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 چكيده
شـمار عنوان يك اصل اجتماعى، مفهومى ديرينـه در نظـام فكـری و اجتمـاعى انسـان بهبه ،عدالت

گرايان و اسـالمى ليبراليستى، نئوليبراليستى، سوسياليستى، جان راولزی، جامعـه هایديدگاهآيد. مى
های مطرح درباره عدالت اجتماعى هستند. چگونگى برقراری عـدالت اجتمـاعى در هـر گفتمان از

 - رغم گذشت چند دهـه از انقـالبعلى - باشد. در جامعه ما نيزها متفاوت مىاين گفتمان يك از
دارای معـانى متفـاوتى مفهـومى در ميـان انديشـمندان و متفكـران جامعـه  لحاظبه عدالت اجتماعى

های دولتـى شناسى دانشـگاهمنظر اساتيد جامعه های عدالت اجتماعى ازگفتمان ،. در اين مقالهاست
های تهران، عالمه طباطبايى، شـاهد، تربيـت های علوم اجتماعى دانشگاهيعنى دانشكده ؛شهر تهران

كيفـى بـوده و بـا  ،مدرس، بهشتى، الزهراء و خوارزمى بررسى شـده اسـت. روش پـژوهش حاضـر
نفـر)  20(شوندگان روش تحليل روايت و تكنيك مصاحبه حضوری انجام و برای انتخاب مصاحبه

هـای های پژوهش حاكى از آن اسـت كـه گفتمانگلوله برفى استفاده شده است. يافته نيز از روش
راولزی و اسالمى در بين اساتيد از اهميت بيشتری برخوردارنـد. اينكـه گفتمـان عـدالت اجتمـاعى 

دو گفتمـان ايـن انيـم هاشـباهتبرخـى اسالمى در كنار گفتمـان عـدالت راولـزی آمـده بـه دليـل 
  .  مبانى و محتوای مقوالت مربوط به عدالت اجتماعى با هم تضادهايى نيز دارند گرچه در ؛باشدمى

معتقدند برای برقراری عدالت اجتماعى و رسـيدن بـه يـك نظريـه جـامع، شناسى، جامعهاساتيد 
 اجتماعى جامعه خود هستيم. نيازمند الگويى متناسب با فرهنگ و بستر
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  مقدمه

، بلكه از ابتـدای تـاريخ  تنها دغدغه امروزين بشر ، نه آرمان انسانى ترين مهمعنوان  به ،عدالت

های  وجود نـابرابری در عرصـه. مورد توجه انديشمندان بسياری بوده استزندگى اجتماعى 

روی جوامـع  فـرا، معضـالت زيـادی را  های طبقـاتى گوناگون زندگى بشر و تشديد شكاف

مفهـوم عـدالت را از جملـه چهـار ارزش عمـده  ،برخى از فيلسوفان سياسى. داده است قرار

شان  هايى كه درباره مطلوبيت و ارزشمندبودن ارزش. جوامع بشری در طول تاريخ دانسته اند

هـا توافـق  های اجتمـاعى آن بر سر ارزش ؛گيرند و به سخن بهتر كمتر مورد پرسش قرار مى

از  ،نيـز عـدالت اجتمـاعى و برقــراری آن کـریم قرآندر . )53: 1989 گراهـام،(عـام وجـود دارد 

لَقَـد اَرَسـلنا ُرُسـلَنا بِالبَينـاِت َو اَنَزلنـا «: ترين اهداف رسالت انبيا الهى شمرده شده است اصلى

؛ مـا رسـوالن خـود را بـا داليـل )25: حديـد(» َمَعُهُم الِكتاَب َوالميزاَن لِيَقوَم النّاُس بِالقِسط

را نيز نازل كرديم تـا مـردم بـه عـدالت ) عدل(ها كتاب و ميزان  ن فرستاديم و با آنروش

  .عمل كنند

، با توجه به شرايط  كه در هر جامعه استاز مفاهيم برساختى در علوم اجتماعى  ،عدالت

. داردهای خاص خـود را  شود و داللت ، تاريخى و ارزشى حاكم بر آن تعريف مى فرهنگى

ای  گونه های سياسى با مكاتب فكری و ارزشى مختلف به الت در تمامى نظامجا كه عد از آن

مثابـۀ يـك آرمـان مهـم، جـزء  طلبى به ، در ايران نيز عدالت و عدالت مورد توجه بوده است

تحقق نسبى عـدالت اجتمـاعى بـه مفهـوم احقـاق . باشد الينفك گفتمان انقالب اسالمى مى

منـدی و دسترسـى افـراد از امكانـات جامعـه و  بهرهحقوق افـراد، سـاماندهى منطقـى ميـزان 

گرفتن و زيرپاگذاردن حقوق فردی و اجتماعى اعضای جامعه،  جلوگيری از هرگونه ناديده

ای از عـدالت  به هر ميزان كه جامعه. حياتى آرام و آرمانى برای نوع بشر است ۀكنند تضمين

ای كثيـر، آن  ه قيمت استضعاف عدهای قليل ب خواهى عده طلبى و فزون بهره باشد، منفعت بى

  . كند فاصله طبقاتى مواجه مى مانندجامعه را با مشكالت و مسائلى 

ها  يك از اين گفتمان هر. اند های مختلفى در زمينه عدالت اجتماعى مطرح شده گفتمان

 به تجزيه و تحليل مسـائل ،های متفكران وابسته به خود ، تمايالت و توانايى به فراخور عاليق

برقراری عدالت اجتماعى اسـت  ،ها هدف مشترك همۀ اين گفتمان. اند اجتماعى دست زده

. های متفاوتى را ارائـه داده اسـت ها و برنامه ، شيوه اما هر كدام برای نيل به عدالت اجتماعى
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 ،موانع و مشكالتى كه در زمينه تحقق و اجرای عدالت اجتمـاعى در جامعـه مـا وجـود دارد

ری نسبت به باره تحقيق و بررسى بيشتری به عمل آيد و توجه بيشت كه در اينكند  ايجاب مى

تا بتوان موانع تحقق اجرای عدالت اجتماعى در جامعه را از سـر راه  اين مساله صورت گيرد

اگـر در ميـان آراء . اهم آوردای نسبتا عـادل فـر به جامعه يابى دستبرداشت و زمينه را برای 

، فقــر و نــابرابری پرداختــه شــده، نشــانى از  عــدالت اجتمــاعىبــه  ،نظــران مختلــف صــاحب

ايـن در حـالى اسـت كـه مطالعـه . تـوان يافـت شدن اين مسـاله را نمى شدن و تئوريزه فرموله

شناسـى محسـوب  های مطالعـاتى جامعه ترين حوزه ها و قشربندی اجتماعى از اصلى نابرابری

  . )1: 1375،  ميرسندسى(شود  مى

ليبراليستى، نئوليبراليستى، سوسياليسـتى، (های عدالت اجتماعى  فتمانگ ،در اين پژوهش

های دولتى شهر  ناسى دانشگاهش از منظر اساتيد جامعه) گرايان و اسالمى جان راولزی، جامعه

پردازی در ارائه  عنوان افرادی موثر در نظريه شناسى به اساتيد جامعه. تهران بررسى شده است

البتـه  ؛توانند جامعه آمـاری مطلـوبى باشـند ، مى اره عدالت اجتماعىگفتمانى نسبتا جامع درب

هايى همچون اقتصاد، علوم سياسى،  های ديگر مثل اساتيد حوزه و يا اساتيد رشته ساير گروه

شناسـى  نظـر هسـتند، امـا ايـن پـژوهش بـر اسـاتيد جامعه نيز در اين حوزه صاحب... فلسفه و

  .عنوان جامعه آماری تكيه دارد به

ای در بـاب عـدالت اجتمـاعى  بديهى است انتظار از اين پژوهش اين نيست كه به نظريـه

ــه ــزد جامع ــود ن ــى ش ــان منته ــه ؛شناس ــرا نظري ــه زي ــانى و ب ــوم انس ــردازی در عل  ويژه پ

مستلزم سازوكارها و لوازمى است كه در حال حاضر در جامعه ما وجـود  ،شناسى جامعه

شناسى مـا در حـال  هش اين است كه اساتيد جامعهبنابراين سوال مهم در اين پژو. ندارد

هـا بـه كـدام يـك از  حاضر چه تلقى و برداشتى از عدالت اجتمـاعى دارنـد؟ و نگـاه آن

تر اسـت؟ چـرا بعـد از گذشـت  های مطرح در حوزه عـدالت اجتمـاعى نزديـك گفتمان

دسـت  هنوز به رويكردی جامع درباره عدالت اجتماعى ،اسالمى سال از انقالب 37حدود 

به دانش نظری موجود در زمينه عدالت اوالً هايى  ايم؟ اميد است با طرح چنين پژوهش نيافته

های عدالت اجتمـاعى در ايـران بيشـتر بـه  مشخص شود كه شاخص و اجتماعى افزوده شود

هـای حاضـر در عـدالت اجتمـاعى نزديكتـر اسـت و ثانيـاً گفتمـان  كدام يك از گفتمان

واند يك گفتمان هميشه مطـرح در عرصـه دانشـگاهى در ميـان طلبى بت عدالت و عدالت
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 یيزر برنامـهدر شناسى باشد و بـاالخره نتـايج ايـن تحقيقـات  اساتيد و دانشجويان جامعه

اجتماعى و اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته تـا بـه رفـع نـابرابری و تبعـيض در جامعـه 

  .نمايد كمك

  چارچوب تحقيق

هايى است كه به رغـم بـاور بـه ضـرورت وجـود  واژهترين  يچيدهترين و پ از مانوس ،عدالت

 اجماعى گاه و هيچ است بوده تاريخ طول درهمواره مورد اختالف مفهومى و مصداقى ،  آن

 و تبيـين در سعى اوتىفتم شيوه به انديشمندانهر يك از  و شتهندا وجود مفهوم اين باره در

 وجود، هيچ اين با. ندارد وجود واحدی تعريف نيز اجتماعى عدالت از. اند داشته آن تشريح

