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برنامههاي توسعه مهمترین ساز وکار حکومت براي تحقق عدالت در جامعه است .به همین دلیل توجه اساسی به عدالت
اکولوژیکی ،اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی در برنامهنویسی و تنظیم آن در چارچوب عدالت اسالمی به ساختیابی
عادالنۀ جامعه و تعالی و پیشرفت متوازن در همۀ ابعاد ،عرصهها ،قشرها و مناطق مختلف جغرافیایی کشور منجر میشود.
در این راستا ،برنامههای آمایش سرزمین چارچوب مهمی در پیشرفت متوازن جامعه در تمام ابعاد و ساماندهی نابرابریهای
منطقهای به شمار میروند .هدف از این پژوهش ،اولویتسنجی شاخصهای 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 .شاخصهاي بررسی
عدالت 35 ،شاخص عدالت اکولوژیکی ،کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی است .جامعۀ آماری  31استان کشور است .ابزار
گردآوری اطالعات ،مطالعۀ اسناد و مدارک و دادههای سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن در شاخصهای مختلف میباشد.
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از مدلهای تحلیل شبکه و مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است .نتايج حاصل از
مدل تحليل شبكه نشان ميدهد ،شاخصهاي عدالت اقتصادی با مقدار  0/282بیشترین نقش را در نابرابریهای منطقهای در
بین استانهای کشور دارد .چرا که در اغلب شاخصهای مورد مطالعه تفاوتهایی به لحاظ چگونگی توزیع ثروت و درآمد،
گسترش فقر ،سرانۀ درآمد خانوارها وجود دارد که منجر به عدم تحقق عدالت در جامعه میشود .همچنین یافتههای تحلیلی
مدلسازی معادالت ساختاری نشان میدهد ،مؤلفههای عدالت اقتصادی در مناطق مختلف کشور بسیار متفاوت میباشد .بر
اساس برآورد ضرایب استاندارد شدۀ مدل ساختاری تحقیق و سطح معناداری ( )= 0/079است که بیانگر تأثیرات عوامل
اقتصادی بر روی نابرابریهای منطقهای در کشور با ضریب مستقیم و مثبت  )9/51( 0/86است .میتوان گفت این نابرابریها
ناشی از عدم رعایت تعادل و توازن در کشور است و عدم توازن در منابع ،فعالیتها ،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
میباشد و منجر به زیر سؤال رفتن عدالت اجتماعی میگردد .در نهایت راهبردهایی جهت ساماندهی نابرابریهای منطقهای در
چارچوب عدالت اسالمی و تحقق عدالت سرزمینی ارائه شده است.
واژههای کلیدی :عدالت اسالمی ،آمایش سرزمین ،توسعه متعادل ،عدالت اجتماعی ،ایران
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مقدمه

«عدالت اجتماعی به طور کلی ایجاد یک جامعۀ عادالنه
یا نهادي تعریف میشود که متکی بـر اصول برابري و
همبستگی و درك ارزشهاي حقوق بشر تالش میکند و
شأن و منزلت هر انسان را به رسمیت میشناسد» (لطفی و
همکاران .)70 :1392 ،برنامههاي توسعه مهمترین ساز و کار
حکومت براي تحقق عدالت اجتماعی در جامعه است .به
همین دلیل ،توجه اساسی به عدالت اجتماعی در برنامهنویسی
و تنظیم آن به ساختیابی عادالنۀ جامعه و تعالی و پیشرفت
متوازن در همۀ ابعاد ،عرصهها ،قشرها و مناطق مختلف
جغرافیایی کشور منجر میشود (رضایی .)34 :1391 ،آمایش
و ساماندهی سرزمین و فضای جغرافیایی در ایران براساس
نظریههای سرمایهداری طراحی شده است (پایلی یزدی:1383 ،
 .)1به طوری که حاکميت نظريههاي اقتصاد نئوکالسيک
و قطب رشد بر مبانی نظري نظام برنامهريزي به وجود
بیعدالتیهای منطقهاي و درون منطقهاي دامن زده است.
زيرا اقتصاد نئوکالسيک رشد اقتصادي را به جاي توزيع
متعادل درآمد و رفع نابرابريهاي شديد جامعه ترجيح
ميدهد و نابرابريهاي درآمدي را الزمه رشد اقتصادي
کشورها فرض ميکند (موسوي .)121 :1391 ،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 میشود .برای اینکه استفادۀ منابع بصورت کارآ
صورت پذیرد ،عوامل تولید باید به گونهای در تولید بکار
گرفته شوند که ارزش تولید نهایی آنها در تمام موارد استفاده
با هم برابر باشد و این یک شرط تخصیص کارآی منابع
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،
باالترین بهرهمندی ممکن را نصیب خود سازند ،اما این
بهرهمندی متضمن معنای عدالت در توزیع نیست و نسبت
به اینکه شرایط و اوضاع موجود قبل از مبادالت چگونه باید

باشد و آثار و نتایج آن چیست ،بیتفاوت میباشد
 .)48 :1388بنابراین ،توسعۀ ناهمگون اقتصادی در پهنای
جغرافیایی کشور باعث بروز نابرابریهای اجتماعی شده
و به تبع آن شاخصهای رفاه از یک نقطه به نقطهای دیگر
تغییر پیدا میکند .وجود نابرابریهای گسترده بین مناطق
شهری و روستایی و بین مناطق مختلف جغرافیایی یک
کشور از لحاظ شرایط اقتصادی و فرهنگی نابسامانیهایی را
به همراه دارد ،که نتیجۀ آن روند رو به گسترش شهرنشینی،
گسترش فساد و جرم و جنایت در مناطق کمتر توسعهیافته
است .هرچند ،تعریف دقیقی از رفاه اجتماعی در دست
نیست ،ولی میتوان 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 میتوان آن
را به صورت مقایسهای درآورد یعنی طرز برآوردن نیازها
در مناطق مختلف یک کشور میبایست به یک اندازه و با
یک کیفیت و به عبارتی عادالنه باشد (خواجویی .)13 :1389 ،در
همین راستا «تعدادي از نظريههاي توسعة منطقهاي با ديدگاه
فضايي ،با اصالت دادن به نظام استقرار سكونتگاهها در
فرآيند توسعه ،از دو حد تمركزگرايي (مانند قطب رشد) و
تمركززدايي (مانند منظومة كشت شهري) ميانهاي را برگزيده
و تجميع غيرمتمركز يا تمركززدايي با تجميع را پيشنهاد
كردهاند .اين نظريهها در حقيقت راه حلي اصالحطلبانه
براي كاستيها و نارساييهاي توسعة فضايي متداول در
راستای تحقق عدالت اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی ،فرهنگی
و اکولوژیکی در چارچوب عدالت اسالمی مطرح كردهاند،
كه همانا قطبي شدن و نابرابريهاي منطقهاي را ايجاد كرده
است» (پورمحمدی و زالی .)34 :1388 ،با تمام این تفاسیر،
«نابرابريهاي بين منطقهاي تنها جهت انعكاس نابرابريهاي
درآمدي تصور نميشود؛ بلكه در رشد جمعيت ،تهيۀ
خدمات ،توليد اشتغال ،آموزش و ثروت به كار ميرود.
در بيشتر كشورها ،بعضی نواحي وجود دارند كه به خوبي
توسعه يافتهاند ،در صورتي كه ديگر نواحي عقب مانده يا
(باقری،
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عقب نگه داشته شده هستند .چنين نابرابريهايي در توسعۀ
منطقهاي به نابرابريهاي بين منطقهاي نسبت داده ميشود.
نابرابريهاي منطقهاي به طور متداول با دو عامل ـ درآمد
و اشتغال ـ مرتبط ميشود ولی در این ارتباط مقیاسهای
دیگری چون توليد ناخالص منطقهاي ،كار و سرمايهگذاري،
رشد جمعيت ،شرايط مسكن و سطح ميانگين آمـوزش نیز
مهم میباشند» (جمالی و همکاران .)134 :1387 ،به همین جهت
مناطق کشور به طور نامتعادل توسعه یافته و این امر یکی از
دالیل بیعدالتیهای گوناگون در ایران است .در این راستا،
پژوهش حاضر به بررسی وضعیت عدالت اکولوژیکی،
اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و فرهنگی در کشور میپردازد تا
با بررسی میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل فوق در ایجاد
نابرابریهای منطقهای ،اقدام به تدوین استراتژیهایی در
راستای توزیع عادالنۀ امکانات و همچنین دستیابی به عدالت
و برابری در زمینههای فوق بر اساس عدالت اسالمی نماید.

