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  21 -51، صص 1391بهار و تابستان  -سال چهارم، شماره دومتخصصی مطالعات اقتصاد اسالمی  - دوفصلنامه علمی

  ايایرانی پیشرفت منطقه -اسالمی الگوي 
  )ریزير مفهوم، فرآیند و چارچوب برنامهاي بمقدمه(

  15/12/90: تاریخ دریافت           یله عبدالملکحجت ا
  23/03/91: رشیپذ خیتار

 چکیده
ات زمانی و مستلزم توجه به جزئیات و اقتضائ، تحقق اهداف پیشرفت و عدالت

ایرانی  - مکانی این مفاهیم است؛ ضرورتی که باعث شد تدوین الگوي اسالمی
بی شک از محورهاي مهم . قرار گیردت در دستور کار مدیریت ارشد نظام پیشرف

مکانی  هايویژگی و مقتضیات این الگو، توجه به ابعاد فضایی پیشرفت و عدالت و
ر مفهوم، ب ايهدر پژوهش حاضر مقدم. و افرازهاي جغرافیایی کشور است هاپاره

اي ارائه هایرانی پیشرفت منطق - ریزي در الگوي اسالمیفرآیند و چارچوب برنامه
هاي نظري و گویی به دو سوال مطرح شده در حوزهدر تالش براي پاسخ. گردید

 در مبانی پیشرفت اسالمی ايهجایگاه مفهوم پیشرفت منطق کاربردي در تشریح اوال
 - پیشرفت اسالمی ايهریزي در الگوي منطقایرانی و ثانیا اصول و فرآیند برنامه -

، ايهپیشرفت منطقایرانی  - اسالمی الگوي ) این نتایج حاصل شد که الف ایرانی
گیري صاد مناطق کشور، هم راستا با جهت چارچوبی براي تعیین مسیر حرکت اقت

و معیارهاي  ايهلی پیشرفت و مبناي آن نظریه عدالت اقتصادي منطقم - اسالمی
 ايهو بین منطق ايهکلی آن، تحقق عدالت توزیعی و تخصیصی در سطوح منطق

را ) در ابعاد اقتصادي( ايهپیشرفت منطقایرانی  -اسالمی اهداف الگوي ) ب. است
ارتقاء دانش و فنآوري و توان در چهار عنصر افزایش تولید، ارتقاء بهره وري، می

به منظور کاربردي سازي بیشتر، اهداف عدالت ) ج. خالصه نمودمی ارتقاء رفاه عمو
را  ایرانی - در الگوي اسالمی ايهو یا همان ابعاد پیشرفت منطق ايهاقتصادي منطق

اجزاي ) د. ح نمودباز توضی ايهتوان در قالب بیان جدیدي از مفهوم رفاه منطقمی
اساس مطالعات مربوط به  برایرانی  - اسالمی پیشرفت  ايهالگوي منطق عملکردي

ي هاوضعیت موجود منطقه در خصوص معیارها و سطوح رفاهی فوق، تحلیل
ي هاي منعبث از کمبود امکانات و آسیبهاآسیب شناختی در دو حوزه آسیب

 . گیردمیمنبعث از ناکارآمدي فرآیندها صورت 
  واژگان کلیدي
اي، عدالت ریزي منطقهاي، برنامهالمی ایرانی پیشرفت، پیشرفت منطقهالگوي اس

  توزیعی، عدالت تخصیصی
                                                        

  ع(ر دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد، دانشگاه امام صادقاستادیا(      abdolmaleki@isu.ac.ir  
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  مقدمه

ارتقاء سطح رفاه و وضعیت معیشت افراد جامعـه، از  می توسعه اقتصادي به معناي عمو
ن عامـل در مـدیریت کـالن    ه ایجایگا. ي اساسی مدیران جوامع بوده و هستهادغدغه

ي مختلـف ایـن علـوم و ارائـه     هاموجب توجه اندیشمندان حوزه اقتصادي و اجتماعی
  . نظریات متعدد در تبیین مفهوم و تصریح عوامل موثر بر آن در ادوار مختلف بوده است

ر ایـران مـورد   با وجود اینکه مبحث توسعه اقتصادي در ادوار مختلف تاریخ معاص
عنوان دهه پیشرفت و عدالت با می گذاري دهه چهارم انقالب اسالتوجه بوده است، نام

نقطـه عطفـی در حـوزه نظـري و     ) مدظله العـالی (می از سوي رهبر معظم انقالب اسال
ایشان در بیانات مختلـف  . به اصطالح توسعه در کشور ایجاد نمودریزي برنامهکاربردي 

به تشریح موضوعات و جوانب پیشرفت از جمله مفهوم، مبانی، اصول، فرآیند، موانع و 
نامگذاري این دهه به عنوان دهه پیشرفت و عدالت را  معظم له علت 1.ت پرداختندالزاما

نده در ایران براي پیشرفت و ه آیدانند که در دهمی »هاي بسیار وسیع و عظیمیآمادگی«
یک حرکت پرشتاب و بزرگی  ملت، آماده«ه ایشان از دیدگا. عدالت به وجود آمده است

هـاي قبـل، ایـن امکـان بـا ایـن        یزي کـه در دهـه  به سمت پیشرفت و عدالت است؛ چ
  2.»گستردگی براي ملت فراهم نبود

می در تاسـیس مفهـوم الگـوي بـو    ) مدظلـه العـالی  (در نظریه مقام معظم رهبـري  
و تفاوت  ی اسالم به عنوان مبناي پیشرفتو معرف پیشرفت، سازگاري اسالم با پیشرفت

وز شکاف طبقاتی، تحمیـل حاکمیـت،   در این دیدگاه بر. مفهوم پیشرفت با توسعه است
ي اجتماعی هاانحطاط اخالقی، دوري از معنویت، نبود امنیت اخالقی و اجتماعی، نظام

سـاالري واقعـی از پیامـدهاي     ناموفق، نبود عدالت اجتماعی، آزادي بیان واقعی و مردم
زوم این اساس بر اهمیت و ل بر). 1389یاوري و همکاران، (الگوي غربی توسعه هستند 

  . نمایندمیبازشناسی و طراحی مدل بومی پیشرفت تاکید 
، و نیز تحقق اهداف پیشرفت و عدالتمی و طراحی مدل بومی اما بازشناسی مفهو

بـدین جهـت و   . ات زمانی و مکانی این مفاهیم استمستلزم توجه به جزئیات و اقتضائ
ر دستور کار مدیریت ت دپیشرفایرانی  -اسالمی در راستاي اهداف فوق، تدوین الگوي 

بی شـک از محورهـاي مهـم ایـن     . قرار گرفته است ارشد نظام با محوریت قوه اجرایی
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و  هـا و مقتضیات مکانی پاره هاالگو، توجه به ابعاد فضایی پیشرفت و عدالت و ویژگی

 بدین جهت بخشی از الگوي جامع پیشرفت اسـالمی . افرازهاي جغرافیایی کشور است
  . آن خواهد بود ايهمنطق ایرانی، زیربخش -

بـر مفهـوم، فرآینـد و     ايهبا توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر به عنوان مقدمـ 
انجـام و نتـایج آن    ايهپیشرفت منطقایرانی  -اسالمی در الگوي ریزي برنامهچارچوب 

سوال : ري و کاربردي مطرح استي نظهادر این راستا، دو سوال در حوزه. شودمیارائه 
 -اسالمی در مبانی پیشرفت  ايهبه لحاظ نظري، جایگاه مفهوم پیشرفت منطق اینکهاول 

با توجـه بـه    و سوال دوم اینکهچیست و معیارهاي تحلیل و بررسی آن کدامند؟ ایرانی 
در ایـن  ریـزي  برنامـه ایرانی، اصول و فرآینـد   - اسالمی ايهمبانی نظري پیشرفت منطق

تواند عالوه بر کمک بـه شناسـایی   مین دو سوال ه ایراستا چگونه خواهد بود؟ پاسخ ب
پیشرفت، در جهت دهی کلی ایرانی  -اسالمی تر الگوي جامع هاي عمقیجوانب و الیه
جهت پیشرفت مناطق کشور و تحقق اهداف اقتصادي انقـالب  ریزي برنامهرویکردهاي 

  . موثر باشد هم راستا با نظریه اقتصاد اسالمیاسالمی 
ر اجمـالی  به طوایرانی  -اسالمی اله و در قسمت بعد، مفهوم پیشرفت در ادامه مق

وم، مبانی عدالت اقتصادي به عنوان شالوده نظري الگوي در قسمت د. مطرح شده است
پیشرفت و معیارهاي ارزیابی آن مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتـه      ایرانی  -اسالمی 

مبتنـی بـر نظریـه     ایرانـی  - اي پیشـرفت اسـالمی  هچارچوب نظري الگوي منطق. است
، اصول و چهارم م مقاله ارائه شده و در قسمتر قسمت سود ايهعدالت اقتصادي منطق

و ایرانـی آن ارائـه گردیـده    می در الگوي اسال ايهپیشرفت منطقریزي برنامهفرآیندهاي 
ي تحقیـق، پیشـنهادات سیاسـتی و    هـا بندي یافتهنیز ضمن جمعدر قسمت پنجم . است

  . مطالعاتی تحقیق ارائه شده است

  مفهوم پیشرفت در الگوي اقتصاد اسالمی. 1

و ) مدظلـه العـالی  (تاسیسی توسط مقام معظم رهبري می مفهوم پیشرفت به عنوان مفهو
ایـن مضـمون   . جزئی از اندیشه و الگوي اقتصاد اسالمی، متضمن معنایی عمیـق اسـت  

و ابعادي از جمله تولیـد ثـروت   ) به لحاظ مادي و معنوي(هایی جامع مشتمل بر محور
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ملی، پیشرفت در دانش و فنآوري، اقتدار ملـی و عـزت بـین المللـی، رشـد اخـالق و       
معنویت، ارتقاي امنیت اجتماعی و اخالقی، ارتقاي بهره وري، قانون گرایـی و انضـباط   

حفـظ و ارتقـاي وحـدت و    اجتماعی، رشد سیاسی، مسئولیت پـذیري، رفـاه عمـومی،    
 ).1389یاوري و همکاران، ... (انسجام ملی و 

با در نظر داشتن مفهوم فوق، تعارض نظري دانش اقتصـاد متعـارف در خصـوص    
بـه نظریـه   ) تسـاوي در برخـورداري  (و عدالت ) حداکثرسازي تولید(یی هاي کارامقوله
سـالمی، پیشـرفت و   در اندیشـه اقتصـاد ا  . کنـد میپیشرفت و عدالت سرایت نمی اسال

مقام معظم رهبري نیز در بیانات خـود بـر   . عدالت دو مفهوم مرتبط و هم جهت هستند
   3.کنندمیپیشرفت توام با عدالت تاکید 

شود، بدین معنا کـه  میدر الگوي اقتصاد اسالمی، پیشرفت در سایه عدالت محقق 
نتیجـه اسـتفاده   پیشـرفت  . سـازد مـی عدالت شرایط را براي پیشرفت حداکثري فـراهم  

. ي تولید و در نتیجه تحقق حداکثر بهره وري در محیط اقتصادي استهاعادالنه از نهاده
در قسـمت بعـد،   . اسـت می ن دیدگاه، عدالت اقتصادي شالوده پیشرفت اسـال ه ایبر پای

