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نظریه پردازی عدالت تسهیل نماید. چنانکه نویسنده 
کتاب بیان می کند این اثر نظریه محور است  در مقدمه 
که مسائل حوزه  تا مسئله محور. در حقیقت بنا ندارد 
عدالت پژوهی را طرح و بررسی نماید بلکه آراء برخی 
کرده است.  استوانه های علمی این عرصه را ارائه و نقد 
نویسنده به هیچ وجه ادعای احصای همه نظریه های 
کتاب خویش نداشته است. همان گونه  عدالت را در 
کتاب مشخص است بیشتر نظریه های  که از ساختار 

طرح شده، در فضای لیبرالیسم تنفس می کنند.
کلیدی  نویسنده ضمن جمع آوری ارزشمند نظریه های 
یخی  در عرصه عدالت، آن ها را در یک طبقه بندی تار
تقسیم کرده است که سیری از تحوالت تاریخی نظریه ها 
را می توان در این کار مشاهده کرد. همچنین در طرح این 
نظریه ها، قصد نویسنده بیان جامع نگاه نظریه پردازان 
نبوده است بلکه صرفًا بر نتایج آن نظریه ها در عرصه 
گزینش و اختصار دست زده  کید دارد. لذا به  عدالت تأ
و ازاین رو زمینه برای ابهام در فهم مطالب نیز هموارتر 

شده است.

یک کتاب عدالت پژوهانه
ــت« بــه قلم  ــدال کــتــاب »نــقــد و بــررســی نــظــریــه هــای ع
حجت االسالم دکتر احمد واعظی در سال 1384،  در 
قطع وزیری و در 544 صفحه، توسط انتشارات موسسه 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟هر؟  منتشر شد. این 
که  کتاب از معدود کتب فارسی در حوزه عدالت است 
برای عمده عدالت پژوهان به جهت طرح و نقد نظریه های 

مختلف عدالت، قابل استفاده است.
کتاب حاضر در شش فصل تألیف شده است: 1. ابعاد 
و مسائل عدالت پژوهی )عدالت پژوهی در حوزه علوم 
انسانی، محورهای کالن عدالت پژوهی(. 2. عدالت در 
اندیشه فیلسوفان کالسیک )افالطون، ارسطو، فارابی(. 
کانت(. 4.  3. تجربه گرایی در برابر عقل گرایی )هیوم، 
نظریه عدالت رالــز. 5. اختیارگرایی و مقوله عدالت 
یک، هایک(. 6. جامعه گرایان و مقوله عدالت  )نوز

)والتزر، مکین تایر(.
هدف کتاب، تحلیل انتقادی برخی از مهم ترین نظریه ها 
در فضای عدالت است تا بتواند از این مسیر، راه را برای 
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اجتماعی و مسائل آن )1383(، نظریه عدالت در اندیشه 
دیوید هیوم )1384(، اصول عدالت )1384(، عدالت 
صوری، عدالت محتوایی )1384(، عدالت و وظایف 
دولت دینی )1388(، چالش اخالقی نظریه عدالت 
جان رالز )1389(. همچنان که مشاهده می شود ایشان 
حدود 17 سال با افت وخیزهایی، در عرصه عدالت به 
یده اند. سیر مقاالت و  تأمل، اندیشه و قلم اهتمام ورز
که بیشتر بررسی عدالت در اندیشه  پژوهش های ایشان 
متفکران و فالسفه غرب بوده، در سال 1388 منجر به 
کتاب »نقد و بررسی  جمع بندی عمده آن مطالعات در 
نظریه های عدالت« شده است. در ادامه همین خط 
سیر، شاهد ارائه علمی ایشان با موضوع »نقد نظریه های 
مطرح در حوزه عدالت اجتماعی« در دومین جلسه از 
سلسله نشست های اندیشه های راهبردی در محضر 
رهبر معظم انقالب اسالمی هستیم. پنج شاخص اصلی 
نظریه عدالت مطلوب و نارسایی نظریه های کالسیک و 
لیبرال عدالت از منظر این شاخص ها، محتوای اصلی 
ارائه ایشان را شکل می داد. اما پس ازاین دوره، شاهد 
دوره ای جدید در مطالعات عدالت ایشان هستیم. 
دروس فقه ناظر به عدالت ایشان و نیز اهتمام به تربیت 
عدالت پژوهانی از مسیر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه 
علمیه قم، طلیعه ای بر مسیر جدید اســت. توجه به 
تراث اسالمی در حوزه عدالت و نیز توجه به نهادسازی 

از ویژگی های دوره جدید ایشان به شمار می رود.

معرفی نویسنده
احمد واعظی در سال 1341 در شهرری به دنیا آمد. در 
سال 1359 پس از دریافت دیپلم ریاضی، وارد تحصیالت 
حوزوی شد. در سال 1365 بعد از اتمام سطح تا اواخر 
دهه هفتاد نزد علمای وقت، به فراگیری دروس خارج فقه 
و اصول پرداخت. به موازات مطالعات حوزوی، از سال 
کالم جدید و فلسفه غرب روی آورد.  1367 به مباحث 
همچنین از سال 1380 پس از عزیمت به انگلیس، به 
مدت دو سال در دپارتمان شرق شناسی دانشگاه کمبریج 
یس پرداخت ]1[. ایشان  کالج اسالمی لندن به تدر و 
یس  کز مختلف آموزشی حوزه و دانشگاه به تدر در مرا
پرداخته و مسؤولیت هایی را نیز داشته است و هم اکنون 
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟، رییس »دفتر 
تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم« و عضو شورای عالی 

»مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت« هستند.
ی، »فلسفه سیاسی، عدالت  کنار دروس رایج حوزو در 
و هرمنوتیک«، سه عرصه از سلوک علمی ایشان است. 
کتاب های »جامعه مدنی، جامعه دینی«، »حکومت 
دینی؛ تأملی در اندیشه سیاسی اســالم«، »جان رالز؛ 
از نظریه عدالت تا لیبرالیسم سیاسی«، »نقد و بررسی 
نظریه های عدالت«، »نظریه تفسیر متن«، »درآمدی بر 
هرمنوتیک« و »درآمدی بر فلسفه سیاسی اسالمی« نشان 
از اهتمام ایشان در عرصه های سه گانه مزبور دارند. 
ایشان در حوزه عدالت مقاالت مختلفی را نیز به رشته 
تحریر درآورده اند: نظریه عدالت کانت )1382(، عدالت 
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کرده است تا دغدغه اول  کتاب تالش  نویسنده در این 
کند و  را از مسیر نقد و بررسی دغدغه دوم خویش دنبال 
نشان دهد که فصل اول با سایر فصول در ارتباط است، 
اما به نظر می رسد نویسنده تا حدی نیز نگران عدم انتشار 
ایده های عدالت پژوهانه خویش )فصل اول( بوده است. 
ازاین رو، مباحثی چون عدالت صوری- محتوایی و نیز 
کرده  وجه عقلی- شرعی عدالت را نیز در فصل اول ذکر 
کتاب، حاصل اتمام  است. به عبارت بهتر، فصل اول 
نگارش بقیه فصول و تحلیل ایشان از مسیر و محورهای 
عدالت پژوهی مبتنی بر این نقد و بررسی بعالوه ایده های 
گذشته ایشان است. این ادعا را می توان در ارائه علمی 
یافت. در نشست دوم  ایشان در اردیبهشت 1390 نیز در
اندیشه های راهبردی نویسنده از مدخل تحلیل فلسفی 
نظریه های کالسیک و لیبرال عدالت اجتماعی سعی دارد 
5 شاخص تراز نظریه عدالت را طرح و همان نظریه ها را 
بر اساس این شاخص ها نقد کند. پس مهم ترین بخش 
اندیشه و مطالعات استاد واعظی را باید در همان فصل 

کرد. اول جستجو 
ایده اصلی ایشان که در سایر مباحث از قبیل سخنرانی ها 
و جلسات قابل رصد است، بسیار آغشته به و برخاسته 
از نگاه فلسفه اخالقی-سیاسی ایشان است. تقسیم 
محورهای عدالت پژوهی به جانب های توصیفی، 
ی و تصمیم گیری به عنوان فرانظریه  تبیینی، هنجار
کلیه  ایشان در هدایت جریان عدالت پژوهی و حتی در 
که البته این  مطالعات علوم انسانی به شمار می رود 
یج زمانی شکل یافته است. این  امر خود در یک تدر
چارچوب در ابتدا از هنجاری-تبیینی شروع  شده و با 
که محقق با آن ها مواجه بوده به  توجه به ضرورت هایی 
توصیفی و نهایتًا تصمیم گیری توسعه یافته است. این 
کید دارد و  کتاب بیشتر بر جانب هنجاری عدالت تأ
در این جانب هنجاری سعی شده است تا داللت های 

بررسی کتاب
کتاب حاضر، بیشتر بر ساختار  یه نگاه ما در بررسی  زاو
داخلی محتوا، نوع نگاه ایشان به عدالت پژوهی، جایگاه 
ــداوم ایــن اثر  کتاب در عرصه عدالت پژوهی و ت ایــن 
کید دارد. لذا به درستی یا نادرستی محتوای  تمرکز و تأ
تحلیل ایشان از نظریه های عدالت، پرداخته نمی شود 
بلکه به جهت دغدغه هسته عدالت پژوهی مرکز رشد 
بر شکل گیری جریان عدالت پژوهی، قوت این اثر در 

تقویت چنین جریانی مطمح نظر است.
کتاب حاضر بیشتر از آنکه محصول یک پروژه کوتاه مدت 
کتاب باشد، حاصل  علمی یا تصمیمی بر نگارش یک 
چندین سال مطالعات عدالت است که در قالب کتاب 
تجمیع، تنظیم و منتشرشده است. سیر مطالعات ایشان 
که بیشتر بر فلسفه سیاسی غرب متمرکز بوده، منجر به 
مقاالت متعددی شده است که در کتاب، خود را نشان 
ــد. دو جهت در مقاالت و پژوهش های ایشان  داده ان
کتاب »نقد و بررسی نظریه های  که هر دو در  وجود دارد 

کنار هم قرارگرفته اند: عدالت« در 
1. نظریه پردازی عدالت و تحلیل مسائل آن: این دغدغه 
که  کتاب نشان می دهد  خود را بیشتر در فصل اول 
برخاسته از مقاالتی چون »عدالت اجتماعی و مسائل 
ی، عدالت محتوایی« و بیشتر  ــور آن«، »عــدالــت ص
برخاسته از تأمالت شخصی ایشان در نیل به نظریه 

اسالمی عدالت است.
2. عدالت در فلسفه سیاسی غــرب: مقاالت ناظر به 
کانت، هیوم و رالز را می توان پایه گذار  عدالت در نگاه 
کتاب دانست. حاصل این دغدغه  فصول دو به بعد 
بررسی نظریه های مشهور عدالت در فلسفه غرب از 
افالطون و ارسطو تا رالز و در نهایت والزر و مکین تایر است. 
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کتاب، حاصل اتمام نگارش بقیه فصول  فصل اول 
و تحلیل ایشان از مسیر و محورهای عدالت پژوهی 
گذشته  مبتنی بر این نقد و بررسی بعالوه ایده های 

ایشان است.



را شکل می دهند. البته محورهای کالن عدالت پژوهی 
از منظر این محقق، همچنان در حال تکمیل است و 
متأسفانه مکتوب دیگری در این خصوص از ایشان 
منتشرنشده است. لکن آسیب شناسی جامعی از فضای 
که بر اساس آن،  عدالت پژوهی صورت نگرفته است 
کالن عدالت پژوهی ارائه شود. به طور مثال  محورهای 
که  عدم توجه به عدالت پژوهی به خاطر این اندیشه 
»فقه عادالنه است، پس نیازی به عدالت پژوهی نیست 
کرد«، یکی از ارکان  و صرفًا باید مسائل را به فقه عرضه 
تضعیف عدالت پژوهی در فضای دینی به شمار می رود.
کالن عدالت پژوهی  تقسیم بندی چهارگانه محورهای 
یه فلسفی با عدالت  گرچه ذهن عدالت پژوهان را از زاو
به خوبی درگیر می کند اما به جهت عدم  جامعیت و 
مانعیت و نیز همپوشانی این تقسیم بندی، نظم ذهنی 
به مخاطب ارائه نکرده و بر آشفتگی ذهنی می افزاید. 
ینی چون بعد اخالقی-ارزشی و هنجاری بر چه  عناو
مبنایی از هم جدا شده اند؟ آیا معرفت شناسی یک 
ارزش اخالقی )عدالت( خارج از تقسیم بعد اخالقی-

ارزشی یا بعد هنجاری است؟ به همین ترتیب می توان 
کرد و  کالن را نیز مخدوش  مداخل ذیل این محورهای 
محل بحث قرار داد. به نظر می رسد در عین اهمیت 
این مباحث، الزم است تا بر اساس یک منطق قوی تر، 
این تقسیم بندی صورت پذیرد. احتمااًل در طبقه بندی 
مداخل احصایی، منطق دقیقی به کار گرفته نشده است.

در فصول دوم تا ششم نویسنده با وجود آنکه نظریه پردازان 
کالسیک ها، عمدتًا به  مهمی را برشمرده اما غیر از 
لیبرال ها پرداخته است. درحالی که جای نظریه هایی 
امثال مارکس، مارکسیست ها، فمینیست ها یا نظریه های 

فلسفه اخالق برای عدالت بازخوانی شود. جانب توصیفی 
ک از عدالت، جانب تبیینی به نحوه شکل گیری  به ادرا
ک و جانب تصمیم گیری به لــزوم استنطاق  این ادرا
ی داللت دارد.  کاربردی از جانب هنجار نظریه های 
ک ناشی از چیست،  کیدی بر ادرا اواًل اینکه چنین تأ
سؤالی قابل تأمل است؛ لکن هم عرض سازی این چهار 
جانب بحث عدالت، خالی از اشکال نیست. ثانیًا 
نوع مواجهه ایشان در نقد و بررسی نظریه های عدالت 
برگرفته از همان مداخل فلسفه اخالق است که دستگاه 
نظریه پردازی ایشان را شکل داده است. شاید خالی از 
لطف نباشد که این دستگاه نظریه پردازی بازبینی شده 
و مبنایی درون دینی برای تقریر و نقد نظریه ها وضع شود. 
که در ارائه ایشان در دومین  این همان اشکالی است 

نشست اندیشه های راهبردی نیز به چشم می خورد. 
گفت هرگاه بحث از نظریه  در بیان اجمالی می توان 
عدالت می شود بر اساس نظریه های موجود و عناصر 
محتوایی طرح شده در همین نظریه ها، افراد به شکل دهی 
دستگاه نظریه پردازی خویش دست می زنند؛ اما اینکه 
چنین دستگاهی، دستگاهی دینی است محل تأمل 
است. نتیجه آنکه معمول بحث های عدالت بر یافتن 
معیارهای عدالت و اصــول عدالت متمرکز می شود 
کید داشته باشد. درحالی که می تواند بر مداخل دیگری تأ

برخالف بسیاری از کتب مطرح در حوزه عدالت، استاد 
واعظی در فصل اول، به درستی و به خوبی وارد بحث 
از عدالت پژوهی در علوم انسانی و اجتماعی شده اند. 
بیان ضرورت حرکت به سمت مطالعات میان رشته ای 
در حوزه عدالت و مخاطرات تخصص گرایی در این 
که معمواًل ضرورت عدالت پژوهی را منحل  خصوص 
می کند، دانش انباشته عدالت در رشته ها و حوزه های 
مختلف و نهایتًا بحث از محورهای کالن عدالت پژوهی 
)مفهوم شناسی، بعد اخالقی-ارزشی عدالت، بعد 
معرفت شناسی، بعد هنجاری( محتوای ادامه فصل اول 
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تقسیم بندی چهارگانه محورهای کالن عدالت پژوهی 
گرچه ذهن عدالت پژوهان را از زاویه فلسفی با عدالت 
به خوبی درگیر می کند اما به جهت عدم  جامعیت و 
مانعیت و نیز همپوشانی این تقسیم بندی، نظم ذهنی 
به مخاطب ارائه نکرده و بر آشفتگی ذهنی می افزاید.



کتاب  به نظر نرسد و در واقع چنین نیز هست. چنانکه 
گروه های مباحثاتی دانشجویان علوم  حاضر، بارها در 
انسانی )که البته دور از ادبیات فلسفی هم نبوده اند(، 
کارآمدی خود را به عنوان مبنای شروع برای عدالت پژوهان  نا
کتاب هم از نظر ساختاری و هم از  نشان داده است. 
کتاب آموزشی نیست بلکه به جهت  نظر ادبیات، یک 
گذشته  پژوهشی بــودن و حاصل جمع پژوهش های 
که با نظریه ها  محقق بودن، برای مخاطب پژوهشگری 
آشناست مفید فایده است. در عین تالش نویسنده برای 
تقریر رسای نظریه ها، اما اجمال و ابهام برای مخاطبان 
همچنان می تواند وجود داشته باشد. ضمنًا نویسنده 
به جهت صبغه سیاسی-فلسفی خود همه نظریه ها را 
که استبعاد بیشتری برای  با همین صبغه تقریر می کند 
مسافران و مهاجران سایر رشته ها ایجاد می کند. بنابراین 
کتاب حاضر صرفًا برای عدالت پژوهانی مفید فایده 
که با ادبیات عدالت پژوهی خصوصًا فلسفی  است 
کتاب »مبانی نظری  آشنایی دارند. ازایــن رو همچون 
عدالت اجتماعی« به قلم حسین توسلی )1375(، در 
عین اینکه ارزشمند است اما فضای عدالت پژوهی را از 
نظر وجود متن های آموزشی پاسخی درخور نداده است.
کتاب قصد ورود اسالمی به نظریه های  در عین اینکه 
عدالت را نداشته است، اما جای خالی ورود این محقق 
ارزشمند به معرفی، بررسی و نقد اندیشه متفکران 
که بعضًا به صورت موردی به پژوهش ایشان  اسالمی 
درآمده است، هنوز احساس می شود. این موضوع در 
زمره اولویت های پژوهشی ایشان قرار داشته است اما 
کنون موفق به چنین امری نشده اند. ایشان در نگاه خود  تا
به مطالعات علوم انسانی اسالمی )توصیفی، تبیینی، 
ی، تصمیم گیری( قائل به امکان نقش آفرینی  هنجار
گرچه فصل  دین، حداقل در حوزه هنجاری هستند و 
کمکی را می کند اما ورودی اسالمی ندارد.  اول چنین 
پرداختن به نظریه فارابی که به نسبت دیگر اندیشمندان، 

اخیرتری چون آمارتیا سن و سندل و امثال آن خالی 
است. گرچه نویسنده معترف است قصدی بر احصای 
کلیدی نداشته اما  تام یا احصای همه نظریه پردازان 
کتاب را از جامعیت نسبی خارج  به هرحال این نکته، 
کتابی جامع  کرده و عرصه عدالت پژوهی را از حضور 
کــرده اســت. درعین حال، تفکیک بر اساس  محروم 
گاهی نسبت به  یخی برای مخاطب نوعی آ طبقات تار
چرخش های فلسفی در اندیشه عدالت ایجاد کرده است. 
کلیدی  که در عین  نظریه ها به نوعی انتخاب  شده اند 
بودن، به نوعی دنباله )تائید، تکمیل، رد، اصالح و ...( 
کالسیک  ک جدی بین اندیشه های  یکدیگرند. انفکا
گام در نشان  کانت(، اولین  و نظریه های مدرن )هیوم، 
کانت در رالز،  دادن این چرخش بــوده اســت. تــداوم 
تقابل لیبرتارین ها با نوعی دولت رفاه زدگی رالز و در 
نهایت بازخوانی مدرنیته و لیبرالیسم با رجوع به امثال 
فضیلت گرایی از چرخش های تاریخی در نظریه ها هستند؛ 
که اوال  اما همین مزیت، نوعی غفلت نیز ایجاد می کند 
کنیم و ثانیًا  تحول نظریه ها را به صورت خطی مشاهده 

از سایر جریانات اقلیت نیز به دور می برد. 
زاویه تحلیل و ادبیات فلسفی-فلسفه سیاسی برای تقریر 
کتاب  که مخاطب  و بررسی نظریه ها موجب می شود 
به صورت جدی محدود شود. زبان فلسفی کتاب موجب 
می شود تا این کتاب برای عدالت پژوهان مبتدی مناسب 
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تفکیک بر اساس طبقات تاریخی برای مخاطب 
گاهی نسبت به چرخش های فلسفی در  نوعی آ

کرده است. اندیشه عدالت ایجاد 



کید تقریرات  نکته دیگر در شرح و بررسی نظریه ها، تأ
کاربردهای  بر سطح فلسفی و نظری بحث و دوری از 
عملی و آثار این نظریه هاست. چنین تقریری می توانست 
کند و جذابیت  مخاطبان را ساده تر به نظریه ها متصل 
که در  متن را هم باالتر برد. به عنوان نکته آخر باید گفت 
تقریر نظریه بیشتر بر تحلیل مبانی نظریه و داللتش در 
نظریه اندیشمند بهره برده شده است. درحالی که می شد 
یخی طرح  کنار این سبک تقریر، به زمینه های تار در 
نظریه ها نیز اشاره کرد تا هم مسئله های ذهنی اندیشمند 
و هم محیط طرح نظریه بیشتر روشن شود و مخاطب، 
کند. برخی از اشکاالت نظری  نظریه را واقعی تر فهم 
این نظریه ها، به تعامل واقعی اندیشمندان با تحوالت 
که بدون فهم  یخی شان بازمی گردد  و موقعیت های تار

یخ، فهم نظریه نیز دشوارتر می شود. آن تار
کتاب »نقد و بــررســی نظریه های  بــاایــن وجــود، هنوز 
کلیدی ترین متون فارسی در  عدالت« به عنوان یکی از 
عرصه عدالت پژوهی به شمار می رود. نوشتار حاضر 
کتاب استاد  بنا بر آن داشت تا از مسیر معرفی و بررسی 
واعظی، خألهای عدالت پژوهی را بیش ازپیش شناسایی 

و معرفی نماید.

پی نوشت

]1[. ahmadvaezi.com

گرفته است نیز نمی تواند  حجم نحیف تری را به خود 
این توقع را برطرف سازد.

کتاب اشاره می کنند  که نویسنده در مقدمه  همان گونه 
کتاب نظریه محور است. در حالی که جای خالی  این 
متون مسئله محور در جریان عدالت پژوهی به شدت 
خالی است. استاد واعظی در سخنرانی ها و دغدغه های 
پژوهشی خود بارها از لزوم مسئله محوری در توسعه دانش 
گفته اند و حضور این  و خصوصًا عدالت پژوهی سخن 
کتاب، فقدان آن متون را به نمایش می گذارد. قطعًا توقع 
کتاب، همه بار عدالت پژوهی را بر دوش  اینکه یک 
یه ورود ما در  گیرد، توقعی است نابجا. اما به جهت زاو
کتاب،  یم با استفاده از این  کتاب، سعی دار بررسی 
نقاط خالی جریان عدالت پژوهی را بیشتر بیابیم و این 
گام اول متوجه خویش می دانیم نه  مسئولیت را در 
کتابی  کتابی اصلی،  کتاب. به همین دلیل،  نویسنده 
کتابی مسئله محور و ... همگی  کتابی آموزشی،  جامع، 
کتاب به عنوان دستورکارهای جریان  از دل بررسی این 

عدالت پژوهشی تشخیص داده می شوند.
آخرین نکته در بررسی اثر حاضر، سبک طرح و نقد 
نظریه های مطرح شده اســت: دســت اول بــودن منابع 
و توان محقق در استفاده از متون به زبان انگلیسی و 
تخصص در اندیشه و فلسفه غرب، مخاطب را نسبت به 
صحت ارجاعات و نقل قول ها و قوت تحلیل ها مطمئن تر 
کرده و سپس با  می سازد. ایشان در ابتدا نظریه را تقریر 
معیارهای درونی و بیرونی آن را نقد می کند. نقد بر اساس 
معیار درونی برای نشان دادن تعارضات و عدم انسجام 
داخلی نظریه ها، بسیار معقول و قابل پذیرش است. 
اما نقد بیرونی نظریه ها خصوصًا نقد امثال نظریه رالز با 
که بر اساس چارچوب و منطق  اموری دینی الزم است 
گیرد. اما خواننده این چارچوب را  مشخصی صورت 
گرچه فصل اول سعی دارد تا چنین  مشاهده نمی کند. 
ــه دهــد امــا بــرای مخاطبان مبتدی،  چارچوبی را ارائ
چنین انضباطی در نقد نظریه ها مشاهده نمی شود. 
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سعی داریم با استفاده از این کتاب، نقاط خالی جریان 
عدالت پژوهی را بیشتر بیابیم و این مسئولیت را در 
کتاب. گام اول متوجه خویش می دانیم نه نویسنده 


