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 مقدمه
عدالت در ادبیات اقتصادی به معدای مراعات حقوق اقتصادی در حوزۀ رفتارها و روابط اقتصادی 

 (   290: 1901است )حاتمی و رحمانی، 
اند که ونی را ارائه کرد در زمیدۀ کارامدی نظا  نیز اندیشمددان این حوز  رویکردهای گوناگ

 :اندتحت عداوین ذیل قابل تلخیص
توفیقاات  »نظریۀ توفیق که براساس آن هر نهاد یا سازمانی برای بررسای کارامادی خاود     -
: 1901 است )رضوانی،« اهداف»آن را ارزیابی کدد  مدظور از توفیقات نهایی، رسیدن به « نهایی
100-101   ) 
بر قدرت تهیۀ ، کارامدی مبتدی«توفیق»ین نظریه برخالف نظریۀ وار که طبق انظریۀ نظا  -

: 1901ورودی، چگونگی سازماندهی خروجی و حفظ استقرار در تعااد  نظاا  اسات )رضاوانی،     
100-101   ) 
تاوان کاراماد دانسات کاه     نظریۀ رضایت که بر این اساس یک حکومت را در صورتی مای  -

 (  101-100: 1901ی کدد )رضوانی، ی راضخوبرابهعداصر مؤثر در بقای خود 
نظریۀ نسبیت که براساس این نظریه مبدای واحد و اصیلی بارای مفهاو  و میازان کارامادی      -

رو کارامدی است  ازاین« ارزیاب»ها در میزان کارامدی، بیان دیدگا  وجود ندارد و بسیاری از ارزیابی
 (  101-100: 1901)رضوانی،  است که محاسبۀ آن چددان آسان نیست« ارزشی»یک مسئله 

 نظریۀ انجا  تکلیف -
 نظریۀ میزان اثرگذاری در روند امور  –
 جویی نظریۀ عدالت -
تر( از )معقو  تردرستی که مطابق این نظریه در واقع هر عاملی که افعا  عملیذاتنظریۀ  –

 1 او صادر شود، کارامدتر است 
یی ادارۀ هار کشاور توساط مادیران و کاارگزاران      قابلیت و تواناا  انگریبکارامدی در حقیقت 

ی پ درمددی مرد  را های دولت و کسب حداکثر رضایتشایستۀ آن است و ایفای بهیدۀ کارویژ 
 ( 11: 1901دارد )اخوان کاظمی، 

همراستا با مطالعۀ عدالت اقتصادی، کارایی اقتصادی نیز که به تحقق کارامدی نظاا  مدجار   
آورد و باه رشاد و توساعۀ اقتصاادی     مین عدالت اقتصادی را فاراهم مای  های تأشود و زمیدهمی
 شود انجامد نیز در چارچوب موضوع مطروحه بررسی میمی

از  کاه یطاور باه ی سازمان اسات،  هایخروجو  هایورودمدظور از کارایی میزان ارتباه بین 
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اسات بارای    رذکا (  شاایان  129: 1900آیاد )ورناون،    دستبهحداقل ورودی حداکثر خروجی 
 نیعبرقراری عدالت اقتصادی الز  است رفع نیازهای اساسی مرد  و تحقق سطحی از رفا  و در 

 ( Ovehanson , 2004: 362;, DION, 2007:329قرار گیرد ) مدنظرکارایی اقتصادی  حا 
همچدین شاید بتوان گفت اقتصادی که نتواند به رشد معقولی دست یابد، از برآوردن دیگار  

های تفوق اقتصادی، همچون امدیت، ثبات، توزیع مدصفانه، اشاتاا  کامال، افازایش رفاا      مالک
 ( 02 :1900اجتماعی و     نیز ناتوان است )رنانی، 

سؤا  اصلی پژوهش حاضر بدین شرح قابل طرح است کاه در مباانی نظاری موجاد قاانون      
طرفای،  یان سه نسابت بای  اساسی جمهوری اسالمی ایران عدالت اقتصادی و کارامدی نظا  از م

رو فرضیۀ اصلی مقاله نیاز  کددد؟ ازاینتقابل و هماهدگی چه موضعی نسبت به یکدیگر اتخاذ می
ترتیب قابل تلخیص است که در مبانی نظری موجد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایاران  بدین

تطبیاق بار    عدالت اقتصادی و کارامدی نظا  نسبت هماهدگ و فعا  نسبت به یکدیگر )و قابال 
  دددکیم اتخاذدر حوزۀ کارامدی(  شد ارائهنظریات  

ی توصیفی و با استفاد  از اباراز  حدود تاای و روش اکتشافی و بحث حاضر به شیوۀ کتابخانه
تحلیل محتوا در چارچوب قانون اساسی جمهوری اساالمی ایاران و قاوانین و مقاررات اجرایای      

 پردازد ه میمرتبط به بررسی و تحلیل موضوع مطروح
 

عدددالت اقتصددادی در پرتددو کارامدددی در قددانون اساسددی جمهددوری  
 اسالمی ایران

در راستای تشریح موضوع مطروحه در قانون اساسی جمهوری اساالمی ایاران در پرتاو مشاروح     
هاای نظاا    قاانون اساسای یکای از پایاه     2مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسای، اصال   

پاذیری و تحقاق قساط و عاد  دانساته      ستمگری و ستمکشی و سلطهاسالمی را نفی هر گونه 
ای اقتصادی و اجتماعی اسات  یک پایۀ دیگر که پایه"است  مطابق با مشروح مذاکرات این اصل 

یعدای   باشاد یم« قسط و عد  اجتماعی و اقتصادی و نفی کامل هرگونه ستمگری و ستمکشی»
خاواهیم  در تما  شئون برقرار است و ما مای در نظا  اسالمی قسط و عد  اجتماعی و اقتصادی 

ها زیار باار   قسط و عد  در سراسر جامعه حکمفرما شود و انسان دکهیااین نظا  را بیاوریم برای 
)صاورت مشاروح ماذاکرات مجلاس     "«ال تظلماون و ال تظلماون  »ستمگری و ستمکشی نروند  

 (   290: 1، ج 1901بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
مدظور نیال  قانون اساسی موظف است به 9اصل  0دولت جمهوری اسالمی ایران مطابق بدد 

هاای ماادی و   به هدف رفع تبعیاات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه بارای هماه، در تماا  زمیداه    
ریزی این اصل دولت باید پی 12بدد  موجب بهبرد  همچدین  کاربهمعدوی همۀ امکانات خود را 
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و رفاع فقار و برطارف     رفاا  مدظور ایجااد  ضوابط اسالمی به طبق برعادالنه  ادی صحیح واقتص
های تاذیه و مسکن و کار و بهداشات و تعمایم بیماه را در    محرومیت در زمیده نوع هرساختن 

سرلوحۀ اعما  خود قرار دهد  رسیدن به خودکفایی در علاو  و فداون و صادعت و کشااورزی و     
اصل مذکور از جمله تکالیف دولات احصاا شاد  اسات       19نیز در بدد  دهایاامور نظامی و ماندد 

ریازی  سازد که هدف دولت رفع فقر و پای ی روشن میخوببهترتیب این اصل قانون اساسی بدین
تأمین خودکفایی و ایجاد رفا  کاه   دنبا بهدولت باید  همزمان واقتصادی صحیح و عادالنه است 

 ، باشد ندشویممحقق از مسیر کارامدی اقتصادی 
قانون اساسی نیز که ضوابط اقتصادی حاکم بر راهبردهای کاالن اقتصاادی    19بررسی اصل 

ی عدالت اقتصادی و کارامدی در قانون دگیتددرهمزند، بیانگر جمهوری اسالمی ایران را رقم می
ر و کان کاردن فقا   اساسی است  در اصل مذکور بر تاأمین اساتقال  اقتصاادی جامعاه و ریشاه     

محرومیت و نیز تأمین نیازهای اساسی انسان ماندد مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشات، درماان،   
آموزش و پرورش و امکانات الز  برای تشکیل خانواد  برای همه تأکید و تصریح شد  اسات  در  

نیاز جامعه به مساکن یاک نیااز طبیعای     »زمیده خبرگان قانون اساسی نیز اذعان دارند که:  نیا
اسکان که این یک  عدوانبهملک یا  عدوانبهواگذاری و  عدوانبهه دولت باید رفع کدد، یا است ک

