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  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با اقتصاد اسالمی هاي توسعهبررسی تطابق برنامه

 با تأكيد بر قانون برنامه چهارم و پنجم و اليحه برنامه ششم
 

 5زادهپرويز رستم

 2شهره نصيرآبادي

 چكيده
هاي توسعه با اهداف اقتصاد اسالمی است. بدين منظور با توجه به اينكه هدف از اين مقاله بررسی ميزان تطابق برنامه

هاي عدالت ترين اهداف اقتصاد اسالمی، برقراري عدالت اسالمی است در اين مقاله ضمن معرفی مؤلفهمهم يكی از

گيري از معيارهاي عدالت اسالمی )عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادي و عدالت فرهنگی( با استناد به آيات قرآن و بهره

م تا ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفته شد. نتايج در چارچوب اقتصاد اسالمی با روش تحليل محتوا، برنامه چهار

گانه عدالت اسالمی تعادل وجود ندارد. به هاي سهتحليل كمی و كيفی سه برنامه توسعه نشان داد در توجه به مؤلفه

و توجه به  39/26، توجه به عدالت اجتماعی 59/29طور ميانگين در طی سه برنامه توجه به عدالت اقتصادي حدود 

درصد بوده است. با توجه به اينكه سه مؤلفه عدالت اسالمی ارتباط متقابل با هم دارند در  34ت فرهنگی حدود عدال

هاي عدالت اسالمی وجود ندارد به طوري كه در برنامه چهارم تدوين برنامه چهارم و پنجم تعادلی بين توجه به مؤلفه

توجه بيشتري شده است. در برنامه ششم تعادل ميان سه  به عدالت اقتصادي و در برنامه پنجم به عدالت اجتماعی

 مؤلفه درنظر گرفته شده است.

 

 هاي توسعه، اقتصاد اسالمی، عدالت اسالمیبرنامهواژگان كليدي: 

 JEL :C43, OL5, D6, D63بندي طبقه
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 مقدمه .5

ند. باشانداز بيست ساله میهاي تدوين شده در راستاي تحقق اهداف سند چشم برنامه چهارم تا ششم توسعه، برنامه

يكی از اهدافی كه در ابالغيه برنامه ششم مطرح شده ارائه الگويی برآمده از تفكر اسالمی در زمينه پيشرفت است به 

اي براي طراحی يك زندگی هاي اسالمی باشد. انسان بر اساس فطرت همواره به دنبال نقشهنحوي كه مطابق با ارزش

ها باشد. اسالم به عنوان دينی جامع، بر پيشرفت همه جانبه مادي نده آرزوها و احتياجات آنبوده است كه برآورده كن

اي ظريف و همه جانبه دارد كه در آن به ها برنامهو معنوي تأكيد دارد و براي زندگی و سعادت دنيوي و اخروي انسان

 تمامی نيازهاي انسان پاسخ داده شده است. 

هايی كه در اسالم براي پيشرفت انسان ارائه دهد كليه برنامهو روايات اسالمی نشان میبررسی اجمالی آيات قرآن  

باشند. مؤلفه زيربنا تأكيد بر توحيد مداري، معاد، واليت و شده است متشكل از سه مؤلفه زيربنا، ساختار و عملكرد می

صادي و فرهنگی را بر اصل توحيد استوار هاي زندگی فردي، اجتماعی، اقتخودباوري دارد. فرد مسلمان تمام برنامه

. بنابراين جهان بينی اسالمی منجر به درک و (5297)احمديان,  كند به نحوي كه در جهت رضايت پروردگار باشدمی

ر جامعه تأثير دارد و به ها آنان دشود. ايمان و باورهاي قلبی در نوع رفتار افراد و كنشاجرا صحيح عدالت در جامعه می

كند. در نتيجه گرايش افراد به سمت تحقق اهداف دار دانستن زندگی تجلی پيدا میصورت اميدواري، آرامش و هدف

 46سوره مباركه حضرت محمد، آيه  5دهد. آيه هاي كار و توليد را افزايش میهاي توسعه اقتصادي در عرصهبرنامه

مرتبه واژه ايمان و  976ميدواري ايجاد شده در اثر خداباوري است. در قرآن حدود سوره مباركه توبه مصداقی بر ا

مشتقات آن به كار برده شده است و به عنوان مهمترين عامل رشد و پيشرفت فرد و جامعه و رستگاري دنيا و آخرت 

يجاد توازن مادي و معنوي در كند و منجر به ابيان شده است. اعتقاد قلبی به معاد در رفتار اجتماعی افراد بروز می

 شود. جامعه و جلوگيري از ظلم و ستم به ديگران می

مؤلفه ساختار بيان كننده سطح رفاه، امنيت و عدالت اجتماعی است. مؤلفه عملكرد مبناي عمل افراد است و رشد  

اثر اعتقاد به توحيد در ارتباط دهد. بنابراين آموزش، ترويج امر به معروف و نهی از منكر و اخوت اجتماعی را نشان می

هاي انسان جريان خواهد داشت و اهدافی مانند معاد يا تالش براي زندگی دنيوي، انسان و طبيعت و انديشه و ساخته

فرهنگی از اهداف ميانی دين است كه وابسته به توحيد است. بنابراين توحيد و  -اقتصادي -تأمين عدالت اجتماعی

ند، مصداق عدالت است و ستون اصلی تعالی و پيشرفت جامعه اسالمی، اجراي عدالت است. ايمان به وحدانيت خداو

