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_________________________________________________ عباس شاکری* فرشاد مؤمنی
****
امیر خادمعلیزاده*** سیدهادی مخزن موسوی
چکیده
در اسالم هیچ موضوعی به اندازه عدالت در مسائل اجتماعی و فردی مورد توجه قرار نگرفته است و
چون کارکرد اصلی تشكیل نظام اسالمى ،استقرار عدالت و قسط اسالمى میباشد؛ توجه به موضوع عدالت
اقتصادی و رصد حرکت اقتصاد به سمت وضعیت عادالنه مطلوب ،امری ضروری است .مسئله تحقیق که با
روش توصیفی -تحلیلی و در قلمرو ادبیات اندیشه اسالمی و دانش اقتصادی ارائه میشود؛ تبیین و تدوین
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نتایج پژوهش نشان میدهد« :توزیع منصفانه منابع ،فرصتها و امكانات بر اساس شایستگیها»« ،توجه به

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /سال نوزدهم /شماره  / 74تابستان 1398

شاخصی ترکیبی برای عدالت اقتصادی با رویكردی اسالمی است.
حق منابع و عوامل تولید»« ،توجه به حق نسلهای آینده»« ،سهمبری عوامل تولید بر اساس استحقاقها و
میزان مشارکت»« ،بازتوزیع درآمد و ثروت» و «توجه به بهبود وضعیت رفاه جامعه»؛ از مهمترین مؤلفههای
شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویكرد اسالمی هستند؛ همچنین رابطه مثبت میان «شاخص فیزیكی
کیفیت زندگی»« ،میزان بهرهمندی از امكانات رفاهی»« ،میزان بهرهوری کل عوامل تولید»« ،شاخص رفاه
آمارتیا سن»« ،شاخص نسبت سرمایهگذاری در بخش تأسیسات و تجهیزات زیر بنایی ،به برداشت از منابع
طبیعی» و «شاخص نسبت سهم جبران خدمات کارکنان در حسابهای ملی به تولید ناخالص داخلی» و در
مقابل رابطه منفی «شاخص فوستر ،گریر و توربك» ،با روند عدالت اقتصادی برقرار میباشد.
واژگان کلیدی :اقتصاد اسالمی ،شاخص ترکیبی ،عدالت اقتصادی.
طبقهبندی .C43, D63, I30, O15 :JEL
* .استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسنده مسئول).
** .استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی.
*** .استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی.
**** .دانشجوی دکتری اقتصاد اسالمی دانشگاه عالمه طباطبائی.

Email: shakeri.abbas@gmail.com.
Email:farshad.momeni@gmail.com.
Email:aalizadeh@atu.ac.ir.
Email: s.20.mousavi@gmail.com.

 .1مقدمه
عدالت از جمله مفاهیمی است که در همه اعصار مورد توجه بوده و تفسیرهای مختلفی در
تاریخ جوامع انسانی به خود دیده است و مکاتب گوناگون هر یک به فراخور حال ،در
صدد ارائه تعریفی از عدالت ،تبیین ابعاد ،راههای تحقق و چگونگی مبارزه با بیعدالتی
هستند و یکی از مهمترین اهداف فعالیتهای خود را دستیابی به عدالت اعالم میدارند.
بر اساس آموزههای اسالمی ،عدالت موجب حیات و بقای احکام* و سبب بینیازی
مردم میشود** و پیونددهنده انسانها در داخل اجتماع و عامل انسجام است و عدم وجود
آن باعث فروپاشی نظام و اجتماع میگردد که مؤید آن ،بیان امیر مؤمنان علی  7است که
مالك حکمرانی صحیح را اجرای عدالت دانستهاند*** و در مقابل ،ظلم را عامل جدایی در
جامعه برشمردهاند؛
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****

لذا وظیفه اصلی حاکمان و حکومتهای اسالمی رعایت عدالت،

گســترش آن و تربیت انسانهای عدالــتمحور و عدالتخواه خواهد بود.
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ازآنجاییکه در متون اسالمی کمتر موضوعی به اندازه عدالت مورد توجه قرار گرفته
است و فوریترین هدف تشکیل نظام اسالمى ،استقرار عدالت و قسط اسالمى بیان شده
است ؛ توجه به مسئله عدالت اقتصادی امری حیاتی است و برای رصد حرکت اقتصاد به
سمت وضعیت عادالنه مطلوب و همچنین عالمتدهی و ارائه طریق برای وصول به این
مهم ،تدوین شاخصی برای تبیین عدالت اقتصادی ،اجتنابناپذیر میباشد .این مهم پس از
بیان تعریف گسترده از عدالت با رویکردی اسالمی ،تبیین مفهوم آن و همچنین تدوین
چارچوب نظری تلفیقی صورت پذیرفته است .پرسش اصلی پژوهش این است که در
چارچوب تعریف گسترده عدالت اقتصادی با رویکردی اسالمی «مؤلفههای اصلی شاخص
ترکیبی عدالت اقتصادی کدامند؟» که در راستای یافتن پاسخ منطقی این پرسش ،فرضیه
«توزیع منصفانه منابع ،فرصتها و امکانات بر اساس شایستگیها ،توجه به حق منابع و
* .قَالَ أَمِیرالْمُؤْمِنِینَ « :7الْعَدْلُ حَیَاةُ الْأَحْکَامِ» (تمیمی آمدی ،9011 ،ص.)11
** .اشاره به فرمـایش حرـرت امـام صـاد « :7إِنَّ النَّـاسَ یَسْـتَنْنُونَ إِاَا عُـدِلَ بَیْـنَهُمْ» (کلینـی، 9030،
ص.)815
***« .مِلَاكُ السِّیَاسَةِ الْعَدْل» (تمیمی آمدی ،9011 ،ص.)009
****« .الْعَدْلُ مَأْلُوفٌ الْجَوْرُ عَسُوف» (تمیمی آمدی ،9011 ،ص.)001

عوامل تولید ،توجه به حق نسلهای آینده ،سهمبری عوامل تولید بر اساس استحقا ها و
میزان مشارکت ،بازتوزیع درآمد و ثروت و توجه به بهبود وضعیت رفاه جامعه؛ از مهمترین
مؤلفههای شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسالمی میباشند» به لحاظ نظری
و با استنادات معتبر اقتصادی و اسالمی آزمون میشود.
در بخش دوم ،ادبیات پژوهش بیان میگردد .بخش سوم حاوی مؤلفههای شاخص
ترکیبی عدالت اقتصادی است و بخش چهارم شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی
اسالمی را معرفی میکند .خالصه و نتایج در بخش پنجم خواهد آمد.

 .2ادبیات پژوهش
 .1-2مفاهیم پایه
 .1-1-2تعریف واژگانی عدالت
برابـری (راغـب اصـفهانی ، 9091 ،ص ،)889برخی به معنـای استقامت ،یعنی راست و
موزون (األزهری الهروی1339 ،م ،ص )910و برخی ضد ظلم و جور (فیومی، 9090 ،
ص ،)011تعریف نمودهاند .برخی نیز آن را به معنای به حق حکمکردن (ابنمنظور، 9090 ،

ص )003تعبیر کردهاند؛ یعنی به ازای کار خوب ،جزای خوب و به ازای کار بد جزای بد
داده میشود (حسینی زبیدی ، 9090 ،ص .)009برخی نیز بر این باورند که عدل میانهروی
در امور است (فیومی ، 9090 ،ص )011و عادل کسی است که همه چیز را در موضع
خودش قرار دهد (طریحی ،9008 ،ص .)019قرشی عدل را به برابرى تعریف میکند و
میگوید آنچه گفتهاند از قبیل :مثل ،فدیه ،ضدّ جور ،همه از مصادیق معنى اولاند (قرشی،

 ، 9091ج ،0ص .)039شیخ طوسی نیز عدل و حق و انصاف را نظیر هم میداند و همچنین
عدل را نقیض ظلم و جور تعریف میکند (طوسی] ،بیتا[ ،ج ،9ص.)198

 .2-1-2تعریف اصطالحی عدالت
معانی مختلفی برای عدالت اکر شده؛ ازجمله قراردادن هرچیز در جای خودش و دادن حق
هر صاحب حقی به او که منبعث از کالم امیر مؤمنان  7است که فرمود« :الْعَدْلُ يَضَعُ الْأُمُورَ
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7

مَوَاضِعَهَا» (امام علیبنابیطالب ، 9090 ،ص)880؛ عدالت امور را در جایگاه شایسته خود قرار
میدهد و فرمود« :فَضَعْ كُلَّ أَمْرٍ مَوْضِعَهُ وَ أَوْقِعْ كُلَّ أَمْرٍ مَوْقِعَه» (امام علیبنابیطالب، 9090 ،

