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  چکیده 

بـر ایـن اسـاس، بـراي     . هاي مختلفی از عدالت دارند ها و نظام ارزشی، برداشت به ارزش مفهومی و وابستگی مردم، از نظر
نظام سیاسی قرار گیرد و در عمل با توفیق همراه شود، عالوه بر راهبردهاي آنکه نظریۀ عدالت بتواند سرمشق و راهنماي 

ها در قالب نظریۀ راهبردي، نیازمند توافق ذهنی مردم یا همراهی بدنـۀ اجتمـاع در درك از    اساسی اعتقادي و تدوین آن
وم باشـذ، در تحقیقـی تجربـی در    اي دربارة عدالت که مورد توافق عم آوردن نظریه بنابراین، براي فراهم. عدالت نیز هست

دهـد کـه مـردم عـدالت      هاي این تحقیق نشان مـی  یافته. هاي مردم دست یابیم سطح شهر مشهد کوشیدیم تا به دیدگاه
کنند، بلکه معتقدند نظریۀ عدالت باید ترکیبـی از هـر    محوري مبتنی بر یکی از اصول استحقاق یا نیاز را تصدیق نمی تک

توانـد قابـل تعمـیم بـه      در سطح شهر مشهد به دست آمده، ولی با درنظرگرفتن مالحظاتی، مـی   تهاین یاف. دو اصل باشد
  .جامعۀ ایرانی باشد

  .نظریه عدالت، درك از عدالت، استحقاق، نیاز، نظریۀ ترکیبی عدالت: واژگان کلیدي
  

  بیان مسئله
کننـد، از سـطح معنـایی و     استفاده مـی  2ارتباط بیناذهنیواسطۀ زبان در زندگی روزمره براي  ها به واژگان و مفاهیمی که انسان

گیرند و  قرار می 4ها، که به لحاظ واژگانی جزء اسامی ذات یا مفاهیم انضمامی برخی از آن. 3پیچیدگی یکسانی برخوردار نیستند
گیرنـد و   قـرار مـی  تصـدیق طـرف مقابـل     راحتـی مـورد   اند و بـه  وسیلۀ حواس انسانی قابل درك به طور نوعی مادي هستند، به

غیـر  . آینـد  یا مفاهیم انتزاعی به شمار مـی  5در صورتی که برخی دیگر از مفاهیم در زمرة اسامی معنی. کنند همفکري ایجاد می
ها را از سـوي طـرف    شود، کار تصدیق آن ها در ذهن پدیدار می مادي و ذهنی بودن این دسته از مفاهیم، که تنها تصوري از آن

به عبارت بهتر، در زمینۀ برداشـت و درك مفـاهیم   . شود کند و در نتیجه مانع همفکري می بیناذهنی دشوار می مقابل، در رابطۀ
بنـدي فـوق در    هایی است کـه در تقسـیم   از جملۀ واژه 6بر این پایه، عدالت. انتزاعی امکان همفکري و توافق کمتري وجود دارد

واسـطه و انضـمامی درك کـرد؛ بلکـه در اثـر       توان به صورت مستقیم و بی نمی به این معنا که عدالت را. گیرد گروه دوم قرار می
بـه عبـارت دیگـر،    . شود سامان یافته است، معنی می 7مشاهده و ادراك وضعیتی عینی و متناسب با ذهنیتی که در آن موقعیت

از این رو، در . 10است 9نیافتنی ستباشد؛ امري مطلوب، آرمانی و حتی در مواردي د 8عدالت بیش از آنکه امري محقَّق و ملموس
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2. Intersubjectivity 
: نامـۀ بیناذهنیـت   ، ویـژه فصلنامۀ فرهنگ و اندیشه: رك... االذهانی و براي آگاهی بیشتر دربارة بیناذهنیت و رابطۀ آن با زبان، همفکري و اشتراك بین. 3

  .1383، زمستان 12سال سوم، ش
4. Concrete Noun 
5. Abstract noun 
6. Justice 
7. Situation 
8. Real 
9. Ideal 

  .استن اساس است که در باورهاي دینی تحقق کامل عدالت نه در این دنیا، بلکه در آخرت اتفاق خواهد افتاد و به مؤمنان وعده داده شده یبر هم. 10



» 11هاي عمـدة  ارزش«گیرد، بلکه به لحاظ درجۀ ارزشمندي در زمرة  ها قرار می تنها در بین ارزش بندي مفاهیم، عدالت نه دسته
گـوییم،   بودن مفهـوم عـدالت سـخن مـی     بودن و ارزشی مادامی که دربارة انتزاعی). 53: 1989گراهام، (جوامع بشري جاي دارد 

هاي مربوط به عدالت، ایـن   با مراجعه به معرفت. هاي متفاوتی از آن وجود داشته باشد توانیم انتظار داشته باشیم که برداشت می
فهمند و هم عامۀ مردم این مفهوم را ماننـد   ل نمیهم متفکران، عدالت را به یک شک: توان مشاهده کرد قضیه را در دو سطح می

افالطـون  . این گوناگونی در برداشت از عدالت، از دیربـاز مـورد توجـه اندیشـمندان قـرار گرفتـه اسـت       . کنند یکدیگر درك نمی
هاي مختلـف   اي این برداشت پردازد، به صورت پردامنه به مجادلۀ سقراطی دربارة عدالت می جمهورزمانی که در کتاب ) 1360(

هـاي متفـاوت را    تنها این برداشت ارسطو نه. تواند معین کند که کدام برداشت صحیح است کند و در نهایت هم نمی را مطرح می
کنـد، بلکـه آثـار آن را در     ، بـا نابرابرانگـاري مطـرح مـی    »هـا  الیگـارت «، با گرایش به برابرسـازي، و  »ها دموکرات«هاي  در قالب

مـورد تأکیـد   ) 204-5همان، (و بروز انقالب ) 261-5: 1371ارسطو، (هاي اجتماعی  گر، از جمله تعارضهاي اجتماعی دی پدیده
  . دهد و توجه قرار می

هـاي   هاي عدالت و کیفیـت روابـط انسـانی در عرصـه     گیري و رشد نظام صنعتی، بازخوانی نظریه در دنیاي امروز هم، متأثر از شکل
بـراي نمونـه، در عرصـۀ    . انـد  هاي مختلف و متعارضی در این زمینـه شـکل گرفتـه    ي یافته و نظریها مختلف ابعاد جدید و قابل مالحظه

شود، که عـدالت را   توان بر روي یک طیف جاي داد که در یک سمت آن برابرانگاري مارکسی مشاهده می ها را می اقتصادي این دیدگاه
توان یافت، کـه عـدالت    گر، نابرابرانگاري محض لیبرالیسم کالسیک را میداند و در سوي دی از طریق برابرسازي درآمدها قابل تحقق می

هـاي   البتـه در دوره . 12شـمارند  را تنها با میزان توانایی افراد، که به طور طبیعی، و در واقعیت به صورت نـابرابر وجـود دارد، ممکـن مـی    
هایی دربارة عدالت بـود کـه    توان شاهد رشد نظریه اي که می اخیر، تمایل به ترکیب این دو برداشت افراطی افزایش یافته است؛ به گونه

گـروه اخیـر، بـا عنـوان کلـی      . کوشند این دو نظریه را با یکدیگر ترکیب کنند و صورت جدیدي از نظریۀ عدالت را بازسازي نماینـد  می
  .واهیم شدها آشنا خ گیرند، که در ادامه بیشتر با آن در میانۀ طیف فوق جاي می» نظریۀ ترکیبی عدالت«

در سطح دوم و عامۀ مردم هم، که محور این مقاله بر آن اسـتوار اسـت، متـأثر از متغیرهـاي مختلـف معرفتـی و فرهنگـی،        
لحـاظ   اگر بخـواهیم اهمیـت ایـن امـر را بـه     . هاي متفاوتی نسبت به عدالت شکل گرفته است اقتصادي و طبقاتی مردم، دیدگاه

بـه عبـارت   . هاي درون یک جامعه اشاره کنـیم  وجوش و تالطم به ارتباط آن با سطح جنبتوانیم  شناختی بیان کنیم، می جامعه
چنـین  . در جامعه اسـت  13»وفاق اجتماعی«بهتر، توافق نسبی آحاد جامعه دربارة برداشت از عدالت، زمینۀ مناسبی براي ایجاد 

کنندة عدم توافق اجتمـاعی اسـت    ز عدالت بیانهاي متفاوت ا گردد؛ ولی برداشت هاي اجتماعی می وضعیتی مانع از رشد تعارض
بنابراین، آگاهی از چگونگی برداشت مـردم از عـدالت، بـه مثابـۀ     . که بستري براي رشد تعارض و ستیزهاي اجتماعی خواهد بود

  .سازد هاي موجود در هوشیار می شناس را نسبت به تعارض هاي درونی جامعه که جامعه اي است از سطح تالطم سنجه
هـاي   درستی بتواند مبناي توزیع منابع کمیاب قـرار گیـرد و بـا واکـنش     وي دیگر، براي آنکه نظریۀ عدالت در جامعه بهاز س

  : خوبی شناخته شود؛ یعنی منفی مواجه نشود، باید هر دو سطح مورد اشاره به
زمینۀ کـافی بـراي گسـترش و    (نظران و متفکران جامعه برخوردار باشد  در وهلۀ اول بایستی بتواند از حمایت صاحب .1

 ؛ )شناخت آن در جامعه فراهم باشد
 .از سوي مردم عادي جامعه و شهروندان هم مورد اعتنا و تصدیق قرار بگیرد و حمایت شود .2

اي تجربی براي حمایت از نظریۀ عـدالت در جامعـه از اهمیـت کـافی      توانهآوردن پش بر این اساس، به لحاظ پژوهشی، فراهم
از این رو، در این تحقیق پرسش اصلی به صورت مشخص بر یکی از این محورها متمرکز شده و بـر  . براي تحقیق برخوردار است

در این مقاله، خـواهیم  . »دارد؟ هاي اصلی در حوزة عدالت سازگاري یک از نظریه نظر شهروندان عادي با کدام«این مبناست که 
هاي شهروندان مشهدي دربارة عدالت، قرابت و نزدیکی درك مردم از عـدالت را   کوشید ضمن بررسی تجربی و پیمایشی دیدگاه

عنـوان میـدان پـژوهش، کـه      هاي مهم مشـهد، بـه   در اینجا باید به برخی از ویژگی. هاي معرفتی عدالت مشخص کنیم با دیدگاه

                                                             
11. Basic values 

  .1386میرسندسی، : رك. 12
13. Social consensus 



  :اند از ترین دالیل این انتخاب عبارت مهم. نتخاب گردید اشاره شودباعث این ا
هـاي فکـري،    هاي زیستی از درجۀ باالي تنوع در سـلیقه  شهرهاي ایران است و به لحاظ پیچیدگی مشهد یکی از کالن .1

اره هـاي گذشـته همـو    آمارها مبین آن است که مشهد در دهـه . فرهنگی، مذهبی، اقتصادي و طبقاتی برخوردار است
سطحی از نابرابري که در : 14یکی از نابرابرترین شهرهاي ایران به لحاظ توزیع درآمد برحسب ضریب جینی بوده است

به عبارت بهتر، از این . تواند بر درك مردم از عدالت تأثیرگذار باشد یافته به خود گرفته و می طول زمان حالتی ساخت
اجتماعی که نابرابري در آن تبـدیل بـه امـري عـادي و روزمـره  شـده        -حیث مالحظۀ شرایطی از مناسبات اقتصادي

) 23-22: 1379(بهـروان  از جملـه  . انـد  وضعیت را برخی تحقیقات دیگـر تأییـد کـرده    این. است، داراي اهمیت است
هاي کشور، بیشتر بـا ایـن نظـر موافـق      درصد مردم سایر مراکز استان 8/77دهد که مردم مشهد، نسبت به  نشان می

  .»شوند در جامعۀ ما ثروتمندان هرسال ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می«اند که  بوده
تـوان نماینـدة بخـش مهمـی از      هاي مذهبی است، مشهد را می اي با سطح باالي گرایش ریم که ایران جامعهاگر بپذی  .2

خصوص با جایگاه مذهبی مشـهد، کـه پذیرنـدة مرقـد و بارگـاه تنهـا امـام         این قضیه، به. جامعۀ ایران به حساب آورد
یعنی این شهر عالوه بر ساکنان آن، که . هد بودشیعیان که مزارش در ایران قرار دارد، بوده است، بهتر قابل درك خوا

دهند که با انگیزة مذهبی مجاورت در کنـار قبـر    ها را افرادي تشکیل می البته در یک بازة تاریخی بخش مهمی از آن
در طـول سـال    15انـد،  عنوان نام خانوادگی خـود برگزیـده   اند و حتی همین نام را هم به به مشهد آمده) ع(امام هشتم 

بنابراین، زمـانی  . کنند مبادرت می "زیارت"ي مسافران پرشماري است که به سفر مذهبی و انجام کنش مذهبی پذیرا
توان با مفروضات فوق  شود، می اي مذهبی است، پژوهش می که دربارة درك مردم از عدالت در شهر مشهد که جامعه

 .آن را نمایندة جامعۀ مذهبی ایران هم به حساب آورد
هاي مهم معرفتی ایـران   هاي دور و هم در تاریخ معاصر، مشهد همواره یکی از کانون ریخی، هم در گذشتهبه لحاظ تا  .3

عنـوان یکـی از مـؤثرترین افـراد در      تـرین افـرادي را کـه هرکـدام بـه      در دورة معاصر، چهار تن از برجسته. بوده است
شـریعتی و نقـش   : توان مالحظه کـرد  هد میشوند، با خاستگاه مش هاي فکري ـ مذهبی حوزة خود شناخته می  جریان

 نظیر او در بیداري نسل جوان انقالبی؛ مطهري و نقـش پررنـگ او در دفـاع روزآمـد از دیـن؛ محمدرضـا حکیمـی        کم
گـذار انجمـن حجتیـه،     نظران مکتب تفکیک؛ و باالخره شیخ محمـود حلبـی، بنیـان    عنوان یکی از مؤثرترین صاحب به

براي اطـالع  (آیند که به نوعی با مشهد پیوند دارند  هاي مختلف فکري به حساب می ر جریانهایی از این افراد د نمونه
 .)30-29: 1363؛ باقی، 4-20: 1362؛ شاکري، 279-97: 1381رهنما، : بیشتر در این موارد رك

عنی هم این افراد تحـت  ی. ارتباط دانست توان با جو فرهنگی مشهد بی هاي فکري گوناگون را نمی بنابراین، وجود این جریان
از ایـن رو، در هـر پژوهشـی دربـارة درك     . اند بر جریان فرهنگی این شهر مؤثر باشند اند، و هم توانسته تأثیر این فضا رشد یافته

  .تري از واقعیت مورد نظرآشنا شویم عدالت، این تنوع کمک خواهد کرد که به نحو مطلوبی با سطح وسیع
 مرور سوابق

هاي عدالت، بایستی به صورت چکیـده بـه سـه سـطح از      ها با نظریه هاي مردم دربارة عدالت و ارتباط آن دیدگاه دربارة توجه به
  . ادبیات عدالت اشاره شود

هـاي فلسـفۀ    ترین سطح از ادبیات  دربارة عدالت، موضوع فـوق را در ادبیـات و نظریـه    کالندر : فلسفۀ سیاسی و عدالت
. گیـرد  ترین مباحث مربوط به عدالت در این سطح جاي می ترین و پردامنه دالیل مختلف، اصلی به. ان سراغ گرفت تو سیاسی می

                                                             
. ها مشاهده کرد هاي باال و پایین و نسبت بین آن توان در گزارش هاي مرکز آمار ایران دربارة درآمدهاي دهک آمارهاي مرتبط با مسئلۀ فوق را می. 14

اي به دست آورده است که شهرهاي مشهد و یزد نابرابرترین  چنین نتیجه 1371تا 1363هاي  سالاز این آمارها طی )  70: 1372(لو  خدابندهبراي نمونه 
هاي بعد، از جمله  با بررسی این آمارها در سال. کمترین نابرابري درآمدي را داشته است/. 36اند و شهر کرمانشاه با رقم  داشته/. 51توزیع را با رقم 

ها تغییر چندانی  نسبتشود که این  مشخص می» 1386تا  1376 هاي خانوارهاي شهري و روستایی در سالتوزیع درآمد در «آمارهاي مربوط به 
  ).مرکز آمار ایران: رك( همچنان در ردیف نابرابرترین شهرهاي ایران قرار دارد  1386در سال /. 4286،و مشهد با میزان اند نداشته

بـا انجـام یـک    . گویاي این مطلب است... و» سقاي رضوي«، »پناه رضوي«، »مشرف رضوي«، »الرضا خادم«، »مجاور الرضا«هایی مانند  برگزیدن نام. 15
  .توان ابعاد این پدیده را دریافت هاي خانوادگی در شهر مشهد بهتر می تحلیل محتوا از  نام



آل، مطلـوب و ارزشـی وارد    اول از همه آنکه جنس مفهومی عدالت، که پیشتر بـه آن اشـاره شـد، آن را در زمـرة مفـاهیم ایـده      
کـوئینتن،  ( 16هاسـت  هـا و مطلـوب   پـرداختن بـه ارزش  کند و از این نظر، حوزة فلسفۀ سیاسی جایگاه معرفتی مناسبی براي  می

عنوان مطلوب سیاسی، و خواه به مثابۀ خواستۀ اخالقی، در ایـن   از این رو، عدالت، خواه به. )23-5: 1370؛ اسپریگنز،17: 1371
نظام ارزشی «با  همچنین باید توجه داشت که پرداختن به عدالت در این حوزه، خواه ناخواه،. حوزه مورد توجه قرار گرفته است

هـاي   هـا و جامعـه   هاي افراد، گروه کند؛ چون در هرصورت، دو مفهوم اخیر، بازگوکنندة آرمان افراد ارتباط پیدا می» و ایدئولوژي
هـاي فکـري و    بر همین منوال است که برداشت از عدالت در ایـن سـطح متـأثر از باورهـاي بنیـادین افـراد و مکتـب       . اند بشري
یعنـی، در واقـع،   . از عدالت را هم بـه دسـت آورد    توان دلیل تفاوت در برداشت به این ترتیب می. ختلف استهاي ارزشی م نظام

هاي فـراوان در برداشـت    ها و باورهاي بنیادین از سوي دیگر، باعث اختالف سو، و تعلق به ارزش بودن مفهوم عدالت از یک ذهنی
هاي جدي در برداشـت از عـدالت    طون در ادبیات کالسیک عدالت، و تفاوتتفاوت برداشت ارسطو با افال. از عدالت گردیده است

  .ها دانست ترین این اختالف اي از جدي توان نمونه ها را می ها و لیبرالیست در عصر مدرن، بین سوسیالیست
ونـاگون  هاي متعارض عدالت در سطح فلسفۀ سیاسی بر مبناي عدالت اقتصـادي را حـول دو مفهـوم گ    در هرصورت، اندیشه

داري  ترین مفهوم مورد اشاره در ادبیـات لیبرالیسـم کالسـیک و در آغـاز دوران سـرمایه      از یک سو، محوري: توان توضیح داد می
روشـنی از رویکـرد    اند که به نظرانی آدام اسمیت، هایک و اسپنسر از جمله صاحب. است 18و شایستگی17دربارة عدالت، استحقاق

هـا و   هـا در بـه دسـت آوردن منـابع کمیـاب جامعـه برحسـب توانـایی         حـد و حصـر انسـان    لیبرالیسم در زمینۀ آزادي عمل بی
شکل گرفته اسـت و بـا    20ایۀ مفهوم نیازها برپ در صورتی که ادبیات عدالت نزد سوسیالیست 19.کنند هایشان دفاع می شایستگی

نمونه، مارکس داعیۀ خویش را دربارة عـدالت،   براي). 201: 1378گیلپین، (کند  عیار دولت در اقتصاد معنا پیدا می دخالت تمام
، بـاري (د دهـ  طبقـه سـامان مـی    گیري یک جامعۀ برابر و بی ها کمابیش در آن با هم برابرند، در سایۀ شکل برپایۀ نیاز، که انسان

-51:1368الـف؛ مطهـري،   1390میرسندسـی، : هـا رك  ؛ و براي اطالع بیشتر در ایـن زمینـه  730: 1989؛ نیلسن، 151: 1989
149.(  

مـرور در نیمـۀ دوم قـرن     هـا، بـه   ها در عرصۀ عمل و در مواجهه با میزان اقبال مردم به آن خوردن این دیدگاه در سایۀ رشد و محک
تـوان اقبـال    در این وضعیت، می. هاي عدالت هستیم و ترکیبی عدالت و تغییر آرایش نظریه 21هاي پیوندي بیستم شاهد پیدایش دیدگاه

ایـن امـر از    .و نیاز را مشاهده کـرد ) شایستگی(زمان به مفاهیم استحقاق  هاي عدالت، یعنی توجه هم به هر دو مفهوم محوري در نظریه
هـا و در عـین حـال، کوشـش      کـارگیري آن  از دو نظریۀ اساسی دربارة عدالت و بههاي مثبت هریک  طریق تالش براي شناسایی ویژگی

هـاي   بـدین ترتیـب، هریـک از دیـدگاه    . ها صورت پذیرفته اسـت  هاي پیشین، و کنارگذاشتن آن براي آگاهی از خصوصیات منفی روش
خصـوص در   براي کارآمدي و اثربخشی به آن، بـه اند نظریۀ خویش را پاالیش و اصالح کرده و  عمده دربارة عدالت از این طریق کوشیده

هـاي پیونـدي و ترکیبـی را در نظریـۀ      هایی از این رویکردهاي جدید و تأکیـد بـر دیـدگاه    نمونه .هاي اساسی بردارند عرصۀ اجرایی، گام
و شـرط بسـیار مهمـی     مندي نامحدود از شایستگی را رد کرد و بـراي آن حـد   توان مالحظه کرد، که بهره می) 1385(عدالت جان رالز 

مندي بیشتر استفاده کنند که نفعـی هـم بـراي فرودسـتان      توانند از شایستگی خود براي بهره قائل شد؛ مبنی بر اینکه افراد تا جایی می
رد؛ یـا  هـا جلـوگیري کـ    مند نداشته باشـد، بایـد از اقـدام آن    هاي کمتر بهره ها دیگر نفعی براي گروه برداري آن ایجاد کنند، و وقتی بهره

نامیـد   مـی » قواعـد  عـدالت  « خصوص ناعادالنـه انگاشـتن آنچـه هیـوم      هاي پیشین، به نسبت به نظریه) 1371(انتقادهاي بریان باري 
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17. Desert 
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؛ و 281-304:1371؛ 25-60: 1374بــرلین، : معنــاي آزادي رك ؛ و دربـارة 51-77:1370هــایلبرونر، ،: اسـمیت رك بـراي نمونــه دربـارة دیــدگاه   . 19
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20. Need 
21. Hybrid approach 



  22).376ص(
تـوان مالحظـه    اي متفاوت با سطح پیشین مـی  گونه شناختی، ادبیات عدالت را به در سطح جامعه: شناسی و عدالت جامعه

شود؛ بلکه بسیاري از مباحث فلسفۀ  هاي متفاوت از عدالت بحث نمی اب ماهیت و جنس مفهومی و دركدر اینجا دیگر درب. کرد
کنند مباحث مربوط به عـدالت   به جاي آن، در این سطح تالش می. شوند سیاسی را مفروض گرفته و وارد مجادالت فلسفی نمی

ي اجتماعی، از آن به طور عمده به عنوان متغیر مسـتقل و  ها شناختی درآورند و براي تبیین پدیده را در چارچوب نگرش جامعه
شناسـی عـدالت را در آراي    ترین مباحـث جامعـه   بر این پایه، شاید قدیمی. در مواردي هم به عنوان متغیر وابسته استفاده کنند

نقـالب و بـروز آن را بـا    پدیـدة ا ) 204-5: 1371(هاي پردامنه در زمینۀ عدالت، ارسطو  عالوه بر بحث. ارسطو بتوان سراغ گرفت
هـا، از عـدالت مـرتبط     گـرا، یـا الیگـارت    هاي اقلیـت  ها؛ و گروه گرا، یعنی دموکرات هاي اکثریت گروه "استنباط و درك متفاوت"

اي و برحسـب ایـن    شناسـان، بـه صـورت حاشـیه     هایی از توجه به عدالت را نزد برخی جامعه در دوران جدید هم نشانه. داند می
هـا و مباحـث دیگـري     اش پدیـده  شناس، کـه دغدغـه   عدالت تا چه اندازه به کار اصلی جامعه«مشاهده کرد که  توان پرسش می

شناسـی   در چـارچوب مسـئلۀ اصـلی خـود در حـوزة جامعـه      ) 490-94: 1347(بر این اساس، توکویل . شود هستند، مربوط می
اسـت، بـه نقـش و جایگـاه عـدالت در      » در فرانسـه  سازي و مهـار اسـتبداد و خودکـامگی    مشروطه«سیاسی، که در پی فرآیند 

رابطه و نقش عدالت در استیفاي حقوق شهروندي و توسعۀ «محدودسازي صاحبان قدرت توجه کرده و از این طریق به توضیح 
حتـی  و » آید بدون رعایت عدالت یک ملت بزرگ به وجود نمی«کند که  از جمله، به این مورد اشاره می. پردازد می» دموکراتیک

چگـونگی  «) 1369(همچنین، نزد دورکـیم  . »تشکیل جامعه هم منوط به رعایت احترام، حق و عدالت است«کند که  تأکید می
از ایـن  . شناختی مطـرح اسـت   ترین دغدغۀ جامعه عنوان مهم ، به»حفظ و ارتقاي همبستگی و انسجام اجتماعی در جامعۀ مدرن

تواند در این زمینه داشته باشد و به قوام و همبسـتگی   شی است که این مفهوم مینظر، توجه وي به عدالت، بر اساس سهم و نق
وي در ایـن مـورد   . آفرین سنتی خود را از دست داده است، یاري رسـاند  بیشتر جامعۀ مدرن، که بسیاري از خصوصیات انسجام

کـه فـرد جـزوي از     ویـت کننـد، چنـدان   آرمان جوامع فروتر این بود که زندگی جماعتی را هرچه بیشتر تق«دهد که  توضیح می
جماعت باشد؛ آرمان جوامع ما هم این است که همواره عدالت بیشتري در روابـط اجتمـاعی مـا پدیـد آورد تـا همـۀ نیروهـاي        

توان نوعی عدالت حداکثري دانسـت، در حـالی    این خواسته را در دنیاي مدرن می. »اجتماعًا مفید بتوانند آزادانه گسترش یابند
  ).413-4همان، (» اند هاي متمادي، به عدالتی اندك قناعت کرده و لب به اعتراض نگشوده دمیان، براي قرنآ«که 

هاي مبادله  در نظریه» والستر و دیگران«، و »آدامز. ا«، »بال. پ«، »هومنز. ج«افرادي مانند هاي اخیر،  عالوه بر این، در دوره
) متغیـر مسـتقل  (هـا   و آثار آن در احساس عـدالت آن ) متغیر وابسته(بین افراد  و در سطح خرد، به طور گسترده به نحوة رابطۀ

ند تا تأثیر قـدرت را در  در تحقیقات بعدي کوشید) 94: 19(و دیگران ملم  ).263: 1995هگوت و مارکوفسکی، ( اند توجه کرده
آمده  نشان داد که صـاحبان موقعیـت برتـر در     دست اي بر چگونگی ادراك عدالت مورد بررسی قرار دهند؛ نتایج به روابط مبادله

کننـد و   هاي ساختاري روابطشان، تمایل بیشتري به محدودسازي زور در روابط پیدا مـی  قدرت، با داشتن آگاهی از مزیت  روابط
-121همـان،  (فرودسـتان  شود تا از سوي  هاي قدرتمندان بیشتر از ناحیۀ صاحبان قدرت تصدیق می شروعیت کنشهمچنین م

در این رویکرد، عدالت و چگـونگی ادراك آن  . توان مباحث عدالت را در دیدگاه محرومیت نسبی سراغ گرفت در نهایت، می ).98
شناسانۀ پدیـدة   اند و در نهایت، به تبیین روان اي اجتماعی در نظر گرفتهه را، به پیروي از ارسطو، مبناي تبیین انقالب و جنبش

رانسـیمن  ) 1377و  1970(، گـار  )1963و  1959(، دیـویس  )1949(و دیگران نظرانی مانند استوفر  صاحب. اند انقالب پرداخته
رومیت، و البتـه از زوایـاي مختلـف،    انداز مح از جمله کسانی هستند که از چشم) 1986(و اتکینسون ) 1975(، ویلیامز )1966(

بـه نقـل از هگـوت و    (انـد   ها در این حوزه نیز اقدام کرده اند و هریک، به نوبۀ خود، به نقد یافته این بحث را مورد توجه قرار داده
ن براي نمونه، اتکینسون، در آخـرین حلقـه از ایـ   ). 5فصل : الف1390میرسندسی، : رك؛ همچنین 267-8: 1995مارکوفسکی، 

توانـد در تولیـد    هـاي نـامطلوب مـی    و نقشـی را کـه مقایسـه   » 24پنـداري  همذات«و » 23مقایسۀ اجتماعی«زنجیره، فرآیندهاي 
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23. Social comparison 
24. Identification 



  .دهد ، ایفا کند، مورد توجه قرار می»عدالتی بی«و » محرومیت نسبی«هاي نامطلوب، از جمله احساس  احساس
هاي جدید، نمایان اسـت،   خصوص در دیدگاه شناسی عدالت، به هطور که در مباحث جامع این نکته را هم باید افزود که همان

سوق یافتـه اسـت کـه در اصـل، متغیرهـاي      » احساس عدالت«و» درك عدالت«گرایش آشکار موضوعی دربارة عدالت به سمت 
شـناختی   تـوان در سـطح روان   هـا را فقـط مـی    این امر، البته به معناي آن نیست که این یافتـه . شوند شناختی محسوب می روان

منتهـی در یـک   . شناختی هم ارائه داد هاي جامعه توان تحلیل شناختی، در جاي خود، می هاي روان تحلیل کرد، بلکه برپایۀ داده
هاي کوچک و محدود مورد آزمـون و بررسـی قـرار     هاي فوق را در گروه شناسی اجتماعی، یافته گرایش متفاوت، و از منظر روان

ها  شود، از توضیح بیشتر آن شناسی انجام می ختالف قابل توجه این تکاپوها، با مواردي که در جامعهدهند که به لحاظ عدم ا می
  :26توان دید می 1شناسان را درباب عدالت در جدول  دیدگاه جامعهچکیدة  .25شود در اینجا خودداري می

  درباب موضوع عدالت شناسان چکیدة دیدگاه جامعه. 1جدول

  متغیر وابسته  مستقلمتغیر   دیدگاه/اندیشمند

  ارسطو
 عدالت

احساس / درك ازعدالت

  عدالت

  انقالب

  توسعۀ سیاسی  توکویل

  همبستگی اجتماعی در جامعۀ مدرن  دورکیم

  تحوالت و برانگیختگی طبقاتی  پارتو

  نظریه مبادله

هومنز، بال،آدامز، والستر، ملم (

  ...)و

  احساس عدالت/درك  اي روابط مبادله

  محرومیت نسبی

استوفر، دیویس، رانسیمن، (

  ...)ویلیامز، اتکینسون و

  انقالب  ارزیابی از عدالت

  
تـوان   هایی که در بند قبلی معرفی شدند، مـی  اي را که دربارة عدالت انجام شده است، در بسیاري از زمینه تحقیقات تجربی

عالوه بر این . اند خود را مطرح کنند تجربی توانستههاي فوق به طور عمده با تکیه بر انجام تحقیقات  در واقع، دیدگاه. پی گرفت
هاي بارز تفاوت در درك ایشان به  هایی از تحقیقات، تالش براي تبیین درك مردم درباب عدالت و معرفی عامل موارد، در نمونه

ها از عدالت  و ارزیابی آندر کار خود به تحلیل رابطۀ جایگاه طبقاتی افراد ) a ,b 1978(از جمله رابینسون و بل . خورد چشم می
اند و از طریق مفاهیِم انضمامِی طبقه، مانند سطح تحصیالت و میزان درآمد و برخی متغیرهاي دیگر، مثل رنگ پوسـت   پرداخته

 تـري  طلبانه از جمله آنکه در امریکا جوانان درك مساوات. هایی از وجود رابطه در انگلستان یا امریکا دست یافتند و سن، به نشانه
در ) 1983(همچنـین رابینسـون   . طلبی با یکـدیگر رابطـۀ مسـتقیم دارنـد     و در انگلستان تحصیالت و گرایش به مساواتدارند؛ 
شود تا نـابرابري را   خوانی افراد با ایدئولوژي مسلط در امریکا، باعث می اي از نتایج همان تحقیق نشان داد که هم جداگانه تحلیل

  .عدالت ارزیابی کنند
خورد، اما در پژوهشی، نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهـاي وابسـته    ن تحقیقات میدانی در ایران کمتر به چشم مینظیر ای

، همانند نتیجۀ تحقیق رابینسون و بل، با ادراك عدالت رابطـۀ مسـتقیم دارنـد، ولـی     )منزلت شغلی و سطح تحصیالت(به طبقه 
  ). 149-50: 1375سندسی، میر(طلبانه رابطۀ معکوس دارد  سن با درك مساوات

  
 چارچوب مفهومی

هاي عدالت در سطح فلسفۀ سیاسـی خواهـد    نوشتار حاضر در تالش براي شناسایی ادراك مردم از عدالت و مقایسۀ آن با نظریه

                                                             
  .، فصل ششم1390میرسندسی : ركبراي اطالع بیشتر در این زمینه . 25
  .، فصل چهارم و پنجم1390میرسندسی : زمینه ركبراي اطالع بیشتر در این . 26



از  درك«ترین مفهومی که در این زمینه باید تصریح کرد،  مهم. توان در قالب چارچوبی مفهومی مطرح کرد این هدف را می. بود
و  فهمنـد  معناي سادة این مفهوم، با توجه به توضیحات ابتدایی این نوشتار آن است که مردم عدالت را چگونه می. است» عدالت

ها یا شقوق مختلـف را بایـد بـا     در واقع، این امکان. کنند هنگامی که صحبت از عدالت می شود، آن را به چه نحوي برداشت می
از این رو، در انطبـاق  . عنوان مفهومی انتزاعی، و اسم معنا توضیح دادیم، مربوط دانست عدالت، بههمان ویژگی که دربارة مفهوم 

هـا   توان مبناي ایـن برداشـت   را می» نیاز«و » شایستگی«دو مفهوم محوري   :دهد ها خود را نشان می آن با عالمِ واقع این تفاوت
مختلـف حـاکم بـر ایـن فرآینـد ذهنـی را از یکـدیگر تشـخیص داد؛          توان اصـول  در حقیقت، دربارة منابع اقتصادي می. دانست

  :اند از ها عبارت ترین آن مهم
ها  ؛ که نقطۀ عزیمت کسانی است که عدالت را در معناي تصدیق وجود نابرابري)27قاعدة انصاف(اصل شایستگی  ·

در واقعیت، توانایی افراد متفاوت  چون. دهند دانند؛ و بر این اساس، توانایی و نتیجۀ کار افراد را مالك قرار می می
شود؛ پس پیامد پذیرش شایستگی آن است که عدالت از طریق  است، برآیند دستاوردي آن هم منجر به نابرابري می

  . شود ها محقق می نابرابري
وبیش  همانندي کمبر این اساس، . طلبانه و برابرانگار به عدالت است ؛ که محور نگاه مساوات)28قاعدة برابري(اصل نیاز  ·

اي مانند توانایی و خروجی کار افراد  هاي متمایزکننده نیازها در افراد، در اینجا مبناي توزیع قرار دارد، و به ویژگی
از آنجا که افراد داراي سطح نسبتاً برابري از نیازها هستند، پس مدارِ عدالت برپایۀ اصل برابري . شود توجهی نمی

  .چرخد می
توجهی محض به نیازهاي انسانی را ناعادالنه  عنوان عدالت، بی رغم پذیرش سطوحی از نابرابري به به اصل ترکیبی؛ که ·

شود؛ یعنی در  انگارد و بر این باور است که عدالت درصورت دستیابی به ترکیبی از هر دو اصل پیشین حاصل می می
ن ترتیب، در این رویکرد، یکی از دو اصل به ای. شود کدام از دو اصل فوق قربانی دیگري نمی اصل ترکیبی، هیچ

زمان به هر دو و تأکید بر منابع اقتصادي  شود، بلکه توجه هم شایستگی، یا نیاز، در انتخابی دوگانه برگزیده نمی
هاي مختلف هم  عالوه بر آن، به اجزاي مفهوم عدالت در حوزه. جامعه بایستی بر اساس این دو قاعده توزیع شود

ترین تفکیک را در مفهوم عدالت، از این حیث بیان  مهم. »30جزاییعدالت «و » 29عدالت توزیعی«: کرد توان اشاره می
دهد؛ در صورتی که  کنند که عدالت جزایی، قانون جزا و نحوة برخورد با مجرمان را محور کار خویش قرار می می

بر  ،)54: 1989(گراهام ماعی، و به بیان هاي اجت عدالت توزیعی بر چگونگی واگذاري منابع کمیاب به افراد و گروه
 .تمرکز دارد 32»بار مسئولیت« و 31»منافع«توزیع 

عنـوان یکـی از    درك عدالت در نوشتار حاضر، به طور مشخص، تنها به بخشـی از عـدالت تـوزیعی، یعنـی ثـروت، بـه      
مـردم نظـر خـود را دربـارة       به طـور مشـخص،  . 33گیرد شود و ابعاد دیگر مورد بررسی قرار نمی منابع کمیاب، محدود می

در قاعـدة شایسـتگی، شـاخص    . هاي رقیب، یعنی شایستگی و نیاز، مشخص خواهند کـرد  انگاري هریک از  قاعده عادالنه
در حالی کـه در قاعـدة نیـاز،    . یابد ها دست می هاي اکتسابی فرد است که فرد در سایۀ مهارت و تالش به آن مهم ویژگی

هاي انتسابی، مانند سـن و جـنس هـم کـه فـرد       نسانی است و بر این اساس، برخی از ویژگیشاخص مهم نیازهاي اولیۀ ا
سـاالرانه از عـدالت    بنـابراین، درك شایسـته  . یابنـد  ها نقـش و تالشـی نداشـته اسـت اهمیـت مـی       در به دست آوردن آن

هـایی تمایـل    از عـدالت بـه قاعـده   هاي اکتسابی تأکید دارد و درك نیـازمحور   دهد که بر ویژگی اي را مبنا قرار می قاعده

                                                             
27. Equity principle 
28. Equality principle 
29. Distributive justice 
30. Retributive justice 
31. Benefits 
32. Burden 

توان در نوشتاري جداگانه  دیگر را می در عین حال موارد. پرداختن به ابعاد دیگر مفهوم عدالت حجم مطلب را فراتر از یک مقالۀ متعارف خواهد نمود. 33
  .عرضه کرد



عـدالت  «عالوه بر این، در مفهومی نزدیک و مرتبط با مفهـوم بـاال،   . اند هاي انتسابی دهد که بازگوکنندة ویژگی می نشان 
اي از بحث عدالت، دربارة کاستن از ابعـاد نـابرابري    هم مورد توجه  قرار گرفته است؛ به این معنا که زاویه» ها در فرصت

شـود   هـا محسـوب مـی    هـا مسـیري عادالنـه بـراي کاسـتن از نـابرابري       شود که بر اساس آن، برابري در فرصت یمطرح م
  .بایست این جنبه را به صورتی جداگانه در معرض قضاوت مردم قرار داد از این رو، می). 2- 51: 1990سارجنت، (

  
  روش تحقیق

هـاي   ت خود را دربارة چگونگی توزیع منابع اقتصادي و ثروترود پاسخگویان دیدگاه و برداش در این چارچوب، انتظار می
هاي مطرح  جامعه براي ما و عدالت در آن را از دیدگاه خود بیان کنند؛ و در نهایت برداشت مردم در این زمینه با دیدگاه

عـدالت در   از میان گسترة وسیع مفهوم عـدالت، در اینجـا فقـط درك از    .در فلسفۀ سیاسی مقایسه و تحلیل خواهد شد
سازي و تجزیۀ درك از عدالت، با توجه به آنچه در پایان بخش چـارچوب   شاخص. گیرد حوزة اقتصادي مورد نظر قرار می

  .شود منتهی می 1گویه به شرح جدول   8مفهومی بیان شد، در نهایت به 
  

  برابري/ی، نابرابريانتساب/ هاي اکتسابی هاي توزیع مبتنی بر ویژگی هاي برآمده از قاعده گویه. 1جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي مزبور به شـیوة طیـف لیکـرت، در پـنج گزینـه، از بسـیار مـوافقم تـا بسـیار مخـالفم، در معـرض قضـاوت              گویه
طلبانه و برابرانگـار را مشـاهده کـرد و در سـوي دیگـر آن       توان گرایش مساوات در یک طرف می. پاسخگویان قرار گرفت

هـاي ایشـان    نامه به پاسخگویان عرضه و پاسخ در قالب پرسش شده هاي طراحی گویه. شود مالحظه میگرایش نابرابرانگار 
  .دریافت گردید

  گویه  قاعدة مبتنی بر  ردیف

  
هاي  ویژگی

  اکتسابی

ها به لحاظ تحصیالت بیشتر، به افراد  در برخی ازسازمان  اینکه -

  .دهند غیرمنصفانه است بیشتري می حقوق 

اینکه یک فرد متخصص به لحاظ مهارت فنی میزان بیشتري حقوق  -

  .دریافت کند، منصفانه است

  انتسابیهاي  ویژگی  

  .مردان حتی در شرایط برابر باید حقوق بیشتري دریافت کنند -

افرادي که سن بیشتري دارند، باید حقوق بیشتري دریافت کنند، 

  .توانند انجام دهند نظر از اینکه چه میزان کار می صرف

  نیازهاي اساسی  

درآمدهاي دولت به طور «اگر چنین قانونی تصویب شود که  -

  .، تصمیم خوبی است»مردم تقسیم شود مساوي بین همۀ

تر این است که میزان حقوق دریافتی افراد متناسب با  منصفانه - 

  .ها باشد نیازآن

هاي فردي را دخالت داد، بلکه  در تخصیص حقوق نباید ویژگی -

  .همۀ افراد باید به طور مساوي حقوق دریافت کنند

ند خوراك، به این منصفانه است که الاقل مایحتاج ضروري مان -

  .طور مساوي بین همه افراد توزیع شود

  ها فرصت  

این منصفانه نیست که درآموزش، هر کس به فراخور توان  -

  .اش بتواند از کیفیت آموزشی بهتري برخوردارباشد ي ماد

گونه کمکی به افراد بکند، بلکه هرکس بنا به  دولت نباید هیچ -

  .درآمد کسب کند استعدادهاي خود باید بتواند براي خود



. تحقیـق حاضـر در سـطح شـهر مشـهد و بـین سرپرسـتان خانوارهـا انجـام شـده اسـت           : جمعیت و نمونۀ تحقیق
تمال بیشتري دارد که درآمـد مسـتقلی   سرپرستان به لحاظ درگیري عملی با موارد دخل وخرج، به نسبت افرادي که اح

از ایـن رو، تمـام   . شـوند  ترین نماینـدة مـردم بـراي درك از عـدالت محسـوب مـی       مناسب) جوانان مجرد(نداشته باشند 
خـور دیگـري    ها درگیري عملی با درآمد ندارنـد، و بـه اصـطالح عامیانـه نـان      هاي جمعیتی، که بخش زیادي از آن طیف

  .اي در این زمینه داشته باشند بینانه فت واقعتوانند دریا هستند، نمی
جمعیـت   1375طبـق آمارهـاي سـال    . هاي موجود در شهرداري مشهد مشـخص شـد   حدود شهر با استفاده از نقشه

. بـوده اسـت   451751، تعداد سرپرسـتان خـانوار   )8/4(نفر بود، که با میانگین بعد خانوار  2168408شهر مشهد برابر با 
، برگرفتـه از   30.25و واریـانس  /.  125برابـر بـا   ) d(وکران و با درنظرگرفتن دقت احتمـالی مطلـوب   بر مبناي فرمول ک

گیـري تصـادفی چنـد     افـراد مزبـور بـه شـیوة نمونـه     . نفـر تعیـین شـد    245نتایج تحقیقات پیشین، حجم نمونۀ تحقیق 
هـاي   ه صورت تصادفی از میـان بلـوك  گانۀ مشهد، و ب اي، متناسب با حجم جمعیت موجود در هریک از مناطق ده مرحله

هـاي از تـاریخ    داده. انتخاب شده در هر منطقه و با مراجعۀ تصادفی به درب منازل ایشـان مـورد تحقیـق قـرار گرفتنـد     
  .آوري شد در سطح مشهد جمع 1375ام تیرماه  پانزدهم تا سی

  ها یافته
آمده دربارة هریک از گویـه هـایی کـه     دست شد که نتایج به آوري نامه جمع پاسخ 243شده  بینی نامۀ پیش پرسش 245از 

  :شرح جدول زیر استدر بخش پیش معرفی شدند، به 
  نتایج مربوط به درك مردم مشهد از عدالت در جزئیات مختلف.  2جدول

ف
دی

ر
  

  گویه
بسیار موافق و 

  1(%)موافق 

بسیارمخالف و 

  2(%)مخالف 

 2به  1نسبت 

  )برابر(

پاسخ 

  معتبر

1  
چنین قانونی تصویب شود که درآمدهاي دولت به طور اگر 

  .مساوي بین همۀ مردم تقسیم شود تصمیم خوبی است
62.0  30.6  2.02  241  

2  
تر این است که میزان حقوق دریافتی افراد متناسب با  منصفانه

  .ها باشد نیاز آن
68.5  24.1  2.84  242  

3  
هرکس بنا به گونه کمکی به افراد بکند، بلکه  دولت نبایدهیچ

  .استعدادهاي خود باید بتواند براي خود درآمد کسب کند
17.4  76.3  23.  241  

4  
ها به لحاظ تحصیالت بیشتر به افراد  اینکه در برخی از سازمان

  .دهند غیرمنصفانه است حقوق بیشتري می
24.4  72.7  34.  242  

5  
هاي فردي را دخالت داد، بلکه  در تخصیص حقوق نباید ویژگی

  .افراد باید به طور مساوي حقوق دریافت کنند همه
20.2  65.7  31.  241  

6  
این منصفانه است که الاقل مایحتاج ضروري مانند خوراك، به 

  .طور مساوي بین همه افراد توزیع شود
95.9  3.3  29.06  242  

7  
این منصفانه نیست که درآموزش هرکس به فراخور توان 

  .آموزشی بهتري برخوردار باشدهاي  اش بتواند از کیفیت مادي
68.0  22.8  2.98  242  

8  
بیشتري  میزان  فنی  مهارت  لحاظ  به   اینکه یک فرد متخصص

  .است حقوق دریافت کند منصفانه 
88.0  10.7  8.22  242  

9  
مردان حتی در شرایط برابر باید از زنان حقوق بیشتري دریافت 

  .کنند
49.4  46.1  1.07  241  

10  
بیشتري دارند، باید حقوق بیشتري دریافت کنند،  افرادي که سن

  .توانند انجام دهند نظر از اینکه چه میزان کار می صرف
27.7  63.2  44.  241  



  :توان دید هاي زیر می ها را به ترتیب در مورد گویه آمده بیشترین توافق دست با نگاهی به نتایج به
درصد  95.9با موضوع توزیع مبتنی بر نیازهاي اساسی، که گرایش بیشتري به برابرانگاري دارد، با میزان  )6( ·

  موافقت پاسخگویان؛
هاي بیشترکه  هاي افراد متخصص در دریافت هاي اکتسابی و شایستگی با موضوع توزیع مبتنی بر ویژگی) 8( ·

  .درصد موافقت پاسخگویان 88.0حاکی از گرایش به نابرابرانگاري است، با میزان 
ها را بر مبناي یکی از دو اصل محوري عدالت، یعنی نیاز یا شایستگی، در نظر بگیریم، میـزان   عالوه بر این، اگر معناي گویه

  6،10، 5، 2، 1هـاي   مخالفت بـا نیـاز را در گویـه   / و میزان موافقت  8، و 7، 4، 3هاي  مخالفت با استحقاق را در گویه/ موافقت 
هاي انتسـابی مطـرح شـده     هم در عین  اینکه به منظور سنجش میزان توجه افراد به ویژگی 9گویۀ . گرفت توان جداگانه پی می

  :دهد در هرصورت، این نتایج نشان می. بود، از یک وضعیت خاص، یعنی نگرش جنسیتی به عدالت، حکایت دارد
اي  در وهلۀ اول، با گویـه ) درصد 95.9(ها  ترین موافقت اما قوي. هاي مختلف یکسان نیست درك مردم از عدالت در گویه) 1

؛ در صورتی که بالفاصله پس از آن، بیشترین )6گویۀ (دهد  گیري معنایی آن، عدالت مبتنی بر نیازها را نشان می است که جهت
هـاي بعـدي نیـز     در مرحلـه ). 8 گویـۀ (توان دید  بودن عدالت است می اي که بیانگر استحقاقی را در گویه) درصد 88.0(موافقت 

تـوان چنـین برداشـت کـرد کـه       از این نتایج مـی . اند هاي دوگانۀ فوق مورد توجه قرار داشته شود که هریک از گویه مشاهده می
سویه و مبتنی بر توجه صرف به یکی از دو جنبۀ نیاز یا استحقاق نیست،  نگرش مردم مشهد، در این نمونه، به معناي درکی یک

هـاي   شود که در عین توجه به برآورده شدن نیازهاي مردم، نبایستی به استحقاق و شایسـتگی  گونه فهمیده می دالت اینبلکه ع
ها در حدي است که تقریباً دربرگیرندة تمـامی پاسـخگویان اسـت و شـاید      در حقیقت، میزان این موافقت. توجهی شود افراد بی
: 1379(توان با نتیجۀ تحقیق بهـروان   یافتۀ اخیر را می. اند و گویه نظر مخالف داشتهدرصد افراد تنها به یکی از این د 8کمتر از 

قابل مقایسه دانست؛ به این صورت که در عین اینکه مردم مشهد، در مقایسه با سایر شـهرهاي کشـور، نـابرابري    ) 198و  193
  .الف درآمدها هم تأکید روشنی دارنددانند، بر عدم اخت تر می تر و در حقیقت به عدالت نزدیک اجتماعی را موجه

شود،  ها بین موافقان و مخالفان مشاهده می ترین فراوانی اي که نزدیک کمترین نسبت موافقان و مخالفان را، دربارة گزاره) 2
در این گویه، مبناي جنسیتی براي عدالت مطرح شده است که درصدهاي نزدیک بـه هـم آن   . توان مالحظه کرد می 9در گویۀ 

به عبارت بهتر، از آنجا که نگـاه مردسـاالر در جامعـۀ    . عنوان دودستگی جامعه در عدالت در این زمینه تفسیر کرد توان به ا میر
هاي اخیر تاحدودي از دسـت داده اسـت و عـدالت جنسـیتی در معنـاي برابـري زن و مـرد، در         ایرانی استیالي خود را در دهه

توان گفت که شهر مشهد دربرگیرندة هر دو  در این زمینه می. ین نتیجه رقم خورده استها قوت گرفته است، ا بسیاري از زمینه
» مردبـودن «دیدگاه سنتی و جدید نسبت به زن به میزان نزدیک به هم است، که در یکی، مبتنی بـر نگـاه مردسـاالرانه بـراي     

ر، جنسیت مالك تمایز دریافـت حقـوق تلقـی    ، در حالی که در دیدگاه دیگ)درصد از پاسخگویان 49.4(امتیاز خاص قائل است 
دهد که ابراز نظرهاي فوق برپایۀ جنسـیت پاسـخگویان نبـوده اسـت،      کنترل متغیر جنس هم نشان می). درصد46.1(شود  نمی

  . 34شده است اند، شامل زنان می درصد پاسخگویان، که از سرپرستان خانوارها بوده 7چون تنها 
  

 گیري بحث و نتیجه
هـاي   درك مردم مشهد از عدالت، بـر اسـاس یافتـه   . آمده از این تحقیق، به ظاهر ساده، ولی بسیار با اهمیت است تدس نتیجۀ به

. هاي موجود عدالت اسـت  پیمایشی، درکی دوگانه و به بیان بهتر، درکی ترکیبی مبتنی بر تأکید بر هر دو اصل مطرح در نظریه
خواهنـد یـک قاعـده را از میـان دو      ر آن است که بخش عمدة پاسخگویان نمـی ها بیانگ معناي آن این است که نتایج این نگرش

هـا هـر دوي ایـن     از ایـن رو، در ذهـن آن  . قاعده برگزینند، یا فرآیند عدالت را بر محور تنها یکی از این دو قاعده تعریف کننـد 
این موارد دو قاعـده هسـتند، چنـدان روشـن      البته، شاید در میان عامۀ مردم بازگویی اینکه. ها جایگاه خاص خود را دارد قاعده

  .زنند شدت از عدالتی مبتنی بر گزینش یک قاعده سر بازمی ها به نباشد، ولی آنچه روشن است، این است که آن

                                                             
هاي تبیینی هم مورد آزمون آلفاي کرونباخ  قرار گرفت، که به لحاظ اینکـه در   هاي مزبور و براي تحلیل متغیر کلی درك از عدالت، در مجموع گویه. 34

  .ها نبود ذکر آن ها تأکید داشتیم، نیازي به هاي جداگانۀ هریک از گویه این تحقیق، تنها بر یافته



هاي عدالت اشاره شد، تأکید بر هر دو اصل سازندة عدالت، دیدگاهی نسبتاً جدید است که در  گونه که در بخش نظریه همان
اي کـه نماینـدة اصـول نیـاز و      موافقت بسیار باالي مردم مشهد با هر دو گویـه . هاي ترکیبی عدالت به آن اشاره شد قالب نظریه

عنـوان یکـی از    توانـد بـه   از این نظر، این نگرش مـردم مـی  . روز مردم از عدالت است شایستگی هستند، گویاي درك درست و به
ایـن سـخن بـه آن معناسـت کـه در بـاب       . کـار بسـته شـود    جامعۀ ایران بـه  هاي پشتیبان تدوین نظریۀ عدالت ترکیبی در پایه

تـوان   شود، می هاي جامعۀ ایرانی صحبت می ها، تفکر و واقعیت پردازي دربارة عدالت، مادامی که از نظریۀ متناسب با ارزش نظریه
عنوان یـک نظـام    جمهوري اسالمی ایران، بهاي از نظریۀ عدالت را براي  هاي مردم استناد کرد و گونه در بخشی از آن، به دیدگاه

توان داراي چنـین رویکـرد و    نظریۀ ترکیبی عدالت را می. ها هم باشد سیاسی، تجویز و توصیه نمود که در برگیرندة این دیدگاه
گـذار   بنیان دهد که نظریۀ ترکیبی عدالت در اندیشۀ ها نشان می عالوه بر این، بررسی. هاي فوق دانست اي نسبت به یافته ویژگی

این رو، راهبرد عـدالت در جامعـۀ ایـران را برپایـۀ      از). ب1390میرسندسی،(اي دارد  جمهوري اسالمی هم جایگاه قابل مالحظه
کـردن آن بیشـترین    راهبـردي کـه اجرایـی   . توان در کارهاي بعدي تدوین نمود هاي مردمی، می این دو پشتوانۀ نظري و نگرش

هاي شهر مشـهد، از جملـه حضـور پررنـگ      همچنین، با توجه به ویژگی. ـ به دنبال خواهد داشت  ها را ـ به طور طبیعی  حمایت
توان انتظـار داشـت کـه     نمایندگان تفکرهاي مذهبی مختلف، و محیط دربردارندة قشرهاي مختلف مذهبی از سراسر کشور، می

البته در تحقیقات تکمیلی، تردیدهایی را کـه  . ها تاحدودي نمایندگی درك مردم را در سطح ملی هم خواهند داشت این دیدگاه
هـاي   ریـزي  برپایـه نتیجـۀ تجربـی فـوق، مسـئوالن برنامـه      . توان پاسخ داد تري می درباب این تعمیم وجود دارد، به نحو منطقی

اهد بـود،  هاي توسعه به این اصل ترکیبی که مبناي طراحی یک نظریۀ ترکیبی در عدالت خو اقتصادي ـ اجتماعی باید در برنامه 
تواند جامعه را از مسیرهاي پر تکـانش و سینوسـی، کـه آثـار      خصوص، اتکا به نظریۀ ترکیبی می به. توجه بیشتري داشته باشند

  .اجتماعی، اقتصادي و حتی سیاسی منفی در پی خواهد داشت، برهاند
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