
اجتماعی بین المللی 
از عدالت پژوهان

جامعه بین المللی عدالت پژوهی )ISJR( شبکه ای بین المللی 
و گسترده از اندیشمندان لیبرال عرصه عدالت است.

آموزش اقامه عدل، سنجش و ارزشیابی حوزه عدالت، 
ی  ی عــدالــت، سیاست گذار کرسی های نظریه پرداز
کز آمار و داده در  عدالت پژوهی، آرشیو و نمایه مقاالت، مرا
زمینه عدالت، کانون های تفکر، ژورنال های علمی، مراکز 
مطالعات قضایی )جرم شناسی و عدالت(، پژوهشگاه 
یــا پژوهشکده عــدالــت پــژوهــی، دانشکده مطالعات 
گــروه عدالت اجتماعی در یک دانشکده،  عدالت، 
رشته عدالت پژوهی، سیر مطالعاتی عدالت پژوهی، 
کــارگــاه آموزشی  رصــد و پایش علم و عمل عــدالــت، 
عدالت پژوهی، جریان های فکری عدالت پژوه، انجمن 
علمی عدالت پژوهی، جامعه عدالت پژوهی و نهادهای 

اسناددهی منابع علمی عدالت پژوهی.

جامعه بین المللی عدالت پژوهی
در ایــن شماره با جامعه بین المللی عدالت پژوهی  
 International Society for Justice Research 
)ISJR ( آشنا می شویم. ISJR یک سازمان بین رشته ای 
که به پژوهش در مورد عدالت و پدیده های مرتبط  است 
که  اخــالقــی مــی پــردازد. ایــن مجموعه معتقد اســت 

درآمد
آشنایی با نهادهای مختلفی که در حوزه عدالت مشغول 
یــه بــرای عدالت پژوهان و  فعالیت هستند، از سه زاو
عدالت خواهان موضوعیت دارد: اول به جهت شناخت 
آخرین فعالیت ها و پیشرفت ها در حوزه عدالت، دوم 
از جهت آشنایی با انواع شیوه های اقدام و فعالیت در 
حوزه عدالت و سوم از جهت درس آموزی برای ساخت 
نهادهای عدالت پژوه - عدالت خواه در جمهوری اسالمی 
ایران. البته در باب زاویه سوم ذکر این نکته ضروری است 
که توجه به این نهادها باید صرفًا به منظور درس آموزی 
و نه تقلید منفعالنه باشد. نهادهایی از قبیل آنچه در 
کسب یک افــق دیــد وسیع در  ادامــه می آید، ما را در 
زمینه عدالت خواهی- عدالت پژوهی یاری می رساند. 
ی نهادپژوهی عدالت در ایــران نیز بخش  تجربه نگار

دیگری از این نهادشناسی خواهد بود.
در این بخش فصلنامه، تالش می شود با انواع نهادها، 
که در هر  نهادسازی ها و ابزارها آشنا شویم. نهادهایی 
یک از زمینه های زیر فعالیت دارند به عنوان نهادهای 
فعال شناخته می شوند و باید مورد شناسایی قرار بگیرند:
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ISJR تاریخچه
گام ها به سوی استقرار ISJR زمانی برداشته شد  اولین 
یس  کرسی تدر که ِملوین ِلرنر -روانشناس اجتماعی- 
ی  در دانشگاه لیدن در 1984 را پذیرفت. رایزنی های و
کنفرانس بین المللی عدالت  منجر به تشکیل اولین 
کنفرانس توسط  اجتماعی در روابط انسانی شد. این 
ریِیل ِورمونت و هرمان استینسما در سال 1986 و در 
دانشگاه لیدن برگزار شد. اندیشمندان بسیاری از سراسر 
جهان و از رشته های مختلف از قبیل جامعه شناسی، 
روانشناسی، فلسفه، علوم سیاسی و علوم آموزشی 
کنفرانس حضور داشتند. مجموعه مقاالت  در این 
کنفرانس، در دو جلد و با عنوان »عدالت اجتماعی در 
روابط انسانی« در سال 1991 با سردبیری ریِیل ِورمونت 