 از آن، بـه يابى دسـت و نـدارد ترديـدی اجتمـاعى عدالت حقانيت و اصالت به نسبت كس

 در عـدالت از متنـوعى بسيار  ريفاتع. آيد شمار مى به اجتماعى های نظام اصولترين  اساسى

 كـه اسـت انصـاف وممفه ، يفاراين تع تمام مشترك هسته .دارد وجود جهان های فرهنگ

 تاريخى نيـز های حوزه و ها ها، تمدن فرهنگ ميان در بلكه افراد ميان در تنها نه نيز آن معنای

لمعارف علوم اجتماعى، واژۀ عدالت بيشتر به دو مفهوم زير بـه ةاالدر داير. باشد متفاوت مى

  :كار برده شده است

ز طريق جبران زيـان كسـى كـه خواه ا ؛جبران خطا) ب .دادن حق هر انسانى به او) الف

  . قربانى خطای ديگری شده و خواه از راه مجازات خطاكننده

دارد آدميـان  ای اسـت كـه مقـرر مـى گذاردن به هرگونـه قاعـده عدالت در اينجا احترام

گـذاردن بـه حقـوق و  احترام ،ديگـر عبـارت بـه ،چگونه بايد در برابر رفتار هم رفتـار كننـد

طوركلى عدالت به دو نوع كيفری يا حقـوقى و  به. )58: 1374لب، گولد، كو(وظايف يكديگر 

  :گردد توزيعى يا اجتماعى تقسيم مى

  عدالت کیفری - ١

 ،رو از ايـن. هـا و كيفرهاسـت رعايت عـدل و انصـاف در تعيـين پاداش ،اين نوع عدالت

كيفى بـا جـرم  كمى و لحاظ ثانياً بهقانونى باشد، اوالً توان عادالنه دانست كه  مجازاتى را مى

ميزان آن با تكرار جـرم افـزايش  ،ارتكابى تناسب داشته باشد، ثالثا در يك فرايند تصاعدی
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مورد عدالت اجتماعى است به همين بيان مختصـر از ايـن نـوع  از آنجا كه بحث ما در. يابد

  .كنيم عدالت بسنده مى

  عدالت اجتماعی - ٢

در توزيـع كاالهـا و منـافع اجتمـاعى اجرای اصول عـدالت  ،عدالت توزيعى يا اجتماعى

تبيين، تنظيم و توجيه اصول حـاكم بـر تعيـين توزيـع  ،منظور از نظريه عدالت توزيعى. است

های اجتماعى از جمله حقوق مدنى و سياسى مانند حـق رای، حـق  عادالنه منافع و مسئوليت

در حوزه  صرفاً  ،گرتواند به يك معنای دي البته مى. محاكمه منصفانه و حق آزادی بيان است

های بهداشتى و تهيـه سـرپناه و مسـائلى از قبيـل  امور مادی مانند توزيع مواد غذايى، مراقبت

آنچه كه در عـدالت تـوزيعى مطـرح . )144: 1989بـاری،  بريان(درآمد و ثروت نيز مطرح شود 

 هـا و مـديران دولتـى در تقسـيم امكانـات و مزايـا، خيـرات باشد اين است كـه حكومت مى

در فرهنـگ علـوم سياسـى  .سياسى و اقتصادی ميان شهروندان از چه مالكى پيـروی نماينـد

  :آمده است) توزيعى(برای واژه عدالت اجتماعى 

هايى كه  ، امتيازات و مزيت ، دارايى كاربرد مفهوم عدالت توزيعى نسبت به ثروت) الف

  .در يك جامعه انباشته شده است

ای رفتار شود كه مستحق آن  گونه يك از افراد جامعه بهعدالت اجتماعى يعنى با هر ) ب

هـر فـرد بـر اسـاس  ،به عبـارت ديگـر. است و در جايى جای داده شود كه سزاوار آن است

هـای مناسـب و نعمـات برخـوردار  ذهنى و جسـمى بتوانـد از موقعيت ،، امكانات فكری كار

هـا و  پاداش ،مناسب احتراماتتقسيم  ،منظور از عدالت توزيعى«: آمده است چنين هم. باشد

  .)35: 1386،  افضلى خان(» مزايای ديگر اجتماعى افراد بر مبنای شايستگى است

، يعنى؛ بررسـى گفتمـان غالـب دربـاره مسـاله عـدالت  ما پيرامون اين موضوع در كشور

، تا آنجا كـه پژوهشـگر مطلـع اسـت، كـاری صـورت  شناسى اجتماعى در بين اساتيد جامعه

الزم به ذكر است، در تحقيقى با عنوان بررسى رابطه نوع دينداری با نگرش به . ستنگرفته ا

نوع رابطه دينداری با نگـرش بـه عـدالت اجتمـاعى در ميـان  )1392زمانى، (عدالت اجتماعى 

های تهران و شاهد مورد بررسـى قـرار گرفتـه اسـت كـه در آنجـا اكثـر  دانشجويان دانشگاه

البته اين پژوهش فقط به سه گفتمان . عدالت اجتماعى داشتند نگرش راولزی به ،دانشجويان
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،  ها كه مقاله حاضر عالوه بر اين حالى در. پرداخته است) ، سوسياليستى و راولزی ليبراليستى(

. گرايـان و اسـالمى را نيـز مـورد بررسـى قـرار داده اسـت گفتمان نئوليبراليسـتى، جامعـه سه

مل موثر بر درك مردم از عدالت و رابطـه آن بـا برابـری عوا"عالوه بر اين، تحقيق  چنين هم

هم كه در شهر مشهد انجام گرفته بود، گويای اين نكته است كـه مـردم جامعـه  1)نابرابری(

 ،در بحث از عدالت اجتماعى ،يعنى .دهند به يك اندازه به اصل شايستگى و نياز اهميت مى

هـای قبلـى  هش حاضـر را از پژوهشلكـن آنچـه پـژو. نگاه جان راولـزی را در نظـر دارنـد

شناسـى  بـردن بـه نگـاه اسـاتيد جامعه كنـد، پـى عدالت اجتماعى متمايز مى دربارهشده  انجام

  . عدالت اجتماعى است نسبت به

با توجه به نظريه . در زمينۀ عدالت اجتماعى چند رويكرد و يا گفتمان عمده مطرح است

ر مجموع به سه نگـرش كلـى سوسياليسـتى، راسينيسكى، انواع نگرش به عدالت اجتماعى د

راسينيسكى(شوند  تقسيم مى) تركيبى(ليبراليستى و راولزی 
2
در . )6: 1392به نقل از حسـن زمـانى،  

گرايـان و اسـالمى  ، جامعه ها، سه گفتمان ديگر يعنى نئوليبراليستى اين پژوهش عالوه بر اين

  .گردد مان ارائه مىگفت ششدر ادامه شرح مختصر اين . نيز مطرح شده است

  گفتمان لیبرالیستی در مورد عدالت اجتماعی. ١

ارزش بنيـادين و محـور  ،خواهـان معاصـر، آزادی های كالسيك و آزادی از نگاه ليبرال

امانوئل كانت، اصول عـدالت خـويش را  رو، از اين. دهد اصلى جامعه مطلوب را تشكيل مى

زمـانى  ،است معتقدكند و  سياسى استوار مى های مدنى و بر محور به حداكثررساندن آزادی

هـای مـدنى و  تنهـا آزادی يابـد كـه نـه جامعه به سامان اجتماعى معقول و مطلوب دسـت مى

ای ترسـيم شـود كـه  گونـه سياسى افراد آن محترم شمرده شود، بلكه قوانين اساسى جامعه به

، امـا بـرخالف  برابری هسـتندها معتقد به  ليبراليست. های بيرونى به حداكثر برسد اين آزادی

ها كه برابری را در عرصه توزيع منابع كمياب و با توجـه بـه نيـاز افـراد در نظـر  سوسياليست

نيـز در جايگـاه مـدافع جـدی  3رابرت نوزيـك. ها اعتقاد دارند ، به برابری فرصت گيرند مى

                                                           
  .شناسى دانشگاه تربيت مدرس نامه كارشناسى ارشد جامعه پايان). 1375(ميرسندسى . 1

2. Rasinski,K.A 

3. Robert Nozick 
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كيـد بـر ارزش ، نظريه عدالت خويش را بـر اسـاس تا خواهى انديشه سنتى ليبراليسم وآزادی

واعظـى، (نهـد  در حـوزه اقتصـاد و بـازار آزاد پـى مى ويژه بـههای فردی  بودن آزادی نخستين

. شـود گفتمـان ليبرتـارين و اگاليتـارين تقسـيم مى خود به دو خرده ،اين گفتمان. )193: 1383

  .باشد مركزی اين گفتمان مى دالِ  ،آزادی ،چنين هم

  عدالت اجتماعیگفتمان نئولیبرالیستی در مورد  - ٢
های ليبراليست اقتصادی  سياست های رفاهى مبتنى بر در اواخر قرن بيستم، با افول دولت

اسـتقبال . ، گفتمان نئوليبراليست مطرح شـد های ليبراليست با دموكراسى ناسازگاری و ظهور

دهنده راه و رسمى است كه در اواخر دوران جنگ  گسترده از نئوليبراليست در جهان؛ نشان

. شد ابداعهای بسيار معروف سياسى  به مكتب »نئو«نظير  يىكردن پيشوندها سرد برای اضافه

های تاريخى كهنـه در  های ايدئولوژيكى و پارادايم حكايت از آن داشت كه نظام ،اين روند

 ،نئوليبراليسـت. شـوند تـا بـا جهـان جديـد سـازگار باشـند های جديـدی قـرار داده مى قالب

ايـن گفتمـان بـر . ه تبيين مدرن عقل سـليم اقتصـادی مبـدل شـده اسـتگفتمانى است كه ب

 ،نئوليبراليسـت. های رشد و ثبات اقتصادی، معامالت مـالى و رفتـار انسـانى قـرار دارد فرض