شود و يكی از می اقتصادي پيشرفت و رشد باعث اجتماعی رضايت ايجاد جامعه عالوه بر در آن و تحقق عدالت اجراي

به ساختيابی عادالنه جامعه و  هاي توسعه منجراهداف اقتصاد اسالمی است. توجه به عدالت اسالمی در تدوين برنامه

 شود. ها و قشرها و مناطق مختلف كشور میپيشرفت در همه ابعاد، عرصه

 آگاهی از ميزان توجههاي توسعه است و با توجه به اينكه مهمترين سازوكار حكومت نيز براي تحقق عدالت برنامه 

ها استسيبراي اصالح نقايص يا تقويت محاسن تواند الگوي مناسبی می عدالتهاي مختلف گذاران به جنبهسياست

هدف از اين پژوهش بررسی ميزان توجه برنامه  نمايدتر را فراهم میو امكان دستيابی به قوانين توسعه متناسب باشد

هاي عدالت اسالمی به عنوان يكی از اهداف اقتصاد اسالمی است. بدين منظور در ادامه چهارم تا ششم توسعه به مؤلفه

د. گردشود. سپس مبانی نظري عدالت اسالمی تشريح میدا مطالعات انجام شده در زمينه عدالت اسالمی مرور میابت

گيرد و روش هاي چهارم تا ششم توسعه مورد بررسی قرار میهاي عدالت اسالمی در برنامهدر بخش چهارم شاخصه

 افته است.گيري اختصاص يشود. در نهايت بخش آخر به نتيجهتحقيق بيان می
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 مروري بر مطالعات انجام شده .2

در زمينه اهداف اقتصاد اسالمی و عدالت اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی مطالعات زيادي انجام شده است در ادامه 

 شود.مهمترين مطالعات مرور می

نظام اجتماعی اي اهداف نظام اقتصاد اسالمی را در راستاي اهداف نهايی (، در مطالعه5254يوسفی و همكاران ) 

ها اهداف نظام اقتصاد اسالمی را شامل اهداف نهايی كه در كند. آناسالم يعنی قرب الهی و تزكيه روح معرفی می

بردارنده سعادت انسان است، اهداف ميانی كه بيان كننده كفايت عمومی، توازن ثروت و قدرت اقتصادي است و اهداف 

 كنند. ها و غيره است، بيان میثبيت سطح عمومی قيمتعملياتی كه در بردارنده رشد، اشتغال، ت

(، در پايان نامه كارشناسی ارشد خود عدالت را در مناطق شهري و روستايی قزوين مورد بررسی 5299پيله فروش ) 

قرار داده است. بدين منظور وي با در نظر گرفتن سه معيار نياز، كارآمدي و مسئوليت فردي و با استفاده از شاخصی 

ها و ضريب جينی شاخص عدالت را معرفی تركيبی درصد خانوارهاي زير خط فقر مطلق، شاخص نسبت هزينه دهك

 كرده است. نتايج پژوهش وي حاكی از آن است كه عدالت در مناطق شهري دو برابر مناطق روستايی است.

راستاي تحقق عدالت اجتماعی و  هاي اقتصادي ايران درها و سياست(، در پژوهشی عملكرد برنامه5296عيوضلو ) 

اقتصادي را با معرفی شاخصی ارزيابی نموده است. شاخص تركيبی وي در بردارنده حق برخورداري برابر از منابع و امكانات 

هاي عمومی و توازن برداري از توليد و منافع آن در ارزش افزوده، استفاده بهينه از اموال و ثروتهاي عمومی، بهرهو فرصت

 دهد.را نشان می 5255-5295مدها در كشور است. نتايج پژوهش وي تحقق عدالت اقتصادي در ايران در دوره درآ

د. كن(، اهداف نهايی نظام اقتصاد اسالمی را رشد اقتصادي، عدالت اقتصادي و امنيت اقتصادي بيان می5295سيدي نيا ) 

 داند.بعاد اقتصادي فردي و جمعی را براي انسان ضروري میيابی به اين اهداف در اهاي اسالم را براي دستوي آموزه

اي به بررسی توازن اقتصادي از ديدگاه اسالم پرداخته است و عملكرد اقتصاد ايران را (، در مقاله5294ناجی ميدانی ) 

اول درآمدي  هاي توزيع درآمد يعنی ضريب جينی و نسبت دهكگيري از شاخصمورد ارزيابی قرار داده است. وي با بهره

روند نابرابري درآمدي در ايران را مورد بررسی قرار داده است. نتايج وي نشان داد  5295-5296به دهك دهم، در دوره 

هاي بعد از انقالب وضعيت توزيع درآمد در ايران بهبود يافته است اما در مقايسه با ساير كشورها شكاف درآمدي كه در سال

 ر عملكرد نامناسب ايران به عنوان اقتصاد اسالمی در ايجاد توازن اقتصادي است.بااليی وجود دارد كه بيانگ

هاي اي به روش تحليل محتوا به بررسی رفاه اجتماعی در برنامه(، در مقاله5242ساالرزاده و هاشمی نجف آبادي ) 

اول توسعه به نحو  برنامه دهد اهداف رفاهی در دوها نشان میپرداخته است. نتايج آن 5269-5292توسعه در دوره 

 شايسته عملياتی نشده است اما در برنامه سوم و چهارم روند آن بهبود يافته است.