حق طبیعی است و دولت موظف است برای آرا  کردن مرد  در نظا  اجتماعی خودش این حق 
)صورت مشروح ماذاکرات مجلاس بررسای نهاایی قاانون اساسای جمهاوری        « را به مرد  بدهد
رو تاأمین نیازهاای طبیعای مانداد مساکن در جامعاه       (  ازایان 401: 1، ج 1901اسالمی ایران، 

ی هاا بحاران شاود کاه باه رفاع     ی مرد  در نظا  اجتماعی تلقای مای  سازآرا مدظور راهکاری به
تواند افزایش رضایت مرد  و دستیابی نظا  به اهداف خاود را    این مسئله میدانجامیمکارامدی 

   آورد ارماان بهتسهیل کدد و اجرای عدالت را در جامعه در چارچوب نظریات رضایت و توفیق 
ی هاا داه یزمشود، خبرگان قانون اساسی در بدو تدوین ایان قاانون نیاز    چدانکه مالحظه می

 اند:قرار داد  توجه موردمدجر به کارامدسازی اقتصاد و تأمین عدالت اقتصادی را 
 باا کلیاۀ ماوازین شارعی مدطباق      ما موظفیم قانون اساسی را طوری تدظیم کدیم کاه اوالا »

کلای   عبارتبهۀ اقتصاد بشود و جانبهمهباشد، ثانیاا رافع نیازهای جامعه هم باشد و موجب رشد 
)صورت مشاروح ماذاکرات مجلاس    « یک اصل یا اصو  مترقی از برای پیشرفت ملت بود  باشد

این امکان وجود دارد (  1110: 9، ج 1901بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
مبداایی جهات تادوین     عداوان باه هاای حکاومتی عادالت    که در برخی مکاتب اقتصادی یا نظا 

مبدایی در کداار مباانی    عدوانبهها تلقی نشود، اما در نظا  ایران قسط و عد  اجتماعی سیاست
 اند: زمیده مقرر داشته نیادیگر لحاظ شد  است؛ چدانکه خبرگان قانون اساسی نیز در 

عدوان مبداایی  کدد یعدی بهعدوان یک پایۀ مهم نگا  میمکتب به قسط و عد  اجتماعی به»
 دجاا یادهاد در  و یک وقت است این مقدار را اهمیت و بها نمای  کددیمدر کدار مبانی دیگر نگا  
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 ی گونااگون هاا نظاا  عدوان یک مبدا برای نظم ایم در نظا  جمهوری اسالمی این بعد بهخواسته
)صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسای نهاایی قاانون اساسای جمهاوری اساالمی        «داد  شود

رو عدالت در کدار اهادافی مانداد کارامادی اقتصاادی، برقاراری      (  ازاین212: 1، ج 1901ایران، 
 امدیت و     لحاظ خواهد شد و این امر ناشی از رویکرد مکتبی نظا  است 

ی آشاکار شاد    اگساترد  بسایار   صاورت به« اقتصاددانان اسالمی»در ادبیات معاصر ماندد ادبیات 
است که ادعایی که مکرراا صورت گرفته، این است که نظا  اقتصاد اسالمی به درجۀ باالتری از عادالت  

 ( Kuran, 1989: 171) ابدییمی کاپیتالیست یا سوسیالیست دست هاستمیساقتصادی نسبت به 
مثبات و   ایدالت باا امدیات و اساتقال  اقتصاادی، رابطاه     باید توجه داشت که رابطۀ بین ع

مستقیم است؛ یعدی تحکایم و تقویات عادالت موجاب افازایش ضاریب امدیات فاردی و رفاا           
(  در واقع عادالت بارای یاک    09: 1900اجتماعی و در نتیجه تحقق استقال  است )سرآبادانی، 

 ( clark, 2006: 3اقتصاد با سازماندهی خوب اساسی است )
ماناد  باروز اغتشاشاات سیاسای، اجتمااعی، اقتصاادی و     اماری        ای فقیر و عقبجامعه در
ی اجتماعی دیار یاا زود دولات را باه مداخلاه در      هایناهدجاراست و ضریب رشد  ریناپذاجتداب

 تأمین نیازهای اساسی مرد  ناگزیر خواهد ساخت 
موفقیت آن را پشت سر بگذارند،  یابی باید باهایی که کشورها در مسیر توسعهیکی از بحران

ای کاه سرشاار از   ی از توزیع ناعادالنۀ مدابع اقتصادی، فیزیکی، انسانی و     است  در جامعاه ناش
های مختلف است، اگر نظامی خدمات خاود را عادالناه باین هماۀ مارد       تدوع طبقاتی و شکاف

(  همچداین بارای   40: 1909توزیع نکدد، به بحران توزیع دچار خواهاد شاد )اخاوان کااظمی،     
ساالر به چارچوب توزیع عادالنه نیز نیاز اسات  های اقتصادی در کدار حکومت مرد پایداری نظا 

زمیده مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی جمهاوری   نیا در(  90: 1901)دادگر و رحمانی، 
تی بین مرد  بشاود  خواهیم یک تعدیل ثروما امروز می طورنیهم»دارد: اسالمی ایران مقرر می

)صاورت مشاروح   « هایی به نفاع مستااعفان ایجااد شاود    یعدی برای ثروتمددان یک محدودیت
(  از فراز 000: 2 ج، 1901مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 

  عدالت توزیعی قابل برداشت است« تعدیل ثروت»عبارت  خصوصبه ادشد ی
وزیع ناعادالنۀ درآمد عامال کمباود مصارف اسات کاه باه ایجااد بحاران         ت میدانیمچدانکه 

قانون اساسی نیز باه   19(  مشروح مذاکرات اصل 141: 1909)نمازی،  شودیماقتصادی مدتهی 
در ایدجا سه ضابطه سبب شد  اسات کاه ایان بدادهای پاایین      »این نکته اشار  کرد  است که: 

کاردن فقار اسات، ساو  بارآوردن       کان شاه یرکای  تدظیم شود یکی استقال  اقتصادی است و ی
)صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قاانون اساسای جمهاوری    « نیازهای انسان است

هاای اقتصاادی   (  سه ضابطۀ مذکور بیانگر لزو  تحقق حداقل1110: 9، ج 1901اسالمی ایران، 
 کددد یکدیگر تأمین می کدار دراست که عدالت اقتصادی و کارامدی نظا  را 
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اگار قاانون عاد  اقتصاادی اساال  اجارا بشاود،        »براساس مشروح مذاکرات قانون اساسای  
 درحاا  کددد و هماه  پیدا می استقال نخواهد بود  همه  دستیتهدر جامعۀ ما فقیر و  کسچیه

)صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اساالمی  « باشددیمرفا  
ی ضعیف و حکومات فقیار باه مشاکالت تروریاز ،      هاسازمان(   فقر، 1199: 9 ج، 1901ایران، 

 ( Mawdsley, 2007: 491شود )ثباتی و درگیری مدتهی میبیماری، داروها، مهاجرت، بی
کددد: افازایش کاارایی و بهباود عادالت )مدکیاو،      ها به دو دلیل در اقتصاد مداخله میدولت

اسالمی ایران و سایر قوانین و مقررات موضوعه در مباحثی (  در قانون اساسی جمهوری 0 :1900
ماندد تأمین اجتماعی، عدالت توزیعی و    امکان چدین مداخالتی به دولت اعطا شد  که کارامدی 

ادعا کرد مباحث  توانیمیی نظیر عدالت و کارایی است  در واقع هالفهؤمنظا  نیز حاصل برقراری 
«  کاالی عمومی»شداختی در میان مرد  جامعه سازگاری روانپیشین حاصل این مطلب است که 

که موجب صمیمیت و شادمانی واحساس تعلق و احترا  متقابال میاان مارد      دشویممحسوب 
  این کاالی عمومی با ایجاد سالمت روحی و گسترش حس همکاری، بسایاری از  شودیمجامعه 
افزاید  در جامعۀ بسایار ناابرابر، تدهاا    ه میکاهد و بر کارایی کل جامعهای اجتماعی را میهزیده

