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This study investigates the main elements of evaluating economic justice in Iran.
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 opportunities, 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
evaluating justice.
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در ایــن پژوهــش ،مؤلفههــای اصلــی ســنجش عدالــت اقتصــادی در ایــران تحلیــل شــده اســت.
بررســی شــاخصهای ارائهشــده در زمینــۀ عدالــت در شــناخت مؤلفههــا ،و ضعفهــا و ق ّوتهــای
شــاخصهای تبیینشــده 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 قــرارگرفــت .مؤلفههــای مــورد بررســی در
چهــار زمینــۀ اصلــی عــدم تبعیــض ،تســاوی در اســتحقاقها ،امــکان دســتیابی بــه فرصتهــا و
عدالــت در مفهــوم خــود ،مجــزا از تعاریــف ســنتی برابــری ،تحلیــل شــد .بــا بررســی پژوهشهــای
صورتگرفتــه در ایــران و جهــان ،از میــان شــاخصهای ارائهشــده بــرای اقتصــاد ایــران ،چهــار
شــاخص انتخــاب شــد .شــاخصهای برگزیــدۀ پژوهــش بهطــور جداگانــه و در کنــار یکدیگــر
بررســی گردیــد ،مؤلفههــای مشــترک و خــاص هــر شــاخص مــورد تحلیــل قــرار گرفــت و ســپس
نتیجــۀ بررســی بیــان شــد .درنهایــت مؤلفههــای پیشــنهادی بــرای شاخصســازی ارائــه گردیــد تــا
بتــوان مؤلفههایــی بــا مطابقــت بیشــتر بــا مفهــوم عدالــت و مناســب بــرای اقتصــاد ایــران را در
سنجش عدالت بهکار گرفت.
طبقهبندی .C43, F63, D63 :JEL
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در بررســی مفهــوم عدالــت در اقتصــاد ایــران ،از تعاریــف پایــۀ علمــی ،قانــون اساســی ایــران ،آموزههــای
مذهبــی و نظــر اندیشــمندان اســتفاده میشــود .بررســی عدالــت و ســنجش رونــد حرکــت کشــور
در راســتای تحقــق عدالــت اهمیــت ویــژهای دارد .اهمیــت شــاخص عدالــت و چگونگــی تحلیــل
ن در زمینــۀ سیاســتگذاریها ،برنامهریزیهــای کشــور و اثــرات سیاســتها در زندگــی تمــام
آ
مــردم جامعــه از مفــاد قانونــی اشارهشــده بــه آن در قانــون اساســی ،برنامههــای توســعه و ســند
چشــمانداز ایــران روشــن اســت .از ایــن رو پژوهشهــای انجامشــده در ایــن زمینــه ،بــا دیدگاهــی
جامــع در گســترهای مــورد پذیــرش از عدالــت ،اقــدام بــه شاخصســازی و تحلیــل آن کردهانــد.
هرچنــد ســنجش نهایـ ِ
ـت بررســی یــک پدیــده نیســت ،بررســی عدالــت و شــاخصهای ساختهشــده
در ایــن زمینــه میتوانــد بــر سیاســتگذاریها و تحلیــل شــرایط اقتصــادی کشــور اثرگــذار باشــد.
بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد ،در ایــن مقالــه تــاش شــدهاســت تــا مؤلفههــای ســنجش عدالــت در
اقتصــاد بهصــورت مجــزا و ترکیــب آنهــا بررســی شــود .افزونبــر ایــن ،بــا ارائــۀ معیارهایــی علمــی،
بــه بررســی مزایــا و معایــب هریــک از شــاخصهای ساختهشــده در ایــن موضــوع پرداختــه شــده تــا
زمینهســاز ایجــاد شــاخصی کاراتــر شــود.
بررســی عدالــت در ایــران بایــد برپایــۀ علــم اقتصــاد ،علــوم مرتبــط دیگــر (دارای پایــۀ علمــی
برمبنــای روشهــای محاســباتی پذیرفتهشــده) ،قانــون جمهــوری اســامی ایــران ،ویژگیهــای مــردم
ایــران ،آموزههــای دینــی و رفتــاری مــردم و نظریههــای پذیرفتهشــدۀ اندیشــمندان در ایــن حــوزه
باشــد.
همانطــور کــه در ســند چش ـمانداز کشــور بــر عدالــت و مؤلفههــای تشــکیلدهندۀ آن بهدفعــات
بــا ذکــر مــواردی ،ازجملــه عادالنــه ،عدالــت اجتماعــی ،برخــوردار ،دارای فرصتهــای برابــر ،توزیــع
مناســب درآمــد ،دور از تبعیــض و دیگــر مــوارد نشــانگر عدالــت ،تأکیــد شــده ،بــه پدیدههایــی کــه
نتیجــۀ حضــور عدالــت هســتند نیــز ،ماننــد بهــرهوری ،دوری از فقــر ،بهرهمنــدی از محیطزیســت،
ارتقــای درآمــد ســرانه ،تأمیــن اجتماعــی ،محوریــت حقــوق انســانها و کرامــت انســانی ،اشــارهشــده
اســت .بدیــن ترتیــب ،میتــوان بیــان کــرد کــه چش ـمانداز ایــران در منظــر اقتصــادی نوعــی عدالــت
را در دســتور کار قــرار داده و چنانچــه وضعیــت عدالــت بهبــود یابــد ،میتــوان بــه ایــن چشـمانداز نیــز
دســت یافــت؛ در غیــر ایــن صــورت ،دســتیابی بــه ایــن چشـمانداز مقــدور نخواهــد بــود .همچنیــن در
قانــون برنامــۀ پنجســالۀ ششــم توســعۀ جمهــوری اســامی ایــران ،مصــوب مجلــس شــورای اســامی
( )1395مــادۀ  1بنــد ت ،مــادۀ  4بندهــای ب ،پ ،ت ،ج ،چ ،ح ،خ ،د ،ز ،مــادۀ  ،21مــادۀ  ،22مــادۀ 27
بنــد الــف مــوارد  2و  ،3مــادۀ  ،28مــادۀ  30و مــادۀ  64بــه اهمیــت و جزئیــات عدالــت اشــاره شــده
اســت.
بــا توجــه بــه آنچــه در اهمیــت مطالعــۀ عدالــت بیــان شــد ،میتــوان عدالــت در اقتصــاد ایــران را
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بــا بررســی پژوهشهــای انجامشــده و مقایســۀ آنهــا واکاوی کــرد تــا بتــوان بــه ســطح باالتــری از
کارایــی در پژوهــش دســتیافــت .بررســی مقایسـهای از چنــد جهــت دارای اهمیــت اســت .اول اینکــه،
مقایســه بیــن آنچــه انجــام شــدهاســت ،میتوانــد مشــترکات پذیرفتهشــده و ردشــده در پژوهشهــای
محققــان را روشــن کنــد و در مــوارد ردشــده برپایــۀ اســتداللهای علمــی ،پژوهشهــای جدیــدی
صــورت نپذیــرد و بهجــای آن در رفــع کاســتیها و ایرادهــا جهــت بهبــود کارکــرد شــاخص عدالــت
در موضــوع قــدم برداشــته شــود .دوم اینکــه ،میتــوان بــا توجــه بــه چارچــوب نظــری موجــود ،برخــی
مبانــی بهکاررفتــه را کــه درســتنمایی شــاخص را کاهــش میدهنــد ،حــذف کــرد و بــا مبنــای
نظــری کاملتــری بــه شاخصســازیهای هرچــه کاراتــر رســید.
در موضوعــات علمــی ،هرچــه بررســی بیشــتری انجــام شــود ،تکامــل بیشــتری صــورت میگیــرد
کــه بنابــه خاصیــت رو بــه رشــد بیوقفــۀ علــم ،بــرای انجــام فعالیــت علمــی در هــر زمینـهای ،آگاهــی
بــه ضعفهــا و ق ّوتهــای کارهــای پیشــین راهنمایــی بــرای فعالیتهــای آتــی خواهــد بــود .بررســی
مقایس ـهای برپایــۀ معیارهــای پذیرفتهشــده شــکل میگیــرد و مطابقــت شــاخصها بــا اصــول ،مبنــای
درس ـتنمایی و صحــت و مطابقــت نتایــج بــا واقعیــت را بررســی میکنــد.
معیارهــای نظــری همچــون عدالــت بهدلیــل کیفــی بــودن و وابســتگی بــه اصــول اعتقــادی و
کمــی شــدن اســت .از ســوی دیگــر ،بررســی عدالــت مســتلزم
اجتماعــی ،نیازمنــد شاخصســازی و ّ
شــناخت جامعــه یــا جوامــع مــورد بررســی ،ویژگیهــا و خصوصیــات هریــک اســت.
در ایــن پژوهــش ،ابتــدا مبانــی نظــری عدالــت بیــان شــده و ســپس شــاخصهای اصلــی کارشــده
در ایــران مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .پــس از آن ،بــا یــک نظرســنجی طراحیشــده کــه مختــص
ایــن پژوهــش اســت ،نتایــج و رونــد هریــک مقایســه شــده اســت .در پایــان نتیجهگیــری و ارائــۀ
مؤلفههــای مــورد بررســی جهــت ســنجش نحــوۀ عملکــرد و تنظیــم سیاســتگذاریهای آتــی در
راســتای بهبــود وضعیــت عدالــت آمــده اســت.