اي ميزان تحقق اهداف نظام اقتصادي اسالم در اقتصاد ايران را مورد بررسی (، در مقاله5242فراهانی فرد و كشاورز ) 

اسالمی متشكل از وضعيت محيط زيست، توليد اقتصادي جامعه،  اند. بدين منظور شاخصی براي تحقق اهدافقرار داده

ها حاكی از بهبود وضعيت اقتصاد ايران و نزديك اند. نتايج آنوضعيت عدالت اقتصادي و وامنيت اقتصادي ارائه نموده

 شده به اهداف اقتصاد اسالمی در طول زمان است.

هاي پنج ارزيابی عملكرد اقتصاد ايران در طول برنامه "عنوان اي تحت (، در مقاله5242زاده و نصير آبادي )رستم 

اي هتركيبی كه در بردارنده مؤلفه با استفاده از شاخص "ساله فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی بر پايه اقتصاد اسالمی

عامالت اقتصادي هاي اجتماعی و اقتصادي، استانداردهاي اخالقی باالتر و صداقت و اعتماد در بازار و تعدالت و فرصت

)فساد كمتر(، تأمين مالی اسالمی و رفاه و فقرزدايی براي تعيين ميزان تحقق اهداف كلی اقتصاد اسالمی است، وضعيت 

كه روند مؤلفه عدالت اقتصادي و اجتماعی در دوره برنامه  دهدنتايج نشان می اند.اقتصاد ايران را مورد بررسی قرار داده

ی برنامه چهارم و پنجم صعودي بوده است، همچنين روند مؤلفه استانداردهاي اخالقی در سوم همراه با نوسان و ط

طول برنامه سوم تقريبًا ثابت و در دوره برنامه چهارم با اينكه نسبت به دوره قبل افزايش داشته است اما در طول اين 
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نزولی و مؤلفه رفاه و فقرزدايی طی دوره دوره روند نزولی داشته است. مؤلفه تأمين مالی اسالمی به طور كلی روندي 

برنامه سوم و چهارم روندي صعودي داشته است اما در دوره برنامه پنجم نسبت به دو دوره قبل كاهش يافته است و 

شاخص كل طی برنامه سوم صعودي، در برنامه چهارم تقريباً ثابت بوده است و طی دوره برنامه پنجم نزولی و نسبت به 

م كاهش داشته است. به طور كلی در دوره برنامه چهارم توسعه ميزان دستيابی به اهداف اقتصاد اسالمی برنامه چهار

 نسبت به دوره سوم بيشتر بوده است.

 اسالمی شاخص تدوين چارچوب و نظري هاي(، در كتاب گزارش اقتصاد اسالمی ايران، ابتدا به پايه5249عزتی ) 

اقتصاد را مورد بررسی  كاركرد هايداده پايه بر ايران اقتصاد بودن اسالمی ايهاقتصاد پرداخته، سپس شاخص بودن

قرار داده و سپس با استفاده از روش پاسخ نخبگان به بررسی اسالمی بودن اقتصاد ايران در طول سالهاي مختلف 

در اقتصاد ايران، كوشش فساد( اقتصادي، پرداخت واجبات دينی  نبود(پرداخته است كه اين شاخص عبارتند از: سالمت 

هاي اقتصادي ايران با اقتصاد اسالمی و مردم براي كسب درآمد حالل در ايران، پرهيز مردم از ربا، سازگاري زير نظام

 همچنين كليت اقتصاد ايران بر پايه اقتصاد اسالمی.
 

 عدالت اسالمی .3

اسالمی، عدالتی همه جانبه و فراگير است و ستون اصلی تعالی و پيشرفت جامعه اسالمی، اجراي عدالت است. عدالت 

زيربناي فطري دارد. در آيات قرآن كريم و احاديث به برقراري عدالت تأكيد شده است و دستوراتی نيز براي اجراي 

 پردازيم.هاي عدالت اسالمی میعدالت ارائه شده است. در ادامه با استناد به آيات قرآن به بررسی جنبه

 

 دي. عدالت اقتصا3-5

ها، منابع، امكانات طبيعی و درآمدهاي جامعه )به اقتضاي حكمت دست يافتن هر فرد در جامعه به حق خود از ثروت

هاي عادالنه و روابط خداوند و انصاف( و نيز از بين بردن افراط و تفريط اقتصادي و معيشتی از طريق ايجاد برنامه

لی جنبه اقتصادي عدالت است. ايجاد عدالت اقتصادي در جامعه، اقتصادي سالم و قوانين مالی صحيح با ماهيت تعدي

 برد. هاي معيشتی را كم، زمينه فقر و محروميت عمومی را از بين میفاصله

 د از: كند كه عبارتنهاي عدالت اقتصادي را به سه دسته كلی تقسيم می، نظريه"مبانی عدالت اقتصادي"در كتاب  5سيلور

برداري و دستيابی به منابع و امكانات و ايجاد فرصت برابر : در اين ديدگاه، برابري در بهره3محورالف( نظريات منابع  

پردازان هستند ( از جمله اين نظريه5493) 9( و رمر5494) 2(، داوركين5694گيرد. الک )براي همه مورد توجه قرار می

 كنند.كه برابري و نياز را به عنوان معيار عدالت اقتصادي بيان می

هاي اقتصادي و هاي فرآيند محور: اين نظريات به شيوه سلطه افراد بر اموال به دست آمده از فعاليتب( نظريه 

