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 چکيده

های اصلی انقالب اسالمی و رهبران آن بوده  عنوان یکی از مقاصد و آرمان بهعدالت 
و هست. این مهم باعث شده است که این عنصر نقش و جایگاهی مهم در اندیشه 
و عمل آنان داشته باشد. از سوی دیگر شناخت و دستیابی به عدالت نیز در سیر 

دانشی در این حوزه  گیری مجموعه وسیعی از ادبیات تطوری خویش باعث شکل
گشته است که ضمن در اختیار قرار دادن گنجینۀ عظیم معرفتی، جامعه علمی و 

رو نموده است. مجموعه  مجریان را با سردرگمی و ابهام بیشتر نیز روبه
پژوهی مبتنی بر بیانات رهبری که در پنج  های علمی کالن عرصه عدالت مشی خط

ی دینی و انسانی، نسبت عدالت با سایر ها شاخۀ نظریه عدالت اسالمی، ظرفیت
های عدالت و استلزامات اقامه علمی عدالت  های دینی، شاخص مفاهیم و ارزش

دهی به عرصه مدیریت علمی و اجرایی  اند، خواهد توانست ضمن جهت ارائه شده
پژوهی در کشور، زمینه آزمون و خطا و کندی حرکت جامعه در این عرصه  عدالت

عنوان یکی از  گیری از روش تحلیل مضمون به ید. این تحقیق با بهرهرا نیز حذف نما
های تحلیل کیفی متون، تالش نموده است گامی آغازین در تبیین اندیشۀ  روش
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 مقدمه

عدالت از جمله مفاهیم فطری و مطلوب بشری در طول اعصار مختلف بوده و هست؛ 
توان به تشکیل جوامع انسانی بازگشت داد. با وجود چنین  ای که قدمت آن را می بگونه

هنوز تازگی خویش را حفظ نموده  -عدالت اجتماعی-قدمتی، پژوهش در این حوزه
ی ها ز در سطحی باالتر و چارچوبی نظری، تالشاست.  اندیشمندان و محققان نی

اند. همچنین ورود عدالت به  وافری بمنظور تبیین معرفتی و علمی این پدیده انجام داده
شناسی، فلسفه  ی گوناگون معرفتی مانند فلسفه اخالق، فلسفه سیاسی، معرفتها ساحت

.. خود بر شناسی، علوم سیاسی و. حقوق و علومی چون اقتصاد، مدیریت، جامعه
(. در واقع 81، ص8811پیچیدگی شناخت و تبیین این مفهوم افزوده است)واعظی، 

توان ناشی از اهمیت عملی عدالت و خواست  تلفیق عدالت با این دسته از علوم را می
 ها و دولت ها گری آن در عرصه اجتماعی و بطور خاص حکومت عمومی برای جلوه

ین حوزه موجب تولید ادبیاتی گسترده گشته که در ا ها دانست. مجموعه این پژوهش
نسبتی تکاملی، تباینی یا تناقض گونه با یکدیگر دارند که از یک سو باعث ذخیره 

در این عرصه شده و  ها و شاخص ها ، سیاستها گنجینه دانشی عظیمی از مبانی، نظریه
 از سوی دیگر نوعی سردرگمی و ابهام را در پی داشته است.

الزامددات   ی بشددری،هددا دایددره وسددیع تددرابط بددا سددایر حددوزه  وع،پیچیدددگی موضدد
اعتبداری و هنجداری بدودن      مطالعات مربدو  بده عددالت،    2رشتگی و میان 8رشتگی چند

که تامین کننده  پایه و مبنا بودن آن برای سایر علوم بنحوی  ماهیت بحث در باب عدالت،
اجتمداعی از مبدادی عددالت منبعدث      -هنجاری تمدامی علدوم انسدانی    8اصول موضوعه

گدذاری   همه و همه باعث شده تا در مدیریت و سیاسدت   و دالیل متعدد دیگر،  شود، می
  اجتمداعی بطدور عدام،    –مطالعات ناظر به مساله عدالت بطور خداص و علدوم انسدانی    

ی از اهمیّدت بسدزایی   پژوهد  ی عددالت هدا  گذاری فراینددها و مددیریت برنامده    مشی خط
که گره خوردن مساله اقامه عدالت در عرصه اجتماعی، ملّدی   برخوردار باشد.  ضمن این

خواست و برداشت حاکمان و رهبدران جامعده     و فراملّی با مقوله حاکمیت و حکمرانی،
کندد و لدذا الزامدات و     ای برخدوردار مدی   نسبت بده مقولده عددالت را از اهمیّدت ویدژه     



 7    در انديشه مقام معظم رهبريپژوهي  هاي کالن علمي عرصه عدالت مشي الزامات و خط

تواندد فدارا از خواسدت و مطالبده      پژوهی یدک جامعده نمدی    الن عدالتهای ک مشی خط
 رهبران آن جامعه شکل بگیرد.

رو چه در مقام اتّباع و مطاوعه از منویات رهبران و چه در مقام مقایسه وضع  از این
  وضعیت تحقق یافتده بدا خواسدت، مطالبده، فهدم،      4موجود با مطلوب و  شکاف سنجی

نیازمندد شناسدایی     نقد سازنده خطو  کالن حاکمیتی کشور، همدلی، همزبانی و یا حتی
 رویکردها و راهبردهای کالن رهبران سیاسی و فکری جامعه هستیم.  خطو  فکری،

 برای دستیابی به چنین هدفی پاسخ به سواالت ذیل ضروری است:
پژوهی واجد چه عناصری است؟  چارچوب اندیشه رهبری در عرصه علمی عدالت

پژوهی از منظر معظم له چیست؟ وظیفه نخبگدان   ایدهای عرصه علمی عدالتبایدها و نب
پژوهی  های مسئول در این عرصه چیست؟ هدف و غایت عرصه علمی عدالت و دستگاه

 جمهوری اسالمی چیست؟
رو در این تحقیق سدعی شدده تدا شخصدیت حضدرت آیدت اع سدید علدی          از این

چه به عنوان یک روشنفکر دیندی    مرجع شیعی، چه به لحاظ یک عالم و)دام ظلّه( ای  خامنه
و نهایتًا بده عندوان یدک رهبدر دیندی بدا ربدع قدرن سدابقه            سیاسی، -و مصلح اجتماعی
مورد توجه قرار گرفته و مقولده عددالت را کده در چدارچوب       سازی، حکمرانی و جامعه

بدا روش  ورزی و حکمرانی ایشان از جایگاه رکین و اصیلی نیز برخوردار اسدت   اندیشه
تحلیل مضمون واکاوی کرده و خطو  کلی و الزامات عدالت پژوهی مورد نظدر معظدم   

 له را استخراج کنیم.
پژوهدی در کشدور    در ادامه مقاله، ضمن ارائه آسیب شناسی از وضع موجود عدالت

پرداختده و بدا گزارشدی     1به معرفی روش تحلیل مضمون  و مروری بر ادبیات مطروحه،
ی هدا  مشدی  به معرفی نتایج بدست آمده از تحلیل مضامین و خط  موجز از فرایند تحقیق،

 پردازیم. پژوهی می کالن بدست آمده در باب عدالت

 . اهميت و ضرورت تحقيق3

و  ها ی گذشته بمنظور تمایز بخشی بین برنامهها ی کالن در سالها اصطالح سیاست
 -یافتنی دست -یها گذاری کشور با اهداف و آرمان قوانین معمول در فضای سیاست

معیّن شده توسط رهبری وضع شده است. اندیشه عدالت همواره در کالم و عمل 



 31، شماره پياپي 3131سال هشتم، شماره دوم، پاييز .و زمستان  انديشه مديريت راهبردي،    8

توان روح حاکم بر  ای که این نگرش را می رهبران نظام اسالمی متجلی بوده است بگونه
یی که ها ی در سالیان متمادین دانست؛ سیاستی کالن ابالغی و تبلیغی رهبرها سیاست

مداران، جامه  باید از طریق کار فکری و اجرای عملی توسط همه دلسوزان و تکلیف
 تحقق بپوشد.

