

693

در پژوهشی دیگر ،آنتو ( 2)2009در مقالهای با عنوان «مقدمهای بر شاخص توسعه انسانی
اسالمی 1به منظور سنجش توسعه در کشورهای عضو کنفرانس اسالمی ،»9به دنبال ایجاد معیار
سنجشی جدیدی برای توسعه انسانی در بعُد اسالمی است و سپس این شاخص را به منظور
سنجش سطح توسعه انسانی در کشورهای  ،OICشبیهسازی میکند .وی عنوان میدارد که شاخص
توسعه انسانی موجود 3می تواند شاخص جامعی باشد .این مفهوم از زمانی که به عنوان اولین
شاخص توسعه انسانی در گزارش سال  2331منتشر شد ،محبوبیت بسیاری کسب کرد ،اما معیار
کافی و سازگاری برای سنجش توسعه انسانی در بعُد اسالمی نیست .سنجش سطح توسعه انسانی
کشورهای مسلمان با استفاده از شاخص توسعه انسانی اسالمی ،5میتواند درستتر باشد .یافتهها و
1. Anto
)2. Islamic Human Development Index(I-HDI
3. OIC
4. HDI
5. IHDI
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نتایج نشان میدهند که سطح رتبهبندی بین
یكسو ،تعدادی از کشورها در
میبرند .در رتبهبندی

IHDI

IHDI

HDI

و

IHDI

دارای تفاوت ناچیزی میباشد .از

در مقایسه با کشورهای  ،HDIاز رتبهبندی بهتری بهره

اکثر کشورهای خاورمیانه در ردههای باال قرار داشته و کشورهای

آفریقایی رتبههای آخر را به خود اختصاص دادهاند .به طور کلی ،سهم رفاه مادی2در کل  IHDIتا
حدی عالی است که اهمیت منابع مادی را نشان میدهد .این شاخص ،سطح رفاه مادی درون
جمعیت و میزان دارایی و درآمد و همچنین مقدار توزیع آن را نشان میدهد.
بعُد اسالمی توسعه اقتصادی ،اصیل و منحصربه فرد میباشد که در مجموع متفاوت از
نگرشهای مرسوم و متداول و به ویژه در مبنای بنیادین آن میباشد .هدف توسعه اقتصادی در بُعد
اسالمی دست یابی به رفاه جامع و سرتاسری چه از منظر مادی و چه غیرمادی در این جهان و
آخرت است .براساس این هدف و سایر ویژگیهای توسعه اقتصادی اسالمی ،شاخص متداول
توسعه اقتصادی برای سنجش سطح توسعه اقتصادی در کشورهای مسلمان ،کافی نیست .هدف
آنتو ،پیشنهاد مدل جدیدی برای اندازهگیری توسعه اقتصادی در منظر اسالمی میباشد که به
شاخص توسعه انسانی اسالمی خوانده شده و سپس با مورد کشورهای عضو
میشود.

IHDI

OIC

شبیهسازی

شاخصی متشکل از چندین نشانگر (شاخص) میباشد که از پنج نیاز اصلی در

چارچوب شریعت اسالمی ،پدید آمدهاند .پس توسعه انسانی و اقتصادی بایستی با این هدف
مرکزی شریعت ،همخوانی داشته باشند .اندازهگیری متغیرهای غیرکیفی مانند آزادی ،مذهب،
ارزشهای خانوادگی در سنجش کمّی توسعه انسانی ،دشوار است .با این وجود IHDI ،متغیرهای
کیفی و متغیرهای درکی و شناختی را با یکدیگر ترکیب میکند .این شاخص ،انواع مختلف
شاخص ها مانند ورودی و خروجی ،ثابت و جاری ،و مجزا و ترکیبی را با هم ادغام میکند .اگر
روابط اجتماعی و خانوادگی در میان اعضای جامعه دارای هماهنگی و هارمونی باشد ،جریان
توسعه به صورت کارآمدتر و موثرتر پیش خواهد رفت .نقش مذهب در جامعه نیز به عنوان
موضوع غیرقابل بحث در نگاه اسالمی مد نظر گرفته میشود.
)1. Material Welfare Index(MWI
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 ،NWIشاخصی ترکیبی از چهار شاخصه با عناوین شاخص اُمید به زندگی ،2شاخص تحصیل و
آموزش ،1شاخص اجتماع خانواده ،9و مذهب 3میباشد و در واقع میانگینی از هر چهار مولفه است.
تعدادی از کشورهای اسالمی دارای رتبهبندی بهتری در

