
اولویت  سنجی شاخص  های عدالت اسالمی - ایرانی 
در تحقق آمایش سرزمین و توسعه ی متعادل در ایران

میرنجف موسوی1
مهدی مدیری2

تاریخ دریافت مقاله: 94/1/25                         تاریخ پذیرش مقاله: 94/6/29

*********
چکیده

به عدالت  به همین دلیل توجه اساسی  براي تحقق عدالت در جامعه است.  برنامه  هاي توسعه مهم ترین ساز وکار حکومت 
اکولوژیکی، اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی در برنامه نویسی و تنظیم آن در چارچوب عدالت اسالمی به ساخت یابی 
عادالنۀ جامعه و تعالی و پیشرفت متوازن در همۀ ابعاد، عرصه ها، قشرها و مناطق مختلف جغرافیایی کشور منجر می شود. 
در این راستا، برنامه های آمایش سرزمین چارچوب مهمی در پیشرفت متوازن جامعه در تمام ابعاد و ساماندهی نابرابری های 
منطقه ای به شمار می روند. هدف از این پژوهش، اولویت سنجی شاخص های عدالت اسالمی ایرانی در تحقق آمایش سرزمین و 
توسعۀ متعادل در ایران است. نوع پژوهش بنیادی ـ کاربردی و روش به کار رفته توصیفی ـ تحلیلی است. شاخص هاي بررسی 
عدالت، 35 شاخص عدالت اکولوژیکی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است. جامعۀ آماری 31 استان کشور است. ابزار 
گردآوری اطالعات، مطالعۀ اسناد و مدارک و داده های سرشماری های عمومی نفوس و مسکن در شاخص های مختلف می باشد. 
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های تحلیل شبکه و مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از 
مدل تحلیل شبکه نشان مي دهد، شاخص هاي عدالت اقتصادی با مقدار 0/282 بیشترین نقش را در نابرابری های منطقه ای در 
بین استان های کشور دارد. چرا که در اغلب شاخص های مورد مطالعه تفاوت هایی به لحاظ چگونگی توزیع ثروت و درآمد، 
گسترش فقر، سرانۀ درآمد خانوارها وجود دارد که منجر به عدم تحقق عدالت در جامعه می شود. همچنین یافته های تحلیلی 
مدل سازی معادالت ساختاری نشان می دهد، مؤلفه های عدالت اقتصادی در مناطق مختلف کشور بسیار متفاوت می باشد. بر 
تأثیرات عوامل  بیانگر  استاندارد شدۀ مدل ساختاری تحقیق و سطح معناداری )0/079 =( است که  برآورد ضرایب  اساس 
اقتصادی بر روی نابرابری های منطقه ای در کشور با ضریب مستقیم و مثبت 0/86 )9/51( است. می توان گفت این نابرابری ها 
ناشی از عدم رعایت تعادل و توازن در کشور است و عدم توازن در منابع، فعالیت ها، امکانات، جمعیت، خدمات و یا انباشتگی 
در برخی نقاط جمعیتی از جمله کالنشهرها قابل مشاهده است که با عدالت و توزیع عادالنۀ خدمات و امکانات در تناقض 
می باشد و منجر به زیر سؤال رفتن عدالت اجتماعی می گردد. در نهایت راهبردهایی جهت ساماندهی نابرابری های منطقه ای در 

چارچوب عدالت اسالمی و تحقق عدالت سرزمینی ارائه شده است.
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مقدمه
»عدالت اجتماعی به طور کلی ایجاد یک جامعۀ عادالنه 
و  برابري  اصول  بـر  متکی  که  می شود  تعریف  نهادي  یا 
همبستگی و درك ارزش هاي حقوق بشر تالش می کند و 
)لطفی و  انسان را به رسمیت می شناسد«  شأن و منزلت هر 
کار  و  ساز  مهم ترین  توسعه  برنامه هاي   .)70  :1392 همکاران، 

حکومت براي تحقق عدالت اجتماعی در جامعه است. به 
همین دلیل، توجه اساسی به عدالت اجتماعی در برنامه نویسی 
و تنظیم آن به ساخت یابی عادالنۀ جامعه و تعالی و پیشرفت 
مختلف  مناطق  و  قشرها  عرصه ها،  ابعاد،  همۀ  در  متوازن 
آمایش   .)34  :1391 )رضایی،  می شود  منجر  کشور  جغرافیایی 
و ساماندهی سرزمین و فضای جغرافیایی در ایران براساس 
نظریه های سرمایه داری طراحی شده است )پایلی یزدی، 1383: 
نئوکالسیک  اقتصاد  نظریه هاي  حاکمیت  که  طوری  به   .)1
وجود  به  برنامه ریزي  نظام  نظري  مبانی  بر  رشد  قطب  و 
است.  زده  دامن  منطقه اي  درون  و  منطقه اي  بی عدالتی های 
توزیع  جاي  به  را  اقتصادي  رشد  نئوکالسیک  اقتصاد  زیرا 
ترجیح  جامعه  شدید  نابرابري هاي  رفع  و  درآمد  متعادل 
اقتصادي  رشد  الزمه   را  درآمدي  نابرابري هاي  و  مي دهد 
کشورها فرض مي کند )موسوي، 1391: 121(. به طور کلی این 
تئوری در مکتب نئوکالسیک متوجه تعیین قیمت عوامل و 
تقسیم درآمد ملی تحت عناوین پاداش بین عوامل به زمین، 
کار و سرمایه است و اهمیت اساسی آن در مبحث تخصیص 
کارا آشکار می شود. برای اینکه استفادۀ منابع بصورت کارآ 
صورت پذیرد، عوامل تولید باید به گونه ای در تولید بکار 
گرفته شوند که ارزش تولید نهایی آنها در تمام موارد استفاده 
منابع  کارآی  این یک شرط تخصیص  و  باشد  برابر  هم  با 
است و ربطی به اینکه آیا این توزیع عادالنه است یا خیر 
ندارد. هرچند، نتیجۀ این تئوری در بازار آزاد، آن است که 
امور به ترتیبی سامان یابند که باالترین عدۀ معامله کنندگان، 
این  اما  سازند،  خود  نصیب  را  ممکن  بهره مندی  باالترین 
بهره مندی متضمن معنای عدالت در توزیع نیست و نسبت 
به اینکه شرایط و اوضاع موجود قبل از مبادالت چگونه باید 

)باقری،  نتایج آن چیست، بی تفاوت می باشد  آثار و  باشد و 
پهنای  در  اقتصادی  ناهمگون  توسعۀ  بنابراین،   .)48  :1388

شده  اجتماعی  نابرابری های  بروز  باعث  کشور  جغرافیایی 
و به تبع آن شاخص های رفاه از یک نقطه به نقطه ای دیگر 
مناطق  بین  گسترده  نابرابری های  وجود  می کند.  پیدا  تغییر 
یک  جغرافیایی  مختلف  مناطق  بین  و  روستایی  و  شهری 
کشور از لحاظ شرایط اقتصادی و فرهنگی نابسامانی هایی را 
به همراه دارد، که نتیجۀ آن روند رو به گسترش شهرنشینی، 
گسترش فساد و جرم و جنایت در مناطق کمتر توسعه یافته 
دست  در  اجتماعی  رفاه  از  دقیقی  تعریف  هرچند،  است. 
نیست، ولی می توان گفت در گذشته این شاخص دربردارندۀ 
حداقل نیازهای اساسی جوامع بوده و با گذر زمان و پیشرفت 
جوامع، دامنۀ آن گسترش پیدا کرده است. هرچند هم اکنون 
نیز ماهیت این شاخص تغییر نکرده است، ولی می توان آن 
نیازها  را به صورت مقایسه ای درآورد یعنی طرز برآوردن 
در مناطق مختلف یک کشور می بایست به یک اندازه و با 
یک کیفیت و به عبارتی عادالنه باشد )خواجویی، 1389: 13(. در 
همین راستا »تعدادي از نظریه هاي توسعۀ منطقه اي با دیدگاه 
در  سکونتگاه ها  استقرار  نظام  به  دادن  اصالت  با  فضایي، 
فرآیند توسعه، از دو حد تمرکزگرایي )مانند قطب رشد( و 
تمرکززدایي )مانند منظومۀ کشت شهري( میانه اي را برگزیده 
پیشنهاد  را  تجمیع  با  تمرکززدایي  یا  غیرمتمرکز  تجمیع  و 
اصالح طلبانه  حلي  راه  حقیقت  در  نظریه ها  این  کرده اند. 
در  متداول  فضایي  توسعۀ  نارسایي هاي  و  کاستي ها  براي 
راستای تحقق عدالت اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، فرهنگی 
و اکولوژیکی در چارچوب عدالت اسالمی مطرح کرده اند، 
که همانا قطبي شدن و نابرابري هاي منطقه اي را ایجاد کرده 
تفاسیر،  این  تمام  با   .)34  :1388 زالی،  و  )پورمحمدی  است« 
»نابرابري هاي بین منطقه اي تنها جهت انعکاس نابرابري هاي 
تهیۀ  جمعیت،  رشد  در  بلکه  نمي شود؛  تصور  درآمدي 
مي رود.  کار  به  ثروت  و  آموزش  اشتغال،  تولید  خدمات، 
در بیشتر کشورها، بعضی نواحي وجود دارند که به خوبي 
توسعه یافته اند، در صورتي که دیگر نواحي عقب مانده یا 
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عقب نگه داشته شده هستند. چنین نابرابري هایي در توسعۀ 
منطقه اي به نابرابري هاي بین منطقه اي نسبت داده مي شود. 
نابرابري هاي منطقه اي به طور متداول با دو عامل ـ درآمد 
ارتباط مقیاس های  و اشتغال ـ مرتبط مي شود ولی در این 
دیگری چون تولید ناخالص منطقه اي، کار و سرمایه گذاري، 
رشد جمعیت، شرایط مسکن و سطح میانگین آمـوزش نیز 
مهم می باشند« )جمالی و همکاران، 1387: 134(. به همین جهت 
مناطق کشور به طور نامتعادل توسعه یافته و این امر یکی از 
دالیل بی عدالتی های گوناگون در ایران است. در این راستا، 
اکولوژیکی،  عدالت  وضعیت  بررسی  به  حاضر  پژوهش 
اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فرهنگی در کشور می پردازد تا 
با بررسی میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل فوق در ایجاد 
در  استراتژی هایی  تدوین  به  اقدام  منطقه ای،  نابرابری های 
راستای توزیع عادالنۀ امکانات و همچنین دستیابی به عدالت 

و برابری در زمینه های فوق بر اساس عدالت اسالمی نماید.