 .2پیشینۀ تحقیق

گفتنــی اســت کــه بــا توجــه بــه لــزوم و اهمیــت موضــوع پژوهــش ،مطالعــات انجامشــده در ایــران بــه
حــد کافــی نبــوده و نیــاز بــه پژوهشهــای بیشــتری احســاس میشــود .از ایــن میــان ،بــه برخــی از
تحقیقاتــی کــه در منظــر ایــن پژوهــش اهمیــت بیشــتری دارنــد ،اشــاره شــده اســت.
عیوضلــو ( )1389در 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.
عزتــی ،ســیف و ملکــی ( )1392در پژوهشــی بــا عنــوان «شــاخص تبعیــض اقتصــادی بهعنــوان
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زمینهســاز تهدیــد نــرم و ارزیابــی آن در جمهــوری اســامی ایــران» ،تبعیــض اقتصــادی را کــه یکــی
از مؤلفههــای عدالــت اســت ،واکاوی کردهانــد.
عیوضلــو و کریمیریــزی ( )1394در مطالعــهای بــا عنــوان «شناســايي و اندازهگیــری شــاخص
عدالــت و کارايــي در نظــام بانکــي؛ مــورد مطالعــه :بانــک توســعۀ صــادرات ايــران ،اســتان اصفهــان»
ارتبــاط عدالــت بــا کارایــی و تعریــف معیارهــای محاســبۀ شــاخص عدالــت را بررســی کردهانــد.
ســیدنورانی و خانــدوزی ( )1391در مقالــۀ «مبنــای نظــری ســنجش عدالــت اقتصــادی در اســام»،
مفهــوم عدالــت اقتصــادی و مبانــی نظــری آن در دیدگاههــای مختلــف را واکاوی کردهانــد.
یوسفیشــیخرباط و زندیــه ( )1395در مقالــۀ «بررســی عملکــرد اقتصــاد ایــران از دیــد عدالــت»،
بــه بررســی وضعیــت و رونــد اقتصــاد ایــران از منظــر عدالــت ،بــا محــور قــرار دادن رویکــرد حضــرت
علــی (ع) در عهدنامــۀ مالــک اشــتر ،پرداختهانــد.
خانــدوزی ،مصطفــوی و ســرآبادانی ( )1396در پژوهشــی بــا عنــوان «بررســی شــاخصهای عدالــت
در اقتصــاد متعــارف و ارزیابــی آنهــا از منظــر اســامی» بــه بررســی قابلیــت اســتفادۀ شــاخصهای
عدالــت تعریفشــده بــرای ایــران ،نقــاط اشــتراک و افتــراق آنهــا و مقایســه بــا معیــار چندبُعــدی
عدالــت اســامی همــت گماشــتهاند.
کشــور مالــزی نیــز بــا انتشــار طــرح اقتصــاد اســامی مالــزی توســط وزارت برنامهریــزی ملــی ایــن
کشــور در ســال  2019م ،بــه بررســی و تبییــن راهکارهــای اقتصــاد اســامی قابــل اســتفاده در مالــزی
پرداختــه اســت.
سـ�ازمان همـ�کاری و توسـ�عۀ اقتصـ�ادی ( )2019( )OECDکــه در راســتای بهبــود قواعــد بــرای زندگی
بهتــر فعالیــت میکنــد ،شــاخص عدالــت را بــرای کشــورهای عضــو بررســی و محاســبه کــرده اســت.
پــروژۀ عدالــت جهانــی ( )2019( )WJPبــا بررســی نقــش قانــون در عدالــت ،بــه تحلیــل ایــن
شــاخص پرداختــه اســت.

 .3چارچوب نظری

بــا توجــه بــه تعاریــف متفــاوت عدالــت از منظرهــای مختلــف ،هــر پژوهشــی تعریفــی منطبــق بــر
مؤلفههــای مــورد نظــر خــود را بیــان کــرده اســت .از آنجــا کــه مبنــای عقــا اصلیتریــن منبــع
شناســایی تعریــف و مفهــوم اســت ،بــا بررســی نظــرات متخصصــان میتــوان بــه جمعبنــدی بهتــری
در تعریــف رســید .از ایــن رو پــس از ارائــۀ تعاریــف و نظــرات معتبــر بــرای عدالــت ،ارائــۀ پایههــای
نظــری شــاخص عدالــت و بررســی هریــک از مؤلفههــا بــا معیــاری در زمینــۀ عدالــت ،بــه بررســی
شــاخصهای ارائهشــده پرداختــه شــده اســت .در ادامــه بهمنظــور پوشــش بیشــتر مفهــوم عدالــت،
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زیرشــاخصهای جدیــدی بــرای تبییــن بهتــر ایــن شــاخص معرفــی شــده اســت .تمــام ایــن مراحــل
نیازمنــد مبنــای نظــری اســت کــه ایــن پایههــا در ایــن بخــش بیــان شــده اســت.
3ـ .1عدالت 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 بهمعنــاي برابــري و تســاوي و انصــاف و داد و ضــد جــور آورده اســت.
3ـ .2عدالت در منظر اندیشمندان
عدالــت در مفهــوم خــود در فلســفۀ علــم جــا دارد و بهلحــاظ مؤلفههــای آن ،در حــوزۀ علــوم اقتصــادی
بررســی میشــود .از ایــن رو در اصطــاح متفکــران ،در معانــی مختلفــی بــهکار رفتــه کــه از جنبــۀ
کاربــردي آن میتــوان برابــري ،مســاوات ،انصــاف و بیطرفــی را برداشــت کــرد.
مطهــري ( )1359عدالــت را بهمعنــای ایجــاد امکانــات مســاوي قانونــي و اجــراي اقدامــات اســامی
در قانــون بهطــور مســاوي دانســته اســت .وی همچنیــن عدالــت را بهمعنــاي تســاوي و نفــی تبعیــض،
و رعایــت تســاوي در اســتحقاقها ذکــر کــرده اســت .رالــز )1999( 1نیــز عدالــت را حــق برخــورداري
یکسـ�ان از آزاديهـ�اي اساسـ�ی برابـ�ر دانسـ�تهاسـ�ت .بـ�ه تفسـ�یر مرحـ�وم عالمــه طباطبایــی (،)1417
اصــل محــوري در بهرهبــرداري از ثروتهــا ایــن اســت کــه ثروتهــا بــراي همــۀ مــردم اســت.
3ـ .3عدالت اقتصادی
مســئلۀ اصلــی در عدالــت اقتصــادی ،مراعــات حقــوق اقتصــادی در حــوزۀ رفتارهــا و روابــط اقتصــادی و عدم
تبعیــض در امکانــات و فرصتهــای اولیــۀ در اختیــار افــراد اســت .ایــن امــر بهصــورت هــدف اقتصــادی،
هنگامــی بهطــور کامــل محقــق میشــود کــه هریــک از افــراد جامعــه بــه حــق خــود از ثــروت و درآمدهــای
جامعــه دســت یابنــد .گفتنــی اســت کــه عدالــت بههیچوجــه متــرادف برابــری نیســت و نیــز رعایــت
عدالــت بــه مفهــوم بهرهمنــدی یکســان همــۀ افــراد از منابــع و درآمدهــای کشــور تلقــی نمیشــود ،بلکــه
هرکــس بایــد بنابــر معیــا ِر حــق و بــا توجــه بــه تــاش ،اســتعداد ،ســرمایۀ اجتماعــی ،انســانی و مالــی ،و
ســطح ارزش اقتصــادی فــردیاش بــه اســتحقاق خــود برســد تــا عدالــت رعایــت شــده باشــد .ایــن تعریــف
بــا قوانیــن کشــورهای مختلــف ،ماننــد ایــران ،در زمینــۀ قوانیــن مالکیــت و کســب ،بــا آموزههــای اســامی
(ســورۀ کهــف ،آیــۀ  30و ســورۀ هــود ،آیــۀ  ،)85تعریـ�ف فارابــی ( )1371از 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  .1فرایند پایهای تحقق عدالت معرفیشده در این پژوهش

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

3ـ .4نگاهی به شاخصهای انتخابی پژوهش
همانطــور کــه بـرای بررســی یــک موضــوع در اقتصــاد ایـران ،از جنبههــای گوناگــون بـدان پرداختــه میشــود ،در
بررســی مؤلفههــای عدالــت نیــز بایــد جنبههایــی نظیر تناســب با شـرایط ایـران ،علــم اقتصــاد ،آموزههای اســامی،
فرهنــگ ایـران و فلســفۀ پایــۀ مفاهیــم لحاظ شــود تــا برای شـرایط اقتصــاد جمهوری اســامی ایـران کارایی داشــته
باشــد .بــه همیــن جهــت ،از میــان شــاخصهای ارائهشــده در زمینــۀ عدالــت ،چهــار شــاخص کــه در منظــر ایــن
پژوهــش از پایــۀ قویتــری نســبت بــه ســایر شــاخصها برخــوردار بودنــد ،بـرای بررســی انتخــاب شــدند.
شاخص اول
شــاکری ،مؤمنــی ،خــادمزاده و مخزنموســوی ( )1398در مقالــۀ «درآمــدی بــر شــاخص ترکیبــی عدالــت
اقتصــادی بــا رویکــردی اســامی» بــه بررســی عدالــت در ایــران بــا رویکــرد اســامی براســاس مؤلفههــای
عدالــت دروننســلی و بیننســلی از زیرشــاخصهای توزیــع منصفانــۀ منابــع ،فرصتهــا و امکانــات براســاس
شایســتگیها ،توجــه بــه حــق منابــع و عوامــل تولیــد ،توجــه بــه حــق نسـلهای آتــی ،ســهمبری عوامــل
تولیــد براســاس اســتحقاقها و میــزان مشــارکت ،بازتوزیــع درآمــد و ثــروت و توجــه بــه وضعیــت رفــاه
جامعــه اســتفاده کردهانــد کــه در ادامــه از آن بــا عنــوان «شــاخص اول» یــاد شــده اســت.
جدول  .1معرفی شاخص منتخب اول
مفهوم عدالت

زیرشاخصهای شاخص اول

عدالت اقتصادی

سهمبری عوامل تولید براساس میزان مشارکت و استحقاق

عدالت اجتماعی
عدالت در حکمرانی

توجــه بــه حــق منابــع و عوامــل تولیــد توزیــع منصفانــۀ منابــع ،فرصتهــا و امکانــات براســاس شایســتگیها،
بهبــود رفــاه جامعــه ،توجــه بــه حــق نس ـلهای آتــی
بازتوزیع درآمد و ثروت

عدالت سیاسی

-

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

شاخص دوم

مرتضــی عزتــی ( )1393در مقالــۀ «تدویــن شــاخص ترکیبی عدالــت برپایۀ قانون اساســی جمهوری اســامی ایران
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و ســنجش آن طــی یــک دورۀ هشتســاله» ،بــه تحلیــل شــاخص عدالــت در ایـران بــا محــور قـرار دادن قانــون
اساســی کشــور ،زیرشــاخصهای عدالــت بهمعنــای برابــری ،عدالــت اقتصــادی ،عدالــت اجتماعی ،عدالت سیاســی
و عدالــت حقوقــی قضایــی بــا بهکارگیری برابری جنســیتی و بینمنطقـهای ،نــرخ بیــکاری ،تــورم ،آزادی اقتصادی،
فقــر انســانی ،آمــوزش ،بیمــه ،امنیــت اقتصــادی ،ســازمانهای حمایتــی ،شــمار جــرم ،خانوارهــای تکنفــره ،حــق
اعتـراض مــردم و پاسـخگویی 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 آنهــا در ایران
پرداختــه اســت کــه در ادامــۀ ایــن بررســی از آن بــا عنـوان «شــاخص دوم» یــاد شــده اســت.
جدول .2معرفی شاخص منتخب دوم
مؤلفۀ عدالت

زیرشاخصهای شاخص دوم

عدالت اقتصادی

نرخ بیکاری ،تبعیض بینمنطقهای ،تورم ،آزادی اقتصادی

عدالت اجتماعی

آموزش ،تبعیض جنسیتی ،بیمه و سازمانهای حمایتی ،فقر انسانی و خانوارهای تکنفره

عدالت سیاسی

حق اعتراض مردم و پاسخگویی دولت ،آزادی مطبوعات ،مشارکت در انتخابات و ثبات سیاسی

عدالت در حکمرانی

کنترل فساد ،امنیت اقتصادی ،شمار جرم ،نظام حقوقی و حق مالکیت ،نقش قانون و کیفیت مقررات
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شاخص سوم

ســیدنورانی و خانــدوزی ( )1395در مقالــۀ «معرفــی و محاســبۀ شــاخص ترکیبــی عدالــت اقتصــادی از منظــر
اســامی در ایــران» عدالــت را صرفـاً از جنبــۀ اقتصــادی آن ،بــا عناصــر حــق مالکیــت مشــروع (مــوارد نقــض
مالکیــت) ،حــق مبادلــۀ مشــروع (عــدم تعهــد بــه قراردادهــای مبادالتــی) ،حــق ســهمبری عادالنــه از تولیــد
(نســبت دســتمزد ســرانه بــه بهــرهوری نیــروی کار) ،حــق نیازمنــدان در امــوال عمومــی و خصوصــی (بهعنوان
نماگــر درصــد جمعیــت زیــر خــط فقــر) ،حــق دسترســی عموم بــه منابــع عمومــی (اختــاف بودجــۀ عمرانی
ســرانه در اســتانها) ،حــق نسـلهای آتــی از منابــع بیننســلی (ســهم صــادرات خامفروشــی منابــع طبیعــی
از کل صــادرات) و حــق اســتفادۀ بهینــه از امــوال (بهعنــوان نماگــر ســطح بهــرهوری کل عوامل تولید) بررســی
کردهانــد کــه در ادامــه از آن بــا عنــوان «شــاخص ســوم» یــاد شــده اســت.
جدول  .3معرفی شاخص منتخب سوم
مؤلفۀ عدالت

زیرشاخصهای شاخص سوم

عدالت اقتصادی

حق مبادله ،حق مالکیت ،حق سهمبری عادالنه از تولید

عدالت اجتماعی

حق دسترسی عموم به منابع ،حق نسلهای آتی از منابع،

عدالت سیاسی

حق نیازمندان در اموال

عدالت در حکمرانی

حق استفادۀ بهینه از اموال
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شاخص چهارم
خانــدوزی ( )1398نیــز در کتــاب طراحــی و بــرآورد شــاخص ترکیبــی عدالــت اجتماعــی در ایــران بــا
تأکیــد بیشــتر بــر بُعــد اجتماعــی در اقتصــاد ،بــا بررســی حوزههــای اقتصــادی ،تبــادالت اقتصــادی،
تعامــات اجتماعــی و حکمرانــی بــا بهکارگیــری زیرشــاخصهای توزیــع درآمــد و ثــروت (الگــوی
توزیــع درآمــد) ،فقــر (درآمــدی یــا قابلیتــی) ،بخشــی (عدالتهــای مضاعــف در بخشهــای اقتصــاد)،
شــاخصهای 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،
توزیــع درآمــد و نابرابــری ،آمــوزش ،ســامت و محیطزیســت در حــوزۀ اقتصــادی ،خانــواده ،انســجام
و امنیــت ملــی و عدالــت بیننســلی در حــوزۀ اجتماعــی و عدالــت قضایــی ،عدالــت سیاســی و مدنــی،
بودج ـهای و اداری در حــوزۀ حکمرانــی بــه بررســی موضــوع عدالــت پرداختــه کــه در ادامــه از آن بــا
عنــوان «شــاخص چهــارم» یــاد شــده اســت.
جدول  .4معرفی شاخص منتخب چهارم
مؤلفۀ عدالت

زیرشاخصهای شاخص چهارم

عدالت اقتصادی

فقر ،عدالت میانبخشی اقتصاد ،شاخص ترکیبی همسایه ،بازارها

عدالت اجتماعی

توزیع درآمد و ثروت ،عدالت بیننسلی ،تعامالت اجتماعی

عدالت سیاسی

محیطزیست

عدالت در حکمرانی

حکمرانی و قضایی

 .4روش تحقیق

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

ایــن تحقیــق از نــوع بنیــادی ،معیــار تحلیــل آن توصیفــی و در ســطح کالن اقتصــاد ایــران اســت.
هــدف تحقیــق بنیــادی در راســتای بهبــود و گســترش پژوهشهــا در زمینــۀ عدالــت اقتصــادی اســت.
تحلیــل محتــوای هریــک از شــاخصها برمبنــای دادههــای هریــک از پژوهشهــا و در دورۀ خــاص
مــورد بررســی هریــک انجــام شــده اســت.

 . 5یافتههای تحقیق؛ بررسی شاخصها
5ـ .1تحلیل مؤلفهها و زیر شاخصها
در ایــن بخــش بــه بررســی مؤلفههــای شــاخصهای ارائهشــده و مطابقــت آن بــا پایههــای
معرفیشــده در پژوهــش بــرای هریــک از شــاخصها پرداختــه شــده اســت .بدیــن منظــور ،از ایــن
پنــج مؤلفــه بهــره گرفتــه شــده« :عدالــت اقتصــادی» بهمعنــای رعایــت حقــوق و اســتحقاقها در
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رفتارهــا و روابــط اقتصــادی« ،عــدم تبعیــض» در امکانــات و فرصتهــای در دســترس افــراد« ،اولویــت
برقــراری عدالــت در ســطح فــردی»« ،انصــاف و همســانی بــا توجــه بــه تفاوتهــای افــراد» و «رعایــت
تســاوی در اســتحقاقهای متســاوی».
5ـ .2بررسی عناصر مشترک بین شاخصها
بــا توجــه بــه مفاهیــم و تعاریــف بیانشــده در ادبیــات ایــن پژوهــش ،محــور اصلــی مفهــوم عدالــت،
احقــاق حــق و نبــودن تبعیــض اســت .بــر ایــن پایــه ،عدالــت در مفهــوم برابــری نیســت؛ از ایــن رو در
بررســی زیرشــاخصهای برابــری ،بایــد مفهــوم حــق و اســتحقاق رعایــت شــود .زیرشــاخصهای حــق
ســهمبری عادالنــه از تولیــد ،حــق نیازمنــدان در امــوال عمومــی و خصوصــی ،حــق دسترســی عمــوم
بــه منابــع طبیعــی ،حــق نســلهای آتــی از منابــع بیننســلی ،سیاســت عدالــت مالیاتــی ،توزیــع
منصفانــۀ منابــع ،فرصتهــا و امکانــات ،توزیــع درآمــد و ثــروت ،رفــاه اقتصــادی ،مبادلــه و مصــرف،
آمــوزش ،ســامت ،عــدم تبعیــض جنســیتی ،عــدم تبعیــض بینمنطق ـهای ،امنیــت ،عدالــت سیاســی،
حــق اعتــراض و پاسـخگویی دولــت و عدالــت در بخشهــای اقتصــاد ازجملــه مــواردی هســتند کــه در
بررســی آنهــا بایــد بــه رعایــت اســتحقاق و برابــری فرصتهــا توجــه ویــژهای کــرد .برابــری فرصتهــا
بهمعنــای عــدم تبعیــض در امکانــات اولیــۀ در اختیــار افــراد در جامعــه اســت کــه موجــب اســتفادۀ
بهینــه از توانایــی افــراد و حرکــت بهســمت حداکثــر بهــرهوری از امکانــات موجــود جامعــه میشــود
و هرگونــه انحصــار ،امتیــازات ویــژه در بهرهمنــدی و محدودیتهــای قانونــی موجــب دور شــدن از
عدالــت میگــردد.
از میــان مؤلفههــای مــورد بررســی در شــاخصهای منتخــب ،رعایــت حــق ســهمبری از تولیــد،
توزیــع منابــع ،توزیــع درآمــد ،تخصیــص بودجــه ،مصــرف و برداشــت بیننســلی و تخصیــص منابــع بــه
بخشهــای مختلــف اقتصــاد مــواردی هســتند کــه در آنهــا تقســیم مســاوی بههیچوجــه مفهومــی
نداشــته و فقــط بــه مقــدار اســتحقاقها وابســته اســت.
درمــورد حــق ســهمبری از تولیــد مطابــق پایههــای علمــی اقتصــاد ،ســهم هــر فــرد در چرخــۀ
تولیــد بــه میــزان بهــرهوری و تولیــد نهایــی او بســتگی دارد و برخــاف برخــی دیدگاههــای تنــدرو،
هرگــز نــه از نظــر علمــی و نــه در هیــچ بخشــی از قــرآن کریــم ،توزیــع یکســان و پرداختــی بــه
ســربارهای اجتمــاع توصیــه نشــده اســت .همچنیــن در تخصیــص منابــع بیــن بخشهــای اقتصــادی،
برابــریِ تخصیــص جایگاهــی نــدارد و مطابــق بــا اصــول اولیــۀ علــم اقتصــاد ،بایــد تخصیــص بیشــتر بــه
بخشهایــی صــورت گیــرد کــه مزایــای تولیــد کشــور در آن باشــد و بهــرهوری بیشــتری در تولیــد آن
بــا توجــه بــه صرفههــا ،ویژگیهــا و مزایــای اقتصــاد کشــور وجــود داشــته باشــد.
درمــورد عدالــت در برداشــت و مصــرف بیننســلی منابــع نیــز ایــن مــورد صــادق اســت .در
برخــی منابــع تجدیدپذیــر ،بــا افزایــش برداشــت و هزینهکــرد در تولیــد مجــدد آنهــا میتــوان
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ظرفیــت تولیــد را افزایــش داد .منابــع جانشــینپذیر ،درصــورت عــدم برداشــت نســل فعلــی ،بــرای
نســلهای آتــی منفعتــی نخواهــد داشــت؛ امــا برداشــت و ســرمایهگذاری درآمــد حاصــل از فــروش
ایــن منابــع میتوانــد موجــب بهبــود بخشهــای دیگــر اقتصــاد و درصــورت لــزوم ،ایجــاد تکانــه بــرای
رشــد کشــور شــود .درمــورد منابــع تجدیدناپذیــر ،لــزوم تقســیم برداشــت آن و بهرهمنــدی نس ـلهای
مختلــف از ایــن منابــع و منافــع حاصــل از آن دارای اهمیــت اســت.
توزیــع درآمــد و ثــروت نیــز بایــد برپایــۀ اســتحقاقها باشــد و واحدهــا و بخشهــا ،متناســب
بــا اثــر و بهــرهوری خــود ،از درآمــد و ثــروت ســهم داشــته باشــند .عــدم ســهمبری واحدهــا ،بــه
میــزان اثــر آنهــا ،موجــب تضعیــف بخشهــای مؤثــر و کاهــش تــاش جامعــه در راســتای بهبــود
بهــرهوری میشــود .از ســوی دیگــر مطابــق آنچــه بیــان شــد ،نبایــد از تحلیــل وضعیــت حداقــل
معیشــتی نیــز دور مانــد .شــرایط زندگــی حداقلــی بــرای افــرادی کــه بــه هــر علتــی دچــار فقــر
هســتند ،بایــد فراهــم باشــد؛ ولــی عایــدی آنهــا نبایــد بهقــدری باشــد کــه موجــب رواج بیــکاری
و کاهلــی در جامعــه گــردد.
بــا توجــه بــه آنچــه ذکــر گردیــد ،معیارهــای ســرانه ،تقســیم برابــر ،ضریــب جینــی ،تخصیصهــای
برابــر و مشــابه آنهــا کــه یکنواختــی و یکســانی توزیعهــا را نشــان میدهــد ،در ایــن ســه دســته
پذیرفتــه نخواهــد بــود .پــس در تبییــن هرگونــه شــاخصی کــه دارای زیرشــاخصهای اینچنینــی
اســت ،بایــد از اینگونــه محاســبات دوری کــرد.
دســتۀ دیگــر زیرشــاخصهای مشــترک ،زیرشــاخصهای نظارتــی و قانونــی اســت کــه در
جوامــع مختلــف میــزان اثــر و نــوع آن متفــاوت اســت .در راســتای عدالــت اقتصــادی ،قانــون بایــد
بهگونــهای طراحــی و اجــرا شــود کــه امکانــات فعالیــت ،شــرایط شــکوفایی اســتعداد و امــکان
حضــور هریــک از واحدهــای اقتصــادی در هریــک از بخشهــا صرف ـاً محــدود بــه تمایــل ،انگیــزه و
توانایــی فــرد باشــد ،نــه اینکــه محدودیتهــای قانونــی در ســر راه فعالیــت اقتصــادی موجــب ازبیــن
رفتــن عدالــتشــود .کنتــرل فســاد ،حمایــت از حقــوق مالکیــت ،عــدم سوءاســتفاده از موقعیتهــا،
نبــو ِد رانــت ،نبــو ِد حــق و امتیــاز ویــژه و ســامت فضــای سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی را
میتــوان بــا تنظیــم شــاخصی بــا بررســی آمــار تعــداد مــوارد نقــض آنهــا ،نشــانگر عــدم کفایــت
قانــون یــا عــدم بازدارندگــی قانــون دانســت .درمــورد شــاخصههای حکمرانــی ،عدالــت سیاســی
و قضایــی ،پاســخگویی حکمــران ،حــق اعتــراض سیاســی مــردم ،آزادی مطبوعــات و اختصــاص
امــوال عمومــی بــه خــود نیــز میتــوان مــوارد نقــض را درنظــر گرفــت .افزایــش ایــن مــوارد در
کشــور بهمفهــوم بدتــر شــدن وضعیــت عدالــت و افــت شــاخص عدالــت خواهــد بــود .در ایــن مــورد،
شــاخصهای انتخابشــده جهــت بررســی نیــز ایــن توضیــح را پذیرفتــه و بررســی خــود را معطــوف
بــه آمــار فســاد و نقــض قانــون گزارششــده نمودهانــد؛ امــا مســئلۀ اصلــی در مطالعــۀ ایــن مــوارد
نــوع بررســی دادههــا ،نحــوۀ محاســبات و از همــه مهمتــر صحــت و قابــل اتــکا بــودن آمــار تعــداد
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نقضهاســت .همچنیــن میتــوان بــرای ایــن مــوارد از مؤلفههایــی بــا آمــار قابــل اتکاتــری اســتفاده
کــرد؛ ماننــد تعــداد تشــکلهای سیاســی دانشــجویی و میــزان فعالیــت آنهــا بهعنــوان شــاخصی
بــرای آزادی سیاســی ،تعــداد گروههــا و احــزاب فعــال در کشــور یــا تعــداد احــزاب تعطیلشــده،
شــمار مرگومیــر ناشــی از بیماریهایــی کــه تنهــا چنانچــه در دورههــای پایانــی دیــر تشــخیص
داده شــوند ،بــه مــرگ میانجامنــد ،تعــداد کــودکان بدسرپرســت و بیسرپرســت بیمــار بهعنــوان
شــاخصهای تأمینــی ســامت ،وضعیــت معیشــتی و ســامت کــودکان دهــک پاییــن درآمــدی
جامعــه ،میــزان بهرهمنــدی دهــک پاییــن درآمــدی از ســبد کاالی حداقلــی ،فقــدان منــع تهیــه و
مصــرف کاالهــای ضــروری و تعــداد محروممانــدگان از تحصیــل بهعلــت مشــکالت مالــی بهعنــوان
شــاخص عملکــرد توزیــع درآمــدی میتواننــد شــاخصهای واقعبینانهتــر بــا دادههــای قابــل
اتکاتــر جهــت بررســی باشــند.
دســتۀ پایانــی زیرشــاخصهای بررسیشــدۀ مشــترک در ایــن شــاخصها مربــوط بــه فقــر،
جهتگیــری منابــع جامعــه و نــوع اســتفاده از امــوال و داراییهاســت کــه بــا توجــه بــه فرهنــگ،
شــرایط و ویژگیهــای هــر جامعــه تعریــف متفاوتــی دارد .بــرای بررســی ایــن موضــوع در بیشــتر
پژوهشهــای انجامشــده در زمینــۀ فقــر ،یــا از تعریفــی بــرای خــط فقــر و ســنجش جامعــه
نســبت بــه آن خــط مفــروض ،یــا شــاخصی ترکیبــی بــرای فقــر از وضعیــت معیشــت ،ســبد
کاالهــای مصرفــی ،درآمــد و قابلیتهــا ،بازتوزیــع درآمــد در جامعــه ،نســبت درآمــدی دهــک اول
پردرآمــد بــه دهــک دهــم (کمدرآمــد) و نظیــر آن اســتفاده شــده اســت .بــا توجــه بــه تعاریــف
ذکرشــده در ایــن پژوهــش درمــورد عدالــت و بررســی فقــر از جنبههــای اقتصــادی ،اجتماعــی،
انســانی ،آموزشــی و فرهنگــی کــه هریــک بــه ســهم خــود بــر اقتصــاد اثرگذارنــد ،میتــوان
بررســی فقــر را نیازمنــد شــاخصی ترکیبــی و گســترده و الزمــۀ توجــه بــه حداقلهــای جامعــه در
تبییــن مفهــوم فقــر دانســت .مطابــق بــا آنچــه در ایــن پژوهــش بیــان شــد ،از آنجــا کــه در مســئلۀ
رعایــت اســتحقاق در عدالــت ،عــدم بهرهمنــدی برخــی و بهرهمنــدی برخــی بیشــتر از اثرشــان
در چرخــۀ درآمــد ملــی موجــب فقــر و همچنیــن ایــرادات سیســتم توزیــع درآمــد میشــود و
نمونــۀ فســاد اســت و بــا توجــه بــه اهمیــت بررســی آن ،بایــد درنظــر داشــت کــه ممکــن اســت
موجــب ایجــاد همبســتگی در مــدل و درنتیجــه عــدم توضیحدهندگــی شــاخص تعریفــی شــود.
از ســوی دیگــر برخــی تبعیضهــا موجــب فقــر میشــود کــه بهعلــت محــروم بــودن برخــی
واحدهــا یــا گروههــای جامعــه از امکانــات متناســب بــا تواناییهــای آنهاســت و رعایــت تســاوی
در اســتحقاقهای متســاوی را برهــم میزنــد و نابرخــورداری از آزادیهــای یکســان افــراد و
واحدهــای کشــور میتوانــد موجــب فقــر آموزشــی ،ســامت و ســایر انــواع فقــر گــردد .از ایــن رو
فقــر را میتــوان زیرشــاخص مهمــی در تبییــن مفهــوم عدالــت دانســت؛ هرچنــد در محاســبات
ســنجش و تحلیــل شــاخص مشــکالت فراوانــی را ایجــاد میکنــد ،نمیتــوان از آن در تحلیــل
عدالــت صرفنظــر کــرد.
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جدول  .5زیرشاخصهای مشترک
نزدیکی به حوزۀ تحت پوشش در عدالت

زیرشاخصهای مشترک

رعایــت حــق ســهمبری از تولیــد ،توزیــع منابــع ،توزیــع درآمــد،
تخصیــص بودجــه ،مصــرف و برداشــت بیننســلی و تخصیــص منابــع رعایت استحقاقها
بــه بخشهــای مختلــف اقتصــاد
عدالت در برداشت و مصرف بیننسلی منابع

انصاف و آیندهنگری

توزیع درآمد و ثروت

رعایت استحقاقها

زیرشاخصهای نظارتی و قانونی

عدم تبعیض و رعایت حقوق

فقر ،جهتگیری منابع جامعه و نوع استفاده از اموال و داراییها

رعایت انصاف و استحقاقها

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

5ـ .3تحلیل شاخصهای منحصربهفرد هریک از شاخصها

عالوهبــر مشــترکات بیــن شــاخصهای منتخــب در ایــن پژوهــش کــه مــوارد اساســی و زیرشــاخصههای
همهپذیــر در اقتصــاد بــرای مفهــوم عدالــت را بیــان میکننــد ،هریــک از ایــن شــاخصها در برخــی
زیرشــاخصها ،نــوع محاســبه ،بررســی و تحلیــل نتایــج ،یکتــا و منحصــر هســتند .در ایــن بخــش از
پژوهــش ،زیرشــاخصهای معرفیشــدۀ منحصــر بــه هــر شــاخص بررســی و ســپس در بخشهــای
بعــدی نتایــج و محاســبات هریــک ذکــر شــده اســت.
در شــاخص منتخــب اول (شــاکری و دیگــران ،)1398 ،ویژگــی خــاص مــورد بررســی در
ایــن پژوهــش ،توجــه بــه زیرشــاخص توزیــع منصفانــۀ منابــع ،فرصتهــا و امکانــات براســاس
شایســتگیها و مؤلفــۀ عدالــت دروننســلی و بیننســلی اســت .در ایــن مــورد ،عبــارت
شایســتگیها مشــکالت متعــددی را در تعریــف بهوجــود مــیآورد .هرچنــد کــه در تعریــف آن
ســعی کردهانــد شایســتگی را معــادل اســتحقاق بداننــد ،از آنجــا کــه در جوامــع بهطــور معمــول
افــراد خــود را شایســتهتر از دیگــران میداننــد ،تعریــف شایســتگی بهعنــوان مفهــوم ذهنــی
افــراد ،در جوامــع مختلــف ،متفــاوت اســت و لزوم ـاً همــان مفهــوم رعایــت اســتحقاقها را نــدارد.
اگرچــه ایــن تعریــف بــا تلفیــق بــا مفهــوم ســهمبری بــه میــزان اثــر و نقشآفرینــی در تولیــد
ملــی و ارزشآفرینــی میتوانــد مؤثرتــر و روشــنتر باشــد ،بهعلــت نزدیکــی بــا توزیــع درآمــد
و حــق منابــع و عوامــل تولیــد ،میتواننــد همبســتگی زیــادی بــا هــم داشــته باشــند و شــاخص
تعریفــی را بــا مشــکل و نتیجــۀ آن را بــا تردیــد مواجــه کننــد .عالوهبــر ایــن ،در تبییــن عدالــت
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بیننســلی ،بیــان عــدم مزیــت نســلها بــر هــم در بهرهمنــدی از منابــع نســبت بــه هــم ،ایــن
موضــوع را مشــابه حــق اســتفادۀ یکســان نمــوده کــه طبــق آنچــه پیشتــر نیــز در ایــن مقالــه
بیــان شــد ،در راســتای توســعۀ مزیــت اســتفاده در دورههــای مختلــف میتوانــد متفــاوت باشــد
و از ایــن رو از نظــر اقتصــادی درعمــل ،دورههــا و نســلهای مختلــف میتواننــد در اســتفاده و
بهرهبــرداری از منابــع نســبت بــه هــم مزیــت داشــته باشــند .پــس ایــن مســئله درواقــع از پایــۀ
مســتحکم علمــی اقتصــاد در برخــی مــوارد برخــوردار نیســت.
جدول  .6زیرشاخصهای خاص شاخص اول
شاخص اول
زیرشاخصهای خاص

نزدیکی به حوزۀ تحت پوشش در عدالت

توزیع منصفانۀ منابع ،فرصتها و امکانات براساس شایستگیها

رعایت استحقاقها و عدم تبعیض

عدالت دروننسلی

انصاف ،عدم تبعیض و رعایت حقوق و اولویت فردی

عدالت بیننسلی

انصاف ،عدم تبعیض و رعایت حقوق

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

در شــاخص منتخــب دوم (شــاخص ترکیبــی عدالــت برپایــۀ قانــون اساســی ایــران) عزتــی
( )1393عــدم تبعیــض از لحــاظ جنســیتی و بینمنطقــهای ،مفهــوم اســتحکام خانــواده در
عدالــت اجتماعــی ،حــق اعتــراض مــردم و پاســخگویی دولتــی ،آزادی و مشــارکت ،ثبــات
سیاســی بهعنــوان عدالــت سیاســی و کیفیــت مقــررات را منحصــرا ً در شــاخص خــود بررســی
کــرده اســت .درمــورد تبعیــض محــدود بــودن معیــار بــه دو مــورد ،ساد هســازی مســئله را
نشــان میدهــد؛ امــا مطابــق آنچــه پیشتــر گفتــه شــد ،بهعلــت اهمیــت نبــو ِد تبعیــض در
رعایــت اســتحقا قها کــه بخــش اصلــی مفهــوم عدالــت اســت ،میتــوان ایــن زیرشــاخص را
بــا مؤلفههــای بیشــتری نیــز ،عالو هبــر آنچــه در ایــن شــاخص و ســایر شــاخصهای منتخــب
ارائــه شــده ،محاســبه کــرد .هرگونــه عــدم دسترســی بــه امکانــات اولیــۀ همســان در شــرایط
مشــابه را میتــوان نمــاد تبعیــض درنظــر گرفــت .هرچنــد کاربســت ایــن تعریــف در پژوهــش
آســان نیســت و بهناچــار بایــد برخــی نمادهــا را بــرای ایــن مــورد درنظــر گرفــت ،معیارهایــی
نظیــر محدودیتهــای کســبوکار ،امتیــازات انحصــاری ،نــژادی ،قومــی ،مذهبــی و گروهــی ،و
ســهم گرو ههــای خــاص در بیتالمــال و بودجــۀ دولــت را میتــوان در ایــن مــورد لحــاظ کــرد
کــه در ادامــه ذکــر شــده اســت.
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جدول  .7زیرشاخصهای خاص شاخص دوم
شاخص دوم
زیرشاخصهای خاص

نزدیکی به حوزۀ تحت پوشش در عدالت

عدم تبعیض جنسیتی و بینمنطقهای

رعایت استحقاقها

استحکام خانواده

اولویت فرد ،رعایت حقوق و استحقاقها

عدالت اجتماعی

اولویت فرد و رعایت حقوق

حق اعتراض مردم و پاسخگویی دولتی و آزادی و مشارکت

رعایت حقوق ،انصاف و عدم تبعیض

ثبات سیاسی بهعنوان عدالت سیاسی

انصاف و عدم تبعیض

کیفیت مقررات

رعایت حقوق و عدم تبعیض

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

در شــاخص ســوم (شــاخص ترکیبــی عدالــت اقتصــادی) کــه ســیدنورانی و خانــدوزی ( )1395بیشــتر بــر
اقتصــادی بــودن تمــام مؤلفههــا تمرکــز دارنــد ،حــق بهینــۀ اســتفاده از امــوال ،بهعنــوان نماگر ســطح بهــرهوری
کل عوامــل تولیــد ،و حــق نیازمنــدان در امــوال عمومــی و خصوصــی ،بهعنــوان نماینــدۀ درصــد جمعیــت زیــر
خــط فقــر ،ویژگــی منحصربهفــرد آن اســت .هرچنــد در آموزههــای دینــی و بهخصــوص در قــرآن ،حــق معــادل
ســهم فقــرا در امــوال آمــده ،ولــی بهعلــت شــرایط ســخت بررســی ایــن ســهم و مطابــق آنچــه پیشتــر در ایــن
پژوهــش بیــان شــد ،همــۀ افــراد بایــد از حداقــل معیشــت و حقــوق زندگــی برخــوردار باشــند؛ امــا ایــن مســئله
نبایــد تــوازن اســتحقاق دریافتیهــا براســاس ارزش در تولیــد ملــی را برهــم زنــد یــا موجــب رواج کاهلــی و
حق
بیــکاری در جامعــه گــردد .از ســوی دیگــر در احــکام اســتفاده در اســام ،صاحبــان حــق تــا زمانــی صاحــب ِ
اســتفادهاند کــه اســتفادۀ صحیــح نماینــد .ایــن موضــوع کنــار قوانیــن حمایــت از حقوق مالکیــت اســت و توزیع
درآمــد برمبنــای اســتحقاقها تــا حــدودی تعریــف معیــاری بــرای آن را پیچیــده میکنــد و نمیتــوان به ســطح
بهــرهوری تنهــا بهمنزلــۀ شــاخصی جامــع در ایــن موضــوع نگریســت.
جدول  .8زیرشاخصهای خاص شاخص سوم
شاخص سوم
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نزدیکی به حوزۀ تحت پوشش در عدالت

حق بهینۀ استفاده از اموال

رعایت حقوق و استحقاقها

حق نیازمندان در اموال

انصاف ،اولویت فرد و عدم تبعیض
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در شـ�اخص چهـ�ارم (شـ�اخص ترکیبـ�ی عدالـ�ت اجتماعـ�ی در ایـ�ران) ،خانــدوزی ( )1398علیرغــم عنــوان
عدالــت اجتماعــی ،بیشــتر مؤلفههای محاســبۀ خــود را اقتصادی انتخــاب کــرده و تأثیر و پیامدهــای اقتصادی
را بررســی نمــوده اســت .ویژگــی مهــم ایــن شــاخص لحــاظ کــردن وضعیــت بازارها ،محیطزیســت ،انســجام و
امنیــت ملــی و عدالــت در حــوزۀ حکمرانــی بــا مؤلفههــای بودجـهای ،اداری ،سیاســی و مدنــی اســت .مســئلۀ
بررســی اداری ،سیاســی و مدنــی مشــابه محاســبات ســایر شــاخصها در زیرشــاخصهای قضایــی و سیاســی
اســت کــه بیــان دیگــری از آن اســت .توجــه بــه ســاختار بازارهــا و محیطزیســت ب هنظــر ویژگــی مهمــی
ن کار
اســت ،ولــی بهعلــت کلیــت بررســی ،بایــد بــرای آنهــا زیرشــاخصهایی تعریــف کــرد کــه درواقــع ایـ 
آن را شــبیه بــه زیرشــاخصهای دیگــر میکنــد و ایــن نزدیکــی ممکــن اســت عامــل ایجــاد همبســتگی نیــز
باشــد .امــا از آنجــا کــه مطابــق تعاریــف ،در مفهــوم عدالــت حــق صرفـاً محــدود بــه انســانها نیســت و تمــام
موجــودات را دربــر میگیــرد ،بررســی عدالــت در حــوزۀ محیطزیســت بســیار حائــز اهمیــت اســت و محاســبۀ
آن بــه واقعیتــر شــدن و شــمول شــاخص معرفیشــده کمــک میکنــد .در حــوزۀ تخصیــص بودجــه نیــز،
همانطــور کــه پیشتــر در ایــن پژوهــش بحــث شــد ،دادههــای 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 مؤلفههــای مهــم در تبییــن شــاخص عدالــت اســت.
شاخص چهارم