IHDI

هستند ،مانند ایران ،مالزی و

ترکیه .این درحالی است که کشورهای آفریقایی خودشان را در رتبههای پایینی میبینند که ممکن
است به خاطر وجود شاخصه فقر در آنها باشد.
الگوی ترکیبی رتبهبندی  IHDIدر مقایسه با شاخص انسانی توسعه  ،HDIشاخص مادی توسعه
و شاخص غیر مادی توسعه

MWI

NWI

5

بوسیله هبستگیهای ماتریکسی در جدول شماره()1

برای دو کشور مورد مطالعه ایران و ترکیه مورد تأیید قرار میگیرد .همچنین نشان داده شده که هر
شاخص ،همبستگی مثبت ،قوی و محکمی را با سایر شاخصها دارد .همبستگی بین
HDI

IHDH

و

بی شتر بدین علت مثبت است که مفهوم و روش تحلیل آن جهت محاسبه ،موازی با هم

هستند .همچنین بدین معنی است که ترکیب رتبهبندی

HDI

ممکن است به عنوان مولفه

پیشبینیکنندهای برای رتبه بندی  IDHIباشد.
جدول شماره  .2شاخص رفاه مادی ( )MWIو شاخص رفاه غیرمادی ( )MWIبرای دو کشور ایران وترکیه

کشور

شاخص رفاه غیر مادی ()NWI

شاخص رفاه مادی ()MWI
GI

DEI

LEI

EI

FSI

RI

ایران

0.262491

0.878788

0.808219

0.743836

0.485637

0.416667

ترکیه

0.278524

0.953535

0.810959

0.768285

0.507223

0.6

منبع)Anto, 2009( :
1. LEI
2. EI
3. FSI
4. RI
5. Non- Material Welfare Index
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IHDI

در مقایسه با  ،NWIباالتر بوده که سهم بیشتری از رفاه

مادی را درون رفاه عمومی (کلی) نشان می دهد .هر چقدر رفاه مادی بیشتر باشد ،سطح رفاه کلی
نیز بیشتر خواهد بود .دو دلیل میتوانند این الگو را توضیح دهند:
اول .درآمد و دارایی هنوز هم به عنوان الزام اصلی جهت توسعه زندگی ،آموزش و تحصیل،
روابط اجتماعی و خانوادگی ،و مذهب به حساب میآید،
دوم .اندازهگیری  NWIممکن است به خاطر نبود دادهها و شاخصهای درست ،دارای صحت
و درستی کمتری باشد .اگر دادهها و شاخصهای درستی در دسترس باشند ،میتوان انتظار داشت
که  NWIمیتواند به منظور برقراری وزن مساویتر در بین رفاه مادی و غیرمادی ،سهم بیشتری را
در محاسبه  IHDIداشته باشد (.)Anto, 2009
با توجه به دو مطالعه مورد بررسی که نشاندهنده تاثیرگذاری حدی از رفاه در داشتن رتبه
مناسب برای کشورها در شاخص توسعه انسانی است ،سئوالی که مطرح میگردد آن است که آیا
این گزاره در سالهای منتهی به  1111نیز در خصوص دو کشور مورد مطالعه ایران و ترکیه صادق
است .برای رسیدن به این سوال مقایسه سرانه تولید ناخالص داخلی دو کشور با شاخص توسعه
انسانی دو کشور میتواند گزینه مناسبی باشد .نمودار شماره ( )2نشان میدهد که همواره کشور
ترکیه از سطح تولید سرانه تولید ناخالص داخلی باالتری نسبت به ایران برخوردار بوده و منحنی
رشد در دو کشور تقریباً روند یکسان و زیگزاگی داشته است .در این نمودار که اعداد و ارقام
آن مبتنی بر ترکیبی از گزارش سالیانه صندوق بینالمللی پول ،2بانك جهانی 1و سازمان ملل
متحد جمع آوری شده است ،متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی با مقدار حدود  21331دالر برای
ترکیه نسبت به متوسط  5166دالر برای ایران حاکی از برتری نزدیك به دو برابری ترکیه در این
شاخص است.
1. International Monetary Fund
2. World Bank
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نمودار شماره  :1مقایسه سرانه تولید ناخالص داخلی ایران و ترکیه
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منبع( :برآیند گزارشات سالیانه صندوق بینالمللی پول 6و بانک جهانی 1بین سالهای  2118الی )2119

