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دریافت1395/07/03 :؛ پذیرش1395/10/06 :

چکیده

پایهایتر یـن گام در تحلیـل خطمشـی ،سـاختاردهی مسـئله اسـت .ا گـر مسـئلهای بهدرسـتی
صورتبنـدی نشـود ،را هحـل درسـتی نیـز نخواهـد داشـت .شـناخت نادرسـت از موقعیـت مسـئله
اجتماعـی یـا اهمـال در شـناخت آن از جملـه در حـوزه عدالـت ،در بهتر یـن حالـت منجـر بـه تولیـد
را هحـل خـوب بـرای مسـئلهای نادرسـت خواهد شـد؛ ازایـنرو تحلیل خوب از موقعیت مسـئلههای
عدالـت ،بـرای تولیـد راهـکار درسـت ضـروری اسـت .بهدلیـل فقـدان ابزارهـای تحلیلـی در حـوزه
تصمیمگیـری و اقامـه عدالـت ،ایـن مقالـه بـه دنبـال طراحـی الگوریتـم تحلیـل موقعیـت مسـئله
بهعنـوان ابـزاری در تحلیـل گامبـهگام موقعیـت مسـئله عدالـت اسـت .ایـن کار از مسـیر اسـتخراج
عناصـر و ابعـاد تحلیلـی از مطالعـات عدالـت بهو یـژه نظریههـای مطـرح عدالـت صـورت میگیـرد.
الگوریتـم تحلیـل موقعیـت مسـئله در عدالتپژوهـی شـامل هفـت ُبعد اسـت :مبانی فلسـفی ،زمینه،
بازیگـر ،متغیـر موجـد حـق ،متعلـق توز یـع ،زمـان ،نتیجـه .تصمیمگیـران در تحلیـل موقعیـت مسـئله،
گاهـی
یسـازند .ایـن کار ،خودآ
موضـع خـود را نسـبت بـه عناصـر هریـک از ایـن ابعـاد مشـخص م 
ِ
تصمیمگیرنـده و خطمشـیگذار را نسـبت بـه مختصـات مداخلـه بـاال میبـرد .بـا اسـتفاده از
یتـوان تبییـن کـرد چـه چیـزی ،چـه موقـع ،مبتنیبـر چـه نگاهـی ،در چـه
الگوریتـم ارائهشـده م 
شـرایطی ،توسـط چـه کسـی ،بـه چـه کسـی ،بر پایه چـه معیاری ،و بـرای تحقق کـدام نتیجه ،توزیع
یشـود یـا بایـد بشـود.
م 
کلیدواژهها :عدالت ،الگوریتم ،تحلیل خطمشی ،ساختاردهی مسئله ،تحلیل موقعیت مسئله.
 .1استاد فلسفه و کالم اسالمی ،دانشکده الهیات ،معارف اسالمی و ارشاد ،دانشگاه امام صادق؟ع؟ ،تهران ،ایران.
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 .2دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،دانشکده معارف اسالمی و مدیریت ،دانشگاه امام صادق؟ع؟ ،تهران،ایران
Email: torabzadeh@isu.ac.ir
				
(نویسنده مسئول).
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسالمی و مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی ،دانشکده معارف اسالمی
Email: mo.habibi@isu.ac.ir
			
و مدیریت ،دانشگاه امام صادق؟ع؟ ،تهران ،ایران.

مقدمه

عدالت همواره یکی از ارزشهای اجتماعی جوامع بشـری بوده و با شـاخص آن افراد ،موقعیتها،
حکومتهـا وغیـره مـورد ارزیابـی قـرار گرفتهانـد؛ ازایـنرو یکـی از مهمتر یـن چالشهایـی کـه
حکومتهـا بـا آن مواجـه بودهانـد ،اقامـه عدالـت ،برخـورد عادالنـه بـا افـراد جامعـه و اصلاح
وضعیـت ناعادالنـه بـوده اسـت.حکومتها بـرای پاسـخ بـه ایـن چالشهـا ،نیازمنـد ابزارهایـی
بودنـد تـا مسـائل و موقعیتهـای مختلـف را تحلیـل کننـد .در طـول تاریـخ ،مباحـث و مطالعـات
فراوانـی دربـارۀ عدالـت مطـرح شـده اسـت .گسـترۀ ایـن مباحـث ناظـر بـه مفهـوم عدالـت ،رابطـۀ آن
بـا سـایر مفاهیـم و علـوم (در حـوزه چیسـتی) ،غایتشناسـی ،آثـار و ارزششناسـی عدالت (در حوزه
چرایـی) و تجـارب گذشـته ،شـناخت وضـع موجـود و تجویزهـا (در حـوزه چگونگـی) بـوده اسـت.
درعینحـال ،مطالعـات شـناخت وضـع موجـود در حـوزه چگونگـی بیشـتر ناظـر بـر شـاخصهای
عدالـت انجـام شـده اسـت (پیغامـی و همـکاران ،)319-331 :1394 ،امـا دسـتهای از مباحـث
کـه جایـگاه خالـی آنهـا در شـناخت وضـع موجـود بهشـدت احسـاس میشـود ،ابزارهـای تحلیـل
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و موقعیتهـای مختلـف از منظـر عدالـت اسـت .تمرکـز ایـن مقالـه بـر ابزارهـای تحلیـل در عدالـت
ً
توزیعـی اسـت .3اهمیـت ابزارهـای تحلیـل مسـئله بـدان جهـت اسـت کـه خطمشـیگذاران معمـوال
بهدلیـل شـناخت نادرسـت موقعیـت مسـئله ،راهحلهـای خوبـی را بـرای مسـائل غلـط طراحـی و اجـرا
میکننـد و دچـار خطـای نـوع سـوم 4در تصمیمگیـری میشـوند .تأ کیـد بیـش از انـدازه بـر حـل مسـئله،
تصمیمگیـران و تصمیمسـازان را از توجـه بـه شـناخت درسـت و سـاختاردهی مناسـب مسـئله غافـل
کـرده اسـت (دان .)67 :2012 ،5بهطـور مثـال میتـوان شـلوغی خـط یـک مترو تهران (جنوب به شـمال
در صبـح و شـمال بـه جنـوب در عصـر) را در قالـب شـکاف طبقاتـی (نیـروی کار از پاییـن شـهر بـرای
1. Situation Analysis Tools
2. Problem Structuring

 .3این انتخاب به جهت عینیتربودن و قابلفهمتربودن حوزۀ عدالت توزیعی است .البته در ادامه بیان میشود که نویسندگان
معتقدند همه شاخههای عدالت اجتماعی را میتوان به عدالت توزیعی تحویل داد.
 .4خطای نوع سوم ( )Errors of Third Kindیعنی ارائه راهحل درست برای مسئله غلط به علت شناخت غلط از مسئله.
ازآنجاکه مسائل درهمتنیده هستند و هریک در عین عدم یکسانی با مسئله دیگر ،ذیل یک سیستم قرار دارند ،پس برای حل یک
مسئله باید ریسک تولید راهحل خوب برای مسئله غلط را پذیرفت؛ ازاینرو با پیامدهای پیشبینینشده مواجهیم که ممکن
است برای پرسش غلط ،راهحل درست پیدا کنیم .برای مطالعه بیشتر ،ن.گ :دان ،2012 ،فصل سوم.
5. Dunn

کار سـا کنان شـمال شـهر) یـا کمبـود وسـایل حملونقـل عمومـی یـا ترافیـک خیابانهـا تعریـف کـرد.
طبیعـی اسـت کـه هـر صورتبنـدی ،راهکارهـای خـاص و متفـاوت خـود را خواهـد داشـت.در ایـن
مقالـه قصـد داریـم بـا بهرهگیـری از مباحـث و نظریههـای مطرحشـده در زمینه عدالت ،بـه ابزاری برای
تحلیـل مسـئله و موقعیتهـای عدالـت دسـت یابیم تـا با بهرهگیری از آن بتوان گامی برای حل مسـائل
عدالـت برداشـت .در ایـن الگوریتـم ،عنصـری ابـداع نشـده اسـت بلکـه نـوآوری پژوهـش حاضـر،
حاصـل اسـتخراج بیشـترین عناصـر موجـود در نظریههـا و مطالعـات موجـود عدالـت 1و نیـز طبقهبندی
تحلیلـی آنهـا خواهـد بود.در این مقاله ،با پژوهشـی کاربردی مواجه خواهیم بود.اسـتخراج بیشـترین
عناصـر ،در قالـب برگـزاری چندیـن جلسـۀ نقـد و نظـر بـا حضور برخـی نخبگان عرصـه عدالتپژوهی
مـورد تأییـد قـرار گرفـت .بایـد توجه داشـت دربارۀ طراحی ابزارهـای تحلیل موقعیـت عدالت ،تا کنون
ً
پژوهشـی در فارسـی و انگلیسـی یافـت نشـده اسـت و صرفـا میتـوان بـه نظریههـای عدالـت اشـاره
داشـت کـه معیارهـای پرا کنـدهای را طـرح کردهانـد .در بخـش سـوم بـه ایـن مـوارد اشـاره میشـود.
در ابتـدای مقالـه ابعـاد و زوایـای الگوریتـم تحلیـل موقعیـت مسـئله معرفـی میشـود .سـپس بهصـورت
مختصـر ،بـه گوشـههایی از پیشـینۀ نظـری الگوریتـم تحلیـل موقعیـت مسـئله اشـاره خواهـد شـد و در
ادامـه ضمـن بیـان روش کار بـا الگوریتـم ،مثالـی بـرای آشـنایی بیشـتر ارائـه میشـود.
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معرفی الگوریتم تحلیل موقعیت مسئله

یکـی از ابزارهـای تحلیـل در نـگاه مسـئلهمحور 2اسـتفاده از الگوریتمهایـی اسـت کـه بتواننـد ابعـاد
مسـئلهای را موشـکافی کرده و از جوانب مسـئله به تصمیمگیرنده آ گاهی برسـانند .در حقیقت لزومی
نـدارد کـه تصمیمگیرنـده بـرای حـل یـک مسـئله آن را پیچیـده کنـد بلکـه بـا شـناخت همـه ابعـاد
محتمـل و مؤثـر ،آ گاهانـه قضـاوت کـرده و تصمیـم میگیرد .نگاه مسـئلهمحور ،ناظر به تحلیل مسـائلی
 .1در بخش سوم که ابعاد الگوریتم تشریح میشوند ،برای تکتک این عناصر ،مطالعات یا مآخذ اصلی آورده میشود تا خواننده
محترم بتواند برای مطالعۀ بیشتر به آنها رجوع کند .نظریههای مساواتگرایان ،قراردادگرایان ،مارکسیسم ،مطلوبیتگرایان،
عدالت محلی ،نوزیک ،هایک وغیره از جمله نظریههای مورد استفاده در این پژوهش هستند .ایدۀ اصلی این مقاله و عناصر
برداشتشده ،برگرفته از جلسههایی است که در قالب کتاب «گفتارهایی در عدالت اجتماعی» به چاپ رسیده است .در این
مسائل حوزه عدالتپژوهی و عدالت اجتماعی تالش شده است که خوانندگان را به
کتاب برای جمعآوری و شمارش بیشترین
ِ
مطالعۀ آن دعوت میکنیم .همچنین در قالب چندین جلسه نقد و نظر با حضور برخی نخبگان عرصه عدالتپژوهی ،جامعیت
این عناصر به آزمون گذاشته شده و اعتبار آن تأیید شد .درعینحال ،به دلیل استقراییبودن احصا ،امکان اصالح وجود دارد.
پیغامی .عادل و همکاران .)1395( .گفتارهایی در عدالت اجتماعی .نشر مرکز رشد و انتشارات دانشگاه امام صادق؟ع؟.
تهران :ج .1
2. Problem Oriented

اسـت کـه بایـد بـرای حـل آنهـا مداخلـه صـورت گیـرد؛ بنابرایـن شـناخت موقعیـت مسـئله و طراحـی
مداخلـه در آن موضوعیـت پیـدا میکنـد .تصمیمگیـران همـواره بـا موقعیتهایـی مواجـه میشـوند کـه
آنهـا را نامطلـوب ادرا ک کـرده و بایـد مداخلـهای بـرای تغییـر آن موقعیـت طراحـی و اجـرا کننـد.
الگوریتـم تحلیـل موقعیـت مسـئله ،بـه دنبـال کمـک بـه ایـن بازیگـران بـرای شـناخت بهتـر موقعیـت
مسـئله و پایهگـذاری طراحـی راهحـل اسـت.
در استفاده از این ابزار ،توجه به چند نکته ضروری است:
 .1الگوریتم ،پاسخ یک مسئله نیست بلکه استفاده از آن ،به یافتن پاسخ کمک میکند؛
 .2الگوریتم تالش میکند جامعیت داشـته باشـد؛ بنابراین تا حد امکان ،عوامل مؤثر بر مسـئله را
بهصـورت اسـتقرایی شناسـایی میکنـد ،امـا در اسـتفاده از آن بایـد ضمـن توجـه بـه جامعیـت ،عواملی
را مـورد تحلیـل قـرار داد کـه اولویـت بیشـتری دارنـد زیـرا تحلیـل برخـی عوامـل ،در عیـن جامعیـت ،اثـر
ناچیـزی بـر تحلیل مسـئله دارد؛
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 .3اینکـه یـک مسـئله در الگوریتـم چگونـه تحلیـل میشـود تابـع نظـام بـاور تصمیمگیـران اسـت.
الگوریتـم تنهـا قالبـی بـرای اندیشـیدن اسـت .دیـن و نظام بـاور حا کم بر مسـئله و تصمیمگیران ،پاسـخ
مسـائل الگوریتـم را تعییـن میکنـد .در واقـع ،چـون مشـاهده و نظریـه در یـک هرمنوتیـک دوگانه بر هم
مؤثـر هسـتند (مکولـی و دبرلـی و جانسـون )39 :1389 ،1و الگوریتـم ابـزاری بـرای مشـاهدۀ موقعیـت
نـوع بهکارگیـری الگوریتـم مؤثـر خواهـد بـود.
اسـت ،نظریههـا ،باورهـا و نگـرش تصمیمگیـران بـر ِ

2

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

خاسـتگاه نظـری الگوریتـم تحلیـل موقعیـت مسـئله را میتـوان در حوزههـای مختلفـی جسـتوجو و
ریشـهیابی کـرد کـه از جملـه میتـوان بـه تحلیل خطمشـی 3در مطالعات خطمشـی و نیز روششناسـی
عدالتپژوهـی در فلسـفه و روششناسـی علـوم اجتماعـی اشـاره داشـت .بهمنظـور ایجـاد محورهـای
پژوهشی در ادامۀ موضوع مقاله ،رابطۀ این حوزهها با الگوریتم تحلیل به شکل خالصه طرح میشوند.
 .1تحلیل خطمشی

پیش از جامعه مدرن ،علوم بر محور مسـائلی شـکل میگرفت که در اطراف رخ میداد ،اما در جامعه
1. McAuley, Duberley & Johnson

 .2تأ کید بر مبانی فلسفی در ابعاد الگوریتم نیز به همین جهت اشاره دارد.
3. Policy Analysis

علمـی مـدرن کمکـم علـوم بـه رشـتههای 1مختلـف تبدیـل شـدند .درعینحـال ،مسـائل اجتماعـی و
ـوم
انسـانی ابعـاد متفاوتـی دارنـد کـه بهشـدت باهـم مرتبـط هسـتند و تفکیکناپذیـر ًمینمایاننـد .عل ِ
موضوعمحـور و رشـتهای همـواره در پـی تفکیـک ابعـاد یـک مسـئله هسـتند .معمـوال متخصصان یک
رشـته ،تحلیلهـای رشـتهای و پارهپـاره ارائـه میدهنـد امـا رویکـرد یکپارچـۀ مسـئلهمحور ،همزمـان از
همه علوم و در امتداد هم اسـتفاده میکند (دان .)14 :2012 ،موضوعمحوری شـاید برای اطالعرسـانی
اطـراف یـک موضـوع مفیـد باشـد امـا بهعنـوان رویکـردی پژوهشـی نابـارور اسـت و بـه تولیـد علـم منجر
نمیشـود (قراملکـی.)69-70 :1383 ،
از آنجـاکـه هـر مسـئله اجتماعـی ،از زوایـای مختلفـی دارای تحلیلهـای متفاوتـی اسـت و اشـعار
بـه تأثیـرات و آثـار مختلفـی دارد ،بهمنظـور پرهیـز از پیامدهـای پیشبینینشـده و حتـی جبرانناپذیـر
بایـد نوعـی جامعنگـری در پرداختـن به مسـئله حا کم شـود .ایـن ناتوانی علوم موضوعمحور و رشـتهای
سـبب میشـود مطالعـات مسـئلهمحور جایـگاه خـود را بازیابنـد .شـاید بتـوان یکـی از زمینههای تلفیق
علوم انسـانی را توجه به مسـئله دانسـت .مطالعات میانرشـتهای بر پژوهش مسـئلهمحور اسـتوار اسـت
تـا شـیوهمحور (شـاپیرو ،99 :2005 ،2بـه نقـل از رادشـلدرز )34 :2013 ،3زیـرا مسـئله میتوانـد رشـتهها را
حـول خـود گـرد آورد .رشـتهها میتواننـد از منظرهـای مختلفـی مسـئله را وا کاوی کننـد .هویـت رشـته
علمی به موضوع آن علم اسـت اما عنصر هویتسـاز در علوم اجتماعی ،مسـئله اسـت .مسـئله میتواند
محوریـت و یگانگـی تحلیلهـای علـوم موضوعـی و رشـتهای را ایجـاد کنـد و مطالعـات موضوعـی را به
خدمـت تحلیل مسـئله اجتماعـی درآورد.
تحلیل خطمشـی بهعنوان یکی از سـه حوزه اصلی مطالعات خطمشـی( 4داناییفرد)19 :1395 ،
عبـارت اسـت از فراینـد پژوهشـی چندرشـتهای بـا هـدف خلـق ،ارزیابـی انتقـادی و انتقـال اطالعـات
مربوط به خطمشـی .در واقع از نظر روششناسـی ،تحلیل خطمشـی ،فرایند پژوهشـی موجهی 5برای
یافتـن راهحـل بـرای مسـائل عملـی اسـت؛ ازایـنرو ،منحصـر بـه روشهـای تحلیـل علـوم اجتماعـی
نیسـت بلکـه عملگرایـی و التقـاط را یـدک میکشـد .فراینـد تحلیـل خطمشـی در سـبک عقالیـی،
دارای پنـج مرحلـه اسـت :سـاختاردهی مسـئله ،پیشبینـی ،تجویـز ،پایـش ،ارزشـیابی .ازآنجاکـه
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 موقعیتهـای مسـئله هسـتند ،باید
موقعیـت مسـئله را بهخوبـی سـاختاردهی و تعریـف کـرد .آنچـه در ظاهـر میبینیـم ،موقعیـت مسـئله
اسـت نـه خـود مسـئله (دان.)2-8 :2012 ،
برخـی واقعیتهـای یکسـان ،بـه صورتهـای مختلفـی تعبیـر و تفسـیر میشـوند و بـه همیـن
گذاشـتن مسـئله بـه واقعیتهـای عینـی (موقعیـت مسـئله) چنـدان موجـه نیسـت .علت این
دلیـل ،وا
ِ
اختلاف عبـارت اسـت از :منافـع فـردی و نهـادی ،مفروضهـای انسانشـناختی ،تصـور از نقـش
متناسـب حکومـت ،و نـوع نـگاه بـه ماهیـت دانـش؛ بنابرایـن شـیوۀ سـاختاردهی بـه مسـئله و انتقـال
از موقعیـت مسـئله میتوانـد اهمیـت یابـد (دان .)66-67 :2012 ،الگوریتـم تحلیـل ،ایـن امـکان را
فراهـم میکنـد تـا بتـوان موقعیتهـای مسـئله عدالـت را بـه نحـوی بـه مسـئله تبدیـل کرد و فهـم بهتری
از آن داشـت.
 .2روششناسی عدالتپژوهی
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تصمیمگیـران چگونـه میتواننـد عادالنهبـودن تصمیمهـا و راهحلهـای خـود را نشـان دهنـد و در حوزه
ً
عدالـت اجتماعـی بـه راهحـل مسـئله دسـت یابنـد؟ و اساسـا چگونـه میتوانند یک موقعیت مسـئله را
از زاویۀ عدالت مورد تحلیل و وا کاوی قرار دهند .از این منظر ،سـؤال از روششناسـی مناسـب تحلیل
مسـئله ،از منظـر عدالـت اجتماعی توجیه میشـود.
در عرصه روششناسی تحلیل مسائل عدالت ،میتوان سه رویکرد کلی را برشمرد:
 .1رویکـرد شـخصمحور :در ایـن رویکـرد تلاش میشـود بـه جـای ارائـه معیـار ،عادالنهبـودن
بـودن صاحبـان امـور احالـه دهنـد .در واقـع ایـن انسـان عـادل اسـت و مشـخصههای
امـور را بـه عادل ِ
ً
خاصـی دارد کـه قـول و فعـل او ،حتمـا عادالنـه صـادر میشـود .فضیلتگرایانـی چـون افالطـونرا
کـه بـه طـرح ایـده فیلسوفشـاه و حکومـت نخبـۀ متفکـر (آبلسـون و نیلسـن )121 :1392 ،1میپردازنـد
میتـوان در ایـن دسـته جـای داد؛ بنابرایـن ،تحلیـل مسـئله از منظـر انسـان عـادل و بـا مشـخصههای
خـاص ،قابلقبـول اسـت.
 .2رویکـرد معیارمحـور :در ایـن رویکـرد تلاش میشـود عادالنهبـودن امـور بـه اسـتناد معیارهـای
ماننـد برابـری ،تلاش ،شایسـتگی وغیـره بررسـی و توجیـه شـود .نظریههایـی چـون نظر یـه
مشـخصی ِ
مسـاواتگرایان 2و مطلوبیتگرایـان در ایـن دسـته جـای دارنـد .در مقـام تحلیـل نیـز تطابـق موقعیـت
مسـئله بـا معیارهـا ،ملا ک درسـتی و کارآمـدی تحلیـل قـرار میگیـرد.
1. Abelson & Nielsen
2. Egalitarians

 .3رویکـرد مبتنیبـر نظـم خـودکار :در ایـن رویکـرد ،نـه معیارهـا و نـه انسـانها بلکـه سـازوکارهایی
قراردادگرایی نظریـه رالز( 1ونار،2
فـارغ از توجـه بـه نتیجـۀ خـاص یـا معیاری خاص ،مبنا قـرار میگیرند.
ِ
 )2013یـا تأ کیـد هایـک بـر بـازار (اشـمیدز )2012 ،3را میتـوان در ایـن دسـته قـرار داد 4.بهطـور مثـال در

رویکـرد قراردادگرایـی ،بـه جـای کشـف معرفـت ،آنچـه مـورد توافـق و قـرارداد قـرار میگیـرد ،عادالنـه
خواهـد بـود؛ بنابرایـن در مقـام تحلیـل موقعیت مسـئله ،تحلیل سـازوکارهای خـودکار و فعال موجود در
متـن موقعیـت مسـئله ،ملا ک تحلیل اسـت.
بـا توجـه بـه اینکـه فضـای تحلیـل مسـئله نیازمنـد معیارهایـی در شـناخت موقعیـت اسـت،
بهناچـار رویکـرد شـخصمحور کنـار گذاشـته میشـود زیـرا از ارائـه معیـار فاصلـه گرفتـه اسـت.
رویکـرد مبتنیبـر نظـم خـودکار بـه جـای ارائـه معیارهـای مشـخص ،بـر سـازوکارهای خاصـی تأ کیـد
دارد _ گرچـه خـود ایـن سـازوکارها میتواننـد مبتنیبـر معیـار باشـند _ الگوریتم تحلیل موقعیت مسـئله
را میتـوان هـم بـر اسـاس رویکـرد معیارمحـور و هـم بـر اسـاس رویکـرد مبتنیبـر نظـم خـودکار طراحـی
کـرد .واضـح اسـت الگوریتـم حاضـر ،در رویکـرد معیارمحـور قابـل توجیـه اسـت ،گرچـه امـکان طـرح
الگوریتمـی کـه جامـع هـر دو رویکـرد معیارمحـور و مبتنیبـر نظـم خـودکار _ در مقـام عملیـات تحلیـل
نـه مبنـا _ باشـد نیـز قابـل بحـث اسـت.

5
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ابعاد الگوریتم تحلیل موقعیت مسئله در عدالتپژوهی

برشـماری همـۀ عوامـل مؤثـر بـر تحلیـل مسـائل عدالـت و بـر اسـاس اسـتقرا ،میتـوان بـه شـکل
باهـدف
ِ
شـماره یـک دسـت یافـت:
 .1ازآنجاکه قراردادگرایی محور اصلی نظریه رالز است و اصول وی در پرتو قراردادگرایی تولید شدهاند ،لذا به نظر میرسد نظریه
وی مبتنی بر نظم خودکار باشد تا معیار .یکی از انتقادها به نظریۀ رالز آن است که ا گر قراردادگرایی پذیرفته شده است ،پس
چگونه میتوان به اصول عدالتی که رالز میگوید رسید .شاید در جوامع مختلف ،این اصول متفاوت باشند .این قرارداد است که
اصول را تولید میکند و قرارداد نتیجۀ معینی ندارد.

2. Wenar

3. Schmidtz

 .4گرچه این رویکرد را میتوان در زمرۀ معیارمحوری قرار داد اما با تسامح آنها را در دستۀ متمایزی جای میدهیم تا تمایز لطیف
آن را با معیارمحوری رایج مورد تأ کید قرار دهیم.
 .5بحث تفصیلی در این زمینه خارج از موضوع مقاله است و توضیحات بیشتر را به پژوهشهای بعدی موکول میکنیم .هدف در
ً
این بخش ،صرفا طرح بحثی اجمالی است تا زمینۀ پژوهشهای آتی میسر شود.

هستیشناسی
معرفتشناسی
ارزششناسی
انسانشناسی

پیشبینی پذیری
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شکل شماره .1محورهای الگوریتم تحلیل موقعیت مسئله عدالت

 .1مبانی فلسفی

1

 .1-1هستیشناسی

موضـوع شـناخت مسـئله عدالـت میتوانـد حقیقـت عدالت باشـد .اینکه عدالتـی در نفساالمر وجود
نخسـت هـر پژوهشـگری اسـت .در صـورت پذیـرش وجـود نفساالمـر ،پژوهشـگر
دارد یـا خیر،پرسـش
ِ
حقیقـت واقـع عدالـت را از منظـر دینـی یـا باورهای موجه خود بررسـی
در ایـن انتخـاب ،سـعی دارد تـا
ِ
کنـد .ایـن امـر مبتنیبـر قبـول ایـن نکتـه اسـت کـه اعتباریـات اجتماعـی در جامعـه دینـی بایـد مبتنیبـر
مصالـح و مفاسـد مدنظـر دیـن باشـند .ایـن انتخـاب ،پژوهشـگر را از انتخـاب گزینـه دوم کـه همـان
«ادرا ک 2و اجـرا» اسـت ،بینیـاز نمیسـازد .همچنیـن ممکـن اسـت پژوهشـگر حقیقتـی بـرای عدالت
ً
قائـل نباشـد و صرفـا آن را بیناالذهانـی تصـور کنـد .تحلیـل عدالـت در مقـام ادرا ک و اجـرا بـدان
 .1بخش مبانی فلسفی ،تلفیقی از مباحث این سه اثر است :واعظی :1388 ،فصل اول؛ واعظی1383 ،؛ ترابزاده و
سجادیه.1390 ،
2. Perception

معناسـت کـه تصمیمگیـری در فضـای عدالـت اجتماعـی نا گزیـر اسـت میـزان آمادگـی جامعـه بـرای
ِاعمـال و اجـرای یـک مسـئله عدالـت را سـنجیده و تحملپذیـری آن را جهـت دهـد زیـرا ممکـن
اسـت بـدون توجـه بـه سـطح تحمـل جامعـه ،اجـرای یـک نظریـه عادالنـه بـا شکسـت مواجه شـود .در
برخـی نظریههـای غربـی از جملـه نظریـه رالـز کـه حقیقـت و نفساالمـری بـرای عدالـت قائـل نیسـتند
نیـز بـه هستیشناسـی پرداختـه شـده اسـت .آنهـا ماهیـت عدالـت را در نـگاه قراردادگرایانـۀ خـود،
بیناالذهانـی و تفسـیری میداننـد (توسـلی .)130 :1376 ،ایـن امـر بهدلیـل هستیشناسـی متفـاوت از
نـگاه اسلامی اسـت .در قـرارداد اجتماعـی ،عدالـت یـک نهـاد اخالقـی و اجتماعـی و بهتبـع حاصـل
توافـق عمومـی در هـر عصـری اسـت؛ بنابرایـن شـرط اول این توافق عبارت اسـت از امکان سهیمشـدن
همـه افـراد در توافـق بـر معنایـی از عدالـت (پیلهفـروش.)11 :1385 ،
 .1-2معرفتشناسی و روششناسی

مباحثی چون مبدأ درک عدالت ،روششناسی دستیابی به اصول عدالت ،تعمیمگرایی یا زمینهگرایی،
وحدتگرایـی و کثرتگرایـی در تعییـن تعـداد اصـول عدالـت ،در ایـن محـور طـرح میشـوند .ب هطـور
مثـال در ُبعـد منبـع شـناخت ،پـس از تعییـن اینکـه حقیقـت یـا ادرا ک عدالـت موضـوع تحلیـل اسـت،
نوبـت بـه ایـن میرسـد کـه اسـتخراج راهـکار باید از کدام منبع شـناخت صـورت پذیـرد؟ تصمیمگیرنده
و نظریهپـرداز بایـد میـزان اسـتفاده از هـر منبـع شـناخت را تعیین کنند .عقل ،نقل ،عـرف و بهطور خاص
قـرارداد ،فطـرت وغیـره از جملـه منابـع شـناختی هسـتند کـه نظریهپـردازان عدالـت و تصمیمگیرنـدگان
میتواننـد راهکارهـای خـود را از آنهـا اسـتخراج کننـد.
 .1-3ارزششناسی

چرایـی و معقولیـت عدالـت اجتماعـی ،وجـه التـزام بـه عدالـت ،مطلـق یـا مشـروطبودن فضیلـت
عدالـت ،نتیجهگرایـی ،وظیفهگرایـی و فضیلتگرایـی و نسـبت عدالـت بـا سـایر فضایـل اجتماعـی از
ابعـاد ایـن محـور بـه شـمار میرونـد .البته این نگاه نیـز وجود دارد که چون عدالت یک ارزش اسـت،
ُبعـد معرفتشناسـی و ارزششناسـی دو ُبعـد مجـزا نبـوده و یکـی هسـتند.
 .1-4انسانشناسی

مباحثـی نظیـر غایـت و کمـال انسـان ،سرشـت انسـان ،نسـبت فـرد و جامعـه ،اصالـت فـرد و جامعـه و
نیازهـای فـردی و اجتماعـی انسـان در زمـره مؤلفههـای ایـن محـور قـرار میگیرنـد.
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1

 .2زمینه

عدالـت در بسـترهای مختلـف ،اصـول حا کـم متفاوتـی را بـه خـود میپذیـرد (تـرابزاده و سـجادیه،
 .)370-372 :1394برخلاف کسـانی کـه بـه دنبـال قواعـد جهانشـمولی بـرای عدالـت هسـتند و
زمینهگرایـی را نفـی میکننـد ،نظریهپـردازان عدالـت محلـی ،2اصـول عدالـت را در زمینـه فرهنگـی،
جغرافیایـی و تاریخـی مختلـف ،متفـاوت میبیننـد (کونـو .)1189 :2003 ،3زمینهگرایـی بـه ایـن
نکتـه نیـز اشـاره دارد کـه عدالـت دارای اصـل منحصربهفـردی نیسـت بلکـه مجموعـهای از اصـول
(نیـاز ،تلاش وغیـره) در هـر مسـئله عدالـت ظاهـر میشـوند کـه البتـه در زمین ههـای مختلـف ،وزن
ً
گونا گونـی را میپذیرنـد .در اندیشـه اسلامی نیـز چنیـن نسـبتانگاری طـرح شـده اسـت کـه مسـلما
از نسـبیتانگاری پرهیـز دارد (توسـلی179-182 :1375 ،؛ توسـلی .)7-8 :1385 ،برخلاف ایـن
نـگاه ،برخـی دیدگاههـا کـه قائـل بـه جهانشـمولی هسـتند ماننـد مارکسیسـم و مسـاواتگرایان ،بـرای
یبـر ایـن تفکـر اسـت کـه
عدالـت تنهـا یـک اصـل ثابـت را میپذیرنـد .دکتریـن مسـاواتگرایی مبتن 
همـه افـراد بشـر ،در ارزشهـای اساسـی و وضعیتهـای اخالقـی برابرنـد (ارنسـون .)2013 ،4اصـل
فصلنامه علمی _ پژوهشی

156
دوره نهم
شماره 1
زمستان 1395

عدالـت توزیعـی جامعـه کمونیسـتی نیـز چنیـن اسـت« :از هرکـس بـه انـدازۀ تـوان ،بـه هرکـس بـه انـدازۀ
نیـاز» (هوسـامی)46 :1978 ،5؛ بنابرایـن پژوهشـگر بایـد موضـع خـود را نسـبت بـه جهانشـمولی اصول
عدالـت یـا زمینهگرایـی آن روشـن سـازد .از جملـه مباحـث زمینـه ،قابلیـت پیشبینیپذیـری وضعیـت
و نحـوه و میـزان توزیـع اطالعـات در جامعـه اسـت.
موجد حق
 .3متغیر ِ

متغیـر موجـد حـق یعنـی آنچـه فـرد را بـرای امـری محـق و مسـتحق میسـازد .ایـن متغیرهـا شـامل علـل

غایی و علل فاعلی هسـتند .کرامت انسـانی را میتوان از جمله علل غایی دانسـت و از سـوی دیگر،
شایسـتگی بالقـوه و بالفعـل ،عمـل ،عملکـرد ،نیـاز ،نیـت و انتسـاب از علـل فاعلـی بـه شـمار میروند.
 .3-1شایستگی

6

شایسـتگی عبـارت اسـت از مهـارت ،دانـش ،پیونـد نسـبی و سـببی ،تجربـه ،سـابقه وغیـره .عدالـت از
یـک منظـر یعنـی رفتـار با افراد برحسـب شایسـتگی فردی آنهـا .در این بیان ،شایسـتگی خصوصیتی
1. Context
2. Local Justice
3. Konow
4. Arneson
5. Husami
6. Merit

اسـت کـه بـه فـرد برمیگـردد نـه به وصف رفتار ما بـا او .این نظریه بیان مـیدارد عدالت یعنی مراعات
ایـن شایسـتگیهای فـردی در مقـام اعطـای پـاداش و کیفـر ،تشـویق و تنبیه و توزیع خیـرات و مضرات
اجتماعـی .نظریـه سادورسـکی (توسـلی )88-105 :1375 ،و بخشـی از نظریـه بوکانـون (کونـو:2003 ،
 )1207بـه ایـن نکته اشـاره دارند.
 .3-2عمل

1

فـرد بـرای اینکـه هدفـی را محقـق سـازد ،عملـی را انجـام میدهـد .گاهـی فـارغ از اینکـه هـدف محقق
شـده باشـد یـا نتیجـه بـه دسـت آمـده باشـد ،فـرد مسـتحق امـری شـناخته میشـود .بهطـور مثـال سـرباز
موظـف بـه جنگیـدن اسـت .اینکـه در جنـگ پیـروز شـود یـا شکسـت بخـورد ،از ارزش عمـل وی
نمیکاهـد .بوکانـون چهـار عامـل تعیینکننـدۀ توزیـع دربـارۀ درآمـد و انبـاره اقتصـادی را برمیشـمارد:
شـانس ،انتخـاب ،تلاش و تولـد .2تلاش در حقیقـت همـان عملـی اسـت کـه ممکـن اسـت منجـر بـه
نتیجـۀ نهایـی مطلـوب هـم نشـود (کونـو.)1207 :2003 ،
 .3-3عملکرد

3

گاهـی فـارغ از بـروز عمـل بـرای تحقـق نتیجـه ،خـود کسـب نتیجـه موضوعیـت پیـدا میکنـد؛ بنابرایـن
ً
اینکـه کارگـر استخدامشـده بـرای حمـل بـار ،صرفـا کار کنـد بـدون اینکـه بـار را بـه جـای مشـخصی
ببـرد ،شایسـتگی دریافـت مـزد را رقـم نمیزنـد .بـا وجـود تنـوع دیـدگاه در مکتـب مطلوبیتگرایـی،4
بهطورکلـی در نـگاه ایـن مکتـب ،اقـدام درسـت 5اقدامـی اسـت کـه بیشـترین خیـر را تولیـد میکنـد.
ایـن تعبیـر بـه انحـای مختلفـی توجیـه میشـود :نخسـتین توجیـه اینکـه مطلوبیتگرایـی شـکلی از
پیامدگرایـی 6اسـت (جایـی کـه اقـدام درسـت در قالـب پیامـد تولیدشـده فهـم میشـود) (درایـور،

7

 .)2014بـه معنـای دقیقتـر ایـن سـود و زیـان اعمـال اسـت کـه درسـتی یـا نادرسـتی آنهـا را مشـخص
میکنـد (میـل.)9 :1863 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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 .3-4نیاز  1و کرامت انسانی

ایـن امـر بـه اسـتحقاق در سـطح عفـاف و کفـاف اشـاره دارد .نیـاز فـرد و حفـظ کرامـت انسـانی و عفاف
وی ،میتوانـد ایجـاد اسـتحقاق کنـد( 2توسـلی ج .)94 :1385 ،عفـاف و کفاف اشـاره به شـأن انسـانی
افـراد دارد کـه رعایـت ایـن دو ،هـم حرمـت اخالقـی آنها را حفظ کـرده و محتاج درخواسـت از دیگری
یشـان رفع میکند (کفاف).
یسـازد (عفاف) و هم نیازهای مادی اولیه آنها را در حد شـأن اجتماع 
نم 
انفـاق از جملـه ابزارهـای پاسـخ بـه ایـن متغیـر تصمیـم اسـت .البتـه ایـن امـر در اندیشـه اسلامی تفـاوت
ً
یشـود .مارکسیسـم ،رالـز و
شـگرفی بـا اندیشـه غـرب دارد .معمـوال نیـاز ،بـه نیـاز اساسـی 3تقلیـل داده م 
مسـاواتگرایان ،تأمیـن نیازهـای اساسـی را حداقـل الزم عدالـت میداننـد (کونـو.)1189 :2003 ،
 .3-5نیت

4
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گاهـی نیـت نیـز بهعنـوان متغیـر تصمیـم در حوزههایی چون قضـاوت دربارۀ قتل نفس دخیل میشـود.
اینکـه فـرد نیـت قتـل داشـته باشـد یـا خیـر ،میتوانـد در شـکل قتـل و حکـم آن تفـاوت ایجـاد کنـد .بـر
اسـاس مـاده  289قانـون مجازاتهـای اسلامی مصـوب  ،1392قتـل عمد ،شـبهعمد و خطای محض
از شـقوق قتـل بـه شـمار میرونـد کـه نیت در تمایزشـان دخیل اسـت.
 .3-6موجودی ،انتساب 5و تاریخ

نظریـه نوز یـک و نظریـه انتسـاب بـه ایـن مهـم اشـاره دارنـد (اشـمیدز2006 ،؛ کونـو-1216 :2003 ،
1206؛ نوزیـک .)96 :1376 ،6بهطـور مثـال ،مالکیـت فـرد بـر مسـکن (انتسـاب) ،حـق برخـورداری از
اجارهبهـای آن را بـه وی میدهـد.
 .4متعلق توزیع

اینکـه در یـک تصمیـم عدالـت و در یـک تغییـر ،چـه چیـزی جابهجـا میشـود ممکـن اسـت بـر تحلیـل
مسـئله مؤثـر باشـد .قیمـت ،مقـدار (عـدد ،وزن ،کیـل) ،مطلوبیـت( 7کل ،نهایـی) ،نسـبت مطلوبیـت بـه
قیمت ،احترام ،قدرت ،مالکیت ،دسترسـی و فرصت ،اطالعات وغیره میتوانند موضوع تغییر و توزیع
یشـوند.
باشـند .بـا ایـن نـگاه ،عدالتهـای رویهای و مـراودهای نیز در قالب عدالت توزیعی تعریف م 

8

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

1. Need

3. Basic needs

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

.8دربارۀ شمولیت عدالت توزیعی بر سایر انواع عدالت ،نظریههای مختلفی وجود دارد که بهعنوان نمونه میتوان به کتاب

 .5زمان

شـامل عدالـت تکوینـی ،پیـش از شـروع و پیشـینی ،توزیـع و دور اول ،دورهـای بعـدی بـازی،
زمـان
ِ

و دورهـای مسـتمر .اینکـه چـه متغیـر تصمیمـی بـرای توزیـع چـه متعلـق توزیعـی پاسـخ مسـئله عدالـت
اسـت ،بسـتگی بـه زمـان توزیـع دارد .گاهـی یـک پاسـخ بـرای همیشـه ،پاسـخ مسـئله عدالـت اسـت و
گاهـی طبـق زمانبنـدی ،پاسـخها 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.
1

 .6نتیجه

در سـطح خـرد :برابـر ،تناسـب برابـر و نابرابـر؛ در سـطح کالن :تـوازن 2کل ،عـدم تـوازن کل .در برخـی
مـوارد ،نـوع نتیجـه از پیـش مشـخص اسـت؛ بنابرایـن اینکـه در هـر مسـئله عدالـت ،نتیجـۀ نهایـی چـه
نتیجـهای بایـد باشـد ،از پرسـشهای پژوهشـگر خواهـد بـود .پژوهشـگر ممکـن اسـت حتـی نتیجـۀ
مشـخصی را در نظـر نگیـرد و نتیجـۀ حاصـل از یـک فراینـد طراحیشـده را هرچـه باشـد ،عادالنـه
بدانـد ،امـا درعینحـال نسـبت بـه اینکـه ایـن ُبعـد را در نظـر بگیـرد یا خیر ،بایـد تصمیم بگیـرد .بهطور
مثـال فـرض کنیـد در توزیـع بیتالمـال مسـلمین ،نتیجـۀ توزیـع ،برابـر اسـت .پـس مکانیسـمهای دیگـر
را بایـد بـه نحـوی سـازماندهی کـرد کـه ایـن نتیجـۀ برابـر رقـم بخـورد .در برخـی مـوارد ماننـد معاملات
نیـز نتیجـه و قیمـت نامشـخص اسـت و تنهـا قواعـد صحیـح بـر معاملـه حا کمنـد ،از قبیـل قاعـده نفـی
غـرر .بههرحـال اینکـه نتیجـه چـه حالتهایـی میتواند داشـته باشـد در دو سـطح قابل بررسـی اسـت:
سـطح خـرد کـه شـامل برابـری ،تناسـب 3برابـر ،و نابرابـر میشـود ،و سـطح کالن.
 .6-1توازن کل

یعنـی در عیـن اینکـه نابرابـری بیـن افـراد حا کـم اسـت ،امـا فاصلـه طبقات افـراد ،یک سـطح متوازن و
متعـادل را شـاهد اسـت .از جملـه مثالهـای ایـن بخـش ،عـدم پذیـرش مسـاوات در درآمدهـای افراد،
نپذیرفتـن فاصلـه طبقاتـی زیـاد بیـن طبقـات درآمدی جامعه اسـت.
در عیـن
ِ
 .6-2عدم توازن کل

لزومـی نـدارد کـه نتیجـه حالـت خاصـی داشـته باشـد بلکـه هـر نـوع نسـبتی پذیرفتـه شـده اسـت؛ چـه
«انتظار عدالت و عدالت در سازمان» مراجعه کرد .اطالعات کتابشناختی در بخش منابع آمدهاند.

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
می¬تـوان در حا کمیـت مطلـق بـازار جسـتجو کـرد.
 .7بازیگران

مسـئله عدالـت موضـوع تغییراتـی اسـت کـه در بیـن بازیگـران اجتماعـی رخ میدهـد .بسـته بـه اینکـه
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 میشـود:
 .7-1از حیث قدرت

گاهـی تحلیـل بازیگـران از زاویـه قـدرت ِاعمـال تغییرات اجتماعی اسـت .گاهی در مسـئله عدالت،
یـک طـرف بـازی قدرتمنـد ،گاهـی دو طـرف قدرتمنـد و گاهی ناظر سـوم قدرتمندی وجود دارد که
ِاعمـال تغییـر میکنـد .بهطـور مثـال در تقسـیم یـک کیـک بیـن دو نفـر ،گاهـی نفـر اول قـدرت توز یـع
دارد ،گاهـی هـر دو نفـر و گاهـی نفـر سـوم کیـک را بیـن آن دو تقسـیم میکند.
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 .7-2از حیث نقش اجتماعی

از منظـر دیگـر میتـوان بـر اسـاس نقـش اجتماعـی بازیگـران ،معیارهـا و مکانیسـم تحقـق عدالـت را
تعییـن کـرد .دولـت ،مـردم ،نهادهـای خصوصـی ،تعاونـی ،خانـواده ،فـرد وغیـره از جملـه تقسـیمات
نقشهـای اجتماعـی اسـت کـه میتوانـد نوع تحقق عدالـت را تغییر دهد .بهطور مثـال در خانوادهای
کـه بـه انـدازۀ درمـان فرزنـد معلـول یا رشـد فرزند نخبه پول وجـود دارد ،پدر خانـواده وظیفهای دارد که
متفـاوت از وظیفـه عمـوم مـردم ،دولـت ،اقـوام ایـن خانـواده ،نهادهـای عمومـی وغیـره اسـت؛ ازایـنرو
تحلیـل نـوع بازیگـر محـل تأمـل اسـت .ممکـن اسـت در مثـال گفتهشـده ،تخصیـص پـول بـه فرزنـد
معلـول از ناحیـه خانـواده ،جـود تلقـی شـود و افـراد مکلـف بـه ایـن تخصیـص نباشـند امـا در همـان
حـال ،رسـیدگی بـه امـور ایـن معلـول ،تکلیـف عادالنـهای بـرای دولـت اسلامی باشـد.
روش کار با الگوریتم و کارکردهای آن

در استفاده از الگوریتم باید به چند نکته توجه داشت:
 .1رعایـت اولویـت در پاسـخ بـه ابعـاد الگوریتـم ضـروری اسـت .اولویـت منـدرج در شـکل شـماره،2
نوعـی اولویتسـنجی فلسـفی در پاسـخ بـه پرسـشهای عدالـت را نشـان میدهـد کـه مبنامحـوری
در آن برجسـته اسـت .همچنیـن بایـد دقـت داشـت سـه تصمیـم نهایـی در بسـترهای مختلف امکان

تغییـر اولویـت دارنـد .بهطـور مثـال ا گـر در مـوردی ،نتیجـه از ابتـدا واضـح باشـد ،تصمیـم دربـارۀ
نتیجـه بـر زمـان اولویـت مییابـد .اینکـه کدامیـک از ابعـاد الگوریتـم بایـد مقـدم بـر دیگـری پاسـخ
داده شـود ،خـود تابـع نگـرش و زاویـۀ دیـد پژوهشـگر اسـت 1.در اولویتسـنجی حاضـر ،تصمیمگیـر
ابتـدا مبانـی خـود را مـرور میکنـد (مبانـی فلسفی)؛سـپس پاسـخ میدهـد کـه مسـئله در چـه حوزهای
طـرح شـده اسـت و ایـن حـوزه چـه مختصاتـی دارد (زمینـه)؛ بازیگـران حاضـر در عرصـه میدانـی را
شناسـایی و تحلیـل میکنـد (بازیگـر)؛ سـپس مبنـای تصمیـم توزیعـی و عامـل ایجـاد اسـتحقاق را
مشـخص میسـازد (متغیـر موجـد حـق) .پـس از ایـن مرحلـه ،بسـته بـه مسـئله و مفروضهـا ممکـن
اسـت در ترتیبـی متفـاوت بـه زمـان ،نتیجـه و متغیـر توزیـع پاسـخ دهـد؛ ازایـنرو ،پژوهشـگران و
تصمیمگیـران بایـد بـا توجـه بـه نیـاز و نگـرش خـود ،ترتیـب آن را مشـخص سـازند .بهعنـوان نمونـه
میتـوان بـه اسـتفاده از چنیـن الگوریتمـی در ادرا کسـنجی عدالـت سـازمانی از وضعیـت حقـوق و
ً
دسـتمزد ،پـاداش و عیـدی و تسـهیالت رفاهـی اشـاره داشـت که صرفا چهـار بعد الگوریتم را بررسـی
کـرده اسـت (گنجعلـی و همـکاران.)1393 ،
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شکل شماره  .2سیر اولویتهای تصمیم در الگوریتم تحلیل موقعیت مسئله عدالت
ً
 .1از آنجا که در این مقاله صرفا به دنبال طرح بحث هستیم ،نظر اسالمی در این بخش را بهعنوان یک موضوع به پژوهشگران
پیشنهاد میکنیم.

 .2اولویتبخشـی بیـن ابعـاد الگوریتـم ،تابـع انتخـاب ،ایدئولـوژی پژوهشـگر یـا مسـئله پژوهـش
اسـت .پیشـنهاد مقاله حاضر ،اولویت مندرج در شـکل شـماره  2اسـت که سـه بعد انتهایی ،قابلیت
چرخـش دارند.

 .3با ضرب هر دو ُبعد در یکدیگر به ماتریسـی دسـت خواهیم یافت که هر سـلول آن یک پاسـخ

یـا راهحـل بـه شـمار مـیرود .از ضـرب دوتایـی ابعـاد در یکدیگـر ،تنوعـی از پاسـخها و راهکارهـا را
میتـوان مشـاهده کـرد .در جـدول شـماره  1نمونـهای از ایـن ضـرب را مشـاهده میکنیـد:
جدول شماره  .1ضرب دو ُبعد از محورهای الگوریتم تحلیل موقعیت مسئله
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ُبعد متغیر موجد حق

ضرب دو ُبعد متغیر
تصمیم و متعلق توزیع

بعد متعلق توزیع
قیمت

کاال

مطلوبیت

شایستگی

مهارت بیشتر کارگر در کارگاه
تعمیر خودرو ،دستمزد بیشتر

سابقه بیشتر کارمند ،امکان
برخورداری بیشتر از تجهیزات
اداری

انتخاب بازرس از خانوادهای
اصیل و شناختهشده ،امکان
انتخاب محل بازرسی خود

عمل

ساعتهای بیشتر تالش در
حفاظت از رئیسجمهور،
دستمزد بیشتر

احترام به مشتری ،سفر زیارتی

احترام به مشتری ،اعطای
مرخصی

عملکرد

جابهجایی بیشتر الوار ،دستمزد
بیشتر

افزایش مشتری فروشگاه ،هدیه
کاالیی به کارمندان

احترام به والدین ،ابراز محبت
بیشتر به کودک

نیاز و کرامت
انسانی

حق عائلهمندی در فیش
حقوقی

یارانه سبد کاالیی بر اساس
تعداد خانوار

محبت بیشتر به یتیمان

مزیتهای استفاده از این الگوریتم

سه ویژگی را میتوان بهعنوان مزیت استفاده از الگوریتم در تحلیل موقعیت مسئله عدالت برشمرد:
 .1جامعیـت در نـگاه :الگوریتـم موجـود سـعی داشـته اسـت تمامـی عناصـر ممکـن و الزم بـرای
تحلیـل را از نظریههـا و مطالعـات عدالـت اسـتخراج کنـد؛ ازایـنرو گسـترۀ بزرگـی از عناصـر تحلیلی را
در اختیـار قـرار میدهـد .بایـد توجـه داشـت جامعیـت در تحلیـل ،متفـاوت از انتخـاب یـک نظریه در
تصمیـم اسـت لـذا اشـکالی بـر جامعیـت نیسـت.
 .2توجـه بـه مبانـی در عیـن توجـه بـه کار بـرد و عملیـات میدانـی :الگوریتـم هم دارای ابعاد فلسـفی و
مبنایـی اسـت و هـم اینکـه میتوانـد مبانـی را تـا مـرز عملیات اجرایـی هدایت کند؛ ازاینرو پلی اسـت
بیـن نظریـه و عمـل و خاصیـت اصلـی رویکـرد مطالعـات مسـئلهمحور را بـه همـراه دارد .بـا توجـه بـه
اینکـه سـیری اولویـتدار در ابعـاد الگوریتـم تعریـف شـده اسـت ،میتـوان ایـن مسـیر را سـادهتر پیمود.

 .3سـادگی اسـتفاده :تحلیلگـر میتوانـد عناصـر الگوریتـم را بهصـورت انفـرادی ،ترکیبـی یـا روایتـی
مـورد اسـتفاده قـرار دهـد و بـه انحـای مختلـف با این ابعـاد و عناصر بازی کند تـا تحلیلهای مختلفی
تولیـد کنـد .در ادامـه مثالـی از صـور انفـرادی ،ترکیبـی و روایتی ارائه میشـود.
تحلیل مسئلهای فرضی با الگوریتم تحلیل موقعیت مسئله :پرداخت یارانه

میتوان پرداخت یارانه را در هفت ُبعد الگوریتم بررسی کرد .بهطور مثال در پرسشهای تکبعدی،
چندبعدی و روایت داستانی میتوان چنین تحلیل کرد:

پرسشهای تکبعدی

 .1آیا به دنبال یارانه عادالنه هستیم یا شناخت ادرا ک مردم از عادالنهبودن یارانه؟
 .2از کدام منبع شناخت بهره میبریم؟ عقل ،نقل ،عرف ،توافق اجتماعی؟
 .3یارانه در کجا توزیع میشود؟ در سطح کشور ،استان ،یک قوم یا سازمان؟ و در کدام فرهنگ؟
 .4چـه کسـی یارانـه را توزیـع میکنـد؟ دولت ،سـازمان بینالمللی ،مؤسسـه خیریه ،مدیر سـازمان،
سازمان خصوصی؟
 .5چـه کسـانی مسـتحق دریافـت یارانـه هسـتند؟ همـه مـردم ،فقیـران ،خانـوار بـا بیـش از  5عضو،
کارگـران ،کارمندان؟
 .6چه چیزی توزیع میشود؟ پول ،کاال ،پول و کاال ،هر کسی آنچه دوست دارد؟
 .7چه زمانی؟ برای امسال ،سال بعد ،همیشه ،تا پنج سال؟
 .8چقدر؟ برابر ،نابرابر ،متناسب برابر.

ُ
چندبعدی
پرسش

تـا چـه زمانـی بـه همـۀ مـردم کاالی برابـر داده میشـود؟ از چـه زمانـی ،یارانـه کاالیـی کارمنـدان قطـع
ً
میشـود؟ تـا چـه زمانـی صرفـا بـه فقیـران پرداخـت میشـود؟
روایت داستانی

قـرار اسـت کمیتـه امـداد (توسـط چـه کسـی) بـه مـردم روسـتای دورافتادهای (بـه چه کسـی) که دچار
خشکسـالی و قحطـی شـدهاند (زمینـه) ،کمـک کنـد .بـا بررسـی انجامشـده مشـخص میشـود نـود
درصـد مـردم ایـن روسـتا ،همهچیـز خـود را از دسـت دادهانـد اما ده درصـد باقیمانده توان امـرار معاش
روزانـه را دارنـد (زمینـه  +بـه چـه کسـی)؛ بنابرایـن بـا توجـه بـه منابـع کمیتـه امـداد (توزیعکننـده)،
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تصمیـم گرفتـه میشـود ده درصـد مـردم (متغیـر موجـود حـق :شایسـتگی) را تا دو سـال (زمـان) توانمند
یشـود (چه چیزی).
سـازند (متعلـق توزیـع :آمـوزش)؛ ازایـنرو بـه آنـان آموزشهـای خودکفایی داده م 
پـس از دو سـال (زمـان) ،ایـن افـراد از برنامـه امـدادی خـارج میشـوند (متغیـر موجـود حـق :تلاش).
بـرای نـود درصـد باقیمانـده (متغیـر موجـد حـق :نیـاز) ،دو کمـک نقـدی و کاالیـی (چـه چیـزی) در
نظـر گرفتـه میشـود .ایـن کمکهـا تـا سـه سـال (زمـان) ادامـه خواهنـد داشـت .همچنین از سـال سـوم
بـه آنـان آموزشهـای خودکفایـی بـه مـدت سـه سـال داده میشـود .پـس از سـه سـال اول ،یارانه نقدی
و کاالیـی قطعشـده و وامهـای خوداشـتغالی (چـه چیـزی) از سـال چهـارم (زمـان) بـه آنـان پرداخـت
میشـود .درعینحـال ،بـرای جلوگیـری از بـروز چنیـن مشـکال تی در آینـده ،از منابـع مالـی خـود ،گـروه
کارشناسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی (بـه چـه کسـی) را بـرای مطالعـات بهـرهوری بیشـتر از زمیـن بـا
هـدف کشـاورزی و دامـداری بـه منطقـه اعـزام کـرده و برنامههایـی بـا اثـر بلندمدت _ بـدون اینکه این
ِ
منابـع بـه مـردم پرداخـت شـود _ در ایـن روسـتا هزینـه میشـود.
این تحلیل بسیار ساده ،بسیاری از ابعاد الگوریتم را پوشش میدهد و نسبت به آن تصمیمگیری
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شـده اسـت .این روسـتا پس از این برنامه چه تغییری خواهد کرد؟ ا گر الگوریتم بهصورت دقیقتری
مبنـای برنامهریزی قرار گیـرد ،چه اتفاقی میافتد؟
نتیجهگیری و پیشنهادها

خطمشـیگذارانی کـه میخواهنـد بـا طراحـی مداخلههایـی در جامعـه ،عدالـت را محقـق کننـد،
نیازمنـد ابزارهایـی هسـتند کـه در مواجهـه بـا موقعیتهـای مسـئله ،امـکان تحلیـل از زاو یـه عدالـت
را برایشـان فراهـم سـازد .الگوریتـم تحلیـل موقعیـت مسـئله ،ابـزاری تحلیلـی در دسـت تصمیمگیـران
و تصمیمسـازان اسـت تـا بتواننـد مسـئله را بـه شـکل دقیقتـر و جامعتـری سـاختاردهی کننـد .ایـن
الگوریتـم از هفـت بعـد تشـکیل شـده اسـت :مبانـی فلسـفی ،زمینـه ،بازیگـر ،متغیـر موجد حـق ،متعلق
ً
توزیـع ،زمـان ،نتیجـه کـه عناصـر خـود را از نظریههـای موجـود عدالـت دریافـت کردهانـد .مسـلما ایـن
یتـوان در
برشـماری کاملـی نیسـت و امـکان توسـعه دارد؛ ازایـنرو سـهمیاری دانشـی ایـن نوشـتار را م 
سـه مـورد خالصـه کـرد .1 :پیونـد مطالعـات تحلیـل خطمشـی و عدالتپژوهـی در سـطح ابزارهـای
تحلیـل مسـئله؛  .2طراحـی ابـزار تحلیـل مسـئله بـا گـردآوری و طبقهبنـدی نو یـن متغیرهـای تصمیـم
عدالـت؛  .3طراحـی ابـزار بـرای مطالعـات مسـئلهمحور.
بحـث پیرامـون ابزارهـای تحلیلـی و روشـی در حـوزه عدالـت بهعنـوان یـک محـور مطالعاتـی و

تحقیقاتـی ،ضـروری بـه نظـر میرسـد .بـا توجـه بـه اینکـه مقاله حاضـر ،تمرکز خـود را بر طرح یـک ابزار
تحلیلـی بـه نـام «الگوریتـم تحلیـل موقعیـت مسـئله» قـرار داده اسـت ،میتـوان محورهایی پژوهشـی در
تکمیـل ایـن ایـده معرفـی کـرد )1 :آسیبشناسـی رویکـرد تحلیـل مسـئله در عدالـت؛  )2نقـد رویکـرد
الگوریتمنویسـی در تحلیـل مسـئله؛  )3آسیبشناسـی جامعیـت و مانعیـت ابعـاد الگوریتـم تحلیـل
موقعیـت مسـئله؛  )4اولویتبنـدی و نحـوۀ اسـتفاده از الگوریتـم در پژوهشهـای کاربـردی؛ )5
پژوهشهایـی موردمحـور 1در حـل مسـائل واقعـی کـه پیشـاز آنهـا امـکان ارزیابـی کارآمـدی ایـن ابـزار
نیـز فراهـم خواهـد شـد.
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1. Case Study

منابع
آبلسـون ،راز یـل؛ ونیلسـن ،کـی ( .)1392تار یـخ فلسـفه اخلاق .در :پـل ادواردز؛ و دونالـد ام .بورچـرت ،دانشـنامه
فلسـفه اخلاق (مترجـم :انشـاءاهلل رحمتـی) ،تهـران :آ گاه( .تاریـخ اصـل اثـر)1996 :
پیغامـی ،عـادل؛ تـراب زاده جهرمـی ،محمدصـادق؛ و سـجادیه ،علیرضـا ( .)1394طراحـی نظـام رصـد و پایـش
دانشـی عدالـت .در :مجموعـه مقـاالت دومیـن همایـش ملـی الگـوی اسلامی ایرانـی پیشـرفت (جلـد اول،
 ،)307-338تهـران :مرکـز پژوهشهـای علـوم انسـانی اسلامی صـدرا.

پیل هفـروش ،میثـم ( .)1385معرفـی و نقـد نظریههـای عدالـت اقتصـادی بـر اسـاس معیارهـای نیـاز ،کارآمـدی،
مسـئولیت فـردی و کانتکـس .تهـران :دانشـگاه امـام صـادق؟ع؟ ،مرکـز تحقیقـات.
تـرابزاده جهرمـی ،محمدصـادق؛ و سـجادیه ،سـید علیرضـا ( .)1390گونهشناسـی نظریـات عدالت مبتنـیبر مبانی
فلسـفی؛ روشـی در تبییـن ماهیـت مفهومی عدالـت .دوفصلنامه مطالعات اقتصـاد اسلامی.59-95،)6(3 ،
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تـرابزاده جهرمـی ،محمدصـادق؛ و سـجادیه ،سـید علیرضـا ( .)1394اقتضائـات اجـرا؛ محـور اجمـاع بـر ماهیـت
مفهومـی عدالـت .در :مجموعـهمقـاالت دومیـن همایـش ملـی الگـوی اسلامی ـ ایرانـی پیشـرفت (جلـد اول؛
شهـای علـوم انسـانی اسلامی صـدرا.
 ،)339-373تهـران :مرکـز پژوه 
توسلی ،حسین ( .)1375مبانی نظری عدالت اجتماعی .تهران :بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی.
توسلی ،حسین ( .)1376مبنای عدالت در نظریه جان رالز .نقد و نظر.122-149 ،10-11 ،
توسلی ،حسین ( .)1385رابطه حق و عدالت .پژوهشهای فلسفی کالمی.91-109 ،)29(8 ،
داناییفرد ،حسن ( .)1395گفتارهایی جدید در خطمشیگذاری عمومی .تهران :نشر دانشگاه امام صادق؟ع؟.
مجلس شورای اسالمی ایران (مصوب  ،)1392قانون مجازات اسالمی .کتاب سوم .بخش اول ،فصل اول.
قراملکی ،احمد ( .)1383اصول و فنون پژوهش در گستره دینپژوهی .قم :معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم.
گنجعلـی ،اسـداله و همـکاران (پذیـرش در اردیبهشـت  .)1393سـنجش ادرا ک عدالـت سـازمانی بـر اسـاس روش
انعکاسـی (مطالعـه مـوردی :شـعبه مرکـزی بانـک دی) .چشـمانداز مدیر یـت دولتـی.
مکولـی ،جـان؛ دبرلـی ،ژوآنـی؛ و جانسـون ،فیـل ( .)1389نظر یـه سـازمان :نگا ههـا و چالشهـا (جلـد اول؛ مترجم:
یفـرد ،و حسـین کاظمـی .)1389 ،تهـران :نشـر دانشـگاه امـام صـادق؟ع؟( .تاریخ اصل اثـر)2007 :
حسـن دانای 
نوزیک ،رابرت ( .)1974عدالت و استحقاق (مترجم :مصطفی ملکیان .)1376 ،نقد و نظر.109-94 ،11-10 ،
واعظی ،احمد ( .)1383عدالت اجتماعی و مسائل آن .قبسات.189-208 ،)33(8 ،
واعظـی ،احمـد ( .)1388نقـد و بررسـی نظری ههـای عدالـت اجتماعـی .تهـران :مرکـز انتشـارات مؤسسـه آموزشـی و
پژوهشـی امـام خمینـی؟هر؟.
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Abstract
The most basic step in policy analysis is problem structuring. If the problem is not
correctly formulated, it will not have the right solution. Misunderstanding of the
problem situation or its negligence, as for example in the field of justice, will at best
lead to putting forward a good solution to an incorrect problem. Therefore, correct
analysis of the conditions of justice issues is necessary for the production of the right
solution. Due to the lack of analytical tools in the field of justice decision-making and
performance, this article seeks to design an algorithm of problem situation analysis
as a tool in a step-by-step analysis of the justice problem situation. The task is carried
out through extracting analytical elements and dimensions from justice literature,
especially influential theories of justice. The algorithm of problem situation analysis
in justice research includes seven dimensions: philosophical foundations, context,
actor, the variable of the creator of right, object of distribution, time and result.
Decision makers in the analysis of problem situation define their views relative to the
elements of each of these dimensions. This work raises self-awareness in the decisionmakers and policy-makers in relation to intervention characteristics. With using this
algorithm, we can explain what, when, on which view, in what condition, by whom, to
whom, with what criteria, and for the realization of which outcome will be or should
be distributed.
Keywords: justice, algorithm, policy analysis, problem structuring, problem situation
analysis
1. Professor of Islamic Philosophy and Kalam. Faculty of Islamic Philosophy and Theology,
Imam Sadiq University, Tehran, Iran. Email: r.akbari@isu.ac.ir
2. PhD Student of Public Administration, Faculty of Islamic Studies and Management,
Imam Sadiq University, Tehran, Iran (Corresponding Author). Email: Torabzadeh@isu.ac.ir
3. Graduate Student of Islamic Studies and Public Administration, Faculty of Islamic
Studies and Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran. Email: mo.habibi@isu.ac.ir

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

31

Abstract

Bibliography
Abelson, R., & Nielsen, K. (1996). Tārix-e falsafe-ye axlāq [History of moral philosophy].
In: P. Edwards, & D. M. Burchert, Dānešnāme-ye falsafe-ye axlāq [Ethics encyclopedia
of philosophy] (E. Rahmati, Trans.; 1392; 115-204), Tehran, Iran: Āgāh.
Arneson, R. (2013). Egalitarianism. E. N. Zalta, (Ed.). The Stanford Encyclopedia of
Philosophy. Retrieved from: http: //plato. stanford. edu/archives/sum2013/entries/
egalitarianism
Danaeefard, H. (1395/2016). Goftārhāyi jadid dar xat-e mašygozāri-ye omumi [New
developments in public policy making]. Tehran, Iran: Imam Sadiq University Press
(PBUH).
Driver, J. (2014). The history of utilitarianism. The Stanford Encyclopedia of Philosophy.
Dunn, W. N. (2012). Public policy analysis. N. J. Pearson, Upper Saddle River.

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

32

Vol. 9
No. 1
Winter 2017

Ganjali, A. & colleagues (Accepted in May 2014). Sanješ-e edrāk-e edālat-e sāzmāni
bar asās-e raveš-e en›ekāsi (mored-e motāle›e: Šo›be-ye Markazi-ye Bānk-e Dey
[Measuring perceptions of organizational justice based on reflexive approach, case
study: Central Branch of Day Bank]. Journal of Češmandāz-e Modiriyat-e Dolati/
Public Administration Perspective.
Gharamaleki, A. (1383/2004). Osul va fonun-e pažuheš dar gostare-ye dinpažuhi [The
research basics and methods in religious studies range]. Qom: Mo’āvenat-e Pažuhešiye Howze-ye Elmiye-ye Qom/Research Deputy of The Qom Seminary.
Husami, Z. I. (1978). Marx on distributive justice. In: Philosophy &Public Affairs, 8(1),
27–64.
Islamic parliament of Iran (Enacted in 1392/2013).The Islamic Penal Code. Ketāb-e
Sevvom [Book Three]. Part 1, Chapter 1.
Konow, J. (2003). Which is the Fairest One of all? A positive analysis of Justice Theories.
Journal of Economic Literature. 41 (4), 1188-1239. doi: 10.1257/002205103771800013
McAuley, J., Duberley, J., & Johnson, P. (2007). Nazariye-ye sāzmān: Negāhā va čālešhā
[Organization theory: Challenges and perspectives] (Vol. 1; H. Danaeefard, & H.
Kazemi, Trans., 1389). Tehran, Iran: Imam Sadiq University Publication.
Mill, J. S. (1863). Utilitarianism. London: Parker Son and Bourn.
Nozick, R. (1974). Edālat va estehqāq [Justice and merit] (M. Maleki, Trans., 1376).
Journal of Naqd va Nazar/Philosophy & Theology, 10-11, 94-109.
Peighami, A., Torabzadeh Jahromi, M. H., & Sajjadieh, A. (1394/2015). Tarrāhi-ye
nezām-e rasad va pāyeš-e dāneši-ye edālat [Design of observing and monitoring
system of justice knowledge]. In: Majmu’-e maqālāt-e dovvomin hamāyeš-e melli-ye
olgu-ye Eslāmi Irāni-ye pišraft [Articles collections of the second of national conference

on Islamic-Iranian model of progress] (Vol. 1; 307-338), Markaz-e Pažuhešhā-ye
Olum-e Ensāni Eslāmi-ye Sadrā/Center of the Sadra Islamic Humanities Preceding
Studies, Tehran, Iran, (1392), Tehran, & Qom, Iran.
Pilehforush, M. (1385/2006). Mo’arrefi va naqd-e nazariyehā-ye edālat-e eqtesādi
bar asās-e me’yārhā-ye niyāz, kārāmadi, mas’uliyat-e fardi va context [Introduces
and reviews the theories of economic justice based requirements criteria, efficiency,
individual responsibility and context]. Tehran, Iran: The University of Imam Sadiq
(PBUH), The Research Center.
Raadschelders, J. C. N. (2013). Public administration; The interdisciplinary study of
government. Oxford: Oxford University Press.
Schmidtz, D. (2006). Elements of justice. Cambridge, New York: Cambridge University
Press (pp. 198-207). Retrieved from: http: //www. worldcat. org/oclc/60189639.
Schmidtz, D. (2012). Friedrich Hayek. E. N. Zalta, (Ed.). The Stanford Encyclopedia of
Philosophy. Retrieved from: http: //plato. stanford. edu/archives/fall2012/entries/
friedrich-hayek
Tavassoli, H. (1375/1996). Mabāni-ye nazari-ye edālat-e ejtemā’i [Theoretical principles
of social justice]. Tehran, Iran: Bonyād-e Mostaz’afān va Jānbāzān-e Enqelāb-e
Eslāmi/Mostazafin foundation of the Islamic Revolution.
Tavassoli, H. (1376/1997). Mabnā-ye edālat dar nazariye-ye John Rawls [The basis
of justice in the theory of John Rawls]. Journal of Naqd va Nazar/Philosophy &
Theology, 10-11, 122-149.
Tavassoli, H. (1385/2006). Rābete-ye haq va edālat [relationship between Truth and
Justice]. Journal of Pažuhešhā-ye Falsafi Kalāmi/Philosophical Theological Research,
8(29), 91-109.
Torabzadeh Jahromi, M. S. & Sajjadieh, S. A. (1394/2015). Eqtezā’āt-e ejrā; Mehvar-e
ejmā’ bar māhiyat-e mafhumi-ye edālat [Implementation conditions;-based
consensus on the nature of the concept of justice]. In: Majmu’-e maqālāt-e dovvomin
hamāyeš-e melli-ye olgu-ye Eslāmi Irāni-ye pišraft [The Proceedings of the second
of National Conference on Islamic-Iranian model of progress] (Vol. 1; 339-373),
Markaz-e Pažuhešhā-ye Olum-e Ensāni Eslāmi-ye Sadrā/Center of the Sadra Islamic
Humanities Preceding Studies, Tehran, Iran, (1392), Tehran & Qom, Iran.
Torabzadeh Jahromi, M. S., & Sajjadieh, S. A. (1390/2011). Gunešenāsi-ye nazariyāt-e
edālat-e mobtani bar mabāni-ye falsafi; Raveši dar tabyin-e māhiyat-e mafhumiye edālat [Typology of theories of justice based on the philosophical foundations,
a way to explain the nature of the concept of justice]. Journal of Do Faslnāme-ye
Motāle›at-e Eqtesād-e Eslāmi/Islamic Economic Studies, 3(6), 59-95.
Vaezy, A. (1383/2004). Edālat-e ejtemā’i va masā’el-e ān [Social Justice and the Related
Issues]. Qabasāt, 8(33), 189-208.

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

33

Abstract

Vaezy, A. (1388/2009). Naqd va barresi-ye nazariyehā-ye edālat-e ejtemā’i [Criticize and
opinion theories of social justice]. Tehran, Iran: Markaz-e Entešārāt-e Mo’assese-ye
Āmuzeši va Pažuheši-ye Emām Khomeini/Center for Publishing Imam Khomeini
Education and Research Institute (RA).
Wenar, L. (2013). John Rawls. E. N. Zalta, (Ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy.
Retrieved from: http: //plato. stanford. edu/archives/win2013/entries/rawls

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

34

Vol. 9
No. 1
Winter 2017

COPYRIGHTS
Copyright for this article is retained by the author(s), with publication rights granted
to the ISIH Journal.
This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the
Creative Commons Attribution.
License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

HOW TO CITE THIS ARTICLE
Akbari, R., Torabzadeh Jahromi, M., & Habibi, M. (2017). Introduction to
the algorithm of problem situation analysis in justice research. Journal of
Interdisciplinary Studies in the Humanities, 9(1), 147-166. doi: 10.22035/
isih.2017.247
:چگونه به این مقاله استناد کنیم

 درآمدی بر الگوریتم تحلیل.)1395(  محسن، محمدصادق؛ و حبیبی،بزاده جهرمی
  رضا؛ ترا،ا کبری
doi: .147-166 ،)1(9 ، فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.موقعیت مسئله در عدالتپژوهی

10.22035/isih.2017.247

http://www.isih.ir/article_247.html