ص)000؛ هر چیز را در جای خودش قرار ده و هر کاری را در وقت خود انجام بده؛
همچنین در تعریف عدالت گفته شده «إِعْطَاءُكُلِذِيحَقٍحَقَّه»؛ عدالت به معنای دادن حق هر
صاحب حقی به اوست که این عبارت نیز سخن امیر مؤمنان 7میباشد.
عالمه طباطبایی ،عدالت را چنین توصیف کردهاند« :وهیاعطاءُكُلذيحقمِنالقويِّحَقَّهُوَ

وَضَعُهُفیموضعالذييَنبغیلَهُوالجانبانفيهاالظلمواالنظالم» (طباطبایی ، 9010 ،ص .)009عدالت
آن است که حق هر قوهای را به او بدهى و هر قوهای را در جاى خودش مصرف کنى و
دو طرف افراط و تفریط عدالت ،ظلم و انظالم میشود .شهید مطهری مجموعاً چهار معنی
و یا چهار مورد استعمال برای عدالت اکر میکند که عبارتاند از« :موزونبودن ،تساوی و
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نفی هرگونه تبعیض ،رعایت حقو افراد و دادن حق هر صاحب حقی ،رعایت استحقا ها
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در افاضه وجود و امتناعنکردن از افاضه و رحمت به آنچه امکان وجود یا کمال دارد»
(مطهری ،9010 ،ص )81و معنای سوم را معنی حقیقی عدالت اجتماعی بشری ،یعنی عدالتی
که در قانون بشری باید رعایت شود و افراد بشر باید آن را محترم بشمارند؛ اختیار میکند.
مرحوم شهید صدر ،عدالت را یکی از سه اصل سیستم اقتصاد اسالمی برمیشمارد و آن
را شامل دو اصل فرعی تکافل عمومی و توازن اجتماعی میداند و بر این باور است که
توزیع در جامعه اسالمی قادر به محققکردن عدالت میباشد (صدر ،9005 ،ص.)001
الزم است اکر شود عدالت اختصاص به حوزهای خاص از حوزههای زندگی ندارد و
ازآنجاییکه بنیان نظام آفرینش و همچنین قوانین و تشریعات الهی بر پایه عدالت نهاده شده
است بر این اساس در همه حوزههای زندگی از جمله حوزههای اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی ،فرهنگی ،نظامی ،خانوادگی ،شخصی و  ...میبایست اصل عدالت مورد توجه و
رعایت قرار گیرد و البته که رعایت عدالت در این حوزهها دارای همپوشانی است؛ یعنی
بهطور خاص در این نوشتار ،بین وجوه اقتصادی و غیراقتصادی عدالت همپوشانی وجود
دارد و با لحاظنمودن این عنصر و با توجه به تعریفهایی که ارائه شد ،جنبه اقتصادی
عدالت ناظر بر مؤلفههایی است که بهصورت عملیاتی در تعریف زیر مشخص شده است:
«عدالت اقتصادی دادن حق هر صاحب حقی در عرصه اقتصاد و توزیع منصفانه منابع،

امکانات و فرصتها با درنظرگرفتن استحقا های عوامل اقتصادی؛ قبل از تولید ،در فرایند
تولید و پس از تولید ،میباشد».
انصاف در تعریف فو از برترین فرایل اخالقی است* و به معنای مراعات برابری و
مساوات در رفتار است؛ ازاینرو با عدالت قسطی نزدیک و هممعناست؛ زیرا عدالت قسطی
به معنای سهم هر چیزی را به م ساوات به آنان دادن و حقو مردم را به مساوات و بدون
تبعیض رعایت کردن است (آزغ و همکاران ،9018 ،ص« .)1انصاف» در مهمترین و پذیرفته-
ترین تعریف خود که به قاعده طالیی عدالت موسوم میباشد بدین معناست که آنچه را
برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند و هرآنچه را که برای خود نمیپسندی برای
دیگران نیز نپسند **.مقاله حاضر بر اساس این تعریف از عدالت ،در صدد بیان شاخصی
برای اندازهگیری میزان عدالت اقتصادی با رویکردی اسالمی است.

 .2-2پیشینه علمی شاخص عدالت اقتصادی در مطالعههای داخلی
صورت گرفته است .در این قسمت مطالعاتی که جنبه سنجش عدالت دارند ،مورد بررسی
قرار میگیرند.
توتونچیان و عیوضلو ( )9001در مقاله «کاربرد نظریه عدالت اقتصادی در نظام اسالمی
توزیع ثروت و درآمد» ضمن ارائه تصویرى اجمالى از مفهوم و ماهیت عدالت و عدالت
اقتصادى ،چهار قاعده کلی را براى ارزیابى عادالنهبودن اقتصاد از تعالیم شریعت اسالم
استنتاج کردهاند .9 :سهمبرى بر اساس میزان مشارکت در فرایند تولید؛  .1حق برخوردارى
برابر؛  .0توازن نسبى ثروت و درآمد؛  .0قرارگرفتن اموال در موضع قوامى آن.
عیوضلو ( )9051در تحقیق «شاخصهای عدالت اقتصادی» معتقد است نگاه صرفاً
توزیعی به عدالت منعکسکننده تمام واقعیت عدالت اقتصادی نیست و ما را در ارزیابی
عدالت اقتصادی به اشتباه میاندازد و ممکن است توزیع عادالنه فقـر را جـایگزین مفهـوم
* .امیرمؤمنان علی  7میفرماید« :اَالنصافُأَفضَلُالفَضائِلِ» (تمیمی آمدی ،۶۶۱۱ ،ص.)۶۹۳
** .همانگونهکه رسول خدا 6میفرماید« :مَاكَرِهْتَهُلِنَفْسِكَفَاكْرَهْلِغَيْرِكَوَمَاأَحْبَبْتَهُلِنَفْسِككَفَأَحْبِبْكهُلِأَخِيككَ» (ابن
شعبه حرانى۶۳۴۳ ،ق ،ص.)۶۳
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عـدالت اقتصادی سازیم .وی بر این باورست که به منظور دوری از این اشتباه ضروری
است به نحوی معیـار کـارایی را نیـز در ارزیابیهای عدالت اقتصادی وارد سازیم؛ لذا وی
شاخص ترکیبی نسبی عدالت اقتصادی را بهصورت حاصل جمع درصدی از میزان بهبود
نسبی شاخص رفاه آمارتیاسن و شاخص توسعه انسانی و معکوس روند اندازه شاخص
اتالف پیشنهاد کرده است.
رجایی و معلمی ( )9013در مقاله «درآمدی بر مفهوم عدالت اقتصادی و شاخصهای
آن» ،بر این باورند که عدالت اقتصادی در عرصههای تولید ،توزیع ،مصرف و فرصتها و
خدمات عمومی ظهور پیدا میکند و شاخصهای برابری ،قیمت بازاری ،حد کفاف ،اعتدال
عرفی ،بهرهوری و اسراف را برای سنجش شاخص ترکیبی عدالت پیشنهاد میکنند.
رجایی ( )9011در مقاله «مفهوم و شاخص عدالت اقتصادی» به دنبـال تبیـین مفهوم
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عدالت اقتصادی در اندیشه اسالمی و پیشنهاد شاخصی برای سنجش آن است .یافتههای
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وی نشان میدهد که عدالت اقتصادی در سطح جامعه ،به مفهوم تـوازن و قـرارگـرفتن
سـطح زندگی در محدوده کفاف و عدم تداول ثروت در دست اغنیاست؛ بنابراین شاخص
نسبت خانوادههای در محدوده کفـاف بـه کـل خانوادهها ،شاخصهای نسبت سرپرستان
خانواده دارای اشتنال با درآمد مکفی به کل سرپرستان و شاخص نسبت انفاقات به ظرفیت
انفا جامعه را به عنوان شاخصهای عدالت به معنای «توازن» پیشنهاد میکند.
سیدنورانی و خاندوزی ( )9018در مقاله «معرفی و محاسبه شاخص ترکیبی عدالت
اقتصادی از منظر اسالم در ایران» با هدف معرفی شاخص ترکیبی جدید برای عدالت
اقتصادی ،مؤلفههایی را معرفی کردهاند که در جدول  9قابل مشاهده است .ایشان بر اساس
شاخص بهدستآمده ،عدالت اقتصادی ایران را در دهه  53مورد محاسبه قرار دادهاند و این
نتیجه را گرفتهاند که روند شاخص کل با شیب بسیار اندکی نزولی بوده است.