(  بدابراین چدانکه ادعا شد ، 01: 1900)رنانی،  شودیم دیتولمقدار اندکی از این کاالی عمومی، 
 ( Hodgespersell, 1997:150اند )جامعۀ مدنی و عدالت اجتماعی به یکدیگر وابسته

ی هاا لفاه ؤمبت عادالت و  مشروح مذاکرات مجلس شاورای اساالمی در رماورد تدظایم نسا     
 دارد:  ، اذعان میاندشد لحاظ  همراستاکارامدی اقتصادی که در قانون اساسی درکدار یکدیگر و 

در واقع اقدامات ماالی دولات بایاد چداان تدظایم شاود کاه اقتصااد ملای در نقطاۀ           »
)صاورت مشاروح ماذاکرات مجلاس     « برسد تعاد  بهتری از حیث کارایی و عدالت مداسب
 ( 144جلسۀ  :1900اسالمی،  شورای

، کداد یما عمل  خود به، وجود سیستم عدالت سالم که تحت یک فرایدد با احترا  قتیدرحق
مدظور (  قاعدۀ اقتصادی قابل ارائه بهLorizio & Gurrieri, 2014: 107) دهدیمکارایی را افزایش 

که یک اصل بالقو   شودیمحصو  هماهدگی مذکور در سطوح اجرایی در این چارچوب تلخیص 
تاییرات ایجاد شود، چراکه پس از ارتقای کارایی،  دهدیمهیکس( اجاز  -پارتو )یا کارایی کلدور

 .(Michelbach, 2011: 26) الز  است برندگان قادر باشدد نسبت به بازندگان جبران کددد
 

عدددالت اقتصددادی در پرتددو کارامدددی در قددوانیم مویددوع  جمهددوری 
 اسالمی ایران

ۀ قاو ترین تفاسیر اجرایی قانون اساسی پاس از مشاروح ماذاکرات    نین عادی از جمله مبداییقوا
اصو  متعدد قانون اساسی نیز تفصیل آن اصال را باه قاانون     چراکه، شوندیممحسوب  مؤسس
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  مطالعۀ مباانی نظاری عادالت اقتصاادی و     اندد عادی مصوب مجلس شورای اسالمی محو  کر
: ساازد یما ها مواجه جمهوری اسالمی ایران ما را با دو دسته از مؤلفه کارامدی در قانون اساسی

 ی عدالت اجتماعی هامؤلفههای عدالت اقتصادی و مؤلفه
عدالت در مفهو  اجتماعی به معدای سهیم شادن در مداافع اجتمااعی اسات و بار مبداای       

 آنچهلت اقتصادی به ی عداهامؤلفه کهیحال(، درBagheri, 2014: 117) شودیموضع  ایعادالنه
ی عدالت اجتماعی در صورت محقاق شادن عادالت    هالفهؤم، معطوف است  داردیمفرد دریافت 

خواهدد آورد؛ عدالت اجتماعی در اولین نگا  مشتمل بر مدابعی  ارماان بهاقتصادی را نیز با خود 
سترسای در  ی آموزشی، مشاغل، تأمین اجتماعی و     اسات کاه از بعاد امکاان د    هافرصتچون 

ی عدالت اجتمااعی و عادالت اقتصاادی کاه برقاراری      هامؤلفهبیشتر موارد محل توجه هستدد  
ۀ کدداد نیتاأم هاای برقاراری عادالت اقتصاادی     مدزلۀ را سازند، بهعدالت اقتصادی را محقق می

کارامدی اقتصاادی   کددد نیتامهمزمان با عوامل  صورتبهها کارامدی نظا  هستدد؛ این مؤلفه
کدداد و در برخای مواقاع حادود و ثااور      شوند و نتایج کارکردی ایجااد مای  نیز وارد واکدش می

 ۀ کارامدی اقتصادی قرار گرفته است برقرارکدددلواز   ریتأث تحتبرقراری عدالت 
 

 عدالت توزیعی در پرتو کارامدی . 1
 دیا گویما ت تاوزیعی  ی عدالت اقتصادی، عدالت توزیعی است که اصل کامل عدالهامؤلفهاز جمله 

، باشاد  شاود یما توزیاع دارا   موجاب  باه کاس مساتحق ساهمی کاه      هر کهاست  توزیعی عادالنه
(Konow, 2001: 138).  از عدالت توزیعی توسعه یافته که متاامن   ایدر جامعۀ امروزی، فهم ویژ

 .(Reber, 2010: 1) ۀ قوۀ قهریۀ حکومت توزیع شودلیوسبهاین است که عدالت اجتماعی باید 
تواندد کارایی از عدالت اقتصادی، می نظرصرفهای بازتوزیعی توزیع مجدد درآمد و اعما  سیاست

اقتصاددانانی هساتدد کاه    جمله ازوری را نیز ارتقا دهدد؛ چدانکه آدا  اسمیت و پیگوولیبشتاین و بهر 
 ( 191: 1900)قلیچ،  رودیممعتقدند که با توزیع مجدد درآمد، بازدهی تولید در اقتصاد باال 

، زیارا  شاوند ینما گرفته  درنظرها الزاماا بد عالو  باید به این نکته نیز توجه داشت که نابرابریبه
(، بداابراین  Hodgespersell, 1997: 750) کدددیمهایی در افراد برای سخت کار کردن ایجاد انگیز 

 مدنظر قرار نخواهد گرفت  ی بازتوزیعی صرفاا رسیدن به برابری محضهااستیسدر اعما  
در راساتای تحقاق اصال    »دارد: ۀ پادجم توساعه مقارر مای    ساال پدجقانون برنامۀ  109مادۀ 

و  ضیتبعا  اندازچشمی کلی و جهت حصو  به اهداف هااستیسقانون اساسی،  10 تموهشچهل
یاع  ، دولت مکلف است در توزعدالتو  پیشرفتو تحقق  افتهیتوسعه کمترارتقاء سطح مداطق 

ی عمال نمایاد کاه فاصالۀ شااخص برخاورداری       انحاو  بهمدابع عمومی و یارانۀ سود تسهیالت 
در بخاش اقتصاادی،    چهاار  ۀ برنامها از سطح متوسط کشاور در پایاان    کمترهای با شهرستان

( باه ساطح   %19یی و امدیتی در هر ساا  برناماه حاداقل د  درصاد )    ربدایزاجتماعی، فرهدگی، 
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مدظور برقاراری عادالت تاوزیعی در ایاران     اقدامات دولت به نیترعمد از «  نزدیک شود ادشد ی
قاانون برناماۀ    191و  01به توزیع سها  عدالت اشار  کرد کاه مباانی قاانونی آن ماواد      توانیم

 چهار  توسعه است 
هاا اشاار  کارد کاه     تاوان باه یاراناه   هاای پرداختای انتقاالی مای    ترین سیاستمهم جمله از

مدظور رفع فقر، برقراری عدالت اقتصادی و نیل به مراتب باالتر کارامادی  تقالی بههای انپرداخت
که در  پدجمۀ برنامهای کلی ، سیاست01مادۀ  2توسعه بدد  چهار ۀ برنامبر قانون   مبتدیندمؤثر

ساله ابالغ شد  است، طرح تحو  اقتصادی، قانون هدفمدد کردن انداز بیستچارچوب سدد چشم
این قانون دولت مجاز است  4مادۀ  موجب بهبه تصویب قوۀ مقدده رسید   1900ها مصوب یارانه

درصد وجو  حاصل از اجرای این قاانون را در قالاب بدادهایی کاه از جملاۀ آنهاا        19حداکثر تا 
های تاأمین اجتمااعی،   پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانۀ سرپرست خانوار است و همچدین برنامه

ی اجاارای قااانون راسااتا در رانیااوز أتیااهتوانمددسااازی اختصاااص دهااد   اشااتاا ، مسااکن و
ناماۀ  کال کشاور، آیاین    1901قانون بودجۀ ساا    21ها و به استداد تبصرۀ هدفمددسازی یارانه

تبصرۀ یادشد  را به تصویب رسانید  بر این اساس دولت مدابع حاصل از اصالح قیمات کاالهاا و   
های پرداخت نقادی و  ها آمد  است، با استفاد  از روشیارانهخدماتی را که در قانون هدفمددی 

