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 چکیده
 از یکی ،ای توسعه های برنامه برای رفاه و عدالت تأمین حوزۀ در مناسب ای نظریه گزینش

 تمهید ترین اساسی و ها برنامه اجرای در مردم فعال مشارکت تأمین برای ضروری های شرط  پیش
 ۀتوسع های برنامه مرور ضمن ،پژوهش این در. است برنامه آمیز یتموفق تحقق سازی زمینه برای

 حیث از پیشین های برنامه همه ۀعصار ،توسعه پنجم ۀبرنام کهاین دلیل  به ،ایران اسالمی جمهوری
 کاربست ابب از محتوا، تحلیل تکنیک از استفاده با است، زندگی کیفیت بهبود و عدالت تأمین

 های برنامه دستاورد به توجه با همچنین .شود  می ارزیابی و تحلیل اجتماعی رفاه و عدالت مفاهیم
 لحاظ از جهان در ایران جایگاه بررسی به داخلی، و جهانی های داده از استفاده با و توسعه
 نکهای با دهد می نشان حاضر ۀمطالع .دوش  می هپرداخت لگاتوم و انسانی توسعۀ سن، رفاه های شاخص
 موجود نظری های داللت برخی یا ها نظریه برخی با هایی هماهنگی ،توسعه های برنامه از هایی بخش

 طور  به و توسعه های برنامه در رفاه های یسیاستگذار ارزیابی ،دارد اجتماعی عدالت ۀحوز در
 مقیاس در رفاهی عدالت تأمین ۀزمین در هدفمند و سنجیده نگرش نبود مبین ،پنجم ۀامبرن مشخص
 یبعدچند نگاه با و آمارتیاسن محور  قابلیت و موقعیتی محیطی، نگاه به توجه با. است کشور عمومی
 های نظریه ۀحوز در اجرا بلقا و منسجم مدون، اجتماعی عدالت ۀنظری نبود توان می عدالت به والزر

 .درک ترمیم را اسالمی -ایرانی

 های نظریه ،لگاتوم شاخص رفاهی، یسیاستگذار ،اجتماعی رفاه توسعه، های برنامه :کلیدی های واژه

 .عدالت
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 مقدمه
 با. است اقتصادی اجتماعی های ریزی برنامه زا بسیاری هدف و مهم اجتماعی مفاهیم جمله از رفاه

 ویژه به و صنعتی رشد مباحث موازات به و ندارد زیادی قدمت اجتماعی علوم در مفهوم این نکهای

 از بسیاری و افتی بسط تدریج به ،گرفت شکل گذشته قرن اواسط از ،رفاه دولت گیری شکل

 که دارد وجود یهای  دیدگاه هم هنوز. دربرگرفت را جوامع از بسیاری در اجتماعی زندگی های جنبه

 رد و ددان می امعهج کل مطلوبیت ندنارسحداکثر  به ۀمسئل را آن هب طوبمر های زمینه و رفاه

 رب تنها اینکه یا است کل مطلوبیت جبری جمع باالبردن دنبال  به ،کالن و خرد های ریزی برنامه

 اجتماعی زندگی در را نگری  جانبه همه ،رفاه جدید های نظریه اما ،دکن می تأکید رفاه مادی های جنبه

 را خیرها و درآمد توزیع ۀنحو ۀسئلم هم ،کل مطلوبیت افزایش کنار در که امعن  یندب. دنکن می دنبال

 .دارند نظر در را رفاه فرهنگی و مادی ابعاد تعادل هم و کنند می گیریپی

 براساس را نیگوناگو های دیدگاه ،ها نظریه با متناسب های فرضیه بررسی و پردازی نظریه در

 و اجتماعی های ریزی برنامه موفقیت ،حالدرهر اما ،داد تشخیص توان می متفاوت های گفتمان

 اقتصادی، اجتماعی، ۀویژ شرایط درنظرگرفتن به منوط ،مناسب اجتماعی سیاست ریزی طرح

 تعریف ،ها هدفگذاری برای ،ای جامعه هر در که است خاصی فرهنگی و ایدئولوژیک سیاسی،

 دوره چند از پس ایران اسالمی جمهوری. دشو توجه ها  آن به باید ها روش تعیین و ها یاستس

. است آورده دست  به زمینه این در را توجهی درخور نظری و عملی تجارب توسعه، ریزی برنامه

 ،نما آینده ای آینه ۀمثاب به که است تجارب این نظری ۀیدچک ،ایران ۀسال بیست انداز چشم سند

 مفاهیم ،سند این بررسی در. دهد می قرار اجتماعی ریزان  برنامه پای  پیش را شرایط از ای مجموعه

 و کرامت حفظ مشروع، های آزادی اجتماعی، عدالت دینی، ساالری مردم مانند مهمی و تأثیرگذار

 چارچوب در نوعی به که شود می دیده قضایی و اجتماعی امنیت از مندی بهره و ها انسان حقوق

 .گیرند می جای عدالت مفهومی نظام

 که اند داده جای خود های نظریه در را مفاهیم از گوناگونی طیف ،پژوهی  عدالت عرصۀ متفکران

 متون در ویژه  به) متون از یبسیار در. است کرده متضادی گاه و تفاوتم نیامع حائز را عدالت

 یبرخ دید از که درحالی. است شده تلقی برابری مترادف عدالت (نومارکسیستی و مارکسیستی

در  نابرابری ،(1111 اتزیونی، ؛1177 ،ینتایرا  مک ؛1111سن، ؛1171 ،والزر ؛7811 راولز،) یگرد

 یماز مفاه یاریبس مانند ،یعدالت و رفاه اجتماع یممفاه عدالت است. ینخاص ع ییها عرصه

 و متفکراناز فالسفه  یاریاما بس ،محل مناقشه و نزاع هستند پردازی یهو نظر یفدر تعر یاجتماع
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 «عدالت» میهامف. (1171 ی،)بر دانند یم ها آنبه  رسیدنجامعه را  وچرای چون یب هدف ،یاجتماع

 دو این میان ۀرابط رسیاما بر ،دارند یخاص یاتیو عمل ینظر های یفتعر کیهر «یاجتماع رفاه»و 

 ،کرد یدترد توان یمآن کمتر  ۀکه دربار یا نکته مهم است. یاربس یاجتماع های ییاستگذارس در

را  عدالت ،ناپذیری یکتفک طرز  به نظران،  از صاحب یاریبس .است عدالت مفهوم بودنتر یکل

در  یننخست یلتعدالت را فض ،لزورا جان. (همان) دانند یم همگانی رفاه تأمین به منوط و مشروط

بارز ارتباط  ۀنمون .باشد داشته لویتاو خیری هر بر باید همیشهکه  و معتقد است داند یم جامعه

 ،عدالت خود ۀنظری مبنایبر که دید وی یآرا در توان یم رارفاه  ییاستگذارس و عدالت ۀینظر

 اما ،(1171 صیادزاده،) توابع متفاوت است یرسا ابکه  گیرد یم نظرجامعه در یبرا یرفاه یتابع

 آید یم یشپ مسئله ینا ،درنتیجه .است تر یکنزد یبرالل یاسینظام س به ،لزیولت راعدا که دانیم یم

 یرفاه اجتماع های ییاستگذارسعدالت و  ینب ،اسالمی جمهوری نظام در توان یمکه پس چگونه 

 یاتابع رفاه  ،دل آن اجماع دارد که بتوان از یعدالت ۀنظری بر ما نظام آیا .کردرابطه برقرار 

 یدئولوژیکا یدتأک ،نظام مسئوالن که یدرحالکرد؟  استنتاجرا  یمناسب رفاه اجتماع یها شاخص

عدالت را در  های یهنظر توان یمچگونه  ،دارند یبرالل یاسیبا نظام س یبر مرزبند یو روشن یجد

پرسش را  ینا توان یم یا برنامهبا نگاه  ینهمچن بست؟ کار  به یاعرفاه اجتم های ییاستگذارس

 های یهنظراز  یک کدام به )پنجم( گذشته ۀتوسع ۀدر برنام یرفاه اجتماع یها مؤلفهمطرح کرد که 

 داشتند؟ یلعدالت تما

 :قرارند یناز ا حاضر پژوهش مورد توجه یاساس یها پرسش

 یدپنجم توسعه مورد تأک ۀدر برنام ،اجتماعی عدالت های یهنظر یاساس یماز مفاه یک کدام .1

 ؟ندبود

 ؟اند ماکدپنجم توسعه  ۀبرنام در اشاره مورد یرفاه اجتماع یها مؤلفهو  ابعاد .2

 ۀحوز مثال، برایمشابه ) یشوب کم یبا کشورها یسهدر مقا ،ایران اجتماعی رفاه سطح .1

 است؟ چگونه (یغرب جنوب یایآس

پنجم توسعه و سطح  ۀدر برنام یدمورد تأک یرفاه و عدالت اجتماع یها مؤلفهتوجه به  با .4

 تر مناسبعدالت  های یهنظراز  یک کدام ،یسطح رفاه اجتماع یارتقا یبرا یرانا یرفاه فعل

 ؟رسد یم نظر  به
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 ها برنامه یانتقاد رزیابیا پیشینة
 دهد  می نشان عدالتبر  ها آن یدتأک میزان و ساله پنج ۀتوسع یها برنامه ۀدربار ها  پژوهش یشترب نتایج

 ینعدالت در ا ۀیندر زم یاسالم یو اصول جمهور یانحراف از مبان ینوع هم ،کم دستکه 

در  رفتهکار  هعدالت ب یمو مفاه ها یهنظردر  یتعادل و انسجام ینکها همو  شود یممشاهده  ها برنامه

 .خورد ینم چشم  به ها برنامه ینا

 ۀدوم و سوم توسع یها برنامه یمحتوا یل( در تحل1114) عزتی مرتضی و نژاد  یوسفی علی

 یجهنت ین( به اره) ینیامام خم یدگاهاز د شده راجاستخ یا توسعه ۀنظری مبنایبر یاسالم یجمهور

 یالگو مانند یمسلط یالگوها از یرپذیریبا تأث ،ها برنامه ینا کنندگان ینتدوکه طراحان و  رسیدند

 ۀدر برنام ژهیو به یعرشد بر توز دانستن  جامعه و با مقدم یطو بدون توجه به شرا یکنئوکالس

 نظری و یدئولوژیکیا مبانی برخالف بنابراین، ؛اند یدهورزرشد مبادرت  ۀینبه انتخاب گز ،چهارم

 .است شده گرفته نظررشد در یامدپ ،عدالت به دستیابی ،اسالمی جمهوری حاکمان قبول مورد

 پژوهش درچهارم(  و مم، سووتوسعه )د ۀبرنامسه  یفیو ک یکم یمحتوا یلتحل یجنتا

 توجهدرصد  01سه برنامه حدود  یط ،یانگینم طور به دهد یمنشان ( 1111) ییرضا ینمحمدحس

. نشده است )حدود دو درصد( یتوجه   ا یبتقر یاسیس ۀحوزبه است و  یاقتصاد یزندگ ۀبه حوز

 یزندگ ۀه به حوزتوجدرصد( و  11)حدود  شده یتوجه کم یزن یاجتماع یزندگ ۀبه حوز همچنین

 ،پژوهش ینا یلیتحل -یچارچوب مفهوم براساس که یدرحال .درصد است 24حدود  یفرهنگ

 که است نآ یانگرب یواقع یدرصدها .درصد باشد 21حدود  یدبا چهار حوزه ینااز  کیهر نسبت

 ۀبه حوز توجهی یب یرتأث .ندارد وجود تعادلی ،اجتماعی زندگی ۀچهارگان یها حوزه به هتوج در

جامعه  یت جاریدر وضع ،ها برنامهدر  یاجتماع یدگزن ۀبه حوز یتوجه کمو  یاسیس یزندگ

و  یاجتماع های یهسرماه توج  کاهش قابل یاسی،س یدشد یاه  اختالف که ینحو به ؛است یاننما

 با( 1170) زادگان  شریف .دانستآن  یها نشانهاز  توان یمرا  یاجتماع یاه  انواع انحراف یشافزا

 توضیح را عدالت تحقق شرایط یخوب به ،اجتماعی عدالت مورددر راولز فلسفی نظام اینکه بیان

 ینتضم برای ییشترب یتقابل ،یسکیر ۀو جامع یرفاه ۀجامع های یاستسمعتقد است  ،دهد یم

 .دارد یراندر ا یرشد و رفاه اجتماع

 

 نظری چارچوب
 .است دو این نایم ۀرابط و اجتماعی عدالت و اجتماعی رفاه مفهوم دو پژوهش، این نظری مبنای
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 صورت یممفاه یناز ا کیهر اصطالحی و مفهومی یها داللت به مختصری ۀاشار نخست ،اساس  اینبر

 .دوش  می یانب دو مفهوم ینا نایمارتباط  ۀدر مقول ،بحث ینا ینظر یریگ جهت ،ادامهو در گیرد  می

و شهروندان  برنامه ،مسئوالن نایمدر  عمورد اجما یهدف ،یاجتماع عدالت به دستیابی نکهای با

 عدالت. خورد یمکنشگران به چشم  ینا میان در ،ینهزم یندر ا یزن یتأمل قابل تنوع ،جامعه است

 معنای  به ،است آمده معین و دهخدا قبیل از فارسی معتبر لغت یها فرهنگ در آنچه براساس

مختلف و  یو در نگاه مکاتب فکر ینظر بعد. در است هماهنگی واستقامت  ی،برابر انصاف،

بخش  ینتر مهم .است شده مطرح ها یهنظر و ها داللت مفاهیم،از  یا مجموعه نیز ها آن یشمنداناند

 ،یممفاه یناست. ا یههر نظر ۀکنند یینتب یکانون یممفاه ۀمجموع به مربوط ،تفاوت و تنوع ینا

 یینعدالت و تع یفتعر ۀنحو ،ها آن یزکه وجه تما دهند یمرا شکل  ای یژهو ییمعنا یها نظام

 عدالت است. یمفهوم یها داللتو  ییمعنا یها شاخص ،ها مؤلفه

 و شایستگی میانکه  معنا  ینداست. ب و تعادلتناسب  ینوع عدالت ،افالطون یدگاهد براساس

با  کار متناسببه  یدتنها با فرد رابطه وجود دارد و ،گیرد یم برعهده که شغلی و فرد طبیعی استعداد

 (.01: 1171 جمشیدی،باشد )اشتغال داشته  و استعدادش یستگیشا

 همچنین وا(. 101: 1187 ارسطو،) داند می ونقان از افراد تبعیت را عدالت اعم معنای ،وارسط

 ،ارسطو نظری دستگاه در(. 01: 1171 جمشیدی،) داند می برابر افراد میان در برابری را عدالت

 و تناسب مفهوم دو با یزن وی نظر مورد برابریو  است متناظر برابری با ،آن خاص معنای  به عدالت

 با یعنی ؛است برابر افراد برای برابر توزیع ۀکنند بیان ،تناسب مفهوم. شود می تعریف وسط حد

 ارسطو نظر مورد عدالت در مفهوم دومین. شود رفتار نابرابر طور به نابرابرها با و برابر طور به برابرها

 رفتار برای را تفریط و افراط رذیلت حد دو ۀمیان دقیق رطو به ،فرد یعنی که است وسط حد

 ویژه  به بعد اعصار در ،برابری با عدالت دانستن  مترادف ۀزمین در ارسطو دیدگاه(. همان) کند انتخاب

 در و مور تامس نگاه در عدالت ،لامث برای ؛شد گرفته کار  هب نیز وسطی قرون متفکران نایم در

 است زندگانی طورکلی به و خدمات امور، در ها انسان برابری معنای  به ،او نظر مورد شهر آرمان

 ساختار نگهبان را آن که است آن عدالت از برداشت بهترین هیوم، نظر از (.04: 1188 عالم،)

 و مالکیت اصل دو ۀتعبی معنای  به ،بیان این(. 117: 1177 واعظی،) مبدانی مالکیت جاری و موجود

 دوران از ویژه  به جدید عصر در اما ،است عدالت ۀشالود ۀمثاب به اجتماعی قرارداد ،طریق آن از

 قراردادگرایی انون،ق از همگانی تبعیت معنای  به بیشتر عدالت ،(بورژوازی) جدید ۀطبق برکشیدنسر

 .(1111 مونتسکیو، ؛1112 روسو، ؛1774 الک،) شد گرفته کار  هب رقابت های فرصت بودن  فراهم و
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 دریافت توان می متفاوت تاریخی های دوره در عدالت معانی و مفهومی های داللت به توجه با

 و عصر ،آن در که است شده تعریف خاص مفاهیمی برمبنای عدالت ،ای دوره و عصر هر در که

 این .اند بوده اجتماعی همبستگی تأمین و اجتماعی نظم ارزشی بار اصلی لحام و معرف ،دوره

 اساسی نیازهای تأمین از ،مادی مفاهیم از وسیعی طیف ،اند عدالت ای دوره تلقی بازگوی که مفاهیم

 نظیر هنجاری و حقوقی مفاهیم و شایستگی و برابری ،انصاف بیلق از اخالقی و ارزشی مفاهیم تا

 و پردازان نظریه ترین مهم از دیگر برخی. گیرند برمیدر را آزادی و مالکیت رقابت، ،گرایی قانون

 خود نظریۀ مبنای را مبادله مفهوم که هومنز جورج: قرارند این از ها آن نظر مورد کانونی مفاهیم

: همان) است 1سیاسی برابری به معتقد که توکوویل و (111: 1111 میرسندسی،) است داده قرار

 مفاهیم ،حوزه این نظری ادبیات در ،است مبهم حدودی تا و کلی مفهومی ،عدالت اگر (.11

 برابری» ،لامث برای ؛دارند تری روشن های داللت که تیاف توان می نیز تری انضمامی و تر عملیاتی

 داللتی و مضمون که است عدالت های نظریه در مفاهیم پرطرفدارترین از یکی ،«فرصت ۀمنصفان

 کار  به وبر بار نخستین را زندگی های شانس یا فرصت اصطالح .دارد انصاف یا عدالت از تر روشن

 زندگی بیرونی وضعیت ثروت، از برخورداری لحاظ از شخص اختصاصی امکانات او منظور و برد

 درآمد، ،اشتغال تحصیالت، قبیل از) ها فرصت و امکانات نامتقارن توزیع. بود شخصی ۀتجرب و

 در) تماعیاج های نابرابری وجود به بردن  پی برای ابزارها ترین مهم از یکی ،(ها این نظایر و بهداشت

 های هرینظ به که افرادی(. 228: 1172 زاهدی،) است جامعه هر در (انصاف و عدالت نبود معنای

 مختلف درجات در تنها نه ،فرصت برابری آوردن  فراهم از دارند، اعتقاد توزیعی عدالت گوناگون

 نظریۀ مبنای (.01: 1172 مر،روی) کنند می حمایت نیز اجتماعی مختلف های حوزه در بلکه ،آن

 .هاست فرصت برابری نیز لزورا و آمارتیاسن عدالت

 به پیچیده برابری. کند می توصیه را 2پیچیده برابری بسیط، برابری مقابل در (41: 1171) والزر

 اجتماعی تموهب یک با نسبت در یا حوزه یک در را شهروندی هیچ جایگاه که است معنی این

 تضعیف اجتماعی مواهب دیگر با نسبت در و دیگر ای حوزه در او جایگاه به استناد با توان نمی

 .کرد

 ینظام اجتماع .است شده تلقی عدالت ۀشالود ،نظران صاحب از گروهی دید از نیز 1شایستگی

 یدی،)جمش استحقاق است و یستگیشا یت،بر اهل  یو مبتن یطبقات ۀنگو  به ی،فاراب یداز د یاسیو س

                                                                                                                                                  
1. political equality 
2. complex equality 
3. merit 



 43    ...و رفاه های نظریه کاربست و بازنمایي منظر از ایران اسالمي جمهوری توسعة های برنامه ارزیابي

 حالت دو بین روی میانه یامعن  به ،اعتدال و توازن ،فارابی نظر مورد دیگر مفهوم(. 212: 1171

 معیارهای ،امور نفس و وسایل هدف، شخص، مکان، زمان، مانند عواملی که است تفریط و افراط

 (.271: همان) روند  می شمار  به کارها در آن

 هم دیگران که درصورتی البته ؛است پیمان و عهد به وفای معنای  به       دقیقا  عدالت ،هابس گاهن از

 طریق از اجتماعی اردادقر ۀاید (.114: 1180 تاک،) باشند کرده وفا خود قرار و قول به

 جان بعد و عنوان کرد هفدهم قرن در سهاب تامس را ابتدا مختلف های راه از اساسی های مشارکت

 نظر از .دادند ارائهرا  آن راولز جان معاصر سیاسی ۀفلسف در و کانت امانوئل روسو، ژاک ژان الک،

 برابری جز چیزی عدالت است، یافته شدت آن در اجتماعی کار تقسیم که ای معهجا در نیز دورکیم

 (.100: 1170 آرون،) برسد ،اوست حق آنچه به باید هرکس و نیست قراردادها در
 به متفاوت رویکرد دو .گیرند می نظردر آزادی با آن زیستی  هم در را عدالت معنای نیز برخی

 سوی از محدودیت و مانع نشدن  تحمیل معنای  به( از آزادی یا) 1منفی آزادی .دارد وجود مفهوم این

 و تعقیب( امکان فقط نه و) توان معنای  به سویی از نیز (برای آزادی یا) 2مثبت آزادی .است دیگران

 دیگران به وابستگی مقابلدر ییدفرماخو یا استقالل معنای  به ،دیگر سوی از و هدف به رسیدن

 ،آمارتیاسن. ندا  معطوف آزادی نوع این به بیشتر ،نولیبرالیسم های اندیشه. (1107 برلین،) است

 نظر مورد قابلیت رهیافت در .گیرد می قرار مکتب این در نیز عدالت پرداز نظریه ترین معروف

 ها آن او که شود می ارزیابی اموری دادن  انجام قابلیت براساس ،شخص ره فردی مزیت آمارتیاسن،

 فرد که است ای ویژه آزادی به معطوف اصلی تمرکز ،رهیافت این در. داند می ارزشمند را

 (.201: 1111 سن،) است برخوردار آن از حقیقتدر

 نیازهای بتواند جامعه که شد خواهد فرما حکم جامعه در زمانی عدالت مارکس، دیدگاه بقاطم

 مینأت  قابل داری سرمایه ۀجامع در شرایطی چنین ،مارکس نظر از .کند برآورده را ها انسان 1اساسی

 ؛یستن تولید در شخصی      صرفا  مقام یک اشغال معنای  به تنها ،بودندار سرمایه» او ۀعقید به. نیست

 و است جمعی دسته محصول یک ،سرمایه .سته نیز آن در اجتماعی مقام یک اشغال معنای  به بلکه

 مشترک فعالیت ۀوسیل به فقط ،تحلیل آخرین در و اعضا از کثیری ۀعد مشترک فعالیت ۀوسیل به تنها

 نیرویی بلکه ؛نیست فردی نیروی یک سرمایه پس .آید  میدر حرکت به جامعه اعضای ۀهم

 اعضای کلیۀ به لقعمت جمعی دسته مالکیت یک به سرمایه که  هنگامی ،بنابراین ؛است اجتماعی

                                                                                                                                                  
1. negative liberty 
2. positive liberty 
3. basic needs 
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 تبدیل اجتماعی مالکیت به خصوصی مالکیت که نیست آن حکم در عمل این ،شود مبدل جامعه

 دست از را خود طبقاتی ۀجنب ،مالکیت و یابد می یریتغ مالکیت اجتماعی خصلت تنها. است شده

 نویدبخش که تحولی چنین پرتو در فقط ،مارکس باور به (.17 :تا  بی ،انگلس و مارکس) «دهد می

 .دوش  می فراهم جامعه در عدالت استقرار امکان ،است دولت بدون و طبقه  بی آرمانی ۀجامع ظهور

 از اجتماعی دست در تولید ۀکلی و برود میان از طبقاتی اختالفات ،تکامل جریان در که هنگامی»

 قدرت. داد خواهد دست از را خود سیاسی ۀجنب ،عامه حکومت زمان آن در ،یابد تمرکز افراد

 سرکوب برای ،طبقه یک متشکل زور اعمال از است عبارت کلمه خاص معنای  به سیاسی حاکمۀ

 راه از و گردد متحد ای طبقه صورت به ناگزیر بورژوازی ضدبر پرولتاریا که هنگامی .دیگر طبقات

 از را تولید کهن مناسبات ،حاکمه ۀطبق عنوان به و کند مبدل حاکمه ۀطبق به را خویش ،انقالب یک

 را طبقاتی تضاد وجود شرایط ،تولیدی مناسبات ینا همراه گاه  آن ،سازد ملغی جبر اعمال طریق

 یک عنوان به هم را خود سیادت حال درعین و طورکلی به طبقات وجود شرایط نیز و کرده نابود

 ،اش طبقاتی اتتناقض و طبقات با بورژوازی کهن ۀجامع جای به [حالت این در] .برد می بین از طبقه

 «است همگان ۀآزادان تکامل شرط ،فرد هر ۀآزادان تکامل ،آن در که آید می پدید افراد از اجتماعی

 .است همگان تکامل کنار در فرد هر ۀآزادان تکامل امکان همین عدالت ،مارکس برای (.01 :همان)

 دادن، داد یامعن  به انصاف. اند دانسته عدالت مبنای ،نظران صاحب از بسیاری هم را 1انصاف

 از پیشینی تعریفی ،لزورا نظر از .(معین) است داد و عدل و دادن  حق ،کردن  راستی کردن،داد و عدل

 شرایط بودن  منصفانه. کنیم توافق منصفانه روش سر بر توانیم می اما ؛نداریم عدالت مضمون

 اوست عدالت ۀنظری اصلی بنای  سنگ عدالت، محتوای دربارۀ گیری تصمیم روش و وضع نخستین

 را اصل این او. است لزورا عدالت اصول از یکی ،2تمایز اصل همچنین (.211: 1177 واعظی،)

 و برابر آزادی مقتضای که نهادهایی چارچوب وجود فرض با: کند می بیان گونه این خالصه طور به

 عادالنه درصورتی ،دارند جامعه در بهتری جایگاه که کسانی تر افزون یاهانتظار ،اند فرصت برابری

 لز،ورا) شود بخشیده بهبود جامعه اعضای نابرخوردارترین یاهانتظار ،ها آن ۀواسط به که است

1178 :111.) 
 را استحقاق ،عادالنه مالکیت. کند می یفتعر عادالنه مالکیت مفهوم بر  مبتنی را عدالت نوزیک

 تصحیح و داوطلبانه انتقال اولیه، تصاحب را استحقاق آمدندیدپ راه سه نوزیک. دهد می شکل

                                                                                                                                                  
1. fairness 
2. difference principle 
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 حمایت عدالت به تکثرگرایانه نگاه از والزر (.111: 1177 واعظی،) داند می گذشته های عدالتی بی

 دارد را خود خاص عادالنۀ توزیع معیار و شاخص اجتماعی یرخ هر ،آن براساس که کند می

 است مورد این در خاص معیارهای وجود ،والزر منظر از عدالت مبنای ،ترتیب این به (.411: همان)

 .تاس متفاوت ای جامعه هر پذیرش مورد های ارزش و فرهنگ به بسته ی،طبیع طور  به که

 همچنین و گروه یا شخص سالمت و شادی امنیت، معنای  به 1رفاه ۀواژ :اجتماعی رفاه

 لغتنامۀ) کند می اعطا نیازمند مردم به دولت اغلب که است عملی و مالی های کمک ۀمجموع

 و شهروندان بهزیستی که یطور به ؛دارد تر عام معنایی اجتماعی رفاه اما ،(2111 آکسفورد،

 را اجتماعی فاهر ،ملل سازمان. گیرد برمیدر نیز را زمینه این در دولت ۀیافت سازمان های کوشش

 گیرد برمیدر را هایی برنامه و ها فعالیت از وسیعی دامنۀ ،اجتماعی رفاه: »است کرده تعریف گونه این

 اصل، مسعود) «شود می انجام جامعه و افراد بهزیستی برای دولت کمک با و نظارت تحت که

1177.) 

 و همگانی خدمات تأمین بر (قانونی دولت) رسمی نهادهای همۀ توجه و تمرکز با ،رفاه دولت

 و همه برای زندگی استاندارد حداقل تأمین زمینۀ در هوشمندانه و سنجیده های سیاست وجود

 تأکید اساسی اصل دو بر جا همه ،زمینه این در. دارد داللت زندگی های فرصت در برابری ارتقای

 دولت وجود دوم، و آزاد اقتصاد شرایط در بقا تضمین برای رفاهی خدمات تأمین اول،: است شده

 ۀبودج در و 1111 سال را فاهر دولت ۀپیشین 2مارش هرچند .(277: 1172 زاهدی،) دموکراتیک

 انتشار با ،«رفاه دولت» که نیست تردیدی اما ،شد خوانده «رفاه ۀبودج» نام به که داند می بریتانیا

 عدالت به ،طریق این از و کرد پیدا گسترده رواج 1142 سال در بریتانیا در بیوریج گزارش

 مطلوب های هدف از یکی ۀمثاب به ،صنعتی و تهپیشرف های ملت -دولت چارچوب در نیز اجتماعی

 یسیاستگذار شکل ترین یافته سازمان و ترین منسجم ،بیستم قرن در (.همان) شد توجه اجتماعی

 .گرفت صورت رفاه دولت طریق از ،همگانی رفاه تأمین برای

 بازارهای تصاحب سر بر شدید های رقابت بروز صنعتی، داری یهسرما شکوفایی مانند عواملی

 صنعتی جهان انتقال سوسیالیسم، خطر گسترش کارگری، های نهضت گیری اوج ،خارجی و داخلی

 ،11 ۀده های بحران با مقابله اجتماعی، ۀتوسع ۀمرحل به اقتصادی ۀتوسع و رشد ۀمرحل از غرب

 زندگی به مربوط یاه  الزام اجتماعی، انسجام افزایش برای کوشش لیبرالیستی، های اندیشه گسترش

                                                                                                                                                  
1. welfare 
2. Marsh 
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 همگانی، وپرورش آموزش گسترش رتوضر سالمندان، به توجه ضرورت صنعتی، شهرهای در

 ن،امحروم و نیازمندان از حمایت ضرورت همگانی، بهداشت به توجه ضرورت جمعیت، افزایش

 .(214: همان) شدند رفاه دولت پیدایش سبب ،نوسازی های ایده بسط و عرفی های دیدگاه ۀغلب

 و کنترلی کارکردهای تشدید نظیر رفاه دولت استقرار شناختی جامعه پیامدهای مثبت نتایج ،درمقابل

 اصل بر تکیه با پاگیرو  دست و عظیم (بوروکراتیک) ساالر دیوان نهادهای آمدنپدید آن، مراقبتی

 از تری تفصیلی سیاهۀ ،سازی خودعقیم برای عظیم مقیاسی در ها توده بسیج و سازی  عقالنی

 بهبود که گفت وانت می ،ترتیب این به .(114: همان) کردند ایجاد را رفاه دولت منفی های جنبه

 ۀشد  تعریف های هدف ترین مهم ،پذیر آسیب اجتماعی های گروه رفاه به توجه و همگانی زیست

 خدمات اصلی زمینۀ پنج بسط با رفاه دولت بیستمی قرن مفهوم ،درواقع .است رفاه های دولت

 خانواده، اجتماعی تأمین اجتماعی، بیمۀ ،سالمندان از حمایت: بود همراه رفاهی و اجتماعی

 .پزشکی های مراقبت و اشتغال های فرصت گسترش برای سازی زمینه

 های سال در و دهه چند از پس و گرفت اوج بیستم قرن در که بود ای پدیده رفاه دولت هرچند

 های برنامه از ناپذیری جدایی بخش ،رفاه بر  مبتنی عیاجتما سیاست ،گذارد افول  روبه قرن پایانی

 جدید اجتماعی مباحث با متناسب ،رفاه های نظریه تکوین سیر و دش ها دولت اجتماعی -اقتصادی

 مشتمل ،مختلف کشورهای در رایج اجتماعی تأمین و رفاه جامع نظام ساختار .یافت ادامه همچنان

 براساس افراد اشتغال بر  مبتنی که ای بیمه راهبردهای: از اند عبارت که است راهبردی هگرو سه بر

 های مساعدت شامل که حمایتی راهبردهای است، دولت و کارفرمایان ،شاغالن دستمزد از سهمی

 مواقع در در آن، که دادیام راهبردهای و است جامعه ضعیف اقشار اجتماعی خدمات و اجتماعی

 اصل، مسعود) دشو می حمایت مقطعی صورت به دیده آسیب قشرهای از ،جنگ نظیر اضطراری

1177.) 

 کردند کمک رفاه دولت گیری شکل به که هایی ایدئولوژی 1 جدول در: رفاه های نظریه

 بودند آن اصالح دنبال  به که هایی ایدئولوژی ،(دموکراسی سوسیال و کاری محافظه لیبرالیسم،)

 مارکسیسم،) داشتند تردید رفاه دولت ارزش درمورد که هایی ایدئولوژی و( سوم راه و نئولیبرالیسم)

 .اند شده فهرست شانیاهنظر ۀشد خالصه صورت با همراه ،(سبزها و فمینیسم
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 اجتماعی رفاه ةنظری در شده  مطرح الگوهای. 5 لجدو

 پارادایم
 فرض پیش

 نظریه اساسی
 دولت نقش هدف

 مفاهیم
 سلبی کانونی

 لیبرالیسم
 کالسیک،)

 (اجتماعی

 قابلیت
 یبرا داری یهسرما
 همۀ منافع ینتأم

 شهروندان

 و فردی عالیق تعادل
 جمعی

 نظام و اولیه آموزش کالسیک؛
 حداقلی مزایای

 و مدنی های آزادی
 بشر حقوق

 ازحد بیش مداخلۀ
 دولت

 تدارک در مداخله اجتماعی؛
 بخش با همگام اجتماعی

 خصوصی

 کاری محافظه
 (جدید سنتی،)

حفظ  اهمیت
و  یرسوم سنت
 ینعقال

 و نظام تثبیت
 از جلوگیری

 یکالیراد یاه  اقدام
 اجتماعی تأمین مرفه کمتر افراد به کمک

 تعدیل و اصالح
 مراتب سلسله

 اجتماعی

دموکرا سوسیال
 سی

 بازار به اعتمادی بی
 و آزاد

 آن سازوکارهای

 و اقتصاد تحول
 نظام صالحا و جامعه

 داری سرمایه
 تدریجی صورت به

 امور مدیریت یا هماهنگی
 اجتماعی و اقتصادی

 ،ها فرصت برابری
 اجتماعی مهندسی

 انسداد و محرومیت
 اجتماعی

 لیبرالیسمنئو
 آثار از افراد آزادی

 دولت غیرضروری

 و ها فعالیت کاهش
 های مسئولیت
 دولت اقتصادی

 تدارک کاهش ،مالیات نرخ کاهش
 اجتماعی

 و شخصی نفع
 خصوصی مالکیت

 رفاه دولت

 سوم راه
 پذیری مسئولیت
 توسعۀ و فردی
 محلی جامعۀ

 ایمنی تور گستراندن
 منابع از ای شبکه و

 استفادۀ برای
 شهروندان ضروری

 مسئول

 از برخی در یکنندگ هماهنگ
 ها فعالیت

 گسترده رفاه دولت معتدل رفاه دولت

 مارکسیسم

 حقوق کارکرد
 کردن  پنهان در رفاه
 خودخواهانۀ منافع
 و دار سرمایه طبقۀ

 آن از حمایت

 اشتراکی تأمین نظام
 اجرای و ریزی برنامه ،یسیاستگذار

 بسط هب طوبمر یاه  اقدام همۀ
 کمونیسم و سوسیالیسم

 نظام، انقالبی تغییر
 اجتماعی حقوق

 شده تضمین
 داری سرمایه نظام

 فمینیسم
 سوسیالیست،)

 (لیبرال

 دولت داشتن  ریشه
 نظام در اهرف

 پدرساالر

 های اختالف کاهش
 جنسیتی

 خدمات و ها حمایت دامنۀ افزایش
 ها تبعیض حذف تا

 پدرساالر نظام جنسیتی یضعتب رفع

 سبزها

 نظام عمر افزایش
 با داری سرمایه
 وضع اصالح

 و موجود
 بیشتر یرسان آسیب
 زیست محیط به

 پایدار نظام استقرار
 های انرژی برمبنای

 پذیرتجدید

 یک گسترش و جامعه روح احیای
 متفاوت      کامال  ارزشی نظام

 زیست، محیط
 جتماعیا عدالت

 زیستمحیط تخریب

 نگارندگان وسیلۀ  به تکمیل و بازنگری ،1112 تیلور،: منبع
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 افزاری نرم و( مادی) افزاری سخت هایبعد نایم شدن  قائل تمایز ،رفاه جدید های نظریه در

 .پردازد نمی بعد یک به تنها ،ای نظریه هیچ        تقریبا  امروزه و است شده تر کمرنگ رفاه (فرهنگی)

 ای گسترده عوامل به ،درآمد و پوشاک ،خوراک بر مشتمل اساسی نیازهای های مؤلفه ،ترتیب این به

 و زنان اشتغال، حکمرانی، ،ها آزادی زیست، محیط ،شادی و عواطف سالمت، آموزش، امنیت، از

 های شاخص از نیز رفاه گیری اندازه های شاخص ،اساس  اینبر. ستا یافته گسترش فناوری

 .اند یافته تکوین چندجانبه هایی شاخص به ،اقتصادی      صرفا  بعدی تک

 

 رفاه و عدالت های نظریه ةرابط
 ۀشد تفکیک و مشخص های یبند دسته در ،توسعه سازان برنامه نیز و ها برنامه ،ما کشور در آنجاکه از

 فکری و نگرشی مختلف های گروه سیاسی، و زمانی شرایط به بسته و ندارند قرار نظری و فکری

 اینکه از فارغ نیز ای توسعه های برنامه در ،گیرد می شکل ریزی برنامه و یسیاستگذار های حوزه در

 و منظم مشخص، ۀروی باشد، داشته دست در را دولت سکان سیاسی جریان کدام یا تفکر عنو چه

 در ،دیگر سخن  به .داد تشخیص حاکم های دولت فکری خط از مستقل توان نمی را مندی نظام

 تاریخی شرایط با متناسب بومی مدون های نظریه ،کشور در درآمدهاجرا  به و شده تدوین های برنامه

 و شود نمی مشاهده اجتماعی رفاه ۀمقول در سرزمینی -سیاسی و فرهنگی -قومی یاه  الزام و

 استفاده متضاد حتی و گوناگون هایالگو کانونی مفاهیم از ترکیبی ،مختلف های برنامه در ،بنابراین

 و داده کاهش شدت به را ها برنامه زیابیار قدرت انسجام، نبود این(. 1177 عزیزخانی،) است شده

 این البته .است کرده دشوار را آینده برای ریزی برنامه یا آینده به نظر و جایی در ایستادن امکان

 از الزم و رسمی های ارزیابی و شود نمی تدوین ای توسعه های برنامه که نیست معنا  ندیب دشواری

 اجتماعی رفاه به رسیدن در ها برنامه اندک ثمربخشی ،ورظمن بلکه ؛گیرد نمی صورت ها آن اجرای

 .است کشور موجود سیاسی نظام ۀشد  تعریف الگوی چارچوب در

 یکی که عدالت حوزۀ در جمله از و ها زمینه از بسیاری در است الزم انتظام، نبود این رفع جهتدر

 و اجتماعی های سیاست است، کشور در سیاسی انسجام و ملی هویت گیری شکل در مهم های مؤلفه از

 این از کم دست شاید تا شود مشخص ای شده  تعریف و مناسب نظری های دیدگاه و ای برنامه های راهبرد

 های نظریه از استفاده جهتدر. شود حاصل ای توسعه های فعالیت در الزم پایداری و پیوستگی ،طریق

 بخش الهام ،سنتی ۀفالسف که است این سنتی تصور ،اجتماعی رفاه های  یسیاستگذار در عدالت

 های برنامه طراحی به ها نظریه این از استفاده با ،اجتماعی سیاست ۀحوز فعاالن و اند عدالت های نظریه
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 مستقیم طور  به ،سیاسی ۀفالسف و پردازان نظریه برخی ،نوین رویکردهای در اما ،پردازند می عیاجتما رفاه

 (.21: 2117 ولف،) شوند می اجتماعی یسیاستگذار ۀعرص وارد

 عنوان به یکنوز و هایک ۀنظری به اینجا در اجتماعی، رفاه و عدالت های هرینظ ۀرابط بیان در

 از مدرن و گرا  رفاه های لیبرال عنوان به آمارتیاسن و راولز و سویی از گرا  اصول و عملگرا های لیبرال