ی گذشته باعث شد ها ی نظری و عملی کشور در سالها مجموعه شرایط و ویژگی
 «فت و عدالتت پیشرة ده»چهارم انقالب اسالمی را ۀ که رهبر معظم انقالب اسالمی ده

دهدی   گذاری نموده و خط سیر دانشی و اجرایی کشور را در این مقطع زمانی جهدت  نام
تحقد   گذاری ضرورت توجه محققان و مجریان به بازتولید نظدری و   نمایند. این هدف

تر، بدیش از   این آرمان الهی و اسالمی را در مدت زمانی کمتر و با دقت بیش 6حالکثری
ی راهبدردی بدا   هدا  . از سوی دیگر برگزاری دومین جلسده اندیشده  نماید پیش نمایان می

و مطالبده جددی    7ی گذشدته هدا  موضوع عدالت و تصریح ایشان بر ناکافی بودن فعالیت
برای تولید تعریف و یا تعاریف اسالمی و حقیقی از عدالت توسدط محققدان اهمیّدت و    

 سازد. جایگاه بحث را بیشتر روشن می
شدکاف معرفتدی و عملدی موجدود در کشدور نسدبت بده         رسد چنین به نظر می هم

وضعیت مطلوب و اغتشاشات نظری و عملی در عرصه عدالت نشانگر وجود خألهدای  
است که خود معلول عوامدل دیگدری هسدتند کده      -پژوهی عدالت -زیادی در این حوزه

 عبارتند از: ها ترین آن مهم
 پژوهی؛ عدالت ، موضوعات و مسائل عرصهها عدم شناسایی صحیح حوزه -8

 گذاری کالن، متقن و همه جانبه در این عرصه.  فقدان سیاست -2
عدم آگاهی نسبی در بین عموم نخبگان و مسئوالن نسبت بده مسدائل فدوق باعدث     
شده است که تا به امروز هدی  فعالیدت مناسدب و مدودری در عرصده مددیریت داندش        

پژوهی در سطح کشور  صه عدالتی بالقوه و بالفعل دانشی در عرها وشناسایی توانمندی
صورت نپذیرد. بقای این عوامل و مشکالت خود ادرات و نتایج نامطلوبی در دراز مدت 

 و کوتاه مدت برای کشور خواهد داشت:
 پژوهی در کشور؛ عدم وجود دورنمایی شفاف از وضعیت عدالت 
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  یشدتر  فقدان زمینه و سازوکارهایی روشن برای تبادل نظر و دستیابی به توافدق ب
 حول وجوه مختلف عدالت؛

 و قوانین مختلف؛ ها رنگ مفهوم عدالت در برنامه ظهور کم 
 هدا  گیدری از شداخص   ی جدّی و مستمر با هدف تولیدد و بهدره  ها عدم فعالیّت 

 ی مختلف؛ها و اقدامات دولت ها بمنظور ارزیابی برنامه
 گذاری در هر دو بخش علمی و عملی؛ فقدان سیستم اولویّت 

 گیدری در مسدیر جهدش و پیشدرفت      ی عیندی بمنظدور تصدمیم   ها جهفقدان سن
 .1کشور

یی هدا  مشی را ناگزیر از وجود خط جامعه علمیمعضالت، ادرات و پیامدهای فوق، 
لده از   سدازد تدا بده تعبیدر معظدم      ی فدوق مدی  هدا  بمنظور تحقق بخشی مقاصدد و آرمدان  

ریدزان عرصده    برنامه چنین مدیران و های زیگزاگی، به دور و برحذر باشیم و هم حرکت
ی عمل خود، نقشده راه داشدته باشدند.    ها پژوهی بتوانند در تنظیم برنامه عدالت و عدالت

یی که ضمن بررسی و ارزیابی دقیق توان دانشدی و تئوریدک جامعده علمدی     ها مشی خط
ی ایجاد شده در حوزه تحقیقدات نظدری   ها بتواند از طریق راهبری دقیق خود سردرگمی

پژوهی را به حدداقل ممکدن کداهش داده و بده      علمی و ملّی عرصه عدالتی ها و برنامه
 نقطه مطلوب برساند.

پژوهی مستخرج از بیانات مقام معظدم   ی عرصه عدالت و عدالتها مشی تدوین خط
رهبری، گامی آغازین و در عین حدال مهّدم در ایدن حدوزه محسدوب شدده و خواهدد        

ظری و عملی عددالت را بدرای جامعده    ی نها توانست مسیر حرکت و دستیابی به عرصه
تدک محققدان و    تدر هدم تدک    علمی و مجریان کشدور تسدهیل نمایدد. بده معندای دقیدق      

گدذاری و اجدرا(    ی مسدئول)در حدوزه سیاسدت   هدا  پژوهان کشور و هدم دسدتگاه   عدالت
 گذاری کالن رهبری خواهند بود. مخاطب این خطاب و سیاست

ی مختلف تدابع شدئون گونداگون)رهبر    ها و مکان ها له در زمان اگرچه بیانات معظم
پرداز دینی و...( ایشان اسدت امدا بایدد تصدریح کدرد کده        انقالب، فرمانده نظامی، نظریه

شئونات مختلف در بطن خود از یک هندسه معرفتی و دیندی منسدجم و منظمدی بهدره     
ر طدول  اند که رهبدری د  در واقع نویسندگان با مروری بر بیانات ایشان دریافته گیرند. می
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سالیان متمادی و علیرغم برخورد و رهبری حوادث و وقایع مختلف از الگوی علمدی و  
اند که البته این الگدوی دابدت در اصدل دارای انعطداف و      عملی مشخصی استفاده نموده

مبتنی بر اقتضائات خاصی است کده منبعدث از مکانیسدم اجتهداد، اختیدارات قدانونی و       
 گیری از عنصر والیت است. بهره

نظر از شئون مختلدف، بده تحلیدل بیاندات ایشدان       توان با صرف در این صورت می
در واقدع   هدا  مشدی  استخراج نمود. چرا که این خط ها یی  را از آنها مشی پرداخته و خط

پژوهدی   ای خداص همانندد عددالت    بیانگر همان الگوی ذهنی و اجرایی ایشان در حدوزه 
 .9است

به معنای دسدتوری بدودن و دسدتوری کدردن      این تحقیق خروجیطبیعی است که 
ی اساسدی  هدا  گیری مساله علم و عدالت پژوهی نخواهد شد بلکه راهنمای کلی و جهت

ی ها اگرچه که مساله علم و پژوهش بعنوان یکی از حوزه د.در حکمرانی را به ما می ده
معنای و به -اقتدار و سعادت جوامع، امروزه به یکی از موضوعات مهم در سید سیاستی

( 47، ص8817جوامع بدل شده است)سدلطانی، کیدامهر،   -«ی حاکمیتیها عرصه»تر  دقیق
دهی به آن نه تنهدا مفیدد بلکده الزم و ضدروری اسدت. ایدن مسداله         و پرداختن و جهت

 سازد. اهمیت ورود و پرداختن به چنین موضوعاتی را بیش از پیش آشکار می

 . پيشينه تحقيق2

ی مختلف به ها ه ابعاد اندیشه مقام معظم رهبری درعرصهی اخیر، توجه بها در سال
امری رایج و در حال گسترش در سطح جامعه علمی و فرهنگی تبدیل شده است که 

ی مختلف مشاهده نمود. با ها را در قالب ها ی مختلفی از این فعالیتها توان نمونه می
 این وجود در حوزه این تحقیق دو نکته حائز اهمیت است:

-و علمدی  تحلیلدی پژوهی در اندیشه رهبری کدار   بطور عام در حوزه عدالت. 2-8
صورت نپذیرفته است.البته منظور از عدم فعالیدت،   شناسی متقن پژوهشیِ مبتنی بر روش

ی ایشدان در زمینده   هدا  در زمینده گدردآوری اندیشده   فقدان کامل پژوهش نیست چرا که 
تدوین شدده کده در    80«قاموس عدالت»عدالت بصورت خام و اولیه، کتابی تحت عنوان 

دهدی بده    بندی اولیه از طریدق عندوان   ی رهبری گردآوری و دستهها آن مجموعه صحبت
انجام شده است. این اقدام در نوع خود گدام اولیده و خدوبی بدوده و      ها هریک از بخش
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ه گونه به بیانات ایشان امری الزم و بایسدت  مند و تحلیل هست اما در گام بعد ورود روش
 است.

پژوهی در اندیشه رهبدری تدا بده     ی علمی عدالتها . در عرصه خاص سیاست2-2
 حال کاری صورت نپذیرفته است.

 . روش تحقيق1

 . تعريف مضمون و روش تحليل مضمون1-3

اگرچه که هنوز توافق چندانی بین اندیشمندان حوزه روش تحقیق در مورد تعریف 
هر یک از آنان تعاریف خاص خود از این مضمون وجود ندارد اما  جامع روش تحلیل
 اند. در ادامه به دو تعریف دیگر اشاره شده است. روش را ارائه نموده

        تحلیل مضمون، فرآیندی برای تحلیدل اطالعدات کیفدی اسدت، بندابراین ایدن
نیسدت بلکده فرآینددی اسدت کده       هدا  روش، صرفاً یک روش کیفی همانند دیگر روش

چندین تحلیدل    ، بکدار رود. هدم  هدا  کیفی، اگر نده در همده آن  ی ها تواند در اکثر روش می
مضمون، اگر این امر مطلوب محقق باشد، امکان تبدیل اطالعات کیفی بده کمّدی را نیدز    

 (.Boyatzis, 1998, p.4نماید) فراهم می

 دهی الگوهایی)مضامین(  تحلیل مضمون روشی برای تعریف، تحلیل و گزارش
ی شدما را بده شدکل    هدا  کاربرد، این روش مجموعه دادهاست. در کمترین  ها درون داده

نماید. اما، این روش بطور متناوب کاری فراتدر   جزئی و دقیق سازماندهی و توصیف می
ی مختلف عناوین پژوهشدی را مدورد   ها از این سازماندهی و توصیف انجام داده و جنبه