و هرمان استینسما منتشر شد.
در سال 1987، نشست محدودی در دانشگاه لیدن 
و پیرامون موضوع عدالت برگزار شــد. در میان آنان 
یـــچ، ِدیــو ِمسیک و لئو  روانشناسانی چــون مــورتــن دو
کارن  مونتادا؛ جامعه شناسانی چون ِشل تورنبلوم و 
کوک ؛ همچنین افرادی نظیر ِمل ِلرِنر و ریِیل ِورمونت 
حضور داشتند. مدیر این نشست نیز هرمان استینسما 
بود. در یکی از این نشست ها، ایده تأسیس یک مرکز 
عدالت پژوهی طرح شد. مرکز اولیه در دانشگاه لیدن، 
دارای ردیف بودجه ای شد و از طرف دانشکده علوم 
گرفت. لرنر  اجتماعی این دانشگاه تحت حمایت قرار 
در سال 1987 نشریه پژوهش در عدالت اجتماعی را 
کرد. بنیان نهاد و با کمک انتشارات پلنوم پرس منتشر 
کنفرانس بین المللی نیز در سال 1988 مجددًا  دومین 
ِکیس شخایت در  توسط ِورمونت و ِاستینسما و نیز 

گسترده ای با زندگی اجتماعی پیوند  عدالت، به طور 
خــورده و می تواند در سطوح مختلف تحلیل شامل 
فرایندها و تصمیم گیری های فردی، روابط میان فردی و 
میان گروهی، سازمان ها و نهادها و نیز جامعه، سیاست و 
فرهنگ بررسی شود. این نهاد، به تقویت همکاری های 
بین المللی و بین رشته ای پرداخته و تبادل ایده ها، 
پژوهش ها، نظریه های جدید عدالت و پدیده های 
یج می کند. این همکاری و تبادل در قالب  مرتبط را ترو
کنفرانس های علمی دوساالنه، انتشار نشریه  برگزاری 
علمی )پژوهش در عدالت اجتماعی(، خبرنامه های 
مستمر و بحث های غیررسمی از طریق لیست های 
ایمیلی، تسهیل می کند. با توجه به این مقدمه، این 

جامعه بین المللی سه هدف عمده را دنبال می کند:
ی نشست های علمی دوســاالنــه و تمهید 	  بــرگــزار

فرصت هایی بیشتر برای تعامالت علمی پیرامون 
پیشرفت های نظری و پژوهش های اخیر در مورد 

مسائل مرتبط با عدالت.
تقویت مباحث مولد ایده های جدید، پژوهش های 	 

کاربردی و نظریه های مرتبط با عدالت. بنیادین و 
تأمین بستر همکاری بین المللی و بین رشته ای در 	 

نظریه و پژوهش عدالت.
این نهاد، دربردارنده شبکه ای از اندیشمندان است 
کار می کنند.  که پیرامون مسائل و چالش های عدالت 
این شبکه از افرادی در کشورهای مختلف و رشته های 
مختلفی از قبیل روانشناسی، روانشناسی اجتماعی، 
کسب وکار، علوم سیاسی، حقوق و  جامعه شناسی، 
جرم شناسی، اقتصاد و سایر رشته ها گسترده شده است.
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که  این نهاد، دربردارنده شبکه ای از اندیشمندان است 
کار می کنند. پیرامون مسائل و چالش های عدالت 



غیرانتفاعی در پوتسدام آلمان در سال 1997 به ثبت 
رسیده است.

هر شخص برای یک دوره دو ساله ریاست هیئت مدیره 
را بر عهده می گیرد. روسای هیئت مدیره در سال های 
کشورهای مختلفی بودند. از سال 1998  مختلف از 
به ترتیب و در دوره های دو ساله، لئو مونتادا از آلمان، 
کلودیا دالبرت از آلمان، لیندا  کروزبی از آمریکا،   ِفی 
کالرا سباغ  کانادا،  کارولین هافر از  اسکیتکا از آمریکا، 
یم صهیونیستی، میخائیل ونزل از استرالیا، آرون  از رژ
یاست  ی از هلند ر یلیام وان پرو ِکی از آمریکا و جان-و

گرفته اند. هیئت مدیره این نهاد را بر عهده 
یاست هیئت مدیره جامعه  ی ر یلیام وان پرو جان-و
بین المللی عدالت پژوهی را بــرای یک دوره دوساله 
کنون به عنوان  ی ا گرفته است. و 2016-2018 بر عهده 
استادیار در دپارتمان روانشناسی سازمانی و اجتماعی 
دانشگاه آزاد آمستردام]2[ و نیز به عنوان پژوهشگر ارشد 
موسسه NSCR هلند مشغول به فعالیت است. اعضای 
کشورهای هلند، امریکا، آلمان و  فعلی هیئت مدیره از 

سوئیس هستند.

که در آن ایده مرکز پژوهشی  دانشگاه لیدن برگزار شد 
کمی پخته تر شد و توسط لرنر، ورمونت و استینسما 
تفصیل یافت. در سال 1989 و تحت مدیریت لرنر و با 
همکاری ورمونت و پیت هرمکنس یک مرکز پژوهشی 
در حوزه عدالت اجتماعی بین دانشگاه های لیدن، 

گرفت. واترلو و اوترخت شکل 
کنفرانس های بین المللی بعدی در دانشگاه های 
اوترخت هلند )1991(، تریر آلمان )1993(، رنو امریکا 
کنفرانس ششم در پوتسدام  )1995( برگزار شد. پیش از 
آلمان )1997(، لئو مونتادا شبکه ای علمی را ذیل عنوان 
جامعه بین المللی عدالت پژوهی )ISJR( تشکیل داد. 
بنیان گذاران این نهاد عبارت بودند از روانشناسانی 
کوهن، رونالد دیلیهی، ملوین لرنر، تام تیلر  مانند رون 
)از آمریکا(، جرالد میکوال )از استرالیا(، لئو مونتادا )از 
آلمان(، رییل ورمونت )از هلند(، جامعه شناسانی مانند 
کارن کوک )از آمریکا( و اندیشمندان علوم سیاسی مانند 

هاردین راسل  )از آمریکا(. 
بر اساس نظام نامه این سازمان که در نشست 13 سپتامبر 
یشون لتسیون فلسطین اشغالی]1[ به  2012 در شهر ر
تصویب رسیده، این نهاد به عنوان یک سازمان علمی 

جان-ویلیام وان پروی رئیس هیئت مدیره جامعه 
بین المللی عدالت پژوهی طی 2018-2016

کنفرانس بین المللی عدالت اجتماعی  اولین 
در روابط انسانی، لیدن، 1986
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وظایف هیئت مدیره:
تصمیم گیری در مورد نحوه استفاده از درآمدها	 
تصویب برنامه در مورد نشست های علمی، محتوا 	 

و قالب خبرنامه و سایر فعالیت ها
تصویب خط مشی هایی ناظر به ارتقای اهداف این نهاد	 
انتخاب سردبیر خبرنامه، میزبان کنفرانس آتی و ارائه 	 

فهرست نامزدهای سردبیری نشریه به ناشر
رعایت آیین نامه	 

مزایای عضویت در انجمن
عضویت در نشریه انجمن: نشریه اصلی عدالت پژوهی 	 

 Social در عرصه های مختلف مطالعاتی با نــام
Justice Research فعالیت مستمر دارد. 

یت در خبرنامه انجمن: خبرنامه انجمن 	  عضو
کننده فضای تبادل میان ایده ها و اطالعات  مهیا

در زمینه عدالت پژوهی است.
کنفرانس دوساالنه انجمن 	  تخفیف در هزینه های 
حق رأی برای اعضای پیوسته	 
امکان بخشش حق عضویت	 
دریافت اطالعات در مورد جوایز علمی، فرصت های 	 

مطالعاتی، بورسیه های تحصیلی و تحقیقاتی در 
زمینه عدالت پژوهی 

لیست های ایمیلی
 ISJR( دارای یک فهرست الکترونیک رایانامه ای ISJR
LISTSERV( برای مباحثات و بحث های علمی است. 
مشارکت کنندگان عضو و غیرعضو می توانند به عضویت 
این فهرست درآیند، با هم ارتباط بگیرند، منابع پژوهشی 
ک بگذارند. هر  بیابند و اطالعیه های خود را به اشترا
که به این رایانامه ارسال شود، به همه اعضای  مطلبی 
فهرست ارســـال خــواهــد شــد و امــکــان پاسخ دهی به 
ایمیل ها نیز وجود دارد. این عضویت، اختیاری است.