 .دشو می توجه دیگر سوی
 مثبت تایجن از فارغ -گیرد می قرار کالسیک های لیبرال گرای  اصول ۀنحل در که -1نوزیک رابرت

 کتاب در او. داند می مطلوب خود خودی به را ها آن ارضای لیبرالی، های آزادی و حقوق بیرونی و

 تناسب در که کند می مطرح عدالت دربارۀ را استحقاق نظریۀ 2«فاضله ۀمدین و دولت ستیزی،  دولت»

 و طبیعی حقوق با که عدالتی نظریۀ یگانه ،نوزیک اعتقاد به. است اقلیحد دولت نظریۀ با کامل
 جای به که است عدالت تاریخی ۀنظری دارد، سازگاری حقوق این از برخاسته جانبی یاه  الزام

 ۀشیو به ،ها دارایی و ثروت بازتوزیع یا امکانات و منابع توزیع برای الگویی معرفی به پرداختن
 مالکیت حقوق شناخت و حفظ به ،رویکرد این. دارد نظر ها دارایی و اموال انتقال و آوردن  دست  به

 افراد بین منصفانه و عادالنه که نیستند آسمانی های مائده کاالها و اموال ،او نظر از. کند می توجه

 ۀاولی تصاحب) اند کرده تصاحب را اه آن یا که دارند تعلق کسانی به بلکه ؛شوند تقسیم متقاضی

 منتقل ها آن به ای منصفانه طریق به اموال این یا اند ساخته خویش دست به را ها آن یا (طبیعی منابع
(. 110: 1171 بری،) است دولتیضد رفاه جدی طرفداران از نوزیک(. 1184 نوزیک،) است شده

 و فردگرایی ،کشاند می رفاه اقتصاد از بیرون به را او وی، ۀاستفاد مورد واژگانی ۀشبک اگرچه
 که سازد  می امر این متوجه را اجتماعی پردازان نظریه وی، گرایی دولتضد وسخت سفت ۀاندیش

 (.101: همان) دنشو  می تأمین نیز دولت یرسم سازوکار از خارج ،رفاهی های هدف از بسیاری

 مدافعان از که است 1هایک فردریش اختیارگرا، یا کالسیک های لیبرال طیف دیگر سوی در

 اگر. است داری سرمایه آزاد بازار اقتصاد ۀزمین در ویژه به ،اختیارگرایی و خواهی آزادی جدی
 لیبرالیسم هایک، اختیارگرایی ،کنیم تفسیر طبیعی حقوق بر متکی لیبرالیسم را نوزیک خواهی آزادی

 به ،آزادی و قانونگذاری قانون، ،مشهورش جلدی سه اثر در هایک. است 4قانون حکومت بر  متکی
( مصنوع یا) زا برون و( زا درون یا) خودجوش تۀدس دو به را آن و پردازد می نظم محوری مفهوم
 (.07 -08: 1171 هایک،) کند می تقسیم

                                                                                                                                                  
1. Robert Nozick 
2. Anarchy, State, and Utopia 
3. Fredrich Hayek 
4. the rule of law 
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 آزادی سلب وجه  هیچ  به او زیرا ؛است مخالف توزیعی عدالت گوناگون های نظریه با هایک

 ۀبهان به را شده طراحی  پیشاز ساختارهای چارچوب در اجتماعی روابط ساماندهی و فردی عمل

 این به. است ای رویه عدالت نوعی از دفاع ،هایک پیشنهاد. پذیرد نمی قالبی و الگو هرگونه ۀارائ

 و ثروت توزیع برای الگویی و قالب طراحی و عدالت تعریف برای کوشش جای به که معنا
 آزاد رقابت ۀمنصفان موقعیت ردنک  فراهم به تعریف، آن در شده معرفی معیارهای بر  مبتنی امکانات،

 به فرابازاری های پرداخت ،هایک نظر از(. 181: 1177 واعظی،) شود اندیشیده آزاد بازار یک در

 یک   ال احتما رفاه ،او نظر از. ندارد ربطی عدالت به نیستند، کافی درآمد کسب به قادر که کسانی
 (.141: 1171 بری،) عدالت نه و است نیکوکاری موضوع
( 1181) عدالت نظریۀ در پژوهی  عدالت ۀحوز در غرب سیاسی فیلسوف ترین برجسته ،راولز جان
 اصول ترین معقول ،اساس  اینبر. خواند انصاف ۀمثاب به عدالت را آن که کرد مطرح عدالت از برداشتی
 از دسته آن یو .باشند داشته توافق ها آن مورددر منصفانه شرایط در افراد که هستند اصولی ،عدالت
 ؛1171 راولز،) دنباش افراد ترین محروم نفع به که شمارد می مجاز را درآمد و ثروت در ها نابرابری
 کند می تصریح و کند می پیشنهاد لتعدا اصول محتوای تشخیص برای را قراردادگرایی روش او(. 1111

 این راولز. است اجتماعی عدالت محتوای به وصول ضروری شرط خیرها، ای پاره از تصوری  پیش که
 انسان هر» که داند  یم یامور را آن و نامد می «اولیه خیرهای» را خیر انواع از ضروری تصورات  مجموعه
 طرح تفصیل اینکه از نظر صرف ؛کند می طلب نیز را ها آن ،خواهد می که دیگری چیزهای کنار در عاقلی
 از ،عدالت نظریۀ از هایی بخش در لزورا(. 282: 1177 واعظی،) «باشد چه زندگی برای او عقالنی
 ،نفس کرامت و خویش به احترام ،درآمد و ثروت ،فرصت ،(فردی های آزادی انواع) دیآزا ندمان اموری

 ها آن از دهند می ترجیح عاقل های انسان ۀهم که کند  می یاد اولیه خیرهای از برجسته هایی نمونه ۀمنزل به
 و ثروت و درآمد فرصت، و آزادی یعنی ،اولیه اجتماعی یخیرها ۀهم ،وی منظر از. باشند مند بهره بیشتر
 ،خیرها این همۀ یا خیری هر نابرابر توزیع اینکه مگر ؛شوند توزیع برابر نحو  به باید ،نفس عزت های پایه
 های آزادی» برابر توزیع لزوم بر ،عدالت نظریۀ اول اصل در راولز. باشد ها  نابرخوردارترین سود به

 اصل این. دارد وجود غیراساسی های آزادی در نابرابری امکان ،دوم اصل براساس. کند  می تأکید «اساسی
 عدالت های نظریه از بسیاری از او عدالت نظریۀ امتیاز مایۀ ،شود  می یدهنام( تفاوت یا) «تمایز اصل» که

 قرار لیبرالی تفکر در رایج سنت با متفاوت را لیبرالیسم از راولز قرائت ،خاص طور به و است اجتماعی
 رقابتی و آزاد بازار فضای در که طبیعی آزادی بر  مبتنی توزیعی نظام که است معتقد همچنین او .دهد  می

 ثروت به ها فرصت از گیری بهره و خویش توانایی و طبیعی استعداد کارگیری به با افراد و گیرد می شکل
 و ها فرصت برابری ،اصل این در. نیست عادالنه و اخالقی ،رسند می نابرابر و متفاوت درآمدهای و
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 که است هایی نابرابری وجود بر مقدم ،اجتماعی و سیاسی های موقعیت و مناصب به افراد برابر دسترسی
 تصور یک ،عدالت از راولز جان تصور. (112: 1178 راولز،) باشد هانابرخوردارتر نفع به است ممکن
 سطوح با و منابع توزیع به بخشیدن  مشروعیت با ،خاص طور به که است تصوری ؛است گرا  رفاه
 (.118: 1171 بری،) است مرتبط بختی  نیک

 ۀمشخص که است نئولیبرالیسم یا مدرن لیبرالیسم مکتب از شاخص متفکری ،آمارتیاسن درنهایت،
 بیشتر ،آزادی به مکتب این متفکران نگاه. است مثبت آزادی ۀمثاب به فردی آزادی تفسیر ،آن اصلی

 رفع از جدای و هستند ها آن از استفاده به قادر ،افراد که است امکاناتی و ها قابلیت به معطوف
 این ،عدالت ۀاندیش در سن. دارد اهمیت نیز دسترسدر امکانات نایم از انتخابشان قدرت ،ها حدودیتم

 ارائه عدالت از 1«محور  سامانه» مفهومی که استعالیی نهادگرایی با تضاد در که کند می مطرح را ایده
 به که کردند می رو ای مقایسه های رهیافت از انواعی به ،روشنگری عصر های نظریه از برخی ،دهد می
 در(. 41 -41: 1111 سن،) دندار عدالت از «2محور  واقعیت» فهمی و اند  معطوف اجتماعی های  تواقعی

 از خود رهیافت آمارتیاسن قراردادگرا، و گرا  مطلوبیت های سنت مقابلدر و رهیافت این چارچوب
 های واقعیت از ارزشیابانه های مقایسه بر و داند می اجتماعی انتخاب ۀنظری سنت از متأثر را عدالت

 چند بر ،است قابلیت رهیافت بر  مبتنی که عدالت به او نگاه(. 428 :همان) کند  می تأکید مختلف اجتماعی
 :است شده متمرکز کلیدی ۀنکت

 به ،عدالت چیستی تبیین. است آن چگونگی و «چرایی» بر مقدم ،نآ تبیین و «عدالت چیستی» .1
 را فقر وضعیت وی ،لامث برای ؛دارد بستگی ما اطالعاتی پایۀ یا اولیه اطالعات از ما های داشته

 با را فقر وضعیت بلکه ؛کند نمی ارزیابی ،بیند می فقر را درآمد نبود که اطالعاتی ۀپای مبنایبر
 های تفاوت ،جا همین از و کند می ارزیابی ،است آن گرفتار که شرایطی تغییر از فقیر ناتوانی
 .دهد می قرار خود قضاوت مبنای را افراد بین موجود قابلیتی های شکاف و فردی

 و اقتصادی مباحث از وسیعی ۀدامن بر ،سن قابلیت رهیافت و «عدالت و توسعه های مقوله پیوند» .2
 وجود از است عبارت قابلیت ،روشن و ساده تعریفی در. است گذارده تأثیر اقتصادی ۀتوسع

 .دهد می قرار انسان روی  پیش ،انتخاب برای را مختلفی های گزینه که شرایطی
 اظهار سن ؛«راولزی نهادگرایی همچنین و گرایی مطلوبیت به جدی و محکم انتقادهای» .1

 تحقق برای الزم شرط هم اگر ،نهادها سوی از منصفانه و عادالنه شرایط ایجاد که کند می
 شرایط این در که کسانی «فردی وضعیت» بهآن،  در زیرا ؛نیست کافی ،باشد عدالت
 .دشو نمی توجهی ،کنند می رقابت عادالنه محیطی

                                                                                                                                                  
1. Arrangement-focused 
2. Realization-focused 
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 رفص دهد می نشان که دارد وجود( معلوالن شرایط مانند) خاصی های وضعیت ،سن نظر از .4
 از حتی بنابراین، ؛نیست کافی ها آن فردی های  ویژگی به توجه بدون ،افراد درآمد به توجه
 شکاف» ابتدا که شود تعریف ای گونه به باید ها آن نیاز مورد درآمد سطح نیز درآمدی نظر

 .کنند رقابت برابرتری شرایط در بتوانند تا سازد مرتفع را آنان «قابلیتی
 باید محروم، قشرهای برخی برای خاص امتیاز کردنمنظور یا شرایط تغییر جای به .1

 .کرد پر ،اند شده محرومیت این موجب که را هایی شکاف
 انسانی، حقوق به ،عدالت ۀمقول بر  عالوه که است چندبعدی ای نظریه ،سن قابلیت ۀنظری .0

 انتخاب جمله از سیاسی ۀفلسف ۀحوز یاه  موضوع از بسیاری و توسعه دموکراسی،
 .پردازد می واحد محوریت یک ۀپایبر نیز اجتماعی

 امکان آزاد فضای در طورکلی،  به اینکه و آزادی مفهوم دادن  بسط با انسانی، قابلیت دیدگاه. 8
 کند می دنبال تر عادالنه جهانی سوی به را خود مسیر ،آید می فراهم فردی های قابلیت رشد
 (.21 -24 :همان) شود می حاصل ها قابلیت شدنبرابرتر از که

 در پیشتاز اقتصاددانان از و دارد رفاه به را نگاه ترین گسترده سن عدالت، پردازان نظریه میان در

 رفاه ۀدهند شکل گوناگون های مؤلفه ۀکنند تبیین ،او قابلیت رهیافت. است اجتماعی رفاه ۀمقول

 وارد نیز را درآمد توزیع ۀنحو مهم موضوع ،رفاه به رآمدید نگاه از گذر با او. است نوین اجتماعی

 .دپندار می اجتماعی رفاه مهم عناصر از را جامعه افراد های فرصت و ها قابلیت و کند  می رفاه تابع
 

 پژوهش روش
 و اجتماعی ی،اقتصاد ۀپنجم توسع ۀبرنام قانون ،محتوا تحلیل تکنیک از استفاده با ابتدا ،پژوهش این در

 یکانون یمو مفاه یارهاو مع یرفاه اجتماع یها مؤلفهابعاد و  یثاز ح ،ایران اسالمی جمهوری فرهنگی

گوناگون رفاه  یها شاخصاز  استفاده با سپس .دوش  می یلتحل و توصیف یعدالت اجتماع های یهنظر

 برخی حیث از که -آسیا غربی جنوب ۀمنطق یبا کشورها یسهدر مقا یرانسطح رفاه ا ی،اجتماع

 به حدودی تا یا توسعه یها شاخص برخی نیز و سیاسی -اجتماعی و فرهنگی -تاریخی یها مؤلفه

 ،رفاه یها شاخصمحتوا و  یلتحل های یافتهاستفاده از  با ،یتدرنها. شود  می ارزیابی -دارند شباهت ایران

