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 . درباره قسط و عدل بنویسمد بزرگ که توفیق را رفیق راهم ساخت تا نثار خداون ،شکر شایان

ارم چرا که بدون راهنمایی های ایشان تامین این پایان نامه بسیار زاز استاد گرامیم جناب آقای دکتر فوزی بسیار سپاسگ

یشان که بسیاری از سختی مشکل می نمود. از استاد گرامی جناب آقای دکتر زیویار به دلیل یاری ها و راهنمایی های ا

با دقت نظر، نقایص این ها را برایم آسانتر نمودند، از استاد گرامیم جناب آقای دکتر حسینی بسیار سپاسگذارم چرا که 

 .نوشتار را گوشزد کردند

فرزندانم محمد جواد و محمد هادی که تکیه گاه من در مواجهه با مشکالت هستند، و  م کههمسر از پدر، مادر و 

 ند، تشکر می کنم.مواره در طول تحصیل متحمل زحماتم بوده
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 تقدیم به شهدای سرزمینم که برای برپایی عدالت به پا خاستند.

فیروزی، رضا تقدیم به شهدای روستای اردجین)شهید محمد افضل گروسی، اباذر فیروزی، حسن 

ون، فضل اهلل فیروزی، ذولفقار هاشم احمدی، حسن کردلو، اسماعیل گروسی، گرزعلی شاهس

احمدی، داود و منصور بیگلر، ناصر فیروزی، علی کردلو، حکمت گروسی، تقی و محمد لطیفی و 

 داود عزیز الهی( دلتنگ از تمام روزها وزمان هایی که هستم ولی در کنارشما نیستم!

در برابر ظلم نشان داد  شهادت حماسی امام حسین )ع( در جدالی ظاهراً نابرابر تقدیم به ثاراهلل، 

 آورد.که به پا خواستن برای عدالت، پیروزی به بار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج
 

 

 

 چکیده 

عدالت اجتماعی به عنوان داور ارزش ها از جایگاه ممتازی برخوردار است. عدالت شاخص حکومت اسالمی است و هیچ یک از 

جود تاکیدات مذکور، درمقام عمل وتحقق عدالت اجتماعی در مالحضات نمی تواند عدالت را تحت الشعاع قرار دهد. اما با و

جامعه با مشکالتی مواجه هستیم. هدف پژوهش رسیدن به این پرسش است که موانع  تحقق  عدالت اجتماعی در ایران طی 

تعاریفی از چهاردهه گذشته چه عواملی بوده است؟چه راهبردهایی برای رفع موانع مذکور وجود دارد؟  در این پژوهش ابتدا 

مفهوم عدالت در نزد اندیشمندان غربی و اسالمی از گذشته تا دوران معاصر ارائه شده و سپس برای رسیدن به شاخص 

ای چهار تن از متفکران بزرگ معاصر، یعنی امام خمینی، شهید صدر، شهید مطهری و شهید آراء و بنیان های اندیشه ،مشخص

شده است و سپس بر اساس این شاخص ها و با بهره گیری از الگوی تحلیل الیه ای بهشتی در باب عدالت اجتماعی تبیین 

علت ها و با روش ترکیبی به بررسی علل این چالش ها در چهار سطح تحلیل لیتانی، عّلی و تجربی، گفتمانی و اسطوره ای و 

رای رسیدن به گزاره های علی و تجربی درباره نیز ارائه راهبردهای پیشنهادی برای مقابله با آنها در هر الیه پرداخته است. ب

اثر و مصاحبه تحلیل مضمون شده  22اثر مطالعه و از میان آنها و بر اساس روشمندی  05موانع تحقق عدالت اجتماعی بیش از 

ده است. است. در نهایت با توجه به شناسایی علل مذکور در هر الیه، راهبردهای در سطح گفتمان، ساختار و کارگزار مطرح ش

یافته های پژوهش حاکیست: برای رسیدن به عدالت اجتماعی باید یک سازکار روشن داشته باشیم. بر اصالح ساختاری 

وکارگزاری، قطع رانت و اصالح نگرش گفتمانی به عنوان سازکارهای تحقق عدالت اجتماعی تاکید شده که در این میان اصالح 

موانع تحقق های آزاد است. ماندن نظام وابسته به حضور رسانهشدن و سالمست. سالمساختاری از تاکیدات بیشتری برخوردار ا

است و به همین دلیل باید مقابله با این معضل هم سیستمی شود.  با انسجام درون  ساختاریبیشتر در جامعه ما عدالت اجتماعی 

ستگاه اجرایی کشور درباره توزیع امکانات و فرصت حاکمیتی پیشنهاد شده یک فرماندهی واحد ایجاد شود تا نهادهای مختلف د

 ها برای تحقق عدالت اجتماعی منقطع عمل نکنند.

