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 پیوست:

  R.R.RE10.111کد مستند: 

 4از 6 شماره صفحه: 

 تاریخ تهیه:
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 عنوان طرح پژوهشی:

شناسی عدالت اقتصادی )از دیدگاه قرآن کریم( و مفهوم شناسی و گونه

 گذاری آن در جمهوری اسالمی ایرانهای ارزیابی و شاخصتبیین چارچوب

 مدیر طرح:

 سیدنورانیدکتر سید محمدرضا 

 



  

 

 
 
 

 ریاست جمهوری
 ریزیآموزش و پژوهش مدیریت و برنامهموسسه عالی 

 معاونت پژوهشی
 های پژوهشیدفتر طرح

 پژوهشی هایشناسنامه طرح

 61/16/6314تاریخ:    

 پیوست:

  R.R.RE10.111کد مستند: 

 4از 0 شماره صفحه: 

 مشخصات کلی طرح پژوهش -6
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 عنوان طرح پژوهشی:   -6-6

 های ارزیابی و شاخصشناسی عدالت اقتصادی )از دیدگاه قرآن کریم( و تبیین چارچوبشناسی و گونهمفهوم-

 ایرانگذاری آن در جمهوری اسالمی 
 مدیر طرح پژوهش -6-0

 دکتر سید محمدرضا سیدنورانی نام و نام خانوادگی:

 

 دکتر احمد شعبانی :ناظر طرح پژوهشی ریزیموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه کارفرما:

 21/66/6316 تاریخ پایان پروژه: 21/16/6316 تاریخ شروع پروژه: -6-3

 

 مدارک موجود: -0

 نهایی مکتوب گزارش            
 (Wordنسخه دیجیتال )           

 (PDFنسخه دیجیتال )           

 مقاله            
 (Wordنسخه دیجیتال )           

 (PDFنسخه دیجیتال )           

 

 کلیات طرح پژوهش: -3

 های ارزیابی و شاخصچارچوبشناسی عدالت اقتصادی )از دیدگاه قرآن کریم( و تبیین شناسی و گونهمفهوم: عنوان-

 گذاری آن در جمهوری اسالمی ایران.

 :به چهار مسئله زیر است: گوییتحقیق حاضر در پی پاسخ مساله تحقیق 

 دهد؟قرآن مجید کدام تئوری را به عنوان نظریه عدالت اقتصادی مورد تایید قرار می .6

 کدام روش بیشترین نقاط( عدالتمانند )سازی مفاهیم کیفی های کمیشناسیاز میان انواع روش .2

 برای ساختن شاخص عدالت اقتصادی دارد؟قوت را 

 گیری عدالت اقتصادی بر اساس تئوری منتخب کدام است؟سنجه مناسب برای اندازه .3

 نتایج محاسبه سنجه و شاخص منتخب درباره اقتصاد ایران چیست؟ .4



  

 

 
 
 

 ریاست جمهوری
 ریزیآموزش و پژوهش مدیریت و برنامهموسسه عالی 

 معاونت پژوهشی
 های پژوهشیدفتر طرح

 پژوهشی هایشناسنامه طرح

 61/16/6314تاریخ:    

 پیوست:

  R.R.RE10.111کد مستند: 

 4از 3 شماره صفحه: 

 ی با چه نقاط قوت و ضعفی روبروست؟اقتصاد ایران برای تحقق عدالت اقتصاد ،بر اساس شاخص منتخب .5

 ای برای برآورد عدالت اقتصادی که با تلقی اسالمی تدوین سنجه -6کند: تحقیق حاضر دو هدف عمده را دنبال می :هدف

 محاسبه وضعیت معیار عدالت اقتصادی در اقتصاد ایران و ارزیابی آن. -2از عدالت سازگار باشد و 

 قلمرو زمانی: - 

 ایران. :قلمرو مکانی 

ای )توصیفی تحلیلی( پردازد با روش کتابخانههای عدالت اقتصادی میبندی تئوریفاز نخست تحقیق که به جمع روش تحقیق:

انجام شده است. برآورد شاخص اقتصاد  6سازی اختصاص دارد با روش نماگرهای ترکیبیصورت گرفته و فاز دوم که به شاخص

 های آماری معتبر صورت گرفته است.ها با روشهای رسمی کشور و ترکیب آنایران نیز با تکیه بر داده

 :مدل مورد استفاده - 

 :تحقیق حاضر در هفت فصل به شرح زیر به انجام رسیده است. خالصه فصول 

این های بندیو مروری بر دستهنظریات عدالت بیان جایگاه ابتدا  «تحقیق اندازچشم و مقدمه»با عنوان در فصل اول  -