مـدرن  وداری  نهاد اصلى و مركزی جوامـع سـرمايه ،مبتنى بر اين شيوه تفكر است كه بازار

دو بايد شرايطى را ايجاد كنند كه بازارها بتوانند  المللى هر های داخلى و بين است و سياست

داری انفكــاك  هــا معتقدنــد كــه اصــول ليبراليســت از ســرمايه نئــوليبرال. خــوب كــار كننــد

هــای  از چهــره. )11-10: 1386هــاروی، (پــذيرد و اقتصــاد بــازار آزاد الزمــه آزادی اســت  نمـى

 2»رابـرت نوزيـك«و اتريشـى  ، فيلسـوف1»هايـك فريـدريش فون«معـروف ايـن گـرايش، 

  . باشد دال مركزی مى ،ن نيز آزادیادر اين گفتم. اقتصاددان آمريكايى هستند

  گفتمان سوسیالیستی در مورد عدالت اجتماعی - ٣
 ،مسـئله نيـاز ويژه بـهطور معمـول عنصـر برابـری و  ها به از سوی ديگر برای سوسياليست

بنـدی  هـا را بـر حسـب مقولـه نيـاز طبقه اولويت ،كسانى كه در اجتماع. ارزشى بنيادين دارد

                                                           
1 Friedrich August Von Hayek 

2 Robert Nozick  
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هـای اساسـى  ای تدارك ديده شود كـه نياز گونه كنند و برآنند كه ساختار اجتماع بايد به مى

كوشند تا نياز را به صورت يـك ارزش نهـايى و  ، مى آحاد جامعه به بهترين وجه تامين شود

مقولـه رفـع نيـاز را  ،دايـن رويكـر. مبنای اخالقى برای سياست و اداره جامعـه مطـرح كننـد

كند و حتى قلمرو و حيطه اختيارات دولت را با نظريـه  كاركرد دولت معرفى مىترين  اصلى

آفرينـى  معنای عـدم اهميـت و عـدم نقـش ، بـه بودن نيـاز ارزش نهـايى. دهـد ها پيوند مى نياز

معيـار ، ارزش اخالقى بـه صـورت مبنـا و  ، سزاواری و استحقاق آزادی فردی :مقوالتى نظير

عنوان مبنـای  جرج و ويلدينگ در تاكيد بر اهميـت نيـاز بـه ،توزيع عادالنه است؛ برای مثال

اصل بنيادين سياست اجتماعى راديكال آن اسـت كـه منـابع : نگارند توزيع عادالنه چنين مى

واعظـى، (، مسكن يا درآمد بايد بـر اسـاس نيـاز توزيـع شـود  ، آموزش چه در زمينه بهداشت

  . باشد مركزی گفتمان سوسياليسم مى دالِ  ،برابری. )194: 1383

  گفتمان راولزی در مورد عدالت اجتماعی - ۴
،  های اخيـر اسـت نظريه عدالت اجتماعى در دهـهترين  كه شاخص 1نظريه عدالت راولز

هيچ  ،راولز. كند بر توافق قراردادی به صورت پايه و اساس تشخيص اصول عدالت تكيه مى

دارد و محتـوای اصـول عـدالت را بـه توافـق  شـينى از عـدالت عرضـه نمـىتلقى و تصـور پي

افرادی هسـتند كـه  ،دهنده اصول عدالت تشخيص( 2شده ميان افراد در وضع نخستين حاصل

يعنى اهداف، غايـات و تمـايالت فـردی خـويش را در نظـر  ؛دارای وضعيت نخستين باشند

موكول ) اند را مخدوش كند، تصور شدهها  گيرند و عاری از كليه اموری كه داوری آن نمى

انديشـه او ارتبـاط  ]كـه[ كنـد خود تصريح مى نظریه عدالتدر مقدمه كتاب  ،راولز. كند مى

محكمى با سنت قرارداد اجتماعى دارد كه به وسيله متفكرانى چـون الك، روسـو و كانـت 

رويكرد اسـت كـه  تر و پيشرفته از اين درصدد ارائه مدلى كامل ،راولز. پى گرفته شده است

نظريه عـدالت راولـز از سـه . )195-194: همان(از مشكالت تقريرهای قبلى مصون مانده باشد 

ها و اصـل  اصل آزادی برابر، اصل برابری منصـفانه فرصـت: اصل اساسى تشكيل شده است

  .باشد مركزی مى دالِ  ،انصاف ،در گفتمان راولزی. )83: 1387،  راولز(تفاوت 

                                                           
1. Rawls, John 
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  گرایان در مورد عدالت اجتماعی عهگفتمان جام - ۵

حكـم ارزش نهـايى و معيـار اصـلى  ،مقوله خير عمـومى 1گرايان برای بسياری از جامعه

 :هـای چهـار نفـر عنوان يك جريـان متـاخر كـه در انديشـه به ،گرايى جامعه. عدالت را دارد

گرايى ليبرالـى ، فرد شود ديده مى 5و چارلز تيلور 4، مايكل والزر3، مك اينتاير2مايكل سندل

سـندل  ،دانند كه در بين آنها محورهای اصلى حمالت انتقادی خود مى ترين مهمرا از جمله 

های انتقادی خود را متوجـه  و مك اينتاير نقش عمده و محوری را دارند و اتفاقاً محور نگاه

 ،گرايان هاز نظر جامع. اند ترين فيلسوف ليبرال قرن بيستم كرده جان راولز متأخرترين و عميق

هـا و اهـداف خـويش در نظـر گرفتـه  ارزش ،امری كه فرد را عاری از غايات طور اساسى به

گرايـان  جامعـه ،عـالوه بـر ايـن. نـاممكن اسـت) يعنى همان وضعيت نخسـتين راولـز(باشد 

دهند و نـه  ها اصالت را به جامعه مى آيد برخالف ليبراليست طور كه از عنوان آن بر مى همان

، قدرت و  مخالف وجود هرگونه فاصله طبقاتى است و معتقد است ثروت ،گفتماناين . فرد

محـور . )146-145: 1385جكسـون؛ سورنسـون، (افتخار نبايد در دست يك عـده متمركـز شـود 

درك و تفسـير از خيـرات . خيـرات اجتمـاعى اسـت ،بحث و دال مركزی در ايـن گفتمـان

دامنۀ اين تفاسير نامحـدود شـده و  ،همين اساسبر . جامعه دارد اجتماعى بستگى به مردم هر

  . )72: 1389والزر، (دهد  های تكثرگرايانه و نسبى سوق مى اين نگرش را به سمت ديدگاه

  گفتمان اسالمی در مورد عدالت اجتماعی - ۶

، تلقـى و برداشـت  ها ها و شايسـتگى ها، استحقاق رعايت تناسب مثابه بهعدالت اجتماعى 

اعطا كل « اين افراد معتقدند كه عدالت اجتماعى به معنى. باشد مسلمان مى اكثر انديشمندان

ها و  ها، فرصـت هـا و شايسـتگى ، توانايى يعنى متناسب بـا اسـتعدادها ؛باشد مى »ذی حق حقه

، پـس از نقـل  سیری در سیره ائمـه اطهـاراستاد مطهری در كتاب . امكانات بايد توزيع گردد
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در اجتمـاع تـرجيح » جـود«را بر » عدل«كه حضرت در آن  7ىحديثى از اميرالمؤمنين عل

 ،عـدل در اجتمـاع: كنـد اشـاره مى، به تمثيل زيبايى بـرای اهميـت عـدالت در اجتمـاع  داده

آميـزی و نقاشـى و  منزلـه رنـگ های ساختمان است و احسان از نظـر اجتمـاع بـه منزله پايه به

ايت حقوق افراد و عطـاكردن بـه هـر معنای رع عدالت به ،در مجموع. زينت ساختمان است

معنى عدالت اين نيست كه همه مردم از هر نظر در يك حـد و . باشد ، مى حق، حق او را ذی

خود مقامات و درجـات دارد و در ايـن جهـت  جامعه خودبه. يك مرتبه و يك درجه باشند

راه . شـود بنـدی بندی و درجه وقتى كه مقامات و درجات دارد، بايد تقسـيم. مثل پيكر است

همين كه پای مسابقه بـه ميـان . كردن است ، آزادگذاشتن افراد و زمينه مسابقه فراهم منحصر

خود به موجب اينكه استعدادها در همه يكسان نيست و به موجب اينكـه مقـدار  ، خودبه آمد

رود  يكى جلوتر مـى. آيد ، اختالف و تفاوت به ميان مى ها يكسان نيست ها و كوشش فعاليت

نـاخواه در اجتمـاع  هـايى كـه خـواه مقتضای عدالت ايـن اسـت كـه تفاوت. تر يكى عقبو 

چيزی كه جامعه انسـانى  ترين مهم. )79: 1391مطهری، (ها باشد  تابع استعدادها و لياقت ،هست

اش  معنای قراردادن شى در جايگاه شايسته عدل به. ، عدالت است دارد را استوار و برقرار مى

عـدالت اجتمـاعى . كننـد ، شرع و عرف جامعه تعيين مى ر اين جايگاه را عقلباشد و معيا مى

رفتـار كنـد و او را در  ،كه شايسته اوسـت ، چنان يك از افراد جامعه آن است كه انسان با هر

جايگاه خودش قرار دهد و نتيجه آن نيـز پـاداش و مجـازات مناسـب و برقـراری انصـاف و 

اين پژوهش درباره گفتمان اسـالمى عـدالت . )124: 1377، همو(مساوات در برابر قانون است 

مركـزی  دالِ  »اعطای كل ذی حـق حقـه«. اجتماعى بر آراء استاد مطهری تمركز يافته است

  . باشد گفتمان اسالمى مى

در برخـى . گفتمان دارای نقاط اشتراك و افتـراق زيـادی بـا يكـديگر هسـتند ششاين 

بـرای . شود ها ديده مى های زيادی ميان گفتمان وشانىاصول محوری و يا فلسفه اخالقى همپ