مبانی نظری تحقیق

«در جهان امروز ،نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی به
عنوان پدیدهای فراگیر و رو به گسترش قابل مشاهده است»
(توکلینیا و شالی .)2 :1391 ،در این راستا ،در نظريۀ وابستگي
به تأثيرات حاصل از وابستگي اقتصادي كشورهاي جهان
سوم به نظام جهاني اشاره ميشود ،كه تأثيرات ناشي از
آن نابرابريهاي اجتماعي ،اقتصادي ميان نواحي داخلي را
سبب ميگردد كه با تمركز منابع و امكانات در مادرشهرهاي
بزرگ و تك شهرهاي مسلط ناحيهاي ،شكاف ميان ثروت
و فقر را عميقتر كرده و روند كلي توسعه را آهسته نموده
است (حکمتنیا و موسوی .)103 :1383 ،بنابراین «نابرابري
اجتماعی اشاره به شرایطی دارد که افراد دسترسی نابرابري
بـه منابع ارزشمند ،خدمات و موقعیتها در جامعه دارند.
چنـین تلقی از نابرابري میتواند برحسب چگونگی ارزیابی
و رتبهبندي افراد و گروهها توسط دیگران ،لحاظ شود ،امـا
مهمترین وجه آن این است که نابرابري اجتماعی مرتبط
با موقعیتهاي متفاوت در درون یک ساختار اجتماعی

است .لذا میتوان انتظار داشت ،نابرابري رابطۀ مستقیمی
با توسعۀ اقتصادي داشته باشد ،زیرا توسعه ،پیامد انباشت
ثـروت (مازاد تولید) و حاصل افزایش ظرفیتهاي استفاده
از منابع به مدد تکنولوژي بوده و نحوۀ توزیع مازاد مسئلۀ
دسترسی به قدرت را مطرح میسازد .بنابراین سه مفهـوم
توسعۀ اقتصادي ،سیاسی و نابرابريهاي اجتماعی مفاهیمی
کام ً
ال مرتبط و درهمتنیده تلقی میشوند که تأثیرات متقابلی
بر یکدیگر دارند» (مظلوم خراسانی و عظیمی هاشمی.)11 :1390 ،
در این ارتباط ،ديويد هاروي عدالت اجتماعي و فضايي
در شهرها را تخصيص عادالنۀ منابع و امكانات شهري ميداند
كه بتواند به گونهاي هدايت شود كه افراد با حداقل شكاف
و اعتراض نسبت به حقوق خود مواجه باشند و نيازهاي
جمعيتي آن در ابعاد مختلف برآورده گردد (ضرابی و موسوی،
 .)30 :1389چرا که وجود بی عدالتیهای جغرافیایی و توسعۀ
ناموزون بخشهای جغرافیایی ،تأثیر سوئی بر توسعۀ مناطق
دارد (ابراهیمزاده و همکاران .)217 :1391 ،بنابراین با توجه به
تأثیرات منفی توزیع ناعادالنه و نابرابر امکانات و خدمات
در شکلگیری بیعدالتیهای اکولوژیکی ،اقتصادی،
اجتماعی ،کالبدی و فرهنگی ،توجه به اصول اساسی عدالت
اسالمی در هر یک از شاخصها و مؤلفههای فوق میتواند
زمینهساز توسعۀ متوازن و توزیع عادالنه و برابر امکانات
و خدمات را در تمام مناطق فراهم نماید .در این رابطه ،از
مهمترين مسائلي كه دين اسالم روي آن تكيه دارد ،مسئلۀ
حفظ حقوق و اموال مردم و به طور كلي اجراي عـدالت
اجتماعي است .عدالتورزي در همۀ شئون حكومت ،حتي
عدالت در توزيع امكانات و فرصتها .اجراي عدالت نه تنها
از وظايف اخالقي حاكمان است؛ بلكه يكي از راههاي نفوذ
در دل و جان مردم نيز به شمار ميرود .احاديث مختلف از
امامان معصوم و مصلحان اجتماعي وجود دارد كه همواره بر
مفهوم عدالت اجتماعي تأكيد فراوان كردهاند (موسوی:1391 ،
 .)179اسالم مکتب عدل واعتدال است و امت اسالمی ،امت
میانه میباشد؛ 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 دادهاند (هوشمند و همکاران:1389 ،

 .)27در 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
متعال میفرماید« :لَقد اَرس ْلنا ُر ُسلنا بالبیّ ِ
نات و أنزلْنا َمع ُهم
ِ
بالقسط»؛ به راستی ما پیامبران
الکتاب و الْمیزان لِیَقوم النّاس
خود را با دالیل آشکار فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل
نمودیم تا مردم به عدالت و انصاف برخیزند .در مواردی،
عدالت به معنای مساوات و برابری به کار رفته است ،از
جملهَ « :و ِ
آس بَیْنَ ُه ْم فِی ال َل ْح َظ ِة َو الن َّْظ َرة ِ َحتّی َالیَ ْط َم َع ال ْ ُع َظ َما ُء
الض َع َفا ُء م ِ ْن َعدْ ل ِ َ
فِی َحیْفِ َ
أس ُّ
ک َع َلیْهِ ْم»1؛ و به
ک ل َ ُه ْم َو َالیَیْ َ
یک چشم بنگر به همگان ،خواه به گوشۀ چشم نگری و
خواه خیره شوی ،تا بزرگان در تو طمع ستم بر ناتوانان
نبندند و ناتوانان از عدالتت مأیوس نگردند .در مواردی
نیز ،عدالت به معنای مراعات حقوق آمده است .البته منشأ
حق میتواند رابطهای تکوینی و حقیقی بین غایت و ذی
غایت یا امری قراردادی باشد که در قالب قانون و سنت
هویدا میشود .چند نمونه از این موارد را ذکر میکنیمَ «:فا ِ َذا
ا َ َّد ِ
ت ال َّر ِعیَّ ُة اِلَی ال ْ َوال ِ َی َح َّق ُه َو ا َ َّدی ال ْ َوالِی اِلَیْ َها َح َّق َها َع َّز ال ْ َح ُّق
ت َمنَا ِه ُج ِّ
ت
ت َم َعال ِ ُم ال َعدْ ِل َو َج َر ْ
الدینِ َوا ْعتَدَ ل َ ْ
بَیْنَ ُه ْم َو َقا َم ْ
السنَ ُن َف َص َل َح ب ِ َذل ِ َ
ک ال َّز َمانُ َو ُط ِم َع فِی ب َ َقاءِ الدَّ ْول َ ِة
َع َلی ا َ ْذ َالل ِ َها ُّ
ت َم َطام ِ ُع ا َال ْعدَ اءِ َو ا ِ َذا َغ َلبَ ِ
ت ال َّر ِعیَّ ُة والِی َها َو ا َ ْج َح َ
ف
َویَئ ِ َس ْ
ت ُهنَال ِ َ
ت َمعال ِ ُم ال ْ َج ْورِ
ک ال ْ َکل ِ َم ُة َو َظ َه َر ْ
ال ْ َوال ِ ُی ب ِ َر ِعیَّت ِ ِه اِخْ تَ َل َف ْ
َو َکث َُر اال ِ ْد َغ ُ
ال فِی ِّ
السنَنِ »2؛ پس چون
الدینِ َو تُ ِر َک ْ
ت َم َح ُّ
اج ُّ
رعیت حق والی را گذارد و والی حق رعیت را به جای آرد،
حق میان آنان بزرگ مقدار شود و راههای دین پدیدار و
نشانههای 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 نشانههای
جور آشکار و تبهکاری در دین بسیار ،راه گشادۀ سنت را
 -1از نامه بیست و هفتم نهج البالغه
 -2از 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 پيامبران
میداند .از نظر اسالم ،انسانها با یکدیگر برابر بوده و مانند
دندانههای یک شانه هستند .ولي نابرابري واقعيتي غيرقابل
انكار است لذا نکتۀ حائز اهمیت این است که برابری مدنظر
اسالم در چه زمینهاي است؟ در این رابطه میتوان گفت
در اندیشۀ اسالمی ،برابری مطلق مدنظر نمیباشد .در این
«برابري مطلق در اقتصاد اوالً
ِ
زمینه ،شهید مطهری میفرمایند:
شدني نيست؛ ثاني ًا ظلم و تجاوز است؛ ثالث ًا اجتماع خراب
كن است .چرا كه در نظام طبيعي خدادادي ميان انسانها
تفاوت و تمايز وجود دارد .اين اختالف سطحها و تفاوتها
است كه حركتها را پديد آورده و ماية جذب انسانها به
همدیگر است (مرتضوی و همکاران .)72 :1393 ،در این راستا و در
چارچوب عدالت اسالمی ،یکی از برنامههای بسیار مهم جهت
کاهش نابرابریها و تخصيص ناعادالنۀ امکانات و خدمات
در سطح كشور و بيعدالتي خواندن نحوۀ تخصيص آنها،
برنامههای آمايش سرزمين است .در واقع ،تمام فعاليتهاي
عمراني و رفاهي بايستي براساس آمايش سرزمين انجام گيرد.
اقداماتي نظير احداث جاده ،بيمارستان ،كارخانجات و ....همه
براساس معيارهاي استاندارد ،خواهد توانست زمينۀ هر نوع
بیعدالتی را ساماندهی کند .چراكه هر اقدام رفاهي بر مبناي
آمايش سرزمين ،پاسخگوي هر شبههاي در تخصيص منابع
خواهد بود .زیرا در صورتی که برنامهریزیهای اقتصادی
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 ،آمايش سرزميني نشان ميدهد كه سياستگذار
نسبت به حدي از نابرابري فضايي موجود در كشور آگاه بوده
است .مقصود از نابرابري فضايي ،توزيع نابرابر فرصتها و
مواضع اجتماعي در فضاست .نابرابري فضايي يا نابرابري
منطقهاي در هر جامعهاي ميتواند جلوههاي مختلفي بيابد.
اشكال قابل رؤيت آن در كشورهاي در حال توسعه عبارت
است از نابرابري بين شهر و روستا ،نابرابري بين شهرهاي
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نمودار  :1فرآیند همپیوندی عدالت اسالمی با مؤلفهها جهت رفع نابرابریهای منطقهای