 .3-2پیشینه علمی شاخص عدالت اقتصادی در مطالعههای خارجی
عدالت در زمره آن دسته از مسائل است که تقریباً در آثار و عقاید کلیه مکاتب ،به آن اشاره
شده است و آثار و مطالعاتی زیادی در این زمینه صورت گرفته است؛ اما در این بخش نیز
تنها به مطالعاتی که جنبه سنجش عدالت دارند ،پرداخته میشود.

گروهی برای سنجش میزان عدالت ،برابری سطح بهداشت را مدنظر قرار دادهاند و
برخی از آنها به دنبال میزان امید به زندگی به عنوان شاخص بهداشت رفتهاند ( Bleichrodt

 )& Doorslaer, 2006و برخی قائل به این هستند که آنچه باید مورد توجه قرار گیرد،
آموزش و رشد استعدادهاست ()Unterhalter, 2005؛ اما توزیع درآمد ،حاوی توزیع
عملکردی ،توزیع مجدد ،مباحث مربوط به مالیات و  ...است و سرانجام در بحث مصرف،
مطلوبیت و تابع رفاه مطرح میباشد.
گروهی دیگر ،با مورد توجه قراردادن درآمد به عنوان معیار کلی ،ایجاد برابری در
درآمد را نشان از وجود عدالت و برابری دانسته و معیارهایی را برای سنجش میزان
نابرابری درآمد ارائه نمودهاند که از آن قبیل میتوان به مطالعه اتکینسون ( Atkinson,
 ،)1970کاکوانی ( ،)Kakwani, 1975بروکمن ( ،)Bruckmann,1985لیتچفیلد ( Litchfield,

 )1999و  ...اشاره نمود .در این میان آلینگهام ( )Allingham, 1972در مقالهای با عنوان
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«اندازهگیری نابرابری» که در پی ایجاد شاخص نابرابری است؛ بر این عقیده است که برای
نظر گرفته شوند؛ نه اینکه تنها به یکی از آنها پرداخته شود (.)Allingham, 1972, p.163

گروهی دیگر کاهش فقر را نشان از عادالنهبودن سیاستها و رفتارها دانسته و با حائز
اهمیتدانستن آن ،به ارائه معیارهایی جهت محاسبه میزان فقر در جوامع پرداختهاند ،از
جمله سن ( ،)Sen,1976تاکایاما ( ،)Takayama, 1979توربک ،فوستر و گریر ( Thorbecke,

 ،)Foster & Greer, 1984للی ( ،)Lelli,2001قزلباش ( )Qizilbash,2002و  ...مطالعاتی را
انجام دادهاند.
در دهه  9103با بدترشدن وضعیت نسبی درآمد فقیران و افزایش بیکاری ،برای اصالح
شاخص توسعه و عدالت تالشهایی انجام گرفت .در آن دوره کار اساسی درباره توسعه با
عنوان «رشد عادالنه» یا «توزیع مجدد رشد» به ظهور رسید .این نگرش با دیدگاههای قبلی
متفاوت بود؛ بهویژه در پیشکشیدن موضوعاتی مانند کاهش وضعیت درآمد نسبی فقیران،
رشد بیکاری و افزایش تعداد فقرا و غیره ()Dar & Otiti, 2002, p.2؛ بنابراین از آن زمان
تاکنون تالشهای گوناگونی برای معرفی شاخصهای ترکیبی توسعه که به نحوی بیانگر
میزان عدالت نیز میباشد؛ انجام گرفته است .مهمترین تالشی که در این زمینه انجام گرفت

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /درآمدی بر شاخص ترکیبی عدالت ...

اندازهگیری ،باید کلیه عواملی که در ایجاد رفاه و مطلوبیت افراد جامعه تأثیر میگذارند ،در

«شاخص فیزیکی کیفیت زندگی» ( )Physical quality-of-life indexبود .این شاخص بر
امید به زندگی در پایان یکسالگی ،نرخ مرگومیر کودکان و نرخ باسوادی مبتنی میباشد
(.)Morris, 1979, p.3
کلوئگل و ماتجو ( )9118در مقالهای با عنوان «عادالنهبودن در مقابل غیر عادالنهبودن
اصول عدالت توزیعی» برای ارزیابی میزان عادالنهبودن سیستمهای توزیع در کشورهای
مختلف ،چهار اصل برابری فرصتها ،دریافت نیازها ،پاداش بر اساس کارایی و پاداش بر
اساس توانایی را معرفی کردهاند (.)Kluegel & Mateju, 1995, p.214
جاسو ( )1330در مطالعهای با عنوان «بررسی عدالت :اندازهگیری ،برآورد و تجزیه و
تحلیل پاداش واقعی و پاداش عادالنه» سعی در بیان شیوه سنجیدن و تخمینزدن مقادیر
اساسی عدالت توزیعی دارد .وی روشهای گوناگونی را برای سنجش پاداش حقیقی
12

( )Actual Rewardو پاداش عادالنه ( ،)Just Rewardبرای خود و دیگران ،از طر مستقیم

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /شاکری ،مؤمنی ،خادمعلیزاده و مخزنموسوی

و غیر مستقیم آزمون میکند و به نظر میرسد بیعدالتی را ناشی از فقر و نابرابری میداند
(.)Jasso, 2007, p.28
اسمیث ( )1393در مقاله «فساد درك شده ،عدالت توزیعی و مشروعیت نظام طبقهبندی
اجتماعی در جمهوری چک» بر اساس شاخص کلوئگل و ماتجو بیان میدارد که عدالت
توزیعی میتواند با شش متنیر متفاوت اندازهگیری شود که سه مورد مربوط به هنجارهای
برابری و سه مورد مربوط به هنجارهای نابرابری است .این متنیرها عبارتاند از :نگهداری
درآمد ،کار سخت ،انتقال ثروت ،سهمهای مساوی ،نیازها و خانواده ( Smith, 2010,

.)pp.446-447
انسته و ویس ( )1390در نوشتاری تحت عنوان «دیدهبانی عدالت بینالمللی ،»1390
شاخصی ترکیبی برای محاسبه عدالت ارائه دادهاند که شامل شش بُعد از عدالت :عدالت
توزیعی ،عدالت عملکرد ،فرصتهای برابر ،برابری درآمد ،عدالت رویهای و عدالت بین
نسلی ،میگردد .هر یک از این ابعاد شامل چندین شاخص است که امکان اندازهگیری آن
بُعد از عدالت را فراهم میسازد (.)Enste & Wies, 2013, p.16
مرکل و جیبلر ( )1390در مقاله «سنجش عدالت اجتماعی و حاکمیت پایدار در »OECD

ضمن بیان دو اصل اساسی «توزیع برابر کاالهای اولیه» و «فرصتهای برابر در توسعه

تواناییها» برای عدالت؛ هفت بُعد را برمیشمارد که برای محاسبه شاخص عدالت باید
بدانها توجه نمود :پیشگیری از فقر ،آموزش و پرورش ،کار ،جبران عمومی ،توزیع درآمد،
عدالت بین نسلی و تبعیض (.)Merkel & Giebler, 2014, p.87
کورنینکو و سیریامکینا ( )1398در مقاله خود با عنوان «عدالت به عنوان شاخصی از رفاه
در جامعه مدرن» بیان میدارند برای برقراری عدالت باید چند مؤلفه وجود داشته باشد که
اهم آنها عبارتاند از :مالکیت عمومی در کاالهای تولیدی ،برابری اجتماعی کامل مردم،
توسعه همهجانبه هر فرد ،جاریشدن منابع ثروت اجتماعی ،کار به عنوان ضرورت حیاتی
واجب (.)Kornienko & Syryamkina, 2015, pp.125-126
کادر و پودرافک ( )1398در مقاله «جهانیسازی و عدالت اجتماعی در کشورهای
 »OECDبه محاسبه شاخصی ترکیبی برای عدالت اجتماعی پرداختهاند که مبتنی بر پنج زیر
شاخص پیشگیری از فقر ،دسترسی عادالنه به آموزش ،مشارکت در بازار کار ،انسجام
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اجتماعی و برابری و عدالت بین نسلی میباشد (.)Kauder & Potrafke, 2015, p.8
شاخص  »1390شاخصی ترکیبی از عدالت اجتماعی ارائه دادهاند که متشکل از شش
شاخص پیشگیری از فقر ،آموزش عادالنه ،دسترسی به بازار کار ،انسجام اجتماعی و عدم
تبعیض ،سالمت و عدالت بین نسلی میباشد ( Schraad-Tischler & Schiller, 2017,