مبانی نظری تحقیق
»در جهان امروز، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی به 
عنوان پدیده ای فراگیر و رو به گسترش قابل مشاهده است« 
)توکلی نیا و شالی، 1391: 2(. در این راستا، در نظریۀ وابستگي 

اقتصادي کشورهاي جهان  وابستگي  از  تأثیرات حاصل  به 
از  ناشي  تأثیرات  که  مي شود،  اشاره  جهاني  نظام  به  سوم 
آن نابرابري هاي اجتماعي، اقتصادي میان نواحي داخلي را 
سبب مي گردد که با تمرکز منابع و امکانات در مادرشهرهاي 
بزرگ و تک شهرهاي مسلط ناحیه اي، شکاف میان ثروت 
و فقر را عمیق تر کرده و روند کلي توسعه را آهسته نموده 
»نابرابري  بنابراین   .)103  :1383 موسوی،  و  )حکمت نیا  است 
اجتماعی اشاره به شرایطی دارد که افراد دسترسی نابرابري 
بـه منابع ارزشمند، خدمات و موقعیت ها در جامعه دارند. 
چنـین تلقی از نابرابري می تواند برحسب چگونگی ارزیابی 
و رتبه بندي افراد و گروه ها توسط دیگران، لحاظ شود، امـا 
مرتبط  اجتماعی  نابرابري  که  است  این  آن  وجه  مهم ترین 
اجتماعی  ساختار  یک  درون  در  متفاوت  موقعیت هاي  با 

مستقیمی  رابطۀ  نابرابري  داشت،  انتظار  می توان  لذا  است. 
انباشت  پیامد  اقتصادي داشته باشد، زیرا توسعه،  با توسعۀ 
ثـروت )مازاد تولید( و حاصل افزایش ظرفیت هاي استفاده 
از منابع به مدد تکنولوژي بوده و نحوۀ توزیع مازاد مسئلۀ 
دسترسی به قدرت را مطرح می سازد. بنابراین سه مفهـوم 
توسعۀ اقتصادي، سیاسی و نابرابري هاي اجتماعی مفاهیمی 
کاماًل مرتبط و درهم تنیده تلقی می شوند که تأثیرات متقابلی 

بر یکدیگر دارند« )مظلوم خراسانی و عظیمی هاشمی، 1390: 11(.
در این ارتباط، دیوید هاروي عدالت اجتماعي و فضایي 
در شهرها را تخصیص عادالنۀ منابع و امکانات شهري مي داند 
که بتواند به گونه اي هدایت شود که افراد با حداقل شکاف 
نیازهاي  و  باشند  مواجه  خود  حقوق  به  نسبت  اعتراض  و 
جمعیتي آن در ابعاد مختلف برآورده گردد )ضرابی و موسوی، 
1389: 30(. چرا که وجود بی عدالتی های جغرافیایی و توسعۀ 

ناموزون بخش های جغرافیایی، تأثیر سوئی بر توسعۀ مناطق 
به  توجه  با  بنابراین   .)217  :1391 همکاران،  و  )ابراهیم زاده  دارد 
تأثیرات منفی توزیع ناعادالنه و نابرابر امکانات و خدمات 
اقتصادی،  اکولوژیکی،  بی عدالتی های  شکل گیری  در 
اجتماعی، کالبدی و فرهنگی، توجه به اصول اساسی عدالت 
اسالمی در هر یک از شاخص ها و مؤلفه های فوق می تواند 
امکانات  برابر  و  عادالنه  توزیع  و  متوازن  توسعۀ  زمینه ساز 
و خدمات را در تمام مناطق فراهم نماید. در این رابطه، از 
مهم ترین مسائلي که دین اسالم روي آن تکیه دارد، مسئلۀ 
حفظ حقوق و اموال مردم و به طور کلي اجراي عـدالت 
اجتماعي است. عدالت ورزي در همۀ شئون حکومت، حتي 
عدالت در توزیع امکانات و فرصت ها. اجراي عدالت نه تنها 
از وظایف اخالقي حاکمان است؛ بلکه یکي از راه هاي نفوذ 
در دل و جان مردم نیز به شمار مي رود. احادیث مختلف از 
امامان معصوم و مصلحان اجتماعي وجود دارد که همواره بر 
مفهوم عدالت اجتماعي تأکید فراوان کرده اند )موسوی، 1391: 
179(. اسالم مکتب عدل واعتدال است و امت اسالمی، امت 

میانه می باشد؛ قرآن کریم و پیشوایان معصوم اسالم به حفظ 
حقوق اجتماعی و مساوی بودن تمامی مردم در برابر قانون و 
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نفی تبعیض و استثمار فرمان داده اند )هوشمند و همکاران، 1389: 
27(. در دین مبین اسالم عدالت، یکی از مفاهیم کلیدی و 

پراهمیت است. در قرآن کریم هدف از رسالت پیامبران الهی 
همان برپایی قسط و عدل بیان شده است، آنجا که خداوند 
َمعُهم  أنزلْنا  و  بالبیّناِت  ُرُسلنا  اَرسْلنا  »لَقد  می فرماید:  متعال 
الکتاب و الْمیزان لِیَقوم النّاس بالقسِط«؛ به راستی ما پیامبران 
خود را با دالیل آشکار فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل 
نمودیم تا مردم به عدالت و انصاف برخیزند. در مواردی، 
از  است،  رفته  کار  به  برابری  و  مساوات  معنای  به  عدالت 
جمله: »َوآِس بَیْنَُهْم فِی الَلْحَظِۀ َو النَّْظَرۀِ َحتّی اَلیَْطَمَع الُْعَظَماُء 
َعَفاُء مِْن َعْدلَِک َعَلیْهِْم«1؛ و به  فِی َحیْفَِک لَُهْم َو اَلیَیْأَس الضُّ
به گوشۀ چشم نگری و  به همگان، خواه  بنگر  یک چشم 
ناتوانان  بر  ستم  طمع  تو  در  بزرگان  تا  شوی،  خیره  خواه 
مواردی  در  نگردند.  مأیوس  عدالتت  از  ناتوانان  و  نبندند 
نیز، عدالت به معنای مراعات حقوق آمده است. البته منشأ 
بین غایت و ذی  تکوینی و حقیقی  رابطه ای  حق می تواند 
قانون و سنت  قالب  در  باشد که  قراردادی  امری  یا  غایت 
هویدا می شود. چند نمونه از این موارد را ذکر می کنیم:»َفاَِذا 
ِعیَُّۀ اِلَی الَْوالَِی َحقَُّه َو اَدَّی الَْوالِی اِلَیَْها َحقََّها َعزَّ الَْحقُّ  اَدَِّت الرَّ
َوَجَرْت  الَعْدِل  َمَعالُِم  َواْعتََدلَْت  یِن  َمنَاِهجُ الدِّ َقاَمْت  َو  بَیْنَُهْم 
ْولَِۀ  َماُن َوُطِمَع فِی بََقاءِ الدَّ نَُن َفَصَلَح بَِذلَِک الزَّ َعَلی اَْذاَللَِها السُّ
اَْجَحَف  َو  ِعیَُّۀ والِیَها  الرَّ َغَلبَِت  اَِذا  َو  ااَلْعَداءِ  َمَطامُِع  َویَئَِسْت 
الَْوالُِی بَِرِعیَّتِِه اِْختََلَفْت ُهنَالَِک الَْکلَِمُۀ َو َظَهَرْت َمعالُِم الَْجْورِ 
نَِن«2؛ پس چون  یِن َو تُِرَکْت َمَحاجُّ السُّ َو َکثَُر االِْدَغاُل فِی الدِّ
رعیت حق والی را گذارد و والی حق رعیت را به جای آرد، 
و  پدیدار  دین  راه های  و  بزرگ  مقدار شود  آنان  میان  حق 
نشانه های عدالت برجا و سنت چنانکه باید اجرا. پس کار 
زمانه آراسته گردد و طمع در پایداری دولت پیوسته و چشم 
آز دشمنان بسته؛ و اگر رعیت بر والی چیره شود یا والی 
بر رعیت ستم کند، اختالف کلمه پدیدار گردد و نشانه های 
جور آشکار و تبهکاری در دین بسیار، راه گشادۀ سنت را 

1- از نامه بیست و هفتم نهج البالغه
2- از خطبه دویست و شانزدهم نهج البالغه

رها کنند.بنابراین، قرآن، عدالت را نه تنها به عنوان معیاری 
برای خلق زمین و آسمان؛ بلکه هدفی براي بعثت پیامبران 
می داند. از نظر اسالم، انسان ها با یکدیگر برابر بوده و مانند 
دندانه های یک شانه هستند. ولي نابرابري واقعیتي غیرقابل 
انکار است لذا نکتۀ حائز اهمیت این است که برابری مدنظر 
می توان گفت  رابطه  این  در  است؟  زمینه اي  در چه  اسالم 
اندیشۀ اسالمی، برابری مطلق مدنظر نمی باشد. در این  در 
زمینه، شهید مطهری می فرمایند: »برابرِي مطلق در اقتصاد اوالً 
شدني نیست؛ ثانیًا ظلم و تجاوز است؛ ثالثًا اجتماع خراب 
انسان ها  میان  طبیعي خدادادي  نظام  در  که  است. چرا  کن 
تفاوت و تمایز وجود دارد. این اختالف سطح ها و تفاوت ها 
است که حرکت ها را پدید آورده و مایۀ جذب انسان ها به 
همدیگر است )مرتضوی و همکاران، 1393: 72(. در این راستا و در 
چارچوب عدالت اسالمی، یکی از برنامه های بسیار مهم جهت 
کاهش نابرابری ها و تخصیص ناعادالنۀ امکانات و خدمات 
آنها،  نحوۀ تخصیص  بي عدالتي خواندن  و  در سطح کشور 
برنامه های آمایش سرزمین است. در واقع، تمام فعالیت هاي 
عمراني و رفاهي بایستي براساس آمایش سرزمین انجام گیرد. 
اقداماتي نظیر احداث جاده، بیمارستان، کارخانجات و.... همه 
براساس معیارهاي استاندارد، خواهد توانست زمینۀ هر نوع 
بی عدالتی را ساماندهی کند. چراکه هر اقدام رفاهي بر مبناي 
آمایش سرزمین، پاسخگوي هر شبهه اي در تخصیص منابع 
اقتصادی  برنامه ریزی های  که  صورتی  در  زیرا  بود.  خواهد 
مبتنی بر عدالت سرزمینی انجام شود، در شرایط بروز مشکل 
و یا بحران در یک منطقه، الزامات مدیریت آن به طور جامع 

و با سهولت در اختیار قرار خواهد گرفت. 
در این راستا، آمایش سرزمیني نشان مي دهد که سیاستگذار 
نسبت به حدي از نابرابري فضایي موجود در کشور آگاه بوده 
است. مقصود از نابرابري فضایي، توزیع نابرابر فرصت ها و 
نابرابري  یا  نابرابري فضایي  مواضع اجتماعي در فضاست. 
منطقه اي در هر جامعه اي مي تواند جلوه هاي مختلفي بیابد. 
اشکال قابل رؤیت آن در کشورهاي در حال توسعه عبارت 
است از نابرابري بین شهر و روستا، نابرابري بین شهرهاي 
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بزرگ و کوچک، نابرابري جغرافیایي درون شهرهاي بزرگ 
بین مناطق محروم  )به اصطالح شمال و جنوب(، نابرابري 
کلي  سیاست هاي  دلیل  همین  به  آن.  مانند  و  برخوردار  و 
برنامۀ چهارم، تأکید دارد که آمایش سرزمیني در جمهوري 
در  مخصوصًا  محرومیت ها  »رفع  به  مي بایست  اسالمي 
تعادل  عدم  دیگر  بیان  به  بینجامد.  روستایي کشور«  مناطق 
و  نابرابري  نمایان  چهره هاي  جمله  از  شهر  و  روستا  میان 
توجه  345(. با   :1384 )پورسعید،  است«  ایران  در  بي عدالتي 
از  که هر یک  مباحث مطرح شده می توان چنین گفت  به 
مؤلفه های عدالت اکولوژیکی، اقتصادی، کالبدی، اجتماعی 
و فرهنگی در چارچوب عدالت اسالمی قرار دارند و با آن 
یک رابطۀ متقابل و هم پیوندی را برقرار می کنند. به گونه ای 
که هرگاه هر کدام از مؤلفه های کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، 
منطقه ای  نابرابری های  ایجاد  باعث  اکولوژیکی  و  فرهنگی 
گردند، بکارگیری اصول عدالت اسالمی می تواند زمینه ساز 

حل نابرابری های منطقه ای شود )نمودار 1(.

مواد و روش
بررسي،  مورد  مؤلفه هاي  و  موضوع  ماهیت  به  توجه  با 
رویکرد حاکم در این پژوهش توصیفيـ  تحلیلي است که در 
آن به پیمایش نظرهاي کارشناسان، متخصصین و مشاورین 
طرح های مطالعاتی آمایش سرزمین در رابطه با استخراج و 
اولویت سنجی شاخص های عدالت بر مبنای الگوی اسالمی 
ایرانی در تحقق آمایش و توسعۀ متعادل ایران پرداخته شده 
مدارك  و  اسناد  مطالعۀ  اطالعات،  گردآوری  ابزار  است. 
در  مسکن  و  نفوس  عمومی  سرشماری های  داده های  و 

شاخص های مختلف می باشد. 
حجم نمونه 64 نفر از کارشناسان و متخصصان می باشند 
انجام شده است.  نمونه گیری تصادفی  اساس روش  بر  که 
شاخص های  سنجی  اولویت  پژوهش  این  اصلي  هدف 
ایرانی در تحقق آمایش سرزمین و توسعۀ  عدالت اسالمی 
هدف،  این  به  دستیابي  براي  که  است  ایران  در  متعادل 

شاخص های تأثیرگذار مورد بررسی قرار مي گیرند. 

نمودار 1: فرآیند هم پیوندی عدالت اسالمی با مؤلفه ها جهت رفع نابرابری های منطقه ای
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شاخص هاي بررسی عدالت اسالمی ایرانی، 35 شاخص 
فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  کالبدی،  اکولوژیکی،  عدالت 

است )جدول 1(. 
برای بررسی میزان تأثیرگذاری هر یک از شاخص های 
عدالت اسالمی ایرانی در تحقق پذیری و عدم تحقق پذیری 
 )ANP( آمایش و توسعۀ متعادل ایران از مدل تحلیل شبکۀ

و لیزرل استفاده شده است.  

یافته های تحقیق
اقتصادي،  توسعۀ  آمایشی  برنامه ریزي  شک  بدون 
ویژگی هاي  شناخت  بدون  کشور  و...  فرهنگی  اجتماعی، 
آنها  محدودیت هاي  و  امکانات  و  کشور  مختلف  مناطق 
منابع  فضایی  توزیع  به  توجهی  کم  هرگونه  نیست.  ممکن 
و امکانات از یکسو و کمبودها و نیازها از سوي دیگر )در 
چارچوب الزامات برنامه  ریزي توسعۀ منطقه اي( و تلفیق آن 

جدول 1: ابعاد و شاخص های عدالت اسالمی ایرانی در تحقق آمایش سرزمین
شاخص هاابعادردیف

1
عدالت 

اکولوژیکی

1. تعادل بخشی به تراکم جمعیتی
2. دسترسی برابر در استفاده از منابع طبیعی

3. ایجاد فرصت برابر برای تمامی مناطق در بهره برداری از معادن
4. نسبت عمران و احیاي منابع طبیعي به روند تخریب و نابودي آنها

5. توزیع عادالنه میزان سرانه های قابل کشت بر اساس کمبود آب در مناطق
6. میزان تأثیرات سرمایه گذاری و ظرفیت های ایجاد شده در یک منطقه و اثرات آن بر مناطق دیگر

7. توجه به مناطق خاص و فراهم آوردن امکانات و تسهیالت برای آنها بدون توجه به استعدادها و ظرفیت های مناطق دیگر

2
عدالت
 کالبدی

1.دسترسی برابر به امکانات جاده ای
2.توزیع بهینه و برابر امکانات در سکونتگاه های شهری و روستایی

3. سرانۀ مطلوب کاربری های شهری متناسب با میزان تراکم جمعیت
4. استفادۀ برابر همۀ ساکنین مناطق و سکونتگاه ها از فضاهای شهری

5. تأمین مسکن برای تمام اقشار جامعه 
6. توزیع عادالنۀ زیرساخت ها و تأسیسات و تجهیزات در مناطق مختلف کشور

7. سرمایه گذاری و تأمین امکانات برابر جهت نوسازی بافت های فرسوده در مناطق کشور

3

عدالت 
اقتصادی

1. دسترسی به فرصت های برابر در استفاده از امکانات و منابع )مساوات(
2. دسترسي برابر به اطالعات اقتصادي

3. دسترسي برابر به مناصب و موقعیت هاي اقتصادي
4. امکان فرصت هاي برابر در فعالیت هاي اقتصادي

5. توزیع عادالنۀ ثروت و درآمد
6. سهم بري برابر براساس میزان مشارکت در تولید )عدل طبیعی(

7. میزان  کار مناسب برای همۀ افراد و برابری آنها در داشتن شرایط مساعد کاری
8. رعایت اعتدال در مصرف )کارآیی تخصصی و توازن درآمدها(

9. میزان مصرف کاالهاي منتخب خوراکي و غیر خوراکي در دهک هاي مختلف
10. بهره وري عوامل مؤثر در تولید

عدالت 4
اجتماعی

1. فرصت هاي برابر براي فعالیت هاي اجتماعي
2. دسترسي برابر به فرصت ها و موقعیت هاي اجتماعي

3. حاکمیت قانون براي همه
4. دسترسی برابر به امکانات بهداشتی و درمانی، رفاهی، تفریحی

5. میزان برخورداری عادالنۀ همۀ افراد جامعه از امنیت در مقابل تهدیدات فیزیکی و روحی و روانی 

5
عدالت

 فرهنگی

1. توزیع عادالنه و دسترسي برابر به امکانات و خدمات فرهنگي
2. دسترسي به فرصت هاي برابر آموزشي و تحصیلي

3. توزیع منطقی و عادالنه بودجۀ فرهنگی بین مراکز فرهنگی و آموزشی
4. سرانۀ مطلوب فضاها و کاربری های فرهنگی متناسب با میزان جمعیت هر منطقه

5. میزان برخورداری عادالنه همۀ قومیت ها از نعمت های مادی و معنوی موجود در جامعه 
6. برابری افراد در بهره مندی از علم و معرفت مطابق با طبع و ذوق و عالقۀ آنها

منبع: نگارندگان.
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با برنامه ریزي بخشی و رشتۀ فعالیتی منجر به عدم تخصیص 
مناسب  توزیع  آنها، عدم  از  بیشینه  بهره وري  و  منابع  بهینۀ 
امکانات و تثبیت و تقویت تفاوت هاي میان گروه ها و مناطق 
منطقه  در  عدالت  تحقق  عدم  و  نابرخوردار  و  برخوردار 

می شود )مرکز تحقیقات استراتژیک، 1388: 1(.

بررسی عدالت اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
در استان های کشور

یکي از شاخص هاي مهم جمعیتي که در برنامه ریزي ها 
انسان دوست،  از آن استفاده مي شود )طالش  و آمایش سرزمین 
کنار  در  که  می باشد  جمعیت  تراکم  شاخص  41(؛   :1385

مؤلفه هایی چون دسترسی برابر در استفاده از منابع طبیعی، 
از  بهره برداری  در  مناطق  تمامی  برای  برابر  فرصت  ایجاد 
معادن، نسبت عمران و احیاي منابع طبیعي به روند تخریب 
و نابودي آنها، توزیع عادالنۀ میزان سرانه های قابل کشت بر 
اساس کمبود آب در مناطق، میزان تأثیرات سرمایه گذاری و 
ظرفیت های ایجاد شده در یک منطقه و اثرات آن بر مناطق 
دیگر و توجه به مناطق خاص و فراهم آوردن امکانات و 
تسهیالت برای آنها بدون توجه به استعدادها و ظرفیت های 
عدالت  میزان  سنجش  شاخص های  عنوان  به  دیگر  مناطق 
محیطی در کشور به شمار می رود. جمعیت کل کشور در 
میزان  این  از  بوده که  نفر  بر 75149669  بالغ  سال 1390، 
68/5 درصد در شهرها و 31/5 درصد در روستاهاي کشور 
ساکن هستند. بیشترین سهم استاني از جمعیت کشور متعلق 
به  متعلق  آن  کمترین  و  درصد   16/21 با  تهران  استان  به 
استان ایالم با 0/74 درصد است )مرکز آمار ایران، 1390(. اندازۀ 
تراکم نسبی جمعیت در 12 استان )اصفهان، ایالم، بوشهر، 
فارس،  خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان، سیستان، 
کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، یزد( کمتر از اندازۀ 
متوسط متناظر آن در کل کشور بوده و در 18 استان دیگر 
بیانگر عدم وجود عدالت  بیشتر از آن است که به وضوح 
تراکم  اکولوژیکی در حوزۀ  تعادل  توازن و  اکولوژیکی در 

جمعیتی می باشد.

منبع: مرکز آمار ایران، 1390: 37

نقشۀ 1: تراکم جمعیتی در کشور، 1390  

در ارتباط با سیار شاخص ها بویژه استفاده و بهره برداری 
لزوم  بر  بارها  اسالمي  مباني  و  اصول  در  طبیعی،  منابع  از 
رعایت عدالت و انصاف تکیه شده است. در واقع، عادالنه 
نیست که کساني که امروز در این جهان زندگي مي کنند از 
منابع طبیعي و مواهب زیستي که خداوند در زمین قرار داده 
است، به گونه اي استفاده کنند که نسل هاي آتي دچار زیان و 
نقصان گردند. از دیدگاه اسالم انسان باید به گونه اي از منابع 
زیاني  جامعه  افراد  به حقوق  تنها  نه  که  نماید  بهره برداري 
وارد نشود؛ بلکه منافع نسل هاي آتي نیز به مخاطره نیفتند. 
چرا که در غیر این صورت عدالت رعایت نشده است. در 
یَْأُمُر بِالَْعْدِل َو اْلِْحساِن َو إیتاءِ   َ آیۀ 90 سورۀ نحل: »إِنَّ اللَّ
یَعُِظُکْم  الْبَْغِي  َو  الُْمنَْکِر  َو  الَْفْحشاءِ  َعِن  یَنْهی   َو  الُْقْربی   ذِي 
لََعلَُّکْم تََذکَُّروَن« خداوند صراحتًا بر عدل تأکید نموده و مي 
فرماید: »همانا خداوند به عدل و احسان فرمان مي دهد...«. 
در این دیدگاه، هیچ فرد یا گروهي اجازه ندارد به گونه اي 
افتد و  از منابع بهره برداري نماید که رفاه دیگران به خطر 
آسایش آنان دچار اخالل گردد. بدین ترتیب الزم است که 
و  فسیلي  مانند سوخت هاي  تجدیدناپذیر  منابع  از  استفاده 

http://www.tadabbor.org/default.aspx?page=quran&SID=16&AID=90
http://www.tadabbor.org/default.aspx?page=quran&SID=16&AID=90
http://www.tadabbor.org/default.aspx?page=quran&SID=16&AID=90
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منابع معدني که تشکیل مجدد آنها در کره، نیازمند میلیون ها 
با دقت و ظرافت بیشتري صورت گیرد.  سال زمان است، 
مسلمًا در رابطه با منابع تجدیدپذیر نیز استفاده بیش از توان 
به  ظلم  و  منبع  نابودي  منزلۀ  به  منبع  بازتولید  در  طبیعت 

نسل هاي فعلي و آتي است.

جدول 2: مقایسۀ رد پاي اکولوژیک و ظرفیت زیستي در 
چند کشور جهان

منطقهردیف
سرانه 
ردپاي 

اکولوژیک 
)هکتار(

سرانۀ 
ظرفیت 
زیستي 
)هکتار(

میزان 
ذخیرۀ 

اکولوژیک 
)هکتار(

0/6-7/21/2کل جهان1
آسیاي مرکزي و 2

خاورمیانه
3/23/1-1

1/3-7/24/1ایران3
5/00/70/2افغانستان4
1-7/27/1ترکیه5
1-3/10/3عراق6
8/4-9/80/5کویت7
امارات متحده 8

عربي
5/91/1-8/4

0/5-9/00/4هند9
4/4-8/40/4فلسطین اشغالي10

ایاالت متحده 11
امریکا

4/954/4

+1/71/2013کانادا12
5/08/1313/3کنگو13
5/37/1411/2مغولستان14
4/11/2523/7گابون15
4/14/10سومالي16

منبع: برقعی، 1388.

زمین  هکتار   7/2 به  در جهان  فرد  هر  متوسط  طور  به 
که  است  حالي  در  این  دارد.  احتیاج  نیازهایش  رفع  براي 
تأمین 1/2 هکتار زمین  به  قادر  تنها  ظرفیت طبیعي جهان، 
براي هر نفر با توجه به جمعیت موجود است. بدین ترتیب 
این  با کمبودي 30 درصدي در  در حال حاضر کرۀ زمین 

رابطه مواجه است و این کمبود معادل 0/6 هکتار براي هر 
نفر در سطح زمین در نظر گرفته مي شود. مسلمًا با افزایش 
جمعیت و عدم تغییر الگوي مصرف، این رقم در سال هاي 
آتي افزایش خواهد یافت و شکاف میان نیاز به منابع طبیعي 
و ظرفیت طبیعي جهان در تأمین منابع افزایش خواهد یافت.
میزان سرانۀ رد پاي اکولوژیک براي کشور ایران برابر با 
سرانۀ جهاني است، اما ظرفیت طبیعي ایران از سرانۀ جهاني 
است  معنا  بدان  این  است.  هکتار   4/1 معادل  تنها  و  کمتر 
متوسط  به طور  ساکنانش  نیاز  تأمین  براي  ایران  که کشور 
با کمبودي معادل 3/1 هکتار براي هر نفر روبه رو است، 
که با توجه به جمعیت آن، رقمي حدود 90 میلیون هکتار 
زمین خواهد بود. مطالعۀ موردي تهران به عنوان استانی از 
به  نسبت  استان  این  که  می دهد  نشان  اسالمی  کشورهاي 
و  تحول  مراحل  در  بزرگ  جاپایی  کشور  دیگر  استان های 
توسعۀ شهری دارد. به طوری که ماتریس مصرف و کاربري 
اراضی بیانگر این است که استان تهران با جاپاي اکولوژیکی 
معادل 3/79 هکتار براي هر فرد در واقع 1/91 هکتار براي 
هر فرد بار وارده بر محیط پیشتیبانش یعنی کل کشور وارد 
می کند. همچنین در مقایسه با سطح استانی جاپاي هر فرد 
است  معنی  بدین  این  است.  بزرگتر  هکتار   2/39 تهرانی 
توان  از  خود  سهم  از  بیش  برابر   2/5 تهرانی  فرد  هر  که 
و  است  کرده  استفاده  محیط  زیستی  ظرفیت  و  اکولوژیک 
یک نابرابری در سطح استان های کشور به لحاظ اکولوژیکی 

دیده می شود.
کشوري  هر  اقتصادي  رشد  در  منابع  و  معادن  نقش 
انکارناپذیر است. بدون تردید بهره برداری از معادن کشور، 
اقتصادی  توسعۀ  و  در رشد  مهم  و  مثبت  کاماًل  عامل  یک 
حال  در  معدن   3717 کشور  در  حاضر  حال  در  است. 
بهره برداری وجود دارد که از این تعداد در حدود 797 معدن 
مربوط به استخراج سنگ تزئینی می باشد. از این تعداد معدن 
معادن  کل  از  نیمی  از  بیش  یعنی  معدن   1999 حدود  در 
استان اصفهان، یزد، فارس، مرکزی، خراسان  کشور، در 8 
که  دارد  قرار  غربی  و  شرقی  آذربایجان  سمنان،  رضوی، 
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بیانگر نابرابری و عدم توازن در توزیع عدالت اکولوژیکی 
در سطح استان های کشور می باشد )مرکز آمار ایران، 1390: 13(. 
عدالت اقتصادي به منظور از بین بردن فقر مطلق و ایجاد 
توازن و تعادل نسبي بین اقشار جامعه برقرار مي گردد. در 
جامعه اي که عدالت اقتصادي نباشد، رابطۀ محسوس میان 
تالش افراد و میزان درآمد و رفاه وجود نخواهد داشت و 
بهره مندي  و  مناسب  موقعیت هاي  به  دسترسي  با  گروهي 
به  را  منابع  از  توجهي  قابل  بخش  انحصاري،  امتیازات  از 
بین  فاصلۀ  طریق،  بدین  و  داد  خواهند  اختصاص  خود 
اقشار اجتماعي با شتاب روزافزوني بیشتر خواهد شد؛ اما 
وقتي عدالت اقتصادي برقرار باشد، عامل عمدۀ تعیین کنندۀ 
بود  خواهد  افراد  مجدانۀ  و  صادقانه  تالش  رفاه،  و  درآمد 

قرار  همه  اختیار  در  یکسان  فرصت هاي  و  موقعیت ها  و 
خواهد گرفت تا افراد برحسب میزان تالش و پشتکار خود، 
درآمد و رفاه داشته باشند و تفاوت ناشي از این امر، مسئلۀ 

نامقبولي نخواهد بود.
بیانگر  می تواند  انسانی  توسعۀ  شاخص های  بررسی 
به  جامعه  یک  افراد  دسترسي  و  برخورداري  وضعیت 
امکانات آموزشي، فرهنگی و ... باشد. یافته ها نشان می دهد 
به  توجه  با  آموزشی  امکانات  از  برخورداری  لحاظ  به 
این شاخص )جدول 3( عدالت  در  استان های کشور  رتبۀ 
اجتماعی و فرهنگی بین آنها به لحاظ میزان سرمایه گذاری، 
تجهیز امکانات و تجهیزات در این زمینه توجه نشده است. 
کشور  استان های  سطح  در  فرهنگی  امکانات  بررسی 

نمودار 2: تعداد معادن در حال بهره برداری 
کشور در سال 1390  

منبع: مرکز آمار ایران، 1390

نقشۀ 2: سطح بندی استان های کشور 
به لحاظ امکانات فرهنگی، 1390
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بهره مندي  نظر  از  کشور  استان هاي  بین  می دهد  نشان  نیز 
وجود  چشمگیري  تفاوت  فرهنگي  امکانات  و  فضاها  از 
دارد. در این بین، استان تهران بـه عنوان تنها استان بسیار 
توسعه یافته و استان هاي ایالم، بوشهر، چهارمحال و بختیاري، 
و  کهگیلویه  قزوین،  بلوچستان،  و  زنجان، سمنان، سیستان 
بسیار  استان هاي  عنوان  به  هرمزگان  گلستان،  بویراحمد، 

محروم شناخته شده اند. علیرغم اینکه در قالب سیاست هاي 
برنامه هاي پنج سالۀ توسعه، تالش هاي زیادي براي تعدیل 
عدم تعادل هاي توسعۀ منطقه اي در ایران انجام شده است، 
اما توزیع نامتوازن امکانات، خدمات و فعالیت ها و وجود 
در  هم  استان ها  بین  در  هم  توسعه،  شکاف  و  نابرابري ها 
دلمشـغولي هاي  از  یکي  عنـوان  به  همواره  استان ها  درون 

جدول 3: شاخص های توسعۀ انسانی در کشور در سال 1390
امید به استان ها

زندگی
شاخص رتبه

آموزش
شاخص تولید ناخالص رتبه

داخلی سرانه
شاخص رتبه

توسعۀ انسانی
رتبه

-0/743-0/621-0/814-0/810کشور
0/798110/788180/575150/71314آذربایجان شرقی
0/773230/744280/511290/66228آذربایجان غربی

0/787170/772250/546240/69222اردبیل
0/82430/86040/62660/7635اصفهان

0/722290/81390/534260/67927ایالم
0/796130/811110/83110/7883بوشهر
0/83310/89110/72120/8121تهران

0/788150/789170/552210/70020چهارمحال و بختیاری
0/758260/780220/551220/68824خراسان جنوبی
0/788160/801140/570170/71116خراسان رضوی
0/777210/750270/548230/68425خراسان شمالی

0/805100/791160/61290/73012خوزستان
0/792140/796150/580140/71513زنجان
0/82430/87320/65630/7792سمنان

0/718300/620300/454300/58730سیستان و بلوچستان
0/81770/83470/587120/7379فارس
0/82150/806130/62670/7457قزوین

0/81960/86430/559180/72411قم
0/751270/722290/723280/65729کردستان

0/781200/785200/589110/71215کرمان
0/774220/780210/571160/70218کرمانشاه

0/749280/809120/558190/69721کهگیلویه و بویراحمد
0/784190/777230/543250/69223گلستان
0/83220/81980/584130/73510گیالن

0/769240/771260/528270/67926لرستان
0/81280/84860/62580/7556مازندران
0/797120/812100/63450/7438مرکزی

0/762250/772240/595100/70417هرمزگان
0/787170/787190/556200/70119همدان

0/80990/85350/65240/7664یزد

منبع: طیفوری و اکبری، 1392: 41
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سازمان ها و نهادهاي اجتماعي اقتصادي کشور مطرح بوده 
است )عبداهلل  زاده و شریف زاده، 1391: 42(. یافته های شاخص های 
اقتصادی در بین استان های کشور نشان می دهد، استان های 
تهران، اصفهان، مرکزی به عنوان برخوردارترین استان ها و 
استان های ایالم، لرستان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و 
محروم ترین  عنوان  به  بختیاری  و  چهارمحال  و  بویراحمد 
استان ها شناخته شده اند. در تمام استان های محروم کشور 
محصوالت  سرانۀ  اقتصادی،  مشارکت  نرخ  شاخص های 
تولیدی، سرانۀ اعتبارات و بودجه های استان ها برای فعالیت های 
از تأسیسات و تجهیزات  اقتصادی و عمرانی، برخورداری 
بیانگر عدم  پایین ترین میزان خود می باشد که  زیربنایی در 
استان های  بین  در  کالبدی  و  اقتصادی  عدالت  رعایت 
استان های  از  آمار، در هیچ  یک  این  براساس  کشور است. 
کشور نرخ مشارکت اقتصادی به 50 درصد نرسیده است. 
به  مربوط  اقتصادی  مشارکت  نرخ  میزان  باالترین  چنانکه 
میزان  پایین ترین  است.  درصد   47 حدود  با  اردبیل  استان 
به  متعلق  نیز  امسال  تابستان  در  اقتصادی  مشارکت  نرخ 
با 33/4 درصد، کهگیلویه  بلوچستان  و  استان های سیستان 
و بویراحمد با 33/6 درصد و لرستان با 37/2 درصد بوده 
است )مرکز آمار ایران، 1390(. بررسی جایگاه استان های کشور 
می دهد  نشان  اقتصادی  شاخص های  کلیدی ترین  حیث  از 
استان های تهران، اصفهان، خوزستان و خراسان رضوی در 
بوشهر،  تهران، خوزستان،  داخلی،  ناخالص  تولید  شاخص 
اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد در شاخص درآمد ناخالص 

خانوار،  استان های تهران، اصفهان و فارس در شاخص های 
لرستان،  ایالم،  شمالی،  خراسان  استان های  بانکی،  منابع 
خراسان جنوبی و همدان در شاخص های کل بهای کاالها 
و  دارند  قرار  توسعه  باالی  سطوح  در  مصرفی  خدمات  و 
برخورداری  لحاظ  به  کشور  استان های  سایر  با  همچنین 
که  می باشند  زیادی  بسیار  فاصلۀ  دارای  شاخص ها  این  از 
این مسئله از دیدگاه عدالت اقتصادی و اجتماعی در سطح 

استان های کشور باید مدنظر قرار گیرد )جدول 4(.

از  استفاده  با  اسالمی  عدالت  شاخص های  اولویت بندی 
 ANP مدل

اسالمی  عدالت  مؤلفه های  بررسی  پژوهش،  این  هدف 
اجتماعی،  اقتصادی،  اکولوژیکی،  عدالت  چارچوب  در 
که  می دهد  نشان  بررسی ها  می باشد.  فرهنگی  و  کالبدی 
کالبدی،  عدالت  اکولوژیکی،  عدالت  مؤلفه های  لحاظ  به 
فرهنگی  عدالت  و  اقتصادی  عدالت  اجتماعی،  عدالت 
در  دارد.  وجود  عظیمی  شکاف  کشور  استان های  بین  در 
این  اولویت بندی  و  بررسی  به  حاضر  پژوهش  راستا  این 
شاخص ها در راستای ساماندهی میزان نابرابری های موجود 
شاخص های  از  بهره گیری  با  طریق  این  از  تا  می پردازد 
اسالمی به تحقق عدالت اسالمی در هر یک از این مؤلفه ها 
کمک کند. می توان گفت هدف نهایی از اولویت بندی این 
شاخص ها، شناسایی شاخص های بحرانی است که در ایجاد 
نابرابری های منطقه ای و کم رنگ تر شدن عدالت و برابری 

جدول 4: سطح بندی استان های کشور در شاخص های اقتصادی، کالبدی و زیربنایی، صنعتی و بهداشتی و درمانی
استان هامیزان توسعهدرجۀ توسعهسطح توسعه
تهران، البرزخیلی باال0/33 و کمترسطح اول
اصفهان، مازندران، یزد، مرکزی، سمنانباال0/33 تا 0/60سطح دوم
آذربایجان شرقی، فارس، بوشهر، گیالن، خراسان رضوی، قزوینمتوسط0/61 تا 0/70سطح سوم

آذربایجان غربی، زنجان، همدان، کرمان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، هرمزگان، پایین0/71 تا 0/85سطح چهارم
کردستان، لرستان، کرمانشاه، گلستان، ایالم، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه 

و بویراحمدف اردبیل

سیستان و بلوچستانخیلی پایینبیش از 0/86سطح پنجم

منبع: نگارندگان
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در بهره وری یکسان و برابر از آن، در بین استان های کشور 
سهم بیشتری دارند. در این  رابطه معیارها و شاخص هاي 
مختلف اکولوژیکی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
ارتباط  ایجاد  با  که  گونه اي  به  است.  شده  گرفته  نظر  در 
شاخص ها،  و  عناصر  بین  برون گروهي  و  درون گروهي 
نابرابری های منطقه ای  تأثیرات هر یک از عناصر در ایجاد 

در کشور مشخص مي شود )نمودار 3 و 4(.

نمودار 3: ساختار 
تحلیل شبکه       

معیارها و  به همۀ  ماتریس مربوط  مقایسه هاي زوجي و 
خوشه ها با استفاده از مقیاس هاي تعیین ارجحیت یا اهمیت 
در هر قضاوت به وسیلۀ اعداد 1تا 9 مشخص مي گردد. گفتني 
است مقایسۀ زوجي براي کلیۀ معیارها و گزینه ها انجام مي شود. 
در جدول 5 نتایج مقایسه هاي زوجي در مدل شبکه اي 

ANP براي شناخت نابرابری های منطقه ای بر مبنای نارسایی 

در یکی از مؤلفه های عدالت اکولوژیکی، کالبدی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی آمده است. همان گونه که مالحظه مي 
شود، نرخ ناسازگاري قضاوت انجام شده برابر با 0/04252 
است در این روش مقدار ناسازگاري نباید از 1 بیشتر باشد. 
تعداد زیاد قضاوت ها و  با درنظرگرفتن  از خطا  میزان  این 

خطاي ناشي از نظرسنجي پذیرفتني است )جدول 6(.
از طریق مقایسۀ  مطابق جدول )2( وزن نسبي خوشه ها 
ماتریس زوجي به دست آمده است. در ماتریس زوجي نمرۀ 
aij اهمیت نسبي مؤلفه در سطر i با توجه به ستون j را نشان 

مي دهد؛ به عبارتي wi/wj aij= را مشخص مي کند که نمرۀ 
یک نشان دهندۀ اهمیت برابر دو مؤلفه و نمرۀ 9 برابر با اهمیت 
خیلي زیاد i بر مؤلفه j است. سپس مقایسۀ عناصر داخل هر 
خوشه شبیه روش AHP انجام مي گیرد، در گام بعدي وزن 
نسبي عناصر ماتریس محاسبه و در نهایت عناصر جدول نرمال 
مي شوند. با توجه به اینکه برخي عناصر درون خوشه ها ممکن 
است به عناصر سایر خوشه ها وابسته باشند، در این صورت با 
توجه به معیارهاي کنترل ماتریس مقایسه زوجي تشکیل شده و 
عناصر ماتریس دو به دو با هم مقایسه مي شوند و وزن ماتریس 
به دست مي آید و نتیجه وارد سوپرماتریس اولیه مي شود. سوپر 
ماتریس حاصل از تلفیق ماتریس هاي مختلف، سوپر ماتریس 
اولیه است که جمع عناصر هر ستون سوپر ماتریس بیش از 

جدول5: ماتریس مقایسه زوجي و وزن خوشه ها
عدالت عنوان

اکولوژیکی
عدالت 
کالبدی

عدالت 
اقتصادی

عدالت 
اجتماعی

عدالت 
فرهنگی

وزن نهاییوزن نسبی

11/322/261/671/540/3840/134عدالت اکولوژیکی
2/2813/742/971/930/6510/193عدالت کالبدی
1/213/5013/822/680/7230/349عدالت اقتصادی
0/873/943/0913/270/6940/281عدالت اجتماعی
0/692/963/052/2410/5710/165عدالت فرهنگی

منبع: محاسبات نگارندگان
ANP جدول 6: نرخ ناسازگاري مدل شبکه اي

عدالت فرهنگیعدالت اجتماعیعدالت اقتصادیعدالت کالبدیعدالت اکولوژیکیشاخص ها
0/02810/04100/06730/05120/0250نرخ ناسازگاری
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یک است. در مرحلۀ بعد، سوپر ماتریس نرمال مي شود و سوپر 
ماتریس حاصله از آن سوپر ماتریس وزني است. نهایتاً جهت 
همگرا شدن سوپر ماتریس وزني، عناصر موجود در معیارها 
آنقدر به توان مي رسند تا همگرا شوند. در آخرین مرحله با 
توجه به وزن خوشه ها و سوپرماتریس حد وزن عمومي، وزن 
این مرحله جدول  معیارها محاسبه شده است که در  نهایي 
اعداد  بودن  برابر  بر حسب  عمومي  وزن  حد  سوپرماتریس 
عناصر در سطرها ذکر نگردیده و تنها عدد حاصله در جدول 

)7( در قالب وزن نهایی بیان شده است.

جدول 7: وزن نهایي شاخص هاي مورد مطالعۀ عدالت اسالمی
شاخص های 

تحقیق
وزن 
عمومی

وزن 
خوشه ها

وزن نهایی

0/3250/1340/043عدالت اکولوژیکی
0/5470/1930/105عدالت کالبدی
0/8090/3490/282عدالت اقتصادی
0/6370/2810/178عدالت اجتماعی
0/4610/1650/076عدالت فرهنگی

منبع: محاسبات نگارندگان

مي دهد،  نشان  شبکه  تحلیل  مدل  از  حاصل  نتایج 
بیشترین   0/282 مقدار  با  اقتصادی  عدالت  شاخص هاي 
نقش را در نابرابری های منطقه ای در بین استان های کشور 
شکاف  مطالعه  مورد  شاخص های  اغلب  در  که  چرا  دارد، 
عظیمی به لحاظ چگونگی توزیع ثروت و درآمد، گسترش 
عدم  به  منجر  که  دارد  وجود  خانوارها  درآمد  سرانۀ  فقر، 
تحقق عدالت اسالمی در جامعه می شود. بنابراین، از آنجایی 

اقتصادی، ویژگی  ابعاد عدالت، مخصوصًا عدالت  تمام  که 
شاخص  تقوا،  کنار  در  و  است  اسالمی  دولت  مهم  بسیار 
اقتصادی،  عدالت  مفهوم  می رود؛  به شمار  اسالمی  جامعۀ 
اهداف  تحقق  زمینه ساز  و  است  اقتصادی  حقوق  مراعات 
عالیه اسالمی می باشد. معیار عدالت، اهداف عدالت، تقدم 
عدالت بر رشد و توسعه و اینکه کارآیی الزمۀ عدالت است، 
از محورهای مهم مبحث عدالت اقتصادی است که تنها با 
بهبود شاخص ها و مؤلفه های اقتصادی چون توزیع عادالنه 
ثروت و درآمد، کاهش فقر و ... تحقق می یابد. در نتیجه می 
توان گفت:  در جامعه ای که عدالت اقتصادی برقرار نباشد، 
رفاه  و  درآمد  میزان  و  افراد  تالش  میان  محسوس  رابطۀ 
وجود نخواهد داشت و گروهی با دسترسی به موقعیت های 
قابل  بخش  انحصاری،  امتیازات  از  بهره مندی  و  مناسب 
توجهی از منابع را به خود اختصاص خواهند داد و بدین 
روزافزونی  شتاب  با  اجتماعی  اقشار  بین  فاصلۀ  طریق، 
بیشتر خواهد شد، به گونه ای که این شرایط باعث می شود 
این پژوهش  عدالت اجتماعی در جامعه محقق نگردد. در 
هرگاه  که  می دهد  نشان  مختلف  شاخص های  بررسی  نیز 
عدالت اقتصادی در جامعه تحقق پیدا نکرده است، عدالت 
می توان  است.  نشده  محقق  نیز  کالبدی  عدالت  اجتماعی، 
شاخص های  می دهد  نشان   ANP مدل  نهایی  نتایج  گفت: 
عدالت اقتصادی و اجتماعی به ترتیب با 0/282 و 0/178 ، 
عوامل بسیار مهمی در افزایش نابرابری های منطقه ای و عدم 

تحقق عدالت اسالمی در جامعه است.

نمودار 4: ارتباط درون گروهي و برون گروهي بین 
عناصر و شاخص ها
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جدول 8: شاخص های برازش برای مدل ساختاری عدالت اسالمی جهت ساماندهی نابرابری های منطقه ای
برازش قابل قبولمدل  اصالح شدهنام شاخصشاخصها

برازش مطلق

سطح تحت پوشش کای اسکور
نیکویی برازش

نیکویی برازش اصالح شده

0/08
0/93
0/91

بزرگتر از 0/05 درصد
GFI < 90

AGFI < 90

برازش تطبیقی

برازش نرمال نشده
برازش نرمال شده

برازش تطبیقی
برازش افزایش

0/94
0/97
0/88
0/86

NNFI < 90
NFI < 90
GFI < 90
IFI < 90

برازش تقلیلیافته

شاخص برازش نرمال تقلیل یافته
ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد

کای اسکور نرمال شده به درجۀ آزادی

0/87
0/051
1/31

باالتر از 50 درصد
RMSEA کمتر از 10 درصد

1 تا3

منبع: محاسبات نگارندگان.

نمودار 5: الگوی تحلیلی همبستگی متغیرها در 
حالت معناداری
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الگوی عدالت اسالمی در حالت اعداد معنی داری
در این بخش از تحقیق الگوهای عدالت اسالمی )عدالت 
اکولوژیکی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( در حالت 

معنی داری اجرا شده است. 
پارامترهای  به  مربوط  معنی داری  اعداد  بیانگر  یافته های 
عدالت اسالمی )اعم از بار عاملی و خطاهای آن( و همبستگی 
کالبدی،  عدالت  اکولوژیکی،  عدالت  مکنون  متغیر  پنج  بین 
عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی و عدالت فرهنگی معنی دار 
شده است، زیرا اعداد معنی داری آنها از 1/96 بزرگتر است. 
معیارهای شاخص نیکویی برازش برابر 0/81 بوده است که 
چون کمتر از یک بوده است، مدل مربوط از برازش خوبی 

برخوردار است )نمودار 5(.
نشان  ساختاری  معادالت  مدلسازی  تحلیلی  یافته های 
می دهد مؤلفه های عدالت اقتصادی در مناطق مختلف کشور 
بسیار متفاوت می باشد و همواره شهرهای بزرگ که دارای 
امکانات بیشتری هستند و همچنین به لحاظ سیاسی ـ اداری 
جزء مراکز استان ها محسوب می شوند شاخص های درآمد 
سرانه خانوارها، میزان بودجه و اعتبارات دولتی، بهره وری 
بسیار  نقاط وضعیت  به سایر  نسبت  تولید  در  مؤثر  عوامل 
مطلوب تری دارند و به همین جهت نابرابری اقتصادی در 
مناطق کشور بسیار چشمگیر است و منجر به نابرابری های 

اکولوژیکی، اجتماعی، کالبدی می شود.

نمودار 6: الگوی تحلیلی تأثیرگذاری 
مؤلفه های اسالمی در متغیرها در حالت 

معناداری
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بر اساس برآورد ضرایب استانداردشدۀ مدل ساختاری 
تحقیق و سطح معناداری )0/079 =( است که بیانگر تأثیرات 
عوامل اقتصادی بر روی نابرابری های منطقه ای در کشور با 
ضریب مستقیم و مثبت 0/86 )9/51( است. می توان گفت 
این نابرابری ها ناشی از عدم رعایت تعادل و توازن در کشور 
است و عدم توازن در منابع، فعالیت ها، امکانات، جمعیت، 
جمله  از  جمعیتی  نقاط  برخی  در  انباشتگی  یا  و  خدمات 
کالنشهرها قابل مشاهده است و با عدالت اسالمی و توزیع 
عادالنۀ خدمات و امکانات در تناقض است و منجر به زیر 
سؤال رفتن عدالت اجتماعی می گردد. در این راستا، همچنین 
توجه به عدالت اجتماعی در جهت تأمین ضروریات زندگی 
فرد عادی از جمله تأمین مسکن، آموزش و پرورش کودکان 
بسیار  تفاوت  که  می دهد  نشان  خانواده  بهداشت  تأمین  و 

زیادی بین اعالم برنامه ها و اجرای آنها وجود دارد. 
هرگاه تضادی بین هزینۀ ارتقای اجتماعی از یک سو و 
تشویق و ترغیب به اصطالح میزان رشد اقتصادی از سوی 
با میزان رشد  دیگر به وجود آمده است، ترجیح در رابطه 
اعمال گردیده و وجوه تخصیص یافته برای عدالت به شدت 
کاهش یافته است. تنها نظامی که بین هدف عدالت اجتماعی 
و توسعۀ اقتصادی توازن برقرار می نماید، نظام اسالمی است. 
تاریخ اقتصادی بسیاری از کشورهای سرمایه داری نشان 
می دهد که همواره بین گروه های کارگری در تمامی کشورها 
عادی  فرد  و  است  داشته  وجود  ناسازگاری  و  کشمکش 
تحت سیطره این نظام در سال ها قبل، پس از یک مبارزه تلخ 
طوالنی، توانسته است ثمره ای از توسعۀ اقتصادی را به دست 
آورد، در حالی که در دین اسالم رعایت حقوق تمامی افراد 

اعم از فقیر و غنی در نظر گرفته شده است. 
تمام طبقات و اقشار جامعه و کارکرد و نقش آنها در جامعه 
رویکردی،  چنین  با  است  ارزش  با  و  مهم  کوچک  هرچند 
در زمینۀ عدالت اقتصادی )توزیع عادالنه درآمد و ثروت در 
جامعه و ..(، عدالت اجتماعی، اکولوژیکی، کالبدی و فرهنگی 
باید دید اسالمی جهت کاهش نابرابری های منطقه ای مدنظر 

قرار گیرد.

در ادامه با به دست آوردن مدل اندازه گیري با استفاده از 
β و استفاده از آزمون T به منظور شناخت  γ و  ضرایب 
هرچه بهتر روابط عّلي و نحوۀ تأثیرگذاري عدالت اسالمی 
کالبدی،  اکولوژیکی،  مؤلفه های  و  ساماندهی شاخص ها  در 
اقتصادی، فرهنگی از مدل سازی معادالت ساختاری استفاده 

گردید. 
نتایج و یافته هاي حاصل از تحلیل در مدل  نمودار )6( 
ساختاري مربوط به فرضیه هاي پژوهش را نشان مي دهند که 
با بکارگیری  نابرابری های منطقه ای در کشور  بیانگر تعدیل 
عدالت  شاخص های  از  یک  هر  در  اسالمی  مؤلفه های 
اکولوژیکی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد.

نتیجه گیری و ارائۀ راهبردها
آن  سراسر  در  نابرابری  که  است  جهانی  امروز  جهان 
قابل مشاهده است. هرچند تالش عمومی برنامه ریزی های 
اجتماعی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی در پی 
کاهش این نابرابری ها است، اما حرکت تاریخی توسعه، به 
نابرابری ها  گسترش  به سوی  همواره  ثروت،  افزایش  رغم 
نابرابری در تبلور خارجی خود، تمرکز را  بوده است. این 
گوناگون  اشکال  این  می دهد.  نشان  گوناگون  اشکال  در 
اقتصادی،  اکولوژیکی،  از مؤلفه های  نابرابری ها در هر یک 
اجتماعی، کالبدی و فرهنگی به چشم می خورد به گونه ای 
برابری  از  مؤلفه ها  این  از  کدام  هیچ  در  کشور  مناطق  که 
نمی باشند  برخوردار  خدمات  و  امکانات  عادالنۀ  توزیع  و 
نابرابری های  ایجاد  در  مؤلفه ها  این  از  کدام  هر  تأثیرات  و 

منطقه ای در کشور بسیار آشکار است. 
بر این اساس به طور مثال، عدالت اقتصادي در عرصه هاي 
تولید، توزیع، مصرف، و فرصت ها و خدمات دولت ظهور 
و  برابري  فرصت ها  توزیع  در  عدالت  معیار  مي کند.  پیدا 
مساوات و در توزیع کارکردي، استحقاقي سهمي است که 
با تراضي به دست مي آید. معیار عدالت در رعایت حقوق 
که  معنا  بدین  است؛  کفافي  حّد  ـ  استحقاقي  نیازمندان، 
معیار  شود.  تأمین  باید  نیازمندان  براي  زندگي  کفاف  حّد 
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واجب(  )نفقات  بستگان  مالي  حقوق  پرداخت  در  عدالت 
زندگي  امکانات  که  معنا  بدین  است؛  اعتدالي  استحقاقي 
در حّد شئون عرفي آنها باید تأمین شود. معیار عدالت در 
تولید و سرمایه گذاري کارایي، بهره وري، و عدم اسراف در 
بهره گیري از عوامل تولید است. به ترتیب، براي کاربردهاي 
فوق، شاخص هاي: برابري، قیمت بازاري، حدکفاف، اعتدال 
ترکیبي  شاخص  سنجش  براي  اسراف  و  بهره وري  عرفي، 
چارچوب  در  موارد  این  همۀ  که  مي شود  پیشنهاد  عدالت 
عدالت اسالمی و تحقق آمایش سرزمینی و توزیع عادالنه 

خدمات و امکانات می باشد. 
اولویت سنجی  پژوهش،  این  از  هدف  اساس،  این  بر 
شاخص های عدالت اسالمی ایرانی در تحقق آمایش سرزمین 
و توسعۀ متعادل در ایران است. بررسی عدالت اکولوژیکی 
بر اساس شاخص تراکم جمعیت نشان می دهد، اندازۀ تراکم 
اندازۀ متوسط متناظر  از  نسبی جمعیت در 12 استان کمتر 
آن  از  بیشتر  دیگر  استان   18 در  و  بوده  کشور  کل  در  آن 
است که به وضوح بیانگر عدم وجود عدالت اکولوژیکی در 
توازن و تعادل اکولوژیکی در حوزۀ تراکم جمعیتی می باشد. 
ایران  کشور  براي  اکولوژیک  ردپاي  سرانۀ  میزان  همچنین 
برابر با سرانۀ جهاني است، اما ظرفیت طبیعي ایران از سرانۀ 

جهاني کمتر و تنها معادل 4/1 هکتار است. 
نیاز  تأمین  براي  ایران  کشور  که  است  معنا  بدان  این 
ساکنانش به طور متوسط با کمبودي معادل 3/1 هکتار براي 
هر نفر روبه رو است و این عامل خود زمینه ساز نابرابری 
و عدم رعایت عدالت اکولوژیکی در مناطق کشور می باشد. 
همچنانکه این رویکرد در نحوۀ بهره گیری از منابع کشور به 

صورت ناعادالنه کاماًل صادق است. 
از آنجایی که نقش معادن و منابع در رشد اقتصادي هر 
کشوري انکارناپذیر است و در حال حاضر در کشور 3717 
معدن در حال بهره برداری وجود دارد که از این تعداد در 
حدود 797 معدن مربوط به استخراج سنگ تزئینی می باشد. 
اما از این تعداد معدن در حدود 1999 معدن یعنی بیش از 
نیمی از کل معادن کشور، در 8 استان اصفهان، یزد، فارس، 

مرکزی، خراسان رضوی، سمنان، آذربایجان شرقی و غربی 
قرار دارد و مابقی استان ها سهم ناچیزی در این زمینه دارند. 
همچنین به لحاظ برخورداری از امکانات آموزشی با توجه 
به رتبه استان های کشور در این شاخص، عدالت اجتماعی 
تجهیز  سرمایه گذاری،  میزان  لحاظ  به  آنها  بین  فرهنگی  و 

امکانات و تجهیزات در این زمینه توجه نشده است. 
بررسی امکانات فرهنگی در سطح استان های کشور نیز 
نشان می دهد بین استان هاي کشور از نظر بهره مندي از فضاها 
و امکانات فرهنگي تفاوت چشمگیري وجود دارد. در این 
توسعه یافته  بسیار  اسـتان  تنها  عنوان  به  تهران  استان  بین، 
ایالم، بوشهر، چهارمحال و بختیاري، زنجان،  استان هاي  و 
سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، 
گلستان، هرمزگان به عنوان استان هاي بسیار محروم شناخته 
اقتصادی  مشارکت  نرخ  میزان  باالترین  همچنین  شده اند. 

مربوط به استان اردبیل با حدود 47 درصد است. 
تابستان  در  اقتصادی  مشارکت  نرخ  میزان  پایین ترین 
امسال نیز متعلق به استان های سیستان و بلوچستان با 33/4 
با  با 33/6 درصد و لرستان  درصد، کهگیلویه و بویراحمد 

37/2 درصد بوده است. 
لحاظ  به  کشور  مناطق  بین  گفت  می توان  مجموع  در 
و  کالبدی  اجتماعی،  اقتصادی،  اکولوژیکی،  مؤلفه های 

فرهنگی نابرابری و شکاف گسترده ای وجود دارد. 
در این ارتباط نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه نشان 
 0/282 مقدار  با  اقتصادی  عدالت  شاخص هاي  مي دهد، 
بیشترین نقش را در نابرابری های منطقه ای در بین استان های 
مطالعه  مورد  شاخص های  اغلب  در  که  چرا  دارد  کشور 
به لحاظ چگونگی توزیع ثروت و درآمد،  شکاف عظیمی 
گسترش فقر، سرانۀ درآمد خانوارها وجود دارد که منجر به 

عدم تحقق عدالت اسالمی در جامعه می شود. 
بنابراین، بر اساس نتایج نهایی مدل ANP شاخص های 
با وزن های 0/282  به ترتیب  اقتصادی و اجتماعی  عدالت 
نابرابری های  افزایش  در  مهمی  بسیار  عوامل    ،0/178 و 
است.  جامعه  در  اسالمی  عدالت  تحقق  عدم  و  منطقه ای 
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ساختاری  معادالت  مدل سازی  تحلیلی  یافته های  همچنین 
نشان می دهد مؤلفه های عدالت اقتصادی در مناطق مختلف 
بزرگ  شهرهای  همواره  و  می باشد  متفاوت  بسیار  کشور 
لحاظ  به  همچنین  و  هستند  بیشتری  امکانات  دارای  که 
می شوند  محسوب  استان ها  مراکز  جزء  اداری  ـ  سیاسی 
شاخص های درآمد سرانۀ خانوارها، میزان بودجه و اعتبارات 
دولتی، بهره وری عوامل مؤثر در تولید نسبت به سایر نقاط 
وضعیت بسیار مطلوب تری دارند و به همین جهت نابرابری 
اقتصادی در مناطق کشور بسیار چشمگیر است و منجر به 
نابرابری های اکولوژیکی، اجتماعی، کالبدی می شود. آنجا که 
دولت اسالمي وسیله اي براي هدایت جامعه به سوي کمال 
سیاست هاي  و  ترتیبات  تنظیم  در  است  الزم  است،   نهایي 
اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی جامعه، رعایت مصالح 
واقعي مترتب بر این دخالت ها را مورد توجه قرار دهد. در 

این راستا پیشنهادهای زیر ارائه می گردد:
اصول  و  معیارها  با  سرزمینی  آمایش  برنامه های  تدوین   -
عدالت اسالمی جهت تحقق برابری و عدالت سرزمینی و از 

بین بردن نابرابری های منطقه ای در کشور؛
پتانسیل های  و  ظرفیت ها  روی  بر  برابر  گذاری  سرمایه   -
به اصل توسعۀ  مناطق کشور و همچنین توجه  موجود در 
پایدار در جهت نحوۀ بهره برداری از معادن و ظرفیت های 
آنها به گونه ای که منابع  منابع طبیعی و معدنی موجود در 

جهت نسل های آینده نیز باقی بماند؛
تحقق  زمینه ساز  که  اقتصادی  عدالت  برقراری  به  توجه   -
پذیری عدالت اجتماعی، کالبدی و اکولوژیکی نیز می باشد. 
در این راستا توجه بر جایگزینی رقابت سالم به جای رقابت 
کامل در بازار اقتصادی، تقویت ساز و کارهای مشارکت و 
تقویت اقتصاد بدون سود بسیار کارگشا می باشد و منجر به 

تحقق عدالت اقتصادی می گردد. 
- رعایت اصول آمایش سرزمین از جمله گسترش عدالت 
اجتماعی و تعادل های منطقه ای، افزایش کارآیی و بازدهی 
اقتصادی، حفاظت محیط زیست، صیانت از منابع طبیعی در 

تمام برنامه ها و سیاست های تعدیل نابرابری های منطقه ای.
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