لت اقتصادي، الگوي پیشرفت اسالمی به عنوان مضـمون  ضمن تحلیل مفهوم نظري عدا
  . گیردمیث و تجزیه و تحلیل قرار مورد بحعملیاتی آن 

  ایرانی پیشرفت -عدالت اقتصادي و الگوي اسالمی . 2

  عدالت اقتصادي در ادبیات اقتصاد اسالمی. 2-1

  مفهوم کلی عدالت. 1- 2-1

هاي متفاوت و فراوانـی درخصـوص آن وجـود    کلی است که برداشتمی عدالت، مفهو
. ها در ادوار مختلف دچار تحـوالت و تغییراتـی نیـز گردیـده اسـت     این برداشت. دارد

اندیشمندان علوم اجتماعی و انسـانی، از دوران پـیش از یونـان باسـتان تـا بـه امـروز،        
تـا   551(در چین باسـتان  . اندخصوص معناي این کلمه ارائه نمودهتقریرات فراوانی در 

و چنـدي بعـد،   » مردم از فرمانروا اطاعت«و » درستکاري«، عدالت به مفهوم .)م.ق 479
عدالت را به .) م.ق 347تا  427(افالطون . رفته استمیبه کار  »ملکه احترام به سایرین«

و هماهنگی اجتماعی بـه کـار بـرده    ) روانی(، هماهنگی فردي »با فضیلت بودن«معناي 
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 »روي برابـري و میانـه  «عدالت بـا مفهـوم   .) م.ق 322تا  364(در دیدگاه ارسطو . است

، به مفهوم »فضیلت«و » عدالت در قضاوت«می از جمله در انجیل مفاهی. شودمیتعریف 
ساماندهی درست همه چیـز  «عدالت را .) م354-430(ن آگوستی. اندعدالت گره خورده

نه عصـر مدرنیتـه   در آسـتا  .)م1588-1679( بزها توماس. کندمیتعریف  »بر مبناي عقل
فیلسوف آلمانی ویلهلـم  . کندمیتعبیر  »به قراردادها هانسانپایبندي ا«عدالت را مترادف 

 »چیزي جز آنچه با خردمندي و خیر مطابق باشد«عدالت را  .)م1646-1716( الیبنیتس
نیـاز، توانـایی و   «می از جمله عدالت را با مفاهی .)م1723-1790( آدام اسمیت. داندمین

مطابقـت بـا   «عـدالت را   .)م1806-1873( جان استوارت میـل . آمیزدمیدر هم  »تناسب
کار بـه قـدر   «عدالت را به معناي .) م1818-1883(کارل مارکس . کندمیتعریف  »قانون

عدالت  .)م1838-1900( هنري سیجویک. کندمیتعبیر  »توان و بهره برداري به قدر نیاز
 در دوره معاصـر، جـان رالـز   . کنـد مـی مطـرح   »برقراري حکومـت قـانون  «را به معناي 

هـاي  با تفکیک مفاهیم عـدالت فـرد، عـدالت قـوانین و عـدالت نهاد      .)م2002-1921(
دانـد  مـی  »ي اجتماعیهاتوزیع مناسب سودها و زحمت«اجتماعی، عدالت را به مفهوم 

  ).29-58صص، 1388حیدر، حاجی (
چهار معنا و یا چهـار   در مجموع» عدل«کلمه  ،)هر( استاد شهید مطهرىدر دیدگاه 

 ؛ظلم نیست بلکه بى تناسبى اسـت  که نقطه مقابل ؛موزون بودن. 1: ال داردمورد استعم
هـر ذى حـق،    رعایت حقوق افراد و عطا کردن به. 3 ؛تبعیض گونههر تساوى و نفى. 2

نـاع نکـردن از افاضـه و    و امت در افاضـه وجـود   هـا رعایت استحقاق. 4 ؛حق خودش را
از میـان   ).59-64، صـص 1367 مطهـري، ( چه امکان یا کمـال وجـود دارد  رحمت به آن

قوق هر ذي حق، از ظرافت خاصـی برخـوردار   وق، معناي سوم یعنی اعطاي حمعانی ف
اعطاء «شود که عدل را مساوي میبرداشت ) ع(این کالم حضرت امیر این معنا از. است

در این معنا، مبناي اجراي عدالت مستلزم شناسایی درست . انددانسته» کل ذي حق حقه
یک از صـاحبان حـق بـه آنـان      ها و در ادامه، واگذاري حقوق هرصاحبان آنحقوق و 

  ).Abdolmaleki, 2006(است 
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  مفاهیم عدالت موصوف. 2- 2-1

با الهام گرفتن از معناي فوق و تقسیم بندي انواع حقـوق و صـاحبان حقـوق، مفـاهیم     
در خصـوص حقـوق اجتمـاعی، عـدالت     . مربوط به عدالت موصوف قابل طرح اسـت 

در خصـوص  به معناي پرداخت حقوق اجتماعی به صاحبان آن، یعنی جامعه؛  یماعاجت
به معناي پرداخت حقـوق سیاسـی بـه صـاحبان آن؛ در      حقوق سیاسی، عدالت سیاسی

به معنـاي پرداخـت حقـوق اقتصـادي بـه       صوص حقوق اقتصادي، عدالت اقتصاديخ
  ).1384عیوضلو، (ند کنمیاین مضامین، مفاهیم موصوف عدالت را بیان . صاحبان آن

  مفهوم عدالت اقتصادي. 3- 2-1

شناسایی و اجراي عدالت اقتصادي به عنوان یکی از مفاهیم موصوف عـدالت، مسـتلزم   
شناخت حقوق اقتصادي و صاحبان این حقوق و بررسی نحوه و شرایط واگذاري ایـن  

و دسته توان صاحبان حقوق اقتصادي را به دمیدر یک تقسیم بندي کلی، . حقوق است
اموال . گروهی از صاحبان حقوق اقتصادي، اموال هستند .تقسیم نمود) هااموال و انسان(

تـوان موجـوداتی دانسـت کـه داراي ارزش ذاتـی،      میاساس یک تعریف عمومی،  را بر
اعم از عوامل تولید و کاالهاي می در تعریف اقتصادي، مال مفهو. کمیاب و مفید هستند

تعریف، انسانی که داراي قدرت تولید باشد، به عنـوان یـک    در این. قابل مصرف است
فـارغ از جنبـه تولیـد کننـده     ها؛ و دوم انسان تولید، یک مال است و داراي ارزش عامل

ها اعطـا شـده   ها داراي شانی دیگر هستند که از سوي خداوند متعال به آنبودن، انسان
هـاي دیگـرش از   غ از جنبـه اشرف مخلوقات بودن، صفتی است که انسان را فار. است

نماید، حقوقی کـه  میاز مزایا  ايهمستحق بهره مندي از مجموع جمله عامل تولید بودن
هایی که قـدرت فعالیـت و تولیـد    بر مبناي این اصل، انسان. گیردمیتنها به انسان تعلق 

  ).1382عبدالملکی، (ندارند، مستحق بهره مندي از امکاناتی در سطح خاص هستند 
رجوع به مفهوم موصوف عدالت در خصوص عدالت اقتصادي و با لحاظ دسته با 

تـوان مشـتمل بـر دو    میبندي فوق براي صاحبان حقوق اقتصادي، عدالت اقتصادي را 
پرداخت حقوق اقتصـادي  یکی پرداخت حقوق اقتصادي اموال و دیگري  جزء دانست؛

را عدالت می تخصیصی و دو توان عدالت اقتصاديمیکه در اصطالح، اولی را ها انسان
  . اقتصادي توزیعی نامید
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  عدالت اقتصادي تخصیصی. 4- 2-1

با بیان مبناي طبیعی حقـوق، فلسـفه حقـوق طبیعـی را اسـتعدادهاي      ) ره(شهید مطهري
در این دیدگاه، هر استعداد طبیعی، منشائی براي یک حق طبیعی دانسته . دانندمیطبیعی 

ر این اساس در خصـوص حقـوق طبیعـی امـوال،     ب). 148، ص1357مطهري، (شود می
با توجه به تعریف ارائه شده در . کلیدي است ايهها، نکتتوجه به استعدادهاي طبیعی آن

، فایـده رسـانی، از خصوصـیات و    )داراي ارزش ذاتی، کـم یـاب و مفیـد   (مورد اموال 
و یـا غیـر   تواند به صورت مستقیم میاین فایده رسانی . استعدادهاي اصلی اموال است

ها به عنوان محصـول  که ناشی از استفاده از آن فایده رسانی مستقیم اموال. باشد مستقیم
در ایـن مبحـث، آیـه    . تواند صورت فردي و یا اجتماعی داشته باشدمینیز  نهایی است

و ال توتوا السفهاء اموالکم التـی  «: می عمیق استششم سوره مبارکه نساء، حاوي مفاهی
در این آیه مبارکه، حق تعالی، افراد و جامعه را از استفاده ). 6: نساء(» قیاماجعل اهللا لکم 

بـه   ن عبارت قرآنی، اموال، مایه قوامدر بخش پایانی ای. داردمیسفیهانه از اموال برحذر 
فرد و جامعه دانسته شـده اسـت؛ یعنـی از فوایـد      فهوم پایداري، استواري و استحکامم

بدان معناست  این. وام و استحکام بخشیدن به زندگانی استفردي و اجتماعی اموال، ق
از اموال، مستلزم حفظ نقـش قـوام بخشـنده     که استفاده عاقالنه، صحیح و غیر سفیهانه

  . اموال در زندگی فرد و جامعه است
دادن مضـامین   با اندکی تامل در مقاصد، مبانی و معانی کـالم حـق تعـالی و قـرار    

النه در کنار امر به عمل عاقالنه در آیات مختلف قرآن کـریم،  مربوط به امر به عمل عاد
ین بـد . تراز با استفاده عاقالنـه از امـوال برشـمرد   توان استفاده عادالنه از اموال را هممی

 شـرط اساسـی در اجـراي عـدالت تخصیصـی     به عنوان  جهت استفاده عادالنه از اموال
  .ردي و اجتماعی انسان خواهد بوداموال در زندگانی فمی مشروط به حفظ جایگاه قوا

فایده رسانی اموال از طریق غیر مستقیم، به معناي استفاده از اموال به عنوان عامـل  
ي هـا در این معنا، اموال به عنوان عوامل و واسطه. تولید، جهت تولید اموال دیگر است

داد رشد و نمو تولید، داراي استعداد تولید اموال دیگر و یا به عبارت دیگر، داراي استع
مسـتلزم شـکوفایی    ن لحاظ استفاده عادالنه از اموال در نقش عوامـل تولیـد  بدی. هستند

کـه  اکثر ممکن است و استفاده بـه نحـوي   ها در تولید، نمو و زایش، در حداستعداد آن

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

  8، پیاپی 1391بهار و تابستان  -اسالمی، سال چهارم شماره دوممطالعات اقتصاد   28
 

ناعادالنـه   ايهامـوال محقـق نشـود، اسـتفاد    ) تکثیر و زایش(بخشی از استعداد تولیدي 
تـوان  مـی توجه به مباحث فوق، مفهوم عـدالت اقتصـادي تخصیصـی را    با . خواهد بود

اجراي عدالت اقتصادي تخصیصی، مترادف است با اعطـاي  بندي نمود که اینگونه جمع
اموال بـراي  می نقش قوا استفاده از اموال، الزم است اوالاین اساس در  بر. حقوق اموال

بـه عنـوان عوامـل،     تولیدي اموالانیا حداکثرسازي بازدهی فرد و جامعه حفظ شود و ث
  . رعایت شود ها و منابع تولیدنهاده

در شرایطی که استفاده از اموال، باعث از بین رفتن استحکام و پایـداري زنـدگانی   
در مقـام تمثیـل، بهـره    . فردي و یا اجتماعی شود، استفاده مذکور، ناعادالنه خواهد بـود 

ی که مورد نیـاز و حاجـت اجتمـاعی اسـت و     گیري عده قلیلی از افراد جامعه، از اموال
و حبس اموال ) کنز(حبس نقدینگی . انحصار آن، با عدالت تخصیصی در تعارض است

دو مثال در این زمینه هستند که در نصوص فقهی، به شـدت  ) احتکار(مورد نیاز جامعه 
 ورتیهمچنین استفاده از اموال، در صـ  4.اندذمت، مخالفت و برخورد قرار گرفتهمورد م

. ناعادالنه و ناعاقالنه اسـت  ايهها شود، استفادکه باعث کاهش توان باروري و رشد آن
 و مهندسی در آمـوزش علـوم انسـانی،    به عنوان مثال، استفاده از فردي با تخصص فنی

مستعد براي باغ ي کاربر، استفاده از زمین هاي پیشرفته در فعالیتهاآورياستفاده از فن
روند می، از مصادیق نقض عدالت اقتصادي تخصیصی به شمار ...و کاري جهت زراعت

  . شودمیها با عباراتی از جمله اتالف و اسراف یاد و در ادبیات دینی، از آن

  عدالت اقتصادي توزیعی. 5- 2-1

در ایـن  . هاسـت عدالت اقتصادي توزیعی، به معنـاي رعایـت حقـوق اقتصـادي انسـان     
نوعی (ي به عنوان عامل تولید نظر است و شخصیت ومد سان به ما هو انساندیدگاه، ان

از حقـوق   ايهداراي مجموعـ   انسان به عنوان اشـرف مخلوقـات،  . شودمیلحاظ ن) مال
  . از جمله این حقوق است  ،....و آموزش  بهره مندي از حداقل رفاه،  حق حیات،. است

تقسـیم   در یـک . ستا هاتوزیع اموال بین انسان  موضوع عدالت اقتصادي توزیعی،
  اموال طبیعی،. شده جاي دادتوان در دو دسته طبیعی و تولید اموال را می  بندي منطقی،

ها نقشی نداشته است و به صورت طبیعی اي از اموال هستند که انسان در تولید آندسته
گـروه دیگـري از     اموال تولید شده،. انواع منابع طبیعی از این دسته هستند. وجود دارند

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

 29   ايایرانی پیشرفت منطقه  –الگوي اسالمی 

 
انـواع محصـوالت   . ها مـوثر بـوده اسـت   اموال هستند که انسان در تولید یا پردازش آن

هـا در  در تبیـین حقـوق انسـان   . کشاورزي و خدماتی مشمول این گروه هستند  صنعتی،
، در چـارچوبی   مکتـب اقتصـادي اسـالم     اموال طبیعی و تولید شده و نحوه احقـاق آن، 

در کتـاب اقتصـادنا   ) ره(تحلیل استاد شهید صدر. داخته استبه بیان احکام پر  تشریعی،
پرداخـت    ،)ره(شهید صدر. حلیلی جامع و راهنماستت  به لحاظ کلی،  در این خصوص،

ها از اموال طبیعی را با عنـوان توزیـع پـیش از تولیـد و پرداخـت حقـوق       حقوق انسان
  .)1357، صدر( اندامیدهها از اموال تولید شده را توزیع پس از تولید نانسان

حـق    از قاعده اسالمی،) ره(برداشت شهید صدر  پیش از تولید، در خصوص توزیع
افـراد بـه نسـبت      بر این اسـاس، . برداشت عمومی به تناسب میزان فعالیت و کار است

صاحب حق خواهند   آن اموال،  در  کنند،ي بهره برداري از اموال طبیعی میتالشی که برا
در خصوص حیازت مباحات عامه و رعایـت حـق احیـا کننـده     احکام اولیه فقهی . بود

دو   تولیـد،  در خصـوص توزیـع پـس از   . کنـد از این قاعده تبعیت می  ،...ت وزمین موا
در   نیـروي کـار،   شود؛ یکی قاعده حـق کـار بـدین مفهـوم کـه     قاعده اساسی مطرح می

عنی محصول شده داراي حق است و دیگري قاعده تبعیت نما از اصل، یمحصول تولید 
 است و سایر همکاران در تولید) مال یا سرمایه اولیه(متعلق به صاحب ریشه   تولید شده

). 573-630، صـص .ق1402صـدر،  (العمل هستند مستحق اجرت و یا حق) نیروي کار(
، قواعـدي نیـز در    عالوه بر قواعد مذکور در توزیع پس از تولید و توزیع پیش از تولید

   نتامین نیازهاي اولیه افراد ناتوا ل طرح است که قاعده نیاز اولیه،اببحث توزیع مجدد ق
  . )107-134صص، 1388عبدالملکی و داوري، (از آن جمله است  از درآمد سایر افراد،

اینگونه  توانتصادي را در شکلی صریح و ساده میعدالت اق  ،  در انتهاي این مبحث
ز پرداخت حقوق اقتصـادي بـه صـاحبان    عدالت اقتصادي عبارت است اتبیین نمود که 

، به دو بخش عـدالت تخصیصـی    عدالت اقتصادي به اعتبار انواع صاحبان حقوق. هاآن
) هاپرداخت حقوق اقتصادي انسان(و عدالت توزیعی ) پرداخت حقوق اقتصادي اموال(

بهره برداري از اموال در چارچوب قاعده حفظ ماهیت قوامی آن بـراي  . شودتقسیم می
، زایش و رشد را داشته باشد، الزمه اجـراي   که حداکثر تولید جامعه و به صورتی رد وف

، با رعایـت   هاعدالت اقتصادي تخصیصی و توزیع اموال طبیعی و تولید شده بین انسان
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حقوق ایجاد شده ناشی از کار، مالکیت اصل و رعایت قاعده نیاز اولیه، شرط الزم براي 
، اجتماعی  مستند به معیارهاي فوق، اعمال فردي. زیعی استاجراي عدالت اقتصادي تو

و حکومتی، به صورتی ملموس و صریح، به لحاظ میزان تطابق با عدالت اقتصادي قابل 
   .ارزیابی خواهند بود

  مضمون عملیاتی تحقق عدالت اقتصادي ایرانی پیشرفت؛ -اسالمی الگوي . 2-2

براساس آنچه در قسمت قبل بیان شد، معیار عملکرد صحیح اقتصادي فرد و جامعه در 
منجر به  تحقق عدالت اقتصادي در معناي فوق،. اقتصادي استالگوي اسالمی، عدالت 

با توجه بـه مفهـوم تبیـین شـده از پیشـرفت      . بهینگی در توزیع و تخصیص خواهد شد
. عامـل اصـلی پیشـرفت خواهـد بـود      اسالمی، تحقق عدالت تخصیصی پـیش زمینـه و  

ي تولید جهـت حداکثرسـازي   هامستلزم استفاده بهینه از منابع و نهادهمی پیشرفت اسال
بهره وري اقتصاد و افزایش تولید است؛ مضمونی که در مبحث تخصیص عادالنه اموال 

همچنین تحقق پیشرفت اسالمی، به حوزه عدالت تـوزیعی نیـز   . مطرح و تشریح گردید
در نتیجه بهینگی توزیع کاالهاي طبیعی و مصنوعی و اثرات رفاهی . بط نخواهد بودبی ر

افـزایش یافتـه،    آن، کارآیی مهم ترین نهاده تولید یعنی نیروي کـار و اجتماعی ناشی از 
پیشـرفت،  ایرانـی   -اسـالمی  سان الگوي بدین. بهره وري کلی اقتصاد ارتقا خواهد یافت

ت اقتصادي در موقعیت مکانی کشور ایران خواهد بـود  منطبق بر مضمون عملیاتی عدال
تـوان متـرادف بـا طراحـی     میپیشرفت را ایرانی  -اسالمی و در نهایت، تدوین الگوي 

  . دانستمی ران اساله ایوضعیت عملکرد اقتصادي عادالن

  ايایرانی پیشرفت منطقه - اي؛ مبناي الگوي اسالمی عدالت اقتصادي منطقه. 3

  در نظریه اقتصاد اسالمی ايهصادي منطقعدالت اقت. 3-1

بـه عنـوان روح کلـی و     با لحاظ مفهوم عدالت اقتصادي در محدوده جغرافیایی ایـران، 
پیشـرفت   ايهپیشرفت، مبناي نظري الگوي منطقایرانی  -اسالمی شالوده نظري الگوي 

) يزیرشـاخه فضـایی عـدالت اقتصـاد    ( ايهنیز عدالت اقتصادي منطقایرانی  -اسالمی 
مبتنی بر وضـعیت   ايهپیشرفت منطقایرانی  -اسالمی این اساس الگوي  بر. خواهد بود
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و افرازهـاي جغرافیـایی آن در    می در سطح منـاطق ران اساله ایعملکرد اقتصادي عادالن

  . گرددمیتعریف و طراحی  هاي مختلفمقیاس
ایرانـی   -اسـالمی  نظر در طراحی الگوي اي موردهعدالت منطقمی چارچوب مفهو

با مفهوم مشابه در علوم  می عدالت اقتصاديبرگرفته از مضمون عمو ايهپیشرفت منطق
چنـد   ايهدر غرب، از سابق ايهطرح موضوع عدالت منطق. اجتماعی غربی متمایز است

به رشته جغرافیـا  میالدي  1960مفهوم عدالت اجتماعی از دهه . برخوردار است ايهده
این مبحث به جغرافیا باعث توجه خـاص جغرافیادانـان بـه مبـاحثی از     ورود . وارد شد

، 1385 می نـژاد و راسـتی،  حات(گردید ... برابري، نژادپرستی، زاغه نشینی وجمله فقر، نا
اولین بار توسـط اندیشـمندي بـه نـام دیـویس       ايهمبحث عدالت منطق. )82-95صص

. انـات در منـاطق بـوده اسـت    ، توزیـع امک ايهمطرح شده و منظور وي از عدالت منطق
بزرگترین جغرافیادانان قرن بیستم نیز در کتـاب خـود بـا عنـوان     یکی از  هاروي دیوید

نظریه . پرداخته است ايهبه موضوع عدالت جغرافیایی و منطق »عدالت اجتماعی و شهر«
وي در کتـاب خـود دو   . روي نیز معطوف به بعد توزیعی آن استها عدالت جغرافیایی

ایـن توزیـع   . 2چه چیزي را باید توزیع کرد؟ . 1: کندمیبه صورت زیر مطرح  سوال را
گیرد؟ او در پاسخ به سوال اول، عامل توزیع میمیان چه کسانی و چه چیزهایی صورت 

و واحدهاي نهایی پذیرنده توزیع را افراد انسـانی،  ) در معنایی گسترده(شونده را درآمد 
و طبقـات را بـه عنـوان     هـا ، گـروه هـا ز جمله سـازمان اما براي آسانی کار، واحدهایی ا

ساختارها، (ي جغرافیایی هاي وي، سازمانهادر تحلیل. گیردمیواحدهاي میانی در نظر 
توانند به عنـوان دریافـت کننـده    مینیز ) ي سرزمینی یا همان مناطقهاو پاره هامجموعه

 شدهپرداخته  ايهزیع بین منطقدر این نوع تحلیل، تنها به موضوع تو. درآمد لحاظ شوند
 .شـود مـی خود به خود عادالنه در نظـر گرفتـه    بین افراد ساکن ايهو توزیع درون منطق

روي ماهیت عدالت اجتماعی را در سه معیار کلی نیـاز، سـود همگـانی و اسـتحقاق     ها
بررسـی   ايهخالصه و امکان فرمول بندي این مفاهیم را در چارچوب سرزمینی و منطق

را منـوط بـه شـرایطی از جملـه برطـرف       ايهوي تحقق عدالت اجتماعی منطق. کندمی
ي جمعیتی مناطق، تخصیص منابع با حداکثرسـازي ضـرایب فزاینـده    هاسازي نیازمندي
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دانـد  مـی ترین مناطق مندسازي حداکثري محروماي و توزیع با دورنماي بهرههبین منطق
  ). 82-95صص، 1385 می نژاد و راستی،حات(

بر صرف موضوع توزیـع امکانـات و از سـوي     ايهتاکید نظریه غربی عدالت منطق
و ) عـدالت تـوزیعی  (بـر توزیـع   می عدالت اقتصادي اسـال می دیگر شمول مفهوم عمو

از عـدالت  می اسـال  ايهموجب تمایز مفهوم عدالت منطق) عدالت تخصیصی(تخصیص 
ایـن اسـاس مضـمون     بـر . دگـرد مـی نظر علوم اجتماعی و کالبدي غربی اي موردهمنطق

ایـن   بـر . در نظریه اقتصاد اسالمی، از جامعیت نسبی برخوردار اسـت  ايهعدالت منطق
  :شودمیبدین ترتیب بیان  ايهاساس معیارهاي عدالت اقتصادي منطق

ي اقتصادي، در زندگی هاحفظ جایگاه قوامی و استحکام بخش اموال و دارایی .1
براساس معیار اول در عدالت (مختلف کشور فردي و اجتماعی ساکنین مناطق 

 ؛)اقتصادي تخصیصی
هاي اقتصادي در دستیابی به حداکثر نرخ رشد، بازدهی و زایش اموال و دارایی .2

 ؛)ار دوم در عدالت اقتصادي تخصیصیبراساس معی(   مناطق مختلف کشور
تطابق نظام توزیع ثروت و درآمد و جریان انتقال مالکیت بـا معیارهـاي حـق     .3

اسـاس معیارهـاي عـدالت اقتصـادي      بـر (، تبعیت نما از اصل و نیاز اولیه  کار
 ).توزیعی

، مستلزم طراحی موازین ايهجهت تحقق اهداف عدالت اقتصادي منطقریزي برنامه
این موضـوع در قسـمت   . فوق است ي محدد و خرد در حوزه معیارهايهاو چارچوب

 . استمقاله مورد بحث و تحلیل قرار گرفته  چهارم

ایرانی  - اسالمی در تدوین الگوي  ايهاهمیت معیارهاي عدالت اقتصادي منطق. 3-2
  پیشرفت

، اهمیت ایـن عنصـر در طراحـی الگـوي     ايهبا تشریح مفهوم و معیارهاي عدالت منطق
 با تاکیـد . گرددمیتر اي این الگو واضحهو تدوین برش منطق ایرانی پیشرفت -اسالمی 

در  این الگو پیشـرفت  و چارچوبمی مبناي مفهو دالت اقتصادي،بر تحقق معیارهاي ع
پیشـرفت   ايهو تـدوین الگـوي منطقـ    ايهسطح ملی، تصریح معیارهاي عـدالت منطقـ  

  :یابدمیو ایرانی از چند جهت اهمیت می اسال
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و استحکام بخش امـوال و ثـروت در کشـور، مسـتلزم     می شناسایی جایگاه قوا .3-2-1

ترین ایی افرازهاي جغرافیایی تا پاییني خاص کالبدي و فضهابررسی شرایط و ویژگی
ي مختلـف فرهنگـی، سیاسـی، اجتمـاعی،     هـا در این میان توجه به مولفه. سطوح است

وابسته به  هادر محیط واقعی، این مولفه. اقتصادي و محیطی داراي نقشی اساسی هستند
در معیارهاي خرد و کاربردي عدالت . مکان و فضا بوده، با تغییر فضا تغییر خواهند کرد

  . گیرندمی، شرایط فوق مورد توجه قرار ايهاقتصادي منطق
سـازي نـرخ   یعنی حداکثر  اقتصادي تخصیصی در خصوص معیار دوم عدالت. 3-2-2

متضمن رهنمودهایی مـوثر و   ايهطقنیز معیارهاي عدالت من زایش و رشد عوامل تولید
و مالحظات فضایی و  هاپیشرفت، با تاکید بر تحلیل ايهدر الگوي منطق. ضروري است

هـا در انـواع   یـک از آن  عوامل موجود در فضا و تـاثیر هـر  می ي تماهاکالبدي، ویژگی
اظ تاثیر بدین لح. گیردمیمورد ارزیابی قرار  هاي اقتصادي،و از جمله فعالیت هافعالیت
 شـود و بـر  مـی ي مکانی در میزان و نوع تاثیر و تاثرات مذکور در نظر گرفتـه  هاتفاوت

تعیـین  . گـردد مـی مشـخص   ايهي تولیـدي منطقـ  هامبناي شناخت حاصل شده، مزیت
مـی  ي مذکور، نقش مههااساس مزیت هاي رشد تولید در مناطق برراهبردها و سیاست

  . ایفا خواهد نمود اي و ملیهدر سطوح منطقاموال  رآیی فنی و نرخ رشددر ارتقاء کا
عدالت  ايهتحقق عدالت اقتصادي توزیعی نیز مستلزم توجه به معیارهاي منطق. 3-2-3

عرضه (بازار کار  ايهي منطقهاتوجه به تفاوت. توزیعی در تدوین الگوي پیشرفت است
ي مختلف هاکار براي بخشي متقابل بازار نیروي هاها، ارتباطي آنهاو تقاضا و کشش

ي مربوط به هاتولیدي، نقش نیروي کار در تابع تولید هر یک از محصوالت، چسبندگی
هاي مختلف تولیدي، تحـوالت  وري نیروي کار در بخشها، میزان بهرهدستمزد و قیمت

، ...)ي پایا و گـذرا و هاي عرضه و تقاضاي نیروي کار در اثر شوكهاو انتقاالت منحنی
وه سهم بري نیروي کار از هاي متفاوتی در تعیین قوانین کار و نحبه اتخاذ سیاست منجر

نیز صادق  ايهي واسطهاموارد فوق در خصوص سرمایه و دارایی. خواهد شد... تولید و
 ايهمنطقهاي افراد ناتوان و تفاوت ایی مفهوم و معیارهاي نیاز اولیههمچنین شناس. است

  . هاي تامین اجتماعی موثر استسیاستها، در نحوه اتخاذ آن

  ریزياصول و فرآیند برنامه: ايایرانی پیشرفت منطقه - الگوي اسالمی . 4
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  ايهپیشرفت منطقایرانی  -اسالمی مفهوم الگوي . 4-1

صـاد  ، چارچوبی براي تعیین مسیر حرکت اقتايهپیشرفت منطقایرانی  -اسالمی الگوي 
مبناي ایـن الگـو،   . ملی پیشرفت است -گیري اسالمیمناطق کشور، هم راستا با جهت 
ــ  و معیارهــاي کلــی آن، تحقــق عــدالت تــوزیعی و  ايهنظریـه عــدالت اقتصــادي منطق

این اساس محتـواي ایـن الگـو     بر. است ايهو بین منطق ايهتخصیصی در سطوح منطق
  :  مبتنی بر معیارهاي ذیل خواهد بود

 ي اقتصادي، در زندگی هاو دارایی حفظ جایگاه قوامی و استحکام بخش اموال
اسـاس معیـار اول در    بـر (فردي و اجتماعی ساکنین منـاطق مختلـف کشـور    

 ؛)عدالت اقتصادي تخصیصی
 هاي اقتصادي در دستیابی به حداکثر نرخ رشد، بازدهی و زایش اموال و دارایی

 ؛)اساس معیار دوم در عدالت اقتصادي تخصیصی بر(   مناطق مختلف کشور
 نظام توزیع ثروت و درآمد و جریان انتقال مالکیت بـا معیارهـاي حـق     تطابق

اسـاس معیارهـاي عـدالت اقتصـادي      بـر (، تبعیت نما از اصل و نیاز اولیه  کار
 ).توزیعی

منـاطق و  (اساس معیارهاي کلی فوق، برنامه پیشرفت در افرازهـاي جغرافیـایی    بر
بودن برنامه مذکور براي واحدهاي با وجود یکه . گرددمیکشور تدوین و اجرا ) نواحی

در فرآینـد تهیـه   می ي عمـو هـا مختلف جغرافیایی، قواعدي به عنوان اصول و رهیافـت 
در . پیشرفت در مناطق کشور قابـل طـرح و تحلیـل اسـت    ایرانی  -اسالمی ي هابرنامه

  . گرددمیادامه، این اصول و قواعد ارائه 

  ؛ اصول و فرآیند تدوین برنامهايهپیشرفت منطقایرانی  -اسالمی الگوي . 4-2

  گذاريهدف. 1- 4-2

ایرانـی   -اسـالمی  ، هم راسـتا بـا اهـداف الگـوي     ايهي پیشرفت منطقهااهداف برنامه
تحقق اهـداف در واحـدهاي    حقق ابعاد آن و با جهت گیري اوالپیشرفت و به منظور ت

در ) و نـواحی (اطق ي منـ هـا استفاده حداکثري از توانمنـدي  ملی و ثانیا جغرافیایی زیر
  . خواهد بود تحقق اهداف ملی در قالب الگوي مذکور
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در تبیین نظري اهداف پیشرفت، به ابعاد ) مدظله العالی(میرهبر معظم انقالب اسال

ایشان پیشرفت را در دو بعد کلی مادي و . کنندمیمختلف و جهات گوناگون آن اشاره 
ن ابعاد، مواردي از جملـه تولیـد ثـروت    تر اینمایند و در تشریح جزییمیمعنوي طرح 

المللـی، رشـد اخـالق و    بـین ملـی و عـزت    ملی، پیشرفت در دانش و فنآوري، اقتـدار 
اسـتفاده بهینـه از امکانـات    (وري ت اجتماعی و اخالقی، ارتقاء بهرهمعنویت، ارتقاء امنی

رفـاه   ، قانون گرایی و انضباط اجتماعی، حفظ و ارتقاء وحدت و انسجام ملـی، )موجود
، رشد سیاسی، مسئولیت پذیري، پیشرفت در عـزم و  )برخورداري همه طبقات(می عمو

یاوري (دهند میو اعتقاد عمیق را مورد تاکید قرار ) روشن بینی(ارائه ملی، فکر روشن 
  ). 1389و همکاران، 

از مجموع منویات معظم له در خصوص اهداف پیشرفت و عدالت، الگـوي ارائـه   
با ایـن بیـان، اهـداف    . حاضر به ابعاد اقتصادي پیشرفت اختصاص داردشده در مطالعه 

  :عبارت خواهند بود از) در ابعاد اقتصادي( ايهپیشرفت منطقایرانی  -اسالمی الگوي 
 افزایش تولید؛  
 وري؛ارتقاء بهره  
 ارتقاء دانش و فنآوري؛  
 ارتقاء رفاه عمومی. 
از می تخصیصـی، اسـتفاده قـوا   اساس مطالب ارائه شده در تبیین مفهوم عدالت  بر

ارتقاء (ي تولید هاي تولید منجر به افزایش تولید، استفاده کارآمد از نهادههااموال و نهاده
خواهـد  ) رشد دانش و ارتقاء فنآوري(ي بهتر در تولید هاو استفاده از روش) بهره وري

در ابعاد ( پیشرفتایرانی  -اسالمی بدین جهت از مجموع اهداف چهارگانه الگوي . شد
. گیـرد مـی ، موارد اول تا سوم تحت عناوین معیارهاي عدالت تخصیصی قرار )اقتصادي

بهبـود توزیـع   موجـب  ) با توجه به معیارهاي پیشین(همچنین برقراري عدالت توزیعی 
می مندي اقشار مختلف از امکانات و در نتیجه ارتقـاء رفـاه عمـو   درآمد و ثروت و بهره

ز هدف چهارم، به عنوان جزئی از معیار کلـی عـدالت تـوزیعی    بدین لحاظ نی. گرددمی
با لحاظ اصول ایرانی  -اسالمی پیشرفت  ايهي منطقهاتدوین برنامه. مطرح خواهد بود

ي فضایی و کالبدي افرازهاي جغرافیایی کشور، هاو نیز توجه به تفاوتمی و قواعد عمو
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و در نهایـت برآینـد    ايهمنطقـ فـوق الـذکر در سـطح    ) و ابعاد(به منظور تحقق اهداف 
  . گیردمیفزاینده آن در سطح ملی صورت 

و یا همان ابعاد  ايهبه منظور کاربردي سازي بیشتر، اهداف عدالت اقتصادي منطق
توان در قالب بیان جدیدي از مفهوم میرا  ایرانی - در الگوي اسالمی ايهپیشرفت منطق

یان اگـر رفـاه ناشـی از برخـورداري از برخـی      در این ب. باز توضیح نمود ايهرفاه منطق
ها دانسته شود، سه سطح رفاهی متناسـب بـا سـه دسـته از     امکانات و امکان مصرف آن

مندي از امکانات مربوط به هر سـطح،  تعریف هستند، به نحوي که با بهرهامکانات قابل 
از ایـن سـطوح   یک  هر. یابدمیمیزان رفاه فرد یا جامعه متناسب با سطح مذکور ارتقاء 

  .اي هستندهرفاهی، متناظر با برخی از معیارهاي کلی عدالت منطق

  مندي از حداقل امکانات معاشبهره: تحقق وضعیت رفاهی سطح یک. 1-1- 4-2

عبارتنـد از   شودمیها یاد که با عبارت نیازهاي بیولوژیک از آن اولین نیازهاي هر انسان
توانـد حیـات فیزیکـی انسـان را     مـی این موارد، فقدان هریک از . غذا، پوشاك و سرپناه

بر این اساس، سطح اول رفاهی، عبارت خواهد بود از دسترسی به . دچار مخاطره نماید
  ). یعنی غذا، پوشاك و سرپناه یا مسکن(حداقل امکانات معاش 

که در شـرایط   هاعالوه بر تاکید شریعت مقدس اسالم بر رفع حوائج حیاتی انسان
بـرآوردن   می و آحـاد مـردم در خصـوص آن مسـئولند،    فرد، دولـت اسـال   عدم توانایی

ي هـا نیازهاي اولیه حیات انسانی، مورد تاکید فطرت انسانی است، تـا جـایی کـه نظـام    
حفظ حیات را مورد توجه قرار حقوقی غربی و حتی الئیک نیز کمک به نیازمندان براي 

در  هااز سوي دیگر، با توجه به معیار عدالت اقتصادي توزیعی، نیاز اولیه انسان .اندداده
از عوامل ایجـاب کننـده حـق در توزیـع امـوال       صورت عدم امکان تامین شخصی آن،

، رفـع نیازهـاي   ز مجموعه اهداف کـاربردي در الگـو  این اساس اولین هدف ا بر. است
  . ن افرازهاي جغرافیایی خواهد بودترییینتا سطح پا هاطبیعی و اولیه انسان

وضعیت  نیز به موضوع رفع فقر مطلق و ارتقاءمی در قانون اساسی جمهوري اسال
اصل سوم قـانون مـذکور    12در بند . توجه شده است) آلتا حد ایده(رفاهی سطح یک 

جهت ایجاد رفاه و می ریزي اقتصادي صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالپی«بر لزوم 
سـکن و کـار و   ي تغذیـه و م هـا فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه رفع
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رسد با توجـه بـه تاکیـدات مکتـب     میبه نظر . تاکید شده است »بهداشت و تعمیم بیمه

ي هااسالم، الزم است رفع حوائج مذکور براي بخش ناتوان جامعه، در زمره اولین برنامه
این جهت، تحقق وضعیت رفـاهی سـطح یـک،     قرار گیرد و ازمی اقتصادي دولت اسال

  . مقدم بر سطوح دو و سه خواهد بود

  برخورداري از خدمات و امکانات عمومی: تحقق وضعیت رفاهی سطح دو. 1-2- 4-2

ي قابل تعریف در یک جامعه، هاپس از مایحتاج حیاتی، دسته دوم امکانات و نیازمندي
مل آمـوزش، بهداشـت،   تـوان شـا  مـی این مـوارد را  . هستندمی خدمات و امکانات عمو

همانگونه که در تعریف توسـعه  . ، انرژي و آب سالم دانست)مخابرات راه و(ارتباطات 
شـود، برخـی از خـدمات و    مـی اقتصادي در علم اقتصاد توسعه رایج نیز بـدان اشـاره   

هـا موجـب ارتقـاء    امکانات فوق بخشی از نیازهاي انسانی هستند که برآورده شـدن آن 
ق، عواملی ماننـد آمـوزش و   از میان عوامل فو. شودمیو سطح رفاه در جامعه وضعیت 

 ,Todaro & Smith(قـرار دارنـد    5)HDI(ي توسعه انسانیهادر جرگه شاخصبهداشت، 

2009, p.49( تـوان از  می، اما سایر امکانات از جمله ارتباطات، انرژي و آب سالم را نیز
ها، از عوامـل  و بدین جهت سطح برخورداري از آن 6ي مهم انسانی دانستهانیازمندي

تامین خدمات و امکانات فوق براي جوامع انسـانی   .تعیین کننده سطح رفاه خواهد بود
ید، اشتغال و کسب یی براي تولها، به عنوان نهادهاند عالوه بر ارتقاء کیفیت زندگیتومی

  .یت رفاهی در سطح سوم استنظر قرار گیرد که نتیجه آن، ارتقاء وضعدرآمد نیز مورد 
، منـاظرات زیـادي   هـا در تامین این دسته از نیازمنـدي  هادر خصوص نقش دولت

ف تاریخ تمدن بشري و بـه خصـوص   توسط دانشمندان علوم اقتصادي در اعصار مختل
ي اخیر صورت گرفته است؛ اما نظر حداقلی در این خصوص، لزوم هاو دهه هادهدر س

ها در شـرایط عـدم تمایـل    موارد فوق و دخالت در امر تولید آننظارت دولت بر تولید 
وجـود  ). Bailey, 2002, p.7(بازار و بخش خصوصی به تولیـد ایـن محصـوالت اسـت     

ز دوره طوالنی مدت بازگشـت سـرمایه   ي ناشی از مقیاس و نیهاعواملی از جمله صرفه
دنیا را وادار به ورود  هايبیشتر دولت بنایی ي زیرهاگذاريبه خصوص در مورد سرمایه
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ها به نظام بازار و به عرصه تولیدات مذکور نموده است و حتی در شرایطی که تولید آن
  . بخش خصوصی سپرده شده است، نقش نظارتی و کنترلی دولت به خوبی مشهود است

نیز براساس اصول سوم، بیست و یکم و بیست و نهم و می در نظام جمهوري اسال
دیگر قانون اساسی، تامین اقالم مذکور از حقوق جامعه دانسته شـده و  نیز برخی اصول 

گـري دولتـی در   ع خصوصی سازي و کاهش عملیـات تصـدي  با وجود تاکید بر موضو
رنگ االها و خدمات فوق به هیچ وجه کمهاي اخیر، مساله نظارت دولت بر تامین کسال

، جـزء  ايهرهاي عدالت منطقتواند مبتنی بر معیامیتحقق این سطح رفاهی  .نشده است
به لحاظ معیار  اوال. اي باشدهپیشرفت منطقایرانی  -اسالمی اهداف کاربردي در الگوي 

عدالت تخصیصی، تامین عوامل مذکور در سطح دوم رفـاهی، بـه عنـوان بخـش قابـل      
در ارتقاء سطح تولید و کارآیی بیشـتر  می ي اجتماعی تولید، نقش مههاتوجهی از نهاده

به لحـاظ معیـار عـدالت تـوزیعی،      ها خواهد داشت؛ ثانیاره برداري از سایر نهادهدر به
تامین برخی از نیازهاي فوق به جهت اهمیت در سالمت و تربیت و نیز افزایش قدرت 

ثـروت و  (تواند در توزیع عادالنه کاالهاي طبیعی و تولیـد شـده   میکسب و کار افراد، 
ـ کننـد تاثیر تعیینورت موثر باشد؛ ضمن اینکه در ص) درآمد ن عوامـل در ایجـاد یـا    ه ای

 ،محروم از حـداقل معـاش   ار و درآمد براي اقشار فقیر مطلق،تقویت توانایی کسب و ک
  . ها متناسب با تحقق سطح اول رفاهی اهمیت خواهد یافتتامین آن

  برخورداري از شغل و درآمد: تحقق وضعیت رفاهی سطح سه. 1-3- 4-2

انسان . سوم رفاهی عبارت است از بهره مندي از شغل و درآمد در تعریف حاضر، سطح
و امکانـات و  ) جهـت حفـظ حیـات   (پس از برخورداري از امکانـات حـداقل معـاش    

، به دنبال دسـتیابی بـه   )به عنوان عوامل موثر بر رفاه و کیفیت زندگی(می خدمات عمو
رضـایت منـدي    ها موجد نوعی مطلوبیت وسایر کاالها و خدماتی است که مصرف آن

این کاالها و خدمات فاقد محدوده مشخص هستند، چرا که بـا وجـود   . براي وي است
تعریف سبدهاي مختلف کاالیی براي اهالی نواحی شـهري و روسـتایی در کشـورها و    
مناطق مختلف، تعداد کاالها و خدمات قابل مصـرف و مطلـوب روز بـه روز در حـال     

ها آرزومند به دست آوردن کننده، با مشاهده آنفایش است؛ کاالهایی که انسان مصرافز
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ها و جوامع براي کسـب کاالهـا و   این اساس، توانایی انسان بر. شودمیها و مصرف آن

  . تواند به عنوان یکی از سطوح رفاهی مورد توجه قرار گیردمیخدمات لذت بخش، 
ریـد کـاال و   توانایی خ در نظام اقتصادي فعلی کشور و نیز عمده کشورهاي جهان،

در واقع افراد با انجـام نـوعی از   . خدمات، محصول کسب درآمد، تولید و اشتغال است
و فـروش آن، امکـان خریـد و بهـره منـدي از      ) صنعتی، خدماتی یـا کشـاورزي  (تولید 

لذا ارتقاء این سطح از رفاه، مسـتلزم  . کنندمیمحصوالت سایر افراد را براي خود فراهم 
کسب درآمد است که آن نیز در سـطح جامعـه، مسـتلزم افـزایش     بهره مندي از شغل و 

ن سطح رفـاهی کـاهش بیکـاري، کـاهش فقـر نسـبی و       ه ایمحصول توسع. تولید است
  . افزایش درآمد سرانه است

 هـا در فـراهم نمـودن ایـن سـطح از رفـاه، نظریـات و        در خصوص نقـش دولـت  
وجود داشته و اعمال شـده  هاي مختلف و متضادي در طول تاریخ علم اقتصاد سیاست

ها را موظف به ساماندهی تام تولیـد و  ي کمونیستی دولتهادر شرایطی که نظام. است
داري نقـش دولـت در ایـن زمینـه در     اند، در نظام سـرمایه دانستهمیتوزیع انواع کاالها 

اما آنچه قطعـی اسـت، لـزوم توجـه     . شده استمیحداقل میزان خود محدود و کنترل 
ها ترین دولتامروزه حتی لیبرال. در جامعه استمقوله درآمد، تولید و اشتغال  دولت به

دهند و رآمد سرانه و بیکاري حساسیت نشان مییی مانند دهانسبت به تغییرات شاخص
لـزوم توجـه   . دهنـد مـی العمل نشان هایی مانند رکود اقتصادي عکسدر ارتباط با پدیده

ها به عرصـه تولیـد کاالهـاي    د، به معناي لزوم ورود آنها به مقوله اشتغال و تولیدولت
جمله اطالعـات مـورد نیـاز بـراي فعـاالن       بازاري نیست، بلکه فراهم نمودن عواملی از

بـت، مقابلـه بـا اثـرات     اقتصادي، ارتقاء سطح آموزش، ایجاد برخی اثـرات خـارجی مث  
ي مـالی  هامایتو گاهی ح ال محصول فرآیندهاي بازاري هستندکه احتماخارجی منفی 

ها در تقویت نظـام تولیـد، کـاهش بیکـاري و     تواند از اقدامات موثر دولتمیو قانونی 
دنیا،  يهااین موارد اموري هستند که عموم دولت. افزایش درآمد سرانه در جامعه باشد

  . ورزندمیها اهتمام کمابیش به آن
نیز بـوده، کمـا   می سالموضوع توسعه تولید و اشتغال مورد اهتمام نظام جمهوري ا

یسـت و هشـتم   در اصل ب. اینکه در اصول مختلف قانون اساسی به آن توجه شده است
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گونـاگون،   دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه بـه مشـاغل  «: این قانون آمده است
بـراي احـراز مشـاغل ایجـاد      براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مسـاوي را 

بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی، به منظور حفـظ اسـتقالل    همچنین در. »نماید
دن نیازهاي انسـان در  اقتصادي جامعه و ریشه کن نمودن فقر و رفع محرومیت و برآور

همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و  تأمین شرایط و امکانات کار براي«جریان رشد، 
ل کار ندارند، در یقادر به کارند ولی وسااختیار همه کسانی که  ل کار دریقرار دادن وسا

تمرکـز و تـداول    تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر کـه نـه بـه    شکل
نـه دولـت را بـه صـورت یـک       هاي خاص منتهی شود و روت در دست افراد و گروهث

می به عنوان یکی از ضوابط اقتصـادي جمهـوري اسـال    .»کارفرماي بزرگ مطلق درآورد
اضـرار بـه غیـر و     منـع «همـین اصـل،    9و  7، 6، 5در بندهاي . یران دانسته شده استا

منع اسراف و تبـذیر در همـه   «، »حرام انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت باطل و
، »گـذاري، تولیـد، توزیـع و خـدمات     اقتصاد، اعم از مصـرف، سـرمایه   ون مربوط بهئش
به نسبت احتیاج براي توسـعه و پیشـرفت    راد ماهراستفاده از علوم و فنون و تربیت اف«

صـنعتی کـه نیازهـاي     تأکید بر افزایش تولیدات کشـاورزي، دامـی و  «و » اقتصاد کشور
بـه   »خودکفایی برساند و از وابستگی برهانـد  عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله

  . اندان سایر ضوابط اقتصادي معرفی شدهعنو
ی از اصول بنیادین در تشریح ساختار اقتصـادي جمهـوري   این اصل، به عنوان یک

بند دوم این اصل، با تاکید بر فراهم نمودن مقدمات الزم . شودمیایران شناخته می اسال
افزایش تولیـد و کـاهش تضـییع امـوال از جملـه      براي اشتغال کامل نیروي کار، مشوق 

بر جلوگیري ین اصل ا 5بند . ستجهت تحقق عدالت اقتصادي تخصیصی ا نیروي کار،
هاي غیر مشروع در کسب درآمـد تاکیـد   از ضرر رساندن به دیگران و نیز تحریم روش

حصار و رباخواري، از ها از جمله اضرار، احتکار، انتوان ثابت نمودن این روشمی. دارد
). 107-134صص، 1388عبدالملکی و داوري، (کننده ثروت جوامع هستند عوامل نابود 

گذاري و تولید نیز اثري جز نابودي امکانـات  رعایت حد بهینه در مصرف، سرمایه عدم
 این موضوع بـا لحـاظ قـوانین مطلوبیـت نهـایی نزولـی و       . جامعه در بر نخواهد داشت

بدین لحاظ بند . وري نهایی نزولی سرمایه و نیروي کار به خوبی قابل توضیح استبهره
  .  تخصیصی داراي ظرافت خاصی است این اصل در تسریع در تحقق عدالت 6
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ي پس از انقـالب اسـالمی، بـه مسـاله تولیـد و      هاي مختلف نیز در دورههادولت

اند که البته برخی هایی را در این خصوص اتخاذ نمودهاشتغال اهتمام ورزیده و سیاست
به هر حال در نظـام فعلـی سیاسـتگذاري اقتصـادي کشـور،      . هستندها موضع نقد از آن

هـاي  سیاسـت می انتقادات مربـوط بـه   با وجود تما ه دولت به امور تولید و اشتغالوجت
از دیــدگاه اقتصــاددانان و سیاســتگذاران از اهمیــت بــاالیی  حمایــت و تولیــد دولتــی،
  . تنها در خصوص نحوه ورود دولت به مساله است هابرخوردار است و اختالف

، جـزء  ايهیارهـاي عـدالت منطقـ   تواند مبتنی بـر مع میتحقق این سطح رفاهی نیز 
به لحاظ معیار  اي باشد؛ اوالهپیشرفت منطقایرانی  -اسالمی اهداف کاربردي در الگوي 

هـاي  تر از نهـاده صورت نسبی به معناي اسـتفاده کـارا   عدالت تخصیصی، رشد تولید به
افـراد  به لحاظ معیار عدالت توزیعی، فراهم نمودن امکان اشتغال براي  تولید است؛ ثانیا

ي بالقوه افراد و منطبق بر اصول پرداخـت حقـوق   هااساس توانمندي که بر در صورتی
واجد اهمیت  نباشد، 7ها صورت گیرد و منافی معیارهاي اساسی عدالت تخصیصیانسان

  . خاص است

  سیاستگذاري. 2- 4-2

، سیاستگذاري جهت تحقـق  ايهپیشرفت منطقایرانی  -اسالمی از اجزاء اساسی الگوي 
ی در ي جزئهااهداف کلی تعریف شده در قسمت قبل و در ادامه تعریف برنامه و طرح

یند سیاستگذاري، طراحی برنامـه و طراحـی پـروژه در    فرا. راستاي اهداف مذکور است
در تدوین . نشان داده شده است 1ار در نمودایرانی  -اسالمی پیشرفت  ايهالگوي منطق

  .اساس این فرآیند، تاکید بر چند موضوع الزم است و بر ايههاي پیشرفت منطقسیاست
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 ايفرآیند سیاستگذاري، طراحی برنامه و طراحی پروژه در الگوي منطقه. 1نمودار 
  ایرانی -پیشرفت اسالمی 

  
  )به لحاظ سطوح رفاهی تعریف شده(شناسایی وضعیت کنونی منطقه  .2-1- 4-2

وجود، الگوي مطلوب و الگوي مات سیاستگذاري اقتصادي، شناخت وضعیت از اقتضائ
 بدین لحاظ در هـر . است ت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب،جهت حرک تغییر،

به عنوان معیارهاي تحقـق پیشـرفت    طوح رفاهی تعریف شده در قسمت قبل،یک از س
ي هـا الزم است در ابتدا با تعریف شـاخص  می در مناطق مختلف کشور،اقتصادي اسال

با در نظر گرفتن وضعیت کنونی . مناسب از وضعیت موجود ارائه گرددعملیاتی، نمایی 
و ترسیم شرایط مطلوب، معیار اختالف نمایان شـده، پـس از انجـام مطالعـات آسـیب      

  .هاي بهینه قابل تعریف خواهد بودشناسی، سیاست

   آسیب شناسی. 2-2- 4-2

 هـا ود محرومیتمنظور از آسیب شناسی، شناسایی علل عدم تحقق اهداف نهایی و وج
ن عملیات، ه اینتیج. یک از سطوح رفاهی در منطقه مورد بررسی است در خصوص هر

ست، از این دست که چرا همچنان شاهد وجود افرادي با درجه فقر اپاسخ به سواالتی 
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در منطقـه   ستیم؟ چـرا برخـی از نـواحی روسـتایی یـا شـهري      مطلق در سطح منطقه ه

اسـب، انـرژي گـاز،    نظیر آب سـالم، جـاده من  (می عموهمچنان فاقد بعضی از امکانات 
کـار فعـال،   نیـروي  (هستند؟ علت وجود منابع بیکار در منطقـه  ...) آموزش، بهداشت و

ینـد تولیـد و نیـز پـایین بـودن      ها در فرآو عدم بکارگیري آن...) منابع طبیعی، سرمایه و
  ي تولید چیست؟هاوري نهادهبهره

یک از سـواالت فـوق، در قالـب دو     ر ارتباط با هري قابل ارائه دهامجموع پاسخ
و  ي منبعث از کمبود امکانـات؛ هاآسیب اول: شوندمیبندي آسیب شناختی تقسیم دسته
در دسـته اول، آن بخـش از انحـراف از    . عث از ناکارآمدي فرآینـدها هاي منبآسیب دوم

اع امکانات مورد گیرد که به جهت کمبود برخی از انومیهدف معیار مورد بررسی قرار 
کمبـود اعتبـارات   : برخی از کمبودها در این خصوص عبارتند از. نیاز اتفاق افتاده است

، کمبود )در بخش دولتی یا خصوصی(دولتی، کمبود منابع انسانی، کمبود سرمایه انسانی 
، فقدان و یا عدم دسترسی به فنآوري مـورد  )محلی، داخلی یا خارجی( ايهمنابع سرمای

  ... .خاص در زنجیره ارزش محصوالت موردنظر وقدان عامل نیاز، ف
در . ، ناشی از ناکارآمدي فرآیندها و روش اجراي امور استهادسته دوم از آسیب

این موارد، بدون نیاز به ارتقـاء امکانـات و بـا تصـحیح و یـا بازمهندسـی فرآینـدها و        
در . سازوکارها، امکان حصول نتایج بهتر و حرکت به سمت اهداف نهـایی وجـود دارد  

توان به دو گـروه  میي فرآیندي را ها، آسیبموردنظرخصوص هریک از سطوح رفاهی 
در . ي مرتبط به طرف تقاضا تقسـیم نمـود  هاي مرتبط به طرف عرضه و آسیبهاآسیب

ي طـرف عرضـه   هـا خصوص وضـعیت رفـاهی سـطوح یـک و دو، برخـی از آسـیب      
فرآیند شناسایی نیازمندان، نحوه برخـورد بـا اولـین درخواسـت،     : عبارتند از) خدمات(

 ،)نیاز سازيبی(ت از زمان تشخیص تا رفع نیاز خدمافرآیند تشخیص نیاز، فرآیند ارائه 
ي طـرف  هـا همچنین برخی از آسیب. میزان تاثیر خدمات ارائه شده در رفع واقعی نیاز

گیري احساس نیاز در متقاضـیان، فرآینـد ارزیـابی    فرآیند شکل: توان شاملمیتقاضا را 
نیـاز، نحـوه پیگیـري    ي برطرف نمودن نیاز از سوي متقاضی، فرآینـد درخواسـت   هاراه

  . دانست... خدمات ارائه شده در کاهش نیاز و درخواست از سوي متقاضی، میزان تاثیر
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در (ي طـرف عرضـه   هـا در خصوص وضعیت رفاهی سطح سه، برخی از آسـیب 
: از نـد عبارت) گذاران، دولـت مرکـزي و دولـت محلـی    رتباط با تولیدکنندگان و سرمایها

گـذاري،  گیري جهت سرمایهانداز، فرآیند تصمیمو پسگیري بین مصرف فرآیند تصمیم
هـاي  ها و خالءگذاري، سطح کارآفرینی در استانآیند اجرایی نمودن عملیات سرمایهفر

تهیـه  (گذاران و کارآفرینان، فرآینـد تولیـد محصـوالت    موجود، نحوه تعامل بین سرمایه
نحـوه  (دمات بـه مشـتریان   ، فرآینـد ارائـه خـ   )مواد اولیه، انجام پردازش، کنترل کیفیت

، فرآیند شناسایی و معرفی )بازاریابی، نظام فروش و تحویل کاال، خدمات پس از فروش
هـاي  بخـش نـان بـه   گذاران و کارآفریگذاري، فرآیند هدایت سرمایههاي سرمایهفرصت

گـذاري،  زم جهت اجرایی شدن عملیات سـرمایه داراي مزیت، فرآیند ارائه مجوزهاي ال
گـذاري، فرآینـد پشـتیبانی از    هـاي سـرمایه  ائه تسهیالت و اعتبارات بـه طـرح  فرآیند ار

تـوان بـه   مـی ي طرف تقاضـا را  هاهمچنین برخی از آسیب. ي تولیدي جاريهافعالیت
کننـدگان  گیري احسـاس نیـاز بـه مصـرف در مصـرف     فرآیند شکل :شرح ذیل برشمرد

نیاز مصرفی، فرآیند  براي رفعکنندگان گیري مصرف، نحوه تصمیم)دولتی و غیر دولتی(
حسب داخلی یا خارجی بـودن،   بر(کننده بین انواع مختلف محصوالت انتخاب مصرف

حسب نوع جنس، کیفیت و قیمت و نیز  ها بودن، برمحصول استان بومی یا سایر استان
  ).سالئق مصرفی

  هاي پیشرفتطراحی و اولویت گذاري سیاست .2-3- 4-2

ایرانـی، بـا    - پیشرفت اسالمی ايهبرنامه و طرح در الگوي منطقسیاستگذاري، طراحی 
در ریـزي  برنامـه بدین لحاظ الگوي . شودمیي شناسایی شده انجام هاهدف رفع آسیب

همچنین از خصوصیات سیاستگذاري در این . این نظام، الگویی مساله محور خواهد بود
ي اسـت؛ بـدین معنـا کـه تعیـین      الگو، ابتناء فرآیند طراحی بر دانش، خالقیت و نوآور

ي مـرتبط بـا کمبـود امکانـات و بـه      هـا طرف نمودن آسیب هاي بهینه جهت برسیاست
ي جغرافیـایی، فضـایی و   هـا خصوص اصالح فرآیندها در هر منطقه به جهـت تفـاوت  

کالبدي موجود، به خودي خود نیازمند برخورداري از دانش روز و نیـز بهـره گیـري از    
  .یت، هم افزایی و حل مساله استاصول و قواعد خالق
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حائز اهمیت خاص است، اولویـت   ايهآنچه در سیاستگذاري نهایی پیشرفت منطق

با توجه به محدودیت امکانات و منـابع مـورد نیـاز در    . ي مذکور استهابندي سیاست
ي مبتنی بر هر سیاسـت، تعیـین درجـات اهمیـت و اولویـت      هاو طرح هااجراي برنامه

و با در نظر گـرفتن  می اقتصاد اسالمی با لحاظ اصول عمو. یابدمیضرورت  هاسیاست
هـا قابـل طـرح    در کشور، معیارهاي ذیل در اولویت بندي سیاسـت  ايهات منطقاقتضائ

  .خواهند بود

هاي مرتبط با وضعیت رفاهی سطح یک در مقایسه با اولویت باالتر سیاست. 2-3-1- 4-2
   هاي سطوح رفاهی دو و سهسیاست

ي اجتماعی دولـت  هاي اسالمی، رفع فقر مطلق از اصول اولیه فعالیتهااساس آموزه بر
بـا تعریـف عـدم تـوان     (بر همین مبنا تا زمان وجود جمعیت فقیر مطلق . استمی اسال

ن اقشار در اولویـت اول اقتصـادي   ه ای، شناسایی و پوشش دهی ب)تامین حداقل معاش
  . رار خواهد گرفتق) ايهدر سطوح ملی و منطق(دولت 

ي موجود در هاهاي مرتبط با اصالح ناکارآمدياولویت باالتر سیاست .2-3-2- 4-2
  هاي تامین کمبود امکاناتفرآیندها در مقایسه با سیاست

اصـالح یـک فرآینـد    . باشدمیبه طور عمومی، اصالح فرآیندها نیازمند امکانات کمتري 
امکان پذیر ... توجیه، تصمیم جمعی، ابالغ و وزش،گاهی با ارائه یک مستند یا تذکر، آم

در  ،...اي وهاز جمله تکنولـوژي، منـابع سـرمای    که تامین برخی منابع گردد؛ در حالیمی
هـاي  بدین جهـت در مقایسـه بـا سیاسـت    . شرایط معمول به راحتی امکان پذیر نیست

ندي عمومـا در  ي فرآیهاهاي اصالح ناکارآمديمرتبط با تامین کمبود امکانات، سیاست
  . گیردمیاولویت باالتري قرار 

هاي مرتبط به تامین امکانات با میزان مطلوبیت باالتر اولویت باالتر سیاست .2-3-3- 4-2
   )طح دوم رفاهیسمی در خصوص تامین امکانات عمو(

بسته به تابع مطلوبیت و رفاه اجتماعی اقشار و اهالی نواحی مختلف در منطقه خـاص،  
ي متفـاوتی  هـا معرفی شده در سطح دوم رفاهی از اولویـت می خدمات عموامکانات و 
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به عنوان مثال اهالی یک روستاي خاص در انتخاب بین خدمات . برخوردار خواهند بود
ممکن است نسبت بـه یکـی از دو   ) شبکه تلفن خانگی(و ارتباطات ) مدرسه(آموزشی 

نتخاب مـذکور در ناحیـه دیگـر    خدمت مذکور تمایل باالتري داشته باشند؛ در حالیکه ا
توانـد متـاثر از خصوصـیات اجتمـاعی،     مـی این تفاوت در ارزشگذاري . معکوس باشد

اسـاس در  ایـن   بـر . ي فرهنگی و یا عوامل و مختصات اقتصادي نواحی باشـد هاآموزه
هاي مربوط به توسـعه و تـامین ایـن دسـته از امکانـات، تمـایالت و       بندي سیاسترتبه

  . تعیین کننده خواهد بود ايهناحی مطلوبیت محلی و

 ي داراي مزیتهاهاي مرتبط با توسعه تولید در بخشاولویت باالتر سیاست .2-3-4- 4-2
   )در خصوص ارتقاء سطح سوم رفاهی(

با توجه به تمایزات اقلیمی، اجتماعی، زیرساختی و بـه طـور کلـی کالبـدي و فضـایی      
. ي تولیدي متفاوت خواهد بودهادر بخش ايهي منطقهامناطق و نواحی مختلف، مزیت
به عنـوان جزئـی مهـم در     یک از مناطق ي تولیدي هرهابدین جهت لزوم تعیین مزیت

هاي مرتبط بـا توسـعه   در اولویت بندي سیاست سیاستگذاري ارتقاء سطح سوم رفاهی،
بـدین  . ي تولیدي حائز اهمیت اسـت هاي تولیدي در هر منطقه، توجه به مزیتهابخش

ولویـت بـاالتري   ي داراي مزیت بـاالتر در ا هاهاي توسعه تولید در بخشاظ سیاستلح
ي هـا با توجه به مجموع معیارهـاي فـوق، امکـان تعیـین اولویـت     . قرار خواهند گرفت

  . سیاستی فراهم خواهد شد

  تعریف برنامه و طرح. 3- 4-2

و در خصوص هـر   هااز برنامه ايهعملیاتی نمودن هر سیاست، مستلزم طراحی مجموع
بـدین لحـاظ الیـه آخـر در     . تر مناسب و متناسب استهاي جزئیبرنامه، تعریف طرح

هـاي مناسـب و   و طـرح  هـا ، تعریـف برنامـه  ايهپیشرفت منطقایرانی  -اسالمی الگوي 
تنظـیم و اجـراي   . خواهد بود هاي پیشیندر راستاي راهبردهاي کلی و سیاست کارآمد

در  ايهو بازخورد نیز تکمیل کننده عملیـات پیشـرفت منطقـ   فرآیندهاي نظارت، کنترل 
  . چارچوب مذکور است

  بنديجمع
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با عنوان دهه پیشرفت و عـدالت از سـوي رهبـر    می گذاري دهه چهارم انقالب اسالنام

محور تحولی مهم و نقطه عطفی در حوزه نظري و ) مدظله العالی(میمعظم انقالب اسال
، تحقـق اهـداف پیشـرفت و عـدالت    . شـود میمحسوب در کشور ریزي برنامهکاربردي 

ات زمانی و مکانی این مفاهیم اسـت؛ ضـرورتی کـه    مستلزم توجه به جزئیات و اقتضائ
ت در دستور کار مدیریت ارشد نظام با پیشرفایرانی  -اسالمی باعث شد تدوین الگوي 

  . قرار گیرد محوریت قوه اجرایی
به ابعاد فضـایی پیشـرفت و عـدالت و    بی شک از محورهاي مهم این الگو، توجه 

ایـن مبنـا    بـر . و افرازهاي جغرافیایی کشـور اسـت   هاو مقتضیات مکانی پاره هاویژگی
. آن خواهـد بـود   ايهبخش منطق ایرانی، زیر - بخشی از الگوي جامع پیشرفت اسالمی

در الگـوي  ریـزي  برنامـه بـر مفهـوم، فرآینـد و چـارچوب      ايهدر پژوهش حاضر مقدم
در تالش براي پاسخ گویی به دو سوال . ارائه گردید ايهپیشرفت منطقایرانی  -اسالمی 

جایگـاه مفهـوم پیشـرفت     در تشـریح اوال  ي نظري و کـاربردي هامطرح شده در حوزه
در ریـزي  برنامـه اصـول و فرآینـد    ایرانی و ثانیـا  -اسالمی در مبانی پیشرفت  ايهمنطق

  .ایرانی؛ نتایج ذیل حاصل گردید - پیشرفت اسالمی ايهالگوي منطق
اي، چـارچوبی بـراي تعیـین مسـیر حرکـت      ایرانی پیشرفت منطقه -الگوي اسالمی 

. ملـی پیشـرفت اسـت    -اقتصاد مناطق کشور، هم راستا با جهت گیري اسالمی 
اي و معیارهـاي کلـی آن، تحقـق    مبناي این الگو، نظریه عدالت اقتصادي منطقـه 

محتـواي  . اي استاي و بین منطقهدر سطوح منطقهعدالت توزیعی و تخصیصی 
  :  این الگو مبتنی بر معیارهاي ذیل خواهد بود

 ي اقتصادي، در زندگی هاحفظ جایگاه قوامی و استحکام بخش اموال و دارایی
اسـاس معیـار اول در    بـر (فردي و اجتماعی ساکنین منـاطق مختلـف کشـور    

 ؛)عدالت اقتصادي تخصیصی
 هاي اقتصادي در ر نرخ رشد، بازدهی و زایش اموال و داراییدستیابی به حداکث

 ؛)اساس معیار دوم در عدالت اقتصادي تخصیصی بر(   مناطق مختلف کشور
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     تطابق نظام توزیع ثروت و درآمد و جریان انتقال مالکیت بـا معیارهـاي حـق
اسـاس معیارهـاي عـدالت اقتصـادي      بـر (، تبعیت نما از اصل و نیاز اولیه  کار

 ).توزیعی
در خصـوص ابعـاد اقتصـادي    ) مدظله العـالی (اساس منویات مقام معظم رهبري بر 

) در ابعاد اقتصـادي ( ايهپیشرفت منطقایرانی  -اسالمی پیشرفت، اهداف الگوي 
توان در چهار عنصر افـزایش تولیـد، ارتقـاء بهـره وري، ارتقـاء دانـش و       میرا 

از سوي دیگر منطبق بر مفاهیم ارائه . خالصه نمودمی فنآوري و ارتقاء رفاه عمو
ي تولید هااز اموال و نهادهمی شده در تبیین مفهوم عدالت تخصیصی، استفاده قوا

و ) ارتقـاء بهـره وري  (ي تولید هامنجر به افزایش تولید، استفاده کارآمد از نهاده
. خواهـد شـد  ) رشد دانش و ارتقاء فنآوري(ي بهتر در تولید هااستفاده از روش

در (پیشـرفت  ایرانـی   -اسالمی ین جهت از مجموع اهداف چهارگانه الگوي بد
، موارد اول تا سوم تحت عناوین معیارهـاي عـدالت تخصیصـی    )ابعاد اقتصادي

) با توجه بـه معیارهـاي پیشـین   (همچنین برقراري عدالت توزیعی . گیردمیقرار 
امکانات و در  مندي اقشار مختلف ازبهبود توزیع درآمد و ثروت و بهرهموجب 

بدین لحاظ نیز هدف چهارم، به عنوان جزئی . گرددمی مینتیجه ارتقاء رفاه عمو
 ايهي منطقـ هـا تـدوین برنامـه  . از معیار کلی عدالت توزیعی مطرح خواهد بـود 

می و نیـز توجـه بـه     با لحـاظ اصـول و قواعـد عمـو    ایرانی  -اسالمی پیشرفت 
افیایی کشور، به منظور تحقق اهداف ي فضایی و کالبدي افرازهاي جغرهاتفاوت

و در نهایت برآیند فزاینـده آن در سـطح    ايهفوق الذکر در سطح منطق) و ابعاد(
  . گیردمیملی صورت 

و یا همـان ابعـاد    ايهبه منظور کاربردي سازي بیشتر، اهداف عدالت اقتصادي منطق
بیان جدیدي از  توان در قالبمیرا  ایرانی -اي در الگوي اسالمیهپیشرفت منطق

در این بیان اگر رفاه ناشی از برخورداري . باز توضیح نمود ايهمفهوم رفاه منطق
ها دانسته شود، سه سطح رفاهی متناسب با از برخی امکانات و امکان مصرف آن

سه دسته از امکانات قابل تعریف هستند، به نحوي که با بهره مندي از امکانـات  
-میفاه فرد یا جامعه متناسب با سطح مذکور ارتقاء مربوط به هر سطح، میزان ر

برخورداري از  مندي از حداقل امکانات معاش،بهره: این سطوح عبارتند از. یابد
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یـک از ایـن    هـر . برخورداري از شـغل و درآمـد   می وخدمات و امکانات عمو

  .هستند ايهسطوح رفاهی، متناظر با برخی از معیارهاي کلی عدالت منطق
سیاسـتگذاري،   شـامل (ایرانی  -اسالمی پیشرفت  ايهعملکردي الگوي منطقاجزاي 

اسـاس مطالعـات مربـوط بـه وضـعیت       بر) ي پیشرفتهاطراحی برنامه و طرح
ي آسـیب  هـا موجود منطقه در خصوص معیارها و سطوح رفاهی فـوق، تحلیـل  

ي هادر دو حوزه آسیب) در خصوص علل عدم تحقق شرایط مطلوب(شناختی 
به تفکیک (ي منبعث از ناکارآمدي فرآیندها هاز کمبود امکانات و آسیبمنعبث ا

در . گیـرد مـی صـورت  ) فرآیندهاي طـرف عرضـه و فرآینـدهاي طـرف تقاضـا     
هاي مرتبط اولویت باالتر سیاستزم است به معیارهاي ها البندي سیاستاولویت

بـا رفـع   بط هاي مـرت اولویت باالتر سیاست با ارتقاء وضعیت رفاهی سطح یک،
بـا  می هاي مرتبط بـا خـدمات عمـو   اولویت باالتر سیاست ناکارآمدي فرآیندها،
هاي مرتبط با اولویت باالتر سیاست اي باالتر و هو ناحی ايهمیزان مطلوبیت منطق

 . باالتر توجه نمود ايهو منطق ايهي تولیدي داراي مزیت ناحیهاتوسعه بخش

  هایادداشت

  
  .معظم انقالب مدظله العالی در خصوص پیشرفت و عدالتهاي رهبر دیدگاه. 1
  ). 1/1/88(بیانات مقام معظم رهبري در حرم مطهر رضوي . 2
  ). نقل به مضمون( 7/7/1387مقام معظم رهبري، . 3
هایی این چنین، به معناي عدم اهمیت مالکیت خصوصی در باید توجه داشت که وجود مثال. 4

بلکه در خصوص عدالت اقتصادي تخصیصی، انواعی از  دیدگاه عدالت اقتصادي نیست،
بدین لحاظ، . شوندمالیکت خصوصی که باعث تضییع حقوق اموال شوند، ناعادالنه خوانده می

هایی که به درستی اداره شده، در چرخه اقتصاد در حال مالکیت افراد بر حجم انبوه دارایی
و در نهایت رفاه جامعه باشد، لزوما ناعادالنه ها افزایش تولید، اشتغال گردش هستند و نتیجه آن

از سوي دیگر، انواعی از مالکیت عمومی که منجر به تضعیف مدیریت کارآ و . نخواهد بود
برداري ناعادالنه از اموال ها شود، از مصادیق بهرهبهینه اموال و کاهش نرخ رشد و تولید آن
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موال عمومی و آنچه مبحث خصوصی اي از اناکارآیی بخش دولتی در مدیریت دسته. است
هایی در این خصوص دهد، مثالسازي در کشورهایی مثل ایران را مورد تاکید و توجه قرار می

  . هستند
5. Human Development Index 

دهد عوامل مذکور با درجات متفاوت، در توابع مطلوبیت اهالی هاي میدانی نشان میبررسی. 6
اي نیز قابل هاي منطقهدر این خصوص تفاوت. یت هستندنواحی مختلف کشور حائز اهم

  ).1387ك عبدالملکی، .ر(توجه است 
و بر اساس (هاي مهم تحقق عدالت اقتصادي بر اساس معیارهاي عدالت تخصیصی، از جنبه. 7

هاي تولید است که نتیجه آن حصول حداکثري برداري بهینه از نهاده؛ بهره)آن؛ پیشرفت اسالمی
هاي توسعه اشتغال که مستلزم کاهش تولید باشد به بدین لحاظ سیاست. اهد بودتولید خو

ایرانی پیشرفت جایگاه نخواهند  -جهت ناکارآمدي و توان پایین نیروي کار در الگوي اسالمی 
  . داشت

  کتابنامه
  قرآن کریم

؛ )ايمنطقـه (عدالت اجتماعی و عدالت فضایی «، )1385(حاتمی نژاد، حسین و راستی، عمران 
، اقتصـادي   - اطالعـات سیاسـی  ، »رويهـا  بررسی و مقایسه نظرات جان رالز و دیویـد 

 . 270و  269ش
، 12، سمجلـه علـوم سیاسـی   ، »تحول تاریخی مفهـوم عـدالت  «، )1388(حاجی حیدر، حمید 

 . 45ش
 .2انتشارات اسالمی، چ :عبدالعلی اسپهبدي، تهران ، ترجمهاقتصاد ما، )1357(صدر، محمد باقر 

 . دارالتعارف للمطبوعات: ، بیروتاقتصادنا، .)ق1402(همو 
اي نقش بخـش خصوصـی در رشـد اقتصـادي     تحلیل مقایسه«، )1382(عبدالملکی، حجت اله 

، مجموعه مقاالت سومین همایش دوساالنه اقتصاد اسالمی، »ایران و نظریه اقتصاد اسالمی
  .هشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرسپژو: تهران

معاونـت امـور    :تهـران تدوین بسته سیاسـتی توسـعه اقتصـادي اسـتان زنجـان،      ، )1387(همو 
  .اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارایی
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مطالعه تطبیقـی نظـام عادالنـه اقتصـادي در     « ،)1388(عبدالملکی، حجت اله و داوري، مرضیه 

 هـاي ز بررسـی مرکـ : تهران، مجله برداشت دوم، »ساختار حقوقی جمهوري اسالمی ایران
 .10، ش6استراتژیک ریاست جمهوري، س

 انتشـارات  :تهران ،عدالت و کارآیی در تطبیق با نظام اقتصادي اسالم، )1384(عیوضلو، حسین 
 ).ع(دانشگاه امام صادق

 . 8انتشارات صدرا، چ: قم ،اسالم نظام حقوق زن در، )1357(مطهري، مرتضی 
 . صدراانتشارات : قم، عدل الهی، )1367(همو 

پیشـرفت و عـدالت در اندیشـه    «، )1389(علی و کشاورزیان، مهـدي   سعیدي، یاوري، وحید؛
مجموعه مقاالت مبانی نظري برنامه پنجم و مقام معظم رهبري،  )ره(حضرت امام خمینی

گاه امـام  اي علـوم انسـانی و اسـالمی، دانشـ    مرکز تحقیقـات میـان رشـته   : تهران، توسعه
  .)ع(صادق
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