.)pp.146-149
پس از مرور ادبیات موجود ،نوآوری پژوهش پیش رو ارائه تعریفی موسع از عدالت
اقتصادی و همچنین کوشش در تدوین شاخصی است که بر اساس آن بتوان دیدگاههای
متمایز و پراکنده در زمینه عدالت اقتصادی را سامان داده و معیاری یکسان برای سنجش
میزان عدالت اقتصادی با رویکردی اسالمی ارائه نمود .وجه تمایز شاخص ترکیبی
پیشنهادی ،درنظرگرفتن تمامی مراحل زندگی و ترکیب مؤلفههای توزیع منصفانه منابع،
فرصتها و امکانات بر اساس شایستگیها ،توجه به حق منابع و عوامل تولید ،توجه به
حق نسلهای آینده ،سهمبری عوامل تولید بر اساس استحقا ها و میزان مشارکت ،بازتوزیع
درآمد و ثروت و توجه به بهبود وضعیت رفاه جامعه میباشد .گرچه برخی از مؤلفههای
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اسچراد تیچلر و همکاران ( )1390در گزارش «عدالت اجتماعی در اروپا ـ گزارش

مورد استفاده در این نوشتار ،در مطالعات گذشته نیز مطرح شدهاند؛ اما به نظر میرسد
تجمیع این مؤلفهها با هم ،قدرت انعکاسدهندگی میزان عدالت را باال میبرد.

 .3مؤلفههای شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی
در این بخش ابتدا چارچوب نظری شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسالمی
تبیین شده و در مرحله بعد مؤلفههای این شاخص ارائه میشود.

 .1-3چارچوب نظری تلفیقی برای شاخص عدالت اقتصادی
ادیان الهی بهویژه دین اسالم ،بر تحقق عدالت در همه ابعاد زندگی تأکید فراوان دارند و
شاید بتوان هدف نظام اقتصادی اسالم را برقراری عدالت اقتصادی به معنای گسترده آن
عنوان نمود .انسانها در طول حیات خود مراحل گوناگونی را میگذرانند که برای تحقق
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کامل عدالت ،باید در تمامی این مراحل عدالت برقرار باشد و معیاری که به عنوان
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نشاندهنده عدالت بیان میگردد ،توان محاسبه میزان عدالت را در تمامی مراحل زندگی،
داشته باشد .در این راستا شاید نتوان یک نظریه خاص را به عنوان چارچوب نظری این
پژوهش پذیرفت؛ لذا با تلفیق منطقی چند نظریه و قرایا و گزارههای منسجم ،نوعی
چارچوب نظری ترکیبی یا تلفیقی که از انسجام درونی و نظری الزم برخوردار باشد،
انتخاب میشود؛ بنابراین چارچوب نظری ترکیبی نوشتار پیش رو در زمینه عدالت اقتصادی
بر پایههای نظری زیر استوار است:
عدالت در قلمرو زندگی انسان بهطورکلی در چارچوب درون نسلی و بین نسلی
موضوعیت می یابد .عدالت در چارچوب درون نسلی به مراحل تولید اقتصادی مربوط
می شود .مرحله قبل از تولید ،مرحله تولید و مرحله بعد از تولید که با توجه به تعریف
ارائهشده از عدالت ،باید برای هر کدام از این مراحل ،شاخصی مناسب تعریف نمود.

الف( عدالت درون نسلی
برای بیان نظریهای که نسبت به مطالعات ارائهشده جامعیت بیشتری داشته باشد ،بر مبنای
دیدگاه شهید صدر که قائل به این است که عدالت اسالمى در نظریههای تولید ،توزیع،
مبادله و مصرف به عنوان مراحل چرخه فعالیت اقتصادی قابل ردیابی است و اینکه نظریه

عدالت اسالمى ،با توسعه منظر ورود به مقوله توزیع ،آن را در گستره وسیع توزیع ثروت،
از توزیع منابع مادی تولید تا توزیع ثروتهای تولیدشده شامل میشود (صدر، 9011 ،

ص)001؛ در این مطالعه زندگی انسان به سه مرحله کلی تقسیم میشود ،یک مرحله قبل از
فرایند تولید ،دوم مرحله تولید و سوم مرحله بعد از فرایند تولید.
نخست مرحله قبل از فرایند تولید شامل ویژگیهای ااتی ،نظام اجتماعی ،ویژگیهای
اکتسابی (بروز استعدادها) و توزیع منابع طبیعی (نهادههای تولید) میباشد .بدین ترتیب
میتوان بیان داشت که بحث در مورد عدالت قبل از فرایند تولید ،اشارهای به وجود عدالت
در قابلیتهای افراد و جوامع مختلف دارد .در قرآن کریم آمده است« :إِنَّ اللَّهَيَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَی وَيَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْیِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» (نحل)13 :

ازآنجاییکه امر به عدالت مطلق است و مقید به چیزی نیست ،میتوان از آن برداشت نمود
که باید همیشه و در همه عرصهها عدالت برقرار گردد .در احکام القرآن جصاص نیز ایل
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این آیه چنین آمده اســت« :عدل همان انصاف اســت و آن از نظر عقل واجب است ،قبل
تأکید بر وجوب است» (الجصاص ، 9038 ،ص .)99در این زمینه شهید مطهری در بیان
معنایی از عدالت میگوید:
مساوات درباره قانون میتواند معنی پیدا کند؛ یعنی قانون افراد را به یک چشـم نگـاه کنـد،
قانون خودش میان افراد تبعیض قائل نشود ،بلکه رعایت استحقا را بکند؛ به عبارت دیگر
افرادی که از لحاظ خلقت در شرایط مساوی هستند ،قانون باید با آنها بـه مسـاوات رفتـار
کند؛ اما افرادی که خودشان در شرایط مساوی نیستند ،قانون هم نباید با آنها مساوی رفتـار
کند بلکه باید مطابق شرایط خودشان با آنها رفتار کند (مطهری ،9051 ،ص.)951

دوم ،عدالت در مرحله تولید را میتوان از چند منظر مورد بررسی قرار داد .اولین منظر
بحث در مورد نحوه استفاده از عوامل در فرایند تولید است .در اندیشه اسالمی میتوان
خطوط کلی این رویکرد از عدالت را در آموزههای اسالمی به دست آورد مانند« :اموالتان را
که خداوند مایه قوام [و تأمین زندگی] شما قرار داده به ابلهان ندهید ( »...نساء)8 :؛ برداشت
اولیه اقتصادی از آیه شریفه ،لزوم بهرهبرداری بهینه از اموال میباشد؛ یعنی باید از اموال به
بهترین نحو استفاده کرد و نباید آنها را در اختیار کسانی قرار داد که استفاده صحیح و بهینه
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از آنکه نیازی به دستور شارع باشد و همانا بیان شــارع در رعایت عدالت ،در حقیقت

از آنها نمیکنند؛ به عبارت دیگر استفاده غیر عاقالنه و غیر بهینه از اموال که موجب قوام
اقتصاد جامعه است؛ ممنوع میباشد یا بیان نورانی حررت امام سجاد  7در رساله حقوق

که در حقو اموال فرمودند« :اما حق دارایى این است که آن را جز از راه حالل به دست
نیاورى و جز به راه حاللش صرف نکنى و آن را بیجا خرج نکنى و از راههای درستش به
نادرست منتقل نسازى» (ابنشعبه حرانى ، 9030 ،ص )110برای عادالنهبودن فرایند تولید
باید حق منابع و عوامل تولید رعایت شود و حق آنها این است که از موضع اصلی خویش
منحرف نگردد تا آثار مفید آنها قابل استحصال و بهرهبرداری کامل باشد .برای این منظور
باید از عوامل تولید (نیروی کار ،سرمایه ،انرژی و  )...بهصورت بهینه استفاده نمود؛ یعنی
باید بهرهوری عوامل تولید را افزایش داد؛ به عبارت دیگر بر مبنای تعریف عدالت با «وضع
الشیء فی موضعه» (قرارگیری هر چیز در جای خودش) و بر اساس آموزههای اسالمی که
16