را اجارا   آنای بین خانوارهای هدف توزیع و باا اولویات بخاش تولیاد،     غیرنقدی و خدمات بیمه
نامه، سرپرستان خانوارهای نیازمدد متقاضی صارفاا باا قباو  شارایط     کدد  بر مبدای این آیینمی

کددد  افتیدر ارانهی توانددیم اند،کرد  نا ثبتز طریق سامانه ۀ آن و الیوسبهمددرج در فرمی که 
صورت اشخاص متمکن به یبرا ارانهی افتیانصراف از در ۀمدزلبهمذکور  ۀنا  در سامانو عد  ثبت

ممکان   هاارانهیهدف پرداخت  ۀافراد از جامع نیا یدو  امکان حذف اجبار ۀو در مرحل یاریاخت
راد متمکن در اولین مرحله و مداخلۀ دولت در رفع ایارادات کاارکردی   انصراف اختیاری اف است 

 شوند هایی در جهت تثبیت کارامدی نظا  محسوب میاجرای طرح ماندد مهار تور  گا 
ابزاری برای افزایش دادن رفا  کل اقتصادی جامعه یااد   عدوانبه درآمدپیگو از توزیع مجدد 

مدزلاۀ  باه مرد  اغلب توزیاع مجادد توساط دولات را      (  همچدین100: 1901کدد )عیوضلو، می
  در یک دولت رفا  دموکراتیک این تحمیل )اجبار( کدددیماستفادۀ قابل پذیرش از قدرت تلقی 

که یارانه باا  یدرصورترو   ازاینwilliams,1996:188)) ردیگیمتجلی مشروعیت صورت  عدوانبه
 گار یدبه تحقق کارامدی نظاا  مدجار شاود و از    تواند هدف کاهش فاصلۀ طبقاتی اعطا شود، می

با ارتقای رفاا    هاارانهپذیرش مردمی، نمودار کارامدی نظا  است  همچدین اعطای یخود به  سو
طارح ماذکور    ماوردنظر اهاداف   تحقاق  باه کل جامعه و سطح کارایی در طبقاات هادف طارح    

 دهد انجامد و براساس نظریۀ توفیق، کارامدی نظا  را ارتقا میمی
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 یعدالت مالیاتی در پرتو کارامد .2
توان ادعا کرد که دولت مؤلفۀ عدالت اقتصادی قابل شداسایی است و می عدوانبهعدالت مالیاتی 

ساازد  پاذیر مای  و تدظیم مخارج، وسیلۀ انتقا  و توزیع مجدد درآماد را امکاان   هااتیمالبا وضع 
قارار   ریتاأث  تحات و مساتقیماا توزیاع درآماد را     ها قطعااا رو مالیات(  ازاین1901:14)پورمقیم، 

هاای باازتوزیعی از طریاق    از امکاان اعماا  سیاسات    نظار صرف(  00: 1901دهدد )پژویان، می
از  هاا اتیا مالشود  همچدین جویی مدجر میبه تحقق نظریات توفیق، رضایت و عدالت هااتیمال

 وار کارامدی را فراهم سازند ریۀ نظا تواندد امکان محقق شدن نظطریق اهداف تثبیتی خود می
ابازاری بارای     عداوان باه هاای مساتقیم،   مالیاات  ژ یا وباه ها، تواند از برخی مالیاتدولت می

های سیاسی استفاد  کدد، به این نحو که باا اعطاای معافیات یاا     ی و کاهش مخالفتپروریحام
هاا اجتدااب ورزد )ناادران و    یاات های سیاسی ایان ناوع مال  پوشی از مالیات افراد، از هزیدهچشم

 ( 141: 1904امیری، 
ایدکه کارایی طبقات پایین جامعاه   نیع درتواندد عدالت اقتصادی را رقم بزندد، ها میمالیات

ی ساتان اتیا مالهاای  سیاسات  خصاوص  درتواند با ابزارهایی ماندد مالیات مدفی تقویت شود  می
 شود:  های ذیل مالحظه میاندد سیاستامکان تااد عدالت و کارایی در برخی نقاه م

از دیدگا  کارایی، زیان کمی همرا  دارند، چون اغلاب   کششکماگرچه مالیات بر کاالهای  -
باه   توجه باکاالها،  گونهنیاهستدد، مالیات بر  کششکماوقات، کاالهای ضروری، همان کاالهای 

، عادالناه نیسات )جعفاری    کدداد یم هاآندرآمد خود را صرف خرید  شتریب، درآمدکمافراد  دکهیا
 ( 194: 1904صمیمی، 

تحقاق هادف کاارایی اقتصاادی قارار       جهات  درترتیب اولویت مالیات نزولی و تداسبی به -
 1عادالنه نیستدد  وجهچیهبهاین دو نوع مالیات از دیدگا  عدالت مالیاتی،  اگرچه، رندیگیم

یم، از دیدگا  کارایی، مطلاوب نیسات، زیارا    مالیات بر یک کاالی معین و مالیات غیرمستق -
کدد، اما از نظر عدالت بستگی باه ناوع کااال دارد    کاالی دیگر عمل می نفع بهیک کاال و  انیز به

 ( 194: 1904)جعفری صمیمی، 
متداسب با تاوان پرداخات ماؤدی و وضاعیت وی اخاذ       دکهیاسبب بههای مستقیم مالیات -
 ( 41: 1901زاد ، یات غیرمستقیم است )موسیاز مال ترعادالنهگردد، می

توانداد  های مستقیم موارد مشمو  معافیت مالیاتی را که میقانون مالیات 110تا  192مواد 
به تحقق عدالت اقتصادی و در برخی موارد افزایش کارایی مدجار شاوند و در نهایات کارامادی     

 نظا  را ارتقا دهدد، برشمرد  است 
در ماوارد مالیااتی هایچ تفااوت و     »داشت: اساسی مشروطیت بیان میمتمم قانون  04اصل 

                                                           
  194: 1904  ر ک: جعفری صمیمی، 1
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در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اصال  «  امتیازی فیمابین افراد ملت گذارد  نخواهد شد
 9اصل  0ذکر نشد  است، اما از بدد  صراحتبهی ستاناتیمالاصل حاکم بر نظا   عدوانبهعدالت 
توان بر این مؤلفه حکم کرد  اصو  دیگار حااکم   ون اساسی میقان 1و همچدین اصل  29و اصل 
یی تواناا یای، اصال کاارایی،    اجرا ضامانت پذیری، ی نیز همچون اصل انعطافستاناتیمالبر نظا  
هاا و  جویی در وصو  مالیات، شخصی ساختن مالیات، قانونی بودن مالیات و اصل صرفهپرداخت

بیدجامدد  عدالت مالیااتی و رعایات آن    گفتهشیپق اهداف تواندد به تحقبرقراری مالیات نیز می
ادعاای   براساسهای مستقیم که امکان تجدید رسیدگی را قانون مالیات 211به تصریح در مادۀ 

 کدد، مطرح شد  است  غیرعادالنه بودن مالیات مستدد به مدارک و دالیل فراهم می
الیاتی مطلوب، سیستمی است که در تشخیص سیستم مالیاتی مطلوب، سیستم م تینها در

های مختلف را معرفی کدد و با کارایی اقتصادی، بار اضافی را به حداقل رسااند  ترکیبی از مالیات
 ( 190: 1904رعایت کدد )جعفری صمیمی،  ممکن حدو عدالت مالیاتی را تا 

 

 . عدالت در مالکیت در پرتو کارامدی3
قتصادی در قانون اساسای جمهاوری اساالمی ایاران     سومین مؤلفۀ قابل شداسایی برای عدالت ا

توانداد از  قاانون اساسای مای    11عدالت در مالکیت است  مالکیت عمومی و دولتی مطابق اصل 
ی و تاوزیعی باه برقاراری عادالت اقتصاادی و تاأمین رشاد و کاارایی و         عیبازتوزطریق ابزارهای 

 کارامدی یاری رساندد    تیدرنها
  (gorga, 2009: 53)د توزیع حقوق مالکیات پاو  و سارمایه اسات     از ابزارهای تعاد  اقتصا

 -تر انجا  دهدتوان نشان داد که هرچه دولت وظیفۀ تعریف و تامین حقوق مالکیت را کاملمی
بارآوردن همزماان ماالک کاارایی و ماالک عادالت،        -و بدابراین هزیدۀ مبادلاه را کااهش دهاد   

صاراحت باه   قاانون اساسای باه    10و  14  لذا اصاو   (204 :1900شود )رنانی، پذیرتر میامکان
در  11  مقا  معظم رهبری براساس تجاارب اجرایای اصال    اندپرداختهتعریف و تامین مالکیت 

الیحۀ »های کلی این اصل پرداخته که این مسئله به تصویب های متمادی به ابالغ سیاستسا 
صاادی، اجتمااعی و فرهدگای جمهاوری     توساعۀ اقت  چهار ۀ برنامقانونی اصالح موادی از قانون 
 مدجر شد « قانون اساسی 11های کلی اصل اسالمی ایران و اجرای سیاست

ی ابالغی موجبات افزایش کارایی اقتصاد و بسط عادالت  هااستیسبر سازی مبتدیخصوصی
 ،وکاار کساب  طیهمرا  با بهباود محا   یرقابت طیمح تیاست و در آن تقو رفتهاجتماعی را نشانه 

 شیخاو  یاصل فیوظا یفایدولت در ا یکارامد شیواگذارشد  و افزا یهادر بدگا  ییکارا شیاافز
 یهاا باه طبقاات مستااعف جامعاه و شارکت      یساهام  تیمالک یحیتوأمان در کدار انتقا  ترج

در پرتاو آن   کاه ی زیا چ؛ اسات طبقات و مداطق محرو   یعا  همرا  با مصرف مدابع برا یتعاون
گردد )مشروح مذاکرات مجلاس شاورای   کدار توزیع مداسب آن محقق میافزایش ثروت ملی در 



 11...   مبانی نظری عدالت اقتصادی در پرتو کارامدی

دو مؤلفۀ توزیع سها  عادالت   چهار ۀ برنام(  قانون اصالح موادی از 910: جلسۀ 1900اسالمی، 
های توسعۀ بخش تعاون را که سهمی عمد  در برقاراری عادالت اقتصاادی در کشاور     و سیاست

توساعه   چهاار  ۀ برناما انی قانونی توزیع سها  عدالت قاانون  قرار داد  است  مب مورداشار دارند، 
این قانون جزء دو  برقراری عدالت و تاأمین اجتمااعی و    191است  مطابق مادۀ  1909مصوب 
 رود می شماربهدرآمد جزء امور حاکمیتی تلقی شد  است که از وظایف دولت  عیبازتوز

ر عادالت و ثباات اجتمااعی، کااهش     اساتقرا  مدظاور باه ایان قاانون نیاز دولات را      01مادۀ 
های درآمدی و توزیع عادالناۀ درآماد در   های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصلۀ دهکنابرابری

کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمددسازی فقرا، از طریق تخصایص کاراماد و هدفمداد    
هاای جاامع فقرزدایای و    همدابع تأمین اجتماعی و یارانۀ پرداختی، مکلف به تهیه و اجرای برناما 

این ماد  دولت موظف به افزایش قادرت  « ج»عدالت اجتماعی کرد  است  همچدین مطابق بدد 
  1خرید طبقات پایین است  اهداف و تأثیرات کلی اجرای چدین طرحی شامل موارد زیر اسات:  

نوارهاای    افزایش ثروت و ایجااد درآماد دائمای بارای خا    2توزیع متعاد  ثروت و درآمد کشور؛ 
کاردن   خاود  به  متکی 1های دولتی؛ تر شرکتتر و شفافهای سالم  استفاد  از روش9نیازمدد؛ 

  گسترش سهم کاراتر 1خانوارهای نیازمدد و کاهش تعهدات مستقیم دولت و نهادهای حمایتی؛ 
معرفای طارح توزیاع ساها      های دولتی و کارامد کردن دولت در عرصۀ وظایف حاکمیتی )بدگا 

ی بارای واگاذاری   سازیخصوصهای متداو  (  در بیشتر کشورهایی که روش11: 1901عدالت، 
شاود کاه ثاروت    شوند، اغلب این تفکر میان مرد  ایجاد مای های دولتی استفاد  میسها  بدگا 

جارای برناماۀ   گردد  در ایان شارایط ا  و ثروتمدد واگذار می نفوذیذجامعه به عدۀ کمی از افراد 
تواند پوشش سیاسی مداسبی برای پیش باردن اصاالحات الز  در بخاش    توزیع کوپن سها  می

مدظاور اثربخشای هرچاه بیشاتر طارح      (  به00-04: 1901زاد ، ی دولتی باشد )کابلیهاشرکت
از  درصاد  29هاای اساتانی، تاا تأدیاۀ     خرید و فروش سها  عدالت در خارج از چارچوب تعااونی 

سا ( ممدوع است و علت آن ایجاد مانع برای فاروش ساها  عادالت و     1تا   )تقریباا قیمت سها
اساسادامۀ   موجاب  باه (  111: تاا یبا عد  برخورداری فقرا از درآمد آن اعال  شد  بود )حقیقی، 

شرکت کارگزاری سها  عدالت هدف این شرکت گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و خادماتی  
هاای  کاهش خطرهای ناشی از تمرکز مالکیات دولات، تجهیاز سارمایه     ،درآمدکماقشار  نیب در

 گذاری و بهبود توزیع ثروت و درآمد است کوچک و تشویق مرد  به سرمایه
 

 . تعاون1. 3
های عمیاق و اخاتالف شادید    ها جلوگیری از افزایش شکافهای اجتماعی تعاونینقش جمله از

ی ایجاد عدالت اجتماعی نسابی و توزیاع بهتار و    ارتعببهبین اقشار مختلف جامعه )فقیر و غدی( 
 19و  11(  در اصاو   01: 1940تر ثروت در جامعه است )نظا  شهیدی و علیزاد  اقد ، مداسب
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قانون اساسی بر این مهم از طریق ایجاد بخش تعاون در اقتصاد جمهوری اسالمی ایران تصاریح  
اسالمی ایران نیز اهداف بخش تعاونی را  قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری 1شد  است  مادۀ 

 مدظاور باه ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار بارای هماه    -1»شامل موارد زیر برشمرد  است: 
قرار دادن وسایل کار در اختیار کساانی کاه قاادر باه کارناد ولای        -2رسیدن به اشتاا  کامل؛ 

ی خااص جهات   هاگرو ر دست افراد پیشگیری از تمرکز و تداو  ثروت د -9وسایل کار ندارند؛ 
قرار گرفتن مدیریت و  -1جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت؛  -1تحقق عدالت اجتماعی؛ 

برداری مستقیم از حاصل کاار خاود؛   و مدافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهر  هیسرما
تحکایم مشاارکت و تعااون    توساعه و   -4؛ ریا غباه پیشگیری از انحصار، احتکار، تور  و اضرار -0

 « عمومی بین همۀ مرد 
ی هاهیسرماها با ایجاد اشتاا ، تأمین نیازهای اساسی، کاهش مصرف از طریق جذب تعاونی

ی در فرایدد تولید و رضروریغی هاواسطهگذاری، افزایش تولید و عرضه، حذف کوچک و سرمایه
کدداد و میازان رضاایت    ت را برقرار میتربیت نیروی انسانی مفید رشد اقتصادی را تسریع، عدال

 دهدد عمومی را از حکومت افزایش می
ی را از باین بارد    دارهیسارما های اقتصادی ناشی از نظا  استقرار اقتصاد تعاونی بسیاری از بحران

 (  120: 1900کدد )زارع و گدجی، ها جلوگیری میاز افزایش قیمت المقدوریحتها هدگا  بروز بحران
 انجامد:ها از جمله اصو  زیر به تحقق عدالت اقتصادی میاکم بر تعاونیاصو  ح

 همۀ سود به سرمایه تعلق نگیرد؛ شودیماصل پرداخت سود محدود به سها  افراد، که سبب   1
اصل پرداخت و توزیع مازاد برگشتی، تا اعاای با سرمایۀ کمتر نیز از سود فعالیت تعاونی   2
 ای ببرند؛بهر 

دیگار حاذف فاصالۀ باین کاار،       عباارت باه ادغا  کار و سرمایه و تولید و مصرف یاا   اصل  9
ی اقتصاادی و کااهش   هاتیفعالمددی همۀ اعاا از ثمرۀ و مصرف که موجب بهر  دیتولسرمایه، 

درآمد در پیشابرد اهاداف اقتصاادی    های خرید شد  و مشارکت بین مرد  حتی اقشار کمهزیده
 ( 219: 1900، )سرآبادانی شودیمجامعه 

تواندد به افزایش رضاایت عماومی و توفیاق    از تحقق عدالت، می نظرصرفها بدابراین تعاونی
حکومت در دستیابی به اهداف خود نیز نایل شوند  همچدین از این طریق کارامدی نظا  محقق 

 دماور و کارکردهاای   شودیم قادروقتی حکومت به انجا  وظایف حکومتی خود  چراکه، دشویم
 (   29: 1909یابد )صدیعی مدفرد، دهد، مشروعیت میی از خود بروز میانتظار

در جهت  11های کلی اصل توسعه و اجرای سیاست چهار ۀ برنامدر قانون اصالح موادی از 
ها در رشاد و توساعۀ   سازی در ایران نقش مهمی برای مشارکت تعاونیخصوصی استیساجرای 

قانونگذار بود  اسات؛ چدانکاه    مدنظرعدالت اجتماعی و اقتصادی تحقق  کدار دراقتصادی کشور 
 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران تصریح شد  است  21بر این مهم در مادۀ 
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 . عدالت آموزشی در پرتو کارامدی4
ی عدالت اجتماعی مؤثر در تحقق عدالت اقتصادی در قانون اساسای جمهاوری   هامؤلفهاز جمله 

قاانون اساسای تصاریح شاد  اسات        99و  9ی ایران، عدالت آموزشی است که در اصاو   اسالم
ۀ پدجم توسعه، دولات موظاف شاد  اسات     سالپدجقانون برنامۀ  10مادۀ « و»بدد  1براساس بدد 

و  عددالت مموششدی  ی براسااس  عاال  آموزشها و مؤسسات برای ارتقای کمی و کیفی دانشگا 
مدظاور دساتیابی باه جایگاا  دو      رعایت سایر احکا  این ماد ، باه  با اندازچشمهای سدد اولویت

 اقدا  کدد  پدجمۀ برنامعلمی و فداوری در مدطقه و تثبیت آن تا پایان 
  2  اجتماعی شدن و رشد شخصیت؛ 1اند از: عبارت پرورش و آموزشترین کارکردهای مهم

  ایجااد فرصات   1نیروی متخصص؛    پرورش1  همبستگی و انسجا  اجتماعی؛ 9انتقا  فرهدگ؛ 
  آماوزش و رشاد و توساعۀ    0  تحرک اجتمااعی و ایجااد پایگاا ؛    4  نوآوری و تاییر؛ 0اشتاا ؛ 

 ( 21: 1904اقتصادی )باالزاد ، 
سبب بهشود؛ این مطلب گذاری در زمیدۀ آموزش به رشد و توسعۀ اقتصادی مدجر میسرمایه

وقوع های علمی بهفدی و تکدولوژیکی و افزایش خالقیتتوانمددسازی افراد، ارتقای سطح علمی، 
های افزایش درآمد و ی در زمیدۀ سرمایۀ انسانی با ایجاد زمیدهگذارهیسرما سو گریدپیوندد  از می

تر درآمادها محساوب   فقرزدایی و توزیع عادالنه جهت درارتقای طبقاتی در افراد سیاستی مؤثر 
حاا  در   نیعا  درتواند حاصل فرایدد آموزش تلقی شاود و  می رو عدالت اقتصادیشود  ازاینمی

عداوان  تواناد باه  جریان آموزش اعم از ورود، ادامه و خاتمه باید رعایت شود  بدابراین آموزش می
وری بیدجامد  میزان دسترسی به آموزش نیز از جملاه  ابزار توانمددسازی به افزایش رشد و بهر 

های برابر آموزشی برای اقشار شود  ایجاد فرصتی قلمداد میی برقراری عدالت آموزشهاشاخصه
هاای  سیاسات  چراکاه ی مختلاف باشاد،   هاا دولتافراد مرفه جامعه، باید از اهداف  کدار درفقیر 

توان با آموزش رایگاان یاا پرداخات    رای مثا  میبیی تکافوی رفع فقر را ندارد؛ تدهابهبازتوزیعی 
 های رفا  دانشجویی به این مهم اقدا  کرد  قهای دانشجویی از طریق صددووا 

ۀ پدجم توسعه ارتقای کیفای در ساه حاوزۀ داناش، مهاارت و      سالپدجقانون برنامۀ  10مادۀ 
تواناد اهاداف عادالت و    قارار داد  کاه ایان امار مای      مدنظر همزمان صورتبهتربیت اسالمی را 

قانون مزبور وزارت آموزش  10مادۀ « د»تر محقق سازد  بدد ای متعالیکارامدی نظا  را به شیو 
، وآماد رفات هاای تاذیاه،   ای و تاأمین هزیداه  رساانه  و دور را و پرورش را موظف به آموزش از 

هاای  تامین دسترسای باه فرصات    مدظوربهروزی بهداشت و سایر امور مربوه به مدارس شبانه
یافتاه و رفاع   کمتار توساعه  در مدااطق   ژ یوبهجدسیت و نیاز مداطق  تداسب بهعادالنۀ آموزش 

 محرومیت آموزشی، کرد  است 
اسات   پادجم ۀ برناما قانون  21ارتقای شاخص توسعۀ انسانی براساس آموزش از اهداف مادۀ 

 نیا ادر  رانیا وز أتیا هکه سدد راهبردی ارتقای سطح شاخص توسعۀ انسانی پاس از تصاویب   
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قانون برقراری عدالت آموزشای  »ی قابلیت اجرایی دارد  در راستای تأمین عدالت آموزش خصوص
باه تصاویب    1900در ساا   « های تحصیالت تکمیلای و تخصصای  در پذیرش دانشجو در دور 

ی هاا دور بدادی در پاذیرش دانشاجو در    مجلس رسید  است؛ که این قانون هار گوناه ساهمیه   
ای ها های پزشکی و غیرپزشکی( در کلیاۀ دانشاگا   رشته از اعمتحصیالت تکمیلی  و تخصصی )

 آمد ، ممدوع اعال  کرد  است  واحد ماد مواردی که در ذیل این  جزبهی را ردولتیغدولتی و 
ی مطروحه در خصاوص کاارکرد و نقاش آماوزش     هایتئور جمله ازمطابق نظریۀ فیلتر که 

دهداد   حاور طوالنی در نظا  آموزش فاایل و صفات فردی خود را بروز می سبببهاست، افراد 
 ساروکار شود که باا فارد   خصی موجب ایجاد بیدش، نگرش و دانش در کسانی میبروز صفات ش

هاا  یی را به او واگذار کددد  آموزش از طریق برگزاری انواع آزمونهاتیمسئولخواهدد دارند و می
ی و دارآرانا معادن ) شاود یما هاای انساانی   و امتحانات موجاب جادایی و تمییاز سار  از ناسار      

تدظیم محتاوای   همرا بهای صورت گسترد توان بهاز نظریۀ مذکور می ( 49: 1900سرکارآرانی، 
 ، در راستای ارتقای کارامدی و عدالت بهر  جست  هاآموزش
آن  کاربسات های مختلاف اسات و   به ایدکه عد ، شاخص ماندگاری و پایداری نظا  توجه با

توسعۀ عدالت از دو مدظار در  های آنهاست؛ راهبرد ها و اثربخشی فراورد معیار کارامدی دستگا 
هاای شاداختی،   آموزش و پرورش مورد عدایت خواهد بود؛ مدظر نخسات، توساعۀ مهاارت    نظا 

آماوزش و   پژوهاان داناش ی کاه  اگوناه بهآموزان و فراگیرندگان حرکتی دانش –عاطفی و روانی 
 نیمفهو  ا معدا و خصوص در یآگاهو دورۀ تحصیلی که حاور دارند، ضمن  پرورش در هر پایه
 قیا طر نیو باد  افتاه یگساترش   یمفهو  متعال نیبه ا شانیا لیعالقه و تما ،یاصل ارزشمدد اله