شاخص توسعه انسانی به عنوان دیگر مولفه مورد مقایسه میان این دو کشور است .سازمان ملل
متحد ،شاخص توسعه انسانی ایران در سال  1123را  19131تعیین کرده که نسبت به سال  1121با
 19112نزول منجر به سقوط  5پلهای از رتبه  61جهان به رتبه  65شده است .همانگونه که در
نمودار شماره ( )1مشاهده میشود ،شاخص توسعه انسانی ایران طی سالهای  1113تا 1121
همواره روند صعودی داشته ،ولی در سال  1123با نزول مواجه شده است.
این شاخص برای ترکیه در سال  19316 ،1123گزارش شده که نسبت به سال  1121با حدود
 19111رشد از رتبه  63به رتبه  53جهان صعود داشته است .مطابق نمودار ( ،)1روند شاخص
توسعه انسانی کشور ترکیه از سال  1113تا  1123همواره صعودی میباشد ،اگرچه سرعت افزایش
آن طی سالهای مختلف با نوسان همراه بوده است.
(1. International Monetary Fund report on GDP per capita (2008-2019
(2. World Bank report on GDP per capita (2008-2019
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نمودار شماره  .2شاخص توسعه انسانی ایران و ترکیه طی سالهای  2118تا 2118
0.82
0.8
0.78
0.76
0.74
0.72
0.7
2018

2017

2016

2015

ترکیه

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

ایران

منبع( :گزارشات سالیانه دفتر برنامه توسعه ملل متحد  UNDPطی سالهای  2118تا )2118

6

شاخص توسعه انسانی ایران از سال  1113تا  1121همواره از ترکیه باالتر بوده ،اما در سال
 1123برابر آخرین گزارش سازمان ملل این شاخص با رشد باالی ترکیه و نزول شاخص توسعه
در ایران معکوس شده است .از سال  ،1121شاخص توسعه انسانی ترکیه با سرعت باالتری نسبت
به ایران افزایش یافته و در سال  1123به باالتر از شاخص ایران رسیده که این موضوع از شیب
روند شاخص در نمودار( )1به وضوح قابل مشاهده است.
در سال  ،1123ایران به لحاظ شاخص توسعه انسانی در جایگاه  65در میان  233کشور جهان
قرار گرفته که نسبت به گزارش سال قبل 5 ،پله نزول کرده است .کشور ترکیه با کسب رتبه  53در
این سال نسبت به سال  1121با  5پله صعود را نشان میدهد.
در یك نگاه کلی ،ترکیه در بازه زمانی مورد نظر همواره از تولید ناخالص داخلی باالتری
نسبت به ایران برخوردار بوده ،اما در شاخص توسعه انسانی در رتبه پایینتری بوده ،اگرچه در
1. United Nations Development Program Office on the UNDP Index of Human Development
(2008-2018).
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سال  1123توانسته است در شاخص توسعه انسانی از ایران پیشی بگیرد.
مقایسه شاخص توسعه انسانی با سرانه تولید ناخالص داخلی از سال  1113تا سال  1121در
دو نمودار  2و  1در ارتباط با ایران نشان دهنده ارتباط مستقیم شاخصها است .از سال  1121و
 1129به بعد اگرچه سرانه تولید ناخالص داخلی پس از رسیدن به اوج خود در سال  1123همراه
بوده ،اما بعد از سال  1123با شیب نزولی مواجه گردیده است .شیب به وجود آمده در تولید سرانه
اگرچه با افزایش شاخص توسعه تا سال  1121عدم تناسب را در میان این دو شاخص برای ایران
نشان می دهد ،اما روند مالیم شیب شاخص توسعه انسانی از سال  1121به بعد برای ایران و حتی
نزول آن در سال  ،1123معنادار و نشاندهنده تناسب نسبی میان این دو شاخص میباشد .سال
 1121دقیقاً سال شروع تحریمهای شدید بینالمللی و کاهش درآمدهای نفتی ایران است .اگرچه تا
سال  1123همچنان باال بودن قیمت نفت درآمد های ایران را تحت تاثیر قرار نداده بود ،اما بعد از
سال  1123تا سال  1123همراه با کاهش بینالمللی قیمت نفت و تاثیر تحریمهای بینالمللی
جمهوری اسالمی ایران با چالش درآمدی مواجه بوده است.
در مورد کشور ترکیه مقایسه شاخص توسعه انسانی و سرانه تولید ناخالص داخلی اگرچه از
سال  1113تا  1121نشان از یك همبستگی میان این دو شاخص دارد ،اما بعد سال  1121تا 1123
نشانی از همبستگی دو شاخص دیده نمیشود که نشان دهنده دخالت و تاثیرگذاری بیشتر سایر
شاخصها در میزان رشد شاخص توسعه انسانی برخی کشورها دارد.
 .2-4ارتباط شاخصهای توسعه با سیاستگذاری در ایران و ترکیه

بررسی ویژگیهای سیاست گذاری در دو کشور مورد مطالعه ترکیه و ایران و انطباق آن با نتایج
بدست آمده از شاخصهای توسعه میتواند ما را در بیان وضعیت توسعه در میان کشورهای
اسالمی به یك نتیجه کلی هدایت نماید.
ترکیه همانند سایر کشورهای در حال توسعه از اواخر قرن نوزدهم ،تحت تأثیر ساختار اقتصاد
جهانی ،به تغییرهایی عمیق دچار شد که با تبدیل اقتصاد بسته و کهن کاالیی ،روابط جدیدی را در
اقتصاد و سیاست تجربه کرد .دگرگونی قابل توجه از اوایل قرن نوزدهم که ترکیه را در مسیر
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اصالحات قرار داد ،حاکی از این است که ساخت سیاسی یك کشور در فرایند تصمیمگیری و
تعیین قدرت و تمرکز تصمیمگیری اهمیت دارد (زاهدی و سرپرست سادات :2931 ،ص

.) 1

تحت تأثیر فضای دهه  2331مبنی بر سیاست کاهش نظارت دولت بر فعالیت بانكها و
مؤسسات مالی در سطح جهان ،تحت آموزههای نولیبرالیسم ،ترکیه نیز بهطور جدی در راه
اصالحات سیاسی ،اقتصادی قدم نهاد .به قدرت رسیدن اوزال 2در این دهه و سیاستهای بیسابقه
او در جلب سرمایههای داخلی و خارجی ،اقتصاد ترکیه را در مسیری جدید قرار داد و آن را به
اقتصادی مبتنی بر صادرات با توان تولید کاالهای رقابتی در سطح جهان بدل ساخت .با آمدن اوزال
و با دستور کار قرار دادن اصالحات اقتصادی ،خصوصیسازی ،ایجاد قطبهای اقتصادی جدید به
نام ببرهای آناتولی ،شرق ترکیه را هم درگیر بازار آزاد رقابت و تولید و صنعت کرد و دیگر
استانبول و غرب ترکیه ،تنها قطب اقتصادی و صنعتی ترکیه نبود و این رقابت میان شرق و غرب
ترکیه ،باعث ترقی ،رشد و آغاز پیشرفت اقتصادی ترکیه شد.
در خالل بیست سال گذشته بهخصوص در دوره اخیر حاکمیت حزب عدالت و توسعه،
حاکمیت تفکر اقتصادی در دولت اوزال تاکنون ،بهعنوان اصل نخست اقتصاد و کنار نهادن
گرایشهای سیاسی و ایدئولوژیکی مختلف در برابر عواید اقتصادی ،مطمح نظر بوده است.
با روی کار آمدن دولت توسعهخواه ترکیه و حمایت از طبقه بازاری محافظهکار و اسالمگرا در
دوران حزب سفید ،الگوگیری از آموزههای نولیبرالیسم و جهانی شدن اقتصاد ،هدف اصلی دولت
تعریف شد و در همین راستا حمایتهایی چشمگیر از جریان ورود و خروج آزادانه کاال و
سرمایههای خارجی صورت پذیرفت که از پیامدهای آن ،افزایش حجم سرمایههای خارجی،
رقابت بر سر استفاده از این سرمایهها ،تقویت صنعت توریسم و مهار تورم و بیکاری بود ،این امر
در میانمدت به شکلگیری نیروهایی فروخفته در اقتصاد منتهی شد که نزدیك به دو دهه این
نیروها آزاد شدند و تمام نیروهای سیاسی قدیمی را کنار زده ،دولت جدید و غیرائتالفی عدالت و
توسعه را تشکیل دادند .بدین ترتیب ،سیاستهای بازار متأثر از گفتمان لیبرالیسم که از دهه 2331
1. Turgut Ozal
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در ترکیه تحت زعامت حزب عدالت و توسعه آغاز شد ،زمینهساز تحوالت ساختاری متعددی در
حوزههای فرهنگی (برداشتی هویتی و سازهانگار از اسالم) ،اقتصادی (شکلگیری بورژوازی
آناتولیایی موسوم به ببرهای آناتولی) و سیاسی (شکلگیری حزب عدالت و توسعه) و بهویژه
تقویت صنعت توریسم شد ،تا جاییکه به یکی از منابع اصلی ارزآوری برای دولت حاکم تبدیل
شد .مشیء اقتصادی و تغییر تدریجی ساختارهایی که زمینههای نهادینگی و تحکیم دموکراسی در
ترکیه را طی سه دهه فراهم آورد (زاهدی و سرپرست سادات :2931 ،ص .)19-12نکته قابل تأمل
در خصوص روند توسعه در ترکیه آن است که تحول گفتمان هویت در ترکیه از کمالیسم به
اسالم گرایی که با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در این کشور همراه بود ،نه تنها موجبات
عدم توسعه در ترکیه را فراهم نکرده است ،بلکه روند رشد و توسعه ترکیه در این دوران تسریع و
این کشور به جایگاه ممتازتری در نظام بینالملل در ابعاد مختلف از جمله ثبات سیاسی و اقتصادی
نسبت به گذشته دست یافته است 2.البته این گزاره موید این نتیجهگیری نیست که باید اسالم و
روی کارآمدن اسالمگرایان در ترکیه را عامل پیشرفت و توسعه در دهههای اخیر برای این کشور
در نظر گرفت ،بلکه در بدبینانهترین حالت ممکن میتوان گفت گرایشات اسالمگرایانه مانعی برای
پیشرفت و توسعه در میان کشورهای اسالمی نمیباشد و این معلول نقش موثر سیاستگذاری
درست در میان رهبران این کشورها است.

1

جمهوری اسالمی ایران به عنوان دیگر کشور مورد بررسی در این پژوهش ،به دنبال انقالب
اجتماعی و اسالمی در سال  2313میالدی درصدد ارائه الگو و مدل جدیدی از حکومتداری در
عرصه نظام بینالملل در تمام حوزه ها بوده و اتخاذ چنین رویکردی روند توسعه در این کشور را
همواره با چالش ها و مشکالتی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه منطقهای و جهانی مواجه
 .2جهت اطالعات بیشتر در زمینه تحول گفتمان هویت در ترکیه ر .ک .به:
امام جمعهزاده و همکاران ( .)2931تحول گفتمان هویت در ترکیه از کمالیسم به اسالمگرایی با تأکید بر حزب عدالت و
توسعه .جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم ،دوره  ،2شماره .9
 .1جهت اطالعات بیشتر در مورد نقش دین در توسعه سیاسی ر .ک به:
رضی ،داود ( .)2933رابطه دین ،دولت و توسعه سیاسی :مطالعه تاریخی ایران و ترکیه .علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و
علوم اجتماعی مشهد ،دوره  ،6شماره .2
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نموده است.
در ارتباط با چالشهای مهم داخلی در ایران میتوان به وابستگی شدید اقتصاد به نفت ،دخالت
حداکثری دولت در بازار ،نبود وحدت رویه در تصمیمسازی و ارائه برنامه در میان دولتها به
خصوص در عرصه اقتصادی اشاره کرد .در عرصه بینالمللی نیز وجود تضاد منافع میان جمهوری
اسالمی ایران و غرب بویژه ایاالت متحده آمریکا را میتوان از جمله چالشهای اساسی پیشروی
جمهوری اسالمی ایران در چهل سال گذشته نام برد که موجبات ایجاد مشکالت متعددی چون
اعمال تحریمهای یك جانبه و چندجانبه ،محدودیت در تعامل سازنده با کشورهای منطقه و جهان،
محدودیتها در ورود تکنولوژی و سرمایهگذاری خارجی و بسیاری مشکالت دیگر نام برد .در
نهایت برآیند این چالشها موجب شده است سیاست و اقتصاد ،با تالطمات و تحوالت در عرصه
داخلی و نظام بینالمللی ،همواره با بیثباتی نسبی همراه باشد .به طور ویژه وابستگی اقتصاد به
نفت موجب شده است با کاهش یا افزایش نفت و همچنین تحریم یا عدم تحریم خرید و فروش
نفت کشور به شدت دچار عدم ثبات در اقتصاد و سیاست گردد.

2

به طور کلی میتوان گفت نظامها ی مالی ایران در قبل و بعد از انقالب تا حد بسیار زیادی
مبتنی بر دولت و تك بعُدی در زمینه صادرات بوده است که همان ارسال نفت میباشد .با این
تفاوت که ایران قبل از انقالب ،کامالً از غرب الگوبرداری کرده بود و در نتیجه شدیداً به حمایت
آنها وابسته بود .درحالی که اقتصاد بعد از انقالب ،بیشتر تأکید بر خودکارایی و خوداتکایی دارد
(2004

 .)Niles,با این حال جمهوری اسالمی ایران تالشهای جدی جهت خروج خود از

وابستگی به نفت و رشد شاخصهای توسعه انسانی انجام داده و همواره در یك برآیند کلی بعد از
انقالب از روند صعودی در شا خص توسعه انسانی برخوردار بوده است .اگرچه این شاخصها در
مقاطعی با فراز و فرودهایی در ارتباط مستقیم با ثبات سیاسی و اقتصادی در این کشور همراه بوده
 .2برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به:
;Sohrab Behdad, (2019). The Political Economy of Islamic Planning in Iran. Available at
https://www.researchgate.net/publication/334409695_The_Political_Economy_of_Islamic_Planning_in_Iran
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است .رجوع به شاخص های توسعه انسانی گزارش شده توسط برنامه جامع سازمان ملل متحد ،در
این مقاطع نشان از کسب نمره پایین و ارتباط نسبی مستقیم میان دو متغیر ثبات سیاسی -اقتصادی
و شاخص توسعه انسانی دارد.

2

 .5نتیجهگیری
پژوهش حاضر تالشی در جهت ایجاد یك مدل ویژه برای ارزیابی وضعیت توسعه در میان
کشورهای اسالمی بود .داشتن  ،IHDIارزیابی عملکرد و سطح توسعه در میان کشورهای مسلمان،
میتواند به طور صحیحتر و جامعتری صورت گیرد .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که
ترکیب رتبهبندی بین  HDIو
در تمام

IHDI

IHDI

تفاوت ناچیزی دارد .در کل ،سهم شاخص رفاه مادی ()MWI

وجود دارد که اهمیت بعُد مادی را در توسعه رفاه کلی ،نشان میدهد .هر چقدر

کشور ثروتمندتر باشد ،رفاه سرتاسری در آن کشور ،باالتر خواهد بود .این نتیجهگیری کامالً در
گزارشات سالیانه برنامه توسعه سازمان ملل از توسعه انسانی کشورها مشهود بوده و رجوع به آن
نشان می دهد که غالب کشورهای با سرانه پایین تولید ناخالص داخلی در رتبههای پایینتری از
توسعه قرار دارند.
مبتنی بر پژوهشهای مورد بررسی نشان داده شد که شاخصهای ارائه شده از سوی اسالم با
شاخصهای مرسوم جهانی مورد تایید تفاوتهای چندانی ندارد و در واقع شاخص توسعه انسانی
و شاخص توسعه انسانی اسالمی هر دو با رویکردی انسان محور با تفاوتهای مختص به خود
یك نتیجه نزدیك به هم را به همراه دارد و نتیجه آن است که هر چقدر کشوری بتواند زمینههای
الزم برای رفاه مادی را فراهم کند ،میتواند از شانس بیشتری برای ایجاد رفاه سرتاسری برخوردار
باشد .نگاه به جایگاه دو کشور ایران و ترکیه به عنوان دو کشور اسالمی تاثیرگذار در جهان اسالم
در رتبهبندیهای صورت گرفته موید این نتیجهگیری میباشد .ایران در دهه اخیر به جهت برخی
 .2جهت کسب اطالعات بیشتر و مقایسه رجوع کنید به :گزارشهای شاخص توسعه انسانی که توسط برنامه توسعه و
پیشرفت سازمان ملل  UNDPهر ساله منتشر میگردد .قابل دسترس در:
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IRN
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مسائل داخلی و خارجی از جمله اعمال تحریمهای بینالمللی از وضعیت اقتصادی مطلوب و قابل
قبول برخوردار نبوده و این فشارها بیثباتی در سیاست و اقتصاد را در مقاطعی فراهم نموده است.
این در صورتی است که ترکیه با حزب عدالت و توسعه با گرایشات اسالمگرایانه در دو دهه اخیر
با شکوفایی و تحرک در حوزههای مختلف داخلی و خارجی مواجه بوده و این ثبات سیاسی و
اقتصادی تبعات کاهش جزئی بوجود آمده در تولید ناخالص داخلی بر شاخص توسعه انسانی را
در سال های اخیر خنثی نموده است .در نهایت ،نکته قابل توجه آن است که نظامهای سیاسی
حاکم بر ترکیه و ایران در سه دهه اخیر همواره گرایشات اسالمگرایانه داشته و به خصوص در
ارتباط با دولت ترکیه این گزاره به اثبات میرسد که اسالم و گرایشات اسالمگرایانه هیچگاه مانع
رشد و توسعه نخواهد بود .لذا ،با توجه به نتایج بدست آمده واقعیت وضعیت توسعه در جهان
اسالم آن است که رهبران در کشورهای اسالمی نیازمند رسیدن به یکپارچگی در تعریف توسعه و
لزوم توجه ویژه به متغیّرهای مادی در کنار دیگر متغیّرها میباشند.

111

جایگاه شاخص رفاه مادی در توسعه کشورهای اسالمی؛ مطالعه موردی ایران و ترکیه

منـابـع
قرآن کریم.
 .2آوینی ،مرتضی ( .)2911توسعه و مبانی تمدن غرب .تهران:

انتشارات انقالب اسالمی.