معیار عدالت در بهکارگیری عوامل در تولید و مصرف ،رعایت حد اعتدال است؛ بهرهوری
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مناسب و عدم اسراف در بهرهگیری از عوامل تولید امری اجتنابناپذیر است.
سوم ،مرحله بعد از فرایند تولید است که شامل توزیع محصول بین عوامل تولید ،توزیع
مجدد درآمد ،درآمد قابل تصرف ،مصرف و همچنین رفاه و مطلوبیت میگردد .در این
مرحله سه مطلب بسیار مهم مورد بررسی قرار میگیرد؛ اول ،توزیع عادالنه درآمد؛ دوم،
مصرف عادالنه و سوم ،سطح رفاه جامعه .در این زمینه آیات و روایات فراوانی داریم که
نیازمندان جامعه در اموال ثروتمندان حق دارند؛ از جمله کالم امیر مؤمنان علی  7که
میفرمایند« :خدا بر مردمان ثروتمند واجب کرده است که به اندازه نیاز فقیران به ایشان
بدهند؛ پس اگر فقیران سقوط کنند ،یا رنج کار آنان را از پا درآورد ،یا برهنه بمانند ،سبب
آن خوددارى ثروتمندان از رساندن حق فقیران به ایشان است» (حکیمی ،9053 ،ج،0

ص )083و یا بیان امام صاد  7که فرمود« :همانا خداوند عز و جل برای فقیران در دارایی
ثروتمندان به مقداری که آنان را بینیاز کند سهمی قرار داد .اگر این مقدار برای فقیران
کافی نبود ،سهم آنان را زیادتر میکرد .به درستی که گرفتاری فقیران بدان سبب است که
اغنیا حق آنان را نپرداختهاند» (نوری ، 9035 ،ج ،0ص.)5

ب) عدالت بین نسلی
ابعاد گوناگون عدالت که تاکنون در مورد آنها بحث شد مربوط به عدالت دروننسلی است؛
اما برای ایجاد شاخص ترکیبی جامع بیانکننده عدالت اقتصادی ،باید حقو نسلهای آینده
نیز در نظر گرفته شود که تبلور آن در نحوه استفاده از منابع طبیعی میباشد و با گزاره
«موهبتهای طبیعی به همه نسلها تعلق دارد» مورد توجه قرار میگیرد.
در نگاه اسالم همانطورکه افراد گوناگون در درون یک نسل هیچ ترجیحی بر یکدیگر
ندارند و توزیع ثروت بر اساس عدالت مورد امرای شارع قرار گرفته است ،افراد نسلهای
گوناگون نیز در این مسئله از فرصتهای یکسان برخوردارند* و سبقت و یا تأخر نسلی بر
نسل دیگر سبب بهرهمندی بیشتر و یا محرومیت آن نخواهد شد (فراهانی ،9051 ،ص.)901
مؤید این مطلب روایتی از امام صاد  7است؛ هنگامیکه از ایشان در مورد مالکیت
زمینهای عرا پرسش میشود ،میفرمایند« :این زمینها متعلق به همه مسلمانان است ،اعم
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از کسانی که امروز مسلماناند و کسانى که در آینده مسلمان مىشوند و نیز کسانی که بعد
عدالت اقتصادی را با رویکردی اسالمی تقویت میکند ،این سخن امام کاظم  7است که
فرمود« :لَوْ عُدِلَ فِی النَّاسِ لَاسْتَغْنَوْا» (کلینی ، 9030 ،ج ،9ص)801؛ گویی نیازمندی نسلهای
بعدی به سبب محرومیت از برخی منابع طبیعی ،دلیل بر عادالنهنبودن رفتار نسل فعلی در
استفاده از منابع طبیعی است؛ لذا میتوان گفت استفاده از منابع طبیعی در جریان تولید،
مشروط به رعایت حفظ محیط زیست و رعایت حقو نسلهای آینده میباشد و هدف
اسالم ،برخوردارساختن همه نسلهاست.

* .این مطلب از طریق دلیل عقلی و نقلی قابل استنباط است .دلیل عقلی که مؤید به دلیل کالمی نیز هست،
برابربودن تمام مخلوقات الهی در تمامی بطون و نسلهـا در برابـر لطـف و عـدالت خداونـد در اعطـای
نعمتها و منابع طبیعی به آنها بنا بر قاعده لطف میباشد؛ همچنین این مطلب از روایات مذکور و آیـاتی
که عبارت «خلق لکم» دارند قابل استظهار اصولی است و ظهورِ نوعی ،دارای اعتبار و حجیت اصولی در
یافتههای قرآنی میباشد.
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متولد میشوند» (طوسی ، 9030 ،ص .)900آنچه این بُعد از چارچوب نظری تلفیقی درباره

 .2-3مؤلفههای شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسالمی
انسانها در طول حیات خود مراحل گوناگونی را می گذرانند که برای تحقق کامل عدالت،
باید در تمامی این مراحل عدالت برقرار باشد و معیاری که به عنوان نشاندهنده عدالت
بیان می گردد ،توان محاسبه میزان عدالت را در تمامی مراحل زندگی بشر ،داشته باشد .بر
این اساس و برای بیان نظریهای که نسبت به دیدگاههای ارائهشده جامعیت بیشتری داشته
باشد ،در این مطالعه زندگی انسان به سه مرحله کلی تقسیم میشود ،یکی مرحله قبل از
فرایند تولید ،دوم مرحله تولید و سوم مرحله بعد از فرایند تولید و بر اساس این مراحل
مؤلفههای زیر برای شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی پیشنهاد میگردد.

 .1-2-3توزیع منصفانه منابع ،فرصتها و امکانات بر اساس شایستگیها
18

شهید مطهری با بیان فر بین تبعیض و تفاوت ،به تساوی در فرصتها و امکانات اشاره
میکند :فر است میان تبعیض و تفاوت ،همچنانکه در نظام تکوینی جهان تفاوت هست ـ
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و این تفاوتهاست که به جهان ،زیبایی ،تنوع ،پیشروی و تکامل بخشیده است ـ؛ اما
تبعیض نیست .مدینه فاضله اسالمی مدینه ضد تبعیض است نه ضد تفاوت .جامعه اسالمی
جامعه تساویها و برابریها و برادریهاست؛ اما نه تساوی منفی ،بلکه تساوی مثبت.
تساوی منفی یعنی به حسابنیاوردن امتیازات طبیعی افراد و سلب امتیازات اکتسابی آنها
برای برقراری برابری و تساوی مثبت یعنی ایجاد امکانات مساوی برای عموم و تعلق
مکتسبات هر فرد به خودش و سلب امتیازات موهوم و ظالمانه (مطهری ،9013 ،ج،1

ص .)991شهید مطهری در عرصهای دیگر معنای عدالت را چنین بیان میکند« :رعایت
استحقا ها در افاضه وجود و امتناعنکردن از افاضه و رحمت و به آنچه امکان وجود یا
کمال وجود دارد» (مطهری ،9010 ،ص .)80بدیهی است در وضعیت تفاوت درجات
استحقا ها و یا هر رجحان ااتی یا عرضی دیگر با سریان اصول تزاحم یا اولویت ارجح بر
مرجوح ،اتصاف موارد به انصاف ،متفاوت خواهد شد و تشخیصدهنده این تفاوتهای
منصفانه ،استظهار نوعی و عرف خاص هر حوزه از طریق تطبیق این اصول اولویت بر
مصادیق در خارج میباشد.

از جنبه دیگر استئثار اموال و منابع طبیعی از عوامل مهم تقسیم نابرابر و غیر عادالنه
ثروت به حساب میآید و این کاری است بر خالف سنت آفرینش و هدف از خلقت
مواهب طبیعی؛ زیرا در نظام آفرینش اصل بر تعمیم نفع و بهرهبرداری عمومی است .از
دیدگاه اسالم ،منشأ حق برای انسانها دو امر است کار و نیاز ،تمام نعمتهای جهان برای
انسان آفریدهشده؛ به عبارت دیگر علت غایی آفرینش نعمتهای جهان ،بهرهمندی انسان از
آنهاست .همه انسانها از نعمتهای جهان بالقوه حق دارند .بر اساس میزان کار و تالش،
این حق بالفعل میشود؛ همچنین انسانهایی که نیازمند هستند ولی توان کار ندارند،
نیازشان حق آنها را درباره نعمتها بالفعل میکند و بر حکومت و ثروتمندان الزم است
نیاز آنها را در حد متعارف برطرف کنند .البته به نظر شهید صدر در راستای گردش ثروت
در نظام توزیع اسالمی ،عالوه بر «کار»« ،نیاز» نیز به شکل فعال حرور دارد .پیامد پذیرش
معیار کار ،پذیرش نابرابریهای اجتماعی (کمّی و کیفی) با توجه به رسمیتشناختن تنوع
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استعدادهای انسانی است که معیار تفاوت در برخورداریهاست و پذیرش معیار نیاز با
صورت پذیرفته است (صدر ، 9011 ،ص.)050-051