 .دوش  میداده  پژوهش های  پرسشالزم و مجمل به  یاه پاسخ

 یردگ یمصورت  یینیو تب یفیتوص یآن گفتارها ۀدربار که واحدی یا یلواحد تحل ،مقاله این در

 موضوع با که است برنامه این از موادی ،و واحد مشاهده است پنجم توسعه ۀبرنام(، 040: 1170 ببی،)

 یها مؤلفه با) یرفاه اجتماع مفاهیم بندی یمتقس براساس ،یلتحل یبند مقوله. اند مرتبط اهرف و عدالت
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 زمینه واحدهای. شود  میانجام  (یاساس یمو مفاه یارها)مع یعدالت اجتماع و (کیهر ابعاد و گانه  هشت

 .است برنامه قانون مواد از یکتوسعه و واحد ثبت هر ۀبرنام ۀگان نهفصول  از است عبارت

 انجام MAXQDA افزار نرممحتوا با استفاده از  یلتحل ،پژوهش یجنتا یاییپا یشافزا جهتدر

 یها مؤلفهو  یرفاه اجتماع یاتیعمل یفتعر براساس ها یکدگذارو  ها مقوله کهآنجا از. است گرفته

 یکتکن با پژوهش ییاست، روا یعدالت اجتماع های یهنظر یاساس یمو مفاه یارهامع زیآن و ن

 .شود یموابسته به محتوا اثبات 

 

 عملیاتی تعاریف
 رشد که عواملی بر  عالوه ،است شده ساخته 1لگاتوم ۀمؤسس در که لگاتوم شاخص: اجتماعی رفاه

 و رفاه با بیشتری همبستگی که است عواملی شامل ،گیرد میدربر را ملی ثروت انباشت و اقتصادی

: از اند عبارت که اند  شاخص این نظر مورد مختلفی رویکردهای. دارند انسان زندگی باالتر کیفیت

 رویکرد ،نوظهور بازارهای بررسی و محوری  بنگاه یا توسعه به پرداختن برای وکار کسب رویکرد

 شود می خالصه انسانی کرامت در که فردی سعادت هم و مادی ثروت هم ،توسعه ۀفلسف به جامع

 مانند هایی مؤلفه ،آن از منظور که گیرد برمیدر را توسعه ابعاد ۀدربار یکپارچه رویکرد نیز و

 است زیست محیط حفظ و دموکراتیک قوانین افراد، سیاسی های آزادی قدرتمند، های دولت

 ،2اقتصادی های زمینه در آن یاهامتیاز میانگین از برگرفته ،شاخص این های نمره(. 1171 بختیاری،)

 سرمایۀ و 7فردی آزادی ،8آسایش و امنیت ،0بهداشت ،1آموزش ،4جامعه ۀادار ۀشیو ،1کارآفرینی

 .(2114 ،لگاتوم رفاه شاخص) است آمده 2 جدول در که است 1اجتماعی

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
1. Legatum Institute 
2. Economy 
3. Entrepreneurship Opportunity 
4. Governance 
5. Education 
6. Health 
7. Safety and Security 
8. Personal Freedom 
9. Social Capital 
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 لگاتوم رفاه شاخص متغیر 84 و شاخص زیر 8 اجتماعی؛ رفاه ارکان. 0 جدول
 اشتغال، وضعیت. 1 مالی، نهادهای به اعتماد. 2 رشد، نرخ ساله پنج میانگین .1 اقتصاد

  مشاغل، به دسترسی. 0 ملی، ناخالص انداز پس نرخ. 1 اقتصاد، از انتظارات. 4
 و اندازه. 11 زندگی، کیفیت از رضایت. 1 تورم، نرخ. 7 کافی، غذای و سرپناه. 8

 نرخ. 12 برگشت، غیرقابل های وام. 11 خارجی، مستقیم گذاری سرمایه نوسانات
 به سرمایه نسبت. 11 بازار، اندازه. 14 پیشرفته، هایفناوری صادرات. 11 بیکاری،
 .انسانی نیروی

 و تحقیق های هزینه. 1 ایمن، اینترنتی سرورهای. 2 وکار، کسب شروع هزینه .1  فرصت و کارآفرینی
 به همراه تلفن سرانه. 0 اقتصادی، نامتوازن توسعه. 1 اینترنت، باند پهنای. 4 توسعه،
 و امتیاز حق هزینه. 7 ارتباطات، و اطالعات فناوری صادرات. 8 خانوار، هر ازای

 اعتقاد. 11 نفر، 111 هر در همراه تلفن 11 ی،کارآفرین مناسب محیط. 1 مجوز، صدور
 .برنده پیش سختکوشی به

 کارایی. 1 قوا، تفکیک. 4 قانون، حاکمیت. 1 دولت، کارآمدی. 2 حکومت، ثبات .1 حکمروایی
 یا دموکراتیک) دولت نوع. 7 سیاسی، های محدودیت. 8 سیاسی، حقوق. 0 قوانین،

 ارتش، به اعتماد. 11 انتخابات، درستی به اعتماد. 11 فقرزدایی، به اقدام. 1 ،(استبدادی
 حکومت، از رضایت. 14 زیست، محیط از حفاظت. 11 قضایی، سیستم به اعتماد. 12
 .ها نارضایتی بیان. 10 ها، بنگاه و دولت فساد. 11

 میزان. 1 معلمان، به آموزان دانش نسبت. 2 متوسطه، دوره در نام ثبت کل میزان .1 آموزش
 نام ثبت کل میزان. 1 پسران، به دختران نام ثبت نسبت. 4 ابتدایی، دوره نام ثبت خالص

 نیروی در متوسطه تحصیالت میانگین. 8 آموزشی، سیستم از رضایت. 0 دانشگاهی،
 حال در کودکان اینکه درک. 1 کار، نیروی دانشگاهی تحصیالت میانگین. 7 کار،

 .هستند یادگیری
 های بیماری برابر در مصونیت میزان. 1 زندگی، به امید. 2 ادان،نوز ومیر مرگ نرخ .1 بهداشت

 از رضایت. 8 بهداشت، های هزینه سرانه. 0 سوءتغذیه،. 1 سل، شیوع. 4 واگیردار،
 زیبایی و فیزیکی شرایط از رضایت. 1 استرس سطح. 7 سالمت، و بهداشت وضعیت
 وضعیت. 12 ب،آ کیفیت. 11 بیمارستانی، های تخت تعداد. 11 محیطی، زیست

 مشکالت. 14 تنفسی، های بیماری از ناشی ومیر مرگ میزان. 11 سالمت، و بهداشت
 بدون) زندگی به امید. 10 سرخک، برابر در مصونیت نرخ. 11 بهداشتی، و سالمتی
 .راحت خواب. 18 ،(بیماری دوران احتساب

 سیاسی نظرهای بیان. 4 جمعیتی، باتیث بی. 1 وتجاوز، حمله. 2 داخلی، هایجنگ تلفات .1 آسایش و امنیت
 نخبگان مهاجرت. 8 آوارگان، و پناهندگان. 0 جمعی، هایعدالتیبی و ظلم. 1 ترس، بدون

 در امن رویپیاده. 11 دزدی،. 1 دولت، سوی از سیاسی خشونت. 7 سیاسی، مخالفان و
 .شب

 مهاجران، به رواداری. 1 آزاد، بانتخا و مدنی آزادی. 2 اقلیت، هایگروه به رواداری .1 فردی آزادی
 .انتخاب آزادی از رضایت. 4

 بخشش، و اهدا. 4 تأهل، وضعیت. 1 اجتماعی، اعتماد. 2 اجتماعی، حمایت احساس .1 اجتماعی سرمایه
 .داوطلبانه هایفعالیت. 8 مذهبی، مراسم در حضور. 0 ها،غریبه به کمک. 1

 http://www.prosperity.com/sub-indices منبع: 
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 ارزیابی اجتماعی عدالت از جنبه دو ،عدالت های نظریه از استفاده با پژوهش، این در همچنین

 استحقاق منفی، آزادی ،(قابلیت) مثبت آزادی مفهوم 11 قالب در جنبه دو این. شود می

 ضیلتف برابر، های فرصت پیچیده، برابری ساده، برابری انصاف، اعتدال، استعداد، ،(شایستگی)

 .شوند می سنجیده اساسی نیازهایو  اجتماعی قرارداد قانون، محوری،
 

 ها یافته
 :است 1 شکل شرح به اجتماعی عدالت و اجتماعی رفاه مفاهیم های مؤلفه از کیهر فراوانی

 

 
 اجتماعی رفاه و اجتماعی عدالت های مقوله فراوانی .5 شکل

 

 مثبت آزادی: است شرح این به ها فراوانی ترتیب ،عدالت کانونی مفاهیم بخش در ،اساس  اینبر

 ،21 اجتماعی قرارداد ،22 اساسی نیازهای ،21 محوری  فضیلت ،27 اعتدال ،18 قانون ،41( قابلیت)

 .1 ستعدادا و 1 منفی آزادی ،1 ساده برابری ،0 انصاف ،1 برابر های فرصت ،17( شایستگی) استحقاق

 مثبت آزادی ،00 قانون: است شرح این به ها فراوانی ترتیب ،عادالنه توزیع معیارهای نظر از اما

 ،12 برابر های فرصت ،11 محوری  فضیلت ،17 اعتدال ،27( شایستگی) استحقاق ،14( قابلیت)

 مورد دوهر در .2 منفی آزادیو  2 انصاف ،0 ساده برابری ،0 اجتماعی قرارداد ،8 اساسی نیازهای
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 بسیار ،است فردی های آزادی ۀدربردارند که منفی آزادی به توجه عدالت، کانونی مفاهیم و معیارها

 .شود می ارزیابی ضعیف

 :است 1 جدول شرح به نیز اجتماعی رفاه های مؤلفه از کیهر جزئی ابعاد فراوانی
 

 توسعه پنجم برنامة در آن ابعاد و اجتماعی اهرف های مؤلفه فراوانی .3 جدول

 اقتصاد آموزش فردی آزادی
 و امنیت

 آسایش
 حکمرانی

 سرمایة
 اجتماعی

 سالمت
 و کارآفرینی
 فرصت

 7 کل فراوانی
 فراوانی

 کل
 43 کل فراوانی 03

 فراوانی
 کل

51 
 فراوانی

 کل
511 

 فراوانی
 کل

 81 کل فراوانی 54 کل فراوانی 41

 2 انتخاب قح
 کیفیت
 آموزش

 11 بازار اندازۀ 11
 امنیت
 فردی

4 
 اثربخشی
 حکومت

08 
 حمایت
 اجتماعی

17 
 بودجۀ
 سالمت

11 
 محیط
 برای خوب

 کارآفرینی
11 

 های آزادی
 مدنی

2 
 آموزش
 عالی

1 

 نسبت
 به سرمایه
 نیروی
 انسانی

11 
 به توجه
 های آسیب

 اجتماعی
1 

 تفکیک
 ها قدرت

11 
 حضور

 ذهبیم
 4 سالم تغذیۀ 21

 های هزینه
 و تحقیق
 توسعه

17 

 تحمل
 های اقلیت

 قومی
2 

 یادگیری
 جامعه در

4 
 و غذا

 مسکن
 مناسب

12 
 حمایت
 از دولتی
 صلح

1 
 محیط
 زیست

11 
 مشارکت
 داوطلبانۀ
 رسمی

 1 زندگی به امید 10
 تسهیل
 شروع
 تجارت

7 

 تحمل
 مهاجران

1 
 آموزش
 کارگران

 11 اشتغال دایجا 2
 عقیدۀ بیان

 سیاسی
1 

 حاکمیت
 قانون

24 
 های کمک
 مالی

 1 آب کیفیت 12
 به توجه

 حقوق
 مؤلف

4 

  

 آموزش
 دختران
 به نسبت
 پسران

1 
 های مؤسسه
 مطمئن مالی

11 
 ثبات

 جمعیتی
1 

 با مبارزه
 فساد

 1 ازدواج 4
 سیستم
 فاضالب

1 
 سرورهای

  اینترنت امن
1 

    
 ندازا پس

 ناخالص
 ملی

4 
 رضایت
 ها گروه

1 
 حقوق
 سیاسی

1 
 به اعتماد

 دیگران
1 

 سازی ایمن
 برابردر

 ها بیماری
1 

 صادرات
 فناوری
 اطالعات

1 

    
 صادرات
 فناورانه

1   
 آزادی
 سیاسی

1 
 به کمک
 ها غریبه

1 
 های تخت

 بیمارستانی
1 

 باند پهنای
 اینترنت

1 

 
 پنجم برنامۀ در اجتماعی رفاه های مؤلفه فراوانی ،شود می مشاهده 1 جدول در کهطور همان
 ،71 فرصت و کارآفرینی ،11 اقتصاد ،11 اجتماعی سرمایۀ ،110 حکمرانی: است قرار این از توسعه
 .8 فردی آزادی و 11 آسایش و امنیت ،11 سالمت ،21 آموزش
 ،08 حکومت اثربخشی به ترتیب  به فراوانی بیشترین نیز ها مؤلفه از کیهر کدهایزیر میان از
 ۀبودج ،11 آموزش کیفیت ،11 بازار ۀانداز ،17 اجتماعی حمایت ،11 کارآفرینی برای خوب محیط

 ها آزادی مورد نظیر نیز مورد این در .دارد اختصاص 2 انتخاب حق و 4 فردی امنیت ،11 سالمت
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 قابلیتی، عدالت برابر، های فرصت سازی فراهم به که دهند می نشان ها فراوانی که کرد ارهاش باید
 .است نشده کافی توجه شهروندان فردی امنیت و سالمت اجتماعی، های حمایت
 