 (.Braun & Clarke, 2006, p.79دهد) تفسیر قرار می

 اجراي روش تحليل مضمون. مراحل 1-2

ی کیفی است بنابراین ها برخی از مراحل روش تحلیل مضمون شبیه مراحل دیگر روش
یی با دیگر ها روش مراحل پیشنهادی لزوماً خاص این روش نیست و مشابهت

شود که محقق شروع به توجه  ارز دارد. فرآیند این روش هنگامی آغاز می های هم روش
کند. این  می ها ای از داده معانی و مسائل بالقوه درون مجموعهو جستجو کردن الگوهای 

آوری داده صورت گیرد. نقطه پایان این فرآیند  عمل ممکن است در طول فرآیند جمع
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شوند یعنی جایی که  نیز گزارش محتواها و معانی است که به شکل مضامین معرفی می
 اند. حلیل انتزاع و ساخته شدهمضامین از طریق شناسایی محققان قبل، حین و بعد از ت

ی کدگدذاری  هدا  ، دادهها تحلیل همواره فرآیندی رفت و برگشتی بین مجموعه داده
ی تولید شده توسط خدود محقدق اسدت.    ها و داده ها شده و خارج شده از مجموعه داده

ی هدا  جزئی جداناپدذیر از تحلیدل اسدت. نوشدتن همانندد روش      ها نوشتن در این روش
گیرد بلکه باید در همان مراحل اولیه شروع شدود. ایدن    ن کار صورت نمیآماری در پایا

-ی کدگذاری بالقوه برای فرآیند کدگدذاری ها و طرح ها نوشتن شامل تدوین سریع ایده
 (.Braun & Clarke, 2006, p.86ست)ها تحلیل مجموعه داده

شدنهاد  ای برای اجرای روش تحلیل مضمون پی مرحله 6در ادامه یک نقشه راهنمای 
ی هدا  شده است. نکته مهم، شناسایی و فهم این مطلب است که خطو  راهنما در روش

کنند بنابراین هر  ای پیروی نمی تحلیل کیفی خیلی دقیق نیستند و از قاعده خاص و ویژه
در -هدا  سواالت تحقیق و نوع داده-محقق الزم است تا با در نظر گرفتن دو اقتضای مهم

پذیری از این خطو  راهنما استفاده نماید. عدالوه   کل انعطافمورد تحقیق خویش، به ش
بر این پژوهش یک فرآیند خطی به معنای جابجایی از یک نقطه به نقطده دیگدر نیسدت    

را فرآیند بازگشتی نامید کده طدی آن محقدق بطدور مسدتمر و بندابر        توان آن در مقابل می
دارد و از نتدایج هدر مرحلده     نیازهای تحقیق بین مراحل اولیه و پایانی رفت و برگشدت 

چنین باید توجه داشت تحلیل فرآیندی است که  نماید. هم برای مراحل دیگر استفاده می
 ,Braun & Clarkeیابد و نبابد با عجله و شتاب انجام گیدرد)  در طول زمان توسعه می

2006, p.87.) 
ی ی کیفد ها وجود یک همچون نقشه راهنمایی برای این روش خاص در بین روش

برای  ها تر شدن خروجی تر کردن مراحل اجرای آن، به نوعی منجر به شفاف ضمن آسان
ی کیفی، بدلیل فقدان مراحل ها گردد. چرا که معموالً در اجرای روش خواننده محترم می

، نسبت کامل و قابل فهمدی بدین نتدایج بدسدت آمدده و      ها محور بودن آن دقیق و محقق
مرحلده   6رو ایدن   آیدد. از ایدن   ده بیروندی بوجدود نمدی   روش مورد استفاده برای خوانند 

 خواهند توانست رابطه فوق را منقح و معناداتر نمایند.
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 توصیف فرآینا مرحله ردیف

1.  
ی ها آشناسازی محقق با داده

 خویش
در صورت نیاز، خوانش و  ها رونویسی کردن از داده

 ی اولیهها ، یادداشت ایدهها خوانی داده دوباره

 کدهای اولیهتولید   .2
بر اساس روشی سیستماتیک و  ها کدگذاری همه داده
ی مورد عالقه محقق، مقابله و تطبیق ها مبتنی بر ویژگی

 ی مرتبط با هر کدها دادن داده

 جستجوی مضامین  .3
ی ها تطبیق کدها با مضامین بالقوه، گردآوری همه داده

 مرتبط با هر مضمون بالقوه

 مرور مضامین  .4

ی ها اگر مضامین نسبت به خالصهکه  بررسی این
هماهنگی و  ها کدگذاری شده و همه مجموعه داده

بنیاد ایجاد  تطابق دارند آنگاه یک نقشه تحلیلی مضمون
 شود.

 گذاری مضامین تعریف و نام  .5
ی خاص هر ها تحلیل مستمر بمنظور پایش ویژگی
وار تحلیل، خلق  مضمون و در بطور کلی بیان داستان

 گذاری برای هر مضمون نام تعاریف واضح و

 تدوین گزارش  .6

این مرحله فرصتی نهایی برای تحلیل است. این مرحله 
ی ها شامل انتخاب و گزینشی مشخص، نمونه

ی ها شده گیرا و جذاب، تحلیل نهایی خالصه خالصه
انتخاب شده، شرح ارتبا  بین تحلیل صورت گرفته با 

محققانه و سواالت و ادبیات تحقیق، خلق گزارشی 
 تحلیلی است.

 (Braun & Clarke, 2006, p.87گانه اجراي روش تحليل مضمون) مراحل شش .2جدول

باید تصریح کرد که بیان مراحل فوق نشانگر نوعی تصلّب و عدم انعطاف در سدیر  
انجام روش تحلیل مضمون نیست و اندیشمندان حوزه روش تحقیق بطور عدام و روش  

هریک بر اساس تجدارب و داندش خدود تعدداد مراحدل و       تحلیل مضمون بطور خاص،
 اند. پینشهادهای مختلفی برای اجرای روش ارائه نموده
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 . سير عملي استفاده از روش تحليل مضمون در اين تحقيق1-1

 ي خويشها آشناسازي محقق با داده. 1-1-3

شده است.  آوری ای جمع ی مورد نیاز برای تحقیق بطور دو مرحلهها در این مرحله داده
افزار)حدیث والیت( در مجموعه بیانات مقام معظم  مرحله اول جستجو از طریق نرم

 ها و گردآوری همه بیاناتی است که همه یا قسمتی از آن« عدالت»رهبری با کلیدواژه 
سخنرانی که به نوعی با بحث و  890باشند. چیزی در حدود  مربو  به بحث عدالت می

اند. در مرحله دوم مجموع این  اند، استخراج شده بوده مرتبط« عدالت»کلیدواژه 
یی که به بحث عدالت پرداخته شده بود مورد مطالعه و خوانش ها ها و قسمت سخنرانی

اولیه و غربالگری قرار گرفت. هدف از این بررسی اوالً آشنایی اولیه با محتوا و وسعت 
کلیدی که ارتبا  محتوایی و معنایی ی ها و فراز ها بیانات رهبری و دانیاً تعیین سخنرانی

میزان »رو با استفاده از دو شاخص  بیشتری با اهداف تحقیق دارند، بوده است. از این
میزان نزدیکی و تناسب فرمایشات با هدف تحقیق،  »و « تکرار و بسامد واژه عدالت

سخنرانی که با اهداف بیان شده  48مجموع « شأن نزول و فلسفه جلسه و مخاطبین
بندی شده و مورد مطالعه  برای تحلیل و تحقیق ارتبا  بیشتری داشتند انتخاب، اولویت

ی ها سخنرانی که بلحاظ میزان ارتبا  جزء سخنرانی 6. با مطالعه و تحلیل 88قرار گرفتند
شدند این نتیجه برای محققان حاصل شد که قریب به اتفاق  زبده و مهم محسوب می

و مضمون بسیار بدیع و   ی دیگر تکرار شدهها سخنرانیمضامین مستخرج، به نوعی در 
جدیدی حاصل نشده است. فرض بر این بوده است که اگر این تحقیق بتواند تحلیل 

سخنرانی مورد اشاره( ارائه نماید در  6له) ی معظمها ترین سخنرانی جامع و کامل از مهم
نده نزدیک نماید و واقع تا حد زیادی توانسته مدل مفهومی خود را به مقصود گوی

تر از چارچوب اندیشه رهبری در عرصه عدالت را به جامعه علمی و  تصویری دقیق
 معرفتی نشان دهد.
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با موضوع  ها فراواني کليدواژه عدالت و ميزان مرتبط بودن سخنراني .1جدول
 )ميزان ارتباط: ضعيف، متوسط، قوي، خيلي قوي(تحقيق

 
ی ها ی اندیشهها یکی دیگر از موارد مفید برای این تحقیق برگزاری یکی از نشست

بوده است. در این جلسات عالوه بر بیان نظرات نخبگدان،  « عدالت»راهبردی با موضوع 
عندوان   رهبری معظم انقالب نیز مجموعه تفکرات، نظرات و تأمالت خدویش را چده بده   

تددر از آن از جایگدداه رهبددری نظددام اسددالمی و جهددان  یددک اندیشددمند اسددالمی و مهددم
ایدن سدخنرانی در حدوزه    دارند. وجود  ی نظری و عملی عدالت( بیان میها اسالم)بایسته

تدر   تدر و کامدل   عدالت فرصت مغتنمی برای این تحقیق فدراهم نمدود کده بتواندد سدریع     
 ن عرصه شناسایی و استنبا  نماید.له را در ای ی معظمها اندیشه

 نوع دیالر تاریخ ردیف
فرلولنی 
 کلیاولژه

 «عالتت»

میزلن 
 لرتباط

8 900227 
بیانات در دومین نشست 

 های راهبردی اندیشه
70 

خیلی 
 قوی

2 110681 
رئیس  بیانات در دیدار

 جمهور و هیأت دولت
80 

خیلی 
 قوی

8 140601 
بیانات در دیدار رئیس 
 جمهور و هیأت دولت

11 
خیلی 
 قوی

4 120128 
ی نماز ها بیانات در خطبه

 جمعه تهران
49 

خیلی 
 قوی

1 798226 
ی نماز ها بیانات در خطبه

 جمعه تهران
80 

خیلی 
 قوی

6 760808 
بیانات در اجتماع بزرگ مردم 

)رحمه اع امام خمینیدر صحن 

 مشهد علیه(
41 

خیلی 
 قوی
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 توليد کدهاي اوليه. 1-1-2

سخنرانی بطور کامل مورد مطالعه چندباره قرار گرفت و همزمان با  6مجموع این 
، تسریع ها بندی ای برای تحلیل، تقسیم شدند. علّت این تقسیم ه اجزای جداگانهمطالعه ب

و کدگذاری و کشف مضامین بالفعل و بالقوه در متن بوده است.   و تسهیل در تحلیل
به  ها چنین تقسیم متن اند. هم در ردیف جداگانه مشخص شده ها هریک از این قسمت

یی بوده است که در طول ها زدن برای ایده تر در واقع نوعی عالمت ی کوچکها قسمت
، مورد مطالعه ها مطالعه متون به ذهن محققان رسیده است. سپس متن هریک از ردیف

بسیار دقیق قرار گرفت و کدهای اولیه ایجاد شدند. این کدها بیانگر مجموعه تفاسیر 
د نظر شخصی محققان نسبت به متن صریح موجود یا معانی پنهانی است که شاید مور

گوینده بوده است. مالحظه این امر باعث دخالت دادن بافت و زمینه سخنرانی و 
تر به قصد  تر و نزدیک چنین توجه به عناصر مرتبط با این بافت شده و تحلیلی دقیق هم

نماید. در ادامه کلیه کدهای استخراج شده مورد بحث و بررسی قرار  گوینده ارائه می
ی مورد ها تر از داده کشف مقوالت جدید و غنی»منتج به  اه گرفت. این بحث و بررسی

 شده است.« تصحیح کدهای کشف شده»و « مطالعه و تحلیل

ي ها تقسيم و کدگذاري اوليه بخشي از بيانات رهبري در دومين نشست انديشه .3جدول
 311227-راهبردي

 کا متن ردیف

8.  
اى براى  احساس میکنم در کشور ظرفیت انسانى گسترده
یعنى بحث  -پیگیرى و به سرانجام رساندن این بحث مهم 

 د.وجود دار -عدالت 

وجود ظرفیت انسانی عظیم 
برای تحقق نظری و عملی 

 عدالت

2.  
اى براى  احساس میکنم در کشور ظرفیت انسانى گسترده
یعنى بحث  -پیگیرى و به سرانجام رساندن این بحث مهم 

 د.وجود دار -عدالت 

برای ريزی  لزوم برنامه
مديريت منابع انسانی بمنظور 
 تحقق نظری و عملی عدالت
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 جستجوي مضامين. 1-1-1

و کدهای استخراج شده تالش شد تا  ها گذاری کلیه داده آوری و شماره با بررسی، جمع
ق، بتوان مضامین صحیح، دقیق و متمایزی از یکدیگر ایجاد نمود. بر طبق موضوع تحقی

خواهد بود. اگرچه در فرآیند روش « پژوهی ابعاد حوزه عدالت»مضمون فراگیر تحقیق 
تحلیل مضمون توصیه شده است نحوه تشکیل مضامین از پایین به باال باشد و همه 

8.  

صاحبنظرانى هم که در این جلسه حضور ندارند، از نظر ما 
ها، در  شرکاى این بحثند. حتماً در سرتاسر کشور، در دانشگاه

اى که خوشبختانه در  هاى گسترده ها، در پژوهشگاه حوزه
ن که در این کشور وجود دارد، هستند کسانى از صاحبنظرا

مقوله، در این بحث، یا تحقیقاتى دارند، یا آماده هستند که 
تحقیقاتى را انجام دهند. ما آنها را در این بحث شریک 

 م.میدانی

استفاده از شبکه نخبگانی 
موجود در کشور بمنظور 
تامین نظری و اقامه عملی 

 عدالت
ی ها استفاده از ظرفیت

سازمانی با هدف تشکیل و 
های نخبگانی  بسط شبکه

 حوزه عدالت

بحث عدالت بایستى به یک گفتمان نخبگانى تبدیل شود. باید   .4
 ...این مسئله را دنبال کنیم و پیگیرى این بحث را رها نکنیم

لزوم تبديل بحث عدالت به 
 گفتمان نخبگانی

1.  
را دنبال کنیم و پیگیرى این بحث را  )عدالت(باید این مسئله....

ه خیلى زیاد است، نیاز خیلى شدید است رها نکنیم؛ چون زمین
 .و در بیانات دوستان، بخشى از این نیاز محسوس بود

تکلیف واليی بر پیگیری 
مستمر و مداوم تا دستیابی و 

تحقق عدالت در بعد نظری و 
 عملی

زمینه و دخالت وسیع عدالت 
ی مختلف علمی و ها در حوزه

 اجرايی

دنیاى اسالم هم استفاده شاید الزم باشد بعدها از صاحبنظران   .6
 ...کنیم.

جستجوی نظرات و 
انديشمندان اسالمی پیرامون 

 بحث عدالت
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کدها نشاگر مضامین شناسایی شده باشند اما در این تحقیق دو روش باال به پایین و 
استفاده قرار گرفته است. دو عامل باعث اتخاذ چنین پایین به باال همزمان مورد 

رویکردی شدند. اوالً استفاده منفرد از روش پایین به باال در تشکیل مضامین به دلیل 
به مضامین دیگر امکان  ها حجم زیاد کدهای استخراج شده و دشواری تجمیع همه آن

ر زمینه تشکیل مضامین بدلیل پذیر نبود؛ دانیاً استفاده همزمان از نگاه باال به پایین د
توانست در  ی علوم انسانی میها گستردگی و احاطه عرصه عدالت بر سایر حوزه

 )مضامین( با کدهای استخراج شده راهگشا باشد.ها شناسایی و تطبیق آن

 بندي مضامين طبقه

همواره به عنوان عناصر یک تقسیم « چیستی، چرایی و چگونگی»گان  جایی که سه از آن
بندی  برای دسته ها گیرند، در مرحله اولیه نیز از آن قی و متمایز مورد استفاده قرار میمنط

 دهنده پیشنهاد گردیدند.  کدها استفاده شد و بعنوان مضامین سازمان

 مرور مضامين. 1-1-3

گونی  و عدم هم 82گونی درونی در ادامه مراحل اجرا شده و با استفاده از دو معیار هم
بندی  را به شکلی طبقه ها توانند داده گان می و مشاهده شد که این سه بررسی 88بیرونی

شده و در عین حال متمایز در خود جای دهند. پس از این مرحله و با استفاده از این 
دهنده شکل یابند.  گان تالش شد مضامین اصلی زیر مجموعه این مضامین سازمان سه

س از پیشنهاد اولیه، مضامین اصلی اصالح و البته ناگفته نماند در طول این فرآیند و پ
و کدهای  ها جا که بتوان گفت این مضامین نمایانگر کل داده تکمیل گشتند تا آن

 هستند. ها استخراج شده از صحبت
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 مضامین لصلی کا
مضامین 
سازمان 
 دهناه

مضمون 
 فرلگیر

 وجود ظرفیت انسانی عظیم برای تحقق نظری و عملی عدالت

 الزامات
تحقق)منابع 

 انسانی(
اهمیت و اولويت 
 راهبردی عدالت

چرايی 
 عدالت

چگونگی 
 عدالت

ت
دال

 ع
زه

حو
د 

عا
اب

 
ی

وه
پژ

 
ی

بر
ره

ر 
ظ

من
ز 

ا
 

 ضرورت شناسايی وضع موجود منابع انسانی در حوزه عدالت
ريزی برای مديريت منابع انسانی بمنظور تحقق نظری  لزوم برنامه

 و عملی عدالت

الزامات 
تحقق)منابع 

 انسانی(

چگونگی 
 عدالت

استفاده از شبکه نخبگانی موجود در کشور بمنظور تامین نظری و 
 اقامه عملی عدالت

 ی نخبگانی جديد در حوزه عدالتها اندازی شبکه ضرورت راه
لزوم مشارکت و استفاده از همه ظرفیتهای نخبگانی برای تامین 

 نظری و اقامه عملی عدالت
سازمانی برای تامین نظری و اقامه عملی ی ها استفاده از ظرفیت

 عدالت
ی ها ی سازمانی با هدف تشکیل و بسط شبکهها استفاده از ظرفیت

 نخبگانی حوزه عدالت

الزامات 
حقق)فرهنگی، ت

سازی،   گفتمان
منابع انسانی، 

-مديريتی
 سازمانی(

چگونگی 
 عدالت

 سازی نخبگانی بحث عدالت تکلیف واليی بر گفتمان
 بحث عدالت به گفتمان نخبگانیلزوم تبديل 

سازی نخبگانی  لزوم فعالیت و مشارکت جمعی برای گفتمان
 عدالت

سازی  نیازمندی به يک تقسیم کار ملّی برای تحقق گفتمان
 نخبگانی عدالت

الزامات 
تحقق)فرهنگی، 

 سازی( گفتمان

چگونگی 
 عدالت

تکلیف واليی بر پیگیری مستمر و مداوم تا دستیابی و تحقق 
 الت در بعد نظری و عملیعد

لزوم شناسايی وضع موجود حوزه عدالت بمنظور شناسايی نقاط 
 خال و ضعف ملّی در اين عرصه

بخشی به مسائل گوناگون و مورد نیاز کشور در  ضرورت اولويّت
حوزه عدالت با توجه به وجود خالهای متعدد و جدی کشور در 

 اين عرصه
تداوم و استقامت بعنوان ارکان وجوب توجه و التزام به دو عنصر 

 مهم تحقق نظری و عملی عدالت

اهمیت و اولويت 
 راهبردی عدالت

الزامات 
-تحقق)مديريتی

 سازمانی، علمی(

چرايی 
 عدالت

چگونگی 
 عدالت
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 گذاري مضامين تعريف و نام. 1-1-5

مرحله آخر( و چنین 8ی مهم در چنین مراحل)ها طبیعی است که یکی از فعالیت
بندی مباحث است. اهمیت این امر بدین علت است که هر فرد یا  هایی، طبقه تحلیل

بندی خود دو حوزه را متادر خواهد نمود.  ای از افراد)عامی یا دانشمند( با طبقه مجموعه
باید از « بندی کننده طبقه»است. بدین معنا که  دلوریو دیگری  گیری تصمیمیکی حوزه 

بندی شناسایی و محدد  ادیق مورد نیاز را برای طبقهیک طرف مفاهیم، مقوالت و یا مص
برقرار  ها نماید و از سوی دیگر باید بتواند از منظر خود نوعی رابطه معنادار بین آن

بندی کننده در هر دوی این مراحل فارا  (. بنابراین، طبقه849، ص 8816نماید)پاکتچی، 
ه در مقام شناسایی و چه در و گرایشات مختلف نیست و همه این عوامل چ ها از ارزش

بندی او ادرگذار خواهند بود. از این رو است که باید توجه نمود  گذاری طبقه مقام ارزش
 ها ی نظری و عملی آنها ای از افراد نشانگر ارزش بندی هر فرد یا مجموعه که طبقه

ز این ست. اها است و بازتاب دهنده جایگاه هریک از مفاهیم، علوم و یا مصادیق نزد آن
بلکه فرآیندی کامالً  -به معنای مصطلح آن-بندی نه یک فرآیند خنثی و علمی منظر طبقه

چنین به  شناسانه است. هم شناختی و معرفت ی هستیها فرض ارزشی و مبتنی بر پیش
بندی او ادرگذار خواهد  بندی نیز بر نحوه طبقه تر هدف یک محقق از طبقه شکل عام

 بود.
بنددی مضدامین    گدذاری و طبقده   در ایدن تحقیدق بدرای ندام    مبنای حرکت محققدان  

استخراجی، توجه به متن بیانات و تالش برای نزدیک شددن بده قصدد و هددف اصدلی      
رو مدوارد مشدابه بطدور اولیده تحدت عنداوین کلدی پیشدنهادی          گوینده بوده است. ازاین

عنداوین  ی چندباره کدها در مضامین مختلدف،  ها گردآوری و پس از مطالعه و جابجایی
مشخص و قطعی برای هر دسدته تعیدین گردیدد. البتده در ایدن راه عدالوه بدر رویکدرد         

 .84بندی مشابهی در این زمینه نیز بوده است نگاهی به طبقه استقرایی، نیم
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 مراتب مضامين شناسايي شده در بيانات رهبري :سلسله2نگاره

ی مهدم تحقدق   هدا  گونه که در جدول فوق نیز بیان شده است، یکی از حدوزه  همان
پژوهی، بحث توجه و پیگیری الزامات تحقدق بعندوان یکدی از ارکدان مهدم ایدن        عدالت

هم بیانگر حوزه علمی و هدم نشدانگر حدوزه عملدی عددالت       ،عرصه است. این الزامات
ی کالن آن مبتنی بدر  ها مشی پرداخته و خط ها است. الزامات علمی که در این مقاله به آن

ی علمدی ورود، اسدتمرار و   هدا  اج شده، بیشدتر نداظر بده اولویّدت    اندیشه رهبری استخر
 پژوهی است. بخشی نظری به عرصه عدالت نتیجه

 :مضمون فراگیر

 لبعاد حوزه عالتت پژوهی لز منظر رهبری

 :مضامین سازمان دهنده

 چیستی

 چرلیی

 چگونگی
 چگونگی

 :مضامین اصلی 

 تعاریف عالتت

 کالمی عالتت-مبانی فلسفی

 تحلیل لنتقادی و مقایسه لی تعاریف عالتت

 شاخص های عالتت

 لتزلمات تحق  عالتت

 عالتت های مضاف

 عرصه های عالتت

 ترلبط عالتت با مفاهیم دیگر

تجارب شکست ها و موفقیت های جریانات و 

 مکاتب عالتت مالر
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 تدوين گزارش. 1-1-1

ی کالن علمی( استخراج و ها مشی دهنده)خط در این مرحله مجموعه مضامین سازمان
 اند.  ی توصیفی، تبیین شدهها بندی شده در قالب گزاره طبقه

 ها تحليل دادهتجزيه و . 3

به -پژوهی با اجرای مراحل گفته شده در بخش روش، اوالً سیر حرکت عرصه عدالت
ی کالن ها مشی ای از خط له شناسایی و دانیاً مجموعه از نظر معظم -شکل اجمالی و اولیه

را در شکل خویش  ها مشی این خط پژوهی از منظر ایشان استخراج گردید. علمی عدالت
ی عرصه ها دهی مجموعه فعالیت هنمای کالن علمی بمنظور جهتتوان خطو  را می

یی که علیرغم جهتی واحد، دارای سطح و اهمیتی ها پژوهی دانست. فعالیت عدالت
 متفاوت هستند.

الزم است پیش از ورود تفصیلی به بیانات معظم له، مفهوم مدورد نظدر محققدان از    
مشدی   ریف زیادی تا به حال از خطمورد اشاره قرار گیرد. طبیعی است که تعا مشی خط

. بندابر تصدریح   81را نددارد  هدا  ن ارائه شده است که این مقاله قصد و مجال پرداختن به آ
 -از دیرباز تدا کندون  -یکی از اندیشمندان این حوزه، این مفهوم در معنای اصلی خویش

(. در Shafritz, 2008شدود)برگرفته از:   طیفی از کلمات، معانی و اقدامات را شامل مدی 
تواندد   مشی مفهومی گسترده، ذوابعاد و دارای سطوح متعدد است که مدی  این شکل، خط

. 86را شدامل شدود  « اقدام یا توجیه اجرایدی »تا یک « نظام اعتقادی و ایدئولوژیک»از یک 
فرض و انتظار وجود چارچوبی کامالً مشخص، محددد و   بنابراین از منظر محققان،  پیش

 مشی نادرست و غیرممکن خواهد بود. خطایستا برای مفهوم یک 
طیف وسیعی از موضوعات بدا محوریدت الزامدات علمدی عرصده       ها مشی این خط

گیرند. مرحله بعدی که البته باید در تحقیقات دیگدری مطمدح    پژوهی را در بر می عدالت
ی خدرد  هدا  گذاری اقدامات، طراحی برنامه نظر اندیشمندان این حوزه قرار گیرد، اولویت

ی ارزیابی و پیشرفت مجموعده  ها عملیاتی، تعیین بازیگران هر اقدام و تدوین شاخصو 
گذاری است. البته تالش شده است کده   مشی ی خطها در مسیر اجرای این بسته اقدامات

بندددی کالن)ندداظر بدده نهادهددای  مشددی بددر اسدداس دسددته سددطوح اقدددام بددرای هددر خددط
عالی انقالب فرهنگی، مرکز الگدوی   گذاری پژوهشی در سطح ملّی مانند شورای سیاست
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ریز و اقدام کننده در عرصه ملّی و محلی  ایرانی پیشرفت(، میانی)نهادهای برنامه-اسالمی
هددای علمیدده( و عملیاتی)بددازیگران و پژوهشددگران عرصدده  هددا و حددوزه ماننددد دانشددگاه