بهطورکلی برقراری عدالت و ازمیانرفتن ظلم در جامعه ،با ازمیانرفتن ستم از روابط
اجتماعى در امر توزیع حاصل میگردد و به تبع مسئله اصلى در ساحت اقتصادی حل
میشود .ظلم و ستم انسان در حوزه اقتصاد ،در توزیع بد تجسم مییابد و ازاینرو هرگاه
ظلم از روابط اجتماعى در امر توزیع از میان برود ،مشکل اساسى حیات اجتماعى برطرف
میگردد؛ بهگونهایکه حقو فرد و جامعه قربانى یکدیگر نمیشود و نوعی سازگاری منافع
فردی و منافع جمعی حاصل میگردد (صدر ،9010 ،ص.)011

 .2-2-3توجه به حق منابع و عوامل تولید
یکی از مؤلفههای اثرگذار در عرصه عادالنهبودن رفتار اجتماع ،بحث در مورد نحوه استفاده
از عوامل در فرایند تولید است .بدین معنا که برای عادالنهبودن فرایند تولید باید حق منابع
و عوامل تولید رعایت شود و حق آنها این است که از موضع اصلی خویش منحرف نگردد
تا آثار مفید آنها قابل استحصال و بهرهبرداری کامل باشد .برای این منظور باید از عوامل
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توجه به اصل تأمین اجتماعی (تکافل عامه و مداخلههای دولت اسالمی) در عدالت اسالمی

تولید (نیروی کار ،سرمایه ،انرژی و  )...بهصورت بهینه استفاده کرد؛ یعنی باید بهرهوری
عوامل تولید را حداکثر نمود.
بر مبنای تعریف عدالت با «وضع الشیء فی موضعه» و بر اساس آموزههای اسالمی که
معیار عدالت در بهکارگیری عوامل در تولید و مصرف ،رعایت حد اعتدال است؛ بهرهوری
مناسب و عدم اسراف در بهرهگیری از عوامل تولید امری اجتنابناپذیر است .با افزایش
بهرهوری در فرایند تولید میتوان با استفاده سطح معینی از نهادهها به تولید بیشتری دست
یافت و در صدد قوام و پایداری اجتماع برآمد کما اینکه امام صاد  7میفرمایند« :از
جمله عوامل بقاى مسلمانان و اسالم آن است که اموال نزد کسانى قرار گیرد که حق مال ]و
مالداری[ را بدانند و کار نیک کنند» (کلینی ، 9030 ،ج ،0ص .)18این شاخص از نظر
ارزشهای اسالمی دارای محدودیتهایی مانند اصل عدم اسراف و تبذیر و اتالف میباشد
20

که در منابع دینی ما همچون قرآن و سنت دارای مستنداتی پر تعداد میباشند.
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 .3-2-3توجه به حق نسلهای آینده
همانگونهکه اشاره شد ،ابعاد گوناگون عدالت که تاکنون در مورد آنها بحث شد و همچنین
ابعاد دیگری که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد ،مربوط به عدالت درون نسلی است؛
اما برای ایجاد شاخص ترکیبی جامع بیانکننده عدالت اقتصادی ،باید حقو نسلهای آینده
نیز در نظر گرفته شود .مفاهیم «برابری بین نسلی»« ،انصاف بین نسلی» و «عدالت بین
نسلی» در چارچوب اقتصاد متعارف و از منظر اکثر صاحبنظران ،تقریباً فارغ از مجادالت
مفهومی موجود در باب عدالت بوده و ناظر به این دغدغه است که کیفیت بهرهمندی نسل
حاضر از منابع طبیعی پایانپذیر ممکن است موجب شود این منابع مهم و مؤثر جهت رشد
و توسعه اقتصادی آیندگان به میزان مطلوب به آنها نرسیده و در نتیجه ،نسلهای آتی در
تأمین نیازهای خود دچار مشکل شوند که این به معنای «نابرابری»« ،عدم انصاف» یا
«بیعدالتی» بین نسل فعلی و نسلهای بعد تلقی میشود (توحیدینیا ،9010 ،ص .)01در
نتیجه اگر روابط اقتصادی درون اجتماع بهگونهای باشد که رفاه نسل حاضر به قیمت
ازبینرفتن و یا کاهش رفاه نسلهای بعدی تأمین نشود؛ بلکه این رفاه پایدار باشد و

همچنین برای برقراری رفاه نسلهای آینده ،نسل حاضر در مریقه قرار نگیرد ،آنگاه
میتوان بیان داشت که عدالت بین نسلی مراعات شده است.
در دیدگاه اسالمی همانگونهکه افراد گوناگون در بین یک نسل هیچ ترجیحی بر
یکدیگر ندارند و امکانات و منابع باید بهصورت عادالنه بین آنها تقسیم شود افراد نسلهای
دیگر نیز در این مسئله فرصتهای یکسان دارند و تقدم یا تأخر نسلی بر نسل دیگر سبب
بهرهمندی بیشتر یا محرومیت آن نخواهد شد .خطابهای عام قرآن مبنى بر اینکه آنچه در
آسمانها و زمین است مسخّر و فرمانبردار شما قرار داده شده یا خداوند آنچه در آسمانها
و زمین و بین آنهاست براى شما آفریـده است یا زمین را خداوند براى مردم قرار داد ،این
آیهها بهطور صریح داللت دارند بر اینکه نعمتهای خداوند به افراد خاص ،گروههای
خاص و حتی مـردم زمـان یـا مکـان خاصـی اختصاص ندارد؛ بلکه همه مردم در
بهرهبرداری از آنها شریکاند (فراهانی فرد ،9051 ،ص)901؛ یعنی همگان دارای سهم برابر
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در بهرهبرداری میباشند .البته محدودیت این شاخص ،توجه به نیازهای اساسی نسل

 .4-2-3سهم بری عوامل تولید بر اساس استحقاقها و میزان مشارکت
جامعه اسالمی جامعه طبیعی است نه جامعه تبعیری و نه جامعه تساوی منفی؛ لذا انسانها
به میزان فعالیتی که انجام میدهند و همچنین نیازهایی که دارند ،مستحق دریافت میباشند.
در جامعه اسالمی فارغ از اینکه باید برای افرادی که توانایی خلق ارزش ندارند سهمی را
در نظر گرفت؛ افرادی که در خلق ارزش نقش داشتهاند باید بر اساس استحقا ها و میزان
مشارکتشان سهم دریافت نمایند .کما اینکه خدای متعال میفرماید« :برای مردان از آنچه
[بهوسیله کسبِ مشروع] به دست آوردهاند بهرهای است و برای زنان [هم] از آنچه کسب
کردهاند بهرهای است» (نساء)01 :؛ یعنی به افراد با توجه به میزان استحقا و مشارکتی که
در امر تولید داشتهاند باید حقالزحمه پرداخت گردد .عالمه طباطبایی در ایل این آیه
میگوید« :هر کس هر چیز را کسب کند از آن بهرهاى خواهد داشت و هر کس هر بهرهاى
دارد به خاطر اکتسابى است که کرده» (طباطبایی ،9000 ،ج ،0ص.)808
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موجود و عقالنیت اسالمی در انباشت برای نسلهای آینده میباشد.

از طرف دیگر پرداخت بیش از حق نیز مذموم میباشد و مورد تأیید نیست چنانچه امیر
مؤمنان  7میفرمایند« :دادن مال در غیر حقش تبذیر و اسراف است» (مفید، 9090 ،

ص .)901بهطورکلی توزیع صحیح درآمد عالوه بر اینکه از پیششرطهای عدالت است،
برای دوام ،ثبات و تعادل اقتصادی و رشد آن هم الزم و ضروری است؛ لذا هم جنبه
دستوری دارد و هم جنبه اثباتی.