بزرگ و كوچك ،نابرابري جغرافيايي درون شهرهاي بزرگ مواد و روش

(به اصطالح شمال و جنوب) ،نابرابري بين مناطق محروم
و برخوردار و مانند آن .به همين دليل سياستهاي كلي
برنامۀ چهارم ،تأكيد دارد كه آمايش سرزميني در جمهوري
اسالمي ميبايست به «رفع محروميتها مخصوص ًا در
مناطق روستايي كشور» بينجامد .به بيان ديگر عدم تعادل
ميان روستا و شهر از جمله چهرههاي نمايان نابرابري و
بيعدالتي در ايران است» (پورسعید .)345 :1384 ،با توجه
به مباحث مطرح شده میتوان چنین گفت که هر یک از
مؤلفههای عدالت اکولوژیکی ،اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی
و فرهنگی در چارچوب عدالت اسالمی قرار دارند و با آن
یک رابطۀ متقابل و هم پیوندی را برقرار میکنند .به گونهای
که هرگاه هر کدام از مؤلفههای کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و اکولوژیکی باعث ایجاد نابرابریهای منطقهای
گردند ،بکارگیری اصول عدالت اسالمی میتواند زمینهساز
حل نابرابریهای منطقهای شود (نمودار .)1

با توجه به ماهيت موضوع و مؤلفههاي مورد بررسي،
رويکرد حاکم در اين پژوهش توصيفي ـ تحليلي است كه در
آن به پيمايش نظرهاي کارشناسان ،متخصصین و مشاورین
طرحهای مطالعاتی آمایش سرزمین در رابطه با استخراج و
اولویت سنجی شاخصهای عدالت بر مبنای الگوی اسالمی
ایرانی در تحقق آمایش و توسعۀ متعادل ایران پرداخته شده
است .ابزار گردآوری اطالعات ،مطالعۀ اسناد و مدارک
و دادههای سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن در
شاخصهای مختلف میباشد.
حجم نمونه  64نفر از کارشناسان و متخصصان میباشند
که بر اساس روش نمونهگیری تصادفی انجام شده است.
هدف اصلي اين پژوهش اولویت سنجی شاخصهای
عدالت اسالمی ایرانی در تحقق آمایش سرزمین و توسعۀ
متعادل در ایران است که براي دستيابي به اين هدف،
شاخصهای تأثیرگذار مورد بررسی قرار ميگيرند.
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شاخصهاي بررسی عدالت اسالمی ایرانی 35 ،شاخص یافتههای تحقیق

عدالت اکولوژیکی ،کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
است (جدول .)1
برای بررسی میزان تأثیرگذاری هر یک از شاخصهای
عدالت اسالمی ایرانی در تحققپذیری و عدم تحققپذیری
آمایش و توسعۀ متعادل ایران از مدل تحلیل شبکۀ ()ANP
و لیزرل استفاده شده است.
ردیف
1

2

ابعاد
عدالت
اکولوژیکی

عدالت
کالبدی

3
عدالت
اقتصادی

4

5

عدالت
اجتماعی

عدالت
فرهنگی

منبع :نگارندگان.

بدون شک برنامهریزي آمایشی توسعۀ اقتصادي،
اجتماعی ،فرهنگی و ...کشور بدون شناخت ویژگیهاي
مناطق مختلف کشور و امکانات و محدودیتهاي آنها
ممکن نیست .هرگونه کم توجهی به توزیع فضایی منابع
و امکانات از یکسو و کمبودها و نیازها از سوي دیگر (در
چارچوب الزامات برنامهریزي توسعۀ منطقهاي) و تلفیق آن

جدول  :1ابعاد و شاخصهای عدالت اسالمی ایرانی در تحقق آمایش سرزمین
شاخص ها

 .1تعادلبخشی به تراکم جمعیتی
 .2دسترسی برابر در استفاده از منابع طبیعی
 .3ایجاد فرصت برابر برای تمامی مناطق در بهرهبرداری از معادن
 .4نسبت عمران و احياي منابع طبيعي به روند تخريب و نابودي آنها
 .5توزیع عادالنه ميزان سرانههای قابل كشت بر اساس كمبود آب در مناطق
 .6میزان تأثیرات سرمایهگذاری و ظرفیتهای ایجاد شده در یک منطقه و اثرات آن بر مناطق دیگر
 .7توجه به مناطق خاص و فراهم آوردن امکانات و تسهیالت برای آنها بدون توجه به استعدادها و ظرفیتهای مناطق دیگر
.1دسترسی برابر به امکانات جادهای
.2توزیع بهینه و برابر امکانات در سکونتگاههای شهری و روستایی
 .3سرانۀ مطلوب کاربریهای شهری متناسب با میزان تراکم جمعیت
 .4استفادۀ برابر همۀ ساکنین مناطق و سکونتگاهها از فضاهای شهری
 .5تأمین مسکن برای تمام اقشار جامعه
 .6توزیع عادالنۀ زیرساختها و تأسیسات و تجهیزات در مناطق مختلف کشور
 .7سرمایهگذاری و تأمین امکانات برابر جهت نوسازی بافتهای فرسوده در مناطق کشور
 .1دسترسی به فرصتهای برابر در استفاده از امکانات و منابع (مساوات)
 .2دسترسي برابر به اطالعات اقتصادي
 .3دسترسي برابر به مناصب و موقعيتهاي اقتصادي
 .4امكان فرصتهاي برابر در فعاليتهاي اقتصادي
 .5توزيع عادالنۀ ثروت و درآمد
 .6سهمبري برابر براساس ميزان مشاركت در توليد (عدل طبیعی)
 .7میزان كار مناسب برای همۀ افراد و برابری آنها در داشتن شرایط مساعد كاری
 .8رعايت اعتدال در مصرف (کارآیی تخصصی و توازن درآمدها)
 .9ميزان مصرف کاالهاي منتخب خوراکي و غير خوراکي در دهکهاي مختلف
 .10بهرهوري عوامل مؤثر در توليد
 .1فرصتهاي برابر براي فعاليتهاي اجتماعي
 .2دسترسي برابر به فرصتها و موقعيتهاي اجتماعي
 .3حاكميت قانون براي همه
 .4دسترسی برابر به امکانات بهداشتی و درمانی ،رفاهی ،تفریحی
 .5میزان برخورداری عادالنۀ همۀ افراد جامعه از امنیت در مقابل تهدیدات فیزیكی و روحی و روانی
 .1توزیع عادالنه و دسترسي برابر به امكانات و خدمات فرهنگي
 .2دسترسي به فرصتهاي برابر آموزشي و تحصيلي
 .3توزیع منطقی و عادالنه بودجۀ فرهنگی بین مراکز فرهنگی و آموزشی
 .4سرانۀ مطلوب فضاها و کاربریهای فرهنگی متناسب با میزان جمعیت هر منطقه
 .5میزان برخورداری عادالنه همۀ قومیتها از نعمتهای مادی و معنوی موجود در جامعه
 .6برابری افراد در بهرهمندی از علم و معرفت مطابق با طبع و ذوق و عالقۀ آنها
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با برنامهریزي بخشی و رشتۀ فعالیتی منجر به عدم تخصیص
بهینۀ منابع و بهرهوري بیشینه از آنها ،عدم توزیع مناسب
امکانات و تثبیت و تقویت تفاوتهاي میان گروهها و مناطق
برخوردار و نابرخوردار و عدم تحقق عدالت در منطقه
میشود (مرکز تحقیقات استراتژیک.)1 :1388 ،
بررسی عدالت اکولوژیکی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی
در استانهای کشور
یکي از شاخصهاي مهم جمعيتي که در برنامهريزيها
و آمايش سرزمين از آن استفاده ميشود (طالش انساندوست،
)41 :1385؛ شاخص تراکم جمعيت میباشد که در کنار
مؤلفههایی چون دسترسی برابر در استفاده از منابع طبیعی،
ایجاد فرصت برابر برای تمامی مناطق در بهرهبرداری از
معادن ،نسبت عمران و احياي منابع طبيعي به روند تخريب
و نابودي آنها ،توزیع عادالنۀ ميزان سرانههای قابل كشت بر
اساس كمبود آب در مناطق ،میزان تأثیرات سرمایهگذاری و
ظرفیتهای 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 ظرفیتهای
مناطق دیگر به عنوان شاخصهای سنجش میزان عدالت
محیطی در کشور به شمار میرود .جمعيت كل كشور در
سال  ،1390بالغ بر  75149669نفر بوده كه از اين ميزان
 68/5درصد در شهرها و  31/5درصد در روستاهاي كشور
ساكن هستند .بيشترين سهم استاني از جمعيت كشور متعلق
به استان تهران با  16/21درصد و كمترين آن متعلق به
استان ايالم با  0/74درصد است (مرکز آمار ایران .)1390 ،اندازۀ
تراکم نسبی جمعیت در  12استان (اصفهان ،ایالم ،بوشهر،
خراسان جنوبی ،خراسان شمالی ،سمنان ،سیستان ،فارس،
کرمان ،کهگیلویه و بویراحمد ،هرمزگان ،یزد) کمتر از اندازة
متوسط متناظر آن در کل کشور بوده و در  18استان دیگر
بیشتر از آن است که به وضوح بیانگر عدم وجود عدالت
اکولوژیکی در توازن و تعادل اکولوژیکی در حوزۀ تراکم
جمعیتی میباشد.