 بندی نموده است.  پژوهی مانند اساتید و اندیشمندان حوزه( تقسیم عدالت
 

لمات لتز
 تحق 

عناوین 
 لصلی

سطح 
 لقالم

 ی پیشنهادیها مشی خط

 علمی
نظریه 
عدالت 
 اسالمی

 کالن

ای مشخص در حوزه نظر و  وجوب اتخاذ نظریه و برنامه
 حرکت عملی بر اساس آن

ضرورت ابطال رویکرد و سیاست آزمون و خطا در حوزه 
 عدالت

و توجه به سیر حرکتی نظری و عملی عدالت در کشور 
 :ها گذاری بر اساس آن سیاست

روشهای اجرا و تحقق ---تعاریف متقن----مبانی متقن
 حرکت و پیشرفت متقن---متقن

 میانی

لزوم تمایزبخشی آشکار و هدفمند بین عدالت از منظر 
 اندیشمندان و پیامبران:

 )هدف پیامبران خود ادیان بوده است)نه عدالت در ادیان 
  )ستیز  خواه و ظلم خود عدالتمجریان عدالت)پیامبران

 اند اند و بطور عملی درصدد تحقق عدالت بوده بوده
  بشارت ادیان بر تحقق نهایی عدالت بر جهان و جامعه

 بشری
 پژوهی توجه و دخالت دادن سابقه تاریخی در حوزه عدالت

ی کاربردی ها ی نظری عمیق بر پژوهشها بخشی پژوهش تقدم
 نظریه عدالت اسالمیدر مرحله اول کشف 

ضرورت محور قرار دادن منابع اسالمی در دستیابی به نظریه 
 عدالت اسالمی ناب

ی اساسی فلسفه اصیل اسالمی ها توجه و تکیه به مبانی و پایه
 بمنظور تولید نظریه عدالت اسالمی ناب

 ی سکوالر به عدالتها لزوم اجتناب از رویکردها و نگاه
 تمایز بخشی بین:لزوم 
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لمات لتز
 تحق 

عناوین 
 لصلی

سطح 
 لقالم

 ی پیشنهادیها مشی خط

 سکوالریسم و نگاه متجددانه به دین و منابع دینی
 اخباریگری و مراجعه و استفاده از منابع دینی

در عرصه حرکت به سمت دستیابی به نظریه عدالت اسالمی 
 ناب

ی فقه جواهری در استنبا  نظر دین در باب ها تاکید بر روش
 عدالت

کشف نظریه عدالت ضرورت حاکمیت زمان و مکان در 
 اسالمی ناب

ی علمی و فنی نظریه عدالت ها اتخاذ و التزام به چارچوب
 اسالمی ناب

ریزی برای  توجه به دو بعد مهم عدالت حداکثری و برنامه
 :ها تحقق آن

 بعد افقی:تحقق عدالت در سطح قابل قبول اما گسترده
 بعد عمودی:رفع کامل ظلم در جامعه

ی اساسی فلسفی در نقد سلبی ها تکیه بر مبانی و پایهتوجه و 
 یا پاالیش ایجابی نظریات عدالت موجود

تحدید حوزه استفاده از تجربیات بشری در مباحث کاربردی 
 و اجرای عدالت

 عملیاتی

لزوم بررسی کامل و همه جانبه منابع مختلف اسالمی 
فقهی، کالمی و ی ها البالغه، نوشته شامل:قرآن، حدیث، نهج

 حِکمی
طراحی و استفاده از سواالت متجددانه با هدف دستیابی به 

 نظریه عدالت اسالمی ناب
داوری بعنوان مانعی در دستیابی و کشف  نفی و پرهیز از پیش
 نظریه اسالمی صحیح

فحص و استفاده از نظرات و اندیشمندان اسالمی پیرامون 
 بحث عدالت
از التقا  و مونتاژ مجموعه نظریات حکمای پرهیز جدی 

 گوناگون پیرامون عدالت
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لمات لتز
 تحق 

عناوین 
 لصلی

سطح 
 لقالم

 ی پیشنهادیها مشی خط

)امکان منفک ها ی غیربومی از اهداف آنها امکان تفکیک روش
 از اهداف( ها شدن روش

های  ظرفیت
دینی و 
 انسانی

 کالن
 پژوهی ضرورت احیای منابع دینی در حوزه عدالت

و نظری جهان  ی نخبگانیها شناسایی و استفاده از ظرفیت
 اسالم در عرصه عدالت

 میانی

 ی منابع دینی در عرصه عدالتها توجه جدی به ظرفیت
استفاده از ظرفیّت و قابلیّت انسجام منظومه دین در بحث 
عدالت بمنظور تدوین و تصحیح نحوه و شکل اجتهاد و فهم 

 احکام دین

 عملیاتی

 عدالت:ی ورود دین به عرصه ها استفاده از ساحت
 ی متقن و غیرقابل تردیدها بیّنات=حجت

 کتاب=منشور ادیان در مورد معارف، احکام و اخالقیّات
 و معیارها ها میزان=سنجه

نسبت 
عدالت با 
سایر 
ها و  ارزش

 مفاهیم دینی

 کالن
ی حکومتی و اجتماعی تحت ها تفسیر و تبعیت سایر ارزش
 های نظری و عملی لوای ارزش عدالت در حوزه

 میانی

ضرورت تالزم و ابتناء عدالت با دو رکن عقالنیت و معنویت 
 در عرصه نظر و عمل

بخش و  توجه و استفاده جدی از معنویت بعنوان عامل قوام
 محتوابخش به عدالت در عرصه نظر و عمل

و ابعاد چندگانه عقالنیت در عرصه  ها استفاده از ویژگی
 عدالت:

  عدالتعاملی محتوابخش برای 
 سنجی پیشینی عدالت شاخصی بمنظور تبعات 

 ی تحقق عدالتها و شیوه ها عاملی ادرگذار بر روش
ابزاری جهت جلوگیری از به دام افتادن در شعارهای صوری 

 خواه به ظاهر عدالت
ی پیشرفت غربی بدلیل رویکرد غلط ها رد و نفی جدی مدل

 به عدالت ها آن
و رویکردهای الصاقی به عدالت در مسیر پیشرفت  ها نفی نگاه
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لمات لتز
 تحق 

عناوین 
 لصلی

سطح 
 لقالم

 ی پیشنهادیها مشی خط

 و توسعه
تاکید و تالش برای تحقق عدالت بعنوان یکی از ارکان مهم 

 حفظ و ارتقای رضایت و اعتماد عمومی

تحقق عدالت بعنوان یکی از ارکان مهم کسب رضایت الهی و 
 برکات آن

 نفی تقدم تولید صرف دروت بر عدالت
 تقدم پیشرفت بر عدالتنفی 

نگاه به دین و معاد بعنوان بُعد انگیزشی به بحث عدالت در 
 مقام نظر و عمل

 عملیاتی

ضرورت تنقیح و شناخت مفاهیمی چون ظلم و طاغوت و 
تعیین مصادیق امروزی آن بعنوان عاملی در تشخیص عدالت 

 و معنویت ناب اسالمی
 مترَف و طاغوت بمنظور: تعریف عملیاتی از سه واژه مأل،

o ها ی کلی و فرازمانی آنها شناخت ویژگی 
o ها تعیین مصادیق امروزی آن 
o از طریق وضع  ها رسانی و کمک به آن جلوگیری از منفعت

 ها و تدوین برنامه ها سیاست
گانه مبارزه با عدالت و عدالتخواهی و  شناسایی دشمنان سه
 :ها سطوح فعالیت آن

 مستقیم با عدالت)قاسطین( مبارزه ظالمانه و 
  پیروی از عدالت اما رویگردانی دانویه و مبارزه با

 آن)ناکثین(
  عدم فهم درست از مفهوم عمیق دین و عدالت و مبارزه با

 آن)مارقین(
تعریف و شناسایی مصادیق اسراف، اشرافیگری و تضییع 

بمنظور نزدیک شدن به  ها نعمات الهی و جلوگیری از آن
 تحقق عدالت

 کالنهای  شاخص
شناسایی وضع موجود حوزه عدالت بمنظور شناسایی نقا  

 خال و ضعف ملّی در این عرصه



 27    در انديشه مقام معظم رهبريپژوهي  هاي کالن علمي عرصه عدالت مشي الزامات و خط

لمات لتز
 تحق 

عناوین 
 لصلی

سطح 
 لقالم

 ی پیشنهادیها مشی خط

ضرورت شناخت و حرکت به سمت دو هدف مهم در حوزه  عدالت
 ی عدالت:ها شاخص

o ی عدالت و استقرار آن با تکیه ها کشف مستقالنه شاخص
 منابع دینیبر اندیشه و 

o ی عدالت غربی بر ها ارزیابی، پایش و پاالیش شاخص
 ها اساس مبانی اسالمی و نیازهای جامعه و استفاده از آن

مدارانه بر اساس  ی عدالتها و سیاست ها ارزیابی برنامه
 شاخص معنویت

 میانی

ی ها توجه به کارکردهای پیشینی و پسینی عدالت در عرصه
که چه چیزی عدالت هست  :تعیین اینcriteriaمختلف]معیار

که این  : تعیین اینindicesیا خیر)رویکرد پیشینی(/ سنجه
 سیاست یا اقدام مبتنی بر عدالت بوده یا خیر)رویکرد پسینی([

ی عامه مردم ها بخشی و تحقق خواسته میزان توجه، تقدم
و  ها بعنوان شاخصی مهم در ارزیابی دوری و نزدیکی برنامه

 به عدالت ها سیاست

-میانی
 عملیاتی

ی مختلف ها و عرصه ها ضرورت توجه به مصادیق، شاخص
 حضور عدالت در جامعه:

 رعایت حقوق همه مردم 
 جلوگیری از ظلم افراد خاص و ممتاز به دیگران 
  اجرای عدالت حقیقی و واقعی برای همه مردم و مسئوالن

 در هر رده و پستی
  توسط هر فردی در حکومتجرم انگاشتن هر تخلفی 

 نگاه یکسان به همه آحاد مردم از حیث انسانی 

 ظلم افراد قدرتمند بر ضعفا 

 فقدان وجود عدالت حقوقی و قضایی 

 اندوزی قدرتمندان جلوگیری از مال 

 سد غصب اموال و حقوق مردم توسط حاکمان 

 ممانعت از طمع مسئوالن به مال عامه مردم 

پیگیری و منقح نمودن بیانات و ارشادات رهبری در مساله  کالناستلزامات 
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لمات لتز
 تحق 

عناوین 
 لصلی

سطح 
 لقالم

 ی پیشنهادیها مشی خط

اقامه علمی 
 عدالت

 عدالت
 انداز عادالنه و حرکت به سمت تحقق آن ترسیم چشم

 میانی

ضرورت معرفت به وجود موانع و عوامل مزاحم در مسیر 
 ها ریزی برای مقابله و رفع آن اقامه عدالت و لزوم برنامه
پیشینه تالش تاریخی بمنظور تحقق لزوم توجه به اهمیت و 

 عدالت
ی ظالم و ها نفی و ابطال منطقی تحقق عدالت از طریق انسان

 غیرمهذب و غیرمتقی
محور)دستیابی به نقطه نظر نهایی درباره عدالت(  نگاه هدف

 به مباحث به جای بحث صرف علمی
 محور به عدالت ضرورت داشتن نگاه مسئله

حداکثری به عنوان یکی از راهبردها و سیاستهای عدالت 
 پژوهی حوزه عدالت

 سیاست حرکت تدریجی به سمت عدالت حداکثری
توجه و التزام به فرآیندهای تکاملی در عرصه نظر و عمل 

 عدالت

بندی و آرایش صحیح و متناسب بعنوان عامل مهم  صورت
 پذیرش حرف و برنامه مبتنی بر حق و عدالت

ی انقالب ها توجه و تالش برای تحقق متوازن همه ارزش
 اسالمی با محوریت عدالت

حرکت از حداقلها و قدر متقین ها به حداکثرها بعنوان راهبرد 
 و سیاست اولیه برای تحقق نظری و عملی عدالت

التزام به دو عنصر تداوم و استقامت بعنوان ارکان مهم تحقق 
 عدالتنظری و عملی 

محوری در عرصه  مداری و تکلیف استفاده از دو عنصر حق
 تامین نظری و اقامه عملی عدالت

بعنوان یکی  ها توجه به حربه جایگزینی عدالت با دیگر ارزش
 ی دشمنان عدالتها و سیاست ها ترین برنامه از مهم

، ها امکان و لزوم استفاده و الگوگیری از)اجزا، مکانیسم
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لمات لتز
 تحق 

عناوین 
 لصلی

سطح 
 لقالم

 ی پیشنهادیها مشی خط

ی( حکومت علوی بمثابه یک حکومت ها و سیاست ها برنامه
 محور( کامل اسالمی) عدالت

 عملیاتی

( بمنظور disciplineضرورت خروج از مرزهای دیسیپلینی)
ی مختلف علوم انسانی در عرصه ها استفاده از ظرفیت رشته

 پژوهی عدالت
پژوهی در حوزه و دانشگاه  تاسیس و تدوین رشته عدالت

 ی عرصه نظری عدالتها بعنوان یکی از زیرساخت
اتمام قاعده فقهی عدل و انصاف از طریق تنقیح 

 سازی فقهی در عرصه نظری عدالت( آن)قاعده
ی اسالمی در ها پذیری عدالت با سایر ارزش عدم معامله

 عرصه حکومت اسالمی
ی قابل تصور برای ها تدوین نظام مسائل در هریک از حوزه

و  ها خانه( و تعریف مکانیسم عدالت)مثالً به تناسب هر وزارت
 فرآیندهای تحقق عدالت در هریک از موضوعات

( Impact analysisی تحلیل ادر)ها گیری از روش بهره
از  ها و برنامه ها بمنظور ارزیابی دقیق و همه جانبه سیاست

 منظر عدالت
 عدالت)مقام تدوین(رصد و اصالح دائم قوانین از منظر 

  سدعی و خطدا و    هدا  از منظدر رهبدری، پدس از سدال     عالتت لسدالمی  نظریه
پژوهی کشدور، الزم اسدت در برهده کندونی، بدا       های زیگزاگی در عرصه عدالت حرکت

، ابزارها و سدواالت مناسدب و بدا هدفگدذاری تولیدد نظریده       ها استفاده از بسترها، روش
. بددیهی اسدت کده    87سمت حرکت و تالش نماید اسالمی عدالت، جامعه علمی به این

ی هدا  ای در بطن متدون دیندی و سدرمایه    فرض مهم این نوع نگاه وجود چنین نظریه پیش
. 81دانشی عرصه عدالت است که با مختصات گفته شده قابل دستیابی و استخراج اسدت 

هدد  پژوهدی خوا  و عددالت   ی نظری عرصه عدالتها این نظریه پایه و بنای دیگر فعالیت
ی مشدخص شدده   ها بود. زیر مجموعه این مضمون در جدول فوق، مجموعه چارچوب

 اند.  له در این حوزه مشخص شده توسط معظم
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 این عنوان بیانگر زاویه دید رهبری و نوع برخورد  ی دینی و لنسانی ها ظرفیت
 پژوهی است. و استفاده ایشان از این ظرفیت ملّی در عرصه عدالت و عدالت

 بطور حدتم عددالت بعندوان     ی دینیها ت با سایر مفاهیم و لرزشنسبت عالت :
قدرار دارد کده    ها ای از مفاهیم و ارزش در شبکه 89ترین اهداف نظام اسالمی یکی از مهم
داری با یکدیگر دارند. این مضمون درصدد تبیدین   تقدم و تأخرهای معنی ها هریک از آن

نمایدد( بلکده    ن کامل آن بسیار دشوار میکه تبیی نیست)چه این ها دقیق این ربط و نسبت
ی دیگددر جامعدده هددا و ارزش هددا بدده مددروری بددر اشددارات رهبددری بدده برخددی شدداخص

اسالمی)عقالنیت، معنویت، دروت، پیشرفت و...( اختصاص دارد که دارای تدادیر و تدأدر   
 بر مفهوم عدالت هستند.

  نکات مهدم  این بخش از مضامین به برخی از  لستلزلمات لقامه علمی عالتت
پردازد که هم مجریان این عرصه و هم محققدان بایدد    پژوهی می در عرصه علمی عدالت

ریزی برای دستیابی به یک هدف  توجه ویژه داشته باشند. چرا که اتخاذ و برنامه ها به آن
ی الزم اسدت کده غفلدت از هریدک موجدب      هدا  زمینه خود مستلزم تمهید شرایط و پیش

 هدف یا عدم تحقق آن خواهد شد.تاخیر در دستیابی به 

 گيري نتيجه

عدالت در شکل کلی خویش جایگاهی واال و راهبردی در نظام معرفتی و حکومتی 
اسالم و مصداق بارز آن یعنی نظام اسالمی داشته و دارد. این جایگاه با معرفی دهه 

و افزون یافته  اهمیتی روز«دهه پیشرفت و عدالت»چهارم انقالب اسالمی به نام 
ضرورت  حرکت به سمت اقامه چنین ارزشی را نیز بیش از پیش نموده است. به رغم 

ی ها با حوزه پژوهی و رابطه آن شناخت و فهم اهمیّت و ضرورت عدالت و عدالت
ی علمی و عملی برای آن هنوز هی  فعالیت ها چنین وجود داللت دانشی مختلف و هم

تحقق نظری و عملی عدالت در سطح ی علمی با هدف ها جدّی بمنظور کشف اولویت
ای محققان و  جامعه اسالمی صورت نپذیرفته است. عدم ورود به چنین عرصه

گذاران را از ابزاری مهم در عرصه مدیریت دانش و پژوهش محروم نموده و ما  سیاست
ی ها و خطاهای روزمره مدیریتی، علمی، تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه  را سرگرم سعی
 گذاری و.... نموده است. پژوهی، اقتصاد اسالمی، سیاست عدالتمهمی چون 
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این تحقیق تالش نمود تا با محور قرار دادن بیانات مقام معظدم رهبدری در حدوزه    
ی علمی این حوزه را تببین نماید. موارد بیدان شدده   ها مشی پژوهی، خط عدالت و عدالت