هــای سوسياليســتى و  ، گفتمان هــای ليبراليســتى و نئوليبراليســتى بــر فردگرايــى مثــال گفتمان

 –های راولزی و اسالمى بر هـر دو عنصـر فردگرايـى گرايى و گفتمان گرايان بر جمع جامعه

انى كـه در ادامـه آمـده بـه منظـور اين تمـايزات در جـدول گفتمـ. گرايى تاكيد دارند جمع

اين جدول گفتمانى از عناصر و مفـاهيم مهـم ايـن . مقايسه و تحليل بهتر ارائه گرديده است

های يـافتن مفـاهيم ايـن جـدول بـا رجـوع بـه ادبيـات  تكنيك. ها تشكيل شده است گفتمان
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مضمونى  تكرار مفاهيم، تصريح يك مفهوم و تحليل كيفى. مربوط به هر گفتمان بوده است

   .های يافتن مفاهيم اين جدول گفتمانى بوده است از تكنيك

  جدول گفتمانى: 1جدول شماره 

مفاهيم و 
  گفتمان

  اسالمي  گرايان جامعه  راولزي سوسياليستي نئو يبراليستي  ليبراليستي

 فاصله طبقاتى

وجود فاصله 

طبقاتى برای 

  پيشرفت

مقصردانستن 

فقرا برای 

  فقرشان

مخالف وجود 

 طبقاتى فاصله

فاصله طبقاتى 

در حدی كه 

برای پيشرفت 

 ضروری باشد

مخالف وجود 

  فاصله طبقاتى

مخالف 

وجود 

هرگونه تضاد 

  طبقاتى

آزادی يا 

  عدالت
  برابری  آزادی  آزادی

آزادی و 

  برابری
  برابری

آزادی و 

  برابری

 استحقاق/ نياز

ميزان 

قراردادن 

استعداد در 

برخورداری 

  از امكانات

ميزان 

 قراردادن

استعداد در 

برخورداری از 

  امكانات

عدم توجه به 

استعداد افراد 

در 

برخورداری از 

  امكانات

توجه به تالش، 

استعداد و 

ميزان خدمت 

در برخورداری 

  از امكانات

توزيع امكانات 

بر اساس اصل 

خيرات 

  اجتماعى

اعطای هر 

حقى به هر 

  حقى ذی

 دخالت دولت

عدم دخالت 

دولت در 

  اقتصاد

كاهش نقش 

لت در دو

  اقتصاد

دخالت دولت 

  در همه امور

بودن  محدود

دخالت دولت 

در حد كاهش 

 شكاف طبقاتى

دخالت گسترده 

  دولت

عملكرد 

معتدل دولت 

متناسب با 

  شرايط زمان

طبقات 

  محروم

عدم توجه به 

 طبقات محروم

عدم توجه به 

 طبقات محروم

توجه به 

  طبقات پايين

توجه به 

  طبقات پايين

توجه به طبقات 

  ينپاي

توجه به 

 طبقات پايين
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مفاهيم و 
  گفتمان

  اسالمي  گرايان جامعه  راولزي سوسياليستي نئو يبراليستي  ليبراليستي

  گرايى جمع  فردگرايى  فردگرايى شناختى هستى
فردگرايى و 

  گرايى جمع
  گرايى جمع

فردگرايى و 

  گرايى جمع

  محور فضليت  گرايى وظيفه  گرايى وظيفه  گرايى فايده  گرايى فايده فلسفه اخالقى
گرايى  وظيفه

 محور فضليت

  عمومى  خصوصى  خصوصى  مالكيت

رسيدن به 

عدالت 

يعى بدون توز

الغای مالكيت 

  خصوصى

عمومى 

خيرات (

  )اجتماعى

خصوصى و 

  عمومى

امكانات 

  تحصيلى

برخورداری 

نابرابر از 

امكانات 

  تحصيل

برخورداری 

نابرابر از 

امكانات 

  تحصيل

برخورداری 

برابر از 

امكانات 

  تحصيلى

برخورداری 

نابرابر از 

امكانات در 

عين رعايت 

  انصاف

توزيع يكسان 

مواهب 

  تحصيلى

برخورداری 

برابر از 

امكانات 

  تحصيلى

امكانات 

  تفريحى

برخورداری 

نابرابر از 

امكانات 

  تفريحى

برخورداری 

نابرابر از 

امكانات 

  تفريحى

برخورداری 

برابر از 

امكانات 

  تفريحى

برخورداری 

افراد بر اساس 

  تالششان

برخورداری 

برابر از امكانات 

  تفريحى

برخورداری 

برابر از 

امكانات 

  تفريحى

امكانات 

  بهداشتى

برخورداری 

نابرابر از 

امكانات 

  بهداشتى

برخورداری 

نابرابر از 

امكانات 

  بهداشتى

برخورداری 

برابر از 

امكانات 

  بهداشتى

برخورداری 

برخى افراد از 

 امكانات ويژه

برخورداری 

برابر از امكانات 

  بهداشتى

برخورداری 

برابر از 

امكانات 

  بهداشتى
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مفاهيم و 
  گفتمان

  اسالمي  گرايان جامعه  راولزي سوسياليستي نئو يبراليستي  ليبراليستي

اختالف 

  درآمد

ضرورت 

ود وج

اختالف 

  درآمد

ضرورت 

وجود اختالف 

  درآمد

بازتوزيع 

درآمدها برای 

افراد 

  درآمد كم

اختالف 

درآمد تا 

حدی كه برای 

پيشرفت جامعه 

  نياز باشد

با توزيع 

درآمدها برای 

 درآمد افراد كم

اختالف 

درآمد منجر 

به شكاف 

 طبقاتى نشود

  ماليات

ماليات پايين 

برای 

  پردرآمدها

كاهش نرخ 

 رایبماليات 

ترغيب جريان 

 گذاری سرمايه

مالحظه 

  طبقات پايين

سيستم مالياتى 

  تصاعدی

مالحظه طبقات 

  پايين

مالحظه 

. طبقات پايين

نظام مالياتى 

: عام و خاص

خمس و 

  زكات

رقابت 

  اقتصادی

فرصت برابر 

رقابت 

  اقتصادی

آزادی 

كارآفرينانه و 

  مهارت فردی

عدم ضرورت 

رقابت 

 اقتصادی آزاد

شرايط برابر 

قابت با ر

يكسری 

  محدوديت

رقابت اقتصادی 

  آزاد

رقابت 

اقتصادی 

آزاد برای 

تشويق به كار 

  و تالش

تقسيم 

درآمدهای 

  دولتى

عدم ضرورت 

تقسيم مساوی 

  درآمدها

عدم ضرورت 

تقسيم مساوی 

  درآمدها

تقسيم تساوی 

درآمدهای 

  دولتى

عدم ضرورت 

تقسيم مساوی 

  درآمدها

تقسيم تساوی 

درآمدهای 

  دولتى

رورت عدم ض

تقسيم مساوی 

درآمدهای 

  دولتى

 اندوزی ثروت

امكان 

اندوزی  ثروت

  افراد

نفعان  ذی

نئوليبراليسم 

تنها اقليتى از 

  جامعه هستند

مخالف 

 اندوزی ثروت

اندوزی  ثروت

محدود افراد 

تا به زيان 

طبقات 

  محروم نشود

عدم تمركز 

ثروت و قدرت 

در دست 

  ای عده

توزيع عادالنه 

ثروت و 

گرفتن حق 

  قه محرومطب
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مفاهيم و 
  گفتمان

  اسالمي  گرايان جامعه  راولزي سوسياليستي نئو يبراليستي  ليبراليستي

برابری 

  حقوقى

تقدم با حقوق 

اساسى و 

های  آزادی

سياسى 

  اجتماعى

توجه بيش از 

حد به 

های  فعاليت

اقتصادی و 

 كاهش حقوق

برابری در همه 

حقوق سياسى 

  اجتماعى

برابری در 

های  آزادی

سياسى 

اجتماعى با 

توجه به اصل 

  نخستين

توزيع عادالنه 

قدرت سياسى 

معنای توزيع  به

گر عادالنه دي

  مواهب نيست

حقوق طبيعى 

برابر و تفاوت 

در حقوق 

اكتسابى 

متناسب با 

كار و انجام 

  وظايف

تقدم خير يا 

  حق
  حق بر خير  خير بر حق  حق بر خير  خير بر حق  حق بر خير  حق بر خير

  روش تحقيق

ــر ــژوهش حاض ــق پ ــى مى ،روش تحقي ــد كيف ــد  روش. باش ــا تولي ــتر ب ــى بيش ــای كيف ه

و تفسيرهای كنشگران اجتماعى سر و كار دارنـد  انىشف معهای استداللى و ك توصيف

. انــد های ژرف و مشــاهده مشــاركتى نگــاری، مطالعــات مــوردی، مصــاحبه و شــامل قــوم

كننـده در آن را دارد  ، از نظر مـردم شـركت ها ادعای توصيف زيست جهان ،كيفى پژوهش

  .)3: 1390فليك، (

 1ى تحليـل گفتمـان و تحليـل روايـتدر اين پژوهش دو روش تحليلى يعنـ ،طور كلى به

قادر بـه التـزام كلـى بـه  ،به دليل نوع خاص اين پژوهش. مورد استفاده قرار گرفته است

در اينجا به مفاهيم قدرت . تمامى عناصر نظری الكالئو و موفه در تحليل گفتمان نبوديم

ه مفـاهيم دال پرداخته نشده؛ و فقط بـ... گفتمان، رابطه گفتمان با هژمونى، ايدئولوژی و

                                                           
1. Narrative Analysis 
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گفتمان عمـده دربـاره عـدالت اجتمـاعى اشـاره شـده  ششهای شناور در  مركزی و دال

هـای مركـزی و شـناور  منظـور يـافتن دال تحليل گفتمان در اين مقاله بـه ،بنابراين. است

