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  چکیده:
 نیو ا زهیانگ نیبا ا افتهینگارش  یکه با عنوان عدالت و توسعه اجتماع اي مقاله

 گرید يو عدالت و داد را از سو يسو کیاز  شرفتیهدف بوده که دو امر، توسعه و پ
 ریجامعه الزم بوده و مس يدو نظر کند هر دو امر برا نیکرده و به ارتباطات ب یابیارز

ق آن بوده یتحق هیفرض .ابدی یدو تداوم و استمرار م نیو از ا بستردر  یاجتماع یزندگ
و  یتوسعه اجتماع نیو تحقق ب ییو نه از جنبه اجرا یو شناخت یفتکه نه از جنبه معر

 نیا فیبه اصطالح کم و ک زیق نیو سؤال تحق ستیموجود ن ییو جدا کیعدالت و تفک
 جینتا نیبحث به پاسخ پرداخته و به ا انیادر پ جهیتعامل را جستجوگر بوده و در نت

 يو جستجوگر نشیبا هر ب زیو ن از عدالت يا خردورزانه فیاست که با هر تعر دهیرس
به  نیدوفر"ها گذار از مراحل  تعامل آن جهیدو امر مهم که نت نیا نیراجع به توسعه، ب

که در  يپرداز هیظرهمچون ن تیوجود دارد و در نها یاست ارتباط تنگاتنگ "نیزافر
 نیدر ااند  کرده یرابطه با خود مفهوم عدالت شده و آن را در حکم و مثابه انصاف معرف

برعکس توسعه و عدالت هم راستا و در حکم و  ایبا دقت عدالت و توسعه و  زیمبحث ن
  .مثابه هم ثابت شدند
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  مسأله یانب و دمهمق
ي اند دارا که در این بحث مطرح شده  عدالت و توسعه، دو واژه و یا دو مفهومی

شوند. توسعه و یا  هاي فراوانی را شامل می گستردگی معنایی و کاربردي بوده و ساحت
و فنی قابل   پیشرفت از جنبه و حیثیت اقتصادي، سیاسی اجتماعی و مدنی و نیز علمی

چند در دوران ما توجه و حساسیت فراوان بر توسعه اقتصادي  پیگیري و ردیابی است هر
ی مهم شاخص  ر اصطالح پرستیژ جهانی پیشرفت و توسعه علمیبوده و از نظر اعتبار و د

اي که مورد غفلت قرار گرفته و این غفلت یا شاید تغافل (خود  دانسته شده است. اما مسأله
را غافل معرفی کردن) زمینه سوء استفاده اقتدارگرایان از یک سوي و نیز سرپوشی بر نیت 

هاي خام و  نیز توجیهی بر کار ناتوانان و مدیریت پلید ناباوران و غیر عامالن به دادگري، و
ناکار آمد در عرصه تدبیر و مدیریت جوامع گشته است، آن است که بین این دو مفهوم 

اي است و در  جانبه و گسترده گستري ارتباط و پیوستگی همه ، و عدالتخواهی یعنی توسعه
کشیده شدن با رقیب آن که: نهایت کوتاه آمدن و در مباحث نظري براي فرار از به جدل 

توان با  نیستند و می "الجمع مانعه " این دو مفهوم در اصطالح منطقی مانع اجتماع ندارند
اندیشه پیشرفت به عدالت اقدام کرد. تحول یا انقالب صنعتی در دنیا که در پی سپري 

منابع  شدن قرون وسطی و ظهور رنسانس ایجاد شد و توسعه و پیشرفتی که در استفاده از
وري  اي که پیامد کارآمدي و بهره خورد و تولیدات فراوان و گسترده حیاتی در هستی رقم

اولیه و  اي که از مواد لید جدید حاصل گشت و حداکثر بهرهچه بیشتر از ابزارهاي تو هر
ها را  ها و نقطه عطف همه تالش اي فراهم کرد که مرکز همه همت ها زمینه تغییرات در آن

وري و به اصطالح نفس پیشرفت و دست آورد آن متمرکز کند و اینجا بود  ین بهرهبه خود ا
گردد و  وردهاي توسعه و پیشرفت که در آن شاخص عدالت مطرح میاکه بحث توزیع دست

طور پخش گردد؟ یا به  این سؤال که فرایند پیشرفت و توسعه چگونه و با چه مکانیسمی
پاسخ نشود و یا در جایی که مطرح شد بیمطرح  شود عدالت کلی وقتی توسعه مطرح می

سطحی در نتیجه بایستی توزیع گردد اما بحث توزیع و  بماند با این که هر تولیدي با هر
پخش صحیح و اصیل و بدون تبعیض دستاورد بشریت یا فراموش شد و یا به عمد نادیده 

توزیع مناسب "له با فقر، زدایی، مقابدامه، کار به آنجا کشید که تبعیضگرفته شد و در ا
جاي داشتند  "عدالت"و آثار برآمده از پیشرفت این عوامل که همه در مقوله  "امکانات

به  "توسعه نایافتگی"هایی از دوران گذر از  ارتباط با توسعه شمرده شدند و حتی در دهه بی
که  به پیشرفتگی این گزاره یا بیان این اندیشه شکل گیرد "عدم پیشرفت"توسعه و 

تکیه شود  "دادگري"و  "عدالت"نا هم خوانند و اگر بنا باشد بر  "عدالت"و  "توسعه"
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گونه بیان و القاء گردد. این مسیر توسعه مسدود و یا سیر در آن محدود و کم سرعت می
هاي  شد که رودي پر برکت به نام توسعه و پیشرفت در مسیري براي شکوفا کردن دشت می

وص فقرزدایی و خصافتاده است تکیه بر عدالت، توزیع مناسب، و به بسیار مستعدي به راه
هاي ژرف  یق و درههاي عم آوردهاي این رود پر برکت را چونان حفرهرفع تبعیض تمام ره

هاي مختلف و  اي که هدف از توسعه و پیشرفت را که سرآمد شدن در جنبهبلعیده به گونه
ارجی مطرح شدن در جهان و پرستیژیابی در خصوص اقتصاد بوده و از نظر عینی و خبه

هاست و از بعد اقتدار با ابزار توسعه و پیشرفت سلطه بر جهانیان است را نابود  بین ملت
نماید و خالصه نه تنها غرض حاصل نشده بلکه به چاه ویل رفع نیازها، برطرف کردن  می

سوي دیگر جداي از حاصل درجا زدن است. از بی "ايروزمرگی"ها افتادن و در تبعیض
باال تحولی که از پیش از چهار دهه قبل در جامعه ما ایجاد شد  دیدگاه نظري ذکر شده در

ها  که فاقد این ارزش آزادي و جمهوري اسالمی، بر نظامی ـو بر محور شعارهاي استقالل 
ن این گردید این خواسته طبیعی و این انتظار به حق و روا را از رهبران و مدیرا بود پیروز

اقدام کنند   سیستم جایگزین دارد که به تحقق دادن استقالل و آزادي در جمهوري اسالمی
زا براي رسیدن به دو امر مهم استقالل و آزادي که به حق دو امر رشددهنده و پیشرفت

هستند. باید تمام موانع راه برطرف شده و تمام امکانات بسیج گردند در حال و هوایی که 
هاست  مدار حرکت جوامع بشري گشته و مالك و معیار امتیاز ملتسعهپیشرفت و تو

که استقالل و آزادي افق حرکت اوست انتظار داشت که این مسیر را طی  توان از نظامی نمی
 ننماید و وقتی تحقق استقالل و پرواز با بال آزادي در ظرف و هواي جمهوریت اسالمی

راهوار کردن راه آنان  رسالت همه رسوالن را و" کید:که خداوند با تأ  مورد نظر است اسالمی 
یعنی قوانین و اموري که داراي مرزبندي روشنی در جدا کردن  "میزان"را با ارائه کتاب و 

 ،سوره حدید)، 25آیه  ،حق از باطل که به تعبیري همان عادالنه بودن است ( قرآن مجید
ار ساختن جامعه و مردم آن بر مبناي نماید که این کار با هدف برپایی و استو معرفی می

دار و پیشرو راه آن معرفی اي که نظام خود را پرچمباشد یعنی از نظر اندیشه دالت میع
باشد  کند عدالت هم علت فاعلی ایجادگر کمال و توسعه است و هم علت غایی آن می می

هایی به  رههب ولی دردمندانه باید گفت در این چهل و چند سال دوران پس از انقالب در
اي از عدالت سخن گفته شده که گویا نوعی دوگانگی با توسعه داشته و در نقطه مقابل گونه

لت هایی از توسعه و پیشرفت سخن به میان آمده و از امر مهم عدالت غف در مقاطع و دوره
ها عدالت محوري و با  ها و خط و جبهه نشان دادن گیريشده است و یا حتی در نوع موضع

ام نهادن در راه توسعه غیر قابل جمع با هم دانسته شده و درپایان خط بطالن کشیدن و گ
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زایش و شکوفایی  یک یعنی عدالت یا پیشرفت و توسعه را شروع و عملی نسبت به هربی
هاي پیشین مقدمه اشاره شد تنها به جنبه سرزمینی و  اند. آنچه در سطردیگري تلقی کرده

عدالت و توسعه چه از منظر  ولی حق آن است که در بحثملی مسأله توجه داشت 
آفرینی در وجه از دیدگاه عملکردگرایی و نقششناسی و به اصطالح فلسفه سیاسی  معرفت

توان سراغ یافت از دید آموزشی و  تدبیر و اداره جوامع مباحث بسیار دقیق و عمیقی می
قابل طرح و بررسی است بدین معنی هاي متفاوتی  ریزي براي آن نیز مسأله در حوزهبرنامه

گرا و خواستار رفاه و بهزیستی جامعه را تی که دلواپس تربیت مدیران جامعهکه هم مسئوال
شناسان و متفکران علوم اجتماعی که سأله را پیگیري کنند و نیز جامعهدارند باید این م

د از اینکه این مفاهیم دهن تعامالت انسانی در متن جامعه را مورد نظر تحققات خود قرار می
به خوبی درك نشوند و یا در عمل به آنچه جایگاه واقعی آنان است نرسند و به اصطالح بد 

هاي آن باشند و به همین جهت است که براي پیگیري  مدیریت گردند به حق نگران بازتاب
شناسان  یا جامعه دانان،کافی نیست که تنها تحققات اقتصادکارهاي انجام شده در این مورد 

دانان،  علوم سیاسی هاي فالسفه سیاسی، بلکه الزم است اندیشه مورد بررسی قرار گیرد.
گرا و معتقد به ایجاد یک جامعه هاي مدیریتی و حتی اندیشمندان دینی جامعه بررسی

شناسی عدالت از هایشان توجه شود. از نظر واژه مطلوب ارزشی همه ارزیابی و به دیدگاه
 ها در قاموس بشري به حساب آمده و هر انسانی که داراي فطرت سالمی ترین واژه مهم

کار بوده از داند و حتی کسانی که در عمل ستم ترین امور میباشد رعایت آن را از ضروري 
نمایند از  ، جایگاه عدالت را به رسمیت شناخته و آن را انکار نمینظر وجدانی و ارزشی

فرماید ما فرستادگان خود را با دالیل روشن و  می دیدگاه دینی خداوند در سوره حدید
که بین ت عادالنه است) فرستادیم براي آنمیزان (میزان در فرهنگ قرآنی قوانین و مقررا

  مردم عدالت را حاکم کرده و بنیاد عدالت در سازواره هستی برپا سازد. 
این هاي رفاه اجتماعی در دنیاي امروز است  چنین احساس عدالت از شاخصهم

گیرد یک جهت آن از دیدگاه فردي و اجتماعی و  احساس از دو جهت مورد نظر قرار می
و  "عدالت توزیعی"به  ها بوده و از جهت دیگر آن را سیاسی و عملکرد مسئوالن و سازمان

  کنند. اي تقسیم میعدالت رویه
خود را  اجتماعی "پراتیک"این عدالت که تا اینجا در صحنه اجتماع و به اصطالح در 

کنون به شمرد از گذشته دیر تا و الزم می کرد و عقل جمعی بشر آن را نیکو عرضه می
االت فلسفه ؤترین سل ساخته است تا جایی که از محورياي ذهن بشر را مشغو گونه

هم فیلسوفان و هم دانشمندان  ).1390:440، (هزارجریبی گردد سیاسی محسوب می
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اش نیاز ند عالقه افراد به عدالت سر چشمهاالت نمودهعداجتماعی، توجه زیادي به بحث 
شود. این  طبیعی بوده است که از طریق تعامل با دیگران به بهترین گونه اشباع و حاصل می

ها طیف وسیعی از قبیل احتیاجات روزانه، امکانات مادي و نیز نیازهاي اجتماعی و  نیاز
م شخصی و به حساب آوردن و ااحتر احساسی که چه بسا جنبه انتزاعی داشته از قبیل

: 440 به نقل از هزار جریبی:؛ شود (پورعزت اهمیت به عالئق جنبه عاطفی دارد شامل می
1390.(  

از عناصر کلیدي در مفهوم عدالت برابري است که مفهوم قابل درك و احساس بوده 
هاي  و یا شاخه هاي متفاوت توانیم به تعریف ولی از ترکیب این برابري با دیگر عناصر می

ها و مشارکت در  مختلفی از عدالت، به معنی فراگیر برسیم برابري در استفاده از فرصت
گردد و برابري در حوزه  امور، عنوان عدالت سیاسی و نیز شاخصی براي توسعه سیاسی می

ها که عدالت اقتصادي نام دارد و مطلب طرفه استفاده از امکانات اقتصادي و مواهب و نعمت
هایی حاصل آمده با  وندنکته ظریف آن که این دو اصطالح که از ترکیب برابري با پس و

طور کامل متفاوت بوده و اعمال و کاربردي کردن هر عنصري و بدون مضاف بهبرابري تک
شود در تاریخ تفکرات  طلبد. آنچه از عدالت اراده می کدام نیز سیاست متفاوتی را می

اي ممتاز و نیز از نظر زمانی سابقه سی از بعد معنایی جایگاهاخالقی و حوزه فلسفه سیا
یافته و دقیق و ر تاریخ تفکر سیاسی تدوین سازمانطوالنی دارد هر چند مباحث عدالت د

آید که  ریخ تفکر سیاسی بر میمنظم نداشته اما از مباحث پراکنده مربوط به عدالت در تا
ساختن روابط نابرابر در جامعه است. نابرابري در ترین مسأله در بحث عدالت قابل دفاع مهم

هاي افراد  استعداد جایگاه و به اصطالحشان اجتماعی به رغم شباهت در ثروت، قدرت،
داري میان نابرابري است. از سوي دیگر هیچ رابطه معناناپذیر همه جوامع بوده واقعیت انکار

نداشته است پس بحث از این  در ثروت و قدرت و نابرابري در استعدادهاي طبیعی وجود
 "عارضه"که نابرابري باید وجود داشته و امري طبیعی است و یا برعکس باید به نفی این 

با این  ).1389: 146ان، امینی سابق و همکاربحث محوري در عدالت است (اقدام کرد 
توان به بحث عدالت در  دیدگاه بحث عدالت در فلسفه سیاسی طرح شده هر چند می

که که با توجه به این فراگیري و اینه اخالق نیز اهمیت ویژه داد ولی حق آن است فلسف
گردد بایستی آن را  هاي متفاوت طرح می ه عدالت در علوم مختلف و دیدگاهژمفهوم یا وا

  خاصی معرفی کرد.   علمی "ايفرا رشته"تر و شاید دقیق "ايبین رشته"اي لهأمس
گردد ریشه  ی بحث عدالت در فلسفه سیاسی مطرح میاما از نظر بنیاد و مبنا وقت

تر این پرسش ه آن نهفته است و در یک سطح وسیعبحث در فلسفه اخالق به معنی گسترد
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ها  اند؟ و یا اینکه در این نهادها و ساختارهاي جامعه عادالنه ادکند که آیا نه خودنمایی می
فتار عادالنه اعمالی هستند که از رنگ و محتواست؟ از دیدگاه فلسفه سیاسی رعدالت بی

ها و ساختارهاي اجتماعی محصول چنان اعمالی هستند و  موضع اقتدار صادر گشته و نهاد
ها، قدرت و  منظور از عادالنه بودن ساختارها و نهادها نیز آن است که حقوق و مسئولیت