و  یریپاذ گشاته و خصالت سالطه    ریا فراگ یآماوز داناش  ۀدر جامعا  یطلبا عادالت  یخووخلق
دو ، دستیابی به عادالت در گساترۀ مادیریت نظاا  آماوزش و       را زدود  کدد  مدظر یطلبسلطه

 (  190: جلسۀ 1901)مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی، پرورش است 
توان ادعا کرد که طبقاتی بودن نظا  آموزش و پرورش امروز ایران که بر این اساس توان می

رقابت مدارس دولتی در قیاس با مدارس غیرانتفااعی نااچیز اسات و هماین مسائله در ساطح       
ی تحقاق عادالت   روشیپا تدگداهای  جمله از، شودیمآموزش عالی نیز در اشکا  دیگر مالحظه 

 رود می شماربهاقتصادی و کارامدی از دریچۀ آموزش 
 

 . عدالت شغلی در پرتو کارامدی5
سابب کاه    نیا امؤلفۀ دیگر عدالت اجتماعی در قانون اساسی، عدالت شالی است که این مؤلفه به 

  دکدیمیجابی دولت را از این قشر اقتاا ای نابرابر است، حمایت ارابطۀ میان کارگر و کارفرما رابطه
های عدالت اقتصادی و کارایی را با افت مواجاه  یی شاخصسو ازنتایج حاصل از نارضایتی کارگران 

   سازدیمهای اجتماعی، کارامدی نظا  را نیز دچار بحران با ایجاد ناآرامی سو گریدسازد و از می



 10...   مبانی نظری عدالت اقتصادی در پرتو کارامدی

که  پردازندیمظور دستیابی کارگران به حقوق خود مدیی بههاحداقلها به تعیین اغلب دولت
ۀ مااامیدی مانداد   دربردارندقانون کار تأکید شد  است  مفهو  کار شایسته  01این امر در مادۀ 

تواناد  های برابر کار، کار مداسب و مولد، توسعۀ انسانی و افزایش سطح رفا  است کاه مای  فرصت
های کلی اشتاا  که در راستای رار گیرد  در سیاستپشتوانۀ تأمین عدالت اقتصادی و کارامدی ق

اند، ترویج و تقویت فرهداگ کاار،   قانون از سوی مقا  معظم رهبری ابالغ شد  119اجرای اصل 
های تولید، کارآفریدی، استفاد  از تولیدات داخلی، آموزش نیروی انسانی متخصص، ایجاد فرصت

، ایجاد نظا  جامع اطالعات، بازار کار، انیبددانشتصاد شالی پایدار، استفاد  از توسعۀ فداوری و اق
های خصوصی و تعاونی و رقابت از را  اصاالح قاوانین،   ، حمایت از بخشوکارکسببهبود محیط 

و  دیا تولگاذاری،  هاا در حمایات از سارمایه   جذب فداوری، سرمایه و مدابع مالی، پرداخت یاراناه 
وری ر جهت کاهش نرخ بیکاری تاوأ  باا ارتقاای بهار     اشتاا  مولد، تدظیم بازارهای اقتصادی د

های مؤثر از بیکاران، توجه به کاهش نرخ بیکااری،  عوامل تولید و افزایش تولید، برقراری حمایت
که  اندشد عدوان  هیالرعاالز های وری و     از جمله سیاستتداسب بین افزایش دستمزدها و بهر 

قانون اساسی  19و  20ی و کارامدی خواهدد انجامید  اصو  های عدالت اقتصادبه ارتقای شاخص
اناد کاه اهام    اصو  عدالت شالی در حقوق ایران پرداختاه  نیتدو بهقانون کار  0و10،90و مواد 

 ذیل است:  شرحبهموازین عدالت قابل برداشت از اصو  و مواد مذکور 
در احاراز مشااغل؛ ج( تاأمین     الف( آزادی انتخاب شال برای همه؛ ب( برقراری تساوی و عادالت 

 کشی از کار دیگری؛  ( عدالت در تخصیص مزد   امکانات و شرایط کار برای همه؛ د( جلوگیری از بهر 
کاه ایان    شاوند یما ۀ امدیت شاالی کاارگر محساوب    کدددنیتامقانون کار  12و  14مواد 

 باه   شاود یما های  تامین خود به برقراری عدالت در سطح حداقلی و ارتقای کارامدی نظا  مدت
موظف است میزان حداقل مزد کاارگران را   سالههمه کار یعال یشوراقانون کار  11مادۀ  موجب

  حداقل مزد 1به معیارهای ذیل تعیین کدد:  توجه بابرای نقاه مختلف کشور یا صدایع مختلف 
عاال   به درصد تورمی کاه از طارف باناک مرکازی جمهاوری اساالمی ایاران ا        توجه باکارگران 

هاای کاار     حداقل مزد بدون آنکه مشخصاات جسامی و روحای کاارگران و ویژگای     2؛ شودیم
ای باشد تا زنادگی یاک خاانواد  را کاه تعاداد      شد  را مورد توجه قرار دهد، باید به انداز محو 

 ، تأمین کدد شودیممتوسط آن توسط مراجع رسمی اعال  
قاانون کاار    99رگران کاه در تبصارۀ ماادۀ    ی بیمۀ بیکاری برای کاهاطرحهمچدین اجرای 

مدظور ارتقای عدالت و رفع بحاران کارامادی ناشای از    بیدی شد  است، سیاستی مداسب بهپیش
  شودیموضعیت بیکاری یا فقر قشر کارگر جامعه محسوب 

برطرف ساختن هر نوع محرومیات در زمیداۀ    12قانون اساسی در بدد  9در این زمیده اصل 
 ایف دولت جمهوری اسالمی ایران تلقی کرد  است  کار را از وظ

های اقتصادی جامعاه در مرحلاۀ تاااد باین     های اشتاا  و سایر سیاستدر تدظیم سیاست
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های حقوق کارگر با مراعات وضعیت کارفرما باید توجه داشت که نابرابری اگار در ساطح   حداقل
از  شاتر یباماروز    چراکاه وری شود،  تواند موجب کاهش کارایی و بهرباالیی قرار گیرد، خود می

نابرابری ممکن است تأثیرات محرکۀ مدفی داشته باشد   که کدددیمپیش، اقتصاددانان استدال  
  (zweimuller, 2000: 92)نابرابری باال، ممکن است به سطوح پایین تالش کااری مدجار شاود    

هاای  تواناد نااآرامی  مای ی حقوق خاود محارو  شاود،    هاحداقلکه کارگر از یدرصورتهمچدین 
 ی داشته باشد و به بحران کارامدی مدتهی شود پ دراجتماعی را نیز 

از طریاق   هاا یدادخاواه حتی در صورت ایجاد زمیدۀ اقامۀ دعوا تقلیل دادن نرخ  سو گریداز 
 ( OECD,2013:1) شودیمی مداسب وسیلۀ افزایش کارامدی عدالت مدنی تلقی هااستیس
 

 در پرتو کارامدی تأمیم اجتماعی. 6
مؤلفۀ دیگر عدالت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تأمین اجتماعی اسات کاه   

المللای کاار   اجالس سازمان باین  در1001قانون اساسی تصریح شد  است  در سا   20در اصل 
عی عادالت اجتماا  »در فیالدلفیا، توجه به امور تأمین اجتماعی چدین مورد توجاه قارار گرفات:    

و جهت عادالت اجتمااعی راهای     شودیمشره الز  برای یک صلح پایدار پس از جدگ شداخته 
 نیعا  دررو تاأمین اجتمااعی   (  ازایان 10: 1900پور، )همایون« جز بسط تأمین اجتماعی نیست

ی الز  برای صالح پایادار را کاه موجاب کاراماد      هادهیزمبرآوردن هدف اولیۀ عدالت اجتماعی، 
 سازد ز نتایج آن است نیز فراهم میشدن نظا   و ا

هاای کاارایی   های سیاسی و نظریاه به دو دسته نظریه توانیمهای تأمین اجتماعی را نظریه
 درکاه   ردیا گیم نظر دری مجدد عیتوز عدوانبهبددی کرد  اولین گرو ، تأمین اجتماعی را طبقه

