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چکیده
به درسـتی  مسـئله ای  گـر  ا اسـت.  مسـئله  سـاختاردهی  خط مشـی،  تحلیـل  در  گام  پایه ای تریـن 
صورت بنـدی نشـود، راه حـل درسـتی نیـز نخواهـد داشـت. شـناخت نادرسـت از موقعیـت مسـئله 
اجتماعـی یـا اهمـال در شـناخت آن از جملـه در حـوزه عدالـت، در بهتریـن حالـت منجـر بـه تولیـد 
راه حـل خـوب بـرای مسـئله ای نادرسـت خواهد شـد؛ از ایـن رو تحلیل خوب از موقعیت مسـئله های 
عدالـت، بـرای تولیـد راهـکار درسـت ضـروری اسـت.  به دلیـل فقـدان ابزارهـای تحلیلـی در حـوزه 
مسـئله  موقعیـت  تحلیـل  الگوریتـم  طراحـی  دنبـال  بـه  مقالـه  ایـن  عدالـت،  اقامـه  و  تصمیم گیـری 
کار از مسـیر اسـتخراج  گام بـه گام موقعیـت مسـئله عدالـت اسـت. ایـن  به عنـوان ابـزاری در تحلیـل 
عناصـر و ابعـاد تحلیلـی از مطالعـات عدالـت به ویـژه نظریه هـای مطـرح عدالـت صـورت می گیـرد. 
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گاهـِی  کار، خودآ موضـع خـود را نسـبت بـه عناصـر هر یـک از ایـن ابعـاد مشـخص می سـازند. ایـن 
از  اسـتفاده  بـا  می بـرد.  بـاال  مداخلـه  مختصـات  بـه  نسـبت  را  خط مشـی گذار  و  تصمیم گیرنـده 
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مقدمه

عدالت همواره یکی از ارزش های اجتماعی جوامع بشـری بوده و با شـاخص آن افراد، موقعیت ها، 
کـه  چالش هایـی  مهم تریـن  از  یکـی  و   از ایـن ر گرفته انـد؛  قـرار  یابـی  ارز مـورد  وغیـره  حکومت هـا 
اصـالح  و  جامعـه  افـراد  بـا  عادالنـه  برخـورد  عدالـت،  اقامـه  بوده انـد،  مواجـه  آن  بـا  حکومت هـا 
ابزارهایـی  نیازمنـد  چالش هـا،  ایـن  بـه  پاسـخ  بـرای  اسـت.حکومت ها  بـوده  ناعادالنـه  وضعیـت 
کننـد.  در طـول تاریـخ، مباحـث و مطالعـات  بودنـد تـا مسـائل و موقعیت هـای مختلـف را تحلیـل 
گسـترۀ ایـن مباحـث ناظـر بـه مفهـوم عدالـت، رابطـۀ آن  فراوانـی دربـارۀ عدالـت مطـرح شـده اسـت. 
بـا سـایر مفاهیـم و علـوم )در حـوزه چیسـتی(، غایت شناسـی، آثـار و ارزش شناسـی عدالت )در حوزه 
گذشـته، شـناخت وضـع موجـود و تجویزهـا )در حـوزه چگونگـی( بـوده اسـت.  چرایـی( و تجـارب 
بـر شـاخص های  ناظـر  بیشـتر  در عین حـال، مطالعـات شـناخت وضـع موجـود در حـوزه چگونگـی 
مباحـث  از  امـا دسـته ای   ،)319-331  :1394 همـکاران،  و  )پیغامـی  اسـت  انجـام شـده  عدالـت 
کـه جایـگاه خالـی آن هـا در شـناخت وضـع موجـود به شـدت احسـاس می شـود، ابزارهـای تحلیـل 

بـه مسـئله2 هسـتند.  موقعیـت1 و سـاختاردهی 
آنچـه در حـوزه مباحـث عدالت پژوهـی مغفـول مانـده، ارائـه ابزارهـای جامـع بـرای تحلیـل مسـائل 
ابزارهـای تحلیـل در عدالـت  بـر  ایـن مقالـه  از منظـر عدالـت اسـت. تمرکـز  و موقعیت هـای مختلـف 
کـه خط مشـی گذاران معمـواًل  بـدان جهـت اسـت  ابزارهـای تحلیـل مسـئله  توزیعـی اسـت3. اهمیـت 
به  دلیـل شـناخت نادرسـت موقعیـت مسـئله، راه حل هـای خوبـی را بـرای مسـائل غلـط طراحـی و اجـرا 
کیـد بیـش از انـدازه بـر حـل مسـئله،  می کننـد و دچـار خطـای نـوع سـوم4 در تصمیم گیـری می شـوند. تأ
تصمیم گیـران و تصمیم سـازان را از توجـه بـه شـناخت درسـت و سـاختاردهی مناسـب مسـئله غافـل 
کـرده اسـت )دان5، 2012: 67(. به طـور مثـال می تـوان شـلوغی خـط یـک مترو تهران )جنوب به شـمال 
کار از پاییـن شـهر بـرای  در صبـح و شـمال بـه جنـوب در عصـر( را در قالـب شـکاف طبقاتـی )نیـروی 

1. Situation Analysis Tools 
2. Problem Structuring 
که نویسندگان  3. این انتخاب به جهت عینی تر بودن و قابل فهم  تر بودن حوزۀ عدالت توزیعی است. البته در ادامه بیان می شود 

معتقدند همه شاخه های عدالت اجتماعی را می توان به عدالت توزیعی تحویل داد. 
4. خطای نوع سوم )Errors of Third Kind( یعنی ارائه راه حل درست برای مسئله غلط به علت شناخت غلط از مسئله. 
ازآنجا که مسائل در هم تنیده هستند و هریک در عین عدم یکسانی با مسئله دیگر، ذیل یک سیستم قرار دارند، پس برای حل یک 
که ممکن  با پیامدهای پیش بینی نشده مواجهیم  مسئله باید ریسک تولید راه حل خوب برای مسئله غلط را پذیرفت؛ ازاین رو 

کنیم. برای مطالعه بیشتر، ن.گ: دان، 2012، فصل سوم.  است برای پرسش غلط، راه حل درست پیدا 
5. Dunn
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کـرد.  کمبـود وسـایل حمل و نقـل عمومـی یـا ترافیـک خیابان هـا تعریـف  کنان شـمال شـهر( یـا  کار سـا
کـه هـر صورت بنـدی، راهکارهـای خـاص و متفـاوت خـود را خواهـد داشـت.در ایـن  طبیعـی اسـت 
مقالـه قصـد داریـم بـا بهره گیـری از مباحـث و نظریه هـای مطرح شـده در زمینه عدالت، بـه ابزاری برای 
گامی برای حل مسـائل  تحلیـل مسـئله و موقعیت هـای عدالـت دسـت یابیم تـا با بهره گیری از آن بتوان 
پژوهـش حاضـر،  نـوآوری  بلکـه  اسـت  نشـده  ابـداع  الگوریتـم، عنصـری  ایـن  برداشـت. در  عدالـت 
حاصـل اسـتخراج بیشـترین عناصـر موجـود در نظریه هـا و مطالعـات موجـود عدالـت1 و نیـز طبقه بندی 
کاربردی مواجه خواهیم بود.اسـتخراج بیشـترین  تحلیلـی آن هـا خواهـد بود.در این مقاله، با پژوهشـی 
عناصـر، در قالـب برگـزاری چندیـن جلسـۀ نقـد و نظـر بـا حضور برخـی نخبگان عرصـه عدالت پژوهی 
کنون  گرفـت. بایـد توجه داشـت دربارۀ طراحی ابزارهـای تحلیل موقعیـت عدالت، تا مـورد تأییـد قـرار 
بـه نظریه هـای عدالـت اشـاره  پژوهشـی در فارسـی و انگلیسـی یافـت نشـده اسـت و صرفـًا می تـوان 
کرده انـد. در بخـش سـوم بـه ایـن مـوارد اشـاره می شـود.  کنـده ای را طـرح  کـه معیارهـای پرا داشـت 
در ابتـدای مقالـه ابعـاد و زوایـای الگوریتـم تحلیـل موقعیـت مسـئله معرفـی می شـود. سـپس به صـورت 
گوشـه هایی از پیشـینۀ نظـری الگوریتـم تحلیـل موقعیـت مسـئله اشـاره خواهـد شـد و در  مختصـر، بـه 