 

روش تحلیل الیه ، ایرانیاسالمی الگوی کلیدواژه ها: عدالت اجتماعی، برابری فرصت های اجتماعی، 

 ای علت ها
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 پیشگفتار

انداز، در چهار دهه شعار عدالت را سپری کرده است و اکنون که با رویکرد به آینده و سند چشم انقالب اسالمی تجربه   

ن استراتژی منطبق بر تحوالت موجود و راه و تعیی انقالب، مصمم است گام دیگری طی نماید، نیاز به ترسیم نقشه پنجمین دهه

امروز جامعه، تعیین الگوی پیشرفت همراه با عدالت اجتماعی است که اوالً قادر به حل  در نهایت الگوسازی است. مسئله

ق ایرانی قادر به تحق –مدل مطلوب، مبتنی بر مقتضیات اسالمی  های نظری در این عرصه باشد و همچنین بتواند با ارائهچالش

عدالت اجتماعی شود. لذا در این نوشتار ضمن تأکید بر ضرورت توجه جدی به تحقق عدالت اجتماعی به عنوان عامل مهم در 

های متعددی در جامعه عدالت و توسعه باعث پیدایش چالشحل مسائل کشور و اذعان به اینکه رویکردهای متفاوت به مقوله

های مؤثر بر تحقق عدالت اجتماعی در محتوای اسالمی و در ظرف ایرانی ؤلفهگردیده است، تالش خواهد شد با توجه به م

بررسی شود. عدالت خواهی از اهداف بلند انقالب اسالمی است تا جایی که به تعبیر رهبران جمهور اسالمی تامین عدالت 

فست انقالب اسالمی در آستانه ورود موضوع اساسی انقالب اسالمی بوده است. بیانیه گام دوم انقالب اسالمی را می توان مانی

به دهه پنجم انقالب اسالمی دانست که نقشه راه انقالب اسالمی به حساب می آید و تمسک به آن می تواند چراغ راه آینده 

کشور باشد. مخاطبان اصلی این بیانیه همانطور که با صراحت در آن اشاره شده جوانان ایران زمین اند که آینده روشن نظام 

سالمی به دست آنان محقق گردیده و تداوم راه طی شده به سوی آرمان های بلند نظام جمهوری اسالمی توسط ایشان دنبال ا

عدالت و »خواهد شد. در میان توصیه های هفت گانه کلیدی رهبری به جوانان در بیانیه گام دوم، چهارمین محور اختصاص به 

این دو الزم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخالقی و سیاسی، توده چرکین » دارد. مبتنی بر این بند:« مبارزه با فساد

کشورها و نظام ها و اگر در بدنه حکومتها عارض شود، زلزله ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیت آنها است؛ و این برای نظامی 

بنائی تر از مقبولیت اجتماعی است، بسیار چون جمهوری اسالمی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت های مرسوم و م

جدی تر و بنیانی تر از دیگر نظام ها است.از نظر رهبر انقالب، عدالت اجتماعی بر ارکانی استوار است که معماران و طراحان 

قرار دهند.  نظام اجتماعی و مدیران و سیاستگذاران در پی ریزی بنیان ها و سازمان های اجتماعی باید همواره آنها را مد نظر

عدالت اجتماعی به معنای برابری مناسبات اقتصادی و اجتماعی در رهنمودهای سالهای اخیر ایشان مورد تأکید قرار گرفته است. 

چندین بار در سالهای اخیر مقام معظم رهبری در دیدار های مختلف از ضرورت حرکت پویا در خصوص عدالت اجتماعی سخن 

ایم. این واقعیّتِ ناخواسته باید همه را دست نیاوردهمطلوبی درباب عدالت به  یحاً اعالم کردند که نمرهبه میان آورده اند. حتی صر

ی اولویت، وادار سازد. می توان راهبرد نوشتار حاضر را در این به تالش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به مثابه

از روش الیه ای علت ها استفاده کرده است. روش تحلیل الیه الیه ای علت  راه دانست. پژوهش حاضر از آنجا اهمیت دارد که

ها به فراسوی چارچوب های متعارف تعریف موضوع و مساله می رود. مثال در تحلیل های رایج دانشگاهی بیشتر در سطح علی 

ت کسی وارد سطح استعاری می و تجربی باقی می مانند و گاهی اوقات هم نیم نگاهی به سطح گفتمان می کنند اما به ندر

شود. اما در روش تحلیل الیه الیه ای علت ها هیچ یک از سطوح امتیاز خاصی به دیگری ندارد. در واقع بواسطه حرکت باال به 

پائین و پائین به باال در بین این سطوح چهارگانه تحلیل و سنتز، گفتمان ها، شیوه های دانستن و جهان بینی ها یکپارچه شده و 

بنابراین بر غنا و پرمایگی تحلیل افزوده می شود. نتایج چنین تحلیلی غالبا آنقدر متفاوت هستند که می توان هر یک از آنها را 

در قالب یک سناریوی بدیل ارائه داد. هر سناریو در واقع معرف یک شیوه متفاوت دانستن آینده است.  این پژوهش در پنج فصل 

گردد و سپس فی از مفهوم عدالت در نزد اندیشمندان غربی و اسالمی از گذشته تا دوران معاصر ارائه میارائه می شود. ابتدا تعاری

ای چهار تن از متفکران بزرگ معاصر، یعنی امام خمینی، شهید صدر، شهید مطهری و شهید بهشتی در آراء و بنیان های اندیشه

از الگوی تحلیل الیه ای علت ها و با روش ترکیبی به بررسی علل شود و سپس با بهره گیری باب عدالت اجتماعی تبیین می
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این چالش ها در چهار سطح تحلیل لیتانی، علّی و تجربی، گفتمانی و اسطوره ای و نیز ارائه راهبردهای پیشنهادی برای مقابله با 

اجتماعی دیده شده و بیش از بیست  اثر درباب عدالت 05آنها در هر الیه پرداخته است. در یافته های پژوهش در فصل چهارم 

اثر و مصاحبه نیمه ساختمند تحلیل مضمون شده است. در نهایت با توجه به شناسایی علل مذکور در هر الیه، راهبردهای در 

 سطح گفتمان، ساختار و کارگزار مطرح شده است.
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 فصل اول: کلیات پژوهش