 .5-2-3بازتوزیع درآمد و ثروت
مقصود از «بازتوزیع درآمد و ثروت» سیاستی است که بر اساس آن پس از انجام تالشهای
اقتصادی توسط افراد جامعه و تولید ثروت توسط آنها بخشی از درآمد و ثروت اغنیا از
آنان گرفته شده و بین نیازمندان توزیع میگردد .در واقع ابتدا افراد بر اساس کار ،تالش،
22

استعداد و مانند آن به ثروتی دست پیدا میکنند و در مرحله بعد ،به منظور رفع فقر و ایجاد
توازن نسبی ثروت و درآمد بین اقشار گوناگون ،بخشی از درآمد ثروتمندان ،بین طبقات
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ضعیفتر توزیع میگردد .به همین دلیل این شیوه را «سیاست بازتوزیع» یا «توزیع مجدد»
نامیدهاند.
در اسالم آیات و روایات فراوانی در مورد توزیع مجدد درآمد و ثروت و اینکه بخشی
از دارایی ثروتمندان ،حق نیازمندان میباشد ،وجود دارد از جمله بیان نورانی امام صاد 7
که فرمودند« :خداوند تبارك و تعالی اغنیا و فقیران را در اموال ،شریک هم قرار داده است؛
بنابراین اغنیا حق ندارند اموال را به غیر شرکای خود بدهند» (کلینی ، 9030 ،ج ،0ص)808

که با توجه به همین روایت مرحوم امام خمینی 1اینگونه بیان میکند «مگر نه این است که
مال مورد شرکت مشاع است ،پس فقرا در مال اغنیا شرکت دارند .کسی که حقو مالی
خود را پرداخت نکرده است ،سهمی که میبایست پرداخت کند ،بهصورت مشاع در دست
اوست و در صورت عدم پرداخت ،بهصورت تصاعدی افزایش پیدا میکند تا آنجا که اگر
کلیه اموالشان را هم بدهند باز بدهکارند» (خمینی ،9051 ،ج ،90ص.)030
از جنبه دیگر اسالم به مواسات در بین مردم تأکید فراوانی دارد تا آنجا که از رسول
خدا  6نقل شده است « :کسی که دو لباس دارد یکی را خود بپوشد و دیگری را به
برادر دینی خویش بپوشاند» (حر عاملی ، 9031 ،ج ،8ص .)80با عنایت به آنچه اکر شد اگر

در جامعهای نیازمند وجود داشته باشد قطعاً دستورات اسالم بهخوبی اجرا نشده است و به
تبع آن عدالت آنگونه که باید و شاید جاری نگشته است.

 .6-2-3توجه به بهبود وضعیت رفاه جامعه
عدالت و رفاه اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است و با سرعتیافتن رشد
اقتصادی در جهان و تعامالت برگرفته از دگرگونیهای جهانیشدن از اهمیت بیشتری
برخوردار شدهاند .در تعالیم اسالمی نیز عدالت و رفاه در کنار هم و از نیازمندیهای همه
مردمان به شمار میرود* و نتیجه عدالت ،جامعه همراه با رفاه معرفی میشود؛ چنانکه امام
علی  7درباره کوفه پس از برقراری عدالت میفرمایند« :هیچ کس در کوفه نیست که
زندگی او سامانی نیافته باشد ،پایینترین افراد نان گندم میخورند و خانه دارند و از بهترین
آب آشامیدنی استفاده میکنند» (مجلسی ، 9030،ج ،03ص.)010
به تعبیر دیگر به بیان روایات توسعه و گشایش در زندگی مردم،

که زمینهساز برقراری رفاه در جامعه میباشند در گرو

برقراری عدالت است و از طرف دیگر در جایی که عدالت برقرار نباشد ،آبادانی پدید
نخواهد آمد؛

*****

یعنی تنها به عدالت ،رشد و توسعه و رفاه و آبادانی بهطور کامل محقق

میشود.

 .4معرفی شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسالمی
در این بخش شاخصهایی که قدرت توضیحدهندگی مؤلفههای اکرشده شاخص ترکیبی
عدالت اقتصادی با رویکردی اسالمی را دارند ،بیان میشوند.

* .قال الصّادق :7«ثَلَاثَةُأَشْيَاءَيَحْتَاجُالنَّاسُطُرّاًإِلَيْهَاالْأَمْنُوَالْعَدْلُوَالْخِصْب» :سه چیز است کنه همنه مردمنان بنه آن
نیازمندند :امنیت و عدالت و فراوانی (رفاه) (اب شعبه حرانی۶۳۴۳ ،ق ،ص.)۶2۴
** .قَالَ أَمیرالْمُؤْمِنِی َ :7«فِیالْعَدْلِسَعَةٌ» (امام علیب ابیطالب ۶۳۶۳ ،ق ،ص.)75
*** .قَالَ أَمیرالْمُؤْمِنِی َ « :7بِالْعَدْلِتَتَضَاعَفُالْبَرَكَاتُ» (تمیمی آمدی ،۶۶۱۱ ،ص.)۳۳۱
**** .قَالَ أَمیرالْمُؤْمِنِی َ« :7مَاعُمِرَتِالْبِلَادُبِمِثْلِالْعَدْلِ» (نوری۶۳۴1 ،ق ،ج ،۶۶ص.)۶2۴
***** .قَالَ أَمیرالْمُؤْمِنِی َ « :7لَايَكُونُالْعِمْرَانُحَيْثُيَجُورُالسُّلْطَان» (تمیمی آمدی ،۶۶۱۱ ،ص.)۶۳1
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برکات

***

و آبادانی کشورها

****

**

چندبرابرشدن
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 .1-4شاخص توزیع منصفانه منابع ،فرصتها و امکانات بر اساس
شایستگیها
مرحله قبل از فرایند تولید شامل ویژگیهای ااتی ،نظام اجتماعی ،ویژگیهای اکتسابی
(بروز استعدادها) و توزیع منابع طبیعی (نهادههای تولید) میباشد؛ لذا منابع ،فرصتها و
امکانات بر اساس شایستگیها یا کاراییها باید بهصورت منصفانه توزیع شود که این
کارایی از راههایی مانند فعالیتهای گذشته و تواناییهای الزم در حوزه خاص و  ...احراز
میشود .بدین ترتیب میتوان بیان داشت که بحث در مورد عدالت قبل از فرایند تولید،
اشارهای به وجود عدالت در قابلیتهای افراد و جوامع مختلف دارد .یکی از شاخصهایی
که میتواند قابلیتها را تبیین نماید« ،شاخص فیزیکی کیفیت زندگی» میباشد که متشکل
از امید به زندگی ،نرخ مرگومیر کودکان و نرخ باسوادی است .شاخص دیگری که
24

میتواند مکمل توضیحدهندگی وجود عدالت در مرحله قبل از تولید باشد« ،میزان
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بهرهمندی از امکانات رفاهی» است .این شاخص بیانگر میزان بهرهمندی از آب ،بر  ،گاز،
تلفن ثابت و همراه ،اینترنت و  ...میباشد .توزیع نابرابر عوامل تولید طبعاً باعث توزیع
نامناسب درآمد است؛ بنابراین به منظور عادالنهکردن توزیع درآمد ،باید قبل از تولید،
عوامل تولید بهصورت برابر میان افراد و بنگاههای اقتصادی مختلف توزیع گردد.

 .2-4شاخص توجه به حق منابع و عوامل تولید
همانگونهکه بیان گردید ،برای عادالنهبودن فرایند تولید باید حق منابع و عوامل تولید
رعایت شود و حق آنها این است که از موضع اصلی خویش منحرف نگردد تا آثار مفید
آنها قابل استحصال و بهرهبرداری کامل باشد .برای این منظور باید از عوامل تولید (نیروی
کار ،سرمایه ،انرژی و  )...بهصورت بهینه استفاده کرد؛ یعنی باید بهرهوری عوامل تولید را
حداکثر نمود .میزان بهرهوری را میتوان به کمک شاخص بهرهوری کل عوامل تولید
( )Total Factorial Productivityاندازهگیری نمود .شایان اکر است که رشد بهرهوری کل
عوامل ،عالوه بر رشد کمّی نهادههای تولید ،یکی از منابع مهم تأمینکننده رشد اقتصادی در
سطح کالن میباشد و در واقع به نوعی مدیریت استفاده از منابع تولید را نشان میدهد
(مقدم تبریزی و ولیزاده زنوز ،9058 ،ص .)95روند کاهشی بهرهوری به معنی عدم تحقق

رشد قابل حصول و استفاده غیر اصولی از منابع و اتـالف آن میباشد .عدم توجه به این
واقعیتها ما را در ارزیابی میزان تحقق عدالت در کشور به ارزیابی غیر واقعی دچار
میسازد .شاید یکی از علل عدم مطابقت شاخصهای مشهور عدالت نظیر ضریب جینی،
شاخص رفاه و  ...با ارزیابی مردم عدم توجه به میزان اتالف منابع و عدم تحقق ثروت
مورد انتظار است .توزیع عادالنه درآمدها بدون توجه به این شاخص به معنی توزیع عادالنه
فقر است (عیوضلو ،9051 ،ص.)981

 .3-4شاخص توجه به حق نسلهای آینده
استفاده از منابع طبیعی در جریان تولید ،هنگامیکه همراه با حفظ محیط زیست و رعایت
حقو نسلهای آینده باشد ،مورد تأیید است و هدف متعالی اسالم برخوردارساختن همه
نسلها از نعمتهای الهی است؛ یعنی نه رفاه نسل حاضر به خاطر برقراری رفاه نسلهای
بعد ،تحتالشعاع قرار بگیرد و نه رفاه نسلهای آینده به خاطر رفاه نسل حاضر ،کاهش
سرمایهها را پدید آورد تا عدالت مراعات شده باشد؛ یعنی هم خود بهرهمند شود و هم
برای نسلهای آینده میراثی به جای گذارد؛ بنابراین الزم است درآمدهای حاصل از منابع
طبیعی پایانپذیر را در امور زیربنایی سرمایهگذاری نماید و مخارج مصرفی خود را از
بازدهی آن سرمایهگذاریها تأمین کند .با این مقدمه به نظر میرسد شاخص «نسبت
سرمایهگذاری در بخش تأسیسات و تجهیزات زیربنایی به برداشت از منابع طبیعی» بیانگر
مناسبی برای سنجش میزان رعایت عدالت در این عرصه باشد.