کار بـا الگوریتـم، مثالـی بـرای آشـنایی بیشـتر ارائـه می شـود.  ادامـه ضمـن بیـان روش 

معرفی الگوریتم تحلیل موقعیت مسئله

کـه بتواننـد ابعـاد  یکـی از ابزارهـای تحلیـل در نـگاه مسـئله محور2 اسـتفاده از الگوریتم هایـی اسـت 
گاهی برسـانند. در حقیقت لزومی  کرده و از جوانب مسـئله به تصمیم گیرنده آ مسـئله ای را موشـکافی 
ابعـاد  بـا شـناخت همـه  کنـد بلکـه  را پیچیـده  بـرای حـل یـک مسـئله آن  کـه تصمیم گیرنـده  نـدارد 
کـرده و تصمیـم می گیرد. نگاه مسـئله محور، ناظر به تحلیل مسـائلی  گاهانـه قضـاوت  محتمـل و مؤثـر، آ

که ابعاد الگوریتم تشریح می شوند، برای تک تک این عناصر، مطالعات یا مآخذ اصلی آورده می شود تا خواننده  1. در بخش سوم 
مطلوبیت گرایان،  مارکسیسم،  قراردادگرایان،  مساوات گرایان،  نظریه های  کند.  رجوع  آن ها  به  بیشتر  مطالعۀ  برای  بتواند  محترم 
عدالت محلی، نوزیک، هایک وغیره از جمله نظریه های مورد استفاده در این پژوهش هستند. ایدۀ اصلی این مقاله و عناصر 
کتاب »گفتارهایی در عدالت اجتماعی« به چاپ رسیده است. در این  که در قالب  برداشت شده، برگرفته از جلسه هایی است 
که خوانندگان را به  کتاب برای جمع آوری و شمارش بیشترین مسائِل حوزه عدالت پژوهی و عدالت اجتماعی تالش شده است 
مطالعۀ آن دعوت می کنیم. همچنین در قالب چندین جلسه نقد و نظر با حضور برخی نخبگان عرصه عدالت پژوهی، جامعیت 

گذاشته شده و اعتبار آن تأیید شد. در عین حال، به دلیل استقرایی بودن احصا، امکان اصالح وجود دارد.  این عناصر به آزمون 
امام صادق؟ع؟.  انتشارات دانشگاه  و  مرکز رشد  گفتارهایی در عدالت اجتماعی. نشر  پیغامی. عادل و همکاران. )1395(. 

تهران: ج 1. 
2. Problem Oriented 
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گیـرد؛ بنابرایـن شـناخت موقعیـت مسـئله و طراحـی  کـه بایـد بـرای حـل آن هـا مداخلـه صـورت  اسـت 
کـه  مداخلـه در آن موضوعیـت پیـدا می کنـد. تصمیم گیـران همـواره بـا موقعیت هایـی مواجـه می شـوند 
کننـد.  کـرده و بایـد مداخلـه ای بـرای تغییـر آن موقعیـت طراحـی و اجـرا  ک  آن هـا را نامطلـوب ادرا
کمـک بـه ایـن بازیگـران بـرای شـناخت بهتـر موقعیـت  الگوریتـم تحلیـل موقعیـت مسـئله، بـه دنبـال 

مسـئله و پایه گـذاری طراحـی راه حـل اسـت. 
در استفاده از این ابزار، توجه به چند نکته ضروری است:

کمک می کند؛ 1. الگوریتم، پاسخ یک مسئله نیست بلکه استفاده از آن، به یافتن پاسخ 
2. الگوریتم تالش می کند جامعیت داشـته باشـد؛ بنابراین تا حد امکان، عوامل مؤثر  بر مسـئله را 
به صـورت اسـتقرایی شناسـایی می کنـد، امـا در اسـتفاده از آن بایـد ضمـن توجـه بـه جامعیـت، عواملی 
کـه اولویـت بیشـتری دارنـد زیـرا تحلیـل برخـی عوامـل، در عیـن جامعیـت، اثـر  را مـورد تحلیـل قـرار داد 

ناچیـزی بـر تحلیل مسـئله دارد؛
3. اینکـه یـک مسـئله در الگوریتـم چگونـه تحلیـل می شـود تابـع نظـام بـاور تصمیم گیـران اسـت. 
کم بر مسـئله و تصمیم گیران، پاسـخ  الگوریتـم تنهـا قالبـی بـرای اندیشـیدن اسـت. دیـن و نظام بـاور حا
مسـائل الگوریتـم را تعییـن می کنـد. در واقـع، چـون مشـاهده و نظریـه در یـک هرمنوتیـک دوگانه بر هم 
مؤثـر هسـتند )مکولـی و دبرلـی و جانسـون1، 1389: 39( و الگوریتـم ابـزاری بـرای مشـاهدۀ موقعیـت 

اسـت، نظریه هـا، باورهـا و نگـرش تصمیم گیـران بـر نـوِع به کارگیـری الگوریتـم مؤثـر خواهـد بـود.2

خاستگاه نظری الگوریتم تحلیل موقعیت مسئله و جایگاه آن در میان سایر علوم

خاسـتگاه نظـری الگوریتـم تحلیـل موقعیـت مسـئله را می تـوان در حوزه هـای مختلفـی جسـت وجو و 
کـه از جملـه می تـوان بـه تحلیل خط مشـی3 در مطالعات خط مشـی و  نیز   روش شناسـی  کـرد  ریشـه یابی 
عدالت پژوهـی در فلسـفه و روش شناسـی علـوم اجتماعـی اشـاره داشـت. به منظـور ایجـاد محورهـای 
پژوهشی در ادامۀ موضوع مقاله، رابطۀ این حوزه ها با الگوریتم تحلیل به شکل خالصه طرح می شوند.

1. تحلیل خط مشی

که در اطراف رخ می داد، اما در جامعه  پیش از جامعه مدرن، علوم بر محور مسـائلی شـکل می گرفت 

1. McAuley, Duberley & Johnson
کید بر مبانی فلسفی در ابعاد الگوریتم نیز به همین جهت اشاره دارد.  2. تأ

3. Policy Analysis 
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کم کـم علـوم بـه رشـته های1 مختلـف تبدیـل شـدند. در عین حـال، مسـائل اجتماعـی و  علمـی مـدرن 
کـه به شـدت باهـم مرتبـط هسـتند و تفکیک ناپذیـر می نمایاننـد. علـوِم  انسـانی ابعـاد متفاوتـی دارنـد 
موضوع محـور و رشـته ای همـواره در پـی تفکیـک ابعـاد یـک مسـئله هسـتند. معمـواًل متخصصان یک 
رشـته، تحلیل هـای رشـته ای و پاره پـاره ارائـه می دهنـد امـا رویکـرد یکپارچـۀ مسـئله محور، هم زمـان از 
همه علوم و در امتداد هم اسـتفاده می کند )دان، 2012: 14(. موضوع محوری شـاید برای اطالع رسـانی 
اطـراف یـک موضـوع مفیـد باشـد امـا به عنـوان رویکـردی پژوهشـی نابـارور اسـت و بـه تولیـد علـم منجر 

نمی شـود )قراملکـی، 1383: 69-70(. 
از  آنجـا  کـه هـر مسـئله اجتماعـی، از زوایـای مختلفـی دارای تحلیل هـای متفاوتـی اسـت و اشـعار 
بـه تأثیـرات و آثـار مختلفـی دارد، به منظـور پرهیـز از پیامدهـای پیش بینی نشـده  و حتـی جبران ناپذیـر  
کم شـود. ایـن ناتوانی علوم موضوع محور  و رشـته ای  بایـد نوعـی جامع نگـری در پرداختـن به مسـئله حا
سـبب می شـود مطالعـات مسـئله محور  جایـگاه خـود را بازیابنـد. شـاید بتـوان یکـی از زمینه های تلفیق 
علوم انسـانی را توجه به مسـئله دانسـت. مطالعات میان رشـته ای بر  پژوهش مسـئله محور اسـتوار اسـت 
تـا شـیوه محور )شـاپیرو2، 2005: 99، بـه نقـل از رادشـلدرز3، 2013: 34( زیـرا مسـئله می توانـد رشـته ها را 
کننـد. هویـت رشـته  کاوی  گـرد آورد. رشـته ها می تواننـد از منظرهـای مختلفـی مسـئله را وا حـول خـود 
علمی به موضوع آن علم اسـت اما عنصر هویت سـاز در علوم اجتماعی، مسـئله اسـت. مسـئله می تواند 
کنـد و مطالعـات موضوعـی را به  محوریـت و یگانگـی تحلیل هـای علـوم موضوعـی و رشـته ای را ایجـاد 

خدمـت تحلیل مسـئله اجتماعـی درآورد. 
تحلیل خط مشـی به عنوان یکی از سـه حوزه اصلی مطالعات خط مشـی4 )دانایی فرد، 1395: 19( 
عبـارت اسـت از فراینـد پژوهشـی چندرشـته ای بـا هـدف خلـق، ارزیابـی انتقـادی و انتقـال اطالعـات 
مربوط به خط مشـی. در واقع از نظر روش شناسـی، تحلیل خط مشـی، فرایند پژوهشـی موجهی5 برای 
یافتـن راه حـل بـرای مسـائل عملـی اسـت؛ از  ایـن رو، منحصـر  بـه روش هـای تحلیـل علـوم اجتماعـی 
نیسـت بلکـه عمل گرایـی و التقـاط را یـدک می کشـد. فراینـد تحلیـل خط مشـی در سـبک عقالیـی، 
از آنجا کـه  ارزشـیابی.  پایـش،  تجویـز،  پیش بینـی،  مسـئله،  سـاختاردهی  اسـت:  مرحلـه  پنـج  دارای 

1. Discipline
2. Shapiro
3. Raadschelders
4. Policy studies 
5. Reasoned 
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موقعیـت مسـئله مسـاوی خـود مسـئله نیسـت و مسـائل، بازنمایـی از موقعیت هـای مسـئله هسـتند، باید 
کـرد. آنچـه در ظاهـر می بینیـم، موقعیـت مسـئله  موقعیـت مسـئله را به خوبـی سـاختاردهی و تعریـف 

اسـت نـه خـود مسـئله )دان، 2012: 2-8(.
همیـن  بـه  و  می شـوند  تفسـیر  و  تعبیـر  مختلفـی  صورت هـای  بـه  یکسـان،  واقعیت هـای  برخـی 
گذاشـتِن مسـئله بـه واقعیت هـای عینـی )موقعیـت مسـئله( چنـدان موجـه نیسـت. علت این  دلیـل، وا
نقـش  از  تصـور  انسان شـناختی،  مفروض هـای  نهـادی،  و  فـردی  منافـع  از:  اسـت  عبـارت  اختـالف 
متناسـب حکومـت، و نـوع نـگاه بـه ماهیـت دانـش؛ بنابرایـن شـیوۀ سـاختاردهی بـه مسـئله و انتقـال 
از موقعیـت مسـئله می توانـد اهمیـت یابـد )دان، 2012: 67-66(. الگوریتـم تحلیـل، ایـن امـکان را 
کرد و فهـم بهتری  فراهـم می کنـد تـا بتـوان موقعیت هـای مسـئله عدالـت را بـه نحـوی بـه مسـئله تبدیـل 

از آن داشـت. 
2. روش شناسی عدالت پژوهی

تصمیم گیـران چگونـه می تواننـد عادالنه بـودن تصمیم هـا و راه حل هـای خـود را نشـان دهنـد و در حوزه 
عدالـت اجتماعـی بـه راه حـل مسـئله دسـت یابنـد؟ و اساسـًا چگونـه می توانند یک موقعیت مسـئله را 
کاوی قرار دهند. از این منظر، سـؤال از روش شناسـی مناسـب تحلیل  از زاویۀ عدالت مورد تحلیل و وا

مسـئله، از منظـر عدالـت اجتماعی توجیه می شـود.
کلی را برشمرد:  در عرصه روش شناسی تحلیل مسائل عدالت، می توان سه رویکرد 

عادالنه بـودن  معیـار،  ارائـه  جـای  بـه  می شـود  تـالش  رویکـرد  ایـن  در  شـخص محور:  رویكـرد   .1
امـور را بـه عادل بـودِن صاحبـان امـور احالـه دهنـد. در واقـع ایـن انسـان عـادل اسـت و مشـخصه های 
کـه قـول و فعـل او، حتمـًا عادالنـه صـادر می شـود. فضیلت گرایانـی چـون  افالطـونرا  خاصـی  دارد 
کـه بـه طـرح ایـده فیلسوف شـاه و حکومـت نخبـۀ متفکـر )آبلسـون و نیلسـن1، 1392: 121( می پردازنـد 
می تـوان در ایـن دسـته جـای داد؛ بنابرایـن، تحلیـل مسـئله از منظـر انسـان عـادل و بـا مشـخصه های 

خـاص، قابل قبـول اسـت. 
بـه اسـتناد معیارهـای  امـور  ایـن رویکـرد تـالش می شـود عادالنه بـودن  2. رویكـرد معیار محـور: در 
مشـخصی ماننـِد برابـری، تـالش، شایسـتگی وغیـره بررسـی و توجیـه شـود. نظریه هایـی چـون نظریـه 
مسـاوات گرایان2 و مطلوبیت گرایـان در ایـن دسـته جـای دارنـد. در مقـام تحلیـل نیـز تطابـق موقعیـت 

کارآمـدی تحلیـل قـرار می گیـرد.  ک درسـتی و  مسـئله بـا معیارهـا، مـال

1. Abelson & Nielsen
2. Egalitarians
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3. رویكـرد مبتنی بـر نظـم خـودكار: در ایـن رویکـرد، نـه معیارهـا و نـه انسـان ها بلکـه سـازوکارهایی 

فـارغ از توجـه بـه نتیجـۀ خـاص یـا معیاری خاص، مبنا قـرار می گیرند. قراردادگرایِی نظریـه رالز1 )ونار2، 
کیـد هایـک بـر بـازار )اشـمیدز3، 2012( را می تـوان در ایـن دسـته قـرار داد.4 به طـور مثـال در  2013( یـا تأ
کشـف معرفـت، آنچـه مـورد توافـق و قـرارداد قـرار می گیـرد، عادالنـه  رویکـرد قراردادگرایـی، بـه جـای 
خواهـد بـود؛ بنابرایـن در مقـام تحلیـل موقعیت مسـئله، تحلیل سـازوکارهای خـودکار و فعال موجود در 

ک تحلیل اسـت.   متـن موقعیـت مسـئله، مـال
اسـت،  موقعیـت  شـناخت  در  معیارهایـی  نیازمنـد  مسـئله  تحلیـل  فضـای  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
اسـت.  گرفتـه  فاصلـه  معیـار  ارائـه  از   زیـرا  می شـود  گذاشـته  کنـار  شـخص محور  رویکـرد  به ناچـار 
کیـد  رویکـرد مبتنی بـر نظـم خـودکار بـه جـای ارائـه معیارهـای مشـخص، بـر سـازوکارهای خاصـی تأ
گرچـه خـود ایـن سـازوکارها می تواننـد مبتنی بـر معیـار باشـند _ الگوریتم تحلیل موقعیت مسـئله  دارد _ 
را می تـوان هـم بـر اسـاس رویکـرد معیار محـور و هـم بـر اسـاس رویکـرد مبتنی بـر نظـم خـودکار طراحـی 
گرچـه امـکان طـرح  کـرد. واضـح اسـت الگوریتـم حاضـر، در رویکـرد معیار محـور قابـل توجیـه اسـت، 
کـه جامـع هـر دو رویکـرد معیار محـور و مبتنی بـر نظـم خـودکار _ در مقـام عملیـات تحلیـل  الگوریتمـی 

نـه مبنـا _ باشـد نیـز قابـل بحـث اسـت.5

ابعاد الگوریتم تحلیل موقعیت مسئله در عدالت پژوهی

باهـدف برشـمارِی همـۀ عوامـل مؤثـر بـر تحلیـل مسـائل عدالـت و بـر اسـاس اسـتقرا، می تـوان بـه شـکل 
شـماره یـک دسـت یافـت:

1. از آنجا  که قراردادگرایی محور اصلی نظریه رالز است و اصول وی در پرتو قراردادگرایی تولید شده اند، لذا به نظر می رسد نظریه 
گر قراردادگرایی پذیرفته شده است، پس  ا که  رالز  آن است  انتقادها به نظریۀ  از  تا معیار. یکی  بر نظم خودکار باشد  وی مبتنی 
که  که رالز می گوید رسید. شاید در جوامع مختلف، این اصول متفاوت باشند. این قرارداد است  چگونه می توان به اصول عدالتی 

اصول را تولید می کند و قرارداد نتیجۀ معینی ندارد. 
2. Wenar
3. Schmidtz

گرچه این رویکرد را می توان در زمرۀ معیارمحوری قرار داد اما با تسامح آن ها را در دستۀ متمایزی جای می دهیم تا تمایز لطیف   .4
کید قرار دهیم.  آن را با معیارمحوری رایج مورد تأ

5. بحث تفصیلی در این زمینه خارج از موضوع مقاله است و توضیحات بیشتر را به پژوهش های بعدی موکول می کنیم. هدف در 
این بخش، صرفًا طرح بحثی اجمالی است تا زمینۀ پژوهش های آتی میسر شود. 
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شكل شماره1. محورهای الگوریتم تحلیل موقعیت مسئله عدالت154

1. مبانی فلسفی1 

1-1. هستی شناسی

موضـوع شـناخت مسـئله عدالـت می توانـد حقیقـت عدالت باشـد. اینکه عدالتـی در نفس االمر وجود 
دارد یـا خیر،پرسـش نخسـِت هـر پژوهشـگری اسـت. در صـورت پذیـرش وجـود نفس االمـر، پژوهشـگر 
در ایـن انتخـاب، سـعی دارد تـا حقیقـِت واقـع عدالـت را از منظـر دینـی یـا باورهای موجه خود بررسـی 
کـه اعتباریـات اجتماعـی در جامعـه دینـی بایـد مبتنی بـر  کنـد. ایـن امـر مبتنی بـر قبـول ایـن نکتـه اسـت 
کـه همـان  گزینـه دوم  مصالـح و مفاسـد مدنظـر دیـن باشـند. ایـن انتخـاب، پژوهشـگر را از انتخـاب 
ک2 و اجـرا« اسـت، بی نیـاز نمی سـازد. همچنیـن ممکـن اسـت پژوهشـگر حقیقتـی بـرای عدالت  »ادرا
ک و اجـرا بـدان  کنـد. تحلیـل عدالـت در مقـام ادرا قائـل نباشـد و صرفـًا آن را بین االذهانـی تصـور 

و  تراب زاده  1383؛  واعظی،  اول؛  فصل   :1388 واعظی،  است:  اثر  سه  این  مباحث  از  تلفیقی  فلسفی،  مبانی  بخش   .1
.1390 سجادیه، 

2. Perception 

هستی شناسی
معرفت شناسی

ارزش شناسی
انسان شناسی

پیش بینی پذیری
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گزیـر اسـت میـزان آمادگـی جامعـه بـرای  کـه تصمیم گیـری در فضـای عدالـت اجتماعـی نا معناسـت 
ممکـن  زیـرا  دهـد  جهـت  را  آن  تحمل پذیـری  و  سـنجیده  را  عدالـت  مسـئله  یـک  اجـرای  و  ِاعمـال 
اسـت بـدون توجـه بـه سـطح تحمـل جامعـه، اجـرای یـک نظریـه عادالنـه بـا شکسـت مواجه شـود. در 
کـه حقیقـت و نفس االمـری بـرای عدالـت قائـل نیسـتند  برخـی نظریه هـای غربـی از جملـه نظریـه رالـز 
نیـز بـه هستی شناسـی پرداختـه شـده اسـت. آن هـا ماهیـت عدالـت را در نـگاه قراردادگرایانـۀ خـود، 
بین االذهانـی و تفسـیری می داننـد )توسـلی، 1376: 130(. ایـن امـر به دلیـل هستی شناسـی متفـاوت از 
نـگاه اسـالمی اسـت. در قـرارداد اجتماعـی، عدالـت یـک نهـاد اخالقـی و اجتماعـی و به تبـع حاصـل 
توافـق عمومـی در هـر عصـری اسـت؛ بنابرایـن شـرط اول این توافق عبارت اسـت از امکان سهیم شـدن 

همـه افـراد در توافـق بـر معنایـی از عدالـت )پیله فـروش، 1385: 11(.
2-1. معرفت شناسی و روش شناسی

مباحثی چون مبدأ درک عدالت، روش شناسی دستیابی به اصول عدالت، تعمیم گرایی یا زمینه گرایی، 
کثرت گرایـی در تعییـن تعـداد اصـول عدالـت، در ایـن محـور طـرح می شـوند. به طـور  وحدت گرایـی و 
ک عدالـت موضـوع تحلیـل اسـت،  مثـال در ُبعـد منبـع شـناخت، پـس از تعییـن اینکـه حقیقـت یـا ادرا
کدام منبع شـناخت صـورت پذیـرد؟ تصمیم گیرنده  کـه اسـتخراج راهـکار باید از  نوبـت بـه ایـن می رسـد 
کنند. عقل، نقل، عـرف و به طور خاص  و نظریه پـرداز بایـد میـزان اسـتفاده از هـر منبـع شـناخت را تعیین 
کـه نظریه پـردازان عدالـت و تصمیم گیرنـدگان  قـرارداد، فطـرت وغیـره از جملـه منابـع شـناختی هسـتند 

کننـد. می تواننـد راهکارهـای خـود را از آن هـا اسـتخراج 
3-1. ارزش شناسی

فضیلـت  مشـروط  بودن  یـا  مطلـق  عدالـت،  بـه  التـزام  وجـه  اجتماعـی،  عدالـت  معقولیـت  و  چرایـی 
عدالـت، نتیجه  گرایـی، وظیفه گرایـی و فضیلت گرایـی و نسـبت عدالـت بـا سـایر فضایـل اجتماعـی از 
که چون عدالت یک ارزش اسـت،  ابعـاد ایـن محـور بـه شـمار می رونـد. البته این نگاه نیـز وجود دارد 

ُبعـد معرفت شناسـی و ارزش شناسـی دو ُبعـد مجـزا نبـوده و یکـی هسـتند. 
4-1. انسان شناسی

کمـال انسـان، سرشـت انسـان، نسـبت فـرد و جامعـه، اصالـت فـرد و جامعـه و  مباحثـی نظیـر غایـت و 
نیازهـای فـردی و اجتماعـی انسـان در زمـره مؤلفه هـای ایـن محـور قـرار می گیرنـد. 
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2. زمینه1 

کـم متفاوتـی را بـه خـود می پذیـرد )تـراب زاده و سـجادیه،  عدالـت در بسـترهای مختلـف، اصـول حا
کـه بـه دنبـال قواعـد جهان شـمولی بـرای عدالـت هسـتند و  کسـانی  1394: 372-370(. برخـالف 
زمینه گرایـی را نفـی می کننـد، نظریه پـردازان عدالـت محلـی2، اصـول عدالـت را در زمینـه فرهنگـی، 
ایـن  بـه  زمینه گرایـی   .)1189  :2003 )کونـو3،  می بیننـد  متفـاوت  مختلـف،  تاریخـی  و  جغرافیایـی 
کـه عدالـت دارای اصـل منحصر به فـردی نیسـت بلکـه مجموعـه ای از اصـول  نکتـه نیـز اشـاره دارد 
وزن  زمینه هـای مختلـف،  در  البتـه  کـه  مسـئله عدالـت ظاهـر می شـوند  هـر  در  وغیـره(  تـالش  )نیـاز، 
کـه مسـلمًا  گونـی را می پذیرنـد. در اندیشـه اسـالمی نیـز چنیـن نسـبت انگاری طـرح شـده اسـت  گونا
ایـن  برخـالف  توسـلی، 1385: 7-8(.  )توسـلی، 1375: 182-179؛  پرهیـز دارد  نسـبیت انگاری  از 
کـه قائـل بـه جهان شـمولی هسـتند ماننـد مارکسیسـم و مسـاوات گرایان، بـرای  نـگاه، برخـی دیدگاه هـا 
کـه  عدالـت تنهـا یـک اصـل ثابـت را می پذیرنـد. دکتریـن مسـاوات گرایی مبتنی بـر ایـن تفکـر اسـت 
اصـل   .)2013 )ارنسـون4،  برابرنـد  اخالقـی  وضعیت هـای  و  اساسـی  ارزش هـای  در  بشـر،  افـراد  همـه 
کمونیسـتی نیـز چنیـن اسـت: »از هرکـس بـه انـدازۀ تـوان، بـه هرکـس بـه انـدازۀ  عدالـت توزیعـی جامعـه 
نیـاز« )هوسـامی5، 1978: 46(؛ بنابرایـن پژوهشـگر بایـد موضـع خـود را نسـبت بـه جهان شـمولی اصول 
عدالـت یـا زمینه گرایـی آن روشـن سـازد. از جملـه مباحـث زمینـه، قابلیـت پیش بینی پذیـری وضعیـت 

و نحـوه و میـزان توزیـع اطالعـات در جامعـه اسـت.
3. متغیر موِجد حق

 متغیـر موجـد حـق یعنـی آنچـه فـرد را بـرای امـری محـق و مسـتحق می سـازد. ایـن متغیرهـا شـامل علـل 
کرامت انسـانی را می توان از جمله علل غایی دانسـت و از سـوی دیگر،  غایی و علل فاعلی هسـتند. 
شایسـتگی بالقـوه و بالفعـل، عمـل، عملکـرد، نیـاز، نیـت و انتسـاب از علـل فاعلـی بـه شـمار می روند. 

1-3. شایستگی6 

شایسـتگی عبـارت اسـت از مهـارت، دانـش، پیونـد نسـبی و سـببی، تجربـه، سـابقه وغیـره. عدالـت از 
یـک منظـر یعنـی رفتـار با افراد برحسـب شایسـتگی فردی آن هـا. در این بیان، شایسـتگی خصوصیتی 

1. Context
2. Local Justice 
3. Konow
4. Arneson
5. Husami
6. Merit
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کـه بـه فـرد برمی گـردد نـه به وصف رفتار ما بـا او. این نظریه بیان مـی دارد عدالت یعنی مراعات  اسـت 
کیفـر، تشـویق و تنبیه و توزیع خیـرات و مضرات  ایـن شایسـتگی های فـردی در مقـام اعطـای پـاداش و 
اجتماعـی. نظریـه سادورسـکی )توسـلی، 1375: 105-88( و بخشـی از نظریـه بوکانـون )کونـو، 2003: 

1207( بـه ایـن نکته اشـاره دارند.
2-3. عمل1 

گاهـی فـارغ از اینکـه هـدف محقق  فـرد بـرای اینکـه هدفـی را محقـق سـازد، عملـی را انجـام می دهـد. 
شـده باشـد یـا نتیجـه بـه دسـت آمـده باشـد، فـرد مسـتحق امـری شـناخته می شـود. به طـور مثـال سـرباز 
از ارزش عمـل وی  یـا شکسـت بخـورد،  اینکـه در جنـگ پیـروز شـود  بـه جنگیـدن اسـت.  موظـف 
نمی کاهـد. بوکانـون چهـار عامـل تعیین کننـدۀ توزیـع دربـارۀ درآمـد و انبـاره اقتصـادی را برمی شـمارد: 
کـه ممکـن اسـت منجـر بـه  شـانس، انتخـاب، تـالش و تولـد2. تـالش در حقیقـت همـان عملـی اسـت 

نتیجـۀ نهایـی مطلـوب هـم نشـود )کونـو، 2003: 1207(. 
3-3. عملکرد3

کسـب نتیجـه موضوعیـت پیـدا می کنـد؛ بنابرایـن  گاهـی فـارغ از بـروز عمـل بـرای تحقـق نتیجـه، خـود 
کنـد بـدون اینکـه بـار را بـه جـای مشـخصی  کار  کارگـر استخدام شـده بـرای حمـل بـار، صرفـًا  اینکـه 
ببـرد، شایسـتگی دریافـت مـزد را رقـم نمی زنـد. بـا وجـود تنـوع دیـدگاه در مکتـب مطلوبیت گرایـی4، 
کـه بیشـترین خیـر  را تولیـد می کنـد.  به طور کلـی در نـگاه ایـن مکتـب، اقـدام درسـت5 اقدامـی اسـت 
از  مطلوبیت گرایـی شـکلی  اینکـه  توجیـه  نخسـتین  توجیـه می شـود:  انحـای مختلفـی  بـه  تعبیـر  ایـن 
کـه اقـدام درسـت در قالـب پیامـد تولیدشـده فهـم می شـود( )درایـور،7  پیامدگرایـی6 اسـت )جایـی 
کـه درسـتی یـا نادرسـتی آن هـا را مشـخص  2014(. بـه معنـای دقیق تـر ایـن سـود و زیـان اعمـال اسـت 

.)9 :1863 می کنـد )میـل،8 

1. Action 

2. Choice, Effort & Birth 

3. Function 

4. Utilitarianism 

5. Morally Right Action

6. Consequentialism

7. Driver

8. Mill
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کرامت انسانی 4-3. نیاز 1 و 

کرامـت انسـانی و عفاف  کفـاف اشـاره دارد. نیـاز فـرد و حفـظ  ایـن امـر بـه اسـتحقاق در سـطح عفـاف و 
کفاف اشـاره به شـأن انسـانی  کنـد2 )توسـلی ج، 1385: 94(. عفـاف و  وی، می توانـد ایجـاد اسـتحقاق 
کـرده و محتاج درخواسـت از دیگری  کـه رعایـت ایـن دو، هـم حرمـت اخالقـی آن ها را حفظ  افـراد دارد 
نمی سـازد )عفاف( و هم نیازهای مادی اولیه آن ها را در حد شـأن اجتماعی شـان رفع می کند )کفاف(. 
انفـاق از جملـه ابزارهـای پاسـخ بـه ایـن متغیـر تصمیـم اسـت. البتـه ایـن امـر در اندیشـه اسـالمی تفـاوت 
شـگرفی بـا اندیشـه غـرب دارد. معمـواًل نیـاز، بـه نیـاز اساسـی3 تقلیـل داده می شـود. مارکسیسـم، رالـز و 

مسـاوات گرایان، تأمیـن نیازهـای اساسـی را حداقـل الزم عدالـت می داننـد )کونـو، 2003: 1189(.
5-3. نیت4

گاهـی نیـت نیـز به عنـوان متغیـر تصمیـم در حوزه هایی چون قضـاوت دربارۀ قتل نفس دخیل می شـود. 
کنـد. بـر  اینکـه فـرد نیـت قتـل داشـته باشـد یـا خیـر، می توانـد در شـکل قتـل و حکـم آن تفـاوت ایجـاد 
اسـاس مـاده 289 قانـون مجازات هـای اسـالمی مصـوب 1392، قتـل عمد، شـبه عمد و خطای محض 