 شده است. تشریحها و روش پژوهش سپس ضرورت، اهداف، پرسش، شدهارائه نظریات 

تئوری عدالت در  ،اختصاص یافته است. در این فصل «زمین مغرب در عدالت نظریات نقد و بررسی»به فصل دوم  -

دیدگاه هایک،  بررسی شده است. در میان متفکران معاصر غرب تمدن یونانی، قرون میانه اروپا و دوره معاصر غرب

 .مدنظر قرار گرفته است ،رالز، پازنر، والزر و سن

برای این منظور ابتدا نظر  اختصاص یافته است. «عدالت درباب مسلمانان نظریات نقد و بررسی»نیز به فصل سوم در  -

دیدگاه سیدقطب، شهید مسلمان، معاصر  علمای بیان شده است. در میانمسلمانان علمای متقدم، متأخر و معاصر 

 بررسی شده است. (،عیوضلو ، توتونچیان) صدر، شهید مطهری، استاد حکیمی و دیدگاه تلفیقی

دیدگاه نوینی در خصوص عدالت اقتصادی با  «مجید قرآن منظر از عدالت جامع نظریه»با عنوان فصل چهارم در  -

از روش تدبری در تمام آیات مرتبط با اقتصاد بهره برای این منظور که های قرآن مجید ارائه شده است توجه به آموزه

 گرفته شده است.

ابتدا  ،ر این فصلدرا در بر گرفته است.  «آنها ارزیابی و عدالت سازیشاخص موجود هایروش شناسایی»فصل پنجم  -

های نابرابری درآمد در های فقر و پژوهشدر ادامه مروری بر پژوهش شده وهای رایج عدالت توزیعی معرفی شاخص

 شده وهای کنونی عدالت هستند بررسی های معتبری که مبنای شاخصسپس متدولوژیصورت گرفته است. ایران 

 .اندشدهمطالعه  ،های موجوددر پایان معیارهای شاخص مطلوب و نقاط ضعف و قوت هر یک از شاخص

 ،در این فصلپرداخته است.  «منتخب شاخص و اقتصادی و اجتماعی عدالت ارزیابی بهینه روش معرفی»به فصل ششم  -

در ابتدا برای این منظور . تشریح شده استمقدمات ساختن شاخص عدالت اقتصادی با تكيه بر متدولوژی نماگرهای تركيبی 

                                                           
1 composite indicators 



  

 

 
 
 

 ریاست جمهوری
 ریزیآموزش و پژوهش مدیریت و برنامهموسسه عالی 

 معاونت پژوهشی
 های پژوهشیدفتر طرح

 پژوهشی هایشناسنامه طرح

 61/16/6314تاریخ:    

 پیوست:

  R.R.RE10.111کد مستند: 

 4از 4 شماره صفحه: 

پس از بيان تفاوت شاخص و نماگر، به تفصيل روش نماگرهای تركيبی و مراحل داده شده و كاربرد الگوهای چندشاخصه نشان 
 دالت منتخب، شاخص مورد نظر تحقيق،در نهایت با مبنا قرار دادن تئوری ع شده است.معرفی  سازی مبتنی بر آن،شاخص

 .شده استراج استخ

در این . ارائه شده است «6331 دهه طی ایران در اقتصادی و اجتماعی عدالت شاخص دو محاسبه»فصل هفتم در  -

شناسی طبق روشرا گانه اقتصادی گانه اجتماعی و نماگرهای هفتشش نماگرهای ،فصل، برای ساختن دو شاخص عدالت

 شده است.مذكور در شاخص كل قرار داده و روند شاخص كل در كشور استخراج و تحليل 

 :نتایج 

جهت نمایاندن عدالت اقتصادی از دیدگاه اسالم و ارزیابی وضعیت برگرفته از قرآن نتیجه طرح حاضر استخراج شاخصی 

 عدالت اقتصادی براساس این شاخص در کشور است.

 واژگان کلیدی: -4

 قرآن، شاخص. ،عدالت اجتماعی، اقتصادی عدالت

Economic Justice, Social Justice, Quran, Index.  

 

 های سیاستی قابل استخراج از طرح:توصیه -5

ها صورت در کشور به شرح زیر است که باید اقدامات الزم جهت رفع آنتحقیق اولویت نقاط ضعف عدالت  با توجه به نتایج

 گیرید.

 فروشی منابع طبیعی )عدم مراعات حق نسلهای دیگر(، خام 

 وری پایین منابع )عدم مراعات حق جامعه در استفاده بهینه از امکانات(، بهره 

  عدم دریافت حق نیروی کار از تولید خود 

 .و در سالهای اخیر تزلزل در حقوق مالکیت و استحکام قراردادها 

 

 

 

 

 

 