 طرح مسئله . 1-1

ز برجسته ترین فضیلت ها و ارزش ها در جوامع اسالمی است و در قرآن کریم نیز مهمترین عدالت ا   

هدف بعث انبیاء اقامه عدالت ذکر شده است. هر یک از انبیا که آمدند برای اجرای عدالت آمدند و 

ی دیگر مقصدشان هم این بود که عدالت را در عالم اجرا کنند. عدالت صرفاً ارزش مهمی در میان ارزش ها

نیست که در صورت لزوم سنجیده شود؛ بلکه عدالت قائم به خود و معیار و وسیله سنجش ارزش های 

دیگر است. همچنین عدالت اجتماعی نسبت به ارزش های اجتماعی دیگر منفصل و اولویت نخست است 

اساسی است که  و به عنوان داور ارزش ها از جایگاه ممتاز برخوردار است. عدالت اصل و معیار و مالک

تمام جوانب و زندگی بشر بر آن مبتنی است. عدالت امری حقیقی است و نمی تواند بر اساس قرار یا 

توافق باشد بلکه تمام قرار ها و توافق ها و رسوم بر آن اتکا دارد. عدل در اسالم همدوش توحید، معاد، 

از توحید گرفته تا معاد و از نبوت گرفته نبوت و امامت و معیار کمال فرد و سالمت جامعه است. در قرآن 

تا امامت و از امامت تا آرمان های فردی و اجتماعی و هدف های اجتماعی همه بر محور عدل استوار شده 

است. ویژگی منحصر به فرد دیدگاه برگرفته از وحی این است که عدالت در میان انسانها هماهنگ با 

دفمند است لذا چنانچه قدرت علمی انسان نتواند برخی از اهداف واقعیت های خلقت بوده و آفرینش نیز ه

حیات بشری را کشف نماید و در عین حال علم به آنها و عمل بدان اصول در رسیدن انسان به زندگی 

عادالنه و سعادتمند موثر باشد بی گمان خداوند متعال از طریق وحی، انسانها را هدایت خواهد کرد در 
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های غیردینی این مشکالت پیچیدگی های غیرقابل حلی پیدا می کند.هیچ امری در  حالی که در دیدگاه

اسالم نیست مگر اینکه هدف آن تحقق عدالت در حیات اجتماعی بشر است. شهید مطهری در باب اهمیت 

عدالت می گوید: کالم اسالمی بیش از هر چیزی به مساله عدل پرداخت، فقه اسالمی قبل از هر چیزی 

دل برایش مطرح شد و در جهان سیاست اسالمی بیش از هر کلمه ای، کلمه عدل به گوش می مساله ع

برافکن اجتماعی دنیا همیشه از  بی ها است. تحوالت بنیانخورد. عدالت مهمترین عامل پایداری حکومت

به وجود  ترین مفهومی است که در فرهنگ بشرترین و جامععدالتی نشات گرفته است بنابراین عدالت عالی

آمده است. عدالت به چند دلیل اهمیت دارد: عدالت امری فطری و عقالنی است. عدل و قسط در وجود و 

ذات انسان ریشه دارد و انسان ذاتاً از تبعیض رویگردان است. از طرفی تمام احکام اسالم بر عدالت به 

بنابراین عدالت شاخص عنوان صفت الهی متکی است و هدف ارسال پیامبران برقرار عدالت است. 

حکومت اسالمی است و هیچ یک از مالحضات نمی تواند عدالت را تحت الشعاع قرار دهد. با تحقق 

عدالت، زمینه محیط امن و آرام فراهم می شود و باعث شکوفایی استعدادها و خالقیت ها در تمام حوزه 

 های فکری و عملی می شود.

ست که حوزه آن پهنه اجتماع می باشد. قلمرو بحث عدالت عدالت اجتماعی یکی از مصادیق عدالت ا

ای است که جامعهمحصور به حصار دولت ـ ملت است؛ یعنی سخن در ترسیم ساختار عادالنة  اجتماعی،

خواهد همکاری اجتماعی درون آن جامعه و نهادهای موجود در آن و دولت و سرزمین مشخص دارد و می

ظایف و حقوق بر اساس اصول و معیارهای عادالنه ترسیم شده باشد. بر ها و وتوزیع امکانات و فرصت

این اساس شاخص هایی همچون تامین حقوق سیاسی ـ اجتماعی قشرهای مختلف جامعه، لزوم برابری 

همه در برابر قانون، ضرورت قضاوت عادالنه، برابری فرصت های اجتماعی برای همه سطوح و تحقق 

عدالت اجتماعی تجلی بروز عدالت درعرصه  .وارد عدالت اجتماعی استحکومت عدل در جامعه از م

اجتماعی است که جایگاه  مهمی دراندیشه متفکران انقالب اسالمی داشته است  ودرعرصه نظری ، عدالت 

اجتماعی از عناصر جوهری گفتمان انقالب اسالمی محسوب می شود بطوریکه  اگر عدالت اجتماعی  را 

کم رنگ در نظر بگیرد صیرت انقالب اسالمی بی معنا و تهی است. رهبر انقالب اسالمی  در گفتمان انقالب

بارها فرموده اند اگر به دنبال پیشرفت و تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت هستیم، پیشرفتی مورد تایید 

ر تفکر اسالمی است که با عدالت پیوند خورده باشد. پیشرفتی که در آن عدالت نهادینه نشده باشد از نظ

 پیشرفت درست و واقعی نیست.