ضوابط
طبقه آیین نامه داخلی، این سازمان غیرانتفاعی است 
گرفته  کــار  و منابع آن صرفًا در جهت اهــداف آن به 
می شوند. هیچ نوع منفعت اقتصادی دنبال نمی شود 
و هزینه ای خارج از اهداف سازمان صورت نمی گیرد.

عضویت
عضویت مخصوص اندیشمندان حـــوزه عــدالــت و 
که درخواست عضویت در این سازمان  کسانی است 
دارند. عضویت وابسته نیز برای دانشجویان عالقه مند 
عدالت پژوهی در نظر گرفته شده است. عضویت وابسته 
حق رأی در انتخابات ها و نیز تصمیم گیری ها را ندارد.

حق عضویت
حق عضویت دائم 75 دالر و برای دیگران به ازای هر 
ســال، 38 دالر اســت. ایــن افـــراد، نشریه ایــن جامعه 
یافت می کنند. حق عضویت وابسته  بین المللی را در
10 دالر به صورت ساالنه است و برای دریافت نشریه باید 
گانه پرداخت نمایند. هر نوع تغییری باید به  هزینه جدا
تائید مجمع عمومی برسد. البته هر عضو یا متقاضی 
یافت  ــه دار، نسبت به در می تواند در ارتــبــاط با خــزان

کند. تخفیف اقدام 

ریاست جامعه بین المللی عدالت پژوهی
رئیس با رأی مخفی و برای دو سال انتخاب می شود. 
یاست، عضو هیئت مدیره باشد. بعد  او باید قبل از ر
یاست هم تا زمان انتخاب رئیس جدید، مسئول  از ر
خواهد بود و بیش از دو دوره متوالی امکان تصدی 
یاست به مجمع عمومی معرفی  کاندیداهای ر ندارد. 

و رئیس انتخاب می شود.

هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره عبارت انداز: رئیس، رئیس سابق، 
خزانه دار، دبیر، سردبیر خبرنامه، سردبیر نشریه، میزبان 
کنفرانس دوساالنه آتی. دبیر و خزانه دار توسط مجمع 
کنفرانس  عمومی و سردبیران خبرنامه، نشریه و مسئول 

کثریت هیئت مدیره انتخاب می شوند. توسط رأی ا
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کنفرانس
کنفرانس دوساالنه جامعه بین المللی عدالت پژوهی، 
فضایی برای گفتگو و تبادل نظر در خصوص دانش های 
چندرشته ای در باب موضوع عدالت و انصاف فراهم 

می کند.
پانزدهمین کنفرانس دوساالنه، با محورهای نابرابری های 
اقتصادی؛ حقوق، عدالت و علوم اجتماعی؛ پیشرفت، 
ثبات اجتماعی و تغییر در سال 2014 و در شهر نیویورک 
کنفرانس دوساالنه در 23-20  برگزار شد. شانزدهمین 
جوالی 2016 در دانشگاه ِکنت در شهر کانتربری انگلیس 
برگزار شد. برای تشویق شرکت کنندگان به حضور در این 
کمک  کنفرانس و مشارکت فعال در آن، چند جایزه و 

مالی به میزان هزار دالر نیز منظور شده بود.
کنفرانس دوســاالنــه نیز جــوالی 2018 در  هفدهمین 
دانشگاه ایموری در آتالنتای امریکا برگزار می گردد. این 
کنفرانس با همکاری دانشگاه ایموری، دانشگاه ایالتی 
جورجیا و دانشگاه جورجیا برگزار می شود. محور اصلی 
کید بر معضل نژاد و توزیع  کنفرانس 2018، بی عدالتی با تأ

نشریه پژوهش های عدالت اجتماعی
نشریه SJR، نشریه رسمی ISJR است که توسط سیستم 
استناددهی ISI نمایه می شود. این نشریه پژوهش های 
یکردهای رایج و چه در  مرتبط با عدالت را چه در رو
یکردهای جدید پذیراست. ایــن آثــار می توانند از  رو
رشته های مختلف علوم اجتماعی همچون روانشناسی، 
جامعه شناسی، مردم شناسی، اقتصاد، خط مشی پژوهی 
اجتماعی، علوم سیاسی، حقوق، علوم مدیریت و ... 
یکرد چندرشته ای امکان یکپارچه سازی  باشند. این رو
نگاه های مختلف و متنوع علوم اجتماعی را فراهم می کند. 
عالوه بر پژوهش های نظری، تجربی و روش شناختی، در 
کتاب نیز به چاپ می رسد. هرازگاهی  این نشریه، مرور 
کنون  نیز، ویژه نامه هایی تدوین و منتشر می شوند. تا
119 شماره از این نشریه در 31 دوره و در بین سال های 
1987-2018 منتشرشده است. 731 مقاله این نشریه، 

برای آن ضریب اثر 0.796 را به ارمغان آورده اند.
 Skövde سردبیران اصلی نشریه علی کاظمی از دانشگاه
سوئد و ِشل تورنبلوم از دانشگاه ETH Zurich سوئیس 
گذشته این نشریه عبارت اند از:  هستند. سردبیران 
ملوین لرنر، تام تیلر، لئو مونتادا، رونالد دیلیهی، جان 

کارتیس هاردین جوست و 

؟ع؟
مرکز رشد دانشگاه امام صادق
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عدالت پژوهی

که توسط  نشریه SJR، نشریه رسمی ISJR است 
سیستم استناددهی ISI نمایه می شود. این نشریه 
پژوهش های مرتبط با عدالت را چه در رویکردهای 

رایج و چه در رویکردهای جدید پذیراست.



کنند. این  به عنوان یک حوزه رشته مطالعاتی تعریف 
کنون به افراد ذیل تعلق گرفته است: جایزه تا

یچ2008 مرتون  دو
ملوین لرنر

لئو مونتادا2010

تام تیلر2012

رییل ورمونت2014

کروزبی2016 فی 

Early Career Contribution Award
این جایزه هر دو سال یک بار، به پژوهشگران جوان برتر 
اختصاص داده می شود. این جایزه برای تقویت، تشویق 
و حمایت از افراد برتر در حوزه پژوهش های عدالت است. 
یافت کنندگان جایزه نباید دوره دکترای خویش را در  در

کرده باشند. مدت بیش از 10 سال اخذ 

ی یلیام وان پرو 2006  جان-و

کَرمر دیوید ِد  2008

کی آرون  2010

تیلر اوکیموتو 2012

دیوید مایر 2014

کالن ِمچ  2016

Morton Deutsch Award
این جایزه به صورت ساالنه به بهترین مقاله منتشره 
در SJR اختصاص داده می شود. ترجیح بر آن است 
که نویسندگان مقاله از پژوهشگران تازه وارد به عرصه 
عدالت باشند. این جایزه به افتخار یکی از شاخص ترین 
یچ  چهره های پژوهش در حوزه عدالت، جایزه مورتن دو
گرفته است. برنده این جایزه توسط کمیته ای شامل  نام 
یه و دو نفر از دستیاران سردبیر،  سردبیر اصلی نشر

انتخاب می شود.

پی نوشت

که تمامی جمعیت آن  ]1[. دومین شهرک یهودی نشین در فلسطین اشغالی 
مهاجران یهودی هستند.

]2[. Vrije Universiteit Amsterdam

کنار  منابع ناظر به مراقبت های حوزه سالمت است. در 
کارگاه ها و نشست های تخصصی، برنامه های تفریحی، 

سیاحتی و علمی دیگر نیز برقرار است.

خبرنامه
کنون 39 شماره از خبرنامه این جامعه بین المللی  تا
منتشر شده است. سردبیر این خبرنامه مانفرد اشمیت 
بوده و آخرین شماره آن در زمستان 2017 منتشرشده 
کارگاه ها و سایر  کنفرانس، جوایز،  است. اخبار ناظر به 
رخدادهای این جامعه بخشی از خبرنامه را تشکیل 
کتب، نشریات و  مــی دهــد. معرفی سایر انجمن ها، 
ویژه نامه ها، رخدادها و کنفرانس های خارجی بخش دیگر 
این خبرنامه را تشکیل می دهد. بررسی این خبرنامه، تا 
حد زیادی عدالت پژوهان را از آخرین رخدادهای علمی 

گاه می کند. دنیا در این زمینه آ

جوایز
کرده است: این نهاد، سه نوع جایزه را طراحی 

Lifetime Achievement Award
این جایزه هر دو سال یک بار، به کسانی اختصاص داده 
که عمر خود را صرف پیشبرد مطالعات حوزه  می شود 
کرده اند و یا اینکه تالش داشتند تا عدالت را  عدالت 
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