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  بررسی رابطه نوع دینداري با نگرش به عدالت اجتماعی
  2، سیده زهرا حسن زمانی1ابوالفضل ذوالفقاري

  چکیده
ترین جوامع  اي همپاي قدیمی  هاي انسانی است که  داراي سابقه عدالت از جمله واالترین آرمان

هاي مختلفی از  ها، برداشت از آنجایی که مردم از نظر مفهومی و وابستگی به ارزش. باشدانسانی می
هاي اجتماعی عینی در یک جامعه بدون توجه به بعد ذهنی و   عدالت دارند و تحلیل نابرابري

 از سوي دیگر دین و مذهب با جامعه ؛تواند استنتاج نادرستی به ارمغان آورد ادراکی آن می
اي دارند ممکن است نوع دینداري افراد بر نگرش و برداشت آنها از  عدالت   آمیختگی دیرینه

توان نگرش  یا میآ  : این سوال بودیم   این مطالعه در پی پاسخ به   بنابراین در. اجتماعی مؤثر باشد
این پژوهش،    متفاوت افراد نسبت به عدالت اجتماعی را مرتبط با نوع دینداري آنها دانست؟ در

هاي نظري به عدالت اجتماعی در چهار رویکرد نیاز، برابري، انصاف و فردگرایی اقتصادي  دیدگاه
هاي مختلف دینداري، از نوع شناسی شپرد استفاده شده  اند و از میان نوع شناسی دسته بندي شده

ند که حجم نمونه با این تحقیق دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه شاهد بود   جامعه آماري. است
این تحقیق از روش پیمایشی و    همچنین در .نفر  برآورد شده است 382استفاده از فرمول کوکران 

ها و نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه بین نگرش به  یافته. تکنیک پرسشنامه استفاده شده است
تر و  عقالنیداري آنها به نحوي که هر چه دین ،عدالت اجتماعی و نوع دینداري دانشجویان بود

شود و برعکس هر چه  تر می نگرش آنها به عدالت اجتماعی نیز لیبرالیستی تر شود متجددانه
از نظر نوع . شود تر می ، نگرش آنها به عدالت اجتماعی نیز  سوسیالیستیتر شود  سنتیدینداري 

شی رالزي دهد که اکثر دانشجویان نگر نتایج نشان می نگرش به عدالت اجتماعی نیز
 . دنبه عدالت اجتماعی  داشت) ترکیبی دیدگاه(

، سکوالریسم، تجددگراییعدالت اجتماعی، دینداري، دانشجویان، : واژگان کلیدي
 گرایی سنت

                                                           
 شاهد دانشگاه شناسی جامعه گروه علمی هیأت عضو 1
  شاهد دانشگاه شناسی جامعه ارشد کارشناسی دانشجوي 2
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  مقدمه
اندیشگی و معرفتی انسانهاست که از دیرباز ذهن  عدالت مفهومی دیرینه در نظام

ترین  ی از مهمیکو  خود مشغول داشته استاندیشمندان و نظریه پردازان را به  بسیاري از
. می باشدبرخی از فیلسوفان سیاسی در نگاه عمده جوامع بشري در طول تاریخ  هاي ارزش

ن کمتر مورد پرسش قرار می گیرد و به سخن بهتر بر دي آکه مطلوبیت و ارزشمن مفهومی
اینکه تا چه میزان    اما). 53: 1989گراهام، (آنها توافق عام وجود دارد » ارزش اجتماعی«سر 

این مفهوم وجود داشته و تفسیر و درك افراد تحت تأثیر کدامین    درك و نگرش مشترکی از
  .عامل بوده است، جاي سؤال وجود دارد

از آنجایی که عدالت یک امر انتزاعی و ارزشی می باشد و در بیشتر مواقع با توجه به 
هاي خاص  افراد تعریف شده و مصادیق و داللتهاي  شرایط فرهنگی، تاریخی جامعه و ارزش

هاي متفاوتی از آن وجود  توانیم انتظار داشته باشیم که برداشت لذا می. کند خود را پیدا می
  . داشته باشد

تاریخی  ةدر یک دوره تاریخی عدالت به معناي اعمال تنبیه و جزا دادن است و در دور
مانند مکتب (در یک مکتب سیاسی . جامعه است دیگر، بیشتر به معناي برخورداري از منابع

مانند مکتب (و در مکتب دیگر  عدالت تحت الشعاع آزادي قرار می گیرد) لیبرالیسم
و در مکتب دیگر ) 374: 1376حقیقت، (عدالت بر آزادي ارجحیت دارد ، )سوسیالیسم

شود  یاي از برابري و آزادي م  عدالت، آمیزه) دموکراتیک –مانند مکتب لیبرال (
برخی از افراد برابري را به معناي عدالت می فهمند، حال آنکه . )44: 1390هزارجریبی، (

. کنند بین افراد جست و جو می» نابرابري«برخی دیگر، عدالت را در تحقق و لحاظ کردن 
توان به تفاوت برداشت ارسطو با افالطون در ادبیات کالسیک عدالت یا  براي نمونه می
ها   و لیبرالیست ها در برداشت از عدالت در عصر مدرن، بین سوسیالیست تفاوتهاي جدي

 .  اشاره کرد

توان دریافت که مفهوم عدالت،  مفهومی برساختی است که توسط افراد  بنابراین می
و درك آن بستگی به اجتماع و ارزشهاو هنجارها و عوامل به وجود . شود جامعه ساخته می
هایی که منشأ دینی دارند و چه  چه ارزش  - با دگرگونی ارزشهاو همراه . آورنده آن دارد

درك ما از مفهوم عدالت و  - اند  هایی که منبعث از فرهنگ و آداب و سنن جامعه ارزش
  ).5 :1386ناقد،(شود  تصور ما از عدالت خواهی نیز به تدریج دگرگون می
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ع و از جمله در جامعۀ هاي تاریخی مختلف و در تمامی جوام دیگر، دین در دوره ازسوي
هاي مختلفی از عدالت وجود دارد، در  طور که درك و نگرش همان. ما وجود داشته است

مسلمانان و دینداران یک برداشت واحد از دین  ۀزمینه دینداري هم آنچه مسلم است هم
  .لذا انواع دینداري وجود دارد. ندارند

- شود، به تدریج حوزه ایران می  جامعهاندیشه مدرنیته وارد  در اوایل قرن نوزدهم وقتی
اندیشه باعث تغییر   این   که دهد به طوري هاي وسیعی از فرهنگ جامعه را تحت تأثیر قرارمی

اي در حوزههاي مختلف   هاي گسترده گردد و چالش هاي اجتماعی می در بخش اعظم نگرش
درنیته و تحول عقل در رویارویی جامعه و بخصوص دین با م. کند ایجاد می  اجتماعی - فکري

اندیشمندان مسلمان   گروهی از. هاي جدید از دین شده است دنیاي جدید باعث ظهور قرائت
ي مدرن و نهادهاي مدرن را ها گرایان در رویارویی با مدرنیته تمایل دارند انگاره شامل سنت
، تمامیت گروهی دیگر که تجدد خواه خوانده می شوند. اي به چالش بگیرند  به طور ریشه

ي اسالمی می پذیرند اما گروه سوم ها مدرنیته را به عنوان تنها وسیله براي بازسازي انگاره
تالش دارند عناصري از مدرنیته را که مفید و سازنده و سازگار با عناصر پویاي سنت می 

 ).  104 -  103: 1389ذوالفقاري، (شناسند، برگزینند 

هاي خاص  دالت براساس نظام ارزشی و ارزشطور که گفته شد،  برداشت از ع همان
دین و دینداري نیز، به عنوان یک نظام ارزشی عمده و . اندیشه افراد شکل می گیرد حاکم بر

به . تواند یکی از عوامل مؤثر بر نگرش افراد نسبت به عدالت باشد غالب در جامعۀ ما، می
ی مساوات طلبی، را برخاسته اي که حتی برخی افراد، برداشت خاصی از عدالت، یعن  گونه
توان گفت که همه  این امر می  با توجه به ). 57: 1374تیندر، (اندیشههاي دینی می دانند  از

اندیشند و  هر کس متناسب با تفسیر  هاي ارزشی به یک شیوه نمیمسلمانان در مورد مقوله
را اصول اجراي عدالت کند و آن معیارها  و قرائتش از دین معیاري را در عدالت پیشنهاد می

  . می داند
اي است که   اینکه عدالت مفهومی گسترده و اسطوره  این مطالعه با توجه به   بنابراین در

کند و  صاحبان قرائتهاي گوناگون از دین، هر کدام  هر کسی معناي خود را بر آن بار می
توان نگرش  ایا می  هستیم کهاین سوال   کنند، در پی پاسخ به یک معنایی را بر عدالت بار می

این   در البتهمتفاوت افراد نسبت به عدالت اجتماعی را مرتبط با نوع دینداري آنها دانست؟
اینکه   به لحاظ. مورد بررسی قرار دهیم را این است که نگرش دانشجویان  پژوهش تالش بر
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نابرابریها، بی  ترین گروه روشن فکري جامعه در اعتراض به از یک سو پیشگام دانشجویان
اي و جهانی هستند و از سوي دیگر   عدالتیهاو ستمهاي حاکمیتهاي توتالیتر در سطح منطقه
  . داشتن نوعی قرائت از دین مستلزم سواد و دانش است

براي آنکه نظریۀ عدالت در جامعه بتواند مبناي توزیع منابع امکانات قرار گیرد و با 
اعتنا و هم  حمایت و مورد هم واکنشهاي منفی مواجه نشود، باید از سوي افراد جامعه نیز، 

اي تجربی براي   براین اساس، به لحاظ پژوهشی، فراهم آوردن پشتوانه. به خوبی شناخته شود
البته .ریۀ عدالت در جامعه از اهمیت کافی براي تحقیق برخوردار استحمایت از نظ

تالشهایی دراین باره صورت گرفته و تحقیقات و مطالعاتی انجام شده است که نشان دهنده 
این زمینه باید   اما در. اهمیت و ارزشی است که عدالت اجتماعی در بسترکلی کشور دارد

لت اجتماعی یک مفهوم کلیدي در مقوله سیاست چرا که عدامطالعات بیشترصورت گیرد 
  .هاي بسیار، باز هم مورد توجه قرار گیرد اجتماعی است، شایسته است علی رغم پیچیدگی

  چهارچوب نظري پژوهش
به طور کلی بحث پیرامون رابطه دین با عدالت یکی از مباحث بنیادینی است که 

 این یکی از. به خود مشغول کرده است اندیشمندان و نظریه پردازان جامعه شناختی را ذهن
از نظر وي دین، به عنوان بخشی از یک .می باشد) 1926( 3نظریه پردازان کلیفورد گیرتس

کند  نظام فرهنگی با سه تجربه ي سردرگمی، رنج و شر که جهان را تهدید به بی معنایی می
ي نابهنجار و ارتباط اه و می کوشد با  توضیح پذیر ساختن رخدادها و تجربه سرو کار دارد

همچنین دین بر آن . تري از واقعیت،  آنها را توجیه کند این مسائل با قلمرو گسترده  دادن
تنها به ظاهر وجود  نابرابري و بی عدالتی، این رخدادها مانند تجربه  است تا نشان دهد که

حتی همین بی تري به آنها داشته باشد، در می یابد که  دارند و اگر انسان نظر گسترده
این ادعا   این واقعیتها،  عدالتیهانیز الگوي معنی داري دارند و حتی شیوه بسیار رایج در توجیه

همیلتون، (این جهان با دادگري در جهان دیگر جبران خواهد شد   است که بی عدالتیهادر
1377   :274- 278.(  

                                                           
1.Klliford ,   Geertz 
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تجاربی که ممکن نیز کار دین  را  مشروع ساختن و درك پذیر ساختن 4پیتر برگر
است باعث از هم گسیختگی اجتماعی و نابسامانی شوند، می داند که به پیروي از وبر، 

این تجربهها، تجربه بی عدالتی و    یکی از. ها را توجیه مذهبی می نامداین تجربه  تبیین
تر  ساناین تجربههارا براي افراد آ  تواند پذیرش دین از طریق توجیه مذهبی می. نابرابري است

دین یکی از موثرترین دژهاي بشر در برابر بی هنجاري بوده است که «به قول برگر . کند
  ). 94:  1973برگر، ( » کارش حفظ یک برداشت سامانمند و معنی دار از واقعیت است

به نظر . ماکس وبر نیز می پذیرد که میان دین و رنج پیوند بسیار نزدیکی برقرار است
کند، یکی از نیازهاي ژرف و عام بشر را برآورده  که از رنج می» جیه الهیتو«وي، دین با یک 

این احساس دارند که تفاوت آنها بر مبناي استحقاق و عدالت استوار   نیاز شدید به. می سازد
است و رنج و بدبختی شان جنبه تصادفی نداشته بلکه جزیی از یک الگوي معنی دار و نظم 

قد است که دین اساساً پاسخی است به دشواریها و بی عدالتیهاي وبر معت. عادالنه می باشد
اند در نتیجه،  زندگی و می کوشد تا نشان دهد که بی عدالتیهاي آشکار جهان تنها ظاهري

  ).  241: 1381، همان(انسانهارا قادر به کنار آمدن با آنها می سازد 
، معتقد است که »دارياخالق پروتستانی و روحیه سرمایه «وبر در اثر معروف خود 

این تأمین آرامبخش را بوجود آورد که توزیع نابرابر اشیاء مادي   ریاضت گرایی مذهبی«
موهبت خاص از جانب پروردگار است و تفاوتهاي طبقاتی مقاصدي پنهانی و ناشناخته 

  ). 158: 1381وبر، (» .دارد
ست که در مطالعه رابطه دین یا این ا  اینجا باید مورد توجه قرار داد  اي که در  اما نکته

دینداري با عدالت باید به رابطه ي نوع برداشت یا تفسیر و قرائت افراد از دین و نگرش آنان 
این تحقیق از نظریه رالز و کانت  به عنوان   این منظور در  به. به عدالت اجتماعی پرداخت
  .این رابطه استفاده شده است  چارچوب نظري براي تبیین

یکی از نظریه پردازان ، مهمترین فیلسوف سیاسی قرن بیستم و)1921 -2002(5رالز
برجسته عدالت، وجود نابرابري و انباشت ثروت را تا جایی که به نفع طبقات محروم باشد، 

وي معتقد است کسانی که نفع بیشتري به اجتماع می رسانند حق دارند از . پذیرفته است
وي ضمن احترام کامل به حقوق مالکیت افراد، . ر باشندامکانات جامعه نیز بیشتر برخوردا

                                                           
2. Berger , Petter 
1.Rawls, John 
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حرکت جامعه و دولت را به سمت کاهش شکاف طبقاتی می داند و دولت را دولت رفاهی 
» آزادي«و » عدالت«او همزمان به . می داند که باید ضروریات اولیه افراد را تأمین کند

  .دهد اهمیت می
یلسوف برجسته آلمانی بود به طوریکه او بارها هاي کانت، فاندیشه وي عمیقاً متأثر از
هاي  خواند که بر پایه تلقی کانت از فرد اخالقی و فرمان اي کانتی می  نظریه خویش را نظریه

رالز ضمن اشاره به اصل ). 59:  1389دیرباز، مهري، (نامشروط یا مطلق شکل گرفته است 
این اصل تعریف    هایی که بودن آزادياول عدالت خویش؛ یعنی آزادي برابر افراد و مقدم 

این اصل از تفسیري کانتی از عدالت قابل استنتاج است   شود که کند، مدعی می می
  ). 57:  1389،همان(

می باشد به عدالت در نظر رالز و کانت، امري فردي، عقالنی و مبتنی بر اراده انسانها
یعنی فقط به نداي وجدان خودش  را دارد؛) عقل محض(اي که هر فرد حکم خرد ناب   گونه

دهد و براي جلب منافع فردي خویش از دیگران به عنوان وسیله وصول به اهداف  گوش می
از سوي دیگر همانطور که کانت معتقد بود، عدالت به عنوان . و آمال خویش بهره مند نشود

می باشد  و هاي اخالقی، یک امر برون دینی و پایه و اساس دین و دینداري  یکی از ارزش
لذا دین متکی بر اصول اخالقی می باشد و براي حفظ کلیت و  6مقدم بر دین می باشد

جامعیت خود باید همواره بر عقل ناب بنا شود و دین را باید از اصول عقالنی استخراج کرد 
براین اساس از آنجایی که از نظر کانت عدالت یک عمل اخالقی است ). 160:  1374کانت، (

م بخصوص در جامعۀ ما منبع اساسی هنجارگذار اخالق و ارزشهااست، پس به و دین ه
اما از دین و . توان استنباط کرد که بین دین و عدالت رابطه وجود دارد طریق اولی می

هاي مختلفی وجود دارد و همه دینداران نگرش و برداشت واحدي از  عدالت درك و نگرش
این خصوص از نظریه ي انواع دینداري   در. ي وجود داردندارند لذا انواع دیندار) اسالم(دین 

  .استفاده شده است 7ویلیام شپرد

                                                           
در صورتی که در جامعۀ ما، دین مقدم بر عدالت می باشد و اخالق و عدالت منبعث از دین و یک امر درون دینی . 6

  .  است و  دین مبناي اخالق و در نتیجۀ مبناي عدالت می باشد
3. Shepard, E .   William 
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، 8شپرد اقسام اصلی دینداري در بین مسلمانان را عبارت می داند از سکوالریزم
این   شپرد. گرایی و سنت 11گرایی جدید ، سنت10، اسالم گرایی رادیکال9تجددگرایی اسالمی

-هاي کامالً جدا در نظر نمی گیرد بلکه آنها را به عنوان نقطهمقوله تقسیم بندیهارا به عنوان
همچنین با توجه به نظریه راسینسکی، انواع  . دهد هایی بر روي یک طیف دو بعدي قرار می

و )رالزي(ترکیبی   نگرش به عدالت را در مجموع به سه نگرش کلی سوسیالیستی،
  .شده استلیبرالیستی تقسیم 

  شهاي پژوهفرضیه
رسد بین نوع دینداري فرد و نوع نگرش او به عدالت اجتماعی رابطه وجود  به نظر می -1

تر باشد نگرش آنها نسبت به عدالت  به نحوي که هر چه نوع دینداري افراد عقالنی. دارد
تر باشد  شود و هر چه نوع دینداري افراد سنتی می )تر لیبرالیستی(تر اجتماعی فردي

  . خواهد شد )تر سوسیالیستی( لت اجتماعی مبتنی بر برابرينگرش آنها نسبت به عدا
و نگرش به عدالت اجتماعی ) سن، جنس(اي   رسد بین متغیرهاي زمینه به نظر می -2

 .رابطه وجود دارد

  روش تحقیق
این پژوهش با توجه به ماهیت و موضوع مورد مطالعه و اهداف تحقیق   روش تحقیق در

ویژگیهاي بارز پیمایش گردآوري دادههاو . می باشد 12و امکانات اجرایی روش پیمایشی
هر چند فنون گردآوري اطالعات و دادهها، فنونی از قبیل مصاحبه . روش تحلیل آنها است

اینها نیز می باشد، اما مهمترین و   عمیق و مصاحبه ساختمند، مشاهده و تحلیل محتوا و جز
دواس، (وش پیمایشی، پرسشنامه است ترین ابزار در جمع آوري اطالعات مربوط به ر عمومی
  .این ابزار استفاده شده است   این تحقیق از  که در) 13:  1384

                                                           
  

4. Secularism 
5. Islamic Modernism 
6. Radical Islamism 
7. Modern Traditionalism 
1.  Survey 
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این پژوهش کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در مقاطع کارشناسی،   جامعه آماري
 1392 -93کارشناسی ارشد و دکتري در دانشگاه تهران و دانشگاه شاهد در سال تحصیلی 

دانشجویان  دانشگاه تهران با مراجعه به مرکز انفورماتیک آن بدست آمده می باشد که آمار
  نفر 5492،  و آمار دانشجویان دانشگاه شاهد با مراجعه به مرکز اطالعات و آمار نفر 53648
اي متناسب است   روش نمونه گیري اتخاذ شده براي پژوهش حاضر، روش طبقه. می باشد

شود که زیر گروههادر حد امکان، به همان  اي انتخاب می  که در آن، نمونه تحقیق به گونه
حجم ). 128:  1374سرایی، (نسبتی که در جامعه وجود دارند در نمونه نیز حضور یابند 

نفر محاسبه شده است که با استفاده از فرمول  382نمونه با استفاده از فرمول کوکران 
نفر براي دانشجویان دانشگاه شاهد   50نفر براي دانشجویان دانشگاه تهران  و   332تناسب

این تحقیق براي دستیابی به اعتبار ابزار سنجش،از اعتبار معیار استفاده شده   در. بدست آمد
نشان داد که ابزار  براي هر یک از شاخصها) آلفاي کرونباخ(است و محاسبه ي ضریب روایی 

و   0/ 79شاخص نوع دینداري ضریب پایایی براي . سنجش از پایایی مطلوبی برخوردار است
  .بوده است 83/0براي شاخص نگرش به عدالت اجتماعی 

و  راسینسکی هاي عدالت اجتماعی تلفیقی از دو پرسشنامه قابل ذکر است که گویه
براي اولین بار با ساخت مقیاس عدالت اجتماعی   راسینسکیپرسشنامه  .می باشد وحید نیا

عدالت مبتنی بر فردگرایی اقتصادي، برابري، انصاف بر مبناي چهار مقیاس عدالت شامل 
  .ه استونیاز، انواع نگرش به عدالت اجتماعی رامورد سنجش و ارزیابی قرارداد

  13نگرش به عدالت اجتماعی: متغیر وابسته
این تحقیق، معنا و برداشتی است که افراد از عدالت   منظور از نگرش به عدالت در

تعریف کنیم » جامعه«چنانچه مفاهیم و معانی عدالت را در سطح .اجتماعی در ذهن دارند
عدالت در سطح جامعه به معنی دادن جایگاه . به مفهوم عدالت اجتماعی دست می یابیم

به عبارت دیگر، جامعه باید رفتار . حق استشایسته به هر کس و دادن حق به هر فرد ذي
، داشته باشد و هر کس در جامعه بتواند یکسانی با تمام کسانی که شایستگی یکسانی دارند

  ). 11: 1389عیوضلو، (به پاداش متناسب با شایستگی خود برسد

                                                           
1. Attitude  Towards  Social   Justice 
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کند که رابطه  اي از حقوق و وظایف تعریف می  عدالت اجتماعی را مجموعه 14مرنیون
اي عمومی براي تعیین   رالز، عدالت اجتماعی را ضابطه. کند بین افراد و جامعه را هدایت می

کند  هاي توزیعی ساختار اساسی جامعه تعریف  می الزم الرعایه و براي ارزیابی جنبه شئون
ویژگی اصلی عدالت اجتماعی آن است که تحقق آن در جامعه ). 848: 1989مرنیون، (

هاي مدرن عدالت بیش از همه به تفسیرهاي مکانیکی و  اینرو نظریه   از. انسانی عملی است
هاي عدالت در حوزة  اند و همین امر باعث گردیده است که نظریه فیزیکی تغییر ماهیت داده

عدالت اقتصادي نه تنها بخش اعظم عدالت در جامعه را در . اقتصاد تکامل بیشتري بیابند
تواند به عنوان تمام جوانب عدالت اجتماعی نگریسته شود چرا که  برمی گیرد، بلکه حتی می

توان به بیان اقتصادي و براساس  فراد را میتمایالت، منافع، شرایط و رقابت بین ا
  ).12: 1389عیوضلو، (هاي مربوط توضیح داد  شاخص

به طور کلی، . هاي عدالت اقتصادي، عدالت توزیعی است یکی از مهمترین بخش
مهمترین کاربرد عدالت توزