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Analyzing the suggested indexes in the field of justice has been effective so far as 
elements, weaknesses and potentialities are concerned. Accordingly, first, the concept 
of justice was investigated, considering the structure of the Islamic Republic of Iran 
based on the laws and conditions. The elements were analyzed in four sections of 
lack of discrimination, equality of achievements, possibility of achieving opportuni-
ties, and justice regarding the concept of self, disregarding the classical definition of 
equality. Reviewing the studies in Iran and world, four indexes were selected for Iran. 
They were investigated comparatively and the results were reported. Finally, some 
suggested elements for indexation were given so that they could be employed based 
on their compatibility with the concept of justice and Iran’s economic condition in 
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نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

ــران تحلیــل شــده اســت.  ــت اقتصــادی در ای در ایــن پژوهــش، مؤلفه هــای اصلــی ســنجش عدال
بررســی شــاخص های ارائه شــده در زمینــۀ عدالــت در شــناخت مؤلفه هــا، و ضعف هــا و قّوت هــای 
شــاخص های تبیین شــده تــا کنــون مؤثــر بــوده اســت. از ایــن رو ابتــدا مفهــوم عدالــت از منظــر 
علمــی و اندیشــمندان بررســی شــد و ســپس بــا توجــه به ســاختار کشــور جمهــوری اســامی ایران 
از منظــر قانــون کشــور و شــرایط ایــران مــورد تحلیــل قــرار  گرفــت. مؤلفه هــای مــورد بررســی در 
ــه فرصت هــا و  ــی عــدم تبعیــض، تســاوی در اســتحقاق ها، امــکان دســتیابی ب چهــار زمینــۀ اصل
عدالــت در مفهــوم خــود، مجــزا از تعاریــف ســنتی برابــری، تحلیــل شــد. بــا بررســی پژوهش هــای 
ــار  ــران، چه ــاد ای ــرای اقتص ــده ب ــاخص های ارائه ش ــان ش ــان، از می ــران و جه ــه در ای صورت گرفت
ــر  ــار یکدیگ ــه و در کن ــور جداگان ــش به ط ــدۀ پژوه ــاخص های برگزی ــد. ش ــاب ش ــاخص انتخ ش
بررســی گردیــد، مؤلفه هــای مشــترک و خــاص هــر شــاخص مــورد تحلیــل قــرار گرفــت و ســپس 
نتیجــۀ بررســی بیــان شــد. درنهایــت مؤلفه هــای پیشــنهادی بــرای شاخص ســازی ارائــه گردیــد تــا 
ــران را در  ــرای اقتصــاد ای ــا مفهــوم عدالــت و مناســب ب ــا مطابقــت بیشــتر ب بتــوان مؤلفه هایــی ب

سنجش عدالت به کار گرفت.
.C43, F63, D63 :JEL طبقه بندی
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1. مقدمه
در بررســی مفهــوم عدالــت در اقتصــاد ایــران، از تعاریــف پایــۀ علمــی، قانــون اساســی ایــران، آموزه هــای 
ــور  ــت کش ــد حرک ــنجش رون ــت و س ــی عدال ــود. بررس ــتفاده می ش ــمندان اس ــر اندیش ــی و نظ مذهب
ــل  ــی تحلی ــت و چگونگ ــاخص  عدال ــت ش ــژه ای دارد. اهمی ــت وی ــت اهمی ــق عدال ــتای تحق در راس
آن  در زمینــۀ سیاســت گذاری ها، برنامه ریزی هــای کشــور و اثــرات سیاســت ها در زندگــی تمــام 
ــند  ــعه و س ــای توس ــی، برنامه ه ــون اساس ــه آن در قان ــده ب ــی اشاره ش ــاد قانون ــه از مف ــردم جامع م
ــی  ــا دیدگاه ــه، ب ــن زمین ــده در ای ــای انجام ش ــن رو پژوهش ه ــت. از ای ــن اس ــران روش ــم انداز ای چش
ــد.  ــل آن کرده ان ــازی و تحلی ــه شاخص س ــدام ب ــت، اق ــرش از عدال ــورد پذی ــتره ای م ــع در گس جام
ــت و شــاخص  های ساخته شــده  ــده نیســت، بررســی عدال ــِت بررســی یــک پدی هرچنــد ســنجش نهای
ــد.   ــذار باش ــور اثرگ ــادی کش ــرایط اقتص ــل ش ــت گذاری ها و تحلی ــر سیاس ــد ب ــه می  توان ــن زمین در ای
بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد، در ایــن مقالــه تــاش شــده  اســت تــا مؤلفه هــای ســنجش عدالــت در 
ــۀ معیارهایــی علمــی،  ــا ارائ ــر ایــن، ب اقتصــاد به صــورت مجــزا و ترکیــب آن هــا بررســی شــود. افزون ب
بــه بررســی مزایــا و معایــب هریــک از شــاخص  های ساخته شــده در ایــن موضــوع پرداختــه شــده تــا 

ــود.    ــر ش ــاخصی کارات ــاد ش ــاز ایج زمینه س

ــی  ــۀ علم ــر )دارای پای ــط دیگ ــوم مرتب ــاد، عل ــم اقتص ــۀ عل ــد برپای ــران بای ــت در ای ــی عدال بررس
برمبنــای روش هــای محاســباتی پذیرفته شــده(، قانــون جمهــوری اســامی ایــران، ویژگی هــای مــردم 
ــوزه   ــن ح ــمندان در ای ــدۀ اندیش ــای پذیرفته ش ــردم و نظریه ه ــاری م ــی و رفت ــای دین ــران، آموزه ه ای

باشــد.

ــر عدالــت و مؤلفه هــای تشــکیل دهندۀ آن به دفعــات  همان طــور کــه در ســند چشــم انداز کشــور ب
ــع  ــر، توزی ــای براب ــی، برخــوردار، دارای فرصت ه ــت اجتماع ــه، عدال ــه عادالن ــواردی، ازجمل ــر م ــا ذک ب
ــی کــه  ــه پدیده های ــد شــده، ب ــت، تأکی ــوارد نشــانگر عدال مناســب درآمــد، دور از تبعیــض و دیگــر م
ــت،  ــدی از محیط زیس ــر، بهره من ــره وری، دوری از فق ــد به ــز، مانن ــتند نی ــت هس ــور عدال ــۀ حض نتیج
ارتقــای درآمــد ســرانه، تأمیــن اجتماعــی، محوریــت حقــوق انســان ها و کرامــت انســانی، اشــاره  شــده 
 اســت. بدیــن ترتیــب، می تــوان بیــان کــرد کــه چشــم انداز ایــران در منظــر اقتصــادی نوعــی عدالــت 
را در دســتور کار قــرار داده و چنانچــه وضعیــت عدالــت بهبــود یابــد، می تــوان بــه ایــن چشــم انداز نیــز 
دســت یافــت؛ در غیــر ایــن صــورت، دســتیابی بــه ایــن چشــم انداز مقــدور نخواهــد بــود. همچنیــن در 
قانــون برنامــۀ پنج ســالۀ ششــم توســعۀ جمهــوری اســامی ایــران، مصــوب مجلــس شــورای اســامی 
)1395( مــادۀ 1 بنــد ت، مــادۀ 4 بندهــای ب، پ، ت، ج، چ، ح، خ، د، ز، مــادۀ 21، مــادۀ 22، مــادۀ 27 
بنــد الــف مــوارد 2 و 3، مــادۀ  28، مــادۀ 30 و مــادۀ 64 بــه اهمیــت و جزئیــات عدالــت اشــاره شــده 

 اســت.  

بــا توجــه بــه آنچــه در اهمیــت مطالعــۀ عدالــت بیــان شــد، می  تــوان عدالــت در اقتصــاد ایــران را 
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ــری از  ــه ســطح باالت ــوان ب ــا بت ــرد ت ــا واکاوی ک ــای انجام شــده و مقایســۀ آن ه ــا بررســی پژوهش ه ب
کارایــی در پژوهــش دســت  یافــت. بررســی مقایســه ای از چنــد جهــت دارای اهمیــت اســت. اول اینکــه، 
مقایســه بیــن آنچــه انجــام شــده  اســت، می توانــد مشــترکات پذیرفته شــده و ردشــده در پژوهش هــای 
ــدی  ــای جدی ــی، پژوهش ه ــتدالل های علم ــۀ اس ــده برپای ــوارد ردش ــد و در م ــن کن ــان را روش محقق
ــت  ــود کارکــرد شــاخص عدال ــع کاســتی ها و ایرادهــا جهــت بهب ــرد و به جــای آن در رف صــورت نپذی
در موضــوع قــدم برداشــته شــود. دوم اینکــه، می تــوان بــا توجــه بــه چارچــوب نظــری موجــود، برخــی 
ــای  ــا مبن ــرد و ب ــذف ک ــد، ح ــش  می دهن ــاخص را کاه ــت نمایی ش ــه درس ــه را ک ــی به  کاررفت مبان

ــید.   ــر رس ــه کارات ــازی های هرچ ــه شاخص س ــری ب ــری کامل ت نظ

در موضوعــات علمــی، هرچــه بررســی بیشــتری انجــام شــود، تکامــل بیشــتری صــورت می گیــرد 
کــه بنابــه خاصیــت رو بــه رشــد بی وقفــۀ علــم، بــرای انجــام فعالیــت علمــی در هــر زمینــه ای، آگاهــی 
ــود. بررســی  ــرای فعالیت هــای آتــی خواهــد ب بــه ضعف هــا و قّوت هــای کارهــای پیشــین راهنمایــی ب
مقایســه ای برپایــۀ معیارهــای پذیرفته شــده شــکل می گیــرد و مطابقــت شــاخص  ها بــا اصــول، مبنــای 

ــا واقعیــت را بررســی می کنــد.   درســت نمایی و صحــت و مطابقــت نتایــج ب

ــادی و  ــول اعتق ــه اص ــتگی ب ــودن و وابس ــی ب ــل کیف ــت به دلی ــون عدال ــری همچ ــای نظ معیاره
ــت مســتلزم  ــر، بررســی عدال ــی شــدن اســت. از ســوی دیگ ــد شاخص ســازی و کّم ــی، نیازمن اجتماع

ــت.  ــک اس ــات هری ــا و خصوصی ــی، ویژگی ه ــورد بررس ــع م ــا جوام ــه ی ــناخت جامع ش

در ایــن پژوهــش، ابتــدا مبانــی نظــری عدالــت بیــان شــده و ســپس شــاخص های اصلــی کارشــده 
در ایــران مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. پــس از آن، بــا یــک نظرســنجی طراحی شــده کــه مختــص 
ــۀ  ــری و ارائ ــان نتیجه گی ــت. در پای ــده اس ــه ش ــک مقایس ــد هری ــج و رون ــت، نتای ــش اس ــن پژوه ای
ــی در  ــت گذاری های آت ــم سیاس ــرد و تنظی ــوۀ عملک ــنجش نح ــت س ــی جه ــورد بررس ــای م مؤلفه ه

راســتای بهبــود وضعیــت عدالــت آمــده اســت. 

2. پیشینۀ تحقیق  
گفتنــی اســت کــه بــا توجــه بــه لــزوم و اهمیــت موضــوع پژوهــش، مطالعــات انجام شــده در ایــران بــه 
حــد کافــی نبــوده و نیــاز بــه پژوهش هــای بیشــتری احســاس می شــود. از ایــن میــان، بــه برخــی از 

تحقیقاتــی کــه در منظــر ایــن پژوهــش اهمیــت بیشــتری دارنــد، اشــاره شــده اســت.  

عیوضلــو )1389( در پژوهشــی بــا عنــوان »مــروری بــر معیارهــای عدالــت اجتماعــی و اقتصــادی در 
تطبیــق بــا چارچــوب شــریعت اســام« اقــدام بــه اســتخراج معیارهــای عدالــت بــرای تبییــن شــاخص 

عدالــت کــرده اســت. 

ــوان  ــوان »شــاخص تبعیــض اقتصــادی به عن ــا عن ــی، ســیف و ملکــی )1392( در پژوهشــی ب عزت
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زمینه ســاز تهدیــد نــرم و ارزیابــی آن در جمهــوری اســامی ایــران«، تبعیــض اقتصــادی را کــه یکــی 
ــد.  ــت، واکاوی کرده ان ــت اس ــای عدال از مؤلفه ه

ــاخص  ــری ش ــایي و اندازه گی ــوان »شناس ــا عن ــه ای ب ــزی )1394( در مطالع ــو و کریمی ری عیوضل
عدالــت و کارایــي در نظــام بانکــي؛ مــورد مطالعــه: بانــک توســعۀ صــادرات ایــران، اســتان اصفهــان« 

ــد.   ــت را بررســی کرده ان ــای محاســبۀ شــاخص عدال ــف معیاره ــی و تعری ــا کارای ــت ب ــاط عدال ارتب

ســیدنورانی و خانــدوزی )1391( در مقالــۀ »مبنــای نظــری ســنجش عدالــت اقتصــادی در اســام«، 
مفهــوم عدالــت اقتصــادی و مبانــی نظــری آن در دیدگاه هــای مختلــف را واکاوی کرده انــد.

ــۀ »بررســی عملکــرد اقتصــاد ایــران از دیــد عدالــت«،  یوسفی شــیخ رباط و زندیــه )1395( در مقال
بــه بررســی وضعیــت و رونــد اقتصــاد ایــران از منظــر عدالــت، بــا محــور قــرار دادن رویکــرد حضــرت 

ــد.  ــک اشــتر، پرداخته ان ــۀ مال ــی )ع( در عهدنام عل

خانــدوزی، مصطفــوی و ســرآبادانی )1396( در پژوهشــی بــا عنــوان »بررســی شــاخص های عدالــت 
ــه بررســی قابلیــت اســتفادۀ شــاخص های  ــی آن هــا از منظــر اســامی« ب در اقتصــاد متعــارف و ارزیاب
ــدی  ــار چندبُع ــا معی ــا و مقایســه ب ــراق آن ه ــتراک و افت ــاط اش ــران، نق ــرای ای ــده ب ــت تعریف ش عدال

ــت اســامی همــت گماشــته اند.  عدال

کشــور مالــزی نیــز بــا انتشــار طــرح اقتصــاد اســامی مالــزی توســط وزارت برنامه ریــزی ملــی ایــن 
کشــور در ســال 2019 م، بــه بررســی و تبییــن راهکارهــای اقتصــاد اســامی قابــل اســتفاده در مالــزی 

پرداختــه اســت.

ســازمان همــکاری و توســعۀ اقتصــادی )OECD( )2019( کــه در راســتای بهبــود قواعــد بــرای زندگی 
بهتــر فعالیــت می کنــد، شــاخص عدالــت را بــرای کشــورهای عضــو بررســی و محاســبه کــرده اســت. 

ــن  ــل ای ــه تحلی ــت، ب ــون در عدال ــش قان ــی نق ــا بررس ــی )WJP( )2019( ب ــت جهان ــروژۀ عدال پ
ــت.   ــه اس ــاخص پرداخت ش

3. چارچوب نظری  
ــر  ــق ب ــی منطب ــر پژوهشــی تعریف ــف، ه ــای مختل ــت از منظره ــاوت عدال ــف متف ــه تعاری ــا توجــه ب ب
ــع  ــن منب ــا اصلی تری ــای عق ــه مبن ــا ک ــت. از آنج ــرده اس ــان ک ــود را بی ــر خ ــورد نظ ــای م مؤلفه ه
ــا بررســی نظــرات متخصصــان می تــوان بــه جمع بنــدی بهتــری  شناســایی تعریــف و مفهــوم اســت، ب
ــۀ پایه هــای  ــت، ارائ ــرای عدال ــر ب ــف و نظــرات معتب ــۀ تعاری ــن رو پــس از ارائ ــف رســید. از ای در تعری
ــه بررســی  ــت، ب ــۀ عدال ــاری در زمین ــا معی ــا ب ــک از مؤلفه ه ــت و بررســی هری ــاخص عدال نظــری ش
ــت،  ــوم عدال ــور پوشــش بیشــتر مفه ــه به منظ ــده اســت. در ادام ــه ش ــده پرداخت ــاخص های ارائه ش ش
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زیرشــاخص های جدیــدی بــرای تبییــن بهتــر ایــن شــاخص معرفــی شــده اســت. تمــام ایــن مراحــل 
ــان شــده اســت.   ــن بخــش بی ــا در ای ــن پایه ه ــای نظــری اســت کــه ای ــد مبن نیازمن

3ـ1. عدالت در منظر ادبیات
عــدل مقابــل ظلــم اســت و در فرهنــگ معــارف اســامی، در معنــاي احقــاق حــق و اخــراج حــق از باطــل 
اســت و امــر متوســط میــان افــراط و تفریــط را نیــز عــدل گوینــد. همچنیــن لغتنامــۀ دهخــدا اضافــه 
کــرده کــه عدالــت در شــریعت عبــارت اســت از اســتقامت در طریــق حــق و اجتنــاب از آنچــه در دیــن 
محظــور اســت. نفیســی هــم عــدل را به معنــاي برابــري و تســاوي و انصــاف و داد و ضــد جــور آورده اســت.

3ـ2. عدالت در منظر اندیشمندان
عدالــت در مفهــوم خــود در فلســفۀ علــم جــا دارد و به لحــاظ مؤلفه هــای آن، در حــوزۀ علــوم اقتصــادی 
ــۀ  ــه از جنب ــه ک ــه کار رفت ــی ب ــی مختلف ــران، در معان ــن رو در اصطــاح متفک ــود. از ای بررســی می ش

ــی را برداشــت کــرد.    ــري، مســاوات، انصــاف و بی طرف ــوان براب ــردي آن می  ت کارب

مطهــري )1359( عدالــت را به معنــای ایجــاد امکانــات مســاوي قانونــي و اجــراي اقدامــات اســامی 
در قانــون به طــور مســاوي دانســته اســت. وی همچنیــن عدالــت را به معنــاي تســاوي و نفــی تبعیــض، 
ــز1 )1999( نیــز عدالــت را حــق برخــورداري  و رعایــت تســاوي در اســتحقاق  ها ذکــر کــرده اســت. رال
یکســان از آزادي  هــاي اساســی برابــر دانســته  اســت. بــه تفســیر مرحــوم عامــه طباطبایــی )1417(، 

ــراي همــۀ مــردم اســت.   ــن اســت کــه ثروت  هــا ب ــرداري از ثروت  هــا ای اصــل محــوري در بهره ب

3ـ3. عدالت اقتصادی  
مســئلۀ اصلــی در عدالــت اقتصــادی، مراعــات حقــوق اقتصــادی در حــوزۀ رفتارهــا و روابــط اقتصــادی و عدم 
ــات و فرصت هــای اولیــۀ در اختیــار افــراد اســت. ایــن امــر به صــورت هــدف اقتصــادی،  تبعیــض در امکان
هنگامــی به طــور کامــل محقــق می  شــود کــه هریــک از افــراد جامعــه بــه حــق خــود از ثــروت و درآمدهــای 
ــت  ــز رعای ــری نیســت و نی ــرادف براب ــه مت ــت به هیچ وج ــه عدال ــی اســت ک ــد. گفتن ــه دســت یابن جامع
عدالــت بــه مفهــوم بهره منــدی یکســان همــۀ افــراد از منابــع و درآمد هــای کشــور تلقــی نمی شــود، بلکــه 
هرکــس بایــد بنابــر معیــارِ حــق و بــا توجــه بــه تــاش، اســتعداد، ســرمایۀ اجتماعــی، انســانی و مالــی، و 
ســطح ارزش اقتصــادی فــردی اش بــه اســتحقاق خــود برســد تــا عدالــت رعایــت شــده باشــد. ایــن تعریــف 
بــا قوانیــن کشــورهای مختلــف، ماننــد ایــران، در زمینــۀ قوانیــن مالکیــت و کســب، بــا آموزه هــای اســامی 
)ســورۀ کهــف، آیــۀ 30 و ســورۀ هــود، آیــۀ 85(، تعریــف فارابــی )1371( از عــدل طبیعــی مبنــی بــر اینکــه 

محصــول تــاش هرکــس بایــد بــه خــودش برگــردد نیــز مطابقــت دارد و هماهنــگ اســت.

1. Rawls
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شکل 1. فرایند پایه ای تحقق عدالت معرفی شده در این پژوهش 

3ـ4. نگاهی به شاخص های انتخابی پژوهش 
همان طــور کــه بــرای بررســی یــک موضــوع در اقتصــاد ایــران، از جنبه هــای گوناگــون بــدان پرداختــه می شــود، در 
بررســی مؤلفه هــای عدالــت نیــز بایــد جنبه هایــی نظیر تناســب با شــرایط ایــران، علــم اقتصــاد، آموزه های اســامی، 
فرهنــگ ایــران و فلســفۀ پایــۀ مفاهیــم لحاظ شــود تــا برای شــرایط اقتصــاد جمهوری اســامی ایــران کارایی داشــته 
باشــد. بــه همیــن جهــت، از میــان شــاخص های ارائه شــده در زمینــۀ عدالــت، چهــار شــاخص کــه در منظــر ایــن 

پژوهــش از پایــۀ قوی تــری نســبت بــه ســایر شــاخص ها برخــوردار بودنــد، بــرای بررســی انتخــاب شــدند. 

شاخص اول  
شــاکری، مؤمنــی، خــادم زاده و مخزن موســوی )1398( در مقالــۀ »درآمــدی بــر شــاخص ترکیبــی عدالــت 
اقتصــادی بــا رویکــردی اســامی« بــه بررســی عدالــت در ایــران بــا رویکــرد اســامی براســاس مؤلفه هــای 
عدالــت درون نســلی و بین نســلی از زیرشــاخص های توزیــع منصفانــۀ منابــع، فرصت هــا و امکانــات براســاس 
شایســتگی ها، توجــه بــه حــق منابــع و عوامــل تولیــد، توجــه بــه حــق نســل های آتــی، ســهم بری عوامــل 
ــاه  ــه وضعیــت رف ــروت و توجــه ب ــع درآمــد و ث ــزان مشــارکت، بازتوزی ــد براســاس اســتحقاق ها و می تولی

جامعــه اســتفاده کرده  انــد کــه در ادامــه از آن بــا عنــوان »شــاخص اول« یــاد شــده اســت.
جدول 1. معرفی شاخص منتخب اول

زیرشاخص های شاخص اولمفهوم عدالت
سهم بری عوامل تولید براساس میزان مشارکت و استحقاقعدالت اقتصادی
ــات براســاس شایســتگی ها، عدالت اجتماعی ــا و امکان ــع، فرصت ه ــۀ مناب ــع منصفان ــد توزی ــل تولی ــع و عوام ــه حــق مناب توجــه ب

ــه حــق نســل های آتــی ــاه جامعــه، توجــه ب بهبــود رف
بازتوزیع درآمد و ثروتعدالت در حکمرانی

-عدالت سیاسی

شاخص دوم
مرتضــی عزتــی )1393( در مقالــۀ »تدویــن شــاخص ترکیبی عدالــت برپایۀ قانون اساســی جمهوری اســامی ایران 
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و ســنجش آن طــی یــک دورۀ هشت ســاله«، بــه تحلیــل شــاخص عدالــت در ایــران بــا محــور قــرار دادن قانــون 
اساســی کشــور، زیرشــاخص های عدالــت به معنــای برابــری، عدالــت اقتصــادی، عدالــت اجتماعی، عدالت سیاســی 
و عدالــت حقوقــی قضایــی بــا به کارگیری برابری جنســیتی و بین منطقــه ای، نــرخ بیــکاری، تــورم، آزادی اقتصادی، 
فقــر انســانی، آمــوزش، بیمــه، امنیــت اقتصــادی، ســازمان های حمایتــی، شــمار جــرم، خانوارهــای تک نفــره، حــق 
اعتــراض مــردم و پاســخ گویی دولــت، آزادی مطبوعــات، نــرخ مشــارکت در انتخابات، ثبات سیاســی، کنترل فســاد، 
نظــام حقوقــی و حــق مالکیــت، نقش قانــون و کیفیت مقررات و بررســی چگونگــی وضعیت و رونــد آ ن هــا در ایران 

پرداختــه اســت کــه در ادامــۀ ایــن بررســی از آن بــا عنــوان »شــاخص دوم« یــاد شــده اســت. 
جدول2. معرفی شاخص منتخب دوم

زیرشاخص های شاخص دوممؤلفۀ عدالت
نرخ بیکاری، تبعیض بین منطقه ای، تورم، آزادی اقتصادی عدالت اقتصادی
آموزش، تبعیض جنسیتی، بیمه و سازمان های حمایتی، فقر انسانی و خانوارهای تک نفرهعدالت اجتماعی
حق اعتراض مردم و پاسخ گویی دولت، آزادی مطبوعات، مشارکت در انتخابات و ثبات سیاسیعدالت سیاسی

کنترل فساد، امنیت اقتصادی، شمار جرم، نظام حقوقی و حق مالکیت، نقش قانون و کیفیت مقرراتعدالت در حکمرانی

شاخص سوم  
ســیدنورانی و خانــدوزی )1395( در مقالــۀ »معرفــی و محاســبۀ شــاخص ترکیبــی عدالــت اقتصــادی از منظــر 
اســامی در ایــران« عدالــت را صرفــاً از جنبــۀ اقتصــادی آن، بــا عناصــر حــق مالکیــت مشــروع )مــوارد نقــض 
مالکیــت(، حــق مبادلــۀ مشــروع )عــدم تعهــد بــه قراردادهــای مبادالتــی(، حــق ســهم بری عادالنــه از تولیــد 
)نســبت دســتمزد ســرانه بــه بهــره وری نیــروی کار(، حــق نیازمنــدان در امــوال عمومــی و خصوصــی )به عنوان 
نماگــر درصــد جمعیــت زیــر خــط فقــر(، حــق دسترســی عموم بــه منابــع عمومــی )اختــاف بودجــۀ عمرانی 
ســرانه در اســتان ها(، حــق نســل های آتــی از منابــع بین نســلی )ســهم صــادرات خام فروشــی منابــع طبیعــی 
از کل صــادرات( و حــق اســتفادۀ بهینــه از امــوال )به عنــوان نماگــر ســطح بهــره وری کل عوامل تولید( بررســی 

کرده  انــد  کــه در ادامــه از آن بــا عنــوان »شــاخص ســوم« یــاد شــده اســت. 
جدول 3. معرفی شاخص منتخب سوم

زیرشاخص های شاخص سوممؤلفۀ عدالت
حق مبادله، حق مالکیت، حق سهم بری عادالنه از تولیدعدالت اقتصادی
حق دسترسی عموم به منابع، حق نسل های آتی از منابع، عدالت اجتماعی
حق نیازمندان در اموالعدالت سیاسی

حق استفادۀ بهینه از اموالعدالت در حکمرانی
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شاخص چهارم

خانــدوزی )1398( نیــز در کتــاب  طراحــی و بــرآورد شــاخص ترکیبــی عدالــت اجتماعــی در ایــران بــا 
ــا بررســی حوزه هــای اقتصــادی، تبــادالت اقتصــادی،  ــد اجتماعــی در اقتصــاد، ب ــر بُع تأکیــد بیشــتر ب
ــوی  ــروت )الگ ــد و ث ــع درآم ــاخص های توزی ــری زیرش ــا به کارگی ــی ب ــی و حکمران ــات اجتماع تعام
توزیــع درآمــد(، فقــر )درآمــدی یــا قابلیتــی(، بخشــی )عدالت هــای مضاعــف در بخش هــای اقتصــاد(، 
شــاخص های ترکیبــی همســایه )رفــاه اقتصــادی، توســعۀ انســانی و فســاد اقتصــادی(، بــا بررســی بــازار 
کار، بازارهــای مالــی، مســکن، مالکیــت، چرخــۀ تولیــد، مبادلــه و مصــرف، کاهــش فقــر، رفــاه اقتصــادی، 
ــواده، انســجام  ــری، آمــوزش، ســامت و محیط زیســت در حــوزۀ اقتصــادی، خان توزیــع درآمــد و نابراب
و امنیــت ملــی و عدالــت بین نســلی در حــوزۀ اجتماعــی و عدالــت قضایــی، عدالــت سیاســی و مدنــی، 
بودجــه ای و اداری در حــوزۀ حکمرانــی بــه بررســی موضــوع عدالــت پرداختــه کــه در ادامــه از آن بــا 

 عنــوان »شــاخص چهــارم« یــاد شــده اســت.
جدول 4. معرفی شاخص منتخب چهارم

زیرشاخص های شاخص چهارممؤلفۀ عدالت
فقر،  عدالت میان بخشی اقتصاد، شاخص ترکیبی همسایه، بازارهاعدالت اقتصادی

توزیع درآمد و ثروت، عدالت بین نسلی، تعامات اجتماعیعدالت اجتماعی

محیط زیستعدالت سیاسی

حکمرانی و قضاییعدالت در حکمرانی

4. روش تحقیق
ــت.  ــران اس ــاد ای ــطح کان اقتص ــی و در س ــل آن توصیف ــار تحلی ــادی، معی ــوع بنی ــق از ن ــن تحقی ای
هــدف تحقیــق بنیــادی در راســتای بهبــود و گســترش پژوهش هــا در زمینــۀ عدالــت اقتصــادی اســت. 
ــاص  ــا و در دورۀ خ ــک از پژوهش ه ــای هری ــای داده ه ــاخص ها برمبن ــک از ش ــوای هری ــل محت تحلی

مــورد بررســی هریــک انجــام شــده اســت.   

5 . یافته های تحقیق؛ بررسی شاخص ها

5ـ1. تحلیل مؤلفه ها و زیر شاخص ها
در ایــن بخــش بــه بررســی مؤلفه هــای شــاخص های ارائه شــده و مطابقــت آن بــا پایه هــای 
ــن  ــور، از ای ــن منظ ــت. بدی ــده اس ــه ش ــاخص ها پرداخت ــک از ش ــرای هری ــش ب ــده در پژوه معرفی ش
ــتحقاق ها در  ــوق و اس ــت حق ــای رعای ــادی« به معن ــت اقتص ــده: »عدال ــه ش ــره گرفت ــه به ــج مؤلف پن
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رفتارهــا و روابــط اقتصــادی، »عــدم تبعیــض« در امکانــات و فرصت هــای در دســترس افــراد، »اولویــت 
برقــراری عدالــت در ســطح فــردی«، »انصــاف و همســانی بــا توجــه بــه تفاوت هــای افــراد« و »رعایــت 

ــاوی«.  ــتحقاق های متس ــاوی در اس تس

5ـ2. بررسی عناصر مشترک بین شاخص ها  
ــا توجــه بــه مفاهیــم و تعاریــف بیان شــده در ادبیــات ایــن پژوهــش، محــور اصلــی مفهــوم عدالــت،  ب
احقــاق حــق و نبــودن تبعیــض اســت. بــر ایــن پایــه، عدالــت در مفهــوم برابــری نیســت؛ از ایــن رو در 
بررســی زیرشــاخص های برابــری، بایــد مفهــوم حــق و اســتحقاق رعایــت شــود. زیرشــاخص های حــق 
ســهم بری عادالنــه از تولیــد، حــق نیازمنــدان در امــوال عمومــی و خصوصــی، حــق دسترســی عمــوم 
ــع  ــی، توزی ــت مالیات ــت عدال ــلی، سیاس ــع بین نس ــی از مناب ــل های آت ــق نس ــی، ح ــع طبیع ــه مناب ب
ــه و مصــرف،  ــاه اقتصــادی، مبادل ــروت، رف ــد و ث ــع درآم ــات، توزی ــا و امکان ــع، فرصت ه ــۀ مناب منصفان
آمــوزش، ســامت، عــدم تبعیــض جنســیتی، عــدم تبعیــض بین منطقــه ای، امنیــت، عدالــت سیاســی، 
حــق اعتــراض و پاســخ گویی دولــت و عدالــت در بخش هــای اقتصــاد ازجملــه مــواردی هســتند کــه در 
بررســی آن هــا بایــد بــه رعایــت اســتحقاق و برابــری فرصت هــا توجــه ویــژه ای کــرد. برابــری فرصت هــا 
ــراد در جامعــه اســت کــه موجــب اســتفادۀ  ــار اف ــات اولیــۀ در اختی به معنــای عــدم تبعیــض در امکان
ــات موجــود جامعــه می شــود  ــر بهــره وری از امکان ــراد و حرکــت به ســمت حداکث ــی اف ــه از توانای بهین
ــدن از  ــب دور ش ــی موج ــای قانون ــدی و محدودیت ه ــژه در بهره من ــازات وی ــار، امتی ــه انحص و هرگون

ــردد.  ــت می گ عدال

ــد،  ــت حــق ســهم بری از تولی ــورد بررســی در شــاخص های منتخــب، رعای ــای م ــان مؤلفه ه از می
توزیــع منابــع، توزیــع درآمــد، تخصیــص بودجــه، مصــرف و برداشــت بین نســلی و تخصیــص منابــع بــه 
ــی  ــا تقســیم مســاوی به هیچ وجــه مفهوم ــه در آن ه ــواردی هســتند ک ــف اقتصــاد م ــای مختل بخش ه

نداشــته و فقــط بــه مقــدار اســتحقاق ها وابســته اســت.

ــرد در چرخــۀ  ــق پایه هــای علمــی اقتصــاد، ســهم هــر ف  درمــورد حــق ســهم بری از تولیــد مطاب
ــدرو،  ــی او بســتگی دارد و برخــاف برخــی دیدگاه هــای تن ــد نهای ــزان بهــره وری و تولی ــه می ــد ب تولی
ــه  ــی ب ــان و پرداخت ــع یکس ــم، توزی ــرآن کری ــی از ق ــچ بخش ــه در هی ــی و ن ــر علم ــه از نظ ــز ن هرگ
ســربارهای اجتمــاع توصیــه نشــده اســت. همچنیــن در تخصیــص منابــع بیــن بخش هــای اقتصــادی، 
برابــرِی تخصیــص جایگاهــی نــدارد و مطابــق بــا اصــول اولیــۀ علــم اقتصــاد، بایــد تخصیــص بیشــتر بــه 
بخش هایــی صــورت گیــرد کــه مزایــای تولیــد کشــور در آن باشــد و بهــره وری بیشــتری در تولیــد آن 

ــای اقتصــاد کشــور وجــود داشــته باشــد.   ــا و مزای ــا، ویژگی ه ــه صرفه ه ــا توجــه ب ب

ــت. در  ــادق اس ــورد ص ــن م ــز ای ــع نی ــلی مناب ــرف بین نس ــت و مص ــت در برداش ــورد عدال  درم
ــوان  ــا می ت ــدد آن ه ــد مج ــرد در تولی ــت و هزینه ک ــش برداش ــا افزای ــر، ب ــع تجدیدپذی ــی مناب برخ
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ــرای  ــی، ب ــدم برداشــت نســل فعل ــع جانشــین پذیر، درصــورت ع ــش داد. مناب ــد را افزای ــت تولی ظرفی
ــروش  ــد حاصــل از ف ــا برداشــت و ســرمایه  گذاری درآم ــد داشــت؛ ام ــی نخواه ــی منفعت نســل های آت
ایــن منابــع می توانــد موجــب بهبــود بخش هــای دیگــر اقتصــاد و درصــورت لــزوم، ایجــاد تکانــه بــرای 
رشــد کشــور شــود. درمــورد منابــع تجدیدناپذیــر، لــزوم تقســیم برداشــت آن و بهره منــدی نســل های 

ــع و منافــع حاصــل از آن دارای اهمیــت اســت. مختلــف از ایــن مناب

ــب  ــا، متناس ــا و بخش ه ــد و واحده ــتحقاق ها باش ــۀ اس ــد برپای ــز بای ــروت نی ــد و ث ــع درآم توزی
ــه  ــا، ب ــدم ســهم بری واحده ــروت ســهم داشــته باشــند. ع ــد و ث ــره وری خــود، از درآم ــر و به ــا اث ب
ــر و کاهــش تــاش جامعــه در راســتای بهبــود  ــر آن هــا، موجــب تضعیــف بخش هــای مؤث میــزان اث
ــل  ــت حداق ــل وضعی ــد از تحلی ــد، نبای ــان ش ــه بی ــق آنچ ــر مطاب ــوی دیگ ــود. از س ــره وری می ش به
ــر  ــی دچــار فق ــر علت ــه ه ــه ب ــرادی ک ــرای اف ــی ب ــد. شــرایط زندگــی حداقل ــز دور مان معیشــتی نی
هســتند، بایــد فراهــم باشــد؛ ولــی عایــدی آن هــا نبایــد به قــدری باشــد کــه موجــب رواج بیــکاری 

ــی در جامعــه گــردد.  و کاهل

بــا توجــه بــه آنچــه ذکــر گردیــد،  معیارهــای ســرانه، تقســیم برابــر، ضریــب جینــی، تخصیص هــای 
ــته  ــه دس ــن س ــد، در ای ــان می ده ــا را نش ــانی توزیع ه ــی و یکس ــه یکنواخت ــا ک ــابه آن ه ــر و مش براب
ــی  ــاخص های این چنین ــه دارای زیرش ــاخصی ک ــه ش ــن هرگون ــس در تبیی ــود. پ ــد ب ــه نخواه پذیرفت

ــرد. ــه محاســبات دوری ک ــد از این گون اســت، بای

دســتۀ دیگــر زیرشــاخص های مشــترک، زیرشــاخص های نظارتــی و قانونــی اســت کــه در 
جوامــع مختلــف میــزان اثــر و نــوع آن متفــاوت اســت. در راســتای عدالــت اقتصــادی، قانــون بایــد 
ــکان  ــتعداد و ام ــکوفایی اس ــرایط ش ــت، ش ــات فعالی ــه امکان ــود ک ــرا ش ــی و اج ــه ای طراح به گون
ــه تمایــل، انگیــزه و  ــاً محــدود ب حضــور هریــک از واحدهــای اقتصــادی در هریــک از بخش هــا صرف
توانایــی فــرد باشــد، نــه اینکــه محدودیت هــای قانونــی در ســر راه فعالیــت اقتصــادی موجــب ازبیــن 
رفتــن عدالــت  شــود. کنتــرل فســاد، حمایــت از حقــوق مالکیــت، عــدم سوءاســتفاده از موقعیت هــا، 
ــی را  ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــای سیاس ــامت فض ــژه و س ــاز وی ــق و امتی ــوِد ح ــت، نب ــوِد ران نب
ــت  ــار تعــداد مــوارد نقــض آن هــا، نشــانگر عــدم کفای ــا بررســی آم ــا تنظیــم شــاخصی ب ــوان ب می ت
ــی  ــت سیاس ــی، عدال ــاخصه های حکمران ــورد ش ــت. درم ــون دانس ــی قان ــدم بازدارندگ ــا ع ــون ی قان
ــاص  ــات و اختص ــردم، آزادی مطبوع ــی م ــراض سیاس ــق اعت ــران، ح ــخ گویی حکم ــی، پاس و قضای
ــوارد در  ــن م ــش ای ــت. افزای ــر گرف ــض را درنظ ــوارد نق ــوان م ــز می ت ــود نی ــه خ ــی ب ــوال عموم ام
کشــور به مفهــوم بدتــر شــدن وضعیــت عدالــت و افــت شــاخص عدالــت خواهــد بــود. در ایــن مــورد، 
شــاخص های انتخاب شــده جهــت بررســی نیــز ایــن توضیــح را پذیرفتــه و بررســی خــود را معطــوف 
ــد؛ امــا مســئلۀ اصلــی در مطالعــۀ ایــن مــوارد  ــون گزارش شــده نموده ان ــه آمــار فســاد و نقــض قان ب
ــودن آمــار تعــداد  ــکا ب ــل ات ــوع بررســی داده هــا، نحــوۀ محاســبات و از همــه مهم تــر صحــت و قاب ن



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

621

پاییز 1400. دورۀ 9. شمارۀ 3

محمدجواد عزتی و همکاران. تحلیل مؤلفه های عدالت اقتصادی ایران.

ــا آمــار قابــل اتکاتــری اســتفاده  نقض هاســت. همچنیــن می تــوان بــرای ایــن مــوارد از مؤلفه هایــی ب
ــاخصی  ــوان ش ــا به عن ــت آن ه ــزان فعالی ــداد تشــکل های سیاســی دانشــجویی و می ــد تع ــرد؛ مانن ک
ــده،  ــزاب تعطیل ش ــداد اح ــا تع ــور ی ــال در کش ــزاب فع ــا و اح ــداد گروه ه ــی، تع ــرای آزادی سیاس ب
ــخیص  ــر تش ــی دی ــای پایان ــه در دوره ه ــا چنانچ ــه تنه ــی ک ــی از بیماری های ــر ناش ــمار مرگ ومی ش
ــوان  ــار به عن ــت بیم ــت و بی سرپرس ــودکان بدسرپرس ــداد ک ــد، تع ــرگ می  انجامن ــه م ــوند، ب داده ش
ــدی  ــن درآم ــک پایی ــودکان ده ــامت ک ــتی و س ــت معیش ــامت، وضعی ــی س ــاخص های تأمین ش
ــی، فقــدان منــع تهیــه و  ــزان بهره منــدی دهــک پاییــن درآمــدی از ســبد کاالی حداقل جامعــه، می
ــوان  ــی به عن ــت مشــکات مال ــل به عل ــدگان از تحصی ــداد محروم مان ــای ضــروری و تع مصــرف کااله
شــاخص عملکــرد توزیــع درآمــدی می تواننــد شــاخص های واقع بینانه تــر بــا داده هــای قابــل 

ــر جهــت بررســی باشــند.  اتکات

ــر،  ــه فق ــوط ب ــاخص ها مرب ــن ش ــترک در ای ــدۀ مش ــاخص های بررسی ش ــی زیرش ــتۀ پایان دس
ــه فرهنــگ،  ــا توجــه ب جهت  گیــری منابــع جامعــه و نــوع اســتفاده از امــوال و دارایی هاســت کــه ب
ــرای بررســی ایــن موضــوع در بیشــتر  شــرایط و ویژگی هــای هــر جامعــه تعریــف متفاوتــی دارد. ب
ــه  ــنجش جامع ــر و س ــط فق ــرای خ ــی ب ــا از تعریف ــر، ی ــۀ فق ــده در زمین ــای انجام ش پژوهش ه
ــبد  ــت، س ــت معیش ــر از وضعی ــرای فق ــی ب ــاخصی ترکیب ــا ش ــروض، ی ــط مف ــه آن خ ــبت ب نس
کاالهــای مصرفــی، درآمــد و قابلیت هــا، بازتوزیــع درآمــد در جامعــه، نســبت درآمــدی دهــک اول 
ــف  ــه تعاری ــا توجــه ب ــر آن اســتفاده شــده اســت. ب ــد( و نظی ــه دهــک دهــم )کم درآم ــد ب پردرآم
ــی،  ــادی، اجتماع ــای اقتص ــر از جنبه ه ــی فق ــت و بررس ــورد عدال ــش درم ــن پژوه ــده در ای ذکر ش
ــوان  ــد، می ت ــاد اثرگذارن ــر اقتص ــود ب ــهم خ ــه س ــک ب ــه هری ــی ک ــی و فرهنگ ــانی، آموزش انس
بررســی فقــر را نیازمنــد شــاخصی ترکیبــی و گســترده و الزمــۀ توجــه بــه حداقل هــای جامعــه در 
تبییــن مفهــوم فقــر دانســت. مطابــق بــا آنچــه در ایــن پژوهــش بیــان شــد، از آنجــا کــه در مســئلۀ 
ــان  ــتر از اثرش ــی بیش ــدی برخ ــی و بهره من ــدی برخ ــدم بهره من ــت، ع ــتحقاق در عدال ــت اس رعای
ــود و  ــد می ش ــع درآم ــتم توزی ــرادات سیس ــن ای ــر و همچنی ــب فق ــی موج ــد مل ــۀ درآم در چرخ
ــد درنظــر داشــت کــه ممکــن اســت  ــه اهمیــت بررســی آن، بای ــا توجــه ب ــۀ فســاد اســت و ب نمون
ــود.  ــی ش ــاخص تعریف ــی ش ــدم توضیح دهندگ ــه ع ــدل و درنتیج ــتگی در م ــاد هم بس ــب ایج موج
ــی  ــودن برخ ــروم ب ــت مح ــه به عل ــود ک ــر می ش ــب فق ــا موج ــی تبعیض ه ــر برخ ــوی دیگ از س
ــا توانایی هــای آن هاســت و رعایــت تســاوی  ــات متناســب ب ــا گروه هــای جامعــه از امکان واحدهــا ی
در اســتحقاق های متســاوی را برهــم می  زنــد و نابرخــورداری از آزادی هــای یکســان افــراد و 
واحدهــای کشــور می توانــد موجــب فقــر آموزشــی، ســامت و ســایر انــواع فقــر گــردد. از ایــن رو 
ــبات  ــد در محاس ــت؛ هرچن ــت دانس ــوم عدال ــن مفه ــی در تبیی ــاخص مهم ــوان زیرش ــر را می ت فق
ــل  ــوان از آن در تحلی ــد، نمی ت ــاد می کن ــی را ایج ــکات فراوان ــاخص مش ــل ش ــنجش و تحلی س

ــرد.   ــر ک ــت صرف نظ عدال
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جدول 5. زیرشاخص های مشترک

نزدیکی به حوزۀ تحت پوشش در عدالت زیرشاخص های مشترک

ــد،  ــع درآم ــع، توزی ــع مناب ــد، توزی ــهم بری از تولی ــق س ــت ح رعای
تخصیــص بودجــه، مصــرف و برداشــت بین نســلی و تخصیــص منابــع 

ــاد ــف اقتص ــای مختل ــه بخش ه ب
رعایت استحقاق ها

انصاف و آینده نگریعدالت در برداشت و مصرف بین نسلی منابع

رعایت استحقاق هاتوزیع درآمد و ثروت

عدم تبعیض و رعایت حقوقزیرشاخص های نظارتی و قانونی

رعایت انصاف و استحقاق هافقر، جهت  گیری منابع جامعه و نوع استفاده از اموال و دارایی ها

5ـ3. تحلیل شاخص های منحصر به فرد هریک از شاخص ها   
عاوه بــر مشــترکات بیــن شــاخص های منتخــب در ایــن پژوهــش کــه مــوارد اساســی و زیرشــاخصه های 
ــن شــاخص ها در برخــی  ــک از ای ــد، هری ــان می کنن ــت را بی ــرای مفهــوم عدال ــر در اقتصــاد ب همه پذی
ــن بخــش از  ــا و منحصــر هســتند. در ای ــج، یکت ــوع محاســبه، بررســی و تحلیــل نتای زیرشــاخص ها، ن
ــای  ــپس در بخش ه ــی و س ــاخص بررس ــر ش ــه ه ــر ب ــدۀ منحص ــاخص های معرفی ش ــش، زیرش پژوه

بعــدی نتایــج و محاســبات هریــک ذکــر شــده اســت.   

ــی در  ــورد بررس ــاص م ــی خ ــران، 1398(، ویژگ ــاکری و دیگ ــب اول )ش ــاخص منتخ در ش
ــاس  ــات براس ــا و امکان ــع، فرصت ه ــۀ مناب ــع منصفان ــاخص توزی ــه زیرش ــه ب ــش، توج ــن پژوه ای
عبــارت  مــورد،  ایــن  در  اســت.  بین نســلی  و  درون نســلی  عدالــت  مؤلفــۀ  و  شایســتگی ها 
ــف آن  ــه در تعری ــد ک ــی آورد. هرچن ــود م ــف به وج ــددی را در تعری ــکات متع ــتگی  ها مش شایس
ــع به طــور معمــول  ــد، از آنجــا کــه در جوام ــادل اســتحقاق بدانن ــد شایســتگی را مع ســعی کرده ان
ــی  ــوم ذهن ــوان مفه ــتگی به عن ــف شایس ــد، تعری ــران می دانن ــته تر از دیگ ــود را شایس ــراد خ اف
ــدارد.  افــراد، در جوامــع مختلــف، متفــاوت اســت و لزومــاً همــان مفهــوم رعایــت اســتحقاق ها را ن
ــد  ــی در تولی ــر و نقش آفرین ــزان اث ــه می ــهم بری ب ــوم س ــا مفه ــق ب ــا تلفی ــف ب ــن تعری ــه ای اگرچ
ــد  ــع درآم ــا توزی ــی ب ــت نزدیک ــد، به عل ــن تر باش ــر و روش ــد مؤثرت ــی می توان ــی و ارزش آفرین مل
ــم داشــته  باشــند و شــاخص  ــا ه ــادی ب ــد هم بســتگی زی ــد، می توانن ــل تولی ــع و عوام و حــق مناب
ــت  ــر ایــن، در تبییــن عدال ــد مواجــه کننــد. عاوه ب ــا تردی ــا مشــکل و نتیجــۀ آن را ب تعریفــی را ب
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ــن  ــم، ای ــه ه ــبت ب ــع نس ــدی از مناب ــم در بهره من ــر ه ــل ها ب ــت نس ــدم مزی ــان ع ــلی، بی بین نس
ــه  ــن مقال ــز در ای ــر نی ــه پیش ت ــق آنچ ــه طب ــوده ک ــتفادۀ یکســان نم ــق اس ــابه ح موضــوع را مش
ــاوت باشــد  ــد متف ــف می توان ــای مختل ــت اســتفاده در دوره ه ــان شــد، در راســتای توســعۀ مزی بی
ــتفاده و  ــد در اس ــف می توانن ــل های مختل ــا و نس ــل، دوره ه ــادی درعم ــر اقتص ــن رو از نظ و از ای
ــۀ  ــع از پای ــن مســئله درواق ــت داشــته باشــند. پــس ای ــه هــم مزی ــع نســبت ب ــرداری از مناب بهره ب

ــت.   ــوردار نیس ــوارد برخ ــی م ــاد در برخ ــی اقتص ــتحکم علم مس
جدول 6. زیرشاخص های خاص شاخص اول

شاخص اول

نزدیکی به حوزۀ تحت پوشش در عدالتزیرشاخص های خاص

رعایت استحقاق ها و عدم تبعیضتوزیع منصفانۀ منابع، فرصت ها و امکانات براساس شایستگی ها 

انصاف، عدم تبعیض و رعایت حقوق و اولویت فردیعدالت درون نسلی 

انصاف، عدم تبعیض و رعایت حقوقعدالت بین نسلی

ــی  ــران( عزت ــی ای ــون اساس ــۀ قان ــت برپای ــی عدال ــاخص ترکیب ــب دوم )ش ــاخص منتخ در ش
)1393( عــدم تبعیــض از لحــاظ جنســیتی و بین منطقــه ای، مفهــوم اســتحکام خانــواده در 
عدالــت اجتماعــی، حــق اعتــراض مــردم و پاســخ گویی دولتــی، آزادی و مشــارکت، ثبــات 
ــی  ــود بررس ــاخص خ ــراً در ش ــررات را منحص ــت مق ــی و کیفی ــت سیاس ــوان عدال ــی به عن سیاس
ــئله را  ــازی مس ــورد، ساده س ــه دو م ــار ب ــودن معی ــدود ب ــض مح ــورد تبعی ــت.  درم ــرده  اس ک
ــض در  ــوِد تبعی ــت نب ــت اهمی ــد، به عل ــه ش ــر گفت ــه پیش ت ــق آنچ ــا مطاب ــد؛ ام ــان می ده نش
ــاخص را  ــن زیرش ــوان ای ــت، می ت ــت اس ــوم عدال ــی مفه ــش اصل ــه بخ ــتحقاق ها ک ــت اس رعای
ــب  ــاخص های منتخ ــایر ش ــاخص و س ــن ش ــه در ای ــر آنچ ــز، عاوه ب ــتری نی ــای بیش ــا مؤلفه ه ب
ــرایط  ــۀ همســان در ش ــات اولی ــه امکان ــی ب ــدم دسترس ــه ع ــرد. هرگون ــبه ک ــده، محاس ــه ش ارائ
ــش  ــف در پژوه ــن تعری ــت ای ــد کاربس ــت. هرچن ــر گرف ــض درنظ ــاد تبعی ــوان نم ــابه را می ت مش
ــی  ــت، معیارهای ــورد درنظــر گرف ــن م ــرای ای ــا را ب ــد برخــی نماده ــار بای آســان نیســت و به ناچ
ــی، و  ــی و گروه ــی، مذهب ــژادی، قوم ــاری، ن ــازات انحص ــب وکار، امتی ــای کس ــر محدودیت ه نظی
ــورد لحــاظ کــرد  ــن م ــوان در ای ــت را می ت ســهم گروه هــای خــاص در بیت المــال و بودجــۀ دول

کــه در ادامــه ذکــر شــده اســت. 
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جدول 7. زیرشاخص های خاص شاخص دوم 

شاخص دوم

نزدیکی به حوزۀ تحت پوشش در عدالتزیرشاخص های خاص

رعایت استحقاق هاعدم تبعیض جنسیتی و بین منطقه ای

اولویت فرد، رعایت حقوق و استحقاق هااستحکام خانواده

اولویت فرد و رعایت حقوق عدالت اجتماعی

رعایت حقوق، انصاف و عدم تبعیضحق اعتراض مردم و پاسخ گویی دولتی و آزادی و مشارکت  

انصاف و عدم تبعیضثبات سیاسی به عنوان عدالت سیاسی

رعایت حقوق و عدم تبعیضکیفیت مقررات

در شــاخص ســوم )شــاخص ترکیبــی عدالــت اقتصــادی( کــه ســیدنورانی و خانــدوزی )1395( بیشــتر بــر 
اقتصــادی بــودن تمــام مؤلفه هــا تمرکــز دارنــد، حــق بهینــۀ اســتفاده از امــوال، به عنــوان نماگر ســطح بهــره وری 
کل عوامــل تولیــد، و حــق نیازمنــدان در امــوال عمومــی و خصوصــی، به عنــوان نماینــدۀ درصــد جمعیــت زیــر 
خــط فقــر، ویژگــی منحصربه فــرد آن اســت. هرچنــد در آموزه هــای دینــی و به  خصــوص در قــرآن، حــق معــادل 
ســهم فقــرا در امــوال آمــده، ولــی به علــت شــرایط ســخت بررســی ایــن ســهم و مطابــق آنچــه پیش تــر در ایــن 
پژوهــش بیــان شــد، همــۀ افــراد بایــد از حداقــل معیشــت و حقــوق زندگــی برخــوردار باشــند؛ امــا ایــن مســئله 
ــا موجــب رواج کاهلــی و  ــد ی ــوازن اســتحقاق دریافتی هــا براســاس ارزش در تولیــد ملــی را برهــم زن نبایــد ت
بیــکاری در جامعــه گــردد. از ســوی دیگــر در احــکام اســتفاده در اســام، صاحبــان حــق تــا زمانــی صاحــب حِق 
اســتفاده اند کــه اســتفادۀ صحیــح نماینــد. ایــن موضــوع کنــار قوانیــن حمایــت از حقوق مالکیــت اســت و توزیع 
درآمــد برمبنــای اســتحقاق ها تــا حــدودی تعریــف معیــاری بــرای آن را پیچیــده می کنــد و نمی تــوان به ســطح 

بهــره وری تنهــا به منزلــۀ  شــاخصی جامــع در ایــن موضــوع نگریســت.
جدول 8. زیرشاخص های خاص شاخص سوم

شاخص سوم

نزدیکی به حوزۀ تحت پوشش در عدالتزیرشاخص های خاص

رعایت حقوق و استحقاق هاحق بهینۀ استفاده از اموال

انصاف، اولویت فرد و عدم تبعیضحق نیازمندان در اموال
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در شــاخص چهــارم )شــاخص ترکیبــی عدالــت اجتماعــی در ایــران(، خانــدوزی )1398( علی رغــم عنــوان 
عدالــت اجتماعــی، بیشــتر مؤلفه های محاســبۀ خــود را اقتصادی انتخــاب کــرده و تأثیر و پیامدهــای اقتصادی 
را بررســی نمــوده اســت. ویژگــی مهــم ایــن شــاخص لحــاظ کــردن وضعیــت بازارها، محیط زیســت، انســجام و 
امنیــت ملــی و عدالــت در حــوزۀ حکمرانــی بــا مؤلفه هــای بودجــه ای، اداری، سیاســی و مدنــی اســت. مســئلۀ 
بررســی اداری، سیاســی و مدنــی مشــابه محاســبات ســایر شــاخص ها در زیرشــاخص های قضایــی و سیاســی 
اســت کــه بیــان دیگــری از آن اســت. توجــه بــه ســاختار بازارهــا و محیط زیســت به  نظــر  ویژگــی مهمــی 
اســت، ولــی به علــت کلیــت بررســی، بایــد بــرای آن هــا زیرشــاخص هایی تعریــف کــرد کــه درواقــع ایــن  کار 
آن را شــبیه بــه زیرشــاخص های دیگــر می کنــد و ایــن نزدیکــی ممکــن اســت عامــل ایجــاد هم بســتگی نیــز 
باشــد. امــا از آنجــا کــه مطابــق تعاریــف، در مفهــوم عدالــت حــق صرفــاً محــدود بــه انســان ها نیســت و تمــام 
موجــودات را دربــر می گیــرد، بررســی عدالــت در حــوزۀ محیط زیســت بســیار حائــز اهمیــت اســت و محاســبۀ 
آن بــه واقعی تــر شــدن و شــمول شــاخص معرفی شــده کمــک می کنــد. در حــوزۀ تخصیــص بودجــه نیــز، 
همان طــور کــه پیش تــر در ایــن پژوهــش بحــث شــد، داده هــای ســرانه نماینــدۀ خوبــی در زمینــۀ عدالــت 
نخواهنــد بــود؛ امــا از آنجــا کــه در تعالیــم دینــی بــر عدالــت حاکــم اســامی تأکیــد فــراوان شــده، بررســی 

وضعیــت عدالــت در ســطح حکمرانــی نیــز از مؤلفه هــای مهــم در تبییــن شــاخص عدالــت اســت.

شاخص چهارم
جدول 9. زیرشاخص های خاص شاخص چهارم

نزدیکی به حوزۀ تحت پوشش در عدالتزیرشاخص های خاص

عدم تبعیض، اولویت فرد و رعایت حقوقوضعیت بازارها

عدم تبعیض و رعایت حقوق و استحقاق هامحیط زیست

عدم تبعیض، رعایت حقوقانسجام و امنیت ملی

عدم تبعیض، رعایت حقوقعدالت اداری، سیاسی و مدنی

عدم تبعیضتخصیص بودجه

6. نتیجه
در راســتای بهبــود، واقعی تــر کــردن، جامعیــت و مطابقــت بیشــتر شــاخص عدالــت بــا تعاریــف علمــی، 
ــه  ــا توجــه ب ــرای بررســی وضعیــت ایــران، ب اســامی و قانونــی به منظــور کاربردی تــر شــدن شــاخص ب
ــت براســاس  ــوم عدال ــه مفه ــری و نزدیکــی ب ــوم براب ــان شــد، دوری از مفه ــن پژوهــش بی آنچــه در ای
رعایــت اســتحقاق ها و بهره منــدی از فرصت هایــی کــه حــق افــراد باشــد، چــه از منظــر قانونــی و چــه 
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ــه  ــرای نمون ــن موضــوع، ب ــورد ای ــر اســت. درم ــی و اســامی، پســندیده تر و واقع گرایانه ت ــر علم از منظ
روال و رویــه بــودِن حــق و امــکان تأســیس مهدکــودک بــرای تمــام افــراد دارای تخصــص، ســامت روان 
ــرای  ــکان ب ــق و ام ــن ح ــودِن ای ــوع ب ــینه، و ممن ــاری از سوء پیش ــا کار و ع ــب ب ــای متناس و توانایی ه
ــن  ــت اســت. هرچنــد کــه در ای ــق عدال ــری و مطاب ــراد بی تخصــص و ســابقه دار، دراصــل خــاف براب اف
مــوارد، بایــد از انحصــاری شــدن بازارهــا و ایجــاد حقــوق انحصــاری توســط افــراد بــه بهانه هــای مختلــف 
جلوگیــری کــرد. بــرای نمونــه فراینــد داروســازی عملــی تخصصــی و نیازمنــد مجوزهــای الزم اســت، امــا 
کار داروفروشــی و مدیریــت داروخانــه، به عنــوان یــک بنــگاه اقتصــادی، بــه تخصــص دارویــی و پزشــکی 
ــدارد؛ امــا طــی دوره هــای مختلــف، کم کــم به دلیــل نفــوذ نظــام پزشــکی، این چنیــن حقــوق  نیــازی ن
انحصــاری در کشــور کــه موجــب دور شــدن بازارهــا از شــرایط رقابــت شــده و در تضــاد بــا عدالــت اســت، 
رواج یافتــه اســت. پــس بــرای بررســی دقیق تــر مفهــوم عدالــت و نماگــری بهتــر بایــد ایــن مســئله را در 

ــت.   ــر گرف ــاخص ها، درنظ ــاب زیرش ــژه در انتخ ــازی، به  وی ــد شاخص س فراین

از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه تعریــف رعایــت اســتحقاق در عدالــت، بیــان یکنواختی هــای توزیــع و 
تخصیــص نیــز نمی توانــد معیــار خوبــی باشــد. بهتــر اســت از تحلیل هــای ســرانۀ ســاده پرهیــز شــود و 
تخصیــص و توزیــع وزن دار محاســبه شــود؛ بــه ایــن صــورت کــه تخصیــص بیشــتر بــه بخش هــای دارای 
مزیــت بیشــتر صــورت گیــرد و توزیــع مایــل بــه بخش هایــی بــا اثرگــذاری بیشــتر در جریــان تولیــد ملــی 
باشــد تــا مطابقــت بیشــتری بــا تعریــف معیــار عدالــت جمع بندی شــده در ایــن بررســی داشــته باشــد.

ــرد؛  ــتفاده ک ــری اس ــل اتکات ــار قاب ــا آم ــای ب ــی از مؤلفه ه ــش سیاس ــوان در بخ ــن می ت همچنی
ازجملــه تعــداد تشــکل های سیاســی و احــزاب، میــزان فعالیــت و آزادی فعالیــت آن هــا، تعــداد احــزاب 
ــل  ــدگان از تحصی ــداد محروم مان ــروری، تع ــای ض ــرف کااله ــه و مص ــع تهی ــوِد من ــده، نب تعطیل ش
به عنــوان شــاخص عملکــرد ایجــاد فرصت  هــای عادالنــه می تواننــد موجــب کاهــش دسترســی 
ــوع  ــن ن ــه شــوند. همچنی ــر آموزشــی جامع ــش و درنتیجــه فق ــع روز دان ــات علمــی، مناب ــه موضوع ب
به  دلیــل عــدم  بین المللــی می توانــد  بانکــی در عرصــۀ  مبــادالت  سیاســت های محدودکننــدۀ 
ــوزش و  ــامت، آم ــای س ــژه در زمینه ه ــود؛ به وی ــر ش ــای دیگ ــر در زمینه ه ــب فق ــی، موج دسترس
تکنولــوژی کــه فراهم آورنــدۀ فقــر در زمینه هــای دیگــر نیــز می گــردد و از راه فقــر، عدالــت را 

تضعیــف می کنــد و شــاخص آن را کاهــش می دهــد.  

ــارۀ شــاخص فقــر نیــز می تــوان گفــت از آنجــا کــه در مســئلۀ رعایــت اســتحقاق در عدالــت،  درب
عــدم بهره منــدی برخــی و بهره منــدی برخــی بیشــتر از اثرشــان در چرخــۀ درآمــد ملــی موجــب فقــر 
ــا توجــه بــه اهمیــت  و همچنیــن ایــرادات سیســتم توزیــع درآمــد می شــود و نمونــۀ فســاد اســت و ب
بررســی آن، بایــد درنظــر داشــت کــه ممکــن اســت موجــب ایجــاد هم بســتگی در مــدل و درنتیجــه 
ــر  ــدۀ فق ــا پدیدآورن ــر برخــی تبعیض ه ــی شــود. از ســوی دیگ ــدم توضیح دهندگــی شــاخص تعریف ع
ــب  ــات متناس ــه امکان ــه ب ــای جامع ــا گروه ه ــا ی ــی واحده ــی برخ ــدم دسترس ــت ع ــه به عل ــت ک اس



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

627

پاییز 1400. دورۀ 9. شمارۀ 3

محمدجواد عزتی و همکاران. تحلیل مؤلفه های عدالت اقتصادی ایران.

ــت.  ــم زده اس ــاوی را بره ــتحقاق های متس ــاوی در اس ــت تس ــوده و رعای ــا ب ــای آن ه ــا توانایی ه ب
نابرخــورداری از آزادی هــای یکســان افــراد و واحدهــای یــک کشــور می توانــد موجــب فقــر آموزشــی، 
ســامت و ســایر انــواع فقــر گــردد. از ایــن   رو فقــر را می تــوان زیرشــاخص مهمــی در تبییــن مفهــوم 
ــی را  ــل شــاخص مشــکات فراوان ــد در محاســبات ســنجش و تحلی ــد می توان ــت دانســت. هرچن عدال

ــرد. ــر ک ــت از آن صرف نظ ــل عدال ــوان در تحلی ــد، نمی ت ــاد کن ایج
جدول 10. زمینه های زیرشاخص های جدید

زیرشاخص های جدیدزمینه های عدالت

دوری از مفهــوم برابــری و نزدیکــی بــه مفهــوم عدالــت براســاس رعایــت اســتحقاق ها تعریف و پایه
و بهره منــدی از فرصت هایــی کــه حــق افــراد باشــد

به کارگیری زیرشاخص های وزن دار و دوری از معیارهای همسانی و یکنواختیرعایت استحقاق ها

آزادی فعالیت به مفهوم تعمیم یافتۀ آن و وجود فرصت های عادالنهعدالت سیاسی

توزیع براساس استحقاق و سهم بری وزن دار به وزن نقش در تولیدفقر

سهولت دسترسی بموقع در زمان نیازسامت

عدم تبعیض، شفافیت و سیاست های محدودکنندهعدالت قضایی و حکومتی

عدم دسترسی به منابع آموزشیآموزشی

نوع طبقه بندی جامعهاجتماعی

شکل 2. الزمه های مبنایی عدالت معرفی شده در پژوهش
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ــی وضعیــت موجــود و  ــت تبییــن و بررس بــا توجــه بــه اهمیــت عدالــت و شــاخص آن جه
ــی  ــل توجه ــده  و قاب ــاخص های ارزن ــش ش ــن پژوه ــی در ای ــای انتخاب ــی، پژوهش ه ــزی آت برنامه ری
هســتند. شــاخص اول )شــاکری و دیگــران، 1398( دورتریــن شــاخص از واقعیــت اســت و بــا اســتفاده 
ــه  ــع منصفان ــه توزی ــه ب ــه در بخــش توج ــده اســت. البت ــت دور ش ــای عدال ــری از معن ــوم براب از مفه
ــت  ــری در تبییــن شــاخص های عدال ــه شــاخص، گام مؤث ــار ب ــن معی براســاس شایســتگی ها و ورود ای
ــت  ــا و عدال ــدم تبعیض ه ــر ورود ع ــی، 1393( از نظ ــاخص دوم )عزت ــت. ش ــته اس ــران برداش در ای
سیاســی در بررســی، گام مؤثــر خــود را در توســعۀ شــاخص عدالــت در ایــران برداشــته  اســت. شــاخص 
ــری و  ــتای براب ــود در راس ــتۀ خ ــیار وابس ــف بس ــه تعری ــدوزی، 1395( بناب ــیدنورانی و خان ــوم )س س
ــه  ــا ورود حــق اســتفادۀ بهین ــی ب ــوده، ول ــه نم ــی ارائ ــج دور از واقع ــوق و ســهم ها، نتای یکســانی حق
ــارم  ــاخص چه ــت. ش ــته اس ــران برداش ــر در ای ــاخص های فق ــن ش ــری را در تبیی ــوال گام مؤث از ام
ــا، گام  ــی بازاره ــی و بررس ــت مل ــت، امنی ــای محیط زیس ــتفاده از مؤلفه ه ــا اس ــدوزی، 1398(، ب )خان
ــای  ــدد متغیره ــت تع ــی از جه ــت، ول ــوده اس ــران ب ــت در ای ــاخص های عدال ــاخت ش ــری در س مؤث
ــاخص ها  ــایر ش ــون س ــده  و همچ ــاخص ش ــزای ش ــن اج ــتگی بی ــاد هم بس ــب ایج ــده موج تعریف ش

ــت.   ــور اس ــه عدالت مح ــری و ن ــای براب دارای ویژگی ه

ــا  ــاخص ها ب ــج ش ــۀ نتای ــن مقایس ــر و همچنی ــش حاض ــی ها در پژوه ــج بررس ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــای  ــوان در پژوهش ه ــی می ت ــتند؛ ول ــی هس ــاخص ها دارای مزایای ــن ش ــده، ای ــنجی انجام ش نظرس
ــری  ــر دقیق ت ــت و نماگ ــف عدال ــر تعری ــر ب ــه منطبق ت ــه، شــاخص هایی ســاخت ک ــن زمین ــی در ای آت

ــد عدالــت در کشــور باشــد.  از وضعیــت، چگونگــی و رون
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