ی هدا  دالت، عددالت ی عد هدا  طیف وسیعی از فلسفه عدالت، تعاریف عددالت، شداخص  
چندین بایدد خداطر نشدان نمدود کده        گیرند. هم ی عدالت را در بر میها مضاف و عرصه
بعنوان گامی آغازین بوده و حرکت به سمت تدوین راهبردها،  ها مشی استخراج این خط

ی دیگدر ایدن   هدا  تاسیس نهادهای جدید و رصد و پایش مفهومی و عملی عددالت گدام  
 دهد. شکل میحرکت مستمر و هدفمند را 

 ها يادداشت

                                                           
1. Multidisciplinary 
2. Interdisciplinary 
3. Axiom 
4. Gap Analysis 
5. Thematic Analysis 

است؛ نه صرفاً  حالکثرىعالتت آن چیزى که ما نیاز داریم، آن چیزى که ما دنبالش هستیم، . 6
خواهیم ظلم در جامعه  در یک حد قابل قبول؛ نه، ما دنبال عدالت حداکثرى هستیم؛ ما می

بیانات  27/2/90نباشد. تا این مرحله خیلى فاصله داریم. بنابراین براى این باید تالش کرد)
 ی راهبردی(.ها در دومین جلسه اندیشه

بیانات  27/2/90راضى کننده نیست) مطلقاًانجام گرفته؛ لیکنکارهاى وسیعى از اول انقالب . 7
 ی راهبردی(.ها در دومین جلسه اندیشه

گذاری دهه چهارم انقالب اسالمی به نام دهه پیشرفت و  توان در نام وجود این نکته را می. 1
عدالت و بسط این تفکر توسط رهبر معظم انفالب اسالمی و خواست جدی ایشان پیرامون 

 یابی به این الگو جستجو نمود. و کار عملی بلند مدت برای دستتفکر 
طبیعی است که مفروض مهم و ارزشی این تحقیق، امکان و ضرورت استخراج مختصات و 9 .

از طریق تحلیل -پژوهی مانند عدالت -ی مختلف علمی و اجرایی کشورها بایدهای عرصه
حث نباید با یکدیگر خلط شود چراکه سخنان رهبری انقالب است. البته جایگاه و مقام مبا

استفاده از دانش متخصصان و نظرات اندیشمندان نیز شایسته و بایسته  ها در کنار این تحلیل
 است.
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قاموس عالتت  بررسی مبانی نظری و عملی مفهوم عالتت در کالم جاویدی، مجتبی. . 80
چاپ و انتشارات، ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان مقام معظم رهبری

8816. 
پژوهی جمهوری  مشی ملّی عدالت طراحی مدل مفهومی خط(، 8892سجادیه، علیرضا ). 88

، دانشکده معارف اسالمی و مدیریت، دانشگاه امام اسالمی ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری
 السالم( صادق)علیه

12Internal Homogeneity 
13External Heterogeneity 

طراحی نظام »(، 8890زاده جهرمی، محمد صادق و علیرضا سجادیه) عادل، ترابپیغامی، 84 .
، ارائه شده در دومین کنفرانس الگوی «پژوهی رصد و پایش دانش نظری در حوزه عدالت

 ایراتی پیشرفت، با موضوع عدالت.-اسالمی

 برخی از این تعاریف عبارتند از:. 81
 و باید و نبایدها را معین کدرده و نشدان    ها خط مشی عمومی راهنمای عمل بوده، اولویت

 (.Dror, 1971دهنده خطو  کلّی در فعالیت ها و اقدامات بخش عمومی است)
 ی مختلدف یدک حکومدت بدا محدیط      هدا  مشی عمومی به معنای ارتباطات بین بخدش  خط

 (.Eysestone, 1971پیرامونی آن است)
 انجدام دهدد یدا انجدام     کندد کده    مشی عمومی یعنی آنچه کده حکومدت انتخداب مدی     خط

 (.Dye, 1987ندهد)
 ای از اقدامات نسبتاً پایدار و هدفمند حکومت، بده قصدد حدل     مشی عمومی مجموعه خط

 (.Anderson, 1994ی عمومی جامعه است)ها معضالت یا دغدغه

 خط (مشی عمومی یعنی اقدام یا عدم اقدام دولتShafritz, 2008.) 
شوند اما  محسوب می مشی عمومی خطخود یک در بطن  ی کالنها سیاستبنابراین 86 .

 تر هستند. ای وسیع تر و گستره دارای سطح کالن
عنه باقى بماند، آن  هاى بزرگ، عنصر عدالت مغفولٌ گیرى گر چنانچه در این تصمیما»..... 87

وقت ضررها و ضایعاتش غیر قابل محاسبه خواهد بود. لذا امروز بخصوص باید توجه به 
در این سى سال، در د. ى پیشرفت و عدالت مشخص شو باشد؛ بخصوص رابطهعدالت زیاد 

ى اول با گرایشى که آن  موارد زیادى کارمان عبارت بود از آزمون و خطا؛ چه در آن دهه
ى  ى مقابل در دهه چه بعد، نقطه -که بعضى از دوستان اشاره کردند  -روز وجود داشت 

هاى گوناگونى دیده شده. دیگر صالح نیست ما دوم و در خالل اینها، روشها و رویکرد
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اینجور عمل کنیم. باید بنشینیم روشهاى متقن و مبتنى بر تعاریف متقن را پیدا کنیم، 
ی ها م)بیانات در دومین نشست اندیشهتشخیص بدهیم، روى آنها مستقر شویم و حرکت کنی

 («.27/2/8890راهبردی، 

سازى، باید از منابع اسالمى و از متون اسالمى،  ى نظرى و نظریه بنابراین در مرحله». 81
ی ها د)بیانات در دومین نشست اندیشهى ناب اسالم در باب عدالت به دست بیای نظریه

 («.27/2/8890راهبردی، 
گفتمان عدالت، یک گفتمان اساسی است و همه چیز ماست. منهای آن جمهوری اسالمی » .89

بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در 80/1/8818هی  حرفی برای گفتن نخواهد داشت.)
 «.دیدار دانشجویان در ماه مبارک رمضان(

 کتابنامه
(، بیانات در جمع زائران و مجاوران حرم رضوی، دفتر حفظ 8811ای، سید علی ) اع خامنه آیت

 ای. اع خامنه و نشر آدار حضرت آیت

ی راهبردی با موضوع ها نشست اندیشه (، بیانات در دومین8890ای، سید علی ) اع خامنه آیت
 ای. اع خامنه عدالت، دفتر حفظ و نشر آدار حضرت آیت

(، بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت، دفتر حفظ و نشر 8814ای، سید علی ) اع خامنه آیت
 ای. اع خامنه آدار حضرت آیت

ویان در ماه مبارک رمضان، دفتر (، بیانات در دیدار با دانشج8818ای، سید علی ) اع خامنه آیت
 ای اع خامنه حفظ و نشر آدار حضرت آیت

(، بیانات در دیدار هیأت دولت، دفتر حفظ و نشر آدار 8811ای، سید علی ) اع خامنه آیت
 ای. اع خامنه حضرت آیت

ی نماز جمعه تهران، دفتر حفظ و نشر آدار ها (، خطبه8812ای، سید علی ) اع خامنه آیت
 ای. اع خامنه ضرت آیتح

ی نماز جمعه تهران ، دفتر حفظ و نشر آدار ها (، خطبه8879ای، سید علی ) اع خامنه آیت
 ای. اع خامنه حضرت آیت

برای  ها پیجویی شاخصه)ی فلسفی در میراث ایران باستانها (، مایه8816پاکتچی، احمد )
 .علیه السالمبندی مکاتب مزدایی(، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق  رده
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پیشنهاد چارچوبی مفهومی برای تدوین نقشه جامع »(، 8817سلطانی، بهزاد؛ کیامهر، مهدی )
، سال سیاست علم و فناوری، «علمی کشور)برنامه ملّی توسعه علم، فناوری و نوآوری(

 .8اول، ش
پژوهی جمهوری اسالمی  مشی ملّی عدالت طراحی مدل مفهومی خط(، 8892سجادیه، علیرضا )

، دانشکده معارف اسالمی و مدیریت، دانشگاه امام ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری
السالم( )علیهصادق

 

(، 8890زاده ) عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن و محمد شیخ
شی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در تحلیل مضمون و شبکه مضامین: رو»

 .2، سال پنجم، ش اندیشه مدیریت راهبردی، «ی کیفیها داده
، «الگوی عدالت و پیشرفت در اسالم با تأکید بر الگوی دولت مهدوی»(، 8817مظفری، آیت )

 .8، سال سیزدهم، ش حکومت اسالمی
، قم: انشارات موسسه آموزشی و عدالتی ها نقد و بررسی نظریه(،8811واعظی، احمد )

 پژوهشی امام خمینی)ره(.
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