یی، باه شکسات مکانیسام باازار     های کارا؛ اما نظریهشودیمهای سیاسی ایجاد ۀ کشمکشجینت
 (   901: 1901، دوستنینسر)عباسیان و  دارندتوجه 

خود دولت را مکلف به گسترش و تعمیق  01مادۀ « الف»توسعه در بدد  چهار ۀ برنامقانون 
ماادۀ  « الف»نظا  جامع تأمین اجتماعی، در ابعاد جامعیت، فراگیری و اثربخشی کرد  است  بدد 

هاای اجتمااعی باا توجاه خااص باه       دولت را مکلف به افزایش پوشاش بیماه  این قانون نیز  00
ی کاه برناماۀ   نحاو باه ، اناد نباود  روستاییان و عشایر و شاغالن شهری که تاکدون تحت پوشش 

های اجتماعی روستاییان و عشایر با مشارکت دولت و روساتاییان و عشاایر پاس از تهیاه و     بیمه
گذاشته شود، کرد  است  همچدین قانون ساختار  اجرابه  چهارۀ برنامتصویب دولت از سا  دو  

هاای  بار تشاکیل صاددوق    9مادۀ « د»در بدد  1909نظا  جامع رفا  و تأمین اجتماعی مصوب 
 9ماادۀ   2ماندد بیمۀ روستاییان و عشایر تصریح کرد  است  همچدین در تبصرۀ  ازین موردبیمۀ 

قارار گارفتن اقشاار     رپوشاش یزین قانون، امکان دولت مکلف شد  ظرف دو سا  از تاریخ ابالغ ا
 روستاییان و عشایر و     را فراهم سازد   جمله ازمختلف جامعه 



 17...   مبانی نظری عدالت اقتصادی در پرتو کارامدی

باود    رانیا وز أتیا ه 1901ۀ بیمۀ اجتماعی روستاییان و عشاایر مصاوب   نامنییآ تینهادر 
ایر ی تحقق قوانین و مقررات مذکور صددوق بیمۀ اجتماعی روساتاییان و عشا  راستا دراست که 

روستاییان و عشایر تأسیس کرد  است که گامی مداسب بارای   نیب دررا برای اجرای طرح بیمه 
  شودیمبرقراری عدالت اقتصادی محسوب 

هاا، باارداری، دساتمزد،    حاواد  و بیمااری   1911قانون تاأمین اجتمااعی مصاوب     9مادۀ 
 هاا تیا حماامدۀ وسیعی از ی، بازنشستگی، مرگ و مقرری بیمۀ بیکاری را که شامل دازکارافتادگ

  داندیم، مشمو  تأمین اجتماعی شوندیم
دارد،  همارا  باه بیکاری، حواد  گوناگون که امکان از دست رفتن وضاعیت شاالی افاراد را    

ساازی و    ، باروز حاواد  غیرمترقباه و ساایر      تاییر وضعیت اقتصادی جامعه مانداد خصوصای  
تواندد از طریق نظا  تاأمین  راد را درپی دارند، میرویدادهایی که امکان سقوه وضعیت رفاهی اف

قرار گیرند  این امر تأمین رفا  حداقلی در سطح جامعه، تاامین امدیات    پوشش تحتاجتماعی 
اجتماعی برای شهروندان، برقاراری عادالت، ارتقاای وضاعیت ساالمت افاراد،       -روانی و اقتصادی

تحقق و افزایش شاخص کارامدی نظا  را  تینها دروری و رشد و توسعۀ اقتصادی و ارتقای بهر 
خواهد داشت  برای دستیابی به ایان مهام ضارورت دارد امکاان برخاورداری از تاأمین        همرا به

اجتماعی بدون تبعیض در اختیار تما  افراد جامعه قرار گیرد و توانایی ماالی و اساتطاعت افاراد    
 مدنظر قرار گیرد  هامهیبنیز در پرداخت حق 

باید شورای سیاستگذاری وجود داشاته   ددیگویمدر دنیا مطرح شد  این است که بحثی که 
باشد تا مقولۀ تأمین اجتماعی را با مسکن، بهداشت، درمان، امدیت و اماور اقتصاادی هماهداگ    

و سیاساتگذار باشاد  کشاور ایان      زیا ربرناماه ، کددد هماهدگکدد  باید دستگا  متولی باشد که 
ی این مدابع را باعاث شاد  ایان    رکارامدیغهایی که موجبات ترین حلقهمهمدستگا  را ندارد  از 

 ( 929: جلسۀ1902است که این حلقه وجود ندارد )مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی، 
 

 یریگجهینت
بدابر نتایج علمی حاصل از پژوهش حاضر عدالت اقتصاادی و کارامادی نظاا  در مباانی نظاری      

ایان مباانی قساط و     موجاب  بهاند  لحاظ شد  گریکدی باا و هماهدگ قانون اساسی در یک راست
باا اهادافی مانداد امدیات،      همراساتا سایر مباانی نظاا     کدار درمبدایی  عدوانبهعد  اجتماعی 

گرفته شاد  اسات  مسائلۀ حاضار      نظر دری گوناگون هانظا کارایی، رشد، توسعه و    برای نظم 
رو عادالت اقتصاادی   اسی جمهوری اسالمی ایران اسات، ازایان  ناشی از رویکرد اسالمی قانون اس

 باا  تواناد یما یست  این مبداا  نای قابل اغماض و حذف در شرایط جاری و معمو  اجرایی مؤلفه
به نتایج کارکردی خود، اغلب از طریق نظریات گوناگون کارامدی ماندد توفیق، رضاایت و   توجه
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مدظاور انطبااق   باه راساس نظریات مذکور بیشتر جویی توصیف و مالحظه شود  توصیف بعدالت
 بددی علمی نظریات حوزۀ کارامدی مطرح شد  است نتایج حاصله بر طبقه

به مبانی نظری قانون اساسای جمهاوری اساالمی ایاران      توجه باهمچدین عدالت اقتصادی 
ی و ماندد سدد قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در همااهدگ 

هار دو   دکاه یا؛ مااافاا  ردیا گیما کارایی قرار  جمله ازهمگامی با عداصر مقو  کارامدی اقتصادی 
ۀ پایاداری و کارامادی یاک نظاا      کدداد نیتاام مؤلفۀ مذکور یعدی عدالت اقتصادی و کاارایی  

مطالعاات علمای و آکادمیاک اقتصاادی ذیال قاوانین        لحاظ به  البته ندشویمسیاسی محسوب 
های عدالت اقتصادی و کارایی در برخی بسترهای اجرایی قوانین مالیاتی تااد مؤلفهعادی ماندد 

های عدالت اقتصاادی و کاارایی باا کارامادی نظاا  در      هماهدگی مؤلفه به نظرپذیر است  امکان
قانونگاذاری و اجرایای تعااد  باین دو      تار نییپاا سطح اسداد فرادستی، ضرورت دارد در سطوح 

خصاوص در نقااه تاااد و رقابات دو مؤلفاه برقارار شاود         دی و کاارایی باه  مؤلفۀ عدالت اقتصا
های موجد قاانون اساسای جمهاوری اساالمی ایاران تقاد  و       پردازیهمچدین در مرحلۀ نظریه

شود  با وجاود ایان   های عدالت و کارامدی اقتصادی مالحظه نمیتأخری نسبت به اجرای مؤلفه
به اسالمی بودن محتاوای قاانون اساسای و ساایر اساداد       توجه باتأکید زیادی بر اجرای عدالت 
انحرافات کاارکردی در مرحلاۀ اجارای قاانون       لحاظ به سو گریدمربوطه صورت گرفته است  از 

اساسی و قوانین مرتبط در سیستم اجرایی ماندد طبقاتی بودن نظاا  آماوزش و پارورش، نباود     
عی و     نظا  در تحقاق اصال عادالت    ی تأمین اجتماهاتیحما خصوص دردستگا  متولی فعا  

یی است  بدابراین دستگا  اجرایای کشاور در تاامین و تاأمین نتاایج حاصال از       هابیآسدچار 
سابب  باه اجرای مؤلفۀ عدالت اقتصادی ماندد ارتقای کارامادی نظاا  از رهگاذر مؤلفاۀ ماذکور،      

 های اجرایی بسیاری مواجه است با چالش اشار  موردهای آسیب
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