جاي تعریف و بیان هاي مربوط خود را عادالنه توزیع کنند، تا این اختیارات، مزایا و فرصت
طور عمده جاي طرح و به "عدالت"رسد آنکه پس بحث  گاه آنچه بیشتر به ذهن میدید

باشد اما  گرا میشناسی و علوم اجتماعی ارزشهآن همان مباحث علوم سیاسی و جامعارائه 
؟ از دیدگاه خاصی جواب این ماند و آن اینکه عادالنه بودن در چیست ال اصلی میؤباز س

  در فلسفه سیاست و فلسفه اخالق دو پاسخ متفاوتی دارند. پرسش 
مین أعدالت در کسب منافع متقابل بر اساس توافق و قرارداد که در آن ت پاسخ اول:

  .شود معنا می ؛منافع درازمدت فرد است
طرفی به این معنا که بتوانیم از رفتار خودمان بدون عدالت به منزله بی پاسخ دوم:

به نقل از امینی ؛ 1973:21 ،(نیگرو شود ویش دفاع کنیم تعیین میرجوع به منافع خ
  ).سابق

پاي بحث عدالت و فلسفه آن را و نیز  ها و مذاهب مختلف رد ها و فرهنگ در تمدن
اي که هست این ابل جستجو و پیگیري است اما نکتههاي مربوط به مباحث آن ق پرسش

هاي  تر و نیز نوآورياي منسجمبه گونه عمیق راجع بر آن هاي ها و پاسخ مباحث و پرسش
توان در مهد فلسفه اخالق و سیاست و حقوق یونان جستجو کرد. طرح  مرتبط به آن را می

این بحث در مقدمه براي این بود که از آغاز متوجه آن باشیم که در موضوعی که بناي 
قت مسأله از یک بحث و روشنگري آن داریم کار چندان ساده نبوده و باید با توجه به د

 سوي و فراگیري آن در سوي دیگر پژوهش در خود مسأله انجام شود.
دهد که این دو مفهوم یا  رساند و معنا نمی عطف عدالت و توسعه، بیش از این را نمی

ها  بین آن "تقابلی"اي ها با هم چیست آیا رابطه ربط آن که نوعند اما ایندو واژه مورد نظر
رساند نه اینکه تقابل  ا یک ارتباط غیر هم بودن و مترادف نبودن را میرقم خورده یا نه تنه

 اي که اثبات یکی نفی دیگري را به دنبال داشته باشد و نیز حتی اگر به گزینهیعنی رابطه
راستایی این دو مفهوم از موارد باال اعتقاد پیدا کردیم باز دوم یعنی ارتباط و همراهی یا هم

عه است و یا منطقی تعمیم و گستردگی مفهوم عدالت بر توس روشن نیست که از نظر
مطلق یعنی بدون قید بودن را ایم که اگر این دو مفهوم حالت برعکس، و مشخص نکرده

ند این جنبه اطالقی نسبت به دیگري که مفهوم دیگر حالت قید براي اولی داشته حائز



  187عدالت و توسعه اجتماعی 

ها را شامل نیستند  ی از این نسبتباشد را دارند یا دو مفهوم کامل مطلق بوده و هیچ نسبت
گیرد که انصاف آن است ربطی که با  قرار نمی خاص و مطلق و مقید یعنی زیر چتر عام و

طور قطع آنچه کدام از این مسائل باشد اما بهتواند بیانگر هیچ باشد نمی "واو" عطف
یک سوي رشد ها است از  خواه و طالب ارزشخواسته هر انسان کمال جو و هر جامعه تحول

خواهی و زیستن در کمال بوده و از سوي دیگر عدالت و پیشرفت و یا به سخن دیگر ترقی و
آنچه گفته شد در اصطالح  .باشد یک محیط به دور از تبعیض و عاري از ظلم و نابرابري می

دیدگاه اعتقادي و پیوست ایدئولوژیکی هر انسانی است در عالم شناخت و از بعد 
خواهی به قدري روشن و پرمباحثه و به  بحث عدالت "بینی جهان"یعنی شناسی  معرفت

ها، فالسفه یونان باستان و پس از آنان متکلمان که  اصطالح فربه است که از دیرترین زمان
هایی به اصطالح اقناعی در صدد اثبات باورهاي خود و مقابله با رقیب بودند بحث  با بحث

ه حسن ذاتی داشتند مطرح کرده و اگر هم کسانی چون هاي اموري ک عدالت، را از نمونه
اشاعره به حسن ذاتی معتقد نبوده و حسن یعنی خوبی و قبح یعنی زشتی را تنها مالك 

دانستند اصل بحث حسن عدل، حال مالك و معیار آن شرع یا عقل  بیان آن را شرع می
به همه کسانی که  و رشد نسبتو نیز در بحث پیشرفت  ؛شد باشد مسلم و قطعی تلقی می

اند دیدگاه تقابل بین عدالت و توسعه این که یابی و رشدجویی را صفت انسان دانستهکمال
اند و این نقطه پرش و آغاز راهی است که این اثبات یکی نفی دیگري باشد را مطرح ننموده

ین نتیجه حتی طرح ا تحقیق بر آن پافشاري دارد و آن همراهی توسعه و عدالت و نیز در
سخن از  "رالز"هایی چه بسا هم چون متفکرانی همچون  نظر که اگر بشود در جایگاه

توان عدالت را با توسعه در حکم و راستاي  به مثابه) انصاف سخن گفت میعدالت در حکم (
تواند تنها بیان آنچه در نهایت  هم نگریست مطالبی که در سطرهاي باال بیان شد می

همراهی  سویی ود باشد ولی براي بیان دقیق مسأله که همشو تحقیق به آن منتهی می
عدالت و پیشرفت است با توجه به داراي ابعاد مختلف بودن عدالت که در مقدمه اشاره شد 

ها و  بایستی به موشکافی و دقت در هرکدام از این دو مفهوم اقدام کرده و سپس ارتباط آن
اند مورد نظر قرار گیرد. در ها انجام داده مینهکه اندیشمندان در این ز  هاي علمی بیان تالش

یونان باستان که گاهواره فلسفه و سیاست و اخالق و حقوق بود بحث عدالت با این انگیزه 
اصلی و اولی توسط فیلسوفان مهم و مشهور آن زمان سقراط و افالطون و سپس ارسطو 

گرایانه و در باحثی سفسطهمطرح گردید که پاسخی به اندیشه و روش کسانی باشد که با م
دار اساس ضد فلسفی خویش اعتبار و ارزش واقعی همه مفاهیم و از جمله عدالت را خدشه

 "پروتاگوراس"چون هاي سوفسطائیانی هم ند موضع گیريکشاند و حتی به نابودي می
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مجادالتی برانگیخت که سرانجام موجب تنظیم مواضع نظري  "تراسیماخوس"و  "آتیفون"
 و )؛1389: 127، (امینی سابق ی در خصوص عدالت از جانب فالسفه آن زمان شدو فلسف

عنوان کانون فلسفه اخالق با سقراط آغاز با این حال بحث اساسی درباره مفهوم عدالت به
هاي رایج و از عدالت بود افالطون همانند  هدف اصلی سقراط برمال کردن نارسایی برداشت

پذیرفت و هم رابطه  هم اطالق معیار عدالت و فصیلت را می استاد خود سقراط هم عینیت و
  ).1380:22، میان معرفت با عدالت و عادالنه زیستن را قبول داشت (افالطون

یلت و عادالنه هم براي عامل و ضارسطو نیز همانند افالطون معتقد بود که زندگی پر ف
به نقل از امینی  ؛1973:25 ،( نیگرو فاعل چنان کارهایی و هم براي جامعه سودمند است

در ادامه مباحث راجع به این مفاهیم، در فلسفه سیاسی،  ).1368:168، سابق و ارسطو
  هاي سیاسی و هم به اقتضاي عدالت مورد توجه بوده است. بحث برابري هم به دلیل پیامد

هاي  دو معیار و یا سنجه خاصی را که جدا کردن نظام 1اندیشمندي بنام وتیرفورد
(در  3ايو عدالت رویه 2نماید را عدالت توزیعی ی مشروع و غیر مشروع مطرح میسیاس

  برد. برنامه گسترده و نه مرتبط به یک دوره خاص) نام می
کند که این مفهوم داراي مبانی  در مفهوم عدالت اشاره می 4متفکر دیگري آستین

در ). 1986:159، تیناست (آس تجربی و بار و ظرفیت ارزیابی اخالقی در سیاست اجتماعی
بیانی دارند که:  6و اسمیت 5اي دو اندیشمند تیلرتوضیح عدالت توزیعی و عدالت رویه

کنند  هاي مختلف توزیع می ها را میان گروه هایی که منابع و دارایی عدالت توزیعی با شیوه
ري در گیاي در برگیرنده تمرکز بر فرایندهاي تصمیمسروکار داشته و در عوض عدالت رویه

   ).1384:157، ها و امکانات است (عریضی و همکار موفقیت توزیع دارایی
تر شده و در تتبع و شود که چگونه گام به گام به موضوع مقاله نزدیک مشاهده می

اي به هم نظران فلسفه سیاسی در اساس سیاست و عدالت به گونهپیگیري اندیشه صاحب
  گردد.  ر تاریخ اندیشه کم و کمتر میخورند و فاصله آن دو در تطو پیوند می

با این حال انصاف باید داد این دیدگاه یعنی دیدگاه ارتباطی اتفاق نظر همه 
 اندیشمندان حوزه فلسفه سیاسی نیست و برخی از فیلسوفان سیاسی معاصر هم چون

                                                 
1 Weatherford  
2 Distinboutive Justice 
3 Proccdural Justice  
4 Ahstin  
5 Tyler 
6 Smith 
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ند که در اساس بین عدالت اجتماعی و سیاست ارتباطی نیست تصریح او این معتقد 1هایک 
عنوان یک مفهوم پردازي علوم سیاسی بهد واژه عدالت اجتماعی را از واژهست که بایا

نظرانی در بحث ارتباط و این که بین ولی صاحب .)58:1976 ،معنا کنار گذاشت (هایک بی
عدالت و توسعه و پیشرفت همراهی و تعاملی هست پا را فراتر نهاده و در جنبه عملی و 

جنبه معرفتی و شناختی بهاي فراوانی داده و تحوالت مهم تحوالت اجتماعی به این 
اند گراهام بر این باور است که در طول سه ر را ناشی از همین ارتباط دانستههاي معاص قرن

براي   هاي مفهومی قرن گذشته فلسفه سیاسی یکی از فراهم آورندگان اصلی چهارچوب
هاي  واقع پیشرفتبوده است در خواهی سیاسی و اجتماعی هاي مربوط به آزادي جنبش

هاي تعلیم و تربیت و  یابی به حق رأي براي زنان برابري فرصتحاصل شده در دست
باشد که دست آورد توجه هم زمان به عدالت  هاي مشروعی می اشتغال و ... از خواسته

سیاسی و اجتماعی است در چنین زمینه و تعاملی عدالت اجتماعی در ارتباطی تنگاتنگ 
هاي اجتماعی  صدد رسیدن به توزیع منطقی و با انصاف حقوق و آزادي عدالت سیاسی دربا 

هاي  باشد در واقع بسیاري از تقاضاها در حوزه هاي مختلف می و فردي در میان افراد جامعه
هاي شخصی  بر آزادي مربوط به عدالت اعم از اجتماعی و سیاسی به دلیل تکیه کردن

 ،2گیرد (گراهام شمول به خود میمنطقی و فراگیر یعنی جهانآل ماهیتی مشروع و ایده
در ادامه تبیین نظریه همراهی  ؛)157- 158همان: ان، به نقل از عریضی و همکار ؛2002

ترین پرسشی است که پرسش درباره عدالت جامع" متفکر ایرانی بشیریه معتقد است که:
است فلسفه حقوق الق، فلسفه سیهاي معرفتی گوناگونی چون فلسفه اخ پیرامون آن حوزه

ط با عدالت هایی در ارتبا اند در حقیقت شاید بدون طرح پرسششکل و تکون یافته
هاي اندیشه و معرفت  طور احتمال بحث کلی عدالت چنین عرصهاجتماعی و سیاسی و به

توان گفت که مسأله مشترك بسیاري از علوم در  نمود بنابراین در شکل کلی می رشد نمی
به نقل از  ؛1383:99 ،بشیریهانی و اجتماعی مسأله عدالت است (هاي مطالعات انس زهحو

نظریه ارتباطی و همراهی عدالت اجتماعی و  در نقد و رد). 1389:158، عریضی و همکار
پیشرفت، کسانی که نسبت به این موضوع که دامن زدن به بحث عدالت و عمده کردن این 

سازد. کسانی همچون  ند و مسیر توسعه را ناهموار میمبحث مباحث رشد اقتصادي را ک
اي خاص از عدالت اجتماعی که آن عدالت به گونه 4هایک  و فردریش فون 3رابرت نوزیک

                                                 
1 Hayek 
2 Graham 
3 Nozik-Robert 
4 Hayek-F 
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نامند نگاهی منفی داشته و مسیر توسعه و رشد اقتصادي را در اقتصاد بازار و  توزیعی می
گرایانه و با گرایش به کف تقلیل ايکنند این گروه با مواجهه بدون قید و شرط جستجو می

د که به پذیرن انتظار از عدالت توزیعی حمایت از طبقات ضعیف را تنها از این جهت می
پذیري مدد رساند و در نهایت به افزایش در آمد سرانه ختم بهبود فضاي سیاسی و تحمل

یک  "جتماعیت اعدال"شود و با همان بیانی که در قبل نیز اشاره شد باور دارند که  می
  است و بنابراین از دیدگاه نظري و تفکر مایه "گونهسراب"و  "محتوااي بیکلیشه"مفهوم 

گونه تالش براي تحقق عدالت توزیعی نشانه جهل یا اغواگري  رسوایی بوده و بنابراین هر
گونه الگوگیري در  نوزیک نیز با هر ).1399:8، به نقل از الریجانی؛ 1988:58 ،است (هایک

(قانونی و قابل پذیرش) یک دولت حداقلی است  1عدالت توزیعی مخالف است دولت مشروع
نظریه "هاي اساسی و تضمین رقابت است نوزیک  مین حقوق و آزاديأکه وظیفه آن تنها ت

را جایگزین عدالت اجتماعی کرده است منظور او آن است که بایستی در  "2تاریخی عدالت
رعایت شود و در مرحله دوم بحث  "3آمدآوردن و تحصیل در ت در بدستاصول عدال"ابتدا 

. نوزیک هیچ قید 4تصحیح گردند "هاي غیر عادالنه اکتساب" و در نهایت "انتقال دارایی"
، دهد را قبول ندارد ( نوزیک دیگري را براي عدالت حتی اقداماتی که دولت رفاه انجام می

نظران که گونه صاحبعداد و شماره اینادر ) 9- 10همان:  ،ه نقل از الریجانی؛ ب2013:150
مشغولی از کار افتادن رشد و توسعه در افق ناپیداي عدالت اجتماعی موعود به اصطالح دل

دارند نیلی و همکاران گروه تحققات اقتصادي دانشگاه صنعتی شریف هستند که این 
اجتماعی) اصل رقابت  کنند که مداخالت دولت (البد با انگیزه عدالت نگرانی را پنهان نمی

در اقتصاد را که عامل رشد کشور و یا جوامع است از جنبه و حیثیت نفع رسانی ساقط 
چون آمار تیاسن و یا جان رالز تنها گر از فیلسوفان اقتصادي معاصر همکند. گروهی دی می

 "عدالت اجتماعی"از باب ضرورت نظام لیبرالیستی و اینکه بدون در نظر گرفتن مقوله 
 "عدالت اجتماعی"شود به  عنوان دستاورد مهم بشري دچار آسیب مییت نظام لیبرال بهکل

 ،گونه دیدگاه نیز، دیدگاه حداقلی است (رالزبنابراین نوع مواجهه و این ،اندتوجه کرده
) در این صفحات با تاکید به باور اولی که مطرح شد و آن نظریه ارتباط 61- 60: 1398

                                                 
رسد در آثار متفکران و  نونی بودن و مقبولیت (پذیرش عمومی) به نظر میبا توجه به تفاوت مشروعیت قا 1

  فیلسوفان سیاسی و اقتصاددانان معاصر دولت مشروع، قابلیت پذیرش را هم داشته باشد.
2 historicol theory of justice  
3 the principle of justice in acquisition  

یی و تصحیح در آمد غیر عادالنه از لوازم نظریه عدالت اجتماعی قابل ذکر است این دو بحث انتقال دارا 4
  است.
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است گسیختن دو مفهوم عدالت اجتماعی و توسعه آثار زیانباري  عدالت و توسعه معتقد
هاي رشد اقتصادي و فرهنگی و اجتماعی و  دارد و اینکه با پذیرش عدالت اجتماعی قابلیت

هاي بسیاري از فیلسوفان سیاست و اقتصاد  طور قانونمند نگرانیگردد و به سیاسی تأمین می
یید نظریه ارتباط بین أدر نهایت بر ت .هد رفتنسبت به رشد و توسعه جوامع از بین خوا

استفاده کرد ایشان  1هابرماس  توان از اندیشه یکی از فیلسوفان برجسته توسعه و عدالت می
 و "اخالق" ،"قانون"چون   نویسند: در وضع طبیعی که در آن دولتی نیست مفاهیمی می

یابند یا  سیس دولت معنا میأهمه این مفاهیم به واسطه ت .نیز داراي معنا نیست "انصاف"
و ترس از مرگ  کنند پس افراد جامعه به حکم عقل و احتیاط در اصل وجود پیدا می

سیس دولت از طریق قرارداد أزودرس در جستجوي صلح برآمده پذیرش وضع مدتی یا ت
دفاع "یگر و حق تجاوز به یکد "حق"اجتماعی به معناي تن دادن به صلح است همگان از 

نظر کرده وقتی مرجعی به نام دولت وجود داشته باشد آنگاه عدالت معنا  صرف "از خود
گر  ادها است طبق نظر او قدرت مجاراتیابد و عدالت همان حفظ و رعایت قرارها و قرارد می

دولت، انگیزه کافی براي اطاعت از عهد و پیمان اجتماعی و قوانینی است که مرجع 
از   کند و در غیاب دولت هیچ مفهومی الت وضع میحاکمیت براي حفظ صلح و رعایت عد

قانون و عدالت قابل تصور نیست و در غیاب مرجع حاکمیت نه عدالت قضایی و نه عدالت 
، به نقل از امینی سابق و همکار؛ 1385:385، کنند (دیهیمی توزیعی معنایی پیدا نمی

ه تنها به جنبه پس از هر دیدگاهی که نگریسته شود خواه این دیدگا). 1389:128
اقتصادي و رفاهی نظر داشته یا به جهت اجتماعی و مشارکت مردم توجه کرده و خواه به 

(دفاع  "کالمی"هاي  اصطالح ذهنی و نظري باشد یعنی خردورزانه در چارچوب بحث
مدارانه که همان دید و نظریه فلسفی آن را از اعتقادات) و خواه دیدگاه عقل مند نظام
ر ارتباطی بین عدالت و توسعه را کنا بی یفند آن دید محتاطانه و حداقلی نامند بای می

راستایی و همراهی و در یک طور قاطع نظر داد که همگذارده و جرأت به خرج داد و به
شود در عالم اندیشه و ذهن ثابت و در عالم عینیت و  مسیر بودن عدالت و توسعه را می

طور قطع این تالش چون موافق قوانین کرد و بهمر رساندن آن تالش تحقق براي به ث
  یابد.  نشیند و توفیق می خلقت و خواست خداست به ثمر می

  
  

                                                 
1 Haralambos  
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  پیشینه تحقیق در بحث عدالت و توسعه
شود که پیشینه  با توضیحات و مطالبی که در مقدمه و بیان مسأله گذشت روشن می

همچون خود مباحث مباحث عدالت و توسعه و پیشرفت، از نظر معرفتی و شناخت 
کاربردي این دو مسأله به تاریخ و تمدن بشر مرتبط بوده و از همان مرحله تدوین اندیشه 
در یونان باستان شروع گشته البته مباحث توسعه و پیشرفت چنانچه در بیان مسأله 

هاي راجع به  و صنعتی که اتفاق افتاد نسبت به بحث  گذشت بارنساس و تحوالت علمی
تري مطرح شده است در این مقاله ین سه قرن اخیر بیشتر و با ابعاد گستردهعدالت در ا

آید بدیهی است بیشتر مقاالت مورد نظر یا  وقتی سخن از پیشینه کار به میان می
  اي باشد. و نتیجه آن در حد و ظرفیت مقاله هاي تحقیقاتی است که خروجی گزارش

چهار دهه پیش در جامعه ما اتفاق  از سوي دیگر با توجه به تحول اجتماعی که از
اند ران در تحقق اهداف آن تحول داشتهافتاده و انتظاري که جامعه از مسئوالن و مدی

سسه و ارگان ؤمدعی اجراي عدالت اجتماعی و نیز پیشرفت جامعه تنها یک نهاد و با م
به بایگانی و یا هاي مختلفی  ها نیز در قالب مقاالت و گزارش نبوده بنابراین مبین این تالش

یابد و نیز این که از قبل از تحوالت سال  بانک اطالعات راجع به توسعه و عدالت راه می
هاي قبل از انقالب توسعه مطرح شده و این بحث بعد از انقالب نیز ادامه و  در دولت 1357

د استاد آن تنها در پس از انقالب شش سند توسعه بوده که اکنون نیز صحبت از تدوین سن
ها چه بسا چندین مقاله و گزارش  کدام از این برنامه توسعه باشد براي هر توسعه هفتم می

یی یا اآن به مسأله عدالت و توسعه و کارتحقیقاتی در توجیه بند، بند آن و نوع رویکرد 
انداز مطرح باشد در این تحقیق براي ورود به پیشینه کار یی به اصطالح آن سند چشماناکار

اي که به پایانش صورت قهقرایی مقاالتی که در دهه شروع و به 400سال از همین 
گران در نی همین صفحات را با کار آن تالشرسیدیم را مرور کرده و تفاوت این مقاله یع

  داریم.  صحنه معرفت بیان می
اي با عنوان دانشگاه باقرالعلوم، مقاله 1399در فصلنامه علوم سیاسی، تابستان  - 

اري عدالت اجتماعی و توسعه از الریجانی چاپ شده که در مقایسه با سایر سنجش سازگ
گردد بیشترین همراهی و مشابهت را با این نوشتار  مقاالتی که در این پیشینه مطرح می

-رسد نویسنده در بخش همراهی توسعه و عدالت اجتماعی محافظه دارد ولی به نظر می
تکار داشته به عالوه آنچه از نویسنده انتظار هست با کارانه اقدام و کمتر قدرت نوآوري و اب

خواهد آن را با اسالم مرتبط سازد و ارتباط بین توسعه و عدالت  توجه به این که می
هاي اعتقادي و تکیه بر منابع  اجتماعی را اثبات کنند دیدگاه بیشتر فلسفی است و بن مایه
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ت البته نقاط قوت مقاله، یا نگاه قوي دینی یعنی کتاب و سنت در حد و اندازه ادعایی نیس
فلسفی و تتبع خوب در اندیشه فیلسوفان سیاسی است و تا حدودي نیز اندیشه متفکران 

  .دینی را نیز مطرح نموده است
اي است از مدیر کل دفتر مطالعات مقاله دیگري که به دقت بررسی شد مقاله - 

ریباف نویسنده این مقاله با استناد به معاونت اقتصادي وزارت دارایی، ز  اقتصاد اسالمی
یعنی توسعه در عدالت است به بیان سه  "العدل سعهفی"روایت از حضرت علی (ع) که 

پردازد که اولی هدف فقط توسعه و یا رشد اقتصاد باشد و با  نظریه و یا سه فرض می
و کارهاي جبرانی و اندرکاران بوسیله ساز افزایش تولید، رفاه اقشار کم درآمد و غیر از دست

بایستی به  حمایتی انجام شود نظر دوم آن که توسعه اقتصادي به تنهایی کافی نیست و می
هاي عدالت اجتماعی توجه شود و توانمندسازي اقتصادي کم درآمدها وظیفه  سایر جنبه

 برد. هاي اجتماعی را از بین می ها زمینه به وجود آمدن بحران هاست و این کار دولت دولت
عنوان تنها ارزش مطلق اجتماعی و باالخره نظر سوم: اندیشه توسعه عدالت محور عدالت به

گیرد. مقاله در بیان ادعاهاي خود به  پایه و اساس آنچه در دین تعالی نام دارد قرار می
نسبت زیادي موفق است اما نکته اساسی آن است که این توفیق در تبیین ادعا مطابق و در 

هاي اقتصادي  ها و سیاست ادعا تا این حد توفیق را ندارد. فصلنامه پژوهش راستاي اثبات
  .به چاپ این مقاله اقدام نموده است 42و  41شماره 
از منظر   گذاري عمومیاي با عنوان تأثیر سیاستبرزنچه عطري و خسروي، در مقاله - 

ن که در فصلنامه رفاه اجتماعی بر توسعه اجتماعی سیاسی مطالعه موردي استان کردستا
به چاپ رسیده است. پژوهش جنبه  1398، در تابستان 44مطالعات سیاسی شماره 

در یک مورد خاص نبوده بلکه   تحقیقات بنیادي نداشته و هدف آن نیز افزایش فهم عمومی
بر توسعه موضوع   گذاري عمومییر سیاستتنها یک پژوهش کاربردي است با این که تأث

ها سخن از  رساند ولی در کلید واژه ن مقاله به نوعی تعمیم زمانی را میمقاله است و عنوا
طور کامل بررسی صورت نگرفته است و با دولت یازدهم به میان آمده است و در آن نیز به

توجه به موردي بودن و کاربردي بودن کمتر با موضوع این صفحات که از جنبه نظري است 
  .باشد مرتبط می

هاي توسعه از نگاهی نو  ي با عنوان مطالعه عدالت اجتماعی در برنامهامقاله رضائی - 
 .سوم و چهارم اقدام نموده است ،هاي توسعه دوم به بررسی عدالت اجتماعی در برنامه

زندگی  نویسنده در این مقاله مدعی است که زندگی اجتماعی انسان داراي چهار ساحت،
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زندگی فرهنگی است. نویسنده بر آن است  2 و 1اقتصادي، زندگی سیاسی، زندگی جامعوي
طور  که توجه به زندگی اجتماعی در این چهار برنامه توسعه در جنبه اقتصادي به

% و در 15% و در حوزه جامعوي 2توجهی نشده  % و در حوزه سیاسی تقریبا60ًمتوسط
ه و گرایانتوجهی به حوزه زندگی جامعه% توجه شده است. نسبت به کم24حوزه فرهنگی 

در ادامه در  توجهی مطلق به زندگی سیاسی نویسنده مقاله معترض است.طور تقریب بیبه
و فرهنگ مدعی است عادالنه بودن به آن  جامعه هر چهار حوزه یعنی اقتصاد، سیاست،

اصل برابري  )ب ،اصل برخورداري از آزادي فعالیت )الف :است که سه اصل رعایت گردد
 .اصل تحمل نابرابري تا آنجا که نفع آن به طبقات محروم برسند )ج ،ها منصفانه از فرصت

در بررسی این مقاله و مقایسه آن با صفحات ارائه شده توسط نگارنده این مطالب، نکته اول 
آن است به نظر، بیشتر از عدالت مقصود همان عدالت اقتصادي است و آنچه نویسنده 

 دارد تعمیم به همه ابعاد عدالت اجتماعی،هاي توسعه مقصود  عدالت اجتماعی در برنامه
سیاسی، فرهنگی و ... است و نکته دوم آن که این ادعا که بایستی اگر صد واحد عدالت 

هاي  عدد عدالت را به ساحتی از ساحت 25داشته باشیم به چهار قسمت تقسیم و هر 
مع متعدد و رسد موارد جوا جامعه و فرهنگ اختصاص دهیم به نظر می ـ سیاست ـ اقتصاد

 که تدوین سه اصل آن هم کامل منطبق برنکته سوم آن ،مختلف باشند و یکسان نیستند
نوعی کار  جامعه، فرهنگ سیاست، عنوان اصول حاکم بر ساحت عدالت در اقتصاد،هم به

رسد در بحث  نظر میاست که به  3گرایی و شکل اندیشیتصنعی و نیز سلطه کمیت
جان آن رح  هاي کمی ه جنبه معنایی و یا کیفی آن بر جنبهچون عدالت کهایی هم مفهوم

نکته چهارم: گذشته و صرف نظر از نکات قبلی این کار نیز با ؛ داشته باشد راه نداشته باشد
هاي خاص توسعه دوم و سوم و چهارم بیشتر به کاري میدانی شبیه است و  توجه به برنامه

  شود.  کمتر مالحظه می و بنیادي در آن  بار تفکر و اندیشه مفهومی
اي با عنوان بررسی احساس عدالت اجتماعی و عوامل مؤثر بر در مقالههزارجریبی  - 

تهران از دو متغیر عدالت توزیعی و  18و  10و  3آن مقاله موردي شهروندان سه منطقه 
 اي استفاده کرده با استفاده از تکنیک پرسشنامه و تجزیه و تحلیل در محیطعدالت رویه

SPSS  درصد از پاسخ گویان در حد کم و  40نشان داده که میزان احساس عدالت در بین

                                                 
اصطالح نویسنده مقاله آقاي رضایی است شاید اگر  societalاین اصطالح یعنی جامعوي مقابل  1

  گرایانه تعبیر نموده بودند بهتر بود. نکته این که قرائت این تعبیر نیز مشکل دارد. جامعه
2 societal  
3 formalism  
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درصد از پاسخگویان  49درصد باال و در نهایت  11خیلی کم بوده و در مقابل در بین 
 احساس عدالت در حد متوسط است.

دهد که متغیرهاي اعتماد  کننده رفاه بر طبق مدل رگرسیونی نشان میعوامل تعیین
) 20) درصد دینداري با ضریب بیست (57یی مسئوالن با ضریب پنجاه و هفت (اکار به

) درصد احساس امنیت با ضریب ده 16درصد و مقایسه خود با دیگران یا ضریب شانزده (
  باشد. ) درصد داراي تأثیر فراینده بر میزان احساس عدالت در بین افراد می10(

هاي ما نداشته و  گاه اولی چندان ربطی به بحثمقاله معرفی شده در باال شاید از دید
بایستی  طور اصولی نیز میبیشتر به جنبه روانی و عاطفی احساس عدالت مرتبط باشد و به

شد ولی جالب این که این کار  چنین کاري از سوي متفکر و با محققی روانشناس ارائه می
کار  ارائه شده و با اینکهتوسط دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی 

اي از مطالب خود را چه در مقدمه که در آنجا نیز محقق میدانی است حجم قایل مالحظه
بیشتر به شکل متفکري در سیاق فلسفه سیاسی و یا اقتصاد سیاسی بحث کرده و در بیان 

انند م  مفهوم موضوع نیز بسیاري از مسایل تئوریک بحث عدالت را مطرح و از متون اسالمی
البالغه استفاده کرده و نیز متفکرانی که دغدغه عدالت توزیعی دارند در ردیف اول نهج

، فرشاد زادهه است افرادي مثل موسی غنیکسانی هستند که مطالب را به آنان ارجاع داد
هاي عدالت و توسعه، خواهان اجراي عدالت بوده مراجع مطالبی  منی و ... که در بحثؤم

کند. در نهایت به تبیین مدل قضاوت عادالنه اقدام  به آنان استناد می هستند که مقاله
کند در مقایسه این مقاله و خاستگاه صفحاتی که به آن اشتغال داریم قابل ذکر است  می

که در هر صورت، هر چند نقاط مشترکی مقاله آقاي هزارجریبی با این صفحات دارد ولی 
هاي  و نیز با این که در نهایت ایشان به بحثعدالت بوده  "احساس"محور بحث ایشان 

اند ولی رسالت مقاله همان کاربردي نزدیک شده  اي بنیادي و یا مفهومینظري و نیز مقاله
  بودن و تحلیل میدانی است. 

توسعه اي با عنوان نقش دولت در زاده در کار مشترکی مقالهو عباسامینی سابق  - 
این مقاله در فصلنامه مدیریت دولتی سال اول پیش شماره اند عدالت اجتماعی ارائه نموده

 به چاپ رسیده است.  1389دوم در پائیز 
تري نگریسته و این ه نقش دولت در توسعه یا دید عمیقصددند ب نویسندگان در

ها منجر به تحقق عدالت  انگاره را که گروهی قطعی بیندازند که همیشه دخالت دولت
نبوده و نقش دولت یا وجود آن در رابطه با عدالت از اجتماعی خواهد شد درست 

هاي بسیار زیادي  رسند که حوزه هاي متفاوتی قابل بررسی است و به این نتیجه می دیدگاه
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براي عملکرد دولت در باال بردن سطح عدالت اجتماعی وجود داشته و بررسی در آن 
کمرانی مطلوب و یا دولت خوب اي به حراي اهمیت است. در مقاله به گونهها نیز دا حوزه

آفرینی دولت در عدالت را نه مرتبط با ماهیت نیز اشاره شده است. مقاله در نتیجه نقش
هاي موفق در اجراي عدالت در بین  دولت تلقی کرده بلکه اگر همان اقتدار موجود در دولت

ت اجتماعی افراد نیز باشد در تحقق سه آرمان آزادي برابري و برادري که محتواي عدال
یابند. نقطه قوت مقاله به نسبت سایر کارها یکی آن است که مقاله بنیادي  است توفیق می

و نظري است و با کاري که ما در این بحث داریم هم سنخ و مشابه است و دیگر آن که از 
اند. ولی نقطه دیدگاه نظري کار به نسبت مناسبی را در تاریخ فلسفه سیاسی انجام داده

و جدایی مقاله از کاري که درصددارانه آن هستیم آن که ظرف تحقق و یا ابزار  افتراق
زاده به تحقق عدالت اجتماعی مورد نظر در کار ما نیست و تحقیقات امینی سابق و عباس

  اند.ابزار ارائه مفهوم و حقیقی که در کار ما اصل آن مورد نظر است توجه داده
هاي عدالت اجتماعی با  ن رویکردا عنوان رابطه بیاي بپرور در مقالهعریضی و گل - 

اند. در بحث رویکردهاي عدالت اجتماعی نویسندگان هاي برابري سیاسی پرداخته لفهؤم
هاي برابري سیاسی که  لفهؤبرابري، نیاز، انصاف و فردگرایی اقتصادي را مطرح نموده و با م

برابري مشارکت سیاسی است به  زیعی وطور کلی برابري قانونی، برابري فرصتی و برابر توبه
ها با آن رویکردها پرداخته و با کار به نسبت عمیقی این تعامل بین  لفهؤگذاري این منقش

اوینهایمر و یا اندیشمندان دیگري  ها را از دیدگاه اندیشمندانی چون میلر، لفهؤرویکردها و م
وریکی قوي مطرح شده و به هاي تئ ... بررسی کرده است دیدگاه چون فرولیج و میچل و

ها با همدیگر پرداخته شده است. عنوان مقاله هر چند، عنوانی  بررسی و نقد و مقابله آن
گردد  بنیادي و به اصطالح مقاله، جایگاه تئوریکی دارد ولی در همان اوایل مقاله روشن می

ر پژوهش که ) ساکن در شهر اصفهان د400( نفر ه کاري میدانی بوده و از چهارصدکه مقال
عنوان جامعه آماري استفاده شده نقدي که بر مقاله اند بهدویست نفر زن و مرد بوده

توان وارد کرد همین عنوان نکردن جنبه میدانی بودن آن است که در آغاز روشن نیست  می
که مرتبط با کار این مقاله ماست آن که با توجه به اینکه ما در مقاله به مبانی   نقد دومی

پرور چنین ایم مقاله عریضی و گلر هم سویی عدالت و توسعه پرداختهشی و دین دارز
  .نداي نداشته و ساکتزمینه
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  چارچوب نظري و شیوه منطقی ارائه
بندي کلی شیوه منطقی استنباط به سه شیوه قیاس، در مباحث علوم، در یک تقسیم

م عقلی از قبیل فلسفه و شود در شیوه قیاسی که در علو استقراء و تمثیل تقسیم می
غراي قضیه مورد و یا صلی در کبراي قضیه بیان شده و در ریاضیات کاربرد دارند حکم ک

مصداق مورد نظر که از افراد همان کبراي مطرح شده است و همان حکم در کبراي اثبات 
 کند در علوم تجربی روش از موارد شده و یا فرض گردیده به مورد و یا مصداق سرایت می

گردد که به آن  شروع کردن و حکم کلی را از تجربیات به صورت قانون در آوردن مطرح می
استقراء یعنی مورد به مورد تجربه کردن و نتیجه واحدي که بعد گزاره حکم کلی را به 

هایی که موردي یا مصداقی با مصداق دیگر همراه و در  دست آوردن است. در استدالل
  ).1230:1387، شود (خوانساري استدالل تمثیلی خوانده می شوند نوع حکم یکی فرض می

واضح است بحث توسعه و عدالت یک مبحث نظري و مرتبط به علوم اجتماعی و 
... است پس عمده مباحث آن با شیوه استقرایی است اما ذکر انواع استدالل بدین  اقتصاد و

تنباط و استدالل از روش جهت بود که در مواردي البته نه غالب و اکثر موارد براي اس
گري استفاده شده است در بخش چارچوب و یا قیاسی براي جا انداختن و نتیجه

بندي تحقیق، از حیث نوع ارائه روش است که تحقیق در عدالت و توسعه تحقیقی  شکل
توصیفی است ولی اگر در تحقیقات توصیفی، توصیفی محض و توصیفی تحلیلی داریم 

مطالب راجع به توسعه و عدالت بیشتر توصیفی تحلیلی است در . )71:1385، نیا(حافظ
اند  بحث توسعه و عدالت به نقد و ارائه نظر دیگري غیر از آنچه اندیشمندان به آن قایل شده

هاي دیگران نیز  شود از این دیدگاه تحلیل که به ارزیابی اطالعات و باورداشت پرداخته می
باز در اینجا قایل ذکر است که  .)1382:6، ت (نکونامپردازد توصیفی انتقادي نیز هس می

ه یتوصیفی انتقادي است. از زاو  عمده مباحث همان توصیفی تحلیلی است و بخش کمی
گونه نیز سخن گفت و توان این دیگري نیز اگر به بحث عدالت و توسعه نگریسته شود می

اخته اسی این دو واژه پردآن اینکه در بحث عدالت و نیز توسعه بخشی از کار به معناشن
شناختی داشته باشیم که رابطه معنا با لفظ و نیز رابطه معنا شود پس اگر تحقیقات معنا می

 .)همانکند ( با معنا و در آخر رابطه معنا با مصداق را در عالم واقع و خارج ذهن روشن می
قت بینی و شیوه از این دیدگاه نیز در هر دو بحث عدالت و توسعه به چنین تحقیق و یا د

و از آنجا که هم مفهوم عدالت و هم توسعه در عالم خارج ذهن ؛ ایمفهم مطالبی اقدام کرده
ها  هاي مورد نظر، راجع به آن عنوان پدیدهسیاسی، اجتماعی، به یعنی در مباحث اقتصادي،

رن ها که آیا یکی سبب دیگري یا الزم دیگري یا حداقل مقا کنکاش و راجع به ارتباط آن
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شناختی نیز خواهد توانند باشند در این گوشه بحث، شیوه تحقیق پدیده دیگري می
اي نیز  یعنی مباحث در جریان عینیت یافتن و تحقق خارجی، حظ و بهره ؛)7- 8 بود(همان:

  شناختی دارند. از مباحث پدیده
بندي خاصی از نظر بد نیست اشاره کنم که در همان تحقیقات توصیفی در تقسیم

تحلیل  )جو  موردي (ژرفانگر)) ب ،(پهنانگر) یابزمینه) توایی تحقیقات را به انواع الفمح
ال این است که در بحث عدالت ؤحال س .)1395: 74- 75، نیا(حافظشوند تقسیم می محتوا

باید گفت هیچ و توسعه اجتماعی آیا کدام نوع از تحقیق انجام شده است؟ در پاسخ 
گردد اگر تلفیقی از این انواع را  وب محاسبه نمییه تحقیقی معگونضرورتی ندارد و هیچ

لت و توسعه اجتماعی بدیهی است ها و مفاهیم مرتبط به عدا داشته باشد در دقت در واژه
نگري موارد مطلوب بوده ولی از آنجا که در مسایل اجتماعی و طور خاص نوع ژرف به

قاطع و بدون لحاظ هیچ چیز  اقتصادي برخالف علوم تجربی محض یک گزاره و حکم
دیگري نداریم بنابراین باز در جاهایی از مباحث هم تحقیق زمینه و نیز در بیان مبانی و 

  مطالب اعتقادي ناچار به تحلیل محتوا خواهیم پرداخت.
  

   پژوهشهدف 
اینکه در بحث عدالت و توسعه، توسعه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و به آن 

با این زمینه است که در بررسی واژه عدالت با توجه به نقش مهم و اهمیت داده شده 
جایگاه ویژه امور اقتصادي که هدف آن رفع نیازها بوده و در جاي خود مهم و شاید 

ترین جنبه آن باشد ولی باید دقت کرد که در ترین جنبه عدالت و یا حداقل قابل لمس مهم
گرایانه و و بنابراین این دیدگاه تقلیلگرایی بحث عدالت گرفتار نشویم دام تقلیل

انحصارگرایانه در عدالت را نقد کرده و در توسعه و پیشرفت نیز اگر با همان دیدگاه غالب و 
گردد که باز  هم سنخ با نگرش بر عدالت اقتصادي مطالعه گردد توسعه اقتصادي عمده می

همیتی است اما توسعه تر و با امعتقدم هر چند شاخصه توسعه اقتصادي شاخصه محسوس
رسد تا حدودي  و پیشرفت انحصار در این بعد را نداشته و توسعه اجتماعی که به نظر می

  .مورد غفلت قرار گرفته مهم و قابل ذکر است
 

  پژوهشفرضیه 
شناسانه از عدل، بین این گیري معرفتنه در راستاي اجراي عدالت و نه در بهره

یست و به سخن دیگر فرض تحقیق بر آن است که مفهوم و توسعه اجتماعی تعارضی ن
 .توسعه اجتماعی و عدالت هم راستا و بر یک مدار حرکت دارند
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  پژوهشسؤال 
چه بیشتر بین عدالت و توسعه اجتماعی  وري هراز جنبه نظري و نیز در راستاي بهره

 اي هست؟چه نوع رابطه
  

  شکل کار و روش بحث
ر مفاهیم و واژگان بحث مراحل اولیه تحقیق سپري جانبه و موشکافانه دبا تحلیل همه

خصوص آن شده و به ارتباط و تعامل بین مفهوم عدالت و توسعه و ظرفیت هر کدام و به
تواند به  بخشی از این دو مفهوم که کمتر مورد توجه قرار گرفته در تحقیق در آن می

باشد پرداخته و با این کار  اي نوآوري و یا حداقل در عالم تحقیق هشدار و توجه دادن گونه
فرضیه تحقیق آزمون شده و کم و کیف ارتباط بین عدالت و توسعه اجتماعی که پرسش 

  .شود تحقیق است پاسخ داده می
  

 پژوهش مفاهیم
 عدل چیست؟ عدالت به چه معنایی است؟ الف)

ابل هاي مختلفی ق گفتنی و قابل ذکر این که واژه عدالت از ابعاد و به اصطالح ظرفیت
است  "داد"اي عربی داشته که معادل فارسی آن تواند باشد واژه ریشه بررسی و کنکاش می

عدل و عدالت، مصدر بوده و مشتقات دیگر هم چون عدلَ = به عدالت رفتار کرد فعل 
ماضی، و در بردارنده معنی حدوثی و عادل فرد دادگر و عدالت، و عادل فرد دادگر و عدالت 

توانند معانی اسم مصدري و یا حاصل مصدر که  ته شده عدل و عدالت میپیشه از آن گرف
 .و دادگري را نیز داشته باشند "رفتار دادگرانه"اي داشتن است را رها کنند آن جنبه گزاره

هایی که این واژه آنان را نیز  توان به دامنه در ادامه بررسی راجع به عدل و عدالت می
حفظ وضعیتی، اجراي کاري، داوري مطابق قانون و ": رتند ازپوشش داده اشاره کرد، که عبا

   ).1384:323(انوري "یا داوري بر حق و انصاف
توانند با توجه به معانی متضاد و در مقابل خود  با توجه با این که اشیاء در تعریف می

 :1153 ،اند (فراهیديغت آن را ضد جور و ظلم معنی کردهبعضی از اهل ل ،تر شوندروشن
هم  ها آن را مستقیم و درست یافته و با و آن چیزي که وجدان انسان). 3جلد ، 1414

سیاق و از یک نسخ بودن عدالت و تعادل لفظی است که اقتضاي مساوات را داشته و عدل 
عدالت را به درستی،  ).11، جلد 1413:430، (منظور باشد در توزیع تقسیم مساوي می
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روي در رفتار و گاهی عدل به معنی نظیر، همتا و مثل نیز نهدادگري یا داد، استقامت و میا
  .)15 ؛ شماره1398 ،ترجمه شده است (امینی

تواند به صورت  بعضی از فرزانگان در علوم ادبی با توجه به این که واژه عدل هم می
نیاز از مفعول به یعنی کس یا چیزي که کار روي آن (تنها طالب فاعل بودن و بی فعل الزم

 "ادات تعدي"تفاده از به اصطالح شود) کاربرد داشته ولی با اس به جهت آن انجام می و
عدل  " اند مانند:مواردي از متعدي شدن این واژه را ذکر و معانی مختلف آن را اشاره کرده

. از آن منحرف شد، برگشت ، انصاف داد. عدل عن .."انصف" با او عادالنه رفتار کرد یا "به
(با تشدید و متعدي شدن با باء) لطف کرد = اقدام  عدل به ؛دید میزان کردعدل= با تش

  ).1357:429، مناسب کرد معتدل اقدام نمود (آنطوان الیاس
  

  ترکیبات لفظ عدالت با سایر الفاظ 
   .آئین؛ کسی که دادگر و عادل باشد کسی که عدالت پیشه خود کندعدالت) الف
   .دالت کندپیشه: کسی که کار به ععدالت) ب
عدالت کردن یعنی داد گستر بودن هم فتحه حرف عین و هم با کسره آن عدالت  )ج

و عدالت، عدالت کن که در عدل آنچه به یک ساعت بدست آید میسر نیست در هفتاد سال 
  ).9، جلد 1373، به نقل از دهخدا؛ اهل عبادت را (صائب تبریزي

ره آن) آن که از روي انصاف و عدالت با (ع) و یا کس (با فتحه حرف گسترعدالت )د
مردم رفتار کند و آن که شیوه او عدالت باشد در استعمال و کاربرد هم عدالت و هم عدل 

   .برند هر دو را به کار می
  

  عدل از منظر دهخدا و در سخن پارسی و نظم و نثر آن
   .واژه عدل (با فتح حرف ع) مقابل ستم مقابل بیداد

  .تور اللغت)(دس داد است ،عدل
  .ذیل واژه عدل)، به نقل از دهخدا ،االرب(منتهی مقابل جور یا نقیض جور عدل است

  عدل که مقابل ظلم است: نصفت،قسظ عدالت (اقرب الموارد)
امري است بین افراط و تفریط(دقت شود این معنی از عدل و عدالت مبحث را به 

تئوریکی عدالت فاصله گرفته و به جایگاه عملی کشانده و از بحث به اصطالح نظري یا 
  بحث روش و شیوه پرداخته است. 
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عدل را مساوات در مکافات به نیکی در نیکی و به بد در بدي  "قطر المحیط"نویسنده 
(قابل ذکر است که این نوع، برداشت از عدالت به بحث معاد و روز جزا و  داند کردن می

وري به حق برخورد با دیدگاه داوري الهی قابل تطبیق است) گروهی آن را دا
گرایانه و نیز حتی به معنی آزرم یعنی شرم کردن و لحاظ طرف را نمودن و با حیا  مساوات

   .کنند با او برخورد کرده معرفی می
  

  عدل از دیدگاه سخن سرایان پارسی 
  "ادر"و به "عدل"بباید که کوشی به                    نیکو نهاد           بدان اي گرامی

  "فردوسی"
  همان عدل او عدل نوشیروانی           سفندیاري                   همان سهم او سهم ا

  "منوچهري"
  تو نباشد بر سر                     آفتاب أملش بر لب دیوار بود "عدل"هر که را سایه 

  "مغري"
  آرزو خواسته و امید است. أمل:

  دلشاد شود چه گویی اي عادل؟                  اد حق از آن هر کسی    عدل است مر
  "ناصر خسرو قبادیانی"

  
در این بیت ناصر خسرو قبادیانی به جنبه و جهت عاطفی و احساس از عدل پرداخته 

ها اشاره  است و در ادامه به جنبه معرفتی و نقش عمیق عدالت در شناخت و دیدگاه انسان
یمان و ره انبیاء است و سپس به آثار و نتایج کند دیدن و دانستن عدل خداي کار حک می

دهد و این  پیشگان خبر می "عدالت" و "دادگران"آن در جامعه و زبانزد خاص و عام شدن 
  مانند. ها در ... می که آنان همچون اسطوره

  
  شد  اندر جهان به عدل مسمی        که نوشیروان                   عدل است اصل خیر 

هر  ). اصل یعنی ریشه و بن مایه13905 ،9لد ج، 1373 ،ه نقل از دهخداب، (قبادیانی
  ها در عدل و دادگري است. چیزي. ریشه همه خیرات و نیکی

 گوید: نگري خاصی توجه نموده میسنایی غزنوي نیز به مقوله عدل با جامع
  فزودستنعمت اندر جهان بی                 دل روي بنموده است              هر کجا ع



1401تابستان  ،4 شماره ،شانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  202  

که به نقش تکوینی و به اصطالح آثار و صغی عدل در نظام هستی اعتراف و نیز تکیه 
شده است و در راستاي ادعاي این مقاله عدالت و توسعه، افزایش نعمت در جهان، عبارت 

  باشد و نیز:  آخرو یا بیانی از توسعه می
  قامت ملک مستوي دارد عدل بازوي شه قوي دارد                                    

  
(ایجاد  اي پایدار و با ثبات، با تعبیر قوي داشتنآفرینی و ایجاد جامعهکه به اثر نظم

قوت) در حاکم و پایداري جامعه را در اصطالح استواي ملک یعنی هر چیزي در آن 
  کند و در ادامه:  سرزمین در سر جاي خود بودن اشاره می

  ظلم شد آتشی ممالک سوز                            عدل شمعی بود جهان افروز     
  

کند اشاره  تواند این بیت بیانی از چالشی که نبود عدل در جامعه ایجاد می که هم می
جنبه شناختی و معرفتی فراگیري و جامعیت عدل را با  داشته باشد و از سوي دیگر در

، 9لد ج ،1373 ،نقل از دهخدابه  ؛(سنایی غزنوي عبارت جهان افروز بودن تفهیم نماید
:13905(.  

چون روح دریدن و یه لطیفی نقش عدل در جامعه را همخاقانی شیروانی، به تشب
کند که چون گوهر بسیار ارزشمندي  نتایج حاصل از عدالت در جامعه را فصیلتی معرفی می

 .در عمق معرفی باشد
  امید عدلش ملک را چون عقل در جان پرورد

  را چون لعل در کان پرورد خورشید فضلش حلق
  

شود که اگر عدل  گذاري و اثربخشی عدل تا آنجا پیش رفته و مدعی میو در نقش
ها، زحمت خار نداشته و  حاکم گردد و به قدري جامعه روي خوشی خواهد دید که گل

  کنند. هاي اصیل هرگز ذلت و خواري ایجاد نمی شراب
  بر گل و مل کس دگر خار ندید و خمار             آفاق شد            عدل تو ز اهتمام حامی
  .)13906 ،9همان جلد به نقل از دهخدا،  ؛(خاقانی شیروانی

سعدي شیرازي به قدري بر حاکمیت عدالت و مبارزه با ستم و جفا اصرار داشته تا 
داند بدیهی  جایی که حکم به نابودي ستم پیشگان داده و ستم بر ستم پیشه را عدل می

ین ستم بر ستم پیشه که مکافات و جزاي اوست عنوان ستم را داشتن به اصطالح است ا
که نظر آن در  ؛نامند می "مشا کله"نوعی صنعت اولی است که آن را  فن بالغت اعمال،
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کند یعنی به تجاوز تجاوزگران، پاسخ  قرآن مجید اعتداي به اعتداءکنندگان را امر می
 گوید: هاست می ن کار آنمناسب دهید که دفاع و بی اثر کرد

  جفا پیشگان را بده سر بباد                                ستم بر ستم پیشه عدل است و داد.
  ).همان، (سعدي شیرازي به نقل از دهخدا

  
نیز مقاد  مدت و مطلوب عدالت اشاره دارد و شاید مورد نظر اوبه آثار دراز  جامی

ورزي معادل  تی یک ساعت یعنی زمان اندکی عدالتبعضی روایات از معصومان باشد که ح
 باشد: شصت سال اعمال خیر می

  ات را به قیاس                       شصت سال عمل خیر شناس عدل یک ساعته
  ).همان ،االنس به نقل از دهخدا نفحات ،(جامی

  
  کاربرد عدالت در علوم عقلی )ب

 اي دارد.ژهواژه عدالت در مباحث عقالنی جایگاه خاص و وی
عدل در فلسفه معادل متعادل، حد وسط و ضد جور و نیز شایسته گواهی دادن است. 

اقدام نموده) و نیز پاداش ترجمه شده است معانی ذکر  "داد"عادل، دادگر (کسی که به 
 .شده از عدل در حکمت نظري است

از باطل جایگاه عدل در حکمت عملی مقابل ظلم و به معناي احقاق حق و اخراج حق 
است و امر متوسط بین افراط و تفریط را نیز عدل گویند. میبدي صاحب کتاب کشف 
االسرار و عده االبرار راجع به عدل مطالبی دارند که دوانی صاحب کتاب اخالق جاللی بدین 

و  "تهور"، "قوه غضبیه انسان در مرتبت افراط "بندي آن اقدام کرده است. گونه به خالصه
و در مرتبت  "فجور"وسط شجاعت است و قوه شهوانیه در مرتبت افراط در مرتبت مت

است و قوه عقلیه در مرتبت افراط جربزه و در  "عفت"و در مرتبت متوسط  "جمود"تفریط 
(قوه  است و حد متوسط این قوا "حکمت"و در مرتبت متوسط  "بالهت" مرتبت تفریط

 .)370 مارهش؛ 1375 ،(سجادياست  "عدالت"غضب و قوه شهوت و قوه عقل) 
هاي او در ذیل و زیر مجموعه تفکراتی با عنوان: فلسفه سیاسی و نیز  فارابی که اندیشه

آنچه موجب "نویسد:  آل) در فلسفه ایران مطرح شده میآراء اداره مدینه فاضله (شهر ایده
کس به اندازه از آن  شود که خیرات و منافع در مدینه به درستی پخش شود و هر می

مند گردد عدل است و در برابر (نقطه مقابل) جور( ظلم) قرار داشته که سبب  هرهب
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؛ 1405: 73- 75، (فارابی گردد و آن خروج از حدود عدالت است نابسامانی در این امر می
 ).1375: 370-371سجادي، 

اند هاي فارابی که او را بزرگ ترین فیلسوف سیاسی مسلمانان خوانده احکام و اندیشه
نوع نگاه و تفکر ابن سینا تأثیر گذارد و با این تفاوت که اندیشه عدالت در تفکر در 

اي نامند) اندیشه (تفکر و اندیشه منسوب به ابن سینا را روش سینوي می "سینوي"
باشد در  االطراف است که داراي اوج و فرودهاي خاصی می جانبه و در اصطالح جامع همه

ر دل سنتی آور وحی) عدالت گستر است این عدالت خود دپیام( "نبی" اندیشه ابن سینا
طور طبیعی با یابد چنین عدالتی به راء تحقق میو جهان ماو "القمرمافوق"برآمده از عالم 

یابد پیوستگی میان عدالت و  آمیزد و در حکم بخشی از آن معنا و مفهوم می سنت در می
یک از این دو نظر  شود و هر ن نمییک فارغ از دیگري ممک سنت تا آنجاست که تحقق هر

، جلد 1404:455، ن سینابشوند (ا پادارنده) دیگري ظاهر می(بر "مقوم"و عمل در قامت 
1.(  

از آنجا که از دیرباز بر مبناي اندیشه فرزانگان یونان و روم و ایران باستان در جامعه 
یان حکمت آموزند تا به آل (مدینه فاضله) باید حکیمان فرمانروا باشند یا فرمانرواایده

گردد بخشی از  حکمت حکم رانند که این حکمت چنانچه اشاره شد و در ادامه نیز بیان می
عدالت است و از سقراط گرفته تا اندیشمندان پس از او براین مطلب تأکید و پافشاري شده 

 است.
ابن  و نبی چه در اندیشه و منظومه فکري "فیلسوف"نکته قابل ذکر اینکه: مفاهیم 

اي جالب و ارتباطی محکم دارند و در  سینا و چه تفکر فارابی که متأثر از اوست مقارنه
شوند در عین حال با  مواردي در مقام تحقق این دو خصلت تنها در یک فرد جمع می

دهند در عالم تفکر و جهان نظر میان دو مفهوم فیلسوف و نبی  توضیحی که ابن سینا می
  وجود دارد.اي قابل بررسی  فاصله

اند و مبین هاي سه گانه عفت، شجاعت حکمت که ارکان عدالت حال اگر خصلت
حکمت عملی هستند همراه با حکمت نظري در یک جا گرد هم آیند اسباب سعادت فراهم 

رسد که چنین انسانی یعنی پیامبري  اي از حیات خویش به آنجا میشده و انسان در مرحله
اي در حیانی، خداگونه حکمت) همراه با تعالیم و ،شجاعت ،ت(عف که در بردارنده عدالت

گردد که اگر آن نبود که جز خداوند یکتا شایسته پرستش نیست  اي میزمین یا خلیفه
اساس پیامبر مناسب براي  چنین شخصی یعنی پیامبر شایسته پرستش بوده و بر این
ویت در قامت سلطان زمین و سلطه بر عالم ملکوت و جهان ماوراء نیست ولی با قیاس اول



  205عدالت و توسعه اجتماعی 

؛ 1404:455 (ابن سینا، گردد کند و خلیفه خدا در آن می جهان تحت ملک الهی ظهور می
  ).1390:99کیا، محمدي
 

 عدالت از دیدگاه فقه و حقوق )ج
  عدالت در فقه - 

و کاربردهاي آن موارد مختلفی را  کنندگان احکام در بحث عدالتاهل شریعت یا بیان
 .اندبیان کرده

شیخ مرتضی انصاري از فرزانگان فقه و اصول قرن دوازده هجري و استاد بسیاري از 
(عدالت) در  بندي و فهرست نمودن مقصود از این واژهفقهاء و علماي اصول معاصر به جمع

 .اي از بیانات او بدین شرح استزبان و فرهنگ فقهی اقدام نموده که خالصه
شود عالوه بر تقوا باید همراه با  زمت تقوا میکیفیتی نفسانی است که باعث مال - 1

 .مروت باشد
عادل کسی است که مرتکب گناهان بزرگ (کبائر ذنوب) نشده و بر گناهان  - 2

 (صغایر ذنوب) اصرار و انگیزه بر تکرار نداشته باشد. کوچک
پایداري و پافشاري و استمرار در انجام کارهاي نیک که ناشی از وجود ملکه  - 3

 باشد. تقوا (روحیه)
گیري برخی مطالب از یکدیگر بحث ایجاد قابل ذکر است که در تعامل علوم و وام

 .ملکات که در مقابل حدوث حاالت است ارزشی است که فقه از علم اخالق گرفته است
بر مبناي روایتی، هدف حاصل از عدالت آن است که چهار صف ورع، امانت وثوق  - 4

 .و تقوا در فرد ایجاد گردد
ل ذکر آنکه، این مطلب که حسن ظاهر و عدم ظهور فسق یا گناه از فرد را که نکته قاب

گونه نیست بلکه تنها این دو وصف راه کشف اند اینعدالت ذکر کردهچه بسا در تعریف 
  ).1398؛ امینی، 1415: 12- 15، عدالت است (شیخ انصاري

گر احکام) و بیان گذار و(قانون شارع "نویسند: اندیشمند ذوفنون عالمه شعرانی می
و از او اعمالی که نشانه  ؛رو باشدکنند که میانه ارباب دین کسی را به عدالت ستایش می

  ).تابی ،سفاهت است دیده نشود (شعرانی
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  عدالت در فقه سیاسی 
ها با حاکمیت و  اي از فقه که به امور کالن در روابط مردم یعنی روابط آنشاخه

فقه "ها و مسایلی از این نوع و سیاق نظر داشته را  تپذیرش یا عدم پذیرش حاکمی
این صد ساله اخیر نامند. در این نوع از نگرش فقهی در  می "احکام سلطانی"و یا  "سیاسی

 خصوص نقش آن در جنبه اجتماعی مورد توجه فراوان واقع شده است:بحث عدالت و به
راه کارهاي اساسی توجه شده پردازي امور ذکر شده به در فقه سیاسی که براي تئوري"

کنند  نموده و عرضه می  اندیشند و آن را به اصطالح علمی نخست براي آن که آنچه می
اي و مبنایی) و نیز قابل تغییر) و یا (پایه امور غیرز دین و یا بدعت نباشد، ثابتات (خروج ا

کنند شایسته  میمرتبط با زمان و در تغییر و تحول) را ترسیم  ـ متغیرات (امور زودگذر
گرایش و محور قرار گرایی (ذکر است که در بحث معیارهاي ثابت در فقه سیاسی، الف: نص

گیري از عقل (جایگاه عقل را بهره )ب ،هاي دالیل نقلی یعنی قرآن و سنت) دادن صراحت
  .ج: عدالت محوري)، تابی، به وزان و در ردیف شرع قرار دادن) (حرانی

شود که عدالت اصل اساسی و  ثابت فقه سیاسی است مالحظه می سه پایه و یا بنیاد
توان روي  اي که در هیچ موقعیتی از آن نمیمحور همه احکام و دستورات بوده به گونه

راه میانه و دوري از  عدل به معناي مالزمت با ).1388: 93- 104، گردان شد (سید باقري
ت و داشتن هماهنگی در قراري مساواروي و تفریط در کارهاست و حقیقت عدل بر زیاده

   ).321؛ جلد 1417:12 طباطبایی،امور است (
طور طبیعی در بحث از عدالت رویه اجتماعی سیاسی آن مورد نظر است عدالت به

که گردد  هایی می اجتماعی ارزشی است که با فراگیر شدن آن جامعه داراي شرایط و زمینه
ور جامعه به تناسب و تعادل و در جاي شایسته و و ام ؛رسد هر صاحب حقی به حق خود می

عدالت سیاسی یکی از  ).461، شماره 1366، گیرند (صلببا بایسته خویش قرار می
هاي عدالت اجتماعی به حساب آمده است. سیاست به بحث قدرت و چگونگی توزیع  شاخه

فراگیر شدن  پردازد عدالت سیاسی ارزشی است که با آن و نسبت آن با مردم و حاکمان می
رد با عدالت سیاسی گی آن امور جامعه در پیوند با قدرت به تناسب در جاي خود قرار می

و محدودیت قدرت فراهم گشته و مسیر جامعه براي رسیدن به  "شهروندان"بستر انتخاب 
  ).1388:105، شود (سید باقري حق گسترده می
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  عدالت از دیدگاه حقوق
از بیان عدالت در حقوق، بدانیم که حقوق، و فقه مل و ذکر است که قبل أقابل ت

ارتباطی خاص و عام دارند فقه هم عبادات و هم غیر عبادات که در اصطالح معامالت به 
در صورتی که در حقوق در این بحث مخصوص آنچه معناي فراگیر است را شامل شده 

ل همه عقود عبادت نیست و یا به تعبیري که گذشت معامله به معنی فراگیر که شام
شود. در بحث  . را شامل می.هاي دادرسی و قوانین جزایی و . ایقاعات، اجرائیات، شیوه

  پردازیم: ارتباط و پیوستگی حقوق و عدالت به شش چایگاه و با نقطه اتصال این دو می
باید مبتنی بر پایه  Lawحقوق در معناي مقررات حاکم در یک جامعه معادل  - 1

ذاري هر نظام حقوقی در درجه اول پذیرش از سوي تابعان آن است و ثیرگأت ؛عدالت باشد
گرنه به آن تن نداده و به دهند و بودن قوانین به آن تن می تابعان در صورت عادالنه

صورتی تضمین است ناپذیري حقوق و قواعد در کنند شکست در برابر آن اقدام می مقاومت
انی و مبتنی بر عدالت باشد اگر قانون بر این شناسی فلسفی، اخالقی، آرمکه از دید انسان

اساس متکی نباشد تنها شکل و ظاهر قانون را دارد و حتی اگر در ظاهر افراد و زیر 
مجموعه آن را بپذیرند در وجدان خویش تکلیفی نسبت به حفظ و اجراي آن احساس 

و قواعدي قابل ثر از اراده حاکمان نیست بلکه اصول أکنند احترام به اصول حقوق مت نمی
خواسته حاکمان است حافظ عدالت که   احترام است که افزون بر آسایش و نظم عمومی

: 286- 287، نیا ارزش نخستین و هدف نهایی در عالم حقوق هم باشد (قربان عنوان هم به
1381.(  
 بین حقوق به معنی امتیاز و نفعی متعلق به شخص که معادل جمع چنین واژه - 2

)Rights شود گفت حقوق به این معنا، مبناي  و عدالت رابطه ژرف وجود داشته و می) است
هاي حقوقی نو، براي انسان چند حق اساسی  نخستین و پایه زیرین عدالت است در اندیشه

) هستند که عبارتند از حق Unelienableناپذیر (اند که این حقوق انتقالتعریف نموده
وجدان و دین حق  مکان، حق آزادي بیان،حیات، حق داشتن شخصیت حقوقی در هر 

مصون بودن از شکنجه و رفتار غیر انسانی و حق تحقیر نشدن ( مصونیت از ترذیل) حق 
آزادگی و برده نشدن و حق دادخواهی و برخورداري از محاکمه منصفانه، حق برخورداري از 

حفظ این حقوق .. که عدالت ناظر به .اصل برائت و حق مصون بودن از عقاب یالببان و 
است این حقوق ضرورت زیست اجتماعی است و در هیچ وضعیتی نباید مورد تعرض واقع 

  ).1381 :287- 288، نیاشود (قربان
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اي است که در تاریخ ترین واژه برون دینی بوده و شاید قدیمی "مفهومی"عدالت  - 3
ن را آرمان خود تمدن قبل از پیدایش فکر قانون و قواعد آن پیدا شده و همواره بشر آ

دانسته ولی ادیان الهی همه به آن توصیه کرده و باالتر گوهر دعوت ادیان توجه به کرامت 
   .انسان و عدالت بوده است

که انسان داراي حقوق بنیادي است قلمروي دادرسی و امور   هاي مفهومی از دامنه - 4
اري از تساوي در برابر برخورد )ب حق دادخواهی،) کیفري است این حقوق عبارتند از: الف

حق ممنوع بودن دستگیري و ) حق آزادي جسم، ه) حق داشتن وکیل، د) ، جقانون
حق برائت، ) ز ،حق برخورداري از اصل قانونی بودن جرم و مجازات) و ،قانونی بازداشت غیر

حق شخصی بودن مجازات و ... عدالت ) به ما سبق نشدن قوانین کیفري، ط حق عطف) ح
گیرد اگر نبود این که در دین به  ها صورت می جراي همه این موارد و تضمین آندر سایه ا

کید شده حتی در فرض عدم دلیل بر موارد فوق تنها این نکته که در آیات أموارد فوق ت
سوره  29کرد آیاتی چون آیه  کید شده این حقوق را ثابت میأفراوانی از قرآن بر عدالت ت

نموده است و آیه  مورمأم "قسط"ه مردم بگو پروردگارم به مبر بفرماید اي پیا اعراف که می
کید به أسوره نحل: خداوند، با ت 9موریتم عدالت بین شماست و آیه أسوره شوري م 15

طور اید بهاي کسانی که ایمان آورده" سوره مائده. 8نماید و آیه  عدل و رفتار خوب أمر می
اي ی باشید و شاهدان بر عدل بوده دشمنی عدهاستمرار و همیشگی پا بر رکاب اوامر اله

کیدات بر أتر است. این تشما را از برپایی عدالت باز نداشته چرا که این کار به تقوا نزدیک
گذارد که  هایی از این سنخ آیات بود هیچ جاي شکی باقی نمی برپایی عدالت که تنها نمونه

که آیات  ت شوند و اگر گفته شودباید این اصول و حقوقی که ذکر شد در دادرسی رعای
دهد در صورتی که بحث در دادرسی و  طور مطلق را فرمان میذکر شده اجراي عدالت به

طور خاصی بحث حکم کردن به حق بین مردم را فرمان کیفر است آیاتی نیز داریم که به
که خوانیم: فرمان همیشگی خداوند به شما آن است  سوره نساء می 58در آیه  .دهد می

ها را به صاحبان آن برگردانید و اگر بین مردم به قضاوت نشستید به روش عادالنه  امانت
سوره ص آمده است: اي داود همانا ما تو را در زمین جایگزین قرار  26حکم کنید و در آیه 

در حقوق کیفري بشري دو اصطالح یا تعبیر  ایم پس بین مردم به حق قضاوت نما.داده
نین به نفخ حقوق منهم و محاکمه عادالنه یا منصفانه وجود دارد که بیانگر تفسیر مصیق قوا

   .له استأاهمیت همین مس
اي را در پیش چشم دیدگاه حقوقی راجع به عدالت منظره بسیار جالب و گسترده - 5

  .گذاري و یا تقنین استدهد و آن عدالت در قانون ناظران قرار می
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عادل به وضع قوانین عادالنه کامل و مناسب با هر جامعه سیاسی و نماینده آن دولت 
تواند  پردازد قانون عادالنه ارتباط و ثیقی با حقوق مردم دارد. قانون عادالنه نمی وضعیت می

اي هر چند آراسته باشد زمانی که نظریه حقوق مردم را نادیده انگارد به قول جان رالز:
ت که ترمیم گردد به هیمن ترتیب طور حتم ضروري اسخالف حقیقت باشد باید و به

ادالنه باشند هاي حقوقی و سیاسی هر قدر کار آمده باشند اگر غیر ع قوانین، مقررات و نهاد
  ).2000:3، اثر و باطل گشته) و اصالح شوند (رالزباید الغاء شده (بی

ها درگر و عدالت و فعلیت یافتن آن در  دوام و بناي اجتماعات و سعادت انسان - 6
المللی است اگر دانش ر مردم است عدالت شرط سعادت اجتماعی در سطح ملی و بینامو

شود باید به حقوق  حقوق موظف است عدالت را برپا دارد و از آن رو علم عدالت خوانده می
  ).1381:293 نیا،ها اهتمام جدي داشته باشد ( قربان انسان

یعنی این که واژه  "التعد"گردد که نظر اشتراك لفظی  از این مباحث روشن می
عدالت در لفظ یکی بوده ولی معناي متفاوت داشته هم چون کلمه شیر در زبان فارسی که 

نامند و هم به مایع خوراکی که از  اي که آن در سلطان جنگل میبه حیوان شجاع و درنده
نترل کودکی نیاز انسان به آن مشهود است و هم به ابزاري که خروج مایعات را از مسیري ک

ها و کاربردهاي مختلف را  توان تمام این برداشت گونه نیست بلکه میکند این و تنظیم می
به یک ریشه و یا یک مبنا برگشت دارد. نکته قابل ذکر اولی که نباید از آن غفلت کرد این 

توان از آن بهره برد عدالت توزیعی و به  که: در بحث عدالت، آنچه به صورت محسوس می
عایت انصاف در توزیع است انصاف که در ماده لغت ثالثی مجرد نصف یا تقسیم اصطالح ر

به دو قسمت مساوي و یا به میانه رسیدن است، در وزن فعل متعدي باب افعال عادالنه 
در  ).1357:709 ،رفتار کردن هر چیزي را به تساوي تقسیم نمودن است (آنطوان الیاس

ت شود آنجا که در تعاریف بنیادي هر چیزي را در باشد دق سطح واالتر رعایت اعتدال می
شد بیانگر این معنی از  جاي خود قرار دادن و یا دادن هر صاحب حق، حق آن معنی می
شناسانه راجع به عدالت عدالت است البته آنچه در معانی نفس االمري و نیز دیدگاه معرفت

در فقه به معناي عام نه و حتی   هایی که در فلسفه، علوم کالمی است و نیز برداشت
هاي عدالت هست ربطی به مصادیق  هاي خاص فقهی و معامالت، از معانی و کاربرد جنبه

  عدالت ندارد. 
نکته دوم: چون عنوان بحث عدالت و توسعه اجتماعی است و قبل از بررسی، فاکتور 

ی، مورد اجتماعی، بایستی که در بحث عدالت نیز عدالت اجتماع دوم عنوان، یعنی توسعه
توجه قرار گیرد. مالحظه شد که عدالت درخت کهنسال بسیار پر شاخ و بري است که 
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هاي پیوندي متعدد و مختلفی  هاي آن چون در پیوند با اصل درخت از بذرها و مایه شاخه
هاي از این تنه تنومند و فربه درخت عدالت، مورد نظر است  ها و جوانه اند شاخهرویش یافته
گردد.  نتیجه اجتماعی داشته باشند و در یک سخن عدالت اجتماعی لحاظ میکه عنوان و 

ها و فواید  گرا، بخش توسعه اجتماعی و نیز زیر شاخهعدالت اجتماعی که در جامعه توسعه
تواند از تنه تنومند همان عدالت اجتماعی و یا همراهی شاخه  توسعه سیاسی را که می

ظهور عدالت اجتماعی است نشات گرفته و پویا  خاص عدالت سیاسی که قسمت زرینی از
گرایی عنوان بخش شاخصی از عدالت اجتماعی باعث توسعهگردد. عدالت سیاسی به

ها در راهبري و مدیریت کالن جامعه را  این مضمون که نقش آفرینی انسان سیاسی شده با
  دهد.  گسترش می

جامعه را جایگزین قدرت توسعه سیاسی انتخاب شهروندان در راه گزینی و هدایت 
مطلق داشتن اقتدارگرایان کرده و خالصه به فایده دوم توسعه سیاسی که توزیع قدرت در 

گردد  انجامد و در مآل و یا نتیجه این که در طول دو نتیجه قبلی حاصل می جامعه است می
در  تصحیح روابط قدرت و مردم و استفاده مناسب و تبعیض ناآلوده از امکانات اجتماعی

 (سید شود خصوص در جنبه و بعد اداره و مدیریت جامعه فرا هم میها و به همه جنبه
   ).1388:105 ،باقري

اي و تعامل علوم فقه و سعه سیاسی شد از دیدگاه بین رشتهسخن از مدیریت و تو
حقوق و بخش مرتبط از حقوق و فقه که به کالن ارتباطات بین مردم و حاکمیت نظر 

نامیم، در این شاخه از معرفت عدالت یکی از معیارهاي  را فقه سیاسی میداشته که آن 
احکام، ما به تقسیم ثابتات و متغیرات که برداشت به نسبت   ثابت بوده یعنی اگر در تمامی

ها و شرایط متفاوت، تغییر پذیرند اما  زمینه نوو جدیدي از فقه است بپردازیم متغیرات با
د، پایه و مبنا و شالوده، آن امور متغیر است، ثابتات در کل براي آنچه حالت ثابت و اصل دار

گیري از عقل و عدالت محوري، رو بهره گرایی،هاي نص یک اندیشمند فقه، در عنوان
این پایه سوم یعنی عدالت محوري اصلی اساسی ). 1388 :94- 104، (سید باقري نمایند می

عبارتی فقه سیاسی در اندیشه ظر باشد و بهاست که در همه دستورها و احکام باید مورد ن
اصل " نویسند: زند شهید مطهري می دینی، معیار شایستگی خویش را در عدالت محک می

هاي اسالم است که باید دید چه چیزي بر آن منطق است عدالت در  عدالت از مقیاس
نچه آه دین گفته عدل است بلک چهم است نه در سلسله معلوالت نه آنسلسله علل احکا

، (مطهري گوید و این معنی مقیاس بودن عدالت براي دین است عدل است را دین می



  211عدالت و توسعه اجتماعی 

محوري که با این مطلب یعنی لزوم ذاتی دانستن ارزش عدالت و یا عدالت ).1403:14
  گردد. تعبیري دیگر در علم کالم و فلسفه حسن ذاتی عدالت مطرح می

ه گاهی محور قرار گرفتن و به ذاتی دانستن عدالت با اصطالحی فلسفی، این ک
تعبیري قاعده یا اصلی عام و بدون قید یعنی مطلق واقع شدن عدالت در بحث احکام که 

خصوص ي این مفهوم در علوم انسانی و بهفقه و حقوق بیانگر آن هستند بیانگر نقش بنیاد
طهري در باشد. عمق سخن استاد شهید م ها را هدف قرار داده می که برپایی ارزش  علومی

ها که  خصوص در همین زمانهاي مختلفی به آن به بیان "ذاتی بودن"بحث عدالت و 
گردد تا  مشکالت فراوانی فرا روي جامعه ما و مدیریت آن فراهم گشته است روشن می

مردان این جایی که با روي کار آمدن دولت سیزدهم از شخصیتی در رهنمود به دولت
گیرد باید پسوند و  و تالشی که در کل نظام صورت می کار که هر" جمالت شنیده شد:

(مراسم تنفیذ  "اي صد در صد اجرایی و تضمین شده ناظر بر عدالت داشته باشدضمیمه
). در اینجا و در ادامه براي تکمیل 1400تابستان  ،حکم ریاست جمهوري دولت سیزدهم

  پردازیم. بحث به ارائه دو مطلب می
  

 مطلب اول
در پاسخ این پرسش که توسعه با پیشرفت چیست؟  پیشرفت در لغت: توسعه و )الف

جواب آن که توسعه لفظی است که از عربی وارد زبان فارسی شده است وسع: فعل ماضی 
دار بود گنجایش داشت، در استعمال این واژه از باب تفعیل وسع با این لفظ یعنی دامنه

به تنگنا انداخت او را دچار "ه به معناي تشدید سین، متضاد و در نقطه مقابل ضیق ک
، باشد یعنی گسترش داد گشایش ایجاد نمود (آنطوان الیاس می "مشکل و کمبود کرد

  خوانیم: نامه دهخدا چنین می) در لغت1357 :793
االنبیاء توسعه این نظر ناظم ـ ، فراخی و فراخ کردن و وسع توسیعاًتوسعه مصدر عربی

خالف اند. فعل تَوسع برسعه و اشباع را فراخی و وسعت معنی نموده (فرهنگ نفیسی) است
یعنی کسی یا چیزي که  "مفعول به"، به معنی فعلی الزم که تنها نیاز به فاعل دارد تَضَیق

کند  باشد و توسع در امر و مکان معنی پیدا می خواهد می شود نمی کار روي آن انجام می
فعل متعدي نیز باشد وسعت دادن و با توسعه ایجاد کردن تواند به معنی  وسعت یافتن می

جالب آن که اصطالح توسعه که اسم مصدر این ریشه در ). 5 ، جلد1373: 4251 (دهخدا،
لغت است در استعماالت عربی کمتر استفاده شده و آنان از لفظ تنمیه به معناي رشد و 

مت ه راه شدن هدایت یافتن استقااي عربی مصدر به معنی بژهکنند رشد وا نمو استفاده می
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 غی، رستگاري در مقابل بدبختی یا شوربختی استعمال ،باشد رشد متضاد در طریق حق می
سبیل "اي عربی استعمال شده در معنی اسم مصدر شده است از مشتقات آن رشاد کلمه

مصلحت راه رشد، راه رستگاري، راه همراه با صالح و  ).راه است راه مستقیم (همان "رشاد
متداول در زبان فارسی رشد کردن یعنی نمو نمودن باال گرفتن کار و یا چیزي، رشد زیادي 

هاي رایج در فارسی است اصطالحات خاصی که از  مایه جوانمردگی است از امثال و حکمت
   .عنوان نمونه رشد ملی: تکامل از جهت درك حقوق و وظایفشود به این واژه می

   .وضع حاکمیت و حق مشارکت و مسایلی از این گروهرشد سیاسی: آگاهی از 
رشد اجتماعی: تکامل اجتماعی، درك (فهم) مسایل اجتماعی و داراي عملکرد 

ریشه سه حرفی آن نمو: نما، و با تغییر در  ).7، جلد 1373 :10642، مناسب آن (دهخدا
، باییشود (طباط به واو مبدل و نمو با تشدید واو استعمال می "الف"حرف عله 
 .شود ها را شامل می توسعه در زبان فارسی به صورت اسم مصدر این دامنه). 1357:736

 .بر وسعت و یا گستره چیزي افزودن گسترش دادن - 1
 .افزایش یافتن وسعت یا دامنه - 2
 .تريرواج یا شیوع یافتن یا عمل کردن در عرصه وسیع - 3
  .افزودنبر محدوده اثر یا عمل و فعالیت چیزي یا کسی  - 4
، هاي مدنی دیگر (انوري ویژه در زمینه علوم و اقتصاد و زمینهترقی و پیشرفت به - 5

اي است که مرکب از لفظ پیش و پیشرفت، این واژه نیز اسم مصدر و کلمه)، 1384:139
مصدر رفتن است که رفتن، حرف آخر آن به اصطالح مرخم شده یعنی حذف شده و به 

   .معانی
را   اي از رشد کیفی و یا کمیمرحله - 2سوي جلو، جلو رفتن و  حرکت کردن به - 1

پشت سر گذاشتن و ترقی کردن کاربرد دارد. پیشرفتگی = حاصل مصدر، پیشرفته بودن و 
بخشی از چیزي که به سوي جلو امتداد یافته   وضع و حالت پیشرفته و در معنی اسمی

س در غرب و پیشرفت و توسعه از آنجا که رنسان ).1384:106، باشد (انوري است می
 هاي شانزدهم میالدي به بعد شد واژه هاي کشورهاي غرب قرن اقتصادي از شاکله

Progres  را براي این تحول برگزیدند و جالب آنکه در فرهنگستان اول که در زمان رضا
 شد. "پروغره"یابی و شاه این واژه در فارسی معادل

، در زندگی رسد که بحث توسعه و پیشرفت میظر به ن پیشینه توسعه و پیشرفت: )ب
فرض هستی و زندگی است بد نیست اشاره شود که این اي پیش ما در بشر معاصر به گونه
گرایی در ادیان با مفهوم عمیق و اندیشه دقیقی خواهی و پیشرفتامر معرفتی یعنی توسعه



  213عدالت و توسعه اجتماعی 

له در اسالم و أتحقیق مس البته در یابی استراستا و شاید وحدت یابند و آن بحث کمالیهم
سنخ پیشرفت مادي و طور کامل و همیابی با قرائت دینی همیشه و بهاین که کمالی

خلقت انسان و پریان براي "به حق باید گفت این که در قرآن تکنولوژیکی نبوده اما 
آن را طریق و مسیري براي  "عبادت"معنی شده است و با دقت در مفهوم  "عبادت

معرفت دینی را در  "تتمیم یافتن"تر شدن و اند و این که سخن از کاملختهشنا "معرفت"
، توسعه و پیشرفت اللت بر آن دارد که در دین اسالمسوره مائده در قرآن شاهدیم همه د

ها لحاظ کرده ولی باز با توجه به  هر چند عمق و ظرافت خود را در روح و جان انسان
هاي قابل ابقاي  عبورگاه و نیز مزرعه تحصیل فراوردهکه دنیا را   تعلیمات خاص اسالمی

داند این ادعا را که کمال و توسعه روحانی و معنوي از طریق و در مسیر  براي آخرت می
توسعه و پیشرفت در هستی بوده و توسعه و پیشرفت در جهات مختلف زندگی راه کمال 

 نماید. ت میکنند ادعایی داراي اعتبار و قابل اثبا معنوي را هموار می
خواهی و پیشرفت اي ضرورت توسعهنوع اندیشه با این وجود و این بیان که با هر

مداري اکنون براي بشر مطرح است اما این گزاره و امثال آن در اندیشه بشري به راحتی 
جایگزین نشده و تا چند قرن پیش هدف بیشتر مردم حفظ و نگهداري چیزها به همان 

به اینکه  ت به همان زندگی گذشته بوده است و حتی با توجهصورت پیشین یا بازگش
یابی بهتر و فرآوري بیشتر از امکانات موجود با ازدیاد جمعیت پیشرفت تکنولوژي و دست

ها جا نیافتاده است.  له در ذهن انسانأیک ضرورت بوده ولی به سهولت و آسانی این مس
اند  اي براي پیشرفت نداشته استان کلمهنویسد: در یونان ب هات) می متفکري به نام (پیچ

بود منتها در ظاهر چنین لفظی در دوران  "هول دادن"ترین معادل آن به معناي نزدیک
توجه داشته  "پیشرفت"له أو باز اینکه یونانیان قدیم به مسوضع شده است  "مآبی"یونانی 

 "رابرت فلینت"ام فی است. اندیشمندي به نله اختالأمس ؛و یا موردنظر آنان نبوده است
صورت  ن و رومیان سیر تاریخ را تنها بهاین دیدگاه که یونانیا"اظهار کرده است که: 
هاي متفاوتی ترسیم  کردند صحیح نیست آنها سیر تاریخ را به روش حرکتی نزولی تصور می

 - 2یندي انحطاطی و با فرآ - 1اند: ه نوع حرکت تاریخی را گزارش کردهکردند س می
یک از این به مثابه و در حکم پیشرفت و هیچ گزارشی تاریخی - 3 چرخشی و نیزفرآیندي 

اطالعات تاریخی بیان  هاي کامل و و متکی بر بررسی  انواع سه گانه حرکت با روش علمی
  ).1390:266 ،زیبایی خردادنشده است (

شاید نخستین سخن صریح  تطورات فکري و تغییرات نگرشی راجع به پیشرفت: )ج
گوید: به  از گزنفون آمده باشد که می باره در پایان عصر باستان در بیت مشهوريایندر 
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گونه نیست که از همان آغاز آدمیان همه چیز را آشکار کرده باشند بلکه آنان به مرور  این
رواج این اصطالح با  هاي ترقی را کشف کردند. زمان بر اثر جست و جوي و تالش شیوه

در فرهنگ علوم اجتماعی رایج شد ایجاد  18اي که در قرن نعتیو صهاي فنی  دگرگونی
ولی تاریخی از ترقیات جد" :لیف خویش راأت 1متفکري بنام کندرسه 1794گردید در سال 

ترقی را  3المارك و 2شناس داروینگذاري کرده بعد از او دو اندیشمند زیستنام "فکر انسان
مطرح  4ه تکامل در مقابله با نظریه فیکسیسمدر تکامل موجودات زنده کاوش کرده و نظری

گردید. در این تئوري تکامل و به بیان این مقاله پیشرفت یک پروسه تاریخی دانسته شد 
از آغاز پیدایی جهان پیگیري کرده  5که پیوستگی و امتداد آن را متفکر دیگري بنام الپالس

وم ترقی و پیشرفت گرایش و است. در ادامه سیر پیشرفت، و شکوفایی بعد اندیشگی و مفه
شناسی ترقی که در مقابل و برابر شناسی با عنوان جامعهاي خاص در علم جامعهحتی رشته

گذاران این گرایش ) شکل گرفت از جمله بنیانشناسی نظم (آنچه موجود استجامعه
   .کرداشاره  8و مارکس 7و کندرسه و سپس به پرودون 6توان در ابتداء از منتسکیو می  علمی

دیدگاه اعتقادي و نظر پیروان ادیان راجع به  :نگرش دینی مرتبط با پیشرفت )د
و چه بسا خود اعتقاد بر حق  اندگونه گزارش ننمودهپیشرفت را مورخان تاریخ ادیان یک

دانستن و انحصار حقانیت یک مکتب دینی پیروان آن را نسبت به دیگران در فهم اندیشه 
اولین احساس در بحث " راهنما نبوده است اگوست کنت:ترقی و پیشرفت یکسان 

گزینی و شکوفایی و ظهور پیشرفت انسان را به مسیحیت نسبت داده و این که برتري
که شریعت موسی (ع) چیزي نیست جز آن تر دیدن شریعت حضرت عیسی (ع) بر عالی

لی نماید و ه صالح قبتر را جایگزین نظری اي است که نظریه صالح مقدمه بیان عقیده
انگارانه  انگاري اندیشه فیلسوفانی مثل سقراط، افالطون و سپس ارسطو و بیان غایت غایت

گردد و تئوري پیشرفت و ترقی در دوران  گرایی که در ادیان مطرح می مکافات و پاداش
راستا و به اصطالح در طول هم در عرصه همان  صر به نظر بعضی متفکران اموري هممعا

                                                 
1 Condorcet 
2 Darwin 
3 Lamark 
4 Fixism 
5 Laplas 
6 Montesquieu 
7 Perodon 
8 Marx 
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، ورانه از اندیشه ترقی و پیشرفت است (زیبایی و حتی تطور کاربردي و بهره  سیر مفهومی
1390:247(.  

هاي از  هاي آن و برداشت را گنجایش بحث گسترده راجع پیشرفت و دامنه هاین مقال
آن در ادیان نیست و نیز مجال آن نیست که به این مطلب نیز پرداخته شود که آیا اندیشه 

اند در اینجا ان پذیرا شده و یا برعکس ایستایی و جمود را روا داشتهپیشرفت را پیروان ادی
هاي  اي گذر کرده و به این امر مهم یعنی آموزهتنها براي توجه دادن به نقش ادیان با اشاره

ها و عصرها و این که داراي نظري خاص راجع به  ها در طول قرن دینی در زندگی انسان
ي دیگر با اشاراتی که در یکی چند صفحه پیش به نقش پیشرفت داشته بسنده شد. از سو

و حسن عاقبت و تمامیت  "فالح "و  "یابیکمال"اسالم و تئوري آن در رابطه با کمال و 
توان از  ید آن را میؤتوان با زبان قاطع و سخن جدي که م ها شد می بخشی به دیدگاه

ها در  ترین آموزهم داراي جامعن نظریه که اسالطریق آیات و روایات نیز جستجو کرد بر ای
  باشد استدالل کرد.  بحث پیشرفت می

ه در دوران پس از رنساس به آن همان متفکرانی ک  پیشرفت و تطورات مفهومی )ه
مند کردن فکري اندیشه پیشرفت پرداختند در برداشت و فهم از این سازي و نظامتئوري

صطالح حیثیتی از این بحث ه و به ااصطالح نظر واحدي ندارند بلکه هر کدام به جنب
بسط همکاري آن هم  نی در جهتنساپیشرفت را رشد جامعه ا ،1اند. دورکهیمپرداخته

  .شناسد کند می یافته که به سوي آزادي، برابري و برادري سیر میهمکاري سازمان
طبقه را خواند مارکس جامعه بی پیشرفت را تحقق کامل عدالت اجتماعی می، پرودون

  شناسد.  ها (و در نتیجه پیشرفت) می بین برنده همه محدودیت از
در بحث توسعه معتقد است که توسعه به صورت خط مستقیم و با  ،2ورکالس اي

باشد. سابقه واژه  سرعتی یکنواخت سیر ننموده بلکه حرکتی نامنظم و گاه پر پیچ و تاب می
هایی که از آن در سخن  برداشتها و ملل و ادیان و  پیشرفت و پیشینه آن در بین تمدن

اندیشمندان شد همه داللت بر آن دارند که نباید از این مفهوم انتظار یک معنی واحد و 
هاي متفاوت هم آن است که این مفهوم داراي جایگاه  یک دست داشت راز این برداشت

ت اي و از نظر ریشه چند تبارگی دارد گاه اندیشمندان در تعریف آن به سمبین رشته
اي اند در دورهشناسی تمایل پیدا کرده و زمانی به معناي فلسفی گرایش داشتهجامعه
اند پردازي وارد شدهاي کاربردي و اجرایی مورد نظرشان گشته و گاه به ورطه نظریهحیطه

                                                 
1 Durkhiem 
2 Werclase-e 
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ال محوري ؤست که فرضیه خود را آزمون و به ساین مقاله بر آن ا ).1390:248، (زیبایی
دالت و توسعه است پاسخ دهد در همین جا با این واژه ممارست الزم را خود که نوع ربط ع

  دهد. اي براي همان مطلب قرار می انجام و بیان آن را مقدمه
  

  مطلب دوم
عدالت و پیشرفت، فرضیه تحقیق، همراهی و عدم تعارص نهایت و کار مساوي داشتن 

اعی بود در بحثی جدلی و نتیجه همسان گرفتن دو مفهوم و ارزش عدالت و توسعه اجتم
عدالت دست و پاي " :نیز در این موضوع استماع کرد که توان این مطالب را حتی می

توان مصرف کارهاي نو و توسعه جامعه انجام  پیشرفت یا توسعه را بسته و منابعی را که می
توسعه ارائه شد دقت شود و آن نماید اما اگر در بیانی که از  داد صرف عموم جامعه می

که توسعه یعنی گذر از وضع فرودین به وضع فرازین، آن وقت این وضع فرازین این
رسد که بحث جدلی که شد  بایستی براي همه جامعه و همه اقشار باشد و به نظر می می

باشد آري نوآوري  ناشی از همان خلط و عدم شفافیت بین دو مفهوم پیشرفت و نوآوري می
است بوسیله یک نفر با گروه اندکی حاصل گردد که مستلزم پیشرفتی هم هست ممکن 

تواند به مقدار ظرفیت و قدرت  کس می ولی پیشرفت با قید اجتماعی آن امري است که هر
 .خود در تحقق آن مشارکت داشته باشد

و حتی  ؛هاي زیادي را در پی دارد ها و تضاد ها و بحران پیشرفت بدون عدالت مصیبت
طور معمول قبل از هر تحول ناگهانی و شدید چه به ه ضد خودش تبدیل گشته چنانب

عدالتی راي عدالت و احساس مزمن بییعنی انقالب در جامعه با موارد متعددي از عدم اج
در  هاي شدید به انقالبات گردد سرکشی و کشش أافراد روبرو هستیم این احساس مبددر 

  ).1390:25، یباییساز شد (زها زمینه عدالتیانقالب فرانسه تراکم همین بی
  

  ربط بین عدالت و پیشرفت
   :هاي زیر را ترسیم کرد توان براي ارتباط بین عدالت و پیشرفت صورت می
   .معیار و نسخه پیشرفت عدالت باشد )الف
  .عنوان علت و یا محرك آن گرددپیشرفت ایجاد شده و حرکت یافته از عدالت به )ب
  خاطر عدالت باشد.  تداوم و استمرار توسعه و پیشرفت به )ج
   .رود عدالت باشد هدف و غایبی که از پیشرفت انتظار می )د
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پیشرفت و عدالت در حکم و به مثابه دو روي یک سکه و دو نماي یک حقیقت  )ه
هاي فلسفی اگر بین دو چیز ارتباط علی و معلولی  در بحث .)1388 :80- 96،باشند (اصغري

یا صوري و همچنین ایجادگري یعنی فاعلی و باالخره  تواند علت مادي، برقرار باشد علت می
ها اموري  ها اگر آن پدیده غایی معلول یعنی پدیده باشد و در بحث تداوم و استمرار پدیده

طلبند در  و به اصطالح نو به نو شدنی باشند براي هر زمان و هر نو شدنی علت می  انصرامی
اي  توسعه و عدالت شد گذشت که به گونه هاي قبل با تبیینی که از بحث ذکر شده در سطر

ل و تا حد محال کار مشاین دو یعنی عدالت و پیشرفت با هم همراه و هم سویند که بسی
خر و یا سبب شده (مسبب) نامید. بناچار با چنین ؤاست که بتوان آن دو راه مقدم و م

ال ؤو به سگردد  یید میأحکم و به مثابه هم بودن آن دو ت تحلیلی فرضیه تحقیق در
شود که با توجه به جامع نگري نسبت به دو مفهوم عدالت و  گونه پاسخ داده میپژوهش این

ترین بیان ربط بین عدالت و توسعه اجتماعی همان عه، بهترین پاسخ و گستردهتوس
  همراهی و در حکم هم بودن و کارآیی یکسان داشتن عدالت و توسعه اجتماعی است.

هاي  توان با بررسی می توان آن را شاخص محور توصیف کرد: یاز دیدگاه دیگري که م
هاي عدالت اجتماعی و پیشرفت به بحث پرداخت در یک نگرش جامع راجع به  شاخصه

یافته با مدیریت مطلوب که توسعه اجتماعی آن فت در بعد اجتماعی و جامعه توسعهپیشر
  بارتند از:ها ع توان توسعه سیاسی خواند. بعضی از این شاخصه را می

   .هاي دولتی نسبت به نظام و دستگاه  میزان رضایت و اعتماد عمومی )الف
   .باال بودن میزان احساس آزادي و عزت و استقالل )ب
   .باال بودن میزان امید و خودباوري در مردم به ویژه جوانان )ج
   .باال بودن احساس وجود امنیت در کشور در میان مردم )د
   .مشارکت عمومی باال بودن سطح )ه
   .هاي مدیریتی ساالري و انتخاب مناسب افراد در جایگاهباال بودن میزان شایسته )و
(غالمی،  گرایی در بین مردم و مدیراناعتماد و اتکاي کامل به قانون و قانون )ز

1390:47.(  
هاي عدالت اجتماعی و  توان از بین شاخصه سنجی بین عدالت و پیشرفت میدر نسبت

   .ها تکیه کرد فت روي دو شاخصه مهم و محوري حساب باز کرده و بر آنپیشر
الی ؤبرخورداري همه افراد جامعه از مواهب و مزایاي اجتماعی، که در این مورد س - 1

 گردد. آیا امکان برخورداري همگان از مواهب و مزایاي اجتماعی وجود دارد؟ یا مطرح می
د گفت با نگاهی حداقلی همگان باید از حداقلی از که چنین امکانی نیست؟ در پاسخ بایاین
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ها  چه این حداقل مواهب اجتماعی و مزایا برخوردار باشند و بنابراین در مراحل پیشرفت هر
   .یابد رو به باالتر و بیشتر شوند درجه عادالتر بودن و نیز پیشرفتگی باالتر و افزایش می

ان در رقابت و مشارکت است هاي یکس عدالت اجتماعی برخورداري از فرصت - 2
معه بر اساس دهنده آن جاشرایطی گردد که همه افراد تشکیل جامعه باید داراي

باشند دولت  ،ند به آن برسنداي خود قادر به پیگیري آنچه مایله منديها و عالقه توانمندي
شکوفا و یا  "قوه به فعلیت در آوردن"هاي یکسان براي همه براي به اصطالح از  باید فرصت

با توجه دو  ).1390:27، هاي مشروع و قانونی خود داشته باشد (میراحمدي کردن خواسته
 "غیر عادالنه"و یا برعکس پیشرفت  "عادالنه"شاخص مهم ذکر شده پیشرفت با دو وصف 

  گردد.  بیان می
بدیهی است پیشرفت مورد نظر و توسعه مطلوب آن است که در دامنه عدالت و 

  به مثابه و در حکم آن باشد.  چنانچه گفته شد
  

  گیريبندي و نتیجهجمع
است که صحت گزاره عدالت حداقل آنچه را صفحات قبل در بیان آن کوشا بوده این 

، را نفی کرده و به ارتباط این دو و درستی اندیشه ارتباط و همراهی آن دو اقدام یا توسعه
ل با دقت بیشتر به این دیدگاه که کدر  هم بپردازد و کند سپس به بیان تعامل این دو با

ییدگر هم دانست برسد. آنچه این صفحات را أتوان این دو مفهوم را کامل همپوشان و ت می
هایی است که در توصیف عدالت از  باشد رهنمود تزیین نموده و پایانی نیکو براي آن می

ون عدالت و گحضرت علی (ع) نقل شده است آن حضرت در بیانات مختلفی به ابعاد گونا
راستایی بین ترین تعریف و بیانی که در همترین و جامعشاید مهم .اندکاربرد آن نظر داشته

 30بیاناتی است که حضرت علی (ع) در حکمت شماره  ،عدالت و توسعه اشاره دارد
شود و در پاسخ علی  ال میؤالبالغه دارند. پس از آن که از ایشان در رابطه با ایمان س نهج
عدل  ایمان را متکی بر چهار شاخه یا به بیان دیگر داراي چهار شاخصه صبر و یقین و(ع) 

ها در توضیح سومین شاخصه  گاه در توضیح این شاخصهکنند پس آن و جهاد معرفی می
  عمیق و حکم و داوري شکوفا و نورانی و حلمی  دقیق، و علمی  عدل آن را مبتنی بر فهمی

هاي عدل مطالب دقیقی  و سپس در توضیح این شاخصه 1کنند دار معرفی مینافذ و ریشه
ري در ابعاد زندگی و نگا چنین ابعادي گام اول عدالت ژرفشود که ب دارند که نتیجه آن می

                                                 
  العدل منها علی اربع شعب علی غائض الفهم و غور العلم و زهره الحکم و رساخه الحلم 1



  219عدالت و توسعه اجتماعی 

یابی در درك روابط هستی گام سوم تحکیم و داوري منطقی و پویا و گام گام دوم عمق
با این جایگاه رفیع عدالت، توسعه حاصل  چهارم استواري در نامالیمات و بردباري، است آیا

به تحقیق توسعه در پناه " دانند: در جایگاهی اصل توسعه را مبتنی بر عدل می گردد. نمی
 2ها درگرو عدالت است ها و موهبت وريو یا دو چندان شدن بهره 1گیرد عدالت صورت می

تمایه الفت و وحدت در سخن گرانبار دیگري رفع منازعات و ایجاد توافق همگانی که دس
شمارند. انصاف  اجتماعی است را مبتنی بر انصاف که در اینجا مترادف با عدالت است می

انصاف  :و یا اینکه ،3کند کننده اختالفات بوده و ایجاد ائتالف و هماهنگی میبراندازه و رفع
ونی دهنده در، و با این که عدالت پیوند4نماید ها الفت و عالقه ایجاد می بین قلب

طور عمده فردي و در اخالق و آداب و اگر گفته شود که این مطالب به 5هاست انسان
گی خاصی به این مفهوم ت دیگر از آن حضرت تعمیم و گستردشخصی کاربرد دارد بیانا

و نیز بیان دو  ؛6هاست در عدالت سپر (عامل محافظت) دولت: فرمایند آنجا که می ؛بخشد می
عامل  در عرصه فرهنگی علی (ع): 7ها عادالنه بودن آنان است ر نظامعامل پایداري و استمرا

عامل اصالح که خود  .8دانند وحدت اجتماعی را عدالت و این مورد را هسته اصلی ایمان می
عبارت دیگر ایستایی و جمود از پیشرفت و توسعه آن بوده و به اصالح در جامعه نمادي

گردد را حضرت علی (ع) در سایه عدالت  بدل میجامعه با اصالح، به توسعه و پیشرفت م
 و یا این عبارت 9توان اصالح کرد دانند توده مردم و جامعه را جز از طریق عدالت نمی می

و اگر در توسعه، رشد محوري و عمران  10گردد که: امور اهل زمین جز با عدالت اصالح نمی
ها همانند عدالت  زندگی کشوری و سانآبادافرمایند هیچ جزیی در  و آبادي مالك است می

ها و باالتر روح قوانین این بیانات  و در بحث اداره جامعه پیشرو و کارآمدي حکومت 11نیست

                                                 
  ان فی العدل سعه 1
  بالعدل تتضاعف البرکات 2
  الخالف و یوجب االئتالف االنصاف یرفع ٣
  االنصاف یولف القلوب 4
  العدل مالوف 5
  فی العدل جنه الدول 6
  فی العدل ثبات الدول 7
  العدل راس االیمان و جماع االنسان 8
  الرعیه التصلحها اال العدل 9

  العدل یصلح البریه 10
  ما عمرت البلدان بمثل العدل 11
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شکوه و زیبایی اداره و  و 1را دارند: بهترین نوع اداره و سیاست حاکم بر جامعه عدالت است
 3ستمحک و مبناي سیاست صحیح عدالت ا و یا 2سیاست عدالت در حاکمیت است

  ).3، 2، 1، جلد 1360:216، خوانساري؛ 1380: 29- 33، (جمعی از نویسندگان
توان  هاي دقیق در بحث عدالت به جد و تحقیق می با توجه و دقت در این بن مایه

تواند غیر از این آثار نورانی  گرا میورزان پیشرفتگرایان و اندیشهال کرد آیا هدف توسعهؤس
جویانه به همین یکی دو بخش گرا و تحلیلی حقا دیدگاهی انصافو حقایق عالی باشد اگر ب

هاي حضرت علی (ع) که خود به  که از سنت آن هم اندیشه  گیري و مواد خامینتیجه
اي شهید راه عدالت خویش شد آن رابطه عمیق و وسعت ارتباط بین توسعه و عدالت  گونه

گرا اثبات  و یا برعکس توسعه عدالت کم توسعهروشن گشته و ادعاي عدالت به مثابه و در ح
گردد که این دو ارزش و یا دو  شود و ثابت می گشته و دوگانه عدالت یا توسعه نفی می

  راستا هستند. هم طلب نه تنها تعارضی ندارند بلکه کامالً خواسته متعالی انسان کمال
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  خیر السیاسات العدل 1
  فی اآلمره جمال السیاسه العدل 2
  مالك السیاسه العدل 3
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 :فهرست منابع
اهللا  تانتشارات مکتبه آی ،ابراهیم مذکور رجمهت ،الشفاء االلهیات ).1404( ابن سینا

  .قم ،مرعشی
  .کتاب قم ،بوستان ،عدالت اجتماعی). 1393( اصغرعلی ،دياحم

سازمان انتشارات و آموزش اتقالب  ،ترجمه حمید عنایت ،سیاست ).1371( ارسطو
  .تهران ،اپ دوم، چ اسالمی

، طرح نو ،حسن لطفیترجمه محمد ،مابعد الطبیعه (متافیزیک) ).1371( ارسطو
  .تهران

  .تهران ،حسن لطفی، طرح نوترجمه محمد ،اخالق نیکو با خوش ).1378( ارسطو
  .تهران ،انتشارات اطالعات ،عدالت به مثابه قاعده ).1388( سید محمد ،اصغري
انتشارات اطالعات  ،عدالت و عقالنیت در فقه و حقوق ).1388( سید محمد ،اصغري

 .تهران
و فرهنگی   شرکت انتشارات علمی ،ترجمه فؤاد روحانی ،جمهور). 1381(افالطون 

  .تهران ،چاپ هشتم
 ،حسن لطفی و رضا کاویانی، خوارزمیترجمه محمد ،دوره آثار ).1381( افالطون

 .تهران
نقش دولت در توسعه عدالت "). 1389( بداد ،زادهالدین و عباسزین ،امینی سابق

  .سال اول ،فصلنامه مدیریت دولتی، "اجتماعی
  .قم ،اولاپ چ ،کتاب بوستان ،عدالت در اسالم ).1398( ابراهیم ،امینی

مین سال میالد  انتشارات کنگره دویست ،کتاب العداله ).1415( شیخ مرتضی ،انصاري
  .قم ،شیخ انصاري
  .تهران ،چاپ اول ،تشارات سخن، انآموزفرهنگ دانش ).1384(حسن ، انوري

گذاري محمودي از منظر ثیر سیاستأت" ).1398( تاجملک ،عطري و خسروي ،برزنجه
فصلنامه مطالعات  ،")استان کردستان :مطالعه موردي(عه اجتماعی سیاسی رفاه بر توس

  .سیاسی
ترجمه محمد  ،شرح غررالحکم و دررالکلم ).1366( عبدالرحمان ، بن محمد تمیمی

چاپ انتشارات دانشگاه  ،جلدي 7دوره  ،الدین حسین ارمويتحقیق میر جالل ،خوانساري
             .تهران ،تهران، چاپ چهارم

  .تهران ،چاپ اول ،نشر نی ،ترجمه احمد عزیزي ،اندیشه عدالت ).1391(مار آ ،تیاسن
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انتشارات امام محمد  ،عدالت آزادي در نگاه امام علی). 1380( جمعی از نویسندگان
  .مشهد ،باقر

روش تحقیق انتشارات سازمان مطالعه و توزین کتب  ).1395(محمدرضا  ،نیاحافظ
  .تهران، چاپ سوم ،ها درسی دانشگاه
  .قم ،دلیل ما چاپ هفتم ،جلد 12 ،الحیات). 1385(محمدرضا  ،حکیمی
 ،سسه فرهنگی طه و انتشارات سمتؤم ،منطق کاربردي ).1384(اصغر علی ،خندان

  .قم ،چاپ سوم
  .قم ،چاپ هفدهم ،بوستان کتاب ،مطالعات ).1399(اصغر علی ،خندان

چاپ ، سسه انتشارات آگاهؤم ،2و  1 لدج ،منطق صدري ).1362(محمد  ،خوانساري
  .تهران ،سوم

  .هرانت ،شوراي عالی فرهنگ و هنر ،فلسفه مدتی فارابی ).1354(رضا  ،داوري
  .تهران ،انتشارات سخن ،نیافتگیخرد سیاسی در زمان توسعه ).1394(رضا  ،داوري
  .چاپ پنجم ،انتشارات امیرکبیر ،امثال و حکم ).1361( اکبرعلی ،دهخدا
  .تهران ،چاپ دوم ،انتشارات دانشگاه تهران ،نامهلغت ).1373( اکبرعلی ،دهخدا

 ،انتشارات ققنوس ،ترجمه عرفان ثابتی ،صافعدالت به مثابه ان ).1388( جان ،راولز
  .تهران ،چاپ سوم
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  ،دانشنامه امام علی ).1380(اکبر و همکاران علی ،رشاد

  .تهران ،چاپ اول ،اسالمی
مطالعه عدالت اجتماعی در برنامه توسعه از نگاهی " ).1391( حسینمحمد ،رضایی

  .3شماره  ،20سال  ،دو فصلنامه مدیریت اسالمی ،"نو
  .تهران ،چاپ هفتم ،انتشار  شرکت سهامی ،توسعه و تضاد ).1387(فرامرز  ،پوررفیع

مطالعات اقتصادي ، محورنظري بر اندیشه توسعه عدالت ).تابی(مهدي  ،زریباف
  .وزارت اقتصاد ،اسالمی

   .78ره شما ،ماهنامه همشهري ،"پیشرفت به مثابه عدالت" ).1390( حسن ،زیبایی
چاپ  ،انتشارات امیرکبیر ،فرهنگ علوم فلسفی و کالمی ).1375( سید جعفر ،سجادي

  .تهران ،اول
گرایان و نقد لیبرال، جمعی مترجمان  جامعه ).1385(استیفن مانهال  و آرام ،سویفت

  .تهران ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی



  223عدالت و توسعه اجتماعی 

انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و  ،فقه سیاسی شیعه ).1388( سید کاظم ،سید باقري
              .تهران ،یاندیشه اسالم
ترجمه و تحریر تجریراالعتقاد خواجه نصیرالدین  ).1398( میرزا ابوالحسن، شعرانی

  .تهران ،چاپ دوم ، انتشارات کتابفروشی اسالمی ،طوسی
  .تهران ،انتشارات کتابفروشی اسالمیه ،نثر طوبی تا).(بی میرزا ابوالحسن ،شعرانی

الطباغه   سسه االعلمیؤم ،المیزان فی تفسیرالقرآن ).1427(محمدحسین  ،اییطباطب            
  .بیروت ،چاپ اول ،و النشر

رابطه بین رویکردهاي عدالت " ).1384( محسن ،رورپسید حمیدرضا و گل ،عریضی
  .16شماره  ،سال چهارم ،فصلنامه رفاه اجتماعی، "هاي برابري سیاسی لفهؤم اجتماعی با
  .78شماره  ،ماهنامه همشهري ،عدالت  نظریه اسالمی). 1390( رضا ،غالمی

  .تهران ،نور انتشارات دانشگاه پیام ،اوم ،طقمن ،احد تا).(بی فرامرز ،قراملکی
 .قرآن کریم نهج البالغه
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Abstract: 
 

The pages written under the title of Justice and Social Development 
have been motivated and aimed at evaluating the two issues of 
development and progress on the one hand and justice on the other hand 
to investigat the relations between both sides. Both are necessary for the 
society and the path of social life is treated in the context of both. The 
research hypothesis has been that there is no separation between social 
development and justice; neither from the epistemological and cognitive 
point of view; nor from the executive point of view. And the research 
question is said to be so-called low and bag of thise interaction. As a 
result; in the end; it answered and came to the conclusion that with any 
rational definition of justice and also withinsight and search for 
development there is an Interconnected between these two important 
things witch the result of their interaction is raiseing from a down point 
to a high point And finally this article suggest that justice and 
development or vice versa development and justice are considered in the 
same direction and justice as development so as It is  theorized of justice 
itself and it is suggested to considerd justice as fairness and equity. 
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