کـه نیت در تمایزشـان دخیل اسـت.  از شـقوق قتـل بـه شـمار می رونـد 
6-3. موجودی، انتساب5 و تاریخ

-1216  :2003 کونـو،  2006؛  )اشـمیدز،  دارنـد  اشـاره  مهـم  ایـن  بـه  انتسـاب  نظریـه  و  نوزیـک  نظریـه 
1206؛ نوزیـک6، 1376: 96(. به طـور مثـال، مالکیـت فـرد بـر مسـکن )انتسـاب(، حـق برخـورداری از 

بـه وی می دهـد.  را  آن  اجاره بهـای 
4. متعلق توزیع

اینکـه در یـک تصمیـم عدالـت و در یـک تغییـر، چـه چیـزی جابه جـا می شـود ممکـن اسـت بـر تحلیـل 
کیـل(، مطلوبیـت7 )کل، نهایـی(، نسـبت مطلوبیـت بـه  مسـئله مؤثـر باشـد. قیمـت، مقـدار )عـدد، وزن، 
قیمت، احترام، قدرت، مالکیت، دسترسـی و فرصت، اطالعات وغیره می توانند موضوع تغییر و توزیع 
باشـند. بـا ایـن نـگاه، عدالت هـای رویه ای و مـراوده ای نیز در قالب عدالت توزیعی تعریف می شـوند.8

1. Need 
که خارج از این مقال است.  گیرد، جای بحث وجود دارد  2..در اینکه نیاز می تواند در علل غایی و فاعلی قرار 

3. Basic needs 

4. Intent 
5. Endowment, Entitlement 
6. Nozick
7. Price, Amount & Utility )total-Marginal( 

کتاب  به  می توان  نمونه  به عنوان  که  دارد  وجود  مختلفی  نظریه های  عدالت،  انواع  سایر  بر  توزیعی  عدالت  شمولیت  8.دربارۀ 
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5. زمان

زمـان شـامِل عدالـت تکوینـی، پیـش از شـروع و پیشـینی، توزیـع و دور اول، دورهـای بعـدی بـازی، 
و دورهـای مسـتمر. اینکـه چـه متغیـر تصمیمـی بـرای توزیـع چـه متعلـق توزیعـی پاسـخ مسـئله عدالـت 
گاهـی یـک پاسـخ بـرای همیشـه، پاسـخ مسـئله عدالـت اسـت و  اسـت، بسـتگی بـه زمـان توزیـع دارد. 
گاهـی طبـق زمان بنـدی، پاسـخ ها متفـاوت خواهنـد شـد. در ایـن نـگاه مراحـل توزیـع، موضـع تصمیـم 
پژوهشـگر هسـتند: عدالـت تکوینـی، پیـش از شـروع بـازی و عدالـت پیشـینی، توزیـع و دور اول بازی، 

بازتوزیـع و دورهـای بعـدی بـازی در حالـت اسـتمرار.
6. نتیجه1 

کل. در برخـی  کل، عـدم تـوازن  کالن: تـوازن2  در سـطح خـرد: برابـر، تناسـب برابـر و نابرابـر؛ در سـطح 
مـوارد، نـوع نتیجـه از پیـش مشـخص اسـت؛ بنابرایـن اینکـه در هـر مسـئله عدالـت، نتیجـۀ نهایـی چـه 
نتیجـۀ  بـود. پژوهشـگر ممکـن اسـت حتـی  از پرسـش های پژوهشـگر خواهـد  بایـد باشـد،  نتیجـه ای 
از یـک فراینـد طراحی شـده را هرچـه باشـد، عادالنـه  مشـخصی را در نظـر نگیـرد و نتیجـۀ حاصـل 
بدانـد، امـا درعین حـال نسـبت بـه اینکـه ایـن ُبعـد را در نظـر بگیـرد یا خیر، بایـد تصمیم بگیـرد. به طور 
کنیـد در توزیـع بیت المـال مسـلمین، نتیجـۀ توزیـع، برابـر اسـت. پـس مکانیسـم های دیگـر  مثـال فـرض 
کـه ایـن نتیجـۀ برابـر رقـم بخـورد. در برخـی مـوارد ماننـد معامـالت  کـرد  را بایـد بـه نحـوی سـازمان دهی 
کمنـد، از قبیـل قاعـده نفـی  نیـز نتیجـه و قیمـت نامشـخص اسـت و تنهـا قواعـد صحیـح بـر معاملـه حا
غـرر. به هرحـال اینکـه نتیجـه چـه حالت هایـی می تواند داشـته باشـد در دو سـطح قابل بررسـی اسـت: 

کالن. کـه شـامل برابـری، تناسـب3 برابـر، و نابرابـر می شـود، و سـطح  سـطح خـرد 
کل 1-6. توازن 

کـم اسـت، امـا فاصلـه طبقات افـراد، یک سـطح متوازن و  یعنـی در عیـن اینکـه نابرابـری بیـن افـراد حا
متعـادل را شـاهد اسـت. از جملـه مثال هـای ایـن بخـش، عـدم پذیـرش مسـاوات در درآمدهـای افراد، 

در عیـن نپذیرفتـِن فاصلـه طبقاتـی زیـاد بیـن طبقـات درآمدی جامعه اسـت. 
کل 2-6. عدم توازن 

کـه نتیجـه حالـت خاصـی داشـته باشـد بلکـه هـر نـوع نسـبتی پذیرفتـه شـده اسـت؛ چـه  لزومـی نـدارد 

کتاب شناختی در بخش منابع آمده اند.  کرد. اطالعات  »انتظار عدالت و عدالت در سازمان« مراجعه 
1. Result 
2. Balance 
3. Equality, Equity 
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اینکـه تـوازن وجـود داشـته باشـد و چـه اینکـه وجـود نداشـته باشـد. چنیـن نتیجـه¬ای را بـه طـور مثـال 
کـرد. کمیـت مطلـق بـازار جسـتجو  می¬تـوان در حا

7. بازیگران

کـه در بیـن بازیگـران اجتماعـی رخ می دهـد. بسـته بـه اینکـه  مسـئله عدالـت موضـوع تغییراتـی اسـت 
بازیگـران حاضـر در صحنـه، چـه ویژگـی و صفاتـی دارنـد، مکانیسـم تعییـن معیارهـا و تحقـق عدالـت 

متفـاوت خواهـد شـد؛ بنابرایـن در ایـن مقـال، دو زاویـه دیـد مطـرح می شـود:
1-7. از حیث قدرت

گاهی در مسـئله عدالت،  گاهـی تحلیـل بازیگـران از زاویـه قـدرت ِاعمـال تغییرات اجتماعی اسـت. 
که  گاهی ناظر سـوم قدرتمندی وجود دارد  گاهـی دو طـرف قدرتمنـد و  یـک طـرف بـازی قدرتمنـد، 
یـع  گاهـی نفـر اول قـدرت توز کیـک بیـن دو نفـر،  ِاعمـال تغییـر می کنـد. به طـور مثـال در تقسـیم یـک 

کیـک را بیـن آن دو تقسـیم می کند.  گاهـی نفـر سـوم  گاهـی هـر دو نفـر و  دارد، 
2-7. از حیث نقش اجتماعی

از منظـر دیگـر می تـوان بـر اسـاس نقـش اجتماعـی بازیگـران، معیارهـا و مکانیسـم تحقـق عدالـت را 
کـرد. دولـت، مـردم، نهادهـای خصوصـی، تعاونـی، خانـواده، فـرد وغیـره از جملـه تقسـیمات  تعییـن 
کـه می توانـد نوع تحقق عدالـت را تغییر دهد. به طور مثـال در خانواده ای  نقش هـای اجتماعـی اسـت 
که  کـه بـه انـدازۀ درمـان فرزنـد معلـول یا رشـد فرزند نخبه پول وجـود دارد، پدر خانـواده وظیفه ای دارد 
متفـاوت از وظیفـه عمـوم مـردم، دولـت، اقـوام ایـن خانـواده، نهادهـای عمومـی وغیـره اسـت؛ ازایـن رو 
گفته شـده، تخصیـص پـول بـه فرزنـد  تحلیـل نـوع بازیگـر محـل تأمـل اسـت. ممکـن اسـت در مثـال 
معلـول از ناحیـه خانـواده، جـود تلقـی شـود و افـراد مکلـف بـه ایـن تخصیـص نباشـند امـا در همـان 

حـال، رسـیدگی بـه امـور ایـن معلـول، تکلیـف عادالنـه ای بـرای دولـت اسـالمی باشـد. 

کارکردهای آن کار با الگوریتم و  روش 

در استفاده از الگوریتم باید به چند نکته توجه داشت:
یتـم ضـروری اسـت. اولویـت منـدرج در شـکل شـماره2،  1. رعایـت اولویـت در پاسـخ بـه ابعـاد الگور
کـه مبنا محـوری  نوعـی اولویت سـنجی فلسـفی در پاسـخ بـه پرسـش های عدالـت را نشـان می دهـد 
در آن برجسـته اسـت. همچنیـن بایـد دقـت داشـت سـه تصمیـم نهایـی در بسـترهای مختلف امکان 
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باشـد، تصمیـم دربـارۀ  ابتـدا واضـح  از  نتیجـه  مـوردی،  گـر در  ا مثـال  به طـور  اولویـت دارنـد.  تغییـر 
یتـم بایـد مقـدم بـر دیگـری پاسـخ  کدام یـک از ابعـاد الگور نتیجـه بـر زمـان اولویـت می یابـد. اینکـه 
داده شـود، خـود تابـع نگـرش و زاویـۀ دیـد پژوهشـگر اسـت.1 در اولویت سـنجی حاضـر، تصمیم گیـر 
کـه مسـئله در چـه حوزه ای  ابتـدا مبانـی خـود را مـرور می کنـد )مبانـی فلسفی(؛سـپس پاسـخ می دهـد 
طـرح شـده اسـت و ایـن حـوزه چـه مختصاتـی دارد )زمینـه(؛ بازیگـران حاضـر در عرصـه میدانـی را 
شناسـایی و تحلیـل می کنـد )بازیگـر(؛ سـپس مبنـای تصمیـم توزیعـی و عامـل ایجـاد اسـتحقاق را 
مشـخص می سـازد )متغیـر موجـد حـق(. پـس از ایـن مرحلـه، بسـته بـه مسـئله و مفروض هـا ممکـن 
و  پژوهشـگران  و،  از  ایـن ر دهـد؛  پاسـخ  یـع  توز متغیـر  و  نتیجـه  زمـان،  بـه  متفـاوت  ترتیبـی  در  اسـت 
تصمیم گیـران بایـد بـا توجـه بـه نیـاز و نگـرش خـود، ترتیـب آن را مشـخص سـازند. به عنـوان نمونـه 
ک سـنجی عدالـت سـازمانی از وضعیـت حقـوق و  می تـوان بـه اسـتفاده از چنیـن الگوریتمـی در ادرا
که صرفًا چهـار بعد الگوریتم را بررسـی  دسـتمزد، پـاداش و عیـدی و تسـهیالت رفاهـی اشـاره داشـت 

کـرده اسـت )گنجعلـی و همـکاران، 1393(.

شكل شماره 2. سیر اولویت های تصمیم در الگوریتم تحلیل موقعیت مسئله عدالت

1. از  آنجا  که در این مقاله صرفًا به دنبال طرح بحث هستیم، نظر اسالمی در این بخش را به عنوان یک موضوع به پژوهشگران 
پیشنهاد می کنیم. 
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2. اولویت بخشـی بیـن ابعـاد الگوریتـم، تابـع انتخـاب، ایدئولـوژی پژوهشـگر یـا مسـئله پژوهـش 
که سـه بعد انتهایی، قابلیت  اسـت. پیشـنهاد مقاله حاضر، اولویت مندرج در شـکل شـماره 2 اسـت 

چرخـش دارند. 
که هر سـلول آن یک پاسـخ  3. با ضرب هر دو ُبعد در یکدیگر به ماتریسـی دسـت خواهیم یافت 
یـا راه حـل بـه شـمار مـی رود. از ضـرب دوتایـی ابعـاد در یکدیگـر، تنوعـی از پاسـخ ها و راهکارهـا را 

کـرد. در جـدول شـماره 1 نمونـه ای از ایـن ضـرب را مشـاهده می کنیـد:  می تـوان مشـاهده 

جدول شماره 1. ضرب دو ُبعد از محورهای الگوریتم تحلیل موقعیت مسئله

ضرب دو ُبعد متغیر 
تصمیم و متعلق توزیع

بعد متعلق توزیع

مطلوبیتکاالقیمت

ُبعد متغیر موجد حق

شایستگی
کارگاه  کارگر در  مهارت بیشتر 
تعمیر خودرو، دستمزد بیشتر

کارمند، امکان  سابقه بیشتر 
برخورداری بیشتر از تجهیزات 

اداری

انتخاب بازرس از خانواده ای 
اصیل و شناخته شده، امکان 

انتخاب محل بازرسی خود

عمل
ساعت های بیشتر تالش در 
حفاظت از رئیس جمهور، 

دستمزد بیشتر
احترام به مشتری، سفر زیارتی

احترام به مشتری، اعطای 
مرخصی

عملکرد
جابه جایی بیشتر الوار، دستمزد 

بیشتر
افزایش مشتری فروشگاه، هدیه 

کارمندان کاالیی به 
احترام به والدین، ابراز محبت 

کودک بیشتر به 

کرامت  نیاز و 
انسانی

حق عائله مندی در فیش 
حقوقی

کاالیی بر اساس  یارانه سبد 
تعداد خانوار

محبت بیشتر به یتیمان

مزیت های استفاده از این الگوریتم
سه ویژگی را می توان به عنوان مزیت استفاده از الگوریتم در تحلیل موقعیت مسئله عدالت برشمرد:

بـرای  و الزم  تمامـی عناصـر ممکـن  اسـت  الگوریتـم موجـود سـعی داشـته  نـگاه:  در  1. جامعیـت 
گسـترۀ بزرگـی از عناصـر  تحلیلی را  کنـد؛ از ایـن رو  تحلیـل را از نظریه هـا و مطالعـات عدالـت اسـتخراج 
در اختیـار قـرار می دهـد. بایـد توجـه داشـت جامعیـت در تحلیـل، متفـاوت از انتخـاب یـک نظریه در 

تصمیـم اسـت لـذا اشـکالی بـر جامعیـت نیسـت. 
بـرد و عملیـات میدانـی: الگوریتـم هم دارای ابعاد فلسـفی و  2. توجـه بـه مبانـی در عیـن توجـه بـه كار
کند؛ ازاین رو پلی اسـت  مبنایـی اسـت و هـم اینکـه می توانـد مبانـی را تـا مـرز عملیات اجرایـی هدایت 
بیـن نظریـه و عمـل و خاصیـت اصلـی رویکـرد مطالعـات مسـئله محور را بـه همـراه دارد. بـا توجـه بـه 
اینکـه سـیری اولویـت دار در ابعـاد الگوریتـم تعریـف شـده اسـت، می تـوان ایـن مسـیر را سـاده تر پیمود. 
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3. سـادگی اسـتفاده: تحلیل گـر می توانـد عناصـر الگوریتـم را به صـورت انفـرادی، ترکیبـی یـا روایتـی 

کند تـا تحلیل های مختلفی  مـورد اسـتفاده قـرار دهـد و بـه انحـای مختلـف با این ابعـاد و عناصر بازی 
کنـد. در ادامـه مثالـی از صـور انفـرادی، ترکیبـی و روایتی ارائه می شـود.  تولیـد 

تحلیل مسئله ای فرضی با الگوریتم تحلیل موقعیت مسئله: پرداخت یارانه

کرد. به طور مثال در پرسش های تک بعدی،  می توان پرداخت یارانه را در هفت ُبعد الگوریتم بررسی 
کرد: چندبعدی و روایت داستانی می توان چنین تحلیل 

پرسش های تک بعدی

ک مردم از عادالنه بودن یارانه؟ 1. آیا به دنبال یارانه عادالنه هستیم یا شناخت ادرا
کدام منبع شناخت بهره می بریم؟ عقل، نقل، عرف، توافق اجتماعی؟ 2. از 

کدام فرهنگ؟ کشور، استان، یک قوم یا سازمان؟ و در  کجا توزیع می شود؟ در سطح  3. یارانه در 
کسـی یارانـه را توزیـع می کنـد؟ دولت، سـازمان بین المللی، مؤسسـه خیریه، مدیر سـازمان،  4. چـه 

سازمان خصوصی؟
کسـانی مسـتحق دریافـت یارانـه هسـتند؟ همـه مـردم، فقیـران، خانـوار بـا بیـش از 5 عضو،  5. چـه 

کارمندان؟ کارگـران، 
کسی آنچه دوست دارد؟ کاال، هر  کاال، پول و  6. چه چیزی توزیع می شود؟ پول، 

7. چه زمانی؟ برای امسال، سال بعد، همیشه، تا پنج سال؟
8. چقدر؟ برابر، نابرابر، متناسب برابر.

پرسش چندُبعدی

کارمنـدان قطـع  کاالیـی  کاالی برابـر داده می شـود؟ از چـه زمانـی، یارانـه  تـا چـه زمانـی بـه همـۀ مـردم 
می شـود؟ تـا چـه زمانـی صرفـًا بـه فقیـران پرداخـت می شـود؟

روایت داستانی

که دچار  کسـی(  کسـی( بـه مـردم روسـتای دور افتاده ای )بـه چه  کمیتـه امـداد )توسـط چـه  قـرار اسـت 
کنـد. بـا بررسـی انجام شـده مشـخص می شـود نـود  کمـک  خشکسـالی و قحطـی شـده اند )زمینـه(، 
درصـد مـردم ایـن روسـتا، همه چیـز خـود را از دسـت داده انـد اما ده درصـد باقیمانده توان امـرار معاش 
کمیتـه امـداد )توزیع کننـده(،  بـه منابـع  بـا توجـه  کسـی(؛ بنابرایـن  بـه چـه  روزانـه را دارنـد )زمینـه + 
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گرفتـه می شـود ده درصـد مـردم )متغیـر موجـود حـق: شایسـتگی( را تا دو سـال )زمـان( توانمند  تصمیـم 
سـازند )متعلـق توزیـع: آمـوزش(؛ ازایـن رو  بـه آنـان آموزش هـای خودکفایی داده می شـود )چه چیزی(. 
پـس از دو سـال )زمـان(، ایـن افـراد از برنامـه امـدادی خـارج می شـوند )متغیـر موجـود حـق: تـالش(. 
کاالیـی )چـه چیـزی( در  کمـک نقـدی و  بـرای نـود درصـد باقیمانـده )متغیـر موجـد حـق: نیـاز(، دو 
کمک هـا تـا سـه سـال )زمـان( ادامـه خواهنـد داشـت. همچنین از سـال سـوم  گرفتـه می شـود. ایـن  نظـر 
بـه آنـان آموزش هـای خودکفایـی بـه مـدت سـه سـال داده می شـود. پـس از سـه سـال اول، یارانه نقدی 
کاالیـی قطع شـده و وام هـای خوداشـتغالی )چـه چیـزی( از سـال چهـارم )زمـان( بـه آنـان پرداخـت  و 
گـروه  تی در آینـده، از منابـع مالـی خـود،  می شـود. درعین حـال، بـرای جلوگیـری از بـروز چنیـن مشـکال
کسـی( را بـرای مطالعـات بهـره وری بیشـتر از زمیـن بـا  کشـاورزی و منابـع طبیعـی )بـه چـه  کارشناسـی 
کـرده و برنامه هایـی بـا اثـر بلندمدت _ بـدون اینکه این  کشـاورزی و دامـداری بـه منطقـه اعـزام  هـدِف 

منابـع بـه مـردم پرداخـت شـود _ در ایـن روسـتا هزینـه می شـود. 
این تحلیل بسیار ساده، بسیاری از ابعاد الگوریتم را پوشش می دهد و نسبت به آن تصمیم گیری 
گر الگوریتم به صورت دقیق تری  کرد؟ ا شـده اسـت. این روسـتا پس از این برنامه چه تغییری خواهد 

گیـرد، چه اتفاقی می افتد؟ مبنـای برنامه ریزی قرار 

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

کننـد،  را محقـق  بـا طراحـی مداخله هایـی در جامعـه، عدالـت  کـه می خواهنـد  خط مشـی گذارانی 
کـه در مواجهـه بـا موقعیت هـای مسـئله، امـکان تحلیـل از زاویـه عدالـت  نیازمنـد ابزارهایـی هسـتند 
را برایشـان فراهـم سـازد. الگوریتـم تحلیـل موقعیـت مسـئله، ابـزاری تحلیلـی در دسـت تصمیم گیـران 
ایـن  کننـد.  بـه شـکل دقیق تـر و جامع تـری سـاختاردهی  را  بتواننـد مسـئله  تـا  و تصمیم سـازان اسـت 
الگوریتـم از هفـت بعـد تشـکیل شـده اسـت: مبانـی فلسـفی، زمینـه، بازیگـر، متغیـر موجد حـق، متعلق 
کرده انـد. مسـلمًا ایـن  کـه عناصـر خـود را از نظریه هـای موجـود عدالـت دریافـت  توزیـع، زمـان، نتیجـه 
کاملـی نیسـت و امـکان توسـعه دارد؛ از ایـن رو سـهم یاری دانشـی ایـن نوشـتار را می تـوان در  برشـماری 
کـرد: 1. پیونـد مطالعـات تحلیـل خط مشـی و عدالت پژوهـی در سـطح ابزارهـای  سـه مـورد خالصـه 
گـردآوری و طبقه بنـدی نویـن متغیرهـای تصمیـم  تحلیـل مسـئله؛ 2. طراحـی ابـزار تحلیـل مسـئله بـا 

عدالـت؛ 3. طراحـی ابـزار بـرای مطالعـات مسـئله محور.
بحـث پیرامـون ابزارهـای تحلیلـی و روشـی در حـوزه عدالـت به عنـوان یـک محـور مطالعاتـی و 
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تحقیقاتـی، ضـروری بـه نظـر می رسـد. بـا توجـه بـه اینکـه مقاله حاضـر، تمرکز خـود را بر طرح یـک ابزار 
تحلیلـی بـه نـام »الگوریتـم تحلیـل موقعیـت مسـئله« قـرار داده اسـت، می تـوان محورهایی پژوهشـی در 
کـرد: 1( آسیب شناسـی رویکـرد تحلیـل مسـئله در عدالـت؛ 2( نقـد رویکـرد  تکمیـل ایـن ایـده معرفـی 
الگوریتـم تحلیـل  ابعـاد  الگوریتم نویسـی در تحلیـل مسـئله؛ 3( آسیب شناسـی جامعیـت و مانعیـت 
 )5 کاربـردی؛  پژوهش هـای  در  الگوریتـم  از  اسـتفاده  نحـوۀ  و  اولویت بنـدی   )4 مسـئله؛  موقعیـت 
کارآمـدی ایـن ابـزار  کـه پیشـاز آن هـا امـکان ارزیابـی  پژوهش هایـی مورد محـور1 در حـل مسـائل واقعـی 

نیـز فراهـم خواهـد شـد. 

1. Case Study 
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 The most basic step in policy analysis is problem structuring. If the problem is not 
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