عنوان يـك خـرده روش اسـتفاده  از تحليل گفتمـان بـه ،به بيانى ديگر. مطرح شده است

ها و  منظـور تجزيـه و تحليـل مصـاحبه از تحليل روايت به ،روش در كنار اين. شده است

هايى از  سكانس ،يك روايت. بررسى گفتمان غالب درباره عدالت اجتماعى بهره برديم

. اش اهميـت دارد هايى را در خود دارد كه برای راوی يـا شـنونده يك ماجرا يا مصاحبه

علوم اجتماعى قـادر بـه بـازآفرينى ها را با اهميت كرده اين است كه ما در  آنچه روايت

. هـا نخـواهيم داشـت ای جز پرداختن بـه همـين بازنمايى رخداد مورد نظر نيستيم و چاره

داشتن، روابط علـى مـوردنظر  ميانه و پايان مندی، آغاز و بحث توالى بين رخدادها، زمان

اصــطالح روايــى از فعــل . ها از مشخصــات ايــن روش پژوهشــى اســت در مصــاحبه

عنوان گونـه متفـاوت تحقيـق  روايت، به. آيد مى» كردن با جزئيات بيان«يا »كردن ترواي«

طور خاص بر مطالعه فرد خاص، مصاحبه، گزارش تجربيات فردی و نوع نگـاه  كيفى، به

 نيز و حال به گذشته اتصال با ها روايت. )54: 1393كرسول، (ای خاص توجه دارد  به مقوله

 ای بـرای شـيوه و سـاختار و عامليـت شـكاف بـه خىپاسـ ،سـاختار و عامليـت پيونـد

بـه  و آينـد حسـاب مى بـه چنـدعاملى و غيرخطـى تبيـين ارائـه بنـدی و واردساختن زمان

امكـان  ،هـا روايت ،سـان همـان بـه. انجامنـد تـاريخ مى و اجتمـاعى علـوم بيشـتر امتـزاج

 ؛سـازد هم مىفـرا فرايند يك و نتيجه يك عنوان به را ديگران با خود تجربه كردن مسهي

 بـه رسيدن و بازسازی تجارب امكان ،راوی هم و تجربه اين مخاطبين هم ای كه گونه به

 استوار منطق اين پايه بر ها روايت ساختاری تحليل. كنند پيدا مى را آن از مشترك فهمى

  نمونـه های روايت پيونددادن با كه است جاری مختلفى های ، روايت جامعه در كه است

 حيـات از هايى عرصـه خصـوص در را كلـى قواعـد و نظم توان ها مى آن با عهمورد مطال

 بـرای ،هـا روايت. رسـيد جمعـى ذهنـى ساختارهای به و كرد توصيف و شناسايى اجتماعى

شـمار  به مناسـبى های عميـق ابـزار سـاختارهای گفتمـانى و مصـاحبه در عطـف نقاط مطالعه

  . )92: 1387ذكايى، (آيند  مى
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  صلى در تحقيقات روايىهای ا فرض پيش

  .كنند ها سازماندهى مى از جهان را در قالب روايت خودهای  نوع بشر تجربه - 1

های فـرد، زمـان و مكـان  ارزش ،حال فرد ،ها به تجارب گذشته ها و مصاحبه روايت - 2

شـان مطـرح و تحليـل  طور خالصـه در ارتبـاط بـا بافـت اجتمـاعى اند و بـه شدن وابسته گفته

  .شوند مى

بـرخالف . هـا چندصـدايى وجـود دارد بيشتر پژوهشگران مـدعى هسـتند در روايت - 3

توريل( های كمى كه فقط بازتاب بخشى از واقعيت هستند روش
1
، 2009 :301(.  

هـا  علوم اجتماعى برای مطالعه مردم و جامعه ناچـار بـه تحقيـق و تحليـل در ايـن روايت

شرايط فردی و اجتماعى است و هم از  محصولى از ،هم از آن جهت كه يك روايت ؛است

  . گذارند ها بر شرايط فرد و جامعه تاثير مى اين جهت كه روايت

های علـوم اجتمـاعى  شناسـى دانشـكده اسـاتيد جامعه ،جامعه آماری در اين پژوهش

شناسـى دانشـكده  اسـاتيد جامعه ،ترتيـب بـدين. باشـند های دولتى شهر تهران مى دانشگاه

نفـر، دانشـگاه  16نفر، دانشگاه عالمه طباطبايى  22شگاه تهران برابر با علوم اجتماعى دان

 3، دانشـگاه شـاهد  نفر 9بهشتى شهيد ، دانشگاه  نفر 10نفر، دانشگاه خوارزمى  12الزهرا 

شناسـى  چنين با يك نفر از اساتيد جامعه هم. باشند نفر مى 4نفر و دانشگاه تربيت مدرس 

نفـر از اسـاتيد  77از كـل . حبه صـورت گرفتـه اسـتنيـز مصـا 7دانشگاه امـام حسـين

و مقـاالت صـاحب   چنـين از كتـب هم. باشند نفر زن مى 20نفر مرد و  57شناسى،  جامعه

با مراجعه به  2مطابق با روش گلوله برفى. در اين باره استفاده شده است ،نظران ديگر نيز

توانند در  از اساتيد ديگر، مىشد كه به نظرشان كدام يك  ها پرسيده هريك از افراد از آن

از آنجـا كـه روش تحقيـق حاضـر از نـوع كيفـى . زمينه عدالت اجتماعى به ما كمك كننـد

ها ادامـه  ها بـه اشـباع رسـيديم، ديگـر مصـاحبه باشد، بديهى است هر زمان از نظر پاسـخ مى

                                                           
1. Torill 

2. Snow Ball 
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  :در جدول زير ارائه گرديده است شده مصاحبه افرادتعداد . نيافتند

  شده به تفكيك دانشگاه و جنسيت ی انتخابها نمونه تعداد: 2جدول شماره 

 نام دانشگاه
 تعداد نمونه

 زن مرد

 1 2 تهران

 1 3 عالمه طباطبايى

 - 4 شاهد

 - 3 شهيد بهشتى

 1 2 الزهرا

 - 1 تربيت مدرس

 - 1 خوارزمى

 - 1 7امام حسين

  17  3  

  20:  ها تعداد كل نمونه

بـرای . باشـد مصاحبه مى ،های الزم برای تحليل روايت دادهروش معمول در گردآوری 

برای اينكه وقت اسـاتيد بـيش (نامه بسته  يك پرسش. نامه تهيه شده است دو پرسش ،كار اين

نامه به اسـاتيد داده شـد و  اين پرسش ،از حد گرفته نشود و احتمال همكاری اساتيد باال رود

يافتـه بـا  نيمـه سـاخت نامه و يـك پرسـش) را عالمـت زدنـد خـود های مطلـوب ها پاسخ آن

شـود،  ها مطـرح مى نامه بـرای سـواالتى كـه در ايـن پرسـش. سواالت باز طراحى شـده بـود

گران باز است،  گويان و پرسش هايى از قبل درنظر گرفته نشده است و لذا دست پاسخ پاسخ

گونـه  نيـز ايـنخواهند درباره آن سـوال بگوينـد و بنويسـند و بـه همـين دليـل  كه هرچه مى

گـو در  مزيـت ايـن سـواالت در ايـن اسـت كـه پاسـخ. نامنـد مى 1سواالت را سـواالت بـاز

                                                           
1. Open Question 
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توانـد  توانـد بـه اصـطالح درد دل كنـد و پرسشـگر هـم مى گفتن محدود نيسـت و مى پاسخ

  .)1389:305: رفيع پور(درباره كيفيت و عمق مساله پرسش نمايد 

  های تحقيق يافته

بنـدی  گويـان را طـوری طبقه های پاسخ هدف آن است كه جوابهنگام استخراج سواالت، 

كنيم كه تا حد زيادی از جنبه فردی بيرون آمده و جنبه گروهى و مشترك پيدا كنـد و هـر 

زيـرا هـدف از تحقيقـات  ؛ گويـان باشـد ها بيانگر مسائل عدۀ زيادی از پاسـخ طبقه از جواب

 نيمه های مصاحبه از ،تحقيق اين در. )394-393:همان(گيری گروهى است  شناسى نتيجه جامعه

بـرای تحليـل  چنـين هم. اسـتفاده شـده اسـت 1تأكيد بـر رويكـردی اكتشـافى با ساختاريافته

تحقيـق . دگرديـنيـز اسـتفاده  از پيش تـدوين شـدها از ماتريس و جدول گفتمانى كه  پاسخ

بزارهای كمى عمل تر از ا تواند موفق ها مى گونه در فهم برخى مالك روايى يا روش روايت

هـای علـوم اجتمـاعى و انسـانى  های اخيـر در حوزه شناسى در سـال روايت طوركلى به. كند

شـكل گفـتن  بـرمحتـوای مطلـب و هـم  برتاكيد هم  ،در اين روش. بسيار مطرح بوده است

كنيم و تفسير هم جزئى از روايت محسـوب  مطلب است؛ يعنى ما از تفسير روايت بحث مى

در روايـت و  ،زنيم از يك تسلسـل و سلسـله حـرف مـى ،طور كه ما در جمله همان. شود مى

  .دهند ای نشان مى ها خود را به صورت برجسته مصاحبه نيز اين سلسله

 مصـاحبه هاز جلسـ شـده ضـبط صـدای روی از ها مصـاحبه مـتن ابتـدا در ،منظـور بـدين

سـپس . ه قـرار گرفتنـدها حداقل دو بار بـه دقـت مـورد مطالعـ تمام مصاحبه. سازی شد پياده

وابسته به تجارب گذشته و حال، دانش و  ،ها روايت. ها از متن جداسازی شد تك جمله تك

های  هـای متفـاوتى در پاسـخ روايت ،بـه همـين دليـل. شونده هستند های فرد مصاحبه ارزش

ها به شـكل يـك گفتمـان ديـده شـدند تـا  در اين پژوهش روايت. خورد اساتيد به چشم مى

از . آن در ارتباط با هم قرار گيرند و در يـك موضـوع خـاص انسـجام داشـته باشـندعناصر 

. ها استفاده شد ها و تجزيه و تحليل آن بندی پاسخ ماتريس گفتمانى نيز برای تسهيل در طبقه