منبع :مرکز آمار ایران37 :1390 ،

نقشۀ  :1تراکم جمعیتی در کشور1390 ،

در ارتباط با سیار شاخصها بویژه استفاده و بهرهبرداری
از منابع طبیعی ،در اصول و مباني اسالمي بارها بر لزوم
رعايت عدالت و انصاف تکيه شده است .در واقع ،عادالنه
نيست که کساني که امروز در اين جهان زندگي ميکنند از
منابع طبيعي و مواهب زيستي که خداوند در زمين قرار داده
است ،به گونهاي استفاده کنند که نسلهاي آتي دچار زيان و
نقصان گردند .از ديدگاه اسالم انسان بايد به گونهاي از منابع
بهرهبرداري نمايد که نه تنها به حقوق افراد جامعه زياني
وارد نشود؛ بلکه منافع نسلهاي آتي نيز به مخاطره نيفتند.
چرا که در غير اين صورت عدالت رعايت نشده است .در
آيۀ  90سورۀ نحل« :إ ِ َّن َّ
اللَ يَ ْأ ُم ُر بِال ْ َعدْ ِل َو ْال ِْحسا ِن َو إيتاءِ
ذِي ال ْ ُق ْربى َو يَنْهى َعنِ ال ْ َف ْحشاءِ َو ال ْ ُمنْ َک ِر َو الْبَغْيِ يَعِ ُظ ُک ْم
ل َ َعلَّ ُک ْم ت ََذ َّک ُرونَ » خداوند صراحت ًا بر عدل تأکيد نموده و مي
فرمايد« :همانا خداوند به عدل و احسان فرمان ميدهد.»...
در اين ديدگاه ،هيچ فرد يا گروهي اجازه ندارد به گونهاي
از منابع بهرهبرداري نمايد که رفاه ديگران به خطر افتد و
آسايش آنان دچار اخالل گردد .بدين ترتيب الزم است که
استفاده از منابع تجديدناپذير مانند سوختهاي فسيلي و
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منابع معدني که تشکيل مجدد آنها در کره ،نيازمند ميليونها
سال زمان است ،با دقت و ظرافت بيشتري صورت گيرد.
مسلم ًا در رابطه با منابع تجديدپذير نيز استفاده بيش از توان
طبيعت در بازتوليد منبع به منزلۀ نابودي منبع و ظلم به
نسلهاي فعلي و آتي است.
جدول  :2مقايسۀ رد پاي اکولوژيک و ظرفيت زيستي در
چند کشور جهان

1

کل جهان

سرانه
ردپاي
اکولوژيک
(هکتار)
7/2

سرانۀ
ظرفيت
زيستي
(هکتار)

ميزان
ذخيرۀ
اکولوژيک
(هکتار)

2

آسياي مرکزي و
خاورميانه

3/2

3/1

-1

3

ايران

7/2

4/1

-1/3

4

افغانستان

5/0

0/7

0/2

5

ترکيه

7/2

7/1

-1

6

عراق

3/1

0/3

-1

7

کويت

9/8

0/5

-8/4

8

امارات متحده
عربي

5/9

1/1

-8/4

9

هند

9/0

0/4

-0/5

10

فلسطين اشغالي

8/4

0/4

-4/4

11

اياالت متحده
امريکا

4/9

5

4/4

12

کانادا

1/7

1/20

13+

14

مغولستان

5/3

7/14

11/2

4/1

4/1

0

رديف

13
15

منطقه

کنگو

گابون

 16سومالي
منبع :برقعی.1388 ،

5/0

4/1

1/2

8/13

1/25

-0/6

13/3

23/7

به طور متوسط هر فرد در جهان به  7/2هکتار زمين
براي رفع نيازهايش احتياج دارد .اين در حالي است که
ظرفيت طبيعي جهان ،تنها قادر به تأمين  1/2هکتار زمين
براي هر نفر با توجه به جمعيت موجود است .بدين ترتيب
در حال حاضر کرۀ زمين با کمبودي  30درصدي در اين

رابطه مواجه است و اين کمبود معادل  0/6هکتار براي هر
نفر در سطح زمين در نظر گرفته ميشود .مسلم ًا با افزايش
جمعيت و عدم تغيير الگوي مصرف ،اين رقم در سالهاي
آتي افزايش خواهد يافت و شکاف ميان نياز به منابع طبيعي
و ظرفيت طبيعي جهان در تأمين منابع افزايش خواهد يافت.
ميزان سرانۀ رد پاي اکولوژيک براي کشور ايران برابر با
سرانۀ جهاني است ،اما ظرفيت طبيعي ايران از سرانۀ جهاني
کمتر و تنها معادل  4/1هکتار است .اين بدان معنا است
که کشور ايران براي تأمين نياز ساکنانش به طور متوسط
با کمبودي معادل  3/1هکتار براي هر نفر روبه رو است،
که با توجه به جمعيت آن ،رقمي حدود  90ميليون هکتار
زمين خواهد بود .مطالعۀ موردي تهران به عنوان استانی از
کشورهاي اسالمی نشان میدهد که این استان نسبت به
استانهای دیگر کشور جاپایی بزرگ در مراحل تحول و
توسعۀ شهری دارد .به طوری که ماتریس مصرف و کاربري
اراضی بیانگر این است که استان تهران با جاپاي اکولوژیکی
معادل  3/79هکتار براي هر فرد در واقع  1/91هکتار براي
هر فرد بار وارده بر محیط پیشتیبانش یعنی کل کشور وارد
میکند .همچنین در مقایسه با سطح استانی جاپاي هر فرد
تهرانی  2/39هکتار بزرگتر است .این بدین معنی است
که هر فرد تهرانی  2/5برابر بیش از سهم خود از توان
اکولوژیک و ظرفیت زیستی محیط استفاده کرده است و
یک نابرابری در سطح استانهای کشور به لحاظ اکولوژیکی
دیده میشود.
نقش معادن و منابع در رشد اقتصادي هر كشوري
انكارناپذير است .بدون تردید بهرهبرداری از معادن کشور،
یک عامل کام ً
ال مثبت و مهم در رشد و توسعۀ اقتصادی
است .در حال حاضر در کشور  3717معدن در حال
بهرهبرداری وجود دارد که از این تعداد در حدود  797معدن
مربوط به استخراج سنگ تزئینی میباشد .از این تعداد معدن
در حدود  1999معدن یعنی بیش از نیمی از کل معادن
کشور ،در  8استان اصفهان ،یزد ،فارس ،مرکزی ،خراسان
رضوی ،سمنان ،آذربایجان شرقی و غربی قرار دارد که

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

)

اولویتسنجی شاخصهای عدالت اسالمی  -ایرانی در 25 / ...

نمودار  :2تعداد معادن در حال بهرهبرداری
کشور در سال 1390
منبع :مرکز آمار ایران1390 ،

نقشۀ  :2سطح بندی استانهای کشور
به لحاظ امکانات فرهنگی1390 ،

بیانگر نابرابری و عدم توازن در توزیع عدالت اکولوژیکی
در سطح استانهای کشور میباشد (مرکز آمار ایران.)13 :1390 ،
عدالت اقتصادي بهمنظور از بين بردن فقر مطلق و ايجاد
توازن و تعادل نسبي بين اقشار جامعه برقرار ميگردد .در
جامعهاي که عدالت اقتصادي نباشد ،رابطۀ محسوس ميان
تالش افراد و ميزان درآمد و رفاه وجود نخواهد داشت و
گروهي با دسترسي به موقعيتهاي مناسب و بهرهمندي
از امتيازات انحصاري ،بخش قابل توجهي از منابع را به
خود اختصاص خواهند داد و بدين طريق ،فاصلۀ بين
اقشار اجتماعي با شتاب روزافزوني بيشتر خواهد شد؛ اما
وقتي عدالت اقتصادي برقرار باشد ،عامل عمدۀ تعيينکنندۀ
درآمد و رفاه ،تالش صادقانه و مجدانۀ افراد خواهد بود