هاي اقتصادي تأكيد دارد و استحقاق افراد و توانايی آنان را به عنوان معيار عدالت اقتصادي مورد آزادي برابر در فعاليت

 اند.توجه قرار داده

: در اين دسته از نظريات توجه به نتايج و سهم بري افراد شده است و تأكيد بر 7گراه محور و غايتج( نظريات نتيج 

( 5497) 5(، اسكالتر5495) 6هاي اجتماعی افراد و وظايف دولت در توزيع درآمد و ثروت است. نظريات پاسنرمسئوليت

                                                                                                                                                                                     
1. Silver 

2. Means oriented 

3. Dowerkin 

4. Roemer 

5. End orient 

6. Posner 

7. Schoteler 
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گرايی و اقتصاد رفاه را به عنوان معيار عدالت مطلوبيتپردازان ( در اين دسته قرار دارند. اين نظريه5459) 5و وريان

 (.5294كنند )عيوضلو، اقتصادي مطرح می

مومنون  75سوره مائده، 99سوره بقره،  553در اسالم به برقراري عدالت اقتصادي توجه زيادي شده است. آيات  

ء، بخشی از قوانين اقتصاد اسالمی در سوره شعرا 592تا  595مصداقی بر رفع فقر و دسترسی به امكانات است. آيات 

هاي دينی، به تأمين نيازهاي مادي جامعه و فرد در حد تعادل براي كند. در آموزهزمينه عدالت اقتصادي را بيان می

برخورداري از رفاه و سطح مناسب زندگی تأكيد شده است و اشتغال براي كسب روزي حالل و تالش براي توسعه 

 5نياز همه افراد وظيفه واجب دانسته شده است. همچنين در قرآن در آياتی بسياري مانند آيه  اقتصادي جامعه و رفع

سوره نسا،  توزيع عادالنه ثروت از طريق انفاق، وقف، نذر، هبه و بخشش و توزيع ثروت توسط دولت  34سوره حشر، آيه 

سوره اعراف،  25شده است. در آيه  ران نهیديگ اموال در تصرف گونه سوره نساء، هر 7بيان و در آياتی مانند آيه 

هاي اضافی و غيرمعقول در توليد و مصرف كاالها و خدمات و به طور كلی هرگونه اسراف نهی شده است كه هزينه

 داللت بر توجه قرآن به استفاده بهينه از اموال و منابع )كارايی( است.

 ب اسالم، معيارهاي زير بيان كننده عدالت اقتصادي است: بر اساس آيات، روايات و نظر متفكران اسالمی در چارچو 

 عمومی هايثروت و منابع طبيعی، امكانات از برابر برخورداري حق -5

 بري بر اساس ميزان مشاركت در توليدسهم -3

 قوام اقتصادي )كارايی و توازن درآمد( -2

 

 . عدالت اجتماعی3-2

و كاستی و برخورداري يكسان از منابع و مواهب و رفع رعايت حقوق افراد و دادن حق به صاحب حق، بدون تصرف 

باشد. موانع براي همه بر جنبه اجتماعی عدالت داللت دارد و نيازمند حاكميت قانون براي همه افراد در جامعه می

ي همه افراد جامعه است. امنيت شامل امنيت هاي عدالت اجتماعی براي برخورداري عادالنهامنيت يكی از شاخص

شود. در اسالم و قرآن ايجاد امنيت در سايه تقوا، توكل، احترام به حقوق ، اجتماعی، اخالقی و روانی و غيره میفردي

ديگران، اجراي قسط و عدالت، برابري و برادري، دفاع و حمايت از مظلوم و محروم، برخورد با مفسد و مجرم، دفع فقر، 

پذير است. خداوند در و حاكميت معيارهاي انسانی و الهی امكانهاي مشروع مردم تأمين معيشت و رفاه، حفط آزادي

سوره انفال به حفظ  6سوره نساء، جامعه را به پاسداشت وحدت و امنيت سفارش كرده است. همچنين در آيه  92آيه 

دي، اامنيت از طريق حفظ آمادگی دفاعی الزم تأكيد شده است. در آيات متعددي امنيت در كنار معيشت و رفاه اقتص

 9توان به آيه ساز عبادت پروردگار معرفی شده است. از آن جمله میبه عنوان شاخصی براي جامعه اسالمی و زمينه

سوره نور اشاره كرد. همچنين در اسالم به سالمت و ارتقاء كيفيت زندگی  77سوره نحل و آيه  553سوره قريش، آيه 

سوره فاطر، طول عمر در مسير بندگی خدا،  25و  55مانند آيات به عنوان حقی همگانی تاكيد شده است و در آياتی 

 انجام اعمال نيكو و خدمت به خلق خدا مورد تأييد قرار گرفته است و اين طول عمر توأم با سالمتی است. 

 

 . عدالت فرهنگی3-3

 ت اجتماعی، برابري افرادهاي تحقق عدالزيربناي عدالت اجتماعی، توزيع عادالنه اطالعات است بنابراين يكی از زمينه

باشد كه بيان كننده عدالت فرهنگی است. علم آموزي و كسب دانش يكی از فرامين واجب مندي از علم میدر بهره

كند. در اسالم به محصور نماندن دانش بين اسالم است تا جايی كه قرآن سخن خود را با خواندن، علم و كتابت آغاز می

                                                                                                                                                                                     

5. Varian 
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سوره  3خواند. در آيه توجه بسيار شده است. قرآن همه افراد را به تدبر و تفكر فرامی طبقات خاص و همگانی شدن آن

اعراف به كسب دانش  575طارق،  7بقره،  364ناظر ،  39مجادله و  55زمر،  4جمعه به نقش تعليم و تربيت و در آيات 

 و پژوهش اشاره شده است. 