داشتن با خير يـا حـق در  در پاسخ به سوالى درباره تقدم Aمشخص شد جمله  ،به اين ترتيب

                                                           
1. Exploratory 



 1396 تابستان، يكمم، شماره پنجسال   124

قرار گيرد، يعنى  »تقدم حق بر خير«اگر در خانۀ  ،برای مثال. گيرد مىكدام خانه جدول قرار 

باشـد و  های ليبراليستى، نئوليبراليسـتى، راولـزی و اسـالمى مى گو موافق با گفتمان فرد پاسخ

گرايى  های سوسياليسـتى و جامعـه ، موافق گفتمان قرار گيرد »تقدم خير بر حق«اگر در خانه 

گرايى را در  گرايى و هم جمـع شناختى هم فرد هنده در بحث هستىد باشد و يا اگر پاسخ مى

ها به همين  پاسخ. گيرد های راولزی و اسالمى قرار مى ، نگاهش ذيل گفتمان نظر داشته باشد

  . ترتيب مورد بررسى قرار گرفتند

نحـوۀ توزيـع امكانـات  ،ايـن سـواالت. سـوال بـود 9حـاوی  ،نامه سواالت بسـته پرسش

حـد مالكيـت  ،نحوه دخالت دولت در اقتصاد ،فاصله طبقاتى ،حى و بهداشتىتحصيلى، تفري

رقابـت  ،اخـتالف درآمـد ،چگـونگى اخـذ ماليـات ،اندوزی افـراد خصوصى و ميزان ثروت

در نهايت نيز از اساتيد . سنجيدند اقتصادی و نوع نگاه به طبقات پايين و محروم جامعه را مى

شـده دربـاره  هـای مطـرح هشان به كدام يـك از گفتمانديدگا آنهااز نظر  :پرسيده شده بود

  عدالت اجتماعى 

 گرايان و ، جامعه ، جان راولزی ، سوسياليستى های ليبراليستى، نئوليبراليستى يعنى گفتمان(

،  ها اشاره شـده بـود طور كه پيشتر هم درباره ويژگى روايت همان. تر است نزديك )اسالمى

ها نيز شاهد نـوعى انشـقاق  در پاسخ به برخى پرسش. شود ها چندصدايى ديده مى در روايت

در بحث اختالف درآمـدها و چگـونگى اخـذ ماليـات،  ،برای مثال. شدن بوديم و چندقطبى

نگاه  ،اما در مجموع. گرايى مورد نظر اساتيد بود های اسالمى، سوسياليستى و جامعه گفتمان

  . و اسالمى بودغالب در بين اساتيد تركيبى از دو گفتمان راولزی 

تقـدم بـا آزادی يـا . سوال باز نيز مـورد پرسـش قـرار گرفتنـد ،7عالوه بر سواالت بسته 

، مــالك و معيــار  ، تقــدم خيــر يــا حــق هايــك فــون  عــدالت، قضــاوت در مــورد اظهــارنظر

اجتمـاعى و  - هـای سياسـى ، صالح جمع و فرد، برابری حقوقى و آزادی بودن افعال اخالقى

بـه يـك نظريـه جـامع دربـاره عـدالت اجتمـاعى از جملـه  يابى دسـتعدم  عوامل چنين هم

نامه سواالت باز مورد پرسـش قـرار گرفتـه و بـا روش تحليـل  مفاهيمى بودند كه در پرسش

  : شود در ادامه به شرح هر يك از اين سواالت اشاره مى. روايى ارزيابى شدند

تقدم را با  ،حث از عدالت اجتماعىدر سوال اول از اساتيد پرسيده شده بود كه در ب - 1

امری بسيار سـخت  ،دادن يكى بر ديگری ترجيح ،اساتيد از منظردانند يا برابری؟  آزادی مى
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هـا  به اين دليل كه از نظر آن. گرا پرهيز كرد های دوگانه و معتقد بودند كه بايد از نگاه است

. اش مورد بررسى قـرار داد نه اجتماعى، بايد اين تقدم را در متن و زمي شناسانه و با ديد جامعه

ما بايد بگـوييم كـه در كـدام شـرايط  :گويد مىشناسى دانشگاه تهران  يكى از اساتيد جامعه

در اين صـورت بـا مطالعـات . اجتماعى، در كدام گروه و در كدام دوره تقدم با كدام است

ثال فرض كنيد، يك برای م. يك بر ديگری اولويت دارد توان نشان داد كه كدام تجربى مى

در اينجـا نبايـد از  .كنـد های اجتماعى بيـداد مى شكاف طبقاتى و آسيب ،ای وقتى در جامعه

،  اولويت آزادی فردی نسبت به عدالت اجتماعى و يا برابری اقتصادی اجتماعى دفـاع كـرد

  . بلكه عكس آن است

ه طبق جدول گفتمانى اين نگا. بنابراين توجه همزمان به آزادی و برابری مورد توجه بود

  . گيرد های راولزی و اسالمى قرار مى ذيل گفتمان

دانـد كـه تهديـدی  عدالت اجتماعى را سـراب و تـوهمى مى ،هايك  فردريش فون - 2

از اساتيد پرسيده . آيد شمار مى ، به دستاورد تمدن غربى يعنى آزادی ترين بزرگجدی برای 

 مثابـه بهبه نظر آنها اين رويكرد . باشد يك چه مىها  شده بود كه نظرشان در مورد اين جمله

 ،در واقـع. تـوان جـدا از هـم دانسـت دو را نمى كه اين كردن جامعه است، در حالى مرزبندی

تحقـق  وابسـته بـه، بلكه مكمل يكديگر هستند و تحقـق يكـى  دو نقيض يكديگر نيستند اين

 ،طور كلـى بـه. برقـرار كـرد آنهـارو، بايد يك توازن معقولى ميـان  از اين. ديگری است

 ؛، نظـامى اسـت كـه حـد وسـط را بگيـرد نگاه اساتيد به اين صورت بود كه نظام متعادل

هايـك و ديـدگاه فـون   با اين جملـه ،و بر همين اساس يعنى هم آزادی و هم عدالت را

  . مخالف بودند

دانند يا  مىدر سوال بعد پرسيده شد كه در بحث از عدالت اجتماعى تقدم را با حق  - 3

شناسى معتقد بودند، اگر بخواهيم بگوييم كه عدالت اجتماعى بر اسـاس  خير؟ اساتيد جامعه

حقى كه با مفهوم تكليف  ؛كند، بر اساس مفهوم حق است ها تحقق پيدا مى يك از اين كدام

، از حـق هـم بايـد  ها به ميزانى كـه از تكليـف برخـوردار هسـتند پيوند خورده است و انسان

ای است كـه  جامعه ،جامعۀ عادل: يكى از اساتيد دانشگاه شاهد بيان داشتند. وردار باشندبرخ

در آن يك توازنى بين حـق و تكليـف برقـرار باشـد و انسـان بـه ميزانـى كـه كـار و تـالش 

  . كند به حقوق خودش هم دست پيدا مى ،كند مى
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يى كـه از عـدالت در معنـا اسـتشناسى دانشگاه تربيت مـدرس نيـز معتقـد  استاد جامعه

طور آمده است كه؛ اعطای حق به هـر كسـى كـه صـاحب حـق بـوده و يـا  ، اين وجود دارد

 ،شناسـى از نظـر اسـاتيد جامعه ،بنـابراين .جايى كه مستحق آن است قراردادن هر چيز در آن

  .عدالت مبتنى بر مفهوم حق است تا خير

عمل آدمـى را مـورد ارزيـابى در فلسفه اخالق برای اينكه يك فعل و  ،طور كلى به - 4

، قصـد و  ، نيت يك نظريه برای داوری يك فعل؛ به انگيزه :سه نظريه وجود دارد ،قرار دهند

آن كـار  ،نيـت درسـت باشـد. گيرد يعنى پيش از فعل را در نظر مى. كند هدف فرد نگاه مى

. سـتگرايى ا همـان فضـيلت ،اين نظريه. درست است و نيت غلط باشد، آن كار غلط است

از  سـوای. نفسه بد اسـت فىكه مثل دزدی  ،خود فعل. كند نظريه ديگر به خود فعل نگاه مى

يـك . باشد گرايى مى اين نگاه، وظيفه. بد است طور ذاتى به ،فعل خودِ . كه نيت چه باشد اين

كنـد، بلكـه بـه پيامـدها  نظريه ديگر نيز نه بر اساس نيت و نه بر اساس خـود فعـل داوری مى

لذا برخـى . بد است ،خوب و اگر پيامد منفى دارد ،دارد ىپيامد مثبت ،اگر دزدی. ردتوجه دا

از اساتيد پرسـيده شـد كـه بـه نظرشـان مـالك . جويان، پيامدگرا هستند سودگرايان و فايده

تواننـد باشـند؟ همـه اسـاتيد معتقـد بـه  كدام يك از ايـن سـه نظريـه مى ،بودن افعال اخالقى

يـك نـوع روحيـه دگرخـواهى، احسـاس  ،هـا گرايى از نظـر آن يفـهوظ. گرايى بودند وظيفه

تـر  عينى چنـين هماش نهفته است و  پذيری در جوهره مسئوليت، توجه به ديگران و مسئوليت

  .باشد تر مى و ملموس

: كننـددر سوال بعدی از اساتيد خواسته شد تا نظر خود را نسبت به اين جملـه بيـان  - 5

 .»صالح جمع مقدم بر مصـلحت فـرد اسـت ؛ح فرد و اجتماعدر صورت تعارض ميان مصال«

بايد منافع و مصالح جمـع را در نظـر  ،نگاه غالب اين بود كه در هنگام تعارض ،طور كلى به

ــا مصــالح فــردی قــرار گيرنــد اســتاد . گرفــت امــا ايــن مصــالح قاعــدتا نبايــد در تعــارض ب