 .4-4شاخص سهم بری عوامل تولید بر اساس استحقاقها و میزان
مشارکت
منظور از سهمبری عوامل تولید ،توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید و یا توزیع تابعی درآمد
است که در آن سعی میشود سهم عوامل تولید از درآمد ملی ،توضیح داده شود .با توجه به
اینکه شاخصی که به تنهایی بتواند در این مورد توضیحدهندگی کامل داشته باشد ،وجود
ندارد؛ لذا میتوان از شاخص «نسبت سهم جبران خدمات کارکنان در حسابهای ملی به
تولید ناخالص داخلی» ،بهره گرفت که در آن جبران خدمات کارکنان ( Compensation of
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یابد؛ لذا نسل حاضر باید بتواند در عین استفاده از منابع طبیعی حداقل به همان میزان ،دیگر
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 )employeesعبارت از پاداشهای درونی و بیرونی است که در مقابل خدمت کارکنان در
سازمان بهطور منصفانه و عادالنه به آنها پرداخت میشود (سید جوادین ،9000 ،ص.)83

 .5-4شاخص بازتوزیع درآمد و ثروت
ازآنجاییکه بیعدالتی در بازتوزیع درآمد و ثروت ،موجب بروز بیعدالتی در مصرف و در
نهایت فقر در جامعه میگردد ،میتوان از شاخص فقر به عنوان نشاندهنده عدالت در
بازتوزیع درآمد و ثروت استفاده نمود؛ زیرا فقر معلول کمبود درآمد و نیز توزیع ناعادالنه
آن است .شاخص فقر پیشنهادی ،شاخص فوستر ،گریر و توربک ( )FGTمیباشد .علت
انتخاب این شاخص نشاندادن نسبت افراد فقیر و عمق فقر در جامعه مورد مطالعه اسـت
که توسط فوستر ،گریر و توربک ( )9150پیشنهاد گردیده است .آنها تجزیهپذیری را از
26

ویژگیهای مهم یک شاخص فقر مطلوب میدانستند؛ بهطوریکه میزان فقر حاصـل از
بررسـی زیرگروههای مختلف جمعیت را میتوان با هم جمع کرد و به میزان واحدی از
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فقر کل جمعیت دست یافت (خسروینژاد ،9019 ،ص.)00

 .6-4شاخص توجه به بهبود وضعیت رفاه جامعه
در ادبیات مربوط به توابع رفـاه اجتمـاعی ،معیارهـای متنـوعی مطرح شده است؛ اما تابع
رفاه آمارتیاسن به دلیل مبانی نظری قـوی و معرفی آکسیومهای رفاه اهمیت زیـادی دارد.
آمارتیاسـن تـابع رفاه اجتماعی را بهصورت تابعی از مطلوبیتهای افراد تعریف میکند که
ناشی از موقعیتهای اجتماعی اشخاص است؛ بنابراین باید شاخص رفاه آمارتیاسن که از
طریق رابطه ) W= µ(1-Gمحاسبه میشود ،استفاده گردد .در این رابطه  µبیانگر درآمد
سـرانه واقعـی و  Gمعـرف ضـریب جینـی است و ( )1-Gنشانگر بهبود توزیع درآمد
است و  µGنشاندهنده هزینه نابرابری است (.)Lubrano, 2017, p.5

جدول  :9مؤلفهها و شاخصهای شاخص توضیحدهنده شاخص ترکیبی عدالت
مرحله
قبل از تولید

حین تولید

مؤلفه عدالت

شاخص توضیحدهنده

توزیع منصفانه منابع ،فرصتها و امکانات بر

شاخص فیزیکی کیفیت زندگی

اساس شایستگیها

میزان بهرهمندی از امکانات رفاهی

توجه به حق منابع و عوامل تولید

بهرهوری کل عوامل تولید

توجه به حق نسلهای آینده

شاخص نسبت سرمایهگذاری در
بخش تأسیسات و تجهیزات زیربنایی
به برداشت از منابع طبیعی

سهمبری عوامل تولید بر اساس استحقا ها و

شاخص نسبت سهم جبران خدمات

میزان مشارکت

کارکنان در حسابهای ملی به تولید
ناخالص داخلی

بعد از تولید

توجه به بهبود وضعیت رفاه جامعه

شاخص رفاه آمارتیا سن

مأخذ :یافتههای پژوهش.
درهرحال انتظار همراهی مثبت میان شاخص فیزیکی کیفیت زندگی ( ،)PQLIمیزان
بهرهمندی از امکانات رفاهی ،بهرهوری کل عوامل تولید ( ،)TFPشاخص رفاه آمارتیاسن،
سنجه نسبت سرمایهگذاری در بخش تأسیسات و تجهیزات زیربنایی به برداشت از منابع
طبیعی و نسبت سهم جبران خدمات کارکنان در حسابهای ملی به تولید ناخالص داخلی
و همراهی منفی شاخص فوستر ،گریر و توربک ( )FGTبا روند عدالت وجود دارد.

 .5خالصه و نتایج
این مقاله با هدف معرفی شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسالمی با طرح این
پرسش آغاز شد که «مؤلفههای شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی کدامند؟» آنگاه این
مؤلفهها با مراجعه به ادبیات اقتصادی و اسالمی در زمینه عدالت اجتماعی بهطورکلی و
عدالت اقتصادی بهطور خاص مورد کنکاش جدی قرار گرفت تا بتوان به آزمون نظری
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بازتوزیع درآمد و ثروت

شاخص فوستر ،گریر و توربک
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فرضیه تحقیق یعنی «توزیع منصفانه منابع ،فرصتها و امکانات بر اساس شایستگیها،
توجه به حق منابع و عوامل تولید ،توجه به حق نسلهای آینده ،سهمبری عوامل تولید بر
اساس استحقا ها و میزان مشارکت ،بازتوزیع درآمد و ثروت و توجه به بهبود وضعیت
رفاه جامعه از مهمترین مؤلفه های شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسالمی
میباشند» پرداخت .در گام نهایی بر اساس این مؤلفهها ،چارچوب کلی شاخص ترکیبی
عدالت اقتصادی با رویکردی اسالمی معرفی گردید و نتایج زیر به دست آمد:
 عدالت اقتصادی بهطور موسع را میتوان اینگونه تعریف نمود که «عدالت اقتصادی
دادن حق هر صاحب حقی در عرصه اقتصاد و توزیع منصفانه منابع ،امکانات و
فرصتها با درنظرگرفتن استحقا های عوامل اقتصادی؛ قبل از تولید ،در فرایند تولید
و پس از تولید ،میباشد».
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 توزیع منصفانه منابع ،فرصتها و امکانات بر اساس شایستگیها به عنوان یکی از
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مؤلفههای شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی میباشد.
 توجه به حق منابع و عوامل تولید و همچنین توجه به حق نسلهای آینده از مؤلفههای
دیگر شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی هستند.
 سهمبری عوامل تولید بر اساس استحقا ها و میزان مشارکت ،بازتوزیع درآمد و ثروت
و توجه به بهبود وضعیت رفاه جامعه از دیگر مؤلفههای شاخص ترکیبی عدالت
اقتصادی با رویکردی اسالمی میباشند.
 انتظار همراهی مثبت میان شاخص فیزیکی کیفیت زندگی ( ،)PQLIمیزان بهرهمندی از
امکانات رفاهی ،بهرهوری کل عوامل تولید ( ،)TFPشاخص رفاه آمارتیاسن سنجه
نسبت سرمایهگذاری در بخش تأسیسات و تجهیزات زیربنایی به برداشت از منابع
طبیعی و نسبت سهم جبران خدمات کارکنان در حسابهای ملی به تولید ناخالص
داخلی و همچنین همراهی منفی شاخص فوستر ،گریر و توربک ( )FGTبا روند عدالت
وجود دارد.
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