 .1جهانیان ،ناصر ( .)2936بنیادهای توسعه اقتصادی عادالنه در اسالم .اقتصاد سیاسی ،دوره ،1
شماره  :15ص .251-213
 .9خاکپور ،براتعلی؛ باوان پوری ،علیرضا ( .)2933بررسی شاخص توسعه انسانی در کشورهای

اسالمی .در :چهارمین کنگره بینالمللی جغرافیدانان جهان اسالم.

 .3خلیلی ،نصراهلل ( .)2931معیارها و شاخصههای توسعه انسانی از دیدگاه اسالم» .معرفت
اقتصادی ،سال دوم ،شماره دوم ،پیاپی چهارم :ص .216-32
 .5خلیلیان اشکذری ،محمدجمال ( .)2933شاخصهای توسعة اقتصادی از دیدگاه اسالم .قم:
انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 .6دیالمه ،نیکو؛ برادران حقیر ،مریم ( .)2933مفهوم رشد و توسعه انسانی در دیدگاه اسالم و
غرب .پژوهشهای علم و دین ،سال اول ،شماره دوم :ص .35-12
 .1زاهدی ،نسا؛ سرپرست سادات ،سید ابراهیم ( .)2931اقتصاد سیاسی توسعه ترکیه.
جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم ،دوره  ،6شماره  :2ص.13-2
 .3سن ،آمارتیا ( .)2932توسعه به مثابه آزادی .ترجمه وحید محمودی .تهران:

انتشارات دستان.

 .3موسوی ،میرنجف؛ اکبری ،مجید؛ محمدی حمیدی ،سمیه ،بوستان احمدی ،وحید (.)2936

بررسی و تحلیل شاخصهای توسعه رفاه در کشورهای اسالمی .مطالعات توسعه اجتماعی
ایران ،دوره  ،3شماره  :3ص .59-63
 .21میر ،جرالد م .)2913( .مباحث اساسی اقتصاد توسعه .ترجمه غالمرضا آزاد .تهران :نشر نی.
11. Anto, Mb Hendrie, (2009). Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to
Measure Development in OIC Countries. Islamic Economic Studies, vol. 19: P. 69-95.
;12. International Monetary Fund report on GDP per capita (2008-2019). Available at
https://www.imf.org/en/search#q=GDP%20in%20coutries&sort=relevancy.

13. Ranis, Gustav; Stewart, Frances & Ramirez, Alejandro (2000). Economic Growth and
Human Development. World Development, 28(2): P.197-219.

 111

99  تابستان،29  شماره،8  سال،سیاست متعالیه

14. Rehman, Scheherazade & Askari, Hossein (a/2010). How Islamic Are Islamic
Countries?. Global Economy Journal, Vol.10, No.2, P.1-40. Available at;
http://adencollege.info/how-islamic-are-islamic-countries.pdf
15. Rehman, Scheherazade & Askari, Hossein (b/2010). An Economic Islamicity Index
(EI2). Global Economy Journal, Vol.10, No.3. Available at:
https://hossein-askari.com/wordpress/wp-content/uploads/islamicity-index.pdf
16. UNDP (1995). Human Development Report 1995: Gender and Human Development.
Available at: http://www.hdr.undp.org/en/content/human-development-report-1995.
17. UNDP Annual Report on the UNDP Index of Human Development (2008-2018).
Available at: http://hdr.undp.org/en/countries
18. World Bank report on GDP per capita (2008-2019). Available at;
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2017&locations=IR&start=1978.

استناد به این مقاله
DOI: 10.22034/sm.2020.123673.1527
 جایگاه شاخص رفاه مادی در توسعه کشورهای.)2933(  علی نقی، امیرحسین؛ لزگی،نعمتی

933-923  ص:)13( 3 ، سیاست متعالیه.اسالمی؛ مطالعه موردی ایران و ترکیه