 جهان و منطقه کشورهای با مقایسه در ایران رفاه شاخص
 اجتماعی رفاه توابع و ها شاخص

 اصلی محمل و موضوع ،نسبی های قیمت آوردن  دست  به و بازارها زمان  هم عادلت ،خرد اقتصاد در

 پاسخ برای اقتصاددانان. دارد ای پایه اهمیت ،تخصیص و توزیع کارایی ۀمسئل و است اقتصادی رفاه

 ارو ساموئلسون،-برگسون توابع اسکیتوفسکی، منحنی. کنند می استفاده پارتو معیار از ،کارابودن به

 با (.1171 صیادزاده،) هستند ها آن حداکثرسازی و ها مطلوبیت دادن  نشان برای کوششی ،هرسانی و

 ،سنآمارتیا اجتماعی رفاه تابع و راولز رفاه تابع امروزه ،معتبرند هم هنوز مبانی این نکهای

 .شوند می تلقی زمینه این در اجتماعی اقتصاد رویکردهای روزآمدترین

 حداقل ،اینجا در که تفاوت این با ؛است افراد مطلوبیت از تابعی رفاه راولز، رفاه تابع در

 خالص شدنحداکثر با همگام ،راولز نظر از. شود می بحث آن ۀدربار و لحاظ فرد یک مطلوبیت

 ؛یابد افزایش اقشار بعضی مطلوبیت اما ،شود بدتر محروم اقشار وضع است ممکن جامعه مطلوبیت

 های گروه ترین محروم وضع که داند می شده حاصل زمانی را مطلوبیت سرجمع بهبود او بنابراین،

 :است قرار این از تابع این ریاضی الگوی. یابد بهبود اجتماعی

 nW  min U ,U , ,U 1 2 
 (.همان) است ام i فرد مطلوبیت Ui و رفاه معرف W ،آن در که

 -اجتماعی رفاه در پارتو کارایی معیار هرچند ،شاخص این در: آمارتیاسن اجتماعی رفاه تابع

 پابرجاست، هنوز -است کنندگان مصرف میان یکسان توزیع به ملی درآمد گرایش بازگوی که

 در ،خود اجتماعی رفاه تابع در سن. شود نمی ایجاد حالت بهترین ،شرط این نبودبرقرار با همواره

 جامعه درآمد افزایش ،سن نظر از ،بنابراین ؛کند می توجه نیز درآمد توزیع ۀنحو به پارتو شرط کنار

 یزا نر درآمد توزیع بهبود و فقرا وضعیت بهبود و نیست اجتماعی رفاه افزایش نشانگر همواره

 ،جینی ضریب متغیر از استفاده با سن. کرد تلقی جامعه برای منطقی هدفی تنهایی به توان  ینم

 کلی وضعیت دادن  نشان برای ،سرانه درآمد متغیر از و داد نشان را عدالت و درآمد توزیع وضعیت

 :کرد پیشنهاد اجتماعی رفاه تابع عنوان به را زیر تابع ،1184 سال در او. کرد استفاده اجتماع

W G( )      1 0 1 
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 ضریب G و برابری و کارایی برای اجتماعی سیاستگذار اهمیت درجۀ β درآمد، میانگین µ ،در آن که

 و دارد بیشتری اهمیت کارایی ،شود تر نزدیک یک به β چههر ،تابع این در. است درآمد توزیع جینی

 (.همان) است کمتر درآمد توزیع در نابرابری و بیشتر برابری ،شود نزدیک صفر به هرچه

 با ،4 جدول در .ندارد مطلوبی وضعیت ما کشور ،آمارتیاسن اجتماعی رفاه شاخص برحسب

 سال ثابت نرخ) خانوار درآمد و هزینه آماری اطالعات براساس و آمارتیاسن هرفا تابع از استفاده

 اسالمی جمهوری مرکزی بانک و ایران آمار مرکز در ساله همه که ملی حساب آمارهای و( 1171

 .است شده سبهمحا 1111 تا 1171 های سال در ایران اجتماعی رفاه شاخص ،شود می گزارش ایران
 

 5345 تا 5381 های سال در ایران در سن رفاه شاخص. 9 جدول

 سال
 ضریب
 جینی

 درآمد میانگین
 w(β=0) w(β=0.05) w(β=0.5) w(β=1) سرانه

1171 4114/1 10/11114111 18/1 11/1 42/2218 14/7012211 
1171 4278/1 40/18141710 18/1 12/1 88/2112 11/11121014 
1172 4241/1 14/17488184 17/1 11/1 12/2481 81/11041111 
1171 424/1 08/11124111 17/1 11/1 18/2141 14/11240147 
1174 4247/1 41/21822771 17/1 14/1 77/2071 84/12411111 
1171 4110/1 11/22811271 10/1 12/1 11/2071 14/12712011 
1170 4118/1 14/22424412 18/1 12/1 07/2071 81/12017144 
1178 4122/1 12/24801111 11/1 17/1 41/2121 11/14111411 
1177 4111/1 12/24211227 11/1 17/1 17/2112 17/14110271 
1171 4111/1 21/22171881 11/1 17/1 11/2721 10/11101117 
1111 18/1 41/24111408 01/1 47/1 14/1144 48/11011444 
1111 1011/1 77/20184101 01/1 41/1 12/1244 01/10118271 

 1111 تا 1171 های سال خانوار درآمد و هزینه آماری های داده: منبع
 

 درآمد میانگین افزایش موازات به 1111 تا 1171 سال از که دهد می نشان جدول این ارقام

 روند (W) رفاه شاخص سطح رآمدها،د توزیع در نابرابری یا جینی ضریب کاهش و سرانه

 فرض در) است داشته صعودی 0 فرض در ،01/1 به 18/1 از رفاه اندازۀ / 0  11/1 از 05

/ فرض در ،41/1 به 0 5  فرض در و 12/1244 به 42/2218 از  1 به 14/7012211 از 

 (.است رسیده 01/10118271
) کارایی ۀمقول به بیشتر اهمیت فرض با شود می مشاهده شاخص این یاهتغییر بررسی در 1)، 
 ،= W1387 =، 17/14110271W1388 11/14111411) یابد می لینزو سیر 1171 تا 1178 های سال در رفاه
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10/11101117W1389 = )برابری و کارایی تعادل در و (/ 0  رفاه سطح کاهش روند ،ها سال این در( 5
  خواهی  برابری نگاه با اما ،(= 41/2121W1387 =، 17/2112W1388 =، 11/2721 W1389) است مشهود

( 0) همچنان مالیم       نسبتا  شیبی با ،رفاه شاخص سطح صعودی روند ،1171 سال ناگهانی افت جز به 
 .است انسانی توسعۀ های شاخص به مربوط ،اصلی مشکل اما ،دارد ادامه

 المللی بین های کوشش دنبال  به ،انسانی ۀتوسع خصشا نکهای با (:HDI) انسانی توسعة شاخص

 سیاسی جوامع مردم و ها ملت برخورداری میزان تعیین و کشورها یافتگی توسعه سطوح تشخیص برای
 از برخی ۀبرپای ار جامعه رفاه میزان نوعی به آن از استفاده با توان می ،گرفت شکل (ها ملت -دولت)

 دیدگاه مبنایبر و 1111 ۀده آغاز از ،شاخص این. کرد گیری اندازه رفاه کالسیک های نظریه
 از یکی به ،تدریج به و دش مطرح ملل سازمان در آمارتیاسن اجتماعی رفاه ۀنظری و الحق  محبوب

 شد بدل المللی بین سطح در و اجتماعی های نابرابری تشخیص رایب ها شاخص معتبرترین و ترین مهم
 توسعۀ شاخص. دهد نشان را کشورها رفاه سطح است قادر رفاه های نظریه از برخی براساس که

 (.1172 زاهدی،) است درآمد و آموزشی حضور زندگی، به امید اساسی بعد سه از مرکب ،انسانی
 

 0153 سال ملل سازمان انسانی ةتوسع شاخص بندی رده. 1 جدول

 کشور هتبر
 شاخص ارزش
 انسانی توسعة

 به امید
 زندگی

 های سال
 آموزش

 های سال
 انتظار قابل

 آموزش

 درآمد سرانة
 ملی ناخالص

 01،111 0/18 0/12 1/71 144/1 نروژ 1
 41،124 1/11 7/12 1/72 111/1 استرالیا 2
 11،802 8/11 2/12 0/72 118/1 سوئیس 1
 42،118 1/18 1/11 71 111/1 هلند 4
 12،117 1/10 1/12 1/87 114/1 آمریکا 1
 11،714 7/12 1/7 1/88 810/1 مکزیک 81
 1،211 0/11 7/11 1/84 811/1 سریالنکا 81
 11،411 2/11 7/8 84 841/1 ایران 81
 11،821 7/11 2/11 7/81 848/1 آذربایجان 80
 11،118 1/11 1/1 1/81 841/1 اردن 88
 1،711 1/8 1/2 0/41 184/1 سیرالئون 171
 1،022 4/8 1/1 2/11 182/1 چاد 174
 177 2/8 1/1 2/11 141/1 مرکزی آفریقای جمهوری 171
 444 8/1 1/1 11 117/1 کنگو 170
 781 4/1 4/1 4/17 118/1 رنیج 178
 -http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index: منبع

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-
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 (0153 -5481) انسانی توسعة شاخص هایتغییر روند .5 نمودار

 

 0153بندی کشورهای جنوب غرب آسیا براساس شاخص توسعة انسانی سازمان ملل سال  . رده1جدول 
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 21،100 8/11 1/12 7/71 777/1 (اسرائیل) اشغالی فلسطین 11 1
 111،121 7/11 1/1 4/87 711/1 قطر 11 2
 20،881 14 0/11 7/81 741/1 قبرس 12 1
 12،111 0/11 8/7 1/81 710/1 سعودی عربستان 14 4
 17،107 1/11 1/1 7/80 728/1 عربی متحدۀ امارات 41 1
 12،182 4/14 4/1 0/80 711/1 بحرین 44 0
 71،721 0/14 2/8 1/84 714/1 کویت 40 8
 42،111 0/11 7/0 0/80 871/1 عمان 10 7
 10،201 2/11 1/8 71 801/1 لبنان 01 1
 17،111 4/14 0/8 1/81 811/1 ترکیه 01 11
 11،441 11 4/11 1/00 818/1 قزاقستان 81 11
 11،411 2/11 7/8 84 841/1 ایران 81 12
 11،821 7/11 2/11 7/81 848/1 آذربایجان 80 11
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 0153بندی کشورهای جنوب غرب آسیا براساس شاخص توسعة انسانی سازمان ملل سال  . رده1جدول 
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 11،118 1/11 1/1 1/81 841/1 اردن 88 14
 0،711 2/11 1/12 1/84 844/1 گرجستان 81 11
 8،112 1/12 7/11 0/84 811/1 تانارمنس 78 10
 11،111 0/12 1/1 1/01 017/1 ترکمنستان 111 18
 11،411 11 4/0 2/81 072/1 مصر 111 17
 1،228 1/11 11 2/07 001/1 ازبکستان 110 11
 1،881 12 0/0 0/84 017/1 سوریه 117 21
 14،118 1/11 0/1 4/01 042/1 عراق 121 21
 1،121 1/12 1/1 1/08 027/1 قرقیزستان 121 22
 2،424 2/11 1/1 2/08 018/1 تاجیکستان 111 21
 4،012 8/8 8/4 0/00 118/1 پاکستان 140 24
 1،141 2/1 1/2 1/01 111/1 یمن 114 21
 1،114 1/1 2/1 1/01 407/1 افغانستان 101 20

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 به دسترسی. شود می گیری زهاندا زندگی به امید با ،سالم و طوالنی زندگی ،شاخص این در

 افراد برای زندگی دوران طی آموزش های سال متوسط( الف :آید می دست  به روش دو به نیز دانش

 به ورود سن در کودکان فراروی آموزش انتظار قابل های سال مجموع( ب و باالتر و ساله 21

 تغییر آن به ورود سن و مدرسه در نام ثبت نرخ بر تأثیرگذار های وضعیت هک شرطی به ،مدرسه

 نشان 0 جدول. شود می گیری اندازه ملی ناخالص درآمد ۀسران با نیز معاش و درآمد معیار. نکند

 در ،کشور 178 میان از 81 ۀرتب با حیث این از ایران انسانی، توسعۀ 2111 سال گزارش در دهد می

 از بهتر جایگاهی ،ای منطقه بندی رتبه در اما ،دارد قرار باال توسعۀ با کشورهای گروه میانی جایگاه

 .است نکرده کسب غربی نوبج آسیای منطقۀ کشور 20 بین دوازدهم

 رفاه وضعیت ای مقایسه سنجش برای المللی بین ۀشد پذیرفته های چارچوب ترین متداول از یکی

 مؤسسۀ در 2111 سال در که است لگاتوم شاخص جهان، متفاوت نواحی و کشورها میان در

 ایران اجتماعی رفاه شاخص مقایسۀ. است شده گرفته کار  به از آن زمان و شد ارائه تانانگلس لگاتوم
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 رغم علی ایران اسالمی جمهوری دهد  می نشان لگاتوم شاخص اساسبر جهان کشورهای سایر با

 مورد کشور 141 میان در مناسبی وضعیت ،اخیر دهۀ ندچ در اجتماعی عدالت بر پیوسته تأکید

 معرف که لگاتوم شاخص اساسبر کشورها بندی رده. ندارد 2114 سال جهانی آمارهای در بررسی

 در حیث این از ایران دهد می نشان ،است مردم زندگی کیفیت و مالی وضعیت یعنی رفاه سطح

 از تعدادی و کنیا و بنین از باالتر فقط ،منظر این از و کرده اشغال را 118 رتبۀ شورک 142 میان

 (.8 جدول) دارد قرار دیگر فقیر آسیایی و آفریقایی کشورهای
 

 0159 سال در لگاتوم رفاه شاخص بندی رده. 7 جدول
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 1 2 0 1 1 8 8 1 نروژ 1
 1 12 11 1 21 1 1 1 سوئیس 2
 2 1 11 21 8 2 17 11 نیوزیلند 1
 1 1 7 11 1 1 2 17 دانمارک 4
 4 1 1 11 2 7 18 1 کانادا 1
 111 117 71 72 17 111 111 1122 هندوراس 111
 81 11 111 114 121 71 111 112 سنگال 110
 111 127 120 08 18 121 11 114 ایران 118
 110 20 11 118 118 81 112 111 بنین 117
 01 00 112 112 111 11 111 111 کنیا 111
 121 142 122 114 120 110 121 118 یمن 117
 141 111 121 110 121 111 110 111 بروندی 111
 11 121 142 117 110 142 141 121 کنگو 141
 111 121 117 141 142 141 141 124 چاد 141
 141 14 111 141 141 127 142 128 مرکزی آفریقای جمهوری 142

 The 2014 Legatum Prosperity IndexTM, http://www.prosperity.com: منبع
 

 جنوب ۀمنطق در ،لگاتوم شاخص حیث از ایران اسالمی جمهوری ۀرتب دهد می نشان 7 جدول

 و جمعیتی جایگاه با متناسب نیز ساله بیست انداز چشم ۀبرنام در هدف ۀناحی عنوان به آسیا غرب

 .نیست منطقه در کشور اقتصادی
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 (0159 -0114) لگاتوم رفاه شاخص نظر از کشورها ةرتب یاهتغییر روند .0 ارنمود

 
 0159 سال در آسیا غرب جنوب کشورهای لگاتوم رفاه شاخص بندی رده. 8 جدول
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 کشورهای یعنی ،میانه آسیای شامل که بردارددر را کشور 20 ،آسیا غربی جنوب ۀمنطق

 و آذربایجان ارمنستان، شامل قفقاز ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان،

 فلسطین لبنان، قبرس، سوریه، ترکیه، عراق، ایران، اسالمی جمهوری شامل خاورمیانه ،گرجستان

 عربی، ۀمتحد امارات کویت، سعودی، عربستان بر مشتمل فارس خلیج ۀمنطق مصر، اردن، اشغالی،

 این در ایران ۀرتب. است پاکستان و افغانستان شامل همسایه کشورهای و یمن و بحرین عمان، قطر،

 دارد قرار شانزدهم ۀرتب در ،بندی رده این در حاضر کشور 22 نایم در و نیست قبول قابل نیز منطقه

 (.7 جدول) شود می محسوب فقیر اغلب کشورهایی میان در متوسط ای رتبه که

 

 گیری نتیجه و بحث
 ایران در رفاه های ییاستگذارس در اجتماعی رفاه و عدالت های نظریه ارزیابی

 های نظریه کاربست میزان سنجش دیگر سخن به یا ایران در رفاه های سیاست نظری ارزیابی

 در رفاه یسیاستگذار در که دهد می نشان ایران در اجتماعی رفاه های یسیاستگذار در عدالت

 هایی بخش در نکهای با. است نشده بسته کار  هب منسجمی و مشخص نظری چارچوب تاکنون ،کشور

 نظری های داللت برخی یا ها نظریه برخی با هایی هماهنگی ،شده اعالم و تعریف های سیاست از

http://www.prosperity.com/#!/


 41    ...و رفاه های نظریه کاربست و بازنمایي منظر از ایران اسالمي جمهوری توسعة های برنامه ارزیابي

 نظری مبانی از برآمده که یمشخص چارچوب ،یافت توان می اجتماعی دالتع ۀحوز در موجود

 های دیدگاه به توجه با. نیست تشخیص قابل ها سیاست این در ،باشد حوزه این در ای شده شناخته

 ۀتنک ،شوند می تلقی ما روزگار در اجتماعی رفاه و عدالت های نظریه ترین مهم که شده اشاره نظری

 توسعه شدۀ تدوین های برنامه در عیاجتما رفاه های مؤلفه که است پرسش این به پاسخگویی مهم

 .دارند بیشتری تمایل عدالت های نظریه از یک کدام به کشور در

 مقاله این در منظر نای از کشور در شده تهیه ای توسعه های برنامه همۀ ارزیابی کهآنجا از

 پنجم ۀبرنام اینجا در ،مطالعه کردنترروزآمد و ها گاهدید به دسترسی سهولت جهتدر ،گنجد نمی

 ؛دشو می ارزیابی اجتماعی رفاه های سیاست و ها مؤلفه ،عناصر جنبۀ از (1114 تا 1111) توسعه

 در ،عیاجتما عدالت سیاسی ۀاراد و ایده که است شده تدوین ای دوره در برنامه این نکهای ویژه  به

 با توان می همچنین .است شده ترویج و تبلیغ آن صورت ترین پوپولیستی و وجه ترین تبلیغاتی

 به نیز پنجم برنامۀ در پیشین های برنامه محور  عدالت وجوه همۀ که پذیرفت را فرض این همسامح

 در موجود اساسی عناصر همۀ به که است ذکر یاناش .اند شده لحاظ ای شده  سازی برجسته شکل

 و مسکن پوشاک، خوراک، اساسی نیازهای تأمین به توجه شامل که رفاه کالسیک های نظریه

 برخی همچنین. است شده توجه برنامه این در ،است اقشار دیگر نیز و ضعیف اقشار میان بهداشت

. شود می همشاهد برنامه این در نیز زنان امور و زیست محیط آموزش، نظیر رفاه جدید های مؤلفه

 و( حکمرانی نحوۀ) جامعه ادارۀ شیوۀ ،(منفی آزادی ویژه  به) آزادی مانند ییاه  موضوع البته

 .اند مانده مغفول برنامه این در طورکلی به( دموکراسی) ساالری مردم

 رفاه تنوعم های دیدگاه در شده  مطرح نظری های دیدگاه با ها سیاست و ها مؤلفه این ۀمقایس

 ۀنظری با ،ممفاهی و ها مؤلفه این بیشتر دهد  می نشان حوزه این ۀشد شناخته نظران صاحب و اجتماعی

 ،پنجم ۀبرنام در رفاه های مؤلفه میان در هرچند. دارند توجهی قابل ینزدیک آمارتیاسن عدالت

 فردی آزادی و ساالری مردم عناصر بر تأکید از خبری و نشده دموکراسی و آزادی به ای اشاره

 این در( مثبت آزادی) ساز  قابلیت عوامل به توجه ،فاهر سنتی های مؤلفه از جدای کهآنجا از ،نیست

 در اجتماعی رفاه های مؤلفه و سن عدالت ۀنظری میان تطابقی توان می ،خورد می چشم به برنامه

 .کرد پیدا کشور توسعه پنجم ۀبرنام

 و دنیتم های زمینه به توجه با دموکراسی و آزادی بررسی ،سن عدالت ۀنظری مهم ویژگی

 و دموکراسی کنونی شکل خاستگاه اینکه به توجه با. است شرقی جوامع در اجتماعی ساختار

 های ویژگی با بسیاری تناسب ،جوامع این حکمرانی شکل و است غربی جوامع ،منفی های آزادی
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 به توجه با و شرقی جوامع اجتماعی های ویژگی با متناسب سن دارد، ها آن بومی و تاریخی

 قابلیت، رهیافت در و داده قرار قابلیت را اش نظریه محوری عنصر ،جوامع این قابلیتی ماندگی عقب

 (.1111 سن،) است هداد قرار آزادی فرصتی ۀجنب بر را تأکید و تمرکز ،آزادی فرایندی ۀجنب جای به

 در اجتماعی رفاه و توسعه یاه  الزام با آمارتیاسن دیدگاه تناسب توان می نیز دیگری منظر از

 وجود ،اساسی قانون در شده تصریح مواد از برخی ،اسالمی انقالب های هدف .کرد تبیین را ایران

 همیشگی تأکید و همگانی رفاه هب نیل و جامعه در اجتماعی عدالت تأمین برای سیاسی ۀمطالب

 نظام در کلی ۀاراد وجود به توان می را محروم اجتماعی قشرهای و ها گروه از حمایت بر مسئوالن

 بودن  دولتی ،حال بااین .کرد تعبیر همگانی اجتماعی رفاه به دستیابی و عدالت تأمین برای ،اجتماعی

 و عمومی ۀحوز مفرط ضعف و قدرتی بی ،خصوصی بخش محدودیت صاد،اقت ۀعمد بخش

 نیست تردیدی .آیند می شمار  هب اراده این تحقق در جدی موانعی ،مدنی ۀجامع رشدنیافتگی

 و اجتماعی زندگی های عرصه ۀهم در دولت ۀواسط بی دخالت و اقتصاد ۀعمد بخش بودن  دولتی

 نبود ،قدرتمند مدنی ۀجامع و کارآمد عمومی ۀحوز نبود شرایط در ،حداکثری دولت اکمیتح

 ،دیگر جهانی موارد ۀهم مانند ،مستقل همگانی های رسانه ضعف و جامعه در انتقادپذیری سنت

 در .است ای توسعه منابع اتالف و غارت ،آن توممح ۀنتیج که ندارد اداری و مالی فساد جز حاصلی

 آزادی بر همه از بیش و آن گستردۀ معنای  به آزادی بر که (1171) آمارتیاسن دیدگاه ،شرایطی چنین

 ،ادیاقتص تسهیالت و امکانات .2 ،سیاسی های آزادی .1 بر مشتمل احصا قابل حوزۀ پنج در

 برای مناسبی تمهید ،کند می تأکید حمایتی نظام .1 و شفافیت تضمین .4 ،اجتماعی های فرصت .1

 در اجرایی ناکارآمدی و عدالت به معطوف سیاسی ارادۀ باطل دور از اجتماعی نظام رهاسازی

 .است کشور در نهبهی صورتی  به آن ساختن  محقق

 :برشمرد زیر صورت  را به آمارتیاسن قابلیت رهیافت ویژۀ های مشخصه توان  می طورکلی  به

 ارائۀ جای به و دارد تمرکز فردی مزایای اطالعات بر که است عمومی نگرشی ،رویکرد این .1

 انجام «فرصت» براساس را قضاوت ،معهجا سازماندهی چگونگی برای خاص طرح یک

 ؛دهد می

 انسانی های دغدغه و زندگی مختلف های مشخصه از کثیری جمع به گریزناپذیر یتوجه. 2

 است کارکردهایی مختلف ترکیبات به دستیابی توانایی بر اصلی کیدأت ،گردی سخن به .دارد

 ؛دکر قضاوت ها  آن بارۀدر و مقایسه یکدیگر با را ها آن توان می که

 یکدیگر از مجزا رفاهی های هدف بر فقط و است متمرکز انسان زندگی بر قابلیت رهیافت. 1



 49    ...و رفاه های نظریه کاربست و بازنمایي منظر از ایران اسالمي جمهوری توسعة های برنامه ارزیابي

 این .کند نمی تأکید ،شود ها آن مالک است ممکن شخص که کاالهایی یا درآمد قبیل از

 که دانست «اولیه کاالهای» به لزورا جان ابزارمحور رهیافت به انتقادی توان می را ویژگی

 ۀدربار قضاوت برای چندمنظوره ابزارهایی را نفس عزت و ویژه امتیازهای قدرت، درآمد،

 ؛دارد تأکید ها فرصت بر ابزارها جای به سن که درحالی .کند می تلقی توزیعی عدالت

 ؛شود  یقائل م یزتما دستاورد و قابلیت انمی. 4

 ؛کند  می ترکیب جمعی صورت  را به رهیافت کاربرد در استدالل نقش و ها قابلیت. 1

 دهد  یرا نشان م ها قابلیت از استنباط در ها آن متقابل روابط و محلی جوامع افراد، جایگاه. 0

 .(202: 1111 سن،)

 سادگی به نیست، فراهم کشور در ها مشخصه این همۀ تأمین برای الزم طشرای کهآنجا از

 دیدگاه های مؤلفه و مفاهیم از برخی به مستقیمنا و یممستق اشارۀ رغم به که کرد درک توان می

 دفاعی  قابل و توجه قابل رفاهی نتیجۀ هیچ تاکنون چرا کشور، ای توسعه های برنامه در سن عدالتی

 .است نشده حاصل انصاف و عدالت تأمین راستای در

 

 توسعه پنجم ةبرنام در اجتماعی رفاه و عدالت های نظریه ارزیابی

 تخابان در عدالت های نظریه نقش نظر از. است ارزیابی و بحث قابل جنبه دو از ،پژوهش این نتایج

 و کافی نظری انسجام و تمرکز که دهند می نشان ها یافته توسعه، های برنامه در رفاهی رویکرد

 .ندارد وجود توسعه پنجم برنامۀ جمله از و کشور ای توسعه های برنامه در حیث این از مناسبی

 براساس که است ای مسئله ،پنجم ۀرنامب در رفاه و عدالت ۀمقول نظری انسجام نبود موضوع البته

 نیز کشور گذشتۀ توسعۀ های برنامه در ،(1111) رضایی و( 1114) عزتی و نژاد  یوسفی های  پژوهش

 نظام اساسی های هدف الاتص برای نظریه نداشتن ،انسجام نبود این دالیل از یکی. شود  می مشاهده

 .است آمده انداز چشم سند و اساسی قانون مانند باالدستی اسناد در که است اسالمی جمهوری

 در نیز و گذشته های سال با مقایسه در ایران اجتماعی رفاه سطح ،پژوهش این دیگر ۀجنب

 شاخص لگاتوم، رفاه شاخص نتایج اساسبر. است غربی جنوب آسیای ۀمنطق کشورهای با مقایسه

 در ایران اجتماعی رفاه یاهتغییر ،آمارتیاسن اجتماعی رفاه شاخص و ملل سازمان انسانی ۀتوسع