و موقعيتها و فرصتهاي يکسان در اختيار همه قرار
خواهد گرفت تا افراد برحسب ميزان تالش و پشتکار خود،
درآمد و رفاه داشته باشند و تفاوت ناشي از اين امر ،مسئلۀ
نامقبولي نخواهد بود.
بررسی شاخصهای توسعۀ انسانی میتواند بیانگر
وضعيت برخورداري و دسترسي افراد يك جامعه به
امكانات آموزشي ،فرهنگی و  ...باشد .یافتهها نشان میدهد
به لحاظ برخورداری از امکانات آموزشی با توجه به
رتبۀ استانهای کشور در این شاخص (جدول  )3عدالت
اجتماعی و فرهنگی بین آنها به لحاظ میزان سرمایهگذاری،
تجهیز امکانات و تجهیزات در این زمینه توجه نشده است.
بررسی امکانات فرهنگی در سطح استانهای کشور
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نیز نشان میدهد بين استانهاي كشور از نظر بهرهمندي
از فضاها و امكانات فرهنگي تفاوت چشمگيري وجود
دارد .در اين بين ،استان تهران بـه عنوان تنها استان بسيار
توسعهيافته و استانهاي ايالم ،بوشهر ،چهارمحال و بختياري،
زنجان ،سمنان ،سيستان و بلوچستان ،قزوين ،كهگيلويه و
بويراحمد ،گلستان ،هرمزگان به عنوان استانهاي بسيار
استانها
کشور
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
ایالم
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد
گلستان
گیالن
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد

منبع :طیفوری و اکبری41 :1392 ،

محروم شناخته شدهاند .عليرغم اينكه در قالب سياستهاي
برنامههاي پنج سالۀ توسعه ،تالشهاي زيادي براي تعديل
عدم تعادلهاي توسعۀ منطقهاي در ايران انجام شده است،
اما توزيع نامتوازن امكانات ،خدمات و فعاليتها و وجود
نابرابريها و شكاف توسعه ،هم در بين استانها هم در
درون استانها همواره به عنـوان يكي از دلمشـغوليهاي

جدول  :3شاخصهای توسعۀ انسانی در کشور در سال 1390

امید به
زندگی
0/810
0/798
0/773
0/787
0/824
0/722
0/796
0/833
0/788
0/758
0/788
0/777
0/805
0/792
0/824
0/718
0/817
0/821
0/819
0/751
0/781
0/774
0/749
0/784
0/832
0/769
0/812
0/797
0/762
0/787
0/809

رتبه
11
23
17
3
29
13
1
15
26
16
21
10
14
3
30
7
5
6
27
20
22
28
19
2
24
8
12
25
17
9

شاخص
آموزش
0/814
0/788
0/744
0/772
0/860
0/813
0/811
0/891
0/789
0/780
0/801
0/750
0/791
0/796
0/873
0/620
0/834
0/806
0/864
0/722
0/785
0/780
0/809
0/777
0/819
0/771
0/848
0/812
0/772
0/787
0/853

رتبه
18
28
25
4
9
11
1
17
22
14
27
16
15
2
30
7
13
3
29
20
21
12
23
8
26
6
10
24
19
5

شاخص تولید ناخالص
داخلی سرانه
0/621
0/575
0/511
0/546
0/626
0/534
0/831
0/721
0/552
0/551
0/570
0/548
0/612
0/580
0/656
0/454
0/587
0/626
0/559
0/723
0/589
0/571
0/558
0/543
0/584
0/528
0/625
0/634
0/595
0/556
0/652

رتبه
15
29
24
6
26
1
2
21
22
17
23
9
14
3
30
12
7
18
28
11
16
19
25
13
27
8
5
10
20
4

شاخص
توسعۀ انسانی
0/743
0/713
0/662
0/692
0/763
0/679
0/788
0/812
0/700
0/688
0/711
0/684
0/730
0/715
0/779
0/587
0/737
0/745
0/724
0/657
0/712
0/702
0/697
0/692
0/735
0/679
0/755
0/743
0/704
0/701
0/766

رتبه
14
28
22
5
27
3
1
20
24
16
25
12
13
2
30
9
7
11
29
15
18
21
23
10
26
6
8
17
19
4
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جدول  :4سطحبندی استانهای کشور در شاخصهای اقتصادی ،کالبدی و زیربنایی ،صنعتی و بهداشتی و درمانی

سطح توسعه

درجۀ توسعه

میزان توسعه

استانها

سطح اول

سطح دوم

 0/33و کمتر

 0/33تا 0/60

خیلی باال
باال

تهران ،البرز

سطح سوم

 0/61تا 0/70

متوسط

آذربایجان شرقی ،فارس ،بوشهر ،گیالن ،خراسان رضوی ،قزوین

سطح چهارم

 0/71تا 0/85

پایین

آذربایجان غربی ،زنجان ،همدان ،کرمان ،خراسان شمالی ،خراسان جنوبی ،هرمزگان،
کردستان ،لرستان ،کرمانشاه ،گلستان ،ایالم ،خوزستان ،چهارمحال و بختیاری ،کهگیلویه
و بویراحمدف اردبیل

سطح پنجم

بیش از 0/86

خیلی پایین

سیستان و بلوچستان

منبع :نگارندگان

اصفهان ،مازندران ،یزد ،مرکزی ،سمنان

سازمانها و نهادهاي اجتماعي اقتصادي كشور مطرح بوده
است (عبداهللزاده و شریفزاده .)42 :1391 ،یافتههای شاخصهای
اقتصادی در بین استانهای کشور نشان میدهد ،استانهای
تهران ،اصفهان ،مرکزی به عنوان برخوردارترین استانها و
استانهای ایالم ،لرستان ،سیستان و بلوچستان ،کهگیلویه و
بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به عنوان محرومترین
استانها شناخته شدهاند .در تمام استانهای محروم کشور
شاخصهای نرخ مشارکت اقتصادی ،سرانۀ محصوالت
تولیدی ،سرانۀ اعتبارات و بودجههای استانها برای فعالیتهای
اقتصادی و عمرانی ،برخورداری از تأسیسات و تجهیزات
زیربنایی در پایینترین میزان خود میباشد که بیانگر عدم
رعایت عدالت اقتصادی و کالبدی در بین استانهای
کشور است .براساس این آمار ،در هیچ یک از استانهای
کشور نرخ مشارکت اقتصادی به  50درصد نرسیده است.
چنانکه باالترین میزان نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به
استان اردبیل با حدود  47درصد است .پایینترین میزان
نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان امسال نیز متعلق به
استانهای سیستان و بلوچستان با  33/4درصد ،کهگیلویه
و بویراحمد با  33/6درصد و لرستان با  37/2درصد بوده
است (مرکز آمار ایران .)1390 ،بررسی جایگاه استانهای کشور
از حیث کلیدیترین شاخصهای اقتصادی نشان میدهد
استانهای تهران ،اصفهان ،خوزستان و خراسان رضوی در
شاخص تولید ناخالص داخلی ،تهران ،خوزستان ،بوشهر،
اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد در شاخص درآمد ناخالص

خانوار ،استانهای تهران ،اصفهان و فارس در شاخصهای
منابع بانکی ،استانهای خراسان شمالی ،ایالم ،لرستان،
خراسان جنوبی و همدان در شاخصهای کل بهای کاالها
و خدمات مصرفی در سطوح باالی توسعه قرار دارند و
همچنین با سایر استانهای کشور به لحاظ برخورداری
از این شاخصها دارای فاصلۀ بسیار زیادی میباشند که
این مسئله از دیدگاه عدالت اقتصادی و اجتماعی در سطح
استانهای کشور باید مدنظر قرار گیرد (جدول .)4
اولویتبندی شاخصهای عدالت اسالمی با استفاده از
مدل ANP
هدف اين پژوهش ،بررسی مؤلفههای عدالت اسالمی
در چارچوب عدالت اکولوژیکی ،اقتصادی ،اجتماعی،
کالبدی و فرهنگی میباشد .بررسیها نشان میدهد که
به لحاظ مؤلفههای عدالت اکولوژیکی ،عدالت کالبدی،
عدالت اجتماعی ،عدالت اقتصادی و عدالت فرهنگی
در بین استانهای کشور شکاف عظیمی وجود دارد .در
این راستا پژوهش حاضر به بررسی و اولویتبندی این
شاخصها در راستای ساماندهی میزان نابرابریهای موجود
میپردازد تا از این طریق با بهرهگیری از شاخصهای
اسالمی به تحقق عدالت اسالمی در هر یک از این مؤلفهها
کمک کند .میتوان گفت هدف نهایی از اولویتبندی این
شاخصها ،شناسایی شاخصهای بحرانی است که در ایجاد
نابرابریهای منطقهای و کم رنگتر شدن عدالت و برابری
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در بهرهوری یکسان و برابر از آن ،در بین استانهای کشور
سهم بیشتری دارند .در این رابطه معيارها و شاخصهاي
مختلف اکولوژیکی ،کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
در نظر گرفته شده است .به گونهاي كه با ايجاد ارتباط
درونگروهي و برونگروهي بين عناصر و شاخصها،
تأثيرات هر يك از عناصر در ایجاد نابرابریهای منطقهای
در کشور مشخص ميشود (نمودار  3و .)4

نمودار  :3ساختار
تحلیل شبکه

مقايسههاي زوجي و ماتريس مربوط به همة معيارها و
خوشهها با استفاده از مقياسهاي تعيين ارجحيت يا اهميت
در هر قضاوت به وسيلة اعداد 1تا  9مشخص ميگردد .گفتني
است مقايسة زوجي براي كلية معيارها و گزينهها انجام ميشود.
در جدول  5نتايج مقايسههاي زوجي در مدل شبكهاي
عنوان

 ANPبراي شناخت نابرابریهای منطقهای بر مبنای نارسایی
در یکی از مؤلفههای عدالت اکولوژیکی ،کالبدی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی آمده است .همان گونه كه مالحظه مي
شود ،نرخ ناسازگاري قضاوت انجام شده برابر با 0/04252
است در اين روش مقدار ناسازگاري نبايد از  1بیشتر باشد.
اين ميزان از خطا با درنظرگرفتن تعداد زياد قضاوتها و
خطاي ناشي از نظرسنجي پذيرفتني است (جدول .)6
مطابق جدول ( )2وزن نسبي خوشهها از طريق مقايسۀ
ماتريس زوجي به دست آمده است .در ماتريس زوجي نمرۀ
 aijاهميت نسبي مؤلفه در سطر  iبا توجه به ستون  jرا نشان
ميدهد؛ به عبارتي  =wi/wj aijرا مشخص ميكند كه نمرۀ
يك نشاندهندۀ اهميت برابر دو مؤلفه و نمرۀ  9برابر با اهميت
خيلي زياد  iبر مؤلفه  jاست .سپس مقايسۀ عناصر داخل هر
خوشه شبيه روش  AHPانجام ميگيرد ،در گام بعدي وزن
نسبي عناصر ماتريس محاسبه و در نهايت عناصر جدول نرمال
ميشوند .با توجه به اينكه برخي عناصر درون خوشهها ممكن
است به عناصر ساير خوشهها وابسته باشند ،در اين صورت با
توجه به معيارهاي كنترل ماتريس مقايسه زوجي تشكيل شده و
عناصر ماتريس دو به دو با هم مقايسه ميشوند و وزن ماتريس
به دست ميآيد و نتيجه وارد سوپرماتريس اوليه ميشود .سوپر
ماتريس حاصل از تلفيق ماتريسهاي مختلف ،سوپر ماتريس
اوليه است كه جمع عناصر هر ستون سوپر ماتريس بيش از

جدول :5ماتريس مقايسه زوجي و وزن خوشهها

عدالت اکولوژیکی

عدالت
اکولوژیکی
1

عدالت
کالبدی
1/32

عدالت
اقتصادی
2/26

عدالت
اجتماعی
1/67

عدالت
فرهنگی
1/54

0/384

عدالت اقتصادی

1/21

3/50

1

3/82

2/68

0/723

2/24

1

عدالت کالبدی

عدالت اجتماعی
عدالت فرهنگی

منبع :محاسبات نگارندگان

شاخصها
نرخ ناسازگاری

2/28

0/87

0/69

1

3/94

2/96

3/74

3/09

3/05

2/97
1

1/93

3/27

وزن نسبی

وزن نهایی
0/134

0/349

0/651

0/694
0/571

جدول  :6نرخ ناسازگاري مدل شبكه اي ANP
عدالت اجتماعی
عدالت اقتصادی
عدالت کالبدی
عدالت اکولوژیکی
0/0512
0/0673
0/0410
0/0281

0/193

0/281
0/165

عدالت فرهنگی
0/0250
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نمودار  :4ارتباط درون گروهي و برون گروهي بين
عناصر و شاخص ها

يك است .در مرحلۀ بعد ،سوپر ماتريس نرمال ميشود و سوپر
ماتريس حاصله از آن سوپر ماتريس وزني است .نهايت ًا جهت
همگرا شدن سوپر ماتريس وزني ،عناصر موجود در معيارها
آنقدر به توان ميرسند تا همگرا شوند .در آخرين مرحله با
توجه به وزن خوشهها و سوپرماتريس حد وزن عمومي ،وزن
نهايي معيارها محاسبه شده است كه در اين مرحله جدول
سوپرماتريس حد وزن عمومي بر حسب برابر بودن اعداد
عناصر در سطرها ذكر نگرديده و تنها عدد حاصله در جدول
( )7در قالب وزن نهایی بيان شده است.
جدول  :7وزن نهايي شاخصهاي مورد مطالعۀ عدالت اسالمی
شاخصهای
تحقیق

وزن
عمومی

وزن
خوشهها

وزن نهایی

عدالت اکولوژیکی
عدالت کالبدی
عدالت اقتصادی
عدالت اجتماعی
عدالت فرهنگی

0/325
0/547
0/809
0/637
0/461

0/134
0/193
0/349
0/281
0/165

0/043
0/105
0/282
0/178
0/076

منبع :محاسبات نگارندگان

نتايج حاصل از مدل تحليل شبكه نشان ميدهد،
شاخصهاي عدالت اقتصادی با مقدار  0/282بیشترین
نقش را در نابرابریهای منطقهای در بین استانهای کشور
دارد ،چرا که در اغلب شاخصهای مورد مطالعه شکاف
عظیمی به لحاظ چگونگی توزیع ثروت و درآمد ،گسترش
فقر ،سرانۀ درآمد خانوارها وجود دارد که منجر به عدم
تحقق عدالت اسالمی در جامعه میشود .بنابراین ،از آنجایی

که تمام ابعاد عدالت ،مخصوص ًا عدالت اقتصادی ،ویژگی
بسیار مهم دولت اسالمی است و در کنار تقوا ،شاخص
جامعۀ اسالمی بهشمار میرود؛ مفهوم عدالت اقتصادی،
مراعات حقوق اقتصادی است و زمینهساز تحقق اهداف
عالیه اسالمی میباشد .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 شاخصها و مؤلفههای اقتصادی چون توزیع عادالنه
ثروت و درآمد ،کاهش فقر و  ...تحقق می یابد .در نتیجه می
توان گفت :در جامعهای که عدالت اقتصادی برقرار نباشد،
رابطۀ محسوس میان تالش افراد و میزان درآمد و رفاه
وجود نخواهد داشت و گروهی با دسترسی به موقعیتهای
مناسب و بهرهمندی از امتیازات انحصاری ،بخش قابل
توجهی از منابع را به خود اختصاص خواهند داد و بدین
طریق ،فاصلۀ بین اقشار اجتماعی با شتاب روزافزونی
بیشتر خواهد شد ،به گونهای که این شرایط باعث میشود
عدالت اجتماعی در جامعه محقق نگردد .در این پژوهش
نیز بررسی شاخصهای مختلف نشان میدهد که هرگاه
عدالت اقتصادی در جامعه تحقق پیدا نکرده است ،عدالت
اجتماعی ،عدالت کالبدی نیز محقق نشده است .میتوان
گفت :نتایج نهایی مدل  ANPنشان میدهد شاخصهای
عدالت اقتصادی و اجتماعی به ترتیب با  0/282و ، 0/178
عوامل بسیار مهمی در افزایش نابرابریهای منطقهای و عدم
تحقق عدالت اسالمی در جامعه است.
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جدول  :8شاخصهای برازش برای مدل ساختاری عدالت اسالمی جهت ساماندهی نابرابریهای منطقه ای

شاخصها

نام شاخص

سطح تحت پوشش کای اسکور

برازش مطلق

نیکویی برازش

نیکویی برازش اصالح شده
برازش نرمال نشده

برازش تطبیقی

برازش نرمال شده
برازش تطبیقی

برازش افزایش
شاخص برازش نرمال تقلیل یافته

ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد

برازش تقلیلیافته
کای اسکور نرمال شده به درجۀ آزادی
منبع :محاسبات نگارندگان.

مدل اصالح شده

برازش قابل قبول
بزرگتر از  0/05درصد

0/91

AGFI < 90

0/08
0/93

0/94
0/97
0/88
0/86
0/87

0/051
1/31

GFI < 90

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

باالتر از  50درصد

 RMSEAکمتر از  10درصد
 1تا3

نمودار  :5الگوی تحلیلی همبستگی متغیرها در
حالت معناداری
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الگوى عدالت اسالمی در حالت اعداد معنى دارى

در اين بخش از تحقيق الگوهاى عدالت اسالمی (عدالت
اکولوژیکی ،کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) در حالت
معنى دارى اجرا شده است.
یافتههای بیانگر اعداد معنىدارى مربوط به پارامترهاى
عدالت اسالمی (اعم از بار عاملى و خطاهاى آن) و همبستگى
بين پنج متغير مكنون عدالت اکولوژیکی ،عدالت کالبدی،
عدالت اقتصادی ،عدالت اجتماعی و عدالت فرهنگی معنىدار
شده است ،زيرا اعداد معنىدارى آنها از  1/96بزرگتر است.
معیارهای شاخص نیکویی برازش برابر  0/81بوده است که
چون کمتر از یک بوده است ،مدل مربوط از برازش خوبی

برخوردار است (نمودار .)5

یافتههای تحلیلی مدلسازی معادالت ساختاری نشان
میدهد مؤلفههای عدالت اقتصادی در مناطق مختلف کشور
بسیار متفاوت میباشد و همواره شهرهای بزرگ که دارای
امکانات بیشتری هستند و همچنین به لحاظ سیاسی ـ اداری
جزء مراکز استانها محسوب میشوند شاخصهای درآمد
سرانه خانوارها ،میزان بودجه و اعتبارات دولتی ،بهرهوری
عوامل مؤثر در تولید نسبت به سایر نقاط وضعیت بسیار
مطلوبتری دارند و به همین جهت نابرابری اقتصادی در
مناطق کشور بسیار چشمگیر است و منجر به نابرابریهای
اکولوژیکی ،اجتماعی ،کالبدی میشود.

نمودار  :6الگوی تحلیلی تأثیرگذاری
مؤلفههای اسالمی در متغیرها در حالت
معناداری
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بر اساس برآورد ضرایب استانداردشدۀ مدل ساختاری
تحقیق و سطح معناداری ( )= 0/079است که بیانگر تأثیرات
عوامل اقتصادی بر روی نابرابریهای منطقهای در کشور با
ضریب مستقیم و مثبت  )9/51( 0/86است .میتوان گفت
این نابرابریها ناشی از عدم رعایت تعادل و توازن در کشور
است و عدم توازن در منابع ،فعالیتها ،امکانات ،جمعیت،
خدمات و یا انباشتگی در برخی نقاط جمعیتی از جمله
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 میگردد .در این راستا ،همچنین
توجه به عدالت اجتماعی در جهت تأمین ضروریات زندگی
فرد عادی از جمله تأمین مسكن ،آموزش و پرورش كودكان
و تأمین بهداشت خانواده نشان میدهد كه تفاوت بسیار
زیادی بین اعالم برنامهها و اجرای آنها وجود دارد.
هرگاه تضادی بین هزینۀ ارتقای اجتماعی از یك سو و
تشویق و ترغیب به اصطالح میزان رشد اقتصادی از سوی
دیگر به وجود آمده است ،ترجیح در رابطه با میزان رشد
اعمال گردیده و وجوه تخصیص یافته برای عدالت به شدت
كاهش یافته است .تنها نظامی كه بین هدف عدالت اجتماعی
و توسعۀ اقتصادی توازن برقرار مینماید ،نظام اسالمی است.
تاریخ اقتصادی بسیاری از كشورهای سرمایهداری نشان
میدهد كه همواره بین گروههای كارگری در تمامی كشورها
كشمكش و ناسازگاری وجود داشته است و فرد عادی
تحت سیطره این نظام در سالها قبل ،پس از یك مبارزه تلخ
طوالنی ،توانسته است ثمرهای از توسعۀ اقتصادی را به دست
آورد ،در حالی كه در دین اسالم رعایت حقوق تمامی افراد
اعم از فقیر و غنی در نظر گرفته شده است.
تمام طبقات و اقشار جامعه و كاركرد و نقش آنها در جامعه
هرچند كوچك مهم و با ارزش است با چنین رویکردی،
در زمینۀ عدالت اقتصادی (توزیع عادالنه درآمد و ثروت در
جامعه و  ،)..عدالت اجتماعی ،اکولوژیکی ،کالبدی و فرهنگی
باید دید اسالمی جهت کاهش نابرابریهای منطقهای مدنظر
قرار گیرد.

در ادامه با به دست آوردن مدل اندازهگيري با استفاده از
ضرايب  γو  βو استفاده از آزمون  Tبه منظور شناخت
هرچه بهتر روابط ع ّلي و نحوۀ تأثيرگذاري عدالت اسالمی
در ساماندهی شاخصها و مؤلفههای اکولوژیکی ،کالبدی،
اقتصادی ،فرهنگی از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده
گردید.
نمودار ( )6نتايج و يافتههاي حاصل از تحليل در مدل
ساختاري مربوط به فرضيههاي پژوهش را نشان ميدهند که
بیانگر تعدیل نابرابریهای منطقهای در کشور با بکارگیری
مؤلفههای اسالمی در هر یک از شاخصهای عدالت
اکولوژیکی ،کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی میباشد.

نتیجهگیری و ارائۀ راهبردها

جهان امروز جهانی است که نابرابری در سراسر آن
قابل مشاهده است .هرچند تالش عمومی برنامهریزیهای
اجتماعی چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی در پی
کاهش این نابرابریها است ،اما حرکت تاریخی توسعه ،به
رغم افزایش ثروت ،همواره به سوی گسترش نابرابریها
بوده است .این نابرابری در تبلور خارجی خود ،تمرکز را
در اشکال گوناگون نشان میدهد .این اشکال گوناگون
نابرابریها در هر یک از مؤلفههای اکولوژیکی ،اقتصادی،
اجتماعی ،کالبدی و فرهنگی به چشم میخورد به گونهای
که مناطق کشور در هیچ کدام از این مؤلفهها از برابری
و توزیع عادالنۀ امکانات و خدمات برخوردار نمیباشند
و تأثیرات هر کدام از این مؤلفهها در ایجاد نابرابریهای
منطقهای در کشور بسیار آشکار است.
بر این اساس به طور مثال ،عدالت اقتصادي در عرصههاي
توليد ،توزيع ،مصرف ،و فرصتها و خدمات دولت ظهور
پيدا ميكند .معيار عدالت در توزيع فرصتها برابري و
مساوات و در توزيع كاركردي ،استحقاقي سهمي است كه
با تراضي به دست ميآيد .معيار عدالت در رعايت حقوق
نيازمندان ،استحقاقي ـ حدّ كفافي است؛ بدين معنا كه
حدّ كفاف زندگي براي نيازمندان بايد تأمين شود .معيار
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عدالت در پرداخت حقوق مالي بستگان (نفقات واجب)
استحقاقي اعتدالي است؛ بدين معنا كه امكانات زندگي
در حدّ شئون عرفي آنها بايد تأمين شود .معيار عدالت در
توليد و سرمايهگذاري كارايي ،بهرهوري ،و عدم اسراف در
بهرهگيري از عوامل توليد است .به ترتيب ،براي كاربردهاي
فوق ،شاخصهاي :برابري ،قيمت بازاري ،حدكفاف ،اعتدال
عرفي ،بهرهوري و اسراف براي سنجش شاخص تركيبي
عدالت پيشنهاد ميشود که همۀ این موارد در چارچوب
عدالت اسالمی و تحقق آمایش سرزمینی و توزیع عادالنه
خدمات و امکانات میباشد.
بر این اساس ،هدف از این پژوهش ،اولویتسنجی
شاخصهای عدالت اسالمی ایرانی در تحقق آمایش سرزمین
و توسعۀ متعادل در ایران است .بررسی عدالت اکولوژیکی
بر اساس شاخص تراکم جمعیت نشان میدهد ،اندازۀ تراکم
نسبی جمعیت در  12استان کمتر از اندازة متوسط متناظر
آن در کل کشور بوده و در  18استان دیگر بیشتر از آن
است که به وضوح بیانگر عدم وجود عدالت اکولوژیکی در
توازن و تعادل اکولوژیکی در حوزۀ تراکم جمعیتی میباشد.
همچنین ميزان سرانۀ ردپاي اکولوژيک براي کشور ايران
برابر با سرانۀ جهاني است ،اما ظرفيت طبيعي ايران از سرانۀ
جهاني کمتر و تنها معادل  4/1هکتار است.
اين بدان معنا است که کشور ايران براي تأمين نياز
ساکنانش به طور متوسط با کمبودي معادل  3/1هکتار براي
هر نفر روبه رو است و این عامل خود زمینهساز نابرابری
و عدم رعایت عدالت اکولوژیکی در مناطق کشور میباشد.
همچنانکه این رویکرد در نحوۀ بهرهگیری از منابع کشور به
صورت ناعادالنه کام ً
ال صادق است.
از آنجایی که نقش معادن و منابع در رشد اقتصادي هر
كشوري انكارناپذير است و در حال حاضر در کشور 3717
معدن در حال بهرهبرداری وجود دارد که از این تعداد در
حدود  797معدن مربوط به استخراج سنگ تزئینی میباشد.
اما از این تعداد معدن در حدود  1999معدن یعنی بیش از
نیمی از کل معادن کشور ،در  8استان اصفهان ،یزد ،فارس،

مرکزی ،خراسان رضوی ،سمنان ،آذربایجان شرقی و غربی
قرار دارد و مابقی استانها سهم ناچیزی در این زمینه دارند.
همچنین به لحاظ برخورداری از امکانات آموزشی با توجه
به رتبه استانهای کشور در این شاخص ،عدالت اجتماعی
و فرهنگی بین آنها به لحاظ میزان سرمایهگذاری ،تجهیز
امکانات و تجهیزات در این زمینه توجه نشده است.
بررسی امکانات فرهنگی در سطح استانهای کشور نیز
نشان میدهد بين استانهاي كشور از نظر بهرهمندي از فضاها
و امكانات فرهنگي تفاوت چشمگيري وجود دارد .در اين
بين ،استان تهران به عنوان تنها اسـتان بسيار توسعهيافته
و استانهاي ايالم ،بوشهر ،چهارمحال و بختياري ،زنجان،
سمنان ،سيستان و بلوچستان ،قزوين ،كهگيلويه و بويراحمد،
گلستان ،هرمزگان به عنوان استانهاي بسيار محروم شناخته
شدهاند .همچنین باالترین میزان نرخ مشارکت اقتصادی
مربوط به استان اردبیل با حدود  47درصد است.
پایینترین میزان نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان
امسال نیز متعلق به استانهای سیستان و بلوچستان با 33/4
درصد ،کهگیلویه و بویراحمد با  33/6درصد و لرستان با
 37/2درصد بوده است.
در مجموع میتوان گفت بین مناطق کشور به لحاظ
مؤلفههای اکولوژیکی ،اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و
فرهنگی نابرابری و شکاف گستردهای وجود دارد.
در این ارتباط نتايج حاصل از مدل تحليل شبكه نشان
ميدهد ،شاخصهاي عدالت اقتصادی با مقدار 0/282
بیشترین نقش را در نابرابریهای منطقهای در بین استانهای
کشور دارد چرا که در اغلب شاخصهای مورد مطالعه
شکاف عظیمی به لحاظ چگونگی توزیع ثروت و درآمد،
گسترش فقر ،سرانۀ درآمد خانوارها وجود دارد که منجر به
عدم تحقق عدالت اسالمی در جامعه میشود.
بنابراین ،بر اساس نتایج نهایی مدل  ANPشاخصهای
عدالت اقتصادی و اجتماعی به ترتیب با وزنهای 0/282
و  ،0/178عوامل بسیار مهمی در افزایش نابرابریهای
منطقهای و عدم تحقق عدالت اسالمی در جامعه است.
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نشان میدهد مؤلفههای عدالت اقتصادی در مناطق مختلف
کشور بسیار متفاوت میباشد و همواره شهرهای بزرگ
که دارای امکانات بیشتری هستند و همچنین به لحاظ
سیاسی ـ اداری جزء مراکز استانها محسوب میشوند
شاخصهای درآمد سرانۀ خانوارها ،میزان بودجه و اعتبارات
دولتی ،بهرهوری عوامل مؤثر در تولید نسبت به سایر نقاط
وضعیت بسیار مطلوبتری دارند و به همین جهت نابرابری
اقتصادی در مناطق کشور بسیار چشمگیر است و منجر به
نابرابریهای اکولوژیکی ،اجتماعی ،کالبدی میشود .آنجا كه
دولت اسالمي وسيلهاي براي هدايت جامعه به سوي كمال
نهايي است ،الزم است در تنظيم ترتيبات و سياستهاي
اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی ،کالبدی جامعه ،رعايت مصالح
واقعي مترتب بر اين دخالتها را مورد توجه قرار دهد .در
این راستا پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
 تدوین برنامههای آمایش سرزمینی با معیارها و اصولعدالت اسالمی جهت تحقق برابری و عدالت سرزمینی و از
بین بردن نابرابریهای منطقهای در کشور؛
 سرمایه گذاری برابر بر روی ظرفیتها و پتانسیلهایموجود در مناطق کشور و همچنین توجه به اصل توسعۀ
پایدار در جهت نحوۀ بهرهبرداری از معادن و ظرفیتهای
منابع طبیعی و معدنی موجود در آنها به گونهای که منابع
جهت نسلهای آینده نیز باقی بماند؛
 توجه به برقراری عدالت اقتصادی که زمینهساز تحققپذیری عدالت اجتماعی ،کالبدی و اکولوژیکی نیز میباشد.
در این راستا توجه بر جایگزینی رقابت سالم به جای رقابت
کامل در بازار اقتصادی ،تقویتساز و کارهای مشارکت و
تقویت اقتصاد بدون سود بسیار کارگشا میباشد و منجر به
تحقق عدالت اقتصادی میگردد.
 رعایت اصول آمایش سرزمین از جمله گسترش عدالتاجتماعی و تعادلهای منطقهای ،افزایش کارآیی و بازدهی
اقتصادی ،حفاظت محیط زیست ،صیانت از منابع طبیعی در
تمام برنامهها و سیاستهای تعدیل نابرابریهای منطقهای.

1 .1ابراهیمزاده ،موسوی و کاظمیزاد؛ عیسی ،میرنجف،
شمساهلل ( )1391تحلیل فضایی نابرابریهای منطقهای
میان مناطق مرزی و مرکزی ایران ،فصلنامۀ ژئوپلتیک ،سال
هشتم ،شمارۀ اول.
2 .2باقری ،علی ( )1388معیارهای توزیع درآمد و عدالت،
فصلنامه نامه مفید ،شماره .13
3 .3برقعی ،نغمه ( ،)1388اخالق و الگوی مصرف منابع
طبیعی از دیدگاه اسالم و تأثیر آن برمحیط زیست ،اولین
همایش ارزشها و اخالق زیست محیطی در اسالم ،سازمان
حفاظت محیط زیست ،تهران.
4 .4پایلی یزدی ،محمد حسین ( ،)1383عدالت اجتماعی
وتوسعه وکاربرد فلسفه وایدئولوژی در آمایش سرزمین،
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،مشهد ،شماره.74
5 .5پورسعید ،فرزاد ( ،)1384فراگیری و پایداری؛ اصول
راهنمای تحقق عدالت اجتماعی در ایران  ،1404فصلنامۀ
مطالعات راهبردی ،سال نهم ،شمارۀ دوم.
6 .6پورمحمدی و زالی؛ محمدرضا و نادر ( ،)1388تحلیلی بر
نابرابریهای منطقهای و آیندهنگاری توسعه (مطالعۀ موردی:
استان آذربایجان شرقی) ،مجلۀ جغرافیا و برنامهریزی ،سال
 ،15شماره .32
7 .7توکلینیا و شالی؛ جمیله ،محمد ( ،)1391نابرابریهای
منطقهای در ایران ،فصلنامۀ آمایش محیط ،شماره .18
8 .8جمالی ،قنبری وپور محمدی؛ فیروز ،ابوالفضل و محمدرضا
( ،)1387نگرشی بر مفهوم نابرابری و مفاهیم مرتبط با آن در
مطالعات اجتماعی و اقتصادی ،فصلنامۀ مدرس ،برنامهریزی
و آمایش فضا ،دورۀ چهاردهم ،شماره.2
9 .9حکمتنیا و موسوی؛ حسن و میرنجف ( ،)1383بررسی
و تحلیل روند تغییرات سطوح توسعه و نابرابریهای ناحیهای
در استان یزد طی سالهای  ،1355-1375مجلۀ جغرافیا و
توسعه ،دورۀ دوم ،شماره .4
1010خواجویی ،محسن ( ،)1389رفاه اجتماعی و نابرابریهای
جغرافیایی در سایۀ عدالت ،بخش مطالعات اجتماعی،
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روزنامۀ مردم ساالری.
( ،)1389ابزارهای اقتصادی تحقق عدالت اجتماعی و
1111رضایی ،محمدحسین( ،)1391مطالعه عدالت اجتماعی اقتصادی با تأکید بر اندیشههای امام علی (ع) ،دانشگاه
در برنامههاي توسعه از نگاهی نو ،دوفصلنامه علمی فردوسی مشهد ،دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی.
وپژوهشی عدالت اسالمی ،سال بیستم ،شماره.2
1212ضرابی و موسوی؛ اصغر و میرنجف ( ،)1389تحلیل
فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری
یزد ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،شماره .97
1313طالش انساندوست ،فرشته ( ،)1385بررسی تراکم جمعیت
در استان گیالن طی سالهای  ،1345-1385استانداری گیالن،
معاونت برنامهریزی و اشتغال ،دفتر امار و اطالعات.
1414عبداهللزاده و شریفزاده؛ غالمحسین و ابوالقاسم (،)1391
سطحبندی توسعۀ منطقهای در ایران (کاربرد رهیافت شاخص
ترکیبی) ،مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای ،شماره 13
1515لطفی ،منوچهری میاندوآب و آهار؛ صدیقه ،ایوب و حسن
( ،)1392شهر و عدالت اجتماعی :تحلیلی بر نابرابریهای
محلهای (مورد مطالعه :محالت مراغه) ،فصلنامۀ تحقیقات
جغرافیایی ،سال  ،28شمارۀ  .2و همکاران70 :1392 ،
1616مرتضوی کاخکی ،حقیقی و مهدوی عادلی؛ مرتضی،
ایمان و محمدحسین ( ،)1393مجلۀ اقتصاد و توسعۀ منطقهای
سال بیستم ،دورۀ جدید ،شمارة .5
1717مرکز آمار ایران ( ،)1390سرشماری عمومی نفوس و
مسکن.
1818مرکز تحقیقات استراتژیک ( ،)1388بررسی تأثیر
یارانهها و هدفمندسازی آن بر رفاه و عدالت اجتماعی،
معاونت پژوهشهای اقتصادی ،گروه پژوهشی عدالت و
رفاه اقتصادی.
1919مظلوم خراسانی ،عظیمی هاشمی؛ محمد و مژگان
( ،)1390توسعه و نابرابریهای اجتماعی در هند ،فصلنامۀ
مطالعات جهان ،دورۀ اول ،شمارۀ .2
2020موسوي ،میرنجف ( ،)1391شکل پایدار شهر و عدالت
اجتماعی (مطالعۀ موردی شهر میاندوآب) ،پژوهشهای
جغرافیای انسانی ،شمارۀ .80
2121هوشمند ،عصفوری و ملکی؛ محمود ،مهدی و مریم