با فرض تعارض، مصلحت «: طور مطرح كردند كه اين 7شناسى دانشگاه امام حسين جامعه

تـام تبـديل شـود كـه  نبايد به يك قاعـده فراگيـر و ،، اما اين جمع بايستى مقدم بر فرد باشد

گيری كلـى  گاه مصالح فـردی؛ جهـت اول مصلحت عمومى را در نظر بگيريم و آن وارههم

در عمـل . شـود مصـالح فـردی را گسـترش داد دو باشـد و تـا جـايى كـه مى بايد جمـع ايـن
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توان تنها يكى را در نظر گرفت امـا بـه بهانـه مصـلحت جمعـى نبايـد مصـالح فـردی را  نمى

شناسانه  نگاه جامعه .»يعنى بايد در بستر و متن اجتماعى مورد ارزيابى قرار گيرد ؛قربانى كرد

مصـالح فـرد و . كند كه اين دو مفهوم در بستر جامعـه مـوردنظر سـنجيده شـود اقتضا مى

اند و  فــرد و جامعــه دو روی يــك ســكه. انــد ناســى در هــم تنيــدهش جمــع از منظــر جامعه

طوری كـه حيـات  همـان. توان خوشبختى فردی را از خوشبختى اجتماعى جدا كرد نمى

شناسـى كنـونى مـا كسـانى مثـل بورديـو و يـا  در جامعه. فرد از حيات جامعه جدا نيست

كنند كـه فـرد  مطرح مىنيز ) ديالكتيك ساختار و عامليت(گيدنز در نظريۀ ساختاربندی 

ريتـزر، (قدری متصل به هم هستند كه اصال تصوری غير از ايـن مشـكل اسـت  و جامعه به

اين نگـاه . ميزان هم؛ مصالح فردی و جمعى نيز به هم پيوند خورده اند به همان. )658: 1389

ها و  سوسياليســت ،در كنــار آن. گيــرد هــای راولــزی و اســالمى قــرار مى ذيــل گفتمان

ها اصـالت را تنهـا بـه  ها و نئوليبراليست گرايان اصالت را تنها به جمع و ليبراليست جامعه

  .دهند مى فرد

اجتمـاعى نيـز مـورد  –هـای سياسـى  شناسـى از حقـوق و آزادی تلقى اساتيد جامعه - 6

اجتمـاعى و در مـورد اينكـه  –هـای سياسـى  در زمينه حقـوق و آزادی. پرسش قرار گرفت

اسـاتيد . ، اجماع نظـر وجـود داشـت ت برابر از اين حقوق استفاده كنندهمگان بايد به صور

ولى مثال در توزيـع ثـروت . توان روی برابری دست گذاشت باره مى معتقد بودند كه در اين

ثروت بايد بر اساس اسـتحقاق و . توان گفت كه ثروت بايد به صورت برابر توزيع شود نمى

آزادی بيـان،  ؛ين حقوق؛ حقوق اساسى و اوليه هسـتندشايستگى و يا نياز توزيع شود؛ ولى ا

اگر به صورت نابرابر توزيع . های سياسى و اجتماعى بايد به صورت برابر توزيع شود آزادی

هـای  بايد لوازم برقراری برابری حقـوقى و آزادی ،عالوه بر اين. شود، خالف عدالت است

: اسـتدانشگاه تربيت مدرس معتقـد  شناسى استاد جامعه. اجتماعى نيز فراهم شود –سياسى 

يعنـى قـانون بايـد  ؛ن قـانون اسـت،يك الزمـۀ آ. لوازمى دارد ،ايجاد و برقراری اين حقوق

های فردی؛ شرايط برابری از حيث اعطـای  تصويب شود كه ضمن رعايت آزادیای  گونه به

ــود آزادی ــراد داده ش ــه اف ــه هم ــردی ب ــای ف ــبت  ؛ه ــه نس ــد ك ــوری باش ــوانين ط ــى ق يعن

  .برانگيزی بين آزادی و برابری ايجاد نگردد لشچا
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  ارزيابى كلى سواالت بر اساس جدول گفتمانى: 3جدول شماره 

  ها گفتمان  ها مؤلفه رديف

  اسالمى+ راولزی   تلقى از فاصله طبقاتى  1

  اسالمى+ راولزی   تقدم آزادی يا عدالت  2

  اسالمى+ راولزی   )استحقاق/ نياز ( محوريت نظريه  3

  اسالمى+ راولزی  وده دخالت دولتمحد  4

  اسالمى+ راولزی   نوع نگاه به طبقات پايين و محروم جامعه  5

گرايى و فردگرايى  جمع(اسالمى + راولزی  )اصالت فرد يا جمع( شناختى هستى  6

  )همزمان

  )گرايى وظيفه(راولزی   فلسفه اخالقى  7

  اسالمى+ راولزی   خصوصى/ مالكيت عمومى   8

  اسالمى+ راولزی   صيلىامكانات تح  9

  اسالمى+ راولزی   امكانات تفريحى  10

  اسالمى+ راولزی   امكانات بهداشتى  11

  گرايى جامعه+ سوسياليستى + اسالمى  اختالف درآمد  12

  گرايى جامعه+ سوسياليستى + اسالمى   چگونگى اخذ ماليات  13

  اسالمى+ نئوليبراليستى   رقابت اقتصادی  14

  اسالمى+ راولزی   ی دولتىتقسيم درآمدها  15

  اسالمى+ راولزی   اندوزی ميزان ثروت  16

های سياسى  برابری حقوقى و آزادی  17

  اجتماعى

  ها مورد تاكيد همه گفتمان

+ راولزی+ نئوليبراليستى+ ليبراليستى  تقدم خير يا حق  18

  )حق(اسالمى
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دست آمـده، گفتمـان  عنوان گفتمان غالب به ها به آنچه كه در تحليل و ارزيابى مصاحبه

اينكه گفتمان اسالم نيز در كنار گفتمان راولـزی از منظـر اسـاتيد انتخـاب . باشد راولزی مى

ای جـامع  رسد به دليل توجه به گفتمان اسالم بـرای رسـيدن بـه نظريـه شده است، به نظر مى

مع درباره عدالت اجتماعى بوده است؛ به اين خاطر كـه، همـه اسـاتيد بـه اينكـه الگـوی جـا

مـان شـكل  درباره عدالت اجتماعى بايد متناسب با بستر فرهنگى، اجتمـاعى و دينـى جامعـه

  .توافق نظر داشتند ،گيرد

سـال از  37در سوال آخر از اساتيد پرسـيده شـد كـه، چـرا بعـد از گذشـت حـدود  - 7

انقالب اسالمى، هنوز يك رويكرد جامع و مناسب دربـاره مسـاله عـدالت اجتمـاعى اتخـاذ 

ها در سـه دسـته علـل  پاسخ. است؟ درباره چرايى اين مساله نظرات مختلفى مطرح شد نشده

در عوامـل خـارجى بـر نقـش مـوثر . بنـدی شـدند طبقه» خود مفهوم«و » داخلى«، »خارجى«

عنوان  بـودن مفهـوم عـدالت اجتمـاعى بـه ها و در زمينۀ خود مفهوم؛ انتزاعى جنگ و تحريم

ُ  امـا. بيان شـدند يابى دستموانع  بـر نقـش عوامـل اقتصـادی ماننـد اقتصـاد  ،عـد داخلـىدر ب

فرهنگـى ماننـد عـدم  –، عوامـل تـاريخى  زده، عوامل سياسى از جمله نفـوذ دشـمن سياست

تسامح، عوامل روانى مانند عدم خودباوری و در مورد عوامل علمـى كشـاكش ميـان مبـانى 

ی جــامع دربــاره عــدالت بــه رويكــرد يابى دســتموانــع . غربــى و اســالمى را مــوثر دانســتند

  . اجتماعى به صورت نمودار در ادامه ارائه گرديده است
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  به رويكردی جامع درباره عدالت اجتماعى يابى موانع دست: 1نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عوامل خارجی
جنگ 

تحریم ها 

انتزاعی بودن مفهوم عدالت اجتماعی خود مفهوم

عوامل داخلی

اقتصاد سیاست زده و دولتی اقتصادی 

سیاسی 

حجیم بودن دستگاه حکومتی و دولت مداخله گر 

تنازع قدرت

فساد سیستماتیک 

نفوذ دشمن 

عدم اعتماد به نفس و خودباوری نظری در میان اصحاب علوم انسانی روانی 

نبود روحیۀ تساهل و بردباری در میان مردم تاریخی فرهنگی

علمی 

بی توجهی به بخش تالیفات و تحقیقات 

توسعه نیافتگی نهادهای علمی 

کادمیک ، متفکرین و روشنفکران دینی  سرگردانی محافل آ

عملیاتی نکردن آموزه های اسالمی 

کشاکش میان مبانی نظری و فلسفی غربی و اسالمی 

نداشتن الگو 

بالتکلیفی و عوام زدگی 
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  گيری نتيجه

ده شناخته و برای اسـتقرار آن كوشـي مفهومى است كه بشر از آغاز تمدن آن را مى ،عدالت

از رعايـت . عدالت اجتماعى مصداق ظهور آرمان بسيار قديمى عدالت توزيعى است. است

معنای واقعى خود تـأمين  تناسب بين حق فردی و منافع عمومى است كه عدالت اجتماعى به

ــق مى ــود و محق ــتار. ش ــن نوش ــاعى 6 ،در اي ــدالت اجتم ــاره ع ــده درب ــان عم ــى  ؛گفتم يعن

گرايان و اسالمى مطـرح  جامعه ، ، راولزی راليستى، سوسياليستىهای ليبراليستى، نئوليب گفتمان

هـا  ايـن بـود كـه نگـاه اسـاتيد بـه كـدام يـك از ايـن گفتمان ،هدف از اين پـژوهش. شدند

شناسـى  تر است وگفتمان غالب درباره مساله عدالت اجتماعى در نـزد اسـاتيد جامعه نزديك

يافتن موانع عدالت اجتمـاعى  ،الوه بر اينع. باشد های دولتى شهر تهران چگونه مى دانشگاه