عدالتی جامع و متشكل از عدالت عدالت اقتصادي، عدالت اجتماعی بنابراين بر اساس آيات و روايات، عدالت اسالمی  

ها ارتباط متقابل با عدالت اسالمی دارند بنابراين اجراي عدالت اسالمی، و عدالت فرهنگی است. هر يك از اين مؤلفه

تصادي و اجتماعی هاي اقسازد. در نگرش اسالمی، نابرابريها را برطرف میهاي ناشی از هريك از اين مؤلفهنابرابري

بقره،  393سوره مائده، آيه  93و 95، 9سوره نساء، آيات  527و  79عدالتی در جامعه است. طبق آيات نشانه ظلم و بی

هاي فردي، اجتماعی، سوره ممتحنه بايد عدالت در تمامی عرصه 9سوره اعراف و آيه  595سوره انعام، آيه  573آيه 

 است. توجه جامعه در هاي توسعهبرنامه عدالت تحقق براي كار حكومت و ساز ناقتصادي و غيره لحاظ شود. مهمتري

 عادالنه توزيع و كشور ي متوازنتوسعه اي عادالنه،جامعه ايجاد هاي توسعه منجر بهبرنامه درتنظيم عدالت به اساسی

 شود.خدمات می امكانات و برابر و

 

 عدالت اسالمی و روش پژوهش هايشاخصه .4

توانند بيانگر عدالت اجتماعی، اقتصادي باشند در دوره برنامه چهارم و پنجم ها و متغييرهايی كه میشاخص روند برخی

(، روند شاخص 5( نشان داده شده است. همانطور كه قابل مشاهده است بر اساس نمودار )6( تا )5توسعه در نمودارهاي )

مه پنجم با يك افزايش در ابتداي دوره، روند نزولی را دنبال كرده فقر در دوره برنامه چهارم داراي نوسان و در دوره برنا

(، نشان دهنده بهبود دسترسی به امكانات )آب لوله كشی، تلفن، برق، گاز، حمام و فاضالب( در هر دو 3است. نمودار )

است و به طور كلی  ( نشان داده شده2هاي سالمت نيز براي هر دو دوره در نمودار )دوره است. پرداخت از جيب هزينه

(، بهبود كنترل فساد در دوره برنامه پنجم نشان داده شده است. نرخ بيكاري در 9روند نزولی داشته است. در نمودار )

دهد در دوره برنامه چهارم همراه با نوسان و در دوره برنامه پنجم، نرخ بيكاري روند صعودي داشته ( نشان می7نمودار )

شود روند ( شاخص آزادي كسب و كار نشان داده شده است. همانطور كه مشاهده می6ر نمودار )و افزايش يافته است. د

 اين شاخص در دوره برنامه چهارم تقريباً بدون تغيير و در دوره برنامه پنجم همراه با نوسان بوده است.

توان به موارد آن جمله میاي به برقراري عدالت در جامعه شده است، از همچنين در سند برنامه ششم توجه ويژه 

شاخص توسعه اقتصادي و اجتماعی براي جامعه  5249زير اشاره كرد:  بر اساس سند برنامه ششم در پايان سال 

انی هاي انسدرصد بوده است. در برنامه ششم توسعه توانمندسازي فقرا و محرومين با هدف ارتقاي قابليت 75عشايري 

ها و ارتقا دسترسی فقرا به خدمات در مناطق و ات كم درآمد، توسعه زيرساختفقرا، ارتقاي درآمد و معيشت طبق

هاي محروم و تسهيل دسترسی به مسكن در استطاعت فقرا مورد توجه قرار گرفته است. همچنين با هدف تأمين محله

خص توسعه اقتصادي هاي موجود، ارتقا شاعدالت اجتماعی از طريق رفع محروميت از مناطق عشايري و تعديل نابرابري

هاي درصد پيش بينی شده است. اين امر نيازمند اقداماتی نظير توسعه مهارت 3/67و اجتماعی براي جامعه عشايري 

هاي كم درآمد به منابع و اي، تخصصی و كسب و كار فقرا، تسهيل دسترسی گروههاي اجتماعی، حرفهپايه، مهارت

باشد. تأكيد بر رفع محروميت به خصوص در مناطق روستايی اقتصادي می هاي عدالتتسهيالت بانكی و  بهبود شاخص

عدالتی و نابرابري ميان شهرها و روستاها است. بنابراين بكارگيري اصول عدالت اسالمی دهنده بیو مناطق محروم نشان

 ها را برطرف كند.تواند اين نابرابريمی

ن تريباشد. مهمهاي پايانی برنامه پنجم میزندگی در سالدهنده افزايش اميد به هاي بخش سالمت نشانشاخص

علت آن، افزايش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی، افزايش سواد و ايجاد تسهيالت در مناطق روستايی و در نتيجه 

به  هكاهش مرگ و مير كودكان زير پنج سال است. در اهداف برنامه ششم تأكيد بر افزايش اميد به زندگی در پايان دور
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ها و ارتقا بهداشت و تالش در هاي سالمت، ترويج آموزشسال است. اين افزايش اميد به زندگی از طريق حمايت 56

 باشد. پذير میهاي سالمت امكانجهت ارتقا شاخص

هاي خاص به هاي كم درآمد و گروههاي درآمدي به ويژه گروهدر برنامه ششم با هدف تسهيل دسترسی همه گروه

 هاي حمايتی و تشويق نوسازي،هاي ناكارآمد شهري و روستايی، تأكيد بر بسط روشو افزايش نوسازي در بافتمسكن 

توسعه مسكن اجتماعی، استفاده از ظرفيت شهرهاي جديد در تعادل بخشی به بازار مسكن و توسعه شهرهاي جديد بر 

عه استفاده از ابزارهاي مالی اسالمی، هماهنگی اساس تعادل بين سكونت، اشتغال و خدمات شده است كه نيازمند توس

 هاي بهسازي و نوسازي شهري و روستايی است. بين برنامه
 

 
 منبع: بانك جهانی

 
 منبع: مركز آمار ايران

 
 منبع: مركز آمار ايران

 

 منبع: بانك جهانی

 
 منبع: مركز آمار ايران

 منبع: موسسه فريز
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هاي آن اشاره نشده است بنابراين در هاي توسعه به طور صريح به عدالت اسالمی و مؤلفهاز آنجايی كه در متن برنامه 

هايی براي معيارهاي اسالمی بيان شده در بخش قبل، شاخصه هاي عدالت اسالمی وبر اساس مؤلفهاين بخش از مقاله، 

 ( ارائه شده است.5در جدول شماره )هاي توسعه در نظر گرفته شد كه بررسی جايگاه عدالت اسالمی در تدوين برنامه

 

 هاي سنجش عدالت اسالمیشاخصه .5جدول 

 هاشاخصه معيارهاي سنجش هامؤلفه

ي
اد
ص
اقت
ت 

دال
ع

 

منابع  از برابر برخورداري حق

-ثروت و طبيعی، امكانات

 عمومی هاي

 عمومی كاالهاي از برابر برخورداري تأمين حق 

 مفيد و ضروري كاالهاي از جامعه آحاد برخورداري گسترش 

 ها، حفظ تعادل طبيعی )كاهش آالينده ثروتهاي از برداري بهره در نسلی بين عدالت رعايت

 منابع، حفظ ذخاير و غيره(

بري بر اساس ميزان سهم

 مشاركت در توليد

 اقتصادي  فعاليت نمودن رقابتی 

 نوع هر براي عادالنه و سالم بازار در قيمت دادن قرار مبنا  

 توازن درآمد كارايی و

 وري عوامل توليدافزايش بهره 

 خدمات و كاالها سالم بازار در رقابت فضاي حاكميت 

 متوازن درآمدهاي و رفاه ايجاد هدف با عادالنه درآمد توزيع 

 فقرزدايی 

 ديده آسيب اقشار متوازن برخورداري هدف با اجتماعی تأمين و اي يارانه نظام اصالح 

 تمركز زدايی 

  اشتغالبيكاري و 

 كارايی 

ی
ماع

جت
ت ا

دال
ع

 

  هاي شهري و روستايیتوزيع بهينه و برابر امكانات در سكونتگاه 

 تأمين مسكن براي تمام اقشار جامعه 

 دسترسی برابر به امكانات زيرساختی در مناطق مختلف 

 هاي فرسودهگذاري و تأمين امكانات برابر جهت نوسازي بافتسرمايه 

  افراد از امنيت )فيزيكی، روحی و روانی(برخورداري عادالنه همه 

  درمانی، رفاهی و تفريحی–دسترسی برابر به امكانات بهداشتی 

 كاهش نرخ مرگ و مير كودكان 

 حاكميت قانون براي همه 

 هاي اجتماعی فرصت برابر براي فعاليت 

 تأمين اجتماعی 

ی
نگ
ره
ت ف

دال
ع

 

  آموزشی امكانات از برابر برخورداري حق 

  توانمندسازيآموزش و 

 ها از نعمات مادي و معنوي جامعهبرخورداري عادالنه همه قوميت 

 توزيع عادالنه و دسترسی برابر به امكانات و خدمات فرهنگی 

 

هريك از موارد  MAXQDA10ها و با استفاده از نرم افزار هاي هريك از مؤلفهدر اين قسمت با كدگذاري شاخصه 

( نشان داده شده 3) چهارم تا ششم توسعه، مورد بررسی قرار گرفت نتايج حاصل در جدولهاي در متن قانون برنامه

ت هاي عدالها و بندهاي برنامه چهارم تا ششم توسعه بين مؤلفهاست. دراين جدول، توزيع فراوانی مطلق و نسبی ماده

 نشان داده شده است:اسالمی، كه در برخی موارد، يك ماده يا تبصره، در بردارنده چند شاخصه بود، 
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 هاي عدالت اسالمیها و بندهاي برنامه ششم توسعه بين مؤلفهتوزيع فراوانی مطلق و نسبی ماده .2جدول 

  

 منبع: محاسبات تحقيق                                 

 

 
 روند مؤلفه هاي عدالت اسالمی .7مودار ن

 

اجتماعی بيشتر بوده است اما به طور شود در هر سه برنامه توجه به عدالت اقتصادي، همانطور كه مشاهده می 

و توجه به عدالت  39/26، توجه به عدالت اجتماعی 59/29ميانگين در طی سه برنامه توجه به عدالت اقتصادي حدود 

درصد بوده است. با توجه به اينكه سه مؤلفه عدالت اسالمی مكمل هم هستند و ارتباط متقابل با  34فرهنگی حدود 

هاي عدالت اسالمی وجود ندارد به طوري كه در برنامه چهارم و پنجم تعادلی بين توجه به مؤلفههم دارند در تدوين 

برنامه چهارم به عدالت اقتصادي و در برنامه پنجم به عدالت اجتماعی توجه بيشتري شده است. در برنامه ششم تعادل 

 ميان سه مؤلفه درنظر گرفته شده است.