 ،شود می ارزیابی مثبت       نسبتا  جهان فقیر کشورهای با مقایسه در آنکه ضمن ،اخیر های سال

 متراکم سیاسی اقتصادی مطالبات و نفت فروش از حاصل درآمد و ملی ثروت میزان با وجه هیچ به

 هایی شباهت ،پنجم ۀبرنام در رفاه های مؤلفه ،شد اشاره تر  پیش که گونه همان .ندارد تناسب جامعه
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 ۀپیچید برابری مدل و والزر عدالت ۀنظری از استفاده با اما ،رنددا آمارتیاسن عدالت ۀنظری اجزای با

 .کرد تلقی اصالح نیازمند و ناکامل زیادی حد تا را فعلی وضعیت در رفاه توان می او

 غالب خیر اصل در نه و است مسلط و غالب طبیعی طور به خاصی خیر نه ،والزر اعتقاد به

 هایخیر ۀزمر در ،مذهبی موقعیت و منصب ،نظامی ۀسلط ،سیاسی قدرت بلکه دارد؛ وجود ای یگانه

 برای و بسیط برابری اجرای .شوند بدل غالب خیر به که دارند را آن قابلیت که اند اجتماعی ارزشمند

 است خریدوفروش معرضرد چیز همه جامعه این در که ستمعنا این به خیر ثروت بودن  غالب ،لامث

 ۀسامان و اجتماعی رژیم این در ،بنابراین ؛برخوردارند ثروت از یکسان میزان به افراد اینکه دیگر و

 خیر از برخورداری ،برابری این موضوع آنجاکه از و شود می برقرار برابری ،اجتماعی خیر توزیع

 ،برابر توزیع نظام این ،والزر نگاه در. شود می یاد بسیط و ساده برابری به آن از ،است خاصی و واحد

 بلکه ،آمد خواهد پدید انحصارگرایی مبادالت، ۀسای در زودی به تنها نه زیرا ندارد؛ چندانی دوام

 .کنند می تضعیف را ثروت بودن  غالب خیر و کنند می ظهور دیگری اجتماعی ارزشمند هایخیر

. نماید می رخ جدیدی های نابرابری جدید، ارزشمند اجتماعی هایخیر آمدن  میدان  به با و ترتیب  بدین

 اندیشید خاص اجتماعی خیر یک ۀسلط شکستن به باید ،انحصار نبود جای به که کند می تأکید والزر

 شکسته غلبه این اگر. باشند داشته زیعتو مجال ،متکثر اجتماعی هایخیر که ردک فراهم اوضاعی و

 توزیعی نظام شود، شناخته رسمیت به اجتماعی خیر گوناگون های حوزه توزیعی استقالل و شود

 هیچ که است آن پیچیده برابری معنای. است پیچیده برابری شامل که گیرد می شکل ای پیچیده

 خیر قبال در که وضعیتی علت  به ،آن در موجود خیر یا اجتماعی ساحت یک ۀدربار شهروندی

 (.11: 1171 والزر،) شود نمی زده پس ،دارد دیگر اجتماعی ساحت یا اجتماعی

 ویژه به و ایران اجتماعی رفاه آینده برنامۀ که است آن ،کرد طرح توان می اینجا در که پرسشی

 دست کارآمدتر و بهتر نتایجی به عدالت های نظریه از یک کدام چارچوب در ،عهتوس ششم برنامۀ

 برای مقدمه عنوان به توان می والزر ۀپیچید برابری ۀدربار شده  ارائه تبیین از .یافت خواهد

 حدودم یخیرهای  مجموعه با رفاه میزان که جایی در. کرد استفاده پرسش این به گوییپاسخ

 راحتی به ،باشد قبول مورد یاقتصاد های مؤلفه ۀغلب و شود سنجیده اقتصاد حوزۀ ۀزیرمجموع

 در موجود گرایی کثرت. کرد مشاهده را بعدی تک عدالت نظری های ایده و افکار رسوخ توان می

 و ها سازمان تا گرفته اجتماعی واحد ترین کوچک عنوان به خانواده نهاد از ،جامعه مختلف ارکان

 های سیاست اتخاذ با که است آورده پدید را متنوعی های خواست و نیازها ،پیچیده های گروه

 ۀارائ دالیل از یکی شاید. داد پاسخ آن به توان نمی نشده  حساب پیشاز و خطایی و آزمون
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. است چندالیه و متنوع مطالبات و نیازها این به کارآمد پاسخگویی تضرور ،رفاه جدید های نظریه

 در سادگی به ،ها مؤلفه و ابعاد این قالب در جدید نیازهای افزودن نیز و رفاه مختلف ابعاد به توجه

 های نظریه شدن  چندبعدی و شدنروز به این. است مشاهده قابل رفاه های شاخص گیری شکل روند

 و ها برنامه وارد ای توسعه بلندمدت های برنامه مسیر از باید ضرورت یک عنوان به ،رفاه و عدالت

 ئولوژیکیدای سونگری  یک و افراطی نهادگرایی با نه اما ،شود ها دولت جاری های  یسیاستگذار

 ،آمارتیاسن قابلیت ۀنظری مانند ای کننده تعدیل های نگاه به توجه ضمن است الزم بلکه ؛نهسختگیرا

 .دشو فراهم جامعه در مطلوب نحوی  به نیز قابلیتی شکاف رفع امکان ،فردی های آزادی بستر در

 ۀمنطق در اول ۀرتب عنوان به ایران ،1414 سال در است قرار ساله بیست انداز چشم سند براساس

 لگاتوم رفاه المللی بین های شاخص در ایران فعلی رتبۀ کهآنجا از. شود مطرح آسیا غرب جنوب

 های  ضعف دارد تضرور است، 12 و 10 ترتیب  به( 0 جدول) انسانی ۀتوسع شاخص و( 7 جدول)

 جامع سند از ششم، برنامۀ ویژه  به توسعه آتی های برنامه در و شناسایی ایران در رفاهی های برنامه

 ایران اجتماعی ۀزمین بطن از که یعدالت ۀنظری و رفاه جدید های نظریه بر  مبتنی ایران اجتماعی رفاه

 ،شود استفاده رفاهی مختلف های شاخص یارتقا برای عملی راهکار یک عنوان به ،باشد برخاسته

 نشده تدوین منسجمی و مطلوب عدالت ۀنظری ،اسالمی -ایرانی های نظریه ۀحوز در کهآنجا از اما

 -والزر و آمارتیاسن عدالت ۀنظری دو بر اتکا با ،باشد داشته را اجرا قابل قوانین اخذ امکان که است

 -هاست آن اشتراک ۀنقط چندبعدی و نو نگاه همچنین و موقعیتی و محیطی نگاه به توجه که

 را امر ایناستفاده کرد.  ینهبه صورت  هابه آن از و سازی بومی را نظری های دیدگاه این توان  می

 اسالمی -ایرانی های مؤلفه از استفاده با ها نظریه این انتزاعی مفاهیم کردن  عملیاتی با توان  می

 نظام سیاسی ارادۀ بیانگر که انجام داد انداز چشم سند های هدف و اساسی قانون در شده تصریح

 جایگاه تقویت و افزایش با همگام توان  می همچنین .تاس جامعه در رفاه های شالوده توسعۀ برای

 شرط پیش کهاقدام کرد  مردم رفاهی موقعیت ترمیم به ،منطقه در کشور نظامی و سیاسی منزلت و

 .است ملی بستگیهم و اجتماعی انسجام
 

 منابع
 ،تهران پرهام، باقر ترجمۀ ،شناسی جامعه در اندیشه سیر اساسی مراحل ،(1170) یمونر آرون: 

 .فرهنگی -علمی انتشارات
 ،نو نگاه فصلنامة ،«مور تامس و ماکیاولی: مدرن جهان آور پیام دو» ،(1111) اریوشد آشوری، 

 .17 -12 :12 شمارۀ
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 نو طرح: تهران لطفی، محمدحسن ترجمۀ نیکوماخوس، اخالق ،(1187) ارسطو. 

 فرهنگی -علمی انتشارات: تهران روحانی، فؤاد ترجمۀ جمهور، ،(1107) افالطون. 

 ،تهراندوم،  جلد ضل،فا رضا ۀترجم ،اجتماعی علوم در تحقیق های روش ،(1170) ارل ببی :
 .سمت انتشارات

 ،راهبردی گزارش) لگاتوم رفاه شاخص به نگاهی ،(1171) زهرا شیرانی، و صادق بختیاری 
 .نظام مصلحت تشخیص مجمع استراتژیک تحقیقات مرکز: تهران ،(531

 انتشارات :تهران موحد، محمدعلی ترجمۀ آزادی، دربارۀ مقاله چهار ،(1107) آیزایا ،برلین 
 .خوارزمی

 ،آشیان انتشارات: تهران پور،  فرهادی محمدرضا ترجمۀ رفاه، ،(1171) نورمن بری. 

 ،نو طرح نشر: تهران بشیریه، حسین ترجمۀ هابز، ،(1180) ریچارد تاک. 

 ،سمت انتشارات: تهران ،شناسی جامعه های نظریه ،(1171) غالمعباس توسلی. 

 تهران ،آبادی نصرت مهدی و کمال محققی حسین ترجمۀ ،رفاه و ایدئولوژی ،(1112) گری ور،تیل :
 .شناسان جامعه انتشارات

 ،صدر، شهید و خمینی ماما فارابی، دیدگاه از عدالت نظریه ،(1171) محمدحسین جمشیدی 
 .اسالمی انقالب و خمینی امام پژوهشکدۀ: تهران

 ،ققنوس: تهران ثابتی، عرفان ترجمۀ انصاف، ةمثاب به عدالت ،(1171) جان راولز. 

 مرکز نشر: تهران نوری، مرتضی ترجمۀدرباب عدالت،  ای نظریه(، 1111) ـــــــــ. 

 تهران بحرانی، مرتضی و سروریان محمدکمال ترجمۀ عدالت، نظریة ،(1178) ـــــــــ :
 .اجتماعی و فرهنگی مطالعات پژوهشکدۀ

 نو ینگاه از توسعه یها برنامه در یاجتماع عدالت مطالعۀ» ،(1111) نیمحمدحس ،ییرضا»، 
 .14 -11: 2 شمارۀ ،یاسالم تیریمد لنامةفص

 ،آگه نشر: تهران کالنتریان، مرتضی ترجمۀ اجتماعی، قرارداد ،(1112) ژاک ژان روسو. 

 ،مطالعات پژوهشکدۀ: تهران خضری، محمد ترجمۀ فرصت، برابری ،(1172) .ای جان رویمر 
 .راهبردی

 ،مازیار انتشارات: تهران نابرابری، و سعهتو ،(1172) محمدجواد زاهدی. 

 تهران: نشر  پور، یونو هرمز هما یمحمود یدوح ۀترجم عدالت، اندیشه(، 1111) مارتیان، آس
 کندوکاو.

 کویر نشر: تهران راغفر، حسین ترجمۀ آزادی، ةمثاب به توسعة ،(1171) ــــــــــ. 

 ،نی نشر: تهران جلیلی، هادی ترجمۀ ،شناسی جامعه در آرا کشاکش ،(1177) استیون سیدمن. 

 فصلنامة ،«اجتماعی عدالت و اقتصادی توسعۀ راهبردهای» ،(1170) محمدحسین زادگان،  شریف 
 .11 -1: 24 شمارۀ اجتماعی، رفاه
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 ،در آمارتیاسن اجتماعی رفاه تابع بررسی» ،(1171) سیدمحمدمهدی احمدی، و علی صیادزاده 
 .117 -121(: اقتصادی نامۀ) 18 شمارۀ مفید، نامة نشریة ،«تجربی و نظری تحلیل یک: ایران

 ،تهران ،(نوزدهم سدۀ و جدید عصر) غرب سیاسی فلسفة تاریخ ،(1188) عبدالرحمن عالم :
 .خارجه امور وزارت انتشارات

 ،دفتر: تهران ایران، در توسعه های برنامه شناسی آسیب گزارش ،(1177) فاطمه عزیزخانی 
 .وبودجه برنامه مطالعات

 ،جا بی ایمانی، فروغ ترجمۀ کمونیست، انیفیستم ،(تا  بی) فردریک انگلس، و کارل مارکس. 

 توسعه، پنجم برنامة قانون ،(1171) اسالمی شورای مجلس های پژوهش مرکز 
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/790196 

 مجلس های پژوهش مرکز: تهران جهان، در اجتماعی رفاه نظام ،(1177) ایروان اصل، مسعود 
 .اسالمی شورای

 ،امیرکبیر انتشارات: تهران فارسی، فرهنگ ،(1102) محمد معین. 

 ،نشر: تهران بشر، حقوق تا طبیعی حقوق از عدالت؛ و حق هوای در ،(1174) محمدعلی موحد 
 .کارنامه

 ،امیرکبیر: تهران مهتدی، اکبر علی ترجمۀ القوانین،  روح ،(1111) شارل مونتسکیو. 

 ،و تحقیقات مؤسسۀ: تهران عدالت، به شناسی جامعه انداز چشم ،(1111) سیدمحمد میرسندسی 
 .انسانی علوم ۀتوسع

 ،خواهانه آزادی اصول از جدیدی گزارش) آزادی و اریگذقانون قانون، ،(1171) فردریش هایک 
 .نو طرح نشر: تهران ،نژاد غنی موسی و معیری مهشید ترجمۀ ،(سیاسی اقتصاد و عدالت

 ،خمینی امام پژوهشی آموزشی مؤسسه: قم عدالت، های نظریه بررسی و نقد ،(1177) احمد واعظی. 
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