اما با وجود تاکیدات مذکور، درمقام عمل وتحقق عدالت در جامعه با مشکالتی مواجه هستیم وهنوز در 

تامین حقوق سیاسی ـ اجتماعی قشرهای مختلف جامعه، و برابری فرصت های اجتماعی برای همه سطوح 
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عدالت اجتماعی  محسوب می شوند دارای کاستی های  و تحقق حکومت عدل در جامعه که  از موارد

مهمی می باشیم  یکی از شاخص هائی که تا حدی می تواند این نابرابری ها را نشان دهد ضریب جینی 

ومقایسه دهک های مختلف درامدی درکشور است که شکاف طبقاتی ومیزان بهرمندی اقشار مختلف از 

بوده  1/ 4193معادل  1397های مرکز آمار، ضریب جینی در سال فرصت ها را نشان می دهد.  مطابق داده

دهنده تر باشد، نشاناست که  نسبت به دهه قبل افزایش یافته است. . ضریب جینی هر چه به صفر نزدیک

دهنده تشدید نابرابری است. همچنین بر اساس برابری بیشتر و هر چه به عدد یک نزدیک شود، نشان

میلیون نفر کم درآمد جامعه هزینه  11برابر  14میلیون نفر پردرآمد جامعه بیش از  11گزارش مرکز آمار: 

های کل در دهک ثروتمند درصد از هزینه 32/ 5طور متوسط ، به1397کنند. بر اساس آمارها در سال می

وارد رسد. همه این مدرصد می 2/ 25درآمد این رقم به ثبت شده است. این در حالی است که در دهک کم

به شکاف طبقاتی دامن می زند آمارهای موجود  همچنین نشان می دهد که . بیشترین سپرده بانکی نوعا در 

شود. و ها تلقی میهای باالی درآمدی است که نشان دهنده نابرابری توزیع درآمد میان دهکاختیار دهک

ه و این  نیازمند آسیب شناسی نشان می دهد که عدالت اجتماعی در ایران به شکل مطلوبی به پیش نرفت

جدی است. در چهل سال گذشته، تولید ناخالص داخلی با یک شیب باال در حال افزایش است اما منحنی 

 عدالت اجتماعی رو به پایین است.

با توجه به این مناقشه رویکردهای مختلفی درخصوص چرائی کاستی ها درزمینه تحقق عدالت اجتماعی 

خی ضعف نظریه وتئوری درباب عدالت را علل این کاستی ها می دانند وبرخی وجود دارد از یکسو بر

عوامل ساختاری وبرخی دیگر عوامل ارادی را دراین کاستی ها دخیل می دانند به بیان دیگر  معتقدند که 

ل عالوه بر مناقشات در حوزه نظری، به مناقشه ساختار و کارگزار هم باید توجه کرد. و نادیده گرفتن عوام

ای از عدالت اجتماعی و کاستی بینانهتواند فهم واقعهای کارگزاران، نمیساختاری بدون توجه به ویژگی

 های آن بدهد.

اما بسیاری ازاین نوع صورتبندی هااز مسئله والگوهای توصیف وتحلیل که به برخی از آنها در باال اشاره 

مداقه الزم وتحلیل وراستی آزمائی روشمند  شد دعاوی ناتمامی هستند که اضالع وابعاد آنها مورد 

قرارنگرفته است ونوعی ساده سازی مسئله محسوب می شوند که با نوعی تقلیل گرائی اجازه نمی دهند تا 

همه ابعاد این موضوع دیده شود ومورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد این درحالی است که برای ارائه هرنوع 

از وضعیت گذشته وحال وارائه  شواهد واستداللهای بیشتری در تصویر  راهبرد آینده ،نیازمند تحلیل جامع

 مناسب جامع و دقیقی از اصل مناقشه می باشیم.
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لذا در تحقیق حاضر ضمن مرور وبررسی ابعاد این مناقشه، وضعیت وپیچیدگی های آن با روش تحلیل الیه 

داوم این وضعیت دست یافت دراین راستا ای علتها، مطالعه می شود تا بتوان به فهم عمیق تری ازچرائی ت

اوالً با نگاهی چند وجهی مبتنی برالیه های مختلف شکل دهنده واقعیت، به تبین واقع  بینانه تری از مسئله 

چالش عدالت اجتماعی درایران را ارائه کنیم و با فرارفتن از سطح و تعیین روابط بین علتهای ریشه ای 

ز حال وگذشته این چالشها  بپردازیم تا بتوان با شناسائی ظرفیت ها، مختلف مسئله، به رمز گشائی ا

سناریوهای مختلف برون رفت از این وضعیت را مطالعه کرده زمینه را برای طرح راهبردهائی جهت خلق 

 آینده های بدیل  برای وضعیت موجود فراهم سازیم.

 اهمیت و ضرورت. 1-2

عدالت را سپری کرده است و اکنون که با رویکرد به آینده و سند  چهار دهه شعار انقالب اسالمی تجربه   

راه و تعیین  انقالب، مصمم است گام دیگری طی نماید، نیاز به ترسیم نقشه انداز، در پنجمین دههچشم

 استراتژی منطبق بر تحوالت موجود و در نهایت الگوسازی است. لیکن تحقق این امر منوط به تعیین مسئله

توان ادعا نمود این انقالب ی اسالمی است. با گذشت چهاردهه و نتایج حاصل از تجارب آن، میامعهاصلی ج

امروز جامعه،  رود که حاصل آن در قلمرو عدالت قابل مشاهده است. مسئلهیک نوآوری بنیادی به شمار می

های نظری در این عرصه باشد همراه با عدالت است که اوالً قادر به حل چالش تعیین الگوی پیشرفت و توسعه

ایرانی قادر به تحقق عدالت شود. لذا در  –مدل مطلوب، مبتنی بر مقتضیات اسالمی  و همچنین بتواند با ارائه

این نوشتار ضمن تأکید بر ضرورت توجه جدی به تحقق عدالت سیاسی و اجتماعی به عنوان عامل مهم در حل 

های متعددی عدالت و توسعه باعث پیدایش چالشای متفاوت به مقولهمسائل کشور و اذعان به اینکه رویکرده

های مؤثر بر تحقق عدالت سیاسی و اجتماعی، در جامعه گردیده است، تالش خواهد شد با توجه به مؤلفه

ایرانی پیشرفت بررسی شود.وضعیت مسلمانان در کشورهای اسالمی نیز نه تنها ضرورت  –پارادایم اسالمی 

مسئله را آشکار می سازد بلکه پیدا کردن راه های تحقق عدالت را نیز می طلبد. در جامعه اسالمی بررسی این 

این امر مهم و قابل توجه است. از طرفی عدالت خواهی از اهداف بلند انقالب اسالمی است تا جایی که به 

. برای رسیدن به عدالت تعبیر رهبران جمهور اسالمی تامین عدالت موضوع اساسی انقالب اسالمی بوده است

 باید مبنای روشن و الگویی معیین در نظر گرفت.

 اهداف پژوهش. 1-3

 تقویت ادبیات مرتبط باعدالت معطوف به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت  -

 ی کاستی ها درتحقق عدالت اجتماعی درسال های بعد از انقالب تبیین چرای -

 ن عدالت اجتماعیارائه راهبردها  در خصوص چگونگی عملیاتی کرد -
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 سوال های پژوهش، 1-4

 سوال اصلی:. 1-4-1

ی برای ست؟چه راهبردهایچه عواملی بوده ا ایرانموانع  تحقق  نظریه عدالت اجتماعی در  -

 وجود دارد؟مذکور بر اساس الگوی ایرانی اسالمی رفع موانع 

 

  پرسش های فرعی پژوهش:. 1-4-2

ان انقالب اسالمی چگونه صورتبندی شده است ؟ و چه بنیان ـ     عدالت اجتماعی دراندیشه متفکر

 هایی دارد؟

چه عوامل ساختاری و کارگزاری در کاهش موفقیت درتحقق عدالت اجتماعی طی چهاردهه  -

 گذشته نقش داشته اند؟ 

 موانع گفتمانی ونظری تحقق عدالت اجتماعی چه مواردی بوده اند؟   -

وعینی مذکور جهت تحقق عدالت اجتماعی درایران  می چه راهبرهائی برای کاهش موانع نظری  -

 توان ارائه داد؟

 فرضیه پژوهش. 1-5

 و عدالت درخصوص مختلف های گفتمان تاثیر تحت یکسو از  عدالت تحقق که است آن پژوهش این فرضیه

 زاریکارگ یعنی عینی موانع تاثیر تحت سوی واز اجتماعی عدالت درخصوص متقن نظریه وارائه انسجام عدم

 از  ای الیه چند تحلیل ارائه نیازمند ها کاستی کاهش برای راهبردی وهرگونه است ایران درجامعه وساختاری

 .است  مذکور مشکل حل جهت جامع بسته وارائه موانع  این

 

 بررسی پیشینه پژوهش. 1-6

 

گز ، مگیران وایرانداک س  دربانکهای اطالعاتی مانند پرتال جامع علوم انسانی ،نورمسترر در دثادر بین آ

وکتابخانه ملی ایران آثارمختلفی وجود دارد که مرتبط با این پژوهش است و می توان آنها را  درچند دسته زیر  

 طبقه بندی کرد. 

 آثار مرتبط با چهارچوب مفهومی عدالت وعدالت اجتماعی  .1-6-1

( قزلسفلی: آنچه که در این پژوهش 1397) "بنیادهای عدالت فضیلت مند و الگوی ایرانی اسالمی عدالت"- 

های قدیمی و رایج از عدالت بررسی شده، تالشی است جامع از یک سو برای نشان دادن این مهم که نگرش
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روی هم رفته نارسا هستند و همسو با آن ارائه الگویی از عدالت فضیلت مند است. این پژوهش کلی بوده و با 

داخته نشده است. پژوهش حاضر در پی ارائه الگویی متاسب با مبانی اندیشه نگاه کاربری به اندیشه عدالت پر

 عدالت در جهان اسالم همسو و مقوم زیست ایرانی اسالمی است. 

( عادل پیغامی، محمد صادق تراب زاده جهرمی و سید علیرضا 1395) "گفتارهایی در عدالت اجتماعی"-

نظریه های عدالت است. این پژوهش دنبال نظریه کالن بوده و با  سجادیه: این پژوهش بیشتر دنبال تحلیل اثباتی

 نگاه کاربردی به اندیشه عدالت نپرداخته است.

( شجاعیان: 1395) "های آن برای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفتگرایان و رهیافتعدالت از دیدگاه اجتماع "-

کند و در پی بازسازی تئوریک خصائص محوری در این نوشتار دکتر شجاعیان بر نظریه عدالت سندل تاکید می 

عدالت از دیدگاه سندل است. وی به چند نکته توجه ویژه ای کرده است: موضوع عدالت در فلسفه سیاسی 

ای به اندازه تاریخ فلسفه سیاسی از یونان باستان تاکنون داشته است. در فلسفه سیاسی عالوه بر اینکه سابقه

پایانی قرن بیستم عرصه منازعات نظری گسترده بوده است و این منازعات های معاصر مخصوصاً در دهه

همچنان بخش قابل توجهی از فلسفه و نظریات سیاسی معاصر را به خود اختصاص داده است. و از همه مهمتر 

های مختلف توجه دارد و آن را در به عدالت سندلی از آنجا که به موضوع تکثر و تنوع اجتماعات و فرهنگ

کند. هر چند عدالت سندلی با روش انتقادی به رویکرد لیبرالیسم پردازی در باب عدالت کامالً لحاظ میریهنظ

 قابل تامل است اما نمی توان این نسخه را مناسب زیست ایرانی اسالمی پیچید.

عی در ( واعظی: مولف در این اثر به بررسی نظریه عدالت اجتما1393) "نقد و بررسی نظریه های عدالت"-

مکاتب مختلف و نقد آنها پرداخته است. این کتاب جزعی از تحقیق را پوشش می دهد و می توان از این اثر در 

بخش توصیف و نقد نظریه های موجود عدالت استفاده کرد. اما نوشتار حاضر به مولفه ها و موانع تحقق 

 پیشرفت می پردازد. عدالت سیاسی و اجتماعی در جامعه متناسب با الگوی ایرانی اسالمی

( جمشیدی: نویسنده نظریه عدالت را 1381) "نظریه عدالت از دیدگاه فارابی، امام خمینی)ره( و شهید صدر"-

از دید سه اندیشمند بررسی کرده است. می توان از مباحث این اثر در بخش نظریه عدالت از دید اندیشمندان 

ع ما را پوشش می دهد. پژوهش حاضر به جای توصیف جهان اسالم استفاده کرد اما این بخشی از موضو

 نظریاتی با روش داده بنیاد در پی مدل و الگوی مناسب نظری مبتنی بر الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت است.

( سید محمد اصغری 1394های اصلی عدالت اجتماعی از منظر اندیشمندان اسالمی )مفهوم، مبانی و شاخص -

ور مبارزاتی انقالب اسالمی اشاره می کند که در انقالب های سوسیالیستی و لیبرالی کم در این نوشتار به سه مح

در طول تاریخ همواره موجب ستم و انحصار بوده است.  "قدرت، ثروت و معرفت"رنگ دیده می شود. تمرکز 

ی یاد شده هاها، در هریک از عرصهانقالب اسالمی ایران، علیه تمرکز هر سه محور بوده است. این خیزش
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های الهی و مردمی بوده است. چهره نموده باشد، آرمان عدالت اجتماعی محور و مدار اصلی مطالبات نهضت

حیات و دیرپائی نظام اسالمی امّا، نشان روشنی از تکیه و تاکید این آئین مقدّس بر عدالت و دادگری اجتماعی 

ارای اصالت و شخصیت است. افزون بر این، در آئین هم د "جامعه"که  "فرد"دارد. در نظام اسالمی، نه تنها 

اند. آزادی منهای مقدس اسالم، سه ارزش عظیم معنویّت )عرفان(، عدالت و آزادی، هماهنگ و همراه و متکامل

شوند و عدالت، یا عدالت بدون آزادی، یا این هردو، بدون ابتناء بر توحید و آزادی درونی، ناتمام محسوب می

عریف عدالت و حق و دادگری اجتماعی و مبنا و هدف حقوق و فلسفه سیاسی، ایفای نقش این نگرش درت

 کند. در این نوشتار می توان از این رویکرد استفاده کرد.می

  آثار مرتبط با اندیشه عدالت در غرب  .1-6-2

ز است. این کتاب ، کتاب جان رالز در دوره معاصر درباره عدالت پیشتا1971، 1"نظریه ای درباره عدالت" -

طبیعی و مدنی قرارداد و بویژه  های حقالمللی پرسرو صدایی داشت.  رالز در این اثر، با   نظریه  انعکاس بین

وضعیت طبیعی در آرای های کانت پیوند برقرار ساخته  است. وی در تأمالت خود ملهم از اندیشه  اندیشه

آورد. تالش رالز این بود که از هر نوع قضاوت  را به تصور درمی« وضعیت اولیه»روشنگران، وضعیتی به   نام  

  گرایانهدرباره ماهیت خیر و محتوای اهداف و غایات افراد پرهیز کند. به عبارت دیگر، هدف لیبرالیسم وظیفه

ندهد. شده خاصی را به فرد نسبت  رالز این بود که بر هیچ نظریه خاصی درباره فرد مبتنی نباشد و ماهیت تعیین

االذهانی از فرد مبتنی است. به عبارت دیگر، داشتی بین اش براما رالز در تالش خود ناموفق است و نظریه

های محتوایی درباره دیدگاه رالز با وجود ادعایش، حاوی نوعی فردگرایی عمیق است که در خالل آن قضاوت

 شود.ده میگیرد و اهداف و غایات خاصی به فرد نسبت داهویت فرد صورت می

، سندل، مایکل به دلیل انتقادات بنیادین بر لیبرالیسم از جایگاه 1998، 2لیبرالیسم و محدودیت های عدالت -

ای برخوردار است. این کتاب عموماً به عنوان یکی از مهمترین نقدهای معاصر بر نظریه عدالت لیبرال در ویژه

توجهی داشته است.  یژه در زمینه نظریه عدالت تأثیرات قابلشود که بر فلسفه سیاسی معاصر به ونظر گرفته می

سندل به نقد بنیادین نظریه لیبرالیسم معاصر، به ویژه یکی از مهمترین فالسفه سیاسی خط مقدم لیبرالیسم یعنی 

ز گوید: تلقی نادرست اداند و میرا نادرست می« خیر»پردازد. سندل فیلسوف معاصر تلقی رالز از جان رالز می