 درصد به برقراري عدالت اقتصادي از طريق دسترسی 94/96رصد و در برنامه چهارم د 96/26در برنامه پنجم توسعه  

بري بر اساس ميزان مشاركت در توليد و كارايی و توازن درآمد عمومی، سهم هايثروت و منابع طبيعی، امكانات به برابر

اي هعدالت اقتصادي در برنامهتوجهی به دهنده تأثيرات بیها نيز نشاناختصاص يافته است. بررسی آمار و شاخص

درصد به عدالت اجتماعی توجه است.  54/23درصد و در برنامه چهارم  5/95توسعه است. همچنين در برنامه پنجم 

هاي ها باعث افزايش هزينهها و تشديد تحريم، نحوه اجراي هدفمندي يارانه5246البته بايد توجه داشت كه از سال 

ها از بخش مولد به بخش غيرمولد و ايجاد اختالل در سمت عرضه شد و از ی و خروج سرمايهتوليد و افزايش نااطمينان

هاي مالی و پولی انبساطی در كنار مشكالت ساختاري و نهادي منجر به پديده ركود تورمی، بی ثباتی طرفی سياست

و  ت، سختی دسترسی به فناوريگذاري، نامناسب شدن فضاي كسب و كار، كمبود اعتبارااقتصادي، نرخ پايين سرمايه

 هاي شغلی شد.دانش فنی برتر و محدوديت در ايجاد فرصت
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عدالت اقتصادی

عدالت اجتماعی

عدالت فرهنگی

 هاي عدالت اسالمیمؤلفه
 برنامه چهارم پنجم برنامه ششم برنامه

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 94/96 92 96/26 566 39/22 332 عدالت اقتصادي

 54/23 66 5/95 592 75/27 355 عدالت اجتماعی

 23/35 76 97/39 44 57/25 546 عدالت فرهنگی
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هاي جمعی و تأكيد بر ارتقاء درآمد همانطور كه بيان شد تأمين عدالت اسالمی از طريق تسهيل و تشويق همكاري 

ت، خالقيت و كارآفرينی بري عوامل از طريق ارتقاء آموزش، مهارو نقش طبقات كم درآمد و متوسط، افزايش سهم

سرمايه انسانی، توجه ويژه به مناطق محروم در دسترسی به امكانات، تسهيل دسترسی به امكانات آموزشی، بهداشتی 

اي هريزي و اقدام صحيح توسط دستگاهگذاري، برنامهسالمی عالوه بر سياستدستيابی به عدالت اشود. و غيره فراهم می

افراد جامعه در بعد و هريك از  باشدافراد جامعه نيز می اهی و آموزش و تغييرات در رفتارآگنيازمند  اجرايی ذيربط،

 زمينه اين كار را فراهم كنند.بايد  اسالمیفردي و با عمل به تعاليم 

 

 گيريبندي و نتيجهجمع .1

ند. باشانداز بيست ساله میهاي تدوين شده در راستاي تحقق اهداف سند چشم برنامه چهارم تا ششم توسعه، برنامه

يكی از اهدافی كه در ابالغيه برنامه ششم مطرح شد ارائه الگويی برآمده از تفكر اسالمی در زمينه پيشرفت بود به نحوي 

ترين اهداف اقتصاد اسالمی، برقراري عدالت اسالمی جايی كه يكی از مهمهاي اسالمی باشد. از آنكه مطابق با ارزش

هاي عدالت اسالمی به عنوان يكی از اهداف هاي توسعه به مؤلفههش با هدف بررسی ميزان توجه برنامهاست در اين پژو

هاي هركدام به روش هاي عدالت اسالمی و تعيين شاخصهاقتصاد اسالمی انجام شد. بدين منظور ضمن بيان مؤلفه

شود در هر سه برنامه مانطور كه مشاهده میهاي چهارم تا ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفت. هتحليل محتوا برنامه

توجه به عدالت اقتصادي، اجتماعی بيشتر بوده است اما به طور ميانگين در طی سه برنامه توجه به عدالت اقتصادي 

درصد بوده است. با توجه به اينكه  34و توجه به عدالت فرهنگی حدود  39/26، توجه به عدالت اجتماعی 59/29حدود 

دالت اسالمی مكمل هم هستند و ارتباط متقابل با هم دارند در تدوين برنامه چهارم و پنجم تعادلی بين سه مؤلفه ع

هاي عدالت اسالمی وجود ندارد به طوري كه در برنامه چهارم به عدالت اقتصادي و در برنامه پنجم به توجه به مؤلفه

 يان سه مؤلفه درنظر گرفته شده است.عدالت اجتماعی توجه بيشتري شده است. در برنامه ششم تعادل م

 درصد به برقراري عدالت اقتصادي از طريق دسترسی 94/96درصد و در برنامه چهارم  96/26در برنامه پنجم توسعه  

بري بر اساس ميزان مشاركت در توليد و كارايی و توازن درآمد عمومی، سهم هايثروت و منابع طبيعی، امكانات به برابر

اي هتوجهی به عدالت اقتصادي در برنامهدهنده تأثيرات بیها نيز نشانه است. بررسی آمار و شاخصاختصاص يافت

 درصد به عدالت اجتماعی توجه است.  54/23درصد و در برنامه چهارم  5/95توسعه است. همچنين در برنامه پنجم 

د الگوي مناسبی براي اصالح نقايص يا توانمی عدالتهاي مختلف گذاران به جنبهآگاهی از ميزان توجه سياست 

ان شد همانطور كه بي نمايدتر را فراهم میو امكان دستيابی به قوانين توسعه متناسب ها باشدسياستتقويت محاسن 

هاي جمعی و تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم درآمد تأمين عدالت اسالمی از طريق تسهيل و تشويق همكاري

بري عوامل از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خالقيت و كارآفرينی سرمايه انسانی، توجه ويژه به افزايش سهمو متوسط، 

تيابی دسشود. مناطق محروم در دسترسی به امكانات، تسهيل دسترسی به امكانات آموزشی، بهداشتی و غيره فراهم می

گاهی آنيازمند  هاي اجرايی ذيربط،م صحيح توسط دستگاهريزي و اقداگذاري، برنامهسالمی عالوه بر سياستبه عدالت ا

 افراد جامعه در بعد فردي و با عمل به تعاليم اسالمیهريك از  و باشدافراد جامعه نيز می و آموزش و تغييرات در رفتار

 زمينه اين كار را فراهم نمايد. بايد 
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 و مآخذ منابع

 شهاب الدين.(. نهج الفصاحه. قم: نشر 5297حمديان, ا. )ا

پايان نامه  .استان قزوين: شاخص هاي عدالت اقتصادي و اندازه گيري آن، مطالعه موردي (.5299).م ,پيله فروش

 .، دانشكده معارف اسالمی و اقتصاد(عليه السالم)كارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق 

هاي پنج ساله فرهنگی، اقتصادي در طول برنامه ارزيابی عملكرد اقتصاد ايران(. 5242رستم زاده، پ. و نصيرآبادي، ش. )

 559-565(، 4اقتصاد و بانكداري اسالمی، )(، هاي سوم تا پنجمو اجتماعی بر پايه اقتصاد اسالمی )برنامه

 ررسی تطبيقی برنامه هاي رفاه اجتماعی در برنامه هاي توسعهب .(5242).س ,هاشمی نجف آبادي . ون ,ساالرزاده

 .54-94 ,(67، )فصلنامه علوم اجتماعی .اصول مرتبط در قانون اساسی جمهوري اسالمی ايرانبا ( 92-5269)

 هاي بانك جهانی، گزارش آماري ساليانهسايت داده

 سايت مركز آمار ايران، سالنامه آماري.

 هاي جمعيت، نيروي كار و بيكاري.سايت مركز آمار ايران، نتايج طرح آمارگيري از ويژگی

 .593-555,(34، )اقتصاد اسالمی .كرامت انسانی و اقتصاد .(5295) .س ,سيدي نيا

 (. گزارش اقتصاد اسالمی ايران، پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس5249عزتی، م. )

شاخص هاي عدالت اقتصادي، ارائه شاخصهايی جهت ارزيابی عملكرد و تحليل جهت گيري  (.5296) .ح ,عيوضلو

طرح پژوهشی، كميسيون اقتصاد كالن، بازرگانی و اداري،  .ستاي تحقق عدالت اجتماعیسياستهاي توسعه در را

 .كميته اقتصاد و تلفيق

فصلنامه  .مروري بر معيارهاي عدالت اجتماعی و اقتصادي در تطبيق با چارچوب شريعت اسالم .(5294) .ح ,عيوضلو

 .36-7 ,(3، )مطالعات اقتصاد اسالمی

بررسی تجربی تحقق اهداف نظام اقتصادي اسالم در اقتصاد ايران پس از  (. 5242. )م ,كشاورز . وس ,فراهانی فرد

 .26-5, (52)5 فصلنامه مطالعات اقتصاد اسالمی .انقالب اسالمی

انتشارات اسوه، واحد پژوهش بيت القرآن امام  :قم .قرآن كريم، آموزش ترجمه و مفاهيم(. 5246. )م ,محموديان

 )ع(.علی

ايرانی در تحقيق آمايش سرزمين و -اولويت سنجی شاخص هاي عدالت اسالمی (.5249. )م ،موسوي و .م مديري،

 .27-55(، 39)47 ،فصلنامه اطالعات جغرافيايی .توسعه ي متعادل در ايران

تصاد سومين همايش دوساالنه اق .توازن اقتصادي از ديدگاه اسالم و عملكرد اقتصاد ايران(. 5294. )ع ,ناجی ميدانی

  .اسالمی

موسسه فرهنگی دانش و  :تهران .ماهيت و ساختار اقتصاد اسالمی(. 5254. )ع ,لشكري و .س ,فراهانی فرد.؛ ا ,يوسفی

 .انديشه معاصر
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