  . در جامعه نيز جز اهداف و از دستاوردهای اين پژوهش بود

ها مستقيما به اسالم اشـاره نكـرده باشـند و حتـى  گويان در برخى پاسخ ممكن بود پاسخ

هـا مخـالف باشـند، امـا در  ها بـا آوردن گفتمـان اسـالم در كنـار سـاير گفتمان برخى از آن

بايست در بستر اجتمـاعى و  عتقد بودند كه مقوالت مربوط به عدالت اجتماعى مىمجموع م

دليل اينكه گفتمان عـدالت اسـالم . ای، صورت تحقق پيدا كند فرهنگى غالب در هر جامعه

های اين دو گفتمان بوده اسـت  بيشتر به دليل شباهت ،در كنار گفتمان عدالت راولزی آمده

اگرچه اين دو گفتمـان در . ها نيز انعكاس يافته است ر پرسشكه در مبانى نظری تحقيق و د

 ،طور مثال به. مبانى و محتوای مقوالت مربوط به عدالت اجتماعى با هم تضادهايى نيز دارند

  . دارد ها معنايى متفاوت با آزادی در اسالم راولز يك ليبرال است و آزادی در نگاه ليبراليست

، تقدم آزادی يـا عـدالت،  ، تلقى از فاصله طبقاتى اعىدر مورد نحوه توزيع خيرات اجتم

، تقسـيم  محدوده دخالـت دولـت، نـوع نگـاه بـه طبقـات پـايين و محـروم جامعـه، مالكيـت

های راولزی و اسالمى؛ در  شناختى؛ گفتمان اندوزی و هستى درآمدهای دولتى، ميزان ثروت

گرايى و  ياليسـتى، جامعـههـای سوس مورد اختالف درآمد و چگونگى اخذ ماليـات؛ گفتمان

هــای نئوليبراليســت و اســالم؛ دربــاره برابــری  اســالمى؛ در زمينــه رقابــت اقتصــادی؛ گفتمان

هـا و دربـاره تقـدم بـا خيـر يـا حـق  اجتمـاعى همـه گفتمان –های سياسى  حقوقى و آزادی

خالقى در زمينه فلسفه ا چنين همهای ليبراليست، نئوليبراليست، راولزی و اسالمى؛ و  گفتمان
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توان نتايج اين پـژوهش  مى. های اساتيد بود ، راولزی و اسالمى انتخاب گفتمان سوسياليست

  : به اين صورت كه. را با نگاهى ديگر نيز مورد بررسى قرار داد

ــر چــه  نظــرات اســاتيد در مــورد شــاخص - 1 های عينــى و اجتمــاعى عــدالت بيشــتر ب

  هايى متمركز شده است؟ گفتمان

ــر چــه  يد در مــورد شــاخصنظــرات اســات - 2 های فلســفى و اخالقــى عــدالت بيشــتر ب

  هايى متمركز شده است؟ گفتمان

گفتمــان  ،های عينــى و اجتمــاعى و در زمينــه رقابــت اقتصــادی در مــورد شــاخص

هـای كارآفرينانـه  نئوليبراليست و اسالمى توسط اساتيد انتخـاب شـد ولـى بيشـتر بـر آزادی

ــتند ــد داش ــ. نئوليبراليســت تاكي ــز در م ــات ني ــد و چگــونگى اخــذ مالي ورد اخــتالف درآم

در زمينـه . گرايى و اسـالمى مـورد توجـه همزمـان بودنـد های سوسياليسـت، جامعـه گفتمان

البتـه الزم  ؛ها مورد توجه بود های سياسى اجتماعى نيز همه گفتمان برابری حقوقى و آزادی

كمتر مورد توجه  ،تصاد داردبه ذكر است كه گفتمان نئوليبراليست چون تاكيد بيشتری بر اق

نگاه همزمان به اين  ،طور كه گفته شد در مورد تقدم آزادی يا عدالت نيز همان. قرار گرفت

،  طور كـه پيشـتر نيـز اشـاره شـد اما همان. های راولزی و اسالمى مطرح شد ذيل گفتمان ،دو

تلقـى . متفاوت اسـتعنوان يك ليبراليست بسيار  آزادی در اسالم با آزادی در نگاه راولز به

از فاصله طبقاتى، محدوده دخالـت دولـت، نـوع نگـاه بـه طبقـات پـايين و محـروم جامعـه، 

هـای راولـزی و  اندوزی تركيبى از گفتمان مالكيت، تقسيم درآمدهای دولتى و ميزان ثروت

  . شدند اسالمى را شامل مى

گرايـى، اصـالت  های فلسفى و اخالقى يعنى تقدم حق، وظيفـه بندی دوم با شاخص دسته

دادن همزمان به نياز و استحقاق در برخورداری  گرايى و اهميت همزمان به فردگرايى و جمع

ها بــه انشــقاق رســيده باشــيم و يــا تركيبــى از  از منــابع و امكانــات؛ ممكــن اســت در پاســخ

ی بـرا. های راولزی و اسالمى را ببينيم اما نگاه راولزی مورد توجه اغلب اساتيد بـود گفتمان

،  گرايى اشـاره دارنـد ، راولـز و اسـالم بـه وظيفـه درباره فلسفه اخالقى كه سوسياليست ،مثال

طور كـه گفتـه شـد راولـز نيـز  شان بود و همـان گرايى كانتى مورد توجه اغلب اساتيد وظيفه

درباره محوريت نظريه با نياز يا استحقاق نيز بر همين  چنين هم. كند خود را كانتى معرفى مى

  . د داشتندتاكي
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عنوان گفتمان غالب به دست آمـده، گفتمـان  ها به آنچه كه در تحليل و ارزيابى مصاحبه

اينكه گفتمان اسالم نيز در كنار گفتمان راولـزی از منظـر اسـاتيد انتخـاب . باشد راولزی مى

ای جـامع  رسد به دليل توجه به گفتمان اسالم بـرای رسـيدن بـه نظريـه شده است، به نظر مى

طور كـه قـبال نيـز گفتـه شـد همـه  به اين دليل كه همان. ره عدالت اجتماعى بوده استدربا

اساتيد به اينكه الگوی جامع درباره عدالت اجتماعى بايد متناسب با بستر فرهنگى، اجتماعى 

نيازمنـد تنظـيم سـاختارهای  ،هـر جامعـه. توافق نظـر داشـتند ،مان شكل گيرد و دينى جامعه

برای اجرای عدالت نيازمند مـدل و  ،طور كلى به. باشد بينى خود مى هاناجتماعى مبتنى بر ج

كـرد و يـا  وگو گفتها بحث و  توان درباره عدالت و يا مسائل ديگر ساعت مى. الگو هستيم

آيـد، جـای خـالى يـك مـدل و  ، اما وقتى پای اجرا به ميان مى چندين مقاله و كتاب نوشت

ى ميان مبانى غربى و اسالمى، منجر به ايجاد تعارض سرگردان. دهد الگو خودش را نشان مى

مـا را بـه جـای  ،ها شده داريـم امـا مـدل اهدافى مشخص. شود ميان مبانى نظری و الگوها مى

مـدلى ارائـه  ،ايم در اين حوزه شناسى هنوز نتوانسته به زعم اساتيد جامعه. رسانند ديگری مى

  . دهيم

  پيشنهادات

ای جـامع  برای رسيدن به نظريـه. بعدی و انتزاعى است دعدالت اجتماعى مفهومى چن - 

شناسـى تعـامالت نظـری بيشـتری  نظران و اساتيد جامعه در اين زمينه، ضروری است صاحب

  .داشته باشند

لـذا الزم . اهداف هـر نظـام اسـتترين  ايجاد و برقراری عدالت اجتماعى از ضروری - 

توجه شده و به توسعه بيشتر نهادهای علمـى و است به بعد تاليفات و تحقيقات در اين زمينه 

بخـش تحقيقـات در ايـن حـوزه نيـز  هزينـههای تحقيقاتى  آكادميك پرداخته شود و بودجه

  . بشود

به رويكـردی جـامع دربـاره عـدالت اجتمـاعى،  يابى دستبرای شناخت عوامل عدم  - 

نظريـه در نظـام  بـودن هـر موفق. تری بايد صورت گيـرد های تجربى و ميدانى وسيع پژوهش

های بيشتر، ما را در اين امر  لذا پژوهش .طلبد همراهى مردمى و بدنه اجتماعى را مى ،سياسى

  . رساند ياری مى
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طور خاص با تفكر و تمدن غربـى  رودررويى انقالب و نظام جهوری اسالمى ايران به - 

ويكردی جـامع در سال از انقالب اسالمى به ر 37اينكه چرا بعد از گذشت حدود . باشد مى

ايم الگويى متناسـب  ايم، به اين معناست كه هنوز نتوانسته زمينه عدالت اجتماعى دست نيافته

طور كامـل عرضـه  با فرهنگ و تمدن اين مرز و بوم را در برابر فرهنـگ و تمـدن غربـى بـه

ر عرصه را بـرای ورود هـ -  عدالت اجتماعى مخصوصاً  - ای نداشتن الگو در هر زمينه. كنيم

آن چيزى كه مـا نيـاز داريـم، «؛ آورد الگوهای غربى فراهم مى نوع الگوی ديگر، مخصوصاً 

آن چيزى كه ما دنبالش هستيم، عدالت حداكثرى است؛ نه صرفاً در يك حد قابل قبول؛ ما 

تا اين مرحله خيلى فاصـله . خواهيم ظلم در جامعه نباشد دنبال عدالت حداكثرى هستيم؛ مى

اميد است تا بـا خودبـاوری و در نظرگـرفتن  .»1براى اين امر بايد تالش كرد بنابراين. داريم

ای جامع و نـاب در همـه  گيری نظريه شاهد شكل... همه نيروهای متخصص فكری، علمى و

  .عدالت اجتماعى باشيم ويژه بهها،  عرصه

  

    

                                                           
  ).27/2/1390(وضوع عدالتهای راهبردی با م بيانات مقام معظم رهبری در دومين نشست انديشه. 1
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