موجب تنزل جایگاه « ارضاء برابر ترجیحات به صورت بالضابطه و بدون توجه به ارزش آنها»خیر به مثابه 

برد.  سندل معتقد است نقاط ضعف رالز، اخالقی خیر شده و این امر، جایگاه عدالت را زیر سؤال می
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ندگان لیبرال معاصر را که در دهنده نقایص لیبرالسیم است. سندل نه تنها عدالت رالزی بلکه همه نویس نشان

 اند را نقد کرده است. رویکردشان لیبرالیسم با رالز مشترک بوده

کند آن ضمن نفی مفهومی از عقالنیت ـ که تالش می مک اینتایر در این کتاب 3کدام عدالت؟ کدام عقالنیت؟ -

ر در سنت توماسی ـ ارسطویی را را فراتر از وابستگی هر نوع استداللی به اقتدار سنت نشان دهد ـ معنای خی

تر تر و عمیقاینتایر از لیبرالیسم، گستردهکند. سرخوردگی مک ها اعالم میتر از معنای آن در سایر سنتمعقول

تر از آن جهت که وی از هر دو جناح چپ و راست ناخشنود است و از دیگر منتقدان غربی است؛ گسترده

گیرد و های آن در عصر روشنفکری پی میلیبرالیسم را تا خاستگاه هایتر از آن روی که او شکستعمیق

کند نشان دهد که داند. مک اینتایر سعی میها میهای جدید را ناشی از اصل هویت این دولتعدالتی دولتبی

گیری که بر مبنای آن فرض روی هر نتیجهآن وضع نخستین رالز، فرضی نادرست و نامعقول است و به همین

اینتایر کند نشان دهد که کجای مقدمات رالز بر خطاست. مک اینتایر تالش مید، باید کنار نهاده شود. مک باش

ها درون تقیدات قید و شرط انسان از هر جهت، بیشتر به آزادی ارواح شبیه است. انسانمی گوید آزادی بی

تواند خود را از این وضع برهاند. سانی هرگز نمیروند. هیچ انآیند و درون آن نیز از دنیا میاجتماعی به دنیا می

نگرند و معتقدند غرب اینک  ای معدود هستند که با نگاه انتقادی به این فرهنگ میدر بین فیلسوفان غربی عده 

اینتایر فیلسوف اخالقی است که چنین رویکردی به دنیای دچار چالشهای جدی فرهنگی و اخالقی است. مک

شدت دچار نابسامانی اخالقی است و معیارهای تشخیص قد است که دنیای غرب اینک بهغرب دارد. او معت

زمین کنیم اگر بخواهیم اخالق مغرب نیک و بد را از دست داده است. برای ما که در فرهنگی دیگر زندگی می

ا عرضه کنیم. را نقد کنیم بسیار حائز اهمیت است که نقدهای چنین فیلسوفانی را بررسی و دیدگاههایشان ر

آید بسیار غنی و قابل توجه است، به دلیل هایی که برای نقد فرهنگ غرب از این مسیر به دست می دستمایه

 اینکه چنین فیلسوفانی عموماً شناخت عمیقی نسبت به فرهنگ خودشان دارند.

 آثار مرتبط با الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت.1-6-3

تحقیق ن نی: ایـحما( ر1391) "لتاعدو تمرکز زدایی، توسعه شرفت،  می ایرانی پیسالی الگور اسه محو"-

می ایرانی پیشرفت بررسی کرده سالی الگوب اچورچادی در قتصاه انگارا  بیشتر از توسعه و لت اعدم مفهو

 این پژوهش از بعد سیاسی و اجتماعی به مقوله عدالت نمی پردازد.ست. ا

و ف یـد تعرـماننتی وعاـه موضـبی: این اثر حمد( ا1391) "می ایرانی پیشرفتسالی الگوح اطرپیش  "-

و پیشرفت توسعه وت تفاو تشابه ه وـجی پیشرفت، ولگوه دستیابی به انحوویژگی های الگوهای مورد انتظار و  

 در مبحث تفاوت توسعه و پیشرفت می توان از این پژوهش بهره گرفت.ست. اخته داپر
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، احمد جعفری صمیمی به توسعه نظام 1395 "لگوی ایرانی اسالمی پیشرفتنقش اصالح نظام مالیاتی در ا " -

نگاشت نقش اصالح مالیاتی به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی کشور نگاه می کند. در این تک

 نظام مالیاتی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. وضعیت نظام مالیاتی

کشور و نقاط ضعف و قوت آن و ارائه راهکارهایی برای رسیدن به اهداف الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و 

های آن برنامه توسعه پنجم با توجه به درآمدهای نفتی بررسی شده است. کارکردهای مالیات در کشور و چالش

برای توسعه نظام مالیاتی کشور های آتی های اخیر و برنامهبه بررسی اهم اقدامات صورت گرفته در سال

پرداخته شده است. آقای جعفری در کل نگاه اقتصادی دارد اما می توان با نگاه اجتماعی به اصالح مالیات و 

 نقش آن در کم کردن شکاف طبقاتی و اجتماعی از این نوشتار استفاده کرد. 

ای و کاربست آن در الگوی و امام خامنههای امام خمینی )ره( محور در اندیشهی اجتماعی عدالتسرمایه" -

، پایان نامه دکتری محسن ردادی با راهنمایی اصغر افتخاری در دانشگاه امام  1394، "اسالمی ایرانی پیشرفت

محور در ی اجتماعی عدالتهای سرمایهعناصر و مولفه"ی حاضر با طرح این سوال که صادق: رساله

ای چیست و کاربست آن در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت دارای اهلل خامنههای امام خمینی )ره( و آیتاندیشه

ی رهبران انقالب اسالمی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در پی کاربردی کردن اندیشه "چه مالحظاتی است؟

ی چهار اجتماعی دارا بندی رسیده که سرمایهی اجتماعی به این جمعهای مختلف سرمایهاست. با مرور نظریه

ای است. بخش عمده "اعتماد"و  "مشارکت"، "هنجارهای متقابل"، "های ارتباطیشبکه"مولفه و عنصر شامل 

ی رهبران انقالب اسالمی اختصاص داده شده از رساله به یافتن مضامین مرتبط با این چهار عنصر در اندیشه

 نیز در اندیشه "عدالت"های مرتبط با مضمونی اجتماعی به است. عالوه بر استخراج مضامین مرتبط با سرمایه

رهبران انقالب اسالمی توجه شده است. ما در این رساله عالوه بر پرداختن به بعد نظریاتی به بحث ساختار و 

کارگزار هم توجه می کنیم و با روش تحلیل الیه ای به یک مدل و الگو می رسیم اما می توان با استفاده از این 

رهبری  ی اجتماعی و مضامین مربوط به عدالت که همگی از اندیشهلفیق مضامین مربوط به سرمایهنوشتار و با ت

 اند به برخی از راهبردها و مالحظاتی دست پیدا کرد. انقالب اسالمی استخراج شده

 منابعی که درباره موانع عدالت اجتماعی در ایران منتشر شده است .1-6-4

عدالت اجتماعی در ایران نوشته شده که قابل تامل است و در بخش علی و تجربی  برخی منابع درباره موانع   

های تحقق عدالت ساز و کار»به آنها پرداخته می شود. در اینجا به صورت خالصه اشاره می شود: مقاله 

اد دانشگاه از دکتر مسعود نیلی، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتص« شناسانهاجتماعی در ایران؛ یک رویکرد آسیب

صنعتی شریف، مقاله بازتولید ساختار رانتی در ایران به قلم نسرین قنواتی، مجید وحید، احمد ساعی و سید 

فقر و "علیرضا ازغندی در فصلنامه راهبردی سیاست گذاری عمومی منتشر شده است، مقاله ای با عنوان 
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شگاه الزهرا که در پورتال علوم انسانی به قلم حسین راغفر عضو هیئت علمی دان "ساختار قدرت در ایران

عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران به قلم فرشاد مومنی عضو هیئت  "منتشر شده است،  کتابی با عنوان 

توجهی به موضوع علمی دانشگاه عالمه طباطبایی که انتشارات نقش و نگار منتشر کرده است، این کتاب علل بی

ایی برای پررنگ کردن آن و در نهایت رویکردهای نیل به عدالت اجتماعی را مورد عدالت اجتماعی، راهکاره

ای سقف شیشه"دهد، کتاب دیگری که به عدالت اجتماعی و نابرابری ها در ایران پرداخته، کتاب بحث قرار می

پژوهش  که به قلم هدایت خسروی نوشته شده است، "شناسی نابرابریهای اجتماعی(عدالت اجتماعی )جامعه

اقتصاد و عدالت »دیگری که برای دسترسی به علل تجربی سازکارهای عدالت اجتماعی پرداخته، کتاب 

به قلم مسعود نیلی، محمد طبیبیان ، موسی غنی نژاد که نشر نی منتشر کرده است. پژوهش دیگری که « اجتماعی

عدالت اجتماعی و موانع دست یابی به  بررسی گفتمان"به سازکار عدالت اجتماعی در ایران پرداخته با عنوان 

به قلم  زینب اختری و ابوالفضل ذوالفقاری که  "های دولتی شهر تهرانآن از نظر اساتید جامعه شناسی دانشگاه

های نظری عدالت چالش"منتشر کرده است، پژوهشی با عنوان  1396تابستان  "اسالم و مطالعات اجتماعی"

هم به قلم غالم رضا بهروز لک، غالم رضا ضابط پورکاری که  "سالمی ایرانهای جمهوری ااجتماعی در دولت

 منتشر شده است. 1391در فصلنامه علوم سیاسی در بهار

های نظری و عملی فراوانی در این پژوهش آمده که تحقق عدالت اجتماعی در طی چند دهه گذشته با چالش

ای مهم نظری در باب عدالت اجتماعی در روبه رو شده است و با این پرسش شروع شده که چالش ه

های جمهوری اسالمی ایران چیست؟ نویسندگان پژوهش مورد بررسی معتقدند که های حاکم بر دولتگفتمان

عدم تعمیق مفهوم عدالت اجتماعی، فقدان اجماع نظری درباره مفهوم عدالت اجتماعی بین دولت مردان، و بی 

های مهم در این های جمهوری اسالمی، از چالشتماعی در گفتمانقراری، گسست و عدم تداوم عدالت اج

 آید. بحث به شمار می

 تحلیل پیشینه . 1-7

به صورت خاص موانع تحقق  درخصوص جایگاه و ،درمجموع علیرغم وجود آثارمختلف درحوزه های مذکور

و در است ه سطح پرداخته شده ما بیشتر باانجام شده  هایکاراسالمی ایرانی عدالت اجتماعی معطوف به الگوی 

ـی در این ثر علمافر ا کمبود والذ سطح علی و تجربی، گفتمانی و استعاری آثاری شاخص دیده نمی شود.

 می سازد.شن تر را روهش وپژفی اهمیت این طرورت این تحقیق و از ضرموضوع، 
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