جدول  .9زیرشاخصهای خاص شاخص چهارم
زیرشاخصهای خاص

نزدیکی به حوزۀ تحت پوشش در عدالت

وضعیت بازارها

عدم تبعیض ،اولویت فرد و رعایت حقوق

محیطزیست

عدم تبعیض و رعایت حقوق و استحقاقها

انسجام و امنیت ملی

عدم تبعیض ،رعایت حقوق

عدالت اداری ،سیاسی و مدنی

عدم تبعیض ،رعایت حقوق

تخصیص بودجه

عدم تبعیض

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

 .6نتیجه

در راســتای بهبــود ،واقعیتــر کــردن ،جامعیــت و مطابقــت بیشــتر شــاخص عدالــت بــا تعاریــف علمــی،
اســامی و قانونــی بهمنظــور کاربردیتــر شــدن شــاخص بــرای بررســی وضعیــت ایــران ،بــا توجــه بــه
آنچــه در ایــن پژوهــش بیــان شــد ،دوری از مفهــوم برابــری و نزدیکــی بــه مفهــوم عدالــت براســاس
رعایــت اســتحقاقها و بهرهمنــدی از فرصتهایــی کــه حــق افــراد باشــد ،چــه از منظــر قانونــی و چــه
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از منظــر علمــی و اســامی ،پســندیدهتر و واقعگرایانهتــر اســت .درمــورد ایــن موضــوع ،بــرای نمونــه
ـودن حــق و امــکان تأســیس مهدکــودک بــرای تمــام افــراد دارای تخصــص ،ســامت روان
روال و رویــه بـ ِ
بــودن ایــن حــق و امــکان بــرای
و تواناییهــای متناســب بــا کار و عــاری از سوءپیشــینه ،و ممنــوع
ِ
افــراد بیتخصــص و ســابقهدار ،دراصــل خــاف برابــری و مطابــق عدالــت اســت .هرچنــد کــه در ایــن
مــوارد ،بایــد از انحصــاری شــدن بازارهــا و ایجــاد حقــوق انحصــاری توســط افــراد بــه بهانههــای مختلــف
جلوگیــری کــرد .بــرای نمونــه فراینــد داروســازی عملــی تخصصــی و نیازمنــد مجوزهــای الزم اســت ،امــا
کار داروفروشــی و مدیریــت داروخانــه ،بهعنــوان یــک بنــگاه اقتصــادی ،بــه تخصــص دارویــی و پزشــکی
نیــازی نــدارد؛ امــا طــی دورههــای مختلــف ،کمکــم بهدلیــل نفــوذ نظــام پزشــکی ،اینچنیــن حقــوق
انحصــاری در کشــور کــه موجــب دور شــدن بازارهــا از شــرایط رقابــت شــده و در تضــاد بــا عدالــت اســت،
رواج یافتــه اســت .پــس بــرای بررســی دقیقتــر مفهــوم عدالــت و نماگــری بهتــر بایــد ایــن مســئله را در
فراینــد شاخصســازی ،بهویــژه در انتخــاب زیرشــاخصها ،درنظــر گرفــت.
از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه تعریــف رعایــت اســتحقاق در عدالــت ،بیــان یکنواختیهــای توزیــع و
تخصیــص نیــز نمیتوانــد معیــار خوبــی باشــد .بهتــر اســت از تحلیلهــای ســرانۀ ســاده پرهیــز شــود و
تخصیــص و توزیــع وزندار محاســبه شــود؛ بــه ایــن صــورت کــه تخصیــص بیشــتر بــه بخشهــای دارای
مزیــت بیشــتر صــورت گیــرد و توزیــع مایــل بــه بخشهایــی بــا اثرگــذاری بیشــتر در جریــان تولیــد ملــی
باشــد تــا مطابقــت بیشــتری بــا تعریــف معیــار عدالــت جمعبندیشــده در ایــن بررســی داشــته باشــد.
همچنیــن میتــوان در بخــش سیاســی از مؤلفههــای بــا آمــار قابــل اتکاتــری اســتفاده کــرد؛
ازجملــه تعــداد تشــکلهای سیاســی و احــزاب ،میــزان فعالیــت و آزادی فعالیــت آنهــا ،تعــداد احــزاب
تعطیلشــده ،نبــو ِد منــع تهیــه و مصــرف کاالهــای ضــروری ،تعــداد محروممانــدگان از تحصیــل
بهعنــوان شــاخص عملکــرد ایجــاد فرصتهــای عادالنــه میتواننــد موجــب کاهــش دسترســی
بــه موضوعــات علمــی ،منابــع روز دانــش و درنتیجــه فقــر آموزشــی جامعــه شــوند .همچنیــن نــوع
سیاســتهای محدودکننــدۀ مبــادالت بانکــی در عرصــۀ بینالمللــی میتوانــد بهدلیــل عــدم
دسترســی ،موجــب فقــر در زمینههــای دیگــر شــود؛ بهویــژه در زمینههــای ســامت ،آمــوزش و
تکنولــوژی کــه فراهمآورنــدۀ فقــر در زمینههــای دیگــر نیــز میگــردد و از راه فقــر ،عدالــت را
تضعیــف میکنــد و شــاخص آن را کاهــش میدهــد.
دربــارۀ شــاخص فقــر نیــز میتــوان گفــت از آنجــا کــه در مســئلۀ رعایــت اســتحقاق در عدالــت،
عــدم بهرهمنــدی برخــی و بهرهمنــدی برخــی بیشــتر از اثرشــان در چرخــۀ درآمــد ملــی موجــب فقــر
و همچنیــن ایــرادات سیســتم توزیــع درآمــد میشــود و نمونــۀ فســاد اســت و بــا توجــه بــه اهمیــت
بررســی آن ،بایــد درنظــر داشــت کــه ممکــن اســت موجــب ایجــاد همبســتگی در مــدل و درنتیجــه
عــدم توضیحدهندگــی شــاخص تعریفــی شــود .از ســوی دیگــر برخــی تبعیضهــا پدیدآورنــدۀ فقــر
اســت کــه بهعلــت عــدم دسترســی برخــی واحدهــا یــا گروههــای جامعــه بــه امکانــات متناســب
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پاییز  .1400دورۀ  .9شمارۀ 3

بــا تواناییهــای آنهــا بــوده و رعایــت تســاوی در اســتحقاقهای متســاوی را برهــم زده اســت.
نابرخــورداری از آزادیهــای یکســان افــراد و واحدهــای یــک کشــور میتوانــد موجــب فقــر آموزشــی،
ســامت و ســایر انــواع فقــر گــردد .از ایــنرو فقــر را میتــوان زیرشــاخص مهمــی در تبییــن مفهــوم
عدالــت دانســت .هرچنــد میتوانــد در محاســبات ســنجش و تحلیــل شــاخص مشــکالت فراوانــی را
ایجــاد کنــد ،نمیتــوان در تحلیــل عدالــت از آن صرفنظــر کــرد.
جدول  .10زمینههای زیرشاخصهای جدید
زمینههای عدالت

زیرشاخصهای جدید

تعریف و پایه

دوری از مفهــوم برابــری و نزدیکــی بــه مفهــوم عدالــت براســاس رعایــت اســتحقاقها
و بهرهمنــدی از فرصتهایــی کــه حــق افــراد باشــد

رعایت استحقاقها

بهکارگیری زیرشاخصهای وزندار و دوری از معیارهای همسانی و یکنواختی

عدالت سیاسی

آزادی فعالیت به مفهوم تعمیمیافتۀ آن و وجود فرصتهای عادالنه

فقر

توزیع براساس استحقاق و سهمبری وزندار به وزن نقش در تولید

سالمت

سهولت دسترسی بموقع در زمان نیاز

عدالت قضایی و حکومتی

عدم تبعیض ،شفافیت و سیاستهای محدودکننده

آموزشی

عدم دسترسی به منابع آموزشی

اجتماعی

نوع طبقهبندی جامعه

شکل  .2الزمههای مبنایی عدالت معرفیشده در پژوهش
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تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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بــا توجــه بــه اهمیــت عدالــت و شــاخص آن جهــت تبییــن و بررســی وضعیــت موجــود و
برنامهریــزی آتــی ،پژوهشهــای انتخابــی در ایــن پژوهــش شــاخصهای ارزنــد ه و قابــل توجهــی
هســتند .شــاخص اول (شــاکری و دیگــران )1398 ،دورتریــن شــاخص از واقعیــت اســت و بــا اســتفاده
از مفهــوم برابــری از معنــای عدالــت دور شــده اســت .البتــه در بخــش توجــه بــه توزیــع منصفانــه
براســاس شایســتگیها و ورود ایــن معیــار بــه شــاخص ،گام مؤثــری در تبییــن شــاخصهای عدالــت
در ایـ�ران برداشـ�ته اسـ�ت .شـ�اخص دوم (عزتــی )1393 ،از نظــر ورود عــدم تبعیضهــا و عدالــت
سیاســی در بررســی ،گام مؤثــر خــود را در توســعۀ شــاخص عدالــت در ایــران برداشــتهاســت .شــاخص
ســوم (ســیدنورانی و خانــدوزی )1395 ،بنابــه تعریــف بســیار وابســتۀ خــود در راســتای برابــری و
یکســانی حقــوق و ســهمها ،نتایــج دور از واقعــی ارائــه نمــوده ،ولــی بــا ورود حــق اســتفادۀ بهینــه
از امــوال گام مؤثــری را در تبییــن شــاخصهای فقــر در ایــران برداشــته اســت .شــاخص چهــارم
(خانــدوزی ،)1398 ،بــا اســتفاده از مؤلفههــای محیطزیســت ،امنیــت ملــی و بررســی بازارهــا ،گام
مؤثــری در ســاخت شــاخصهای عدالــت در ایــران بــوده اســت ،ولــی از جهــت تعــدد متغیرهــای
تعریفشــده موجــب ایجــاد همبســتگی بیــن اجــزای شــاخص شــده و همچــون ســایر شــاخصها
دارای ویژگیهــای برابــری و نــه عدالتمحــور اســت.
بــا توجــه بــه نتایــج بررســیها در پژوهــش حاضــر و همچنیــن مقایســۀ نتایــج شــاخصها بــا
نظرســنجی انجامشــده ،ایــن شــاخصها دارای مزایایــی هســتند؛ ولــی میتــوان در پژوهشهــای
آتــی در ایــن زمینــه ،شــاخصهایی ســاخت کــه منطبقتــر بــر تعریــف عدالــت و نماگــر دقیقتــری
از وضعیــت ،چگونگــی و رونــد عدالــت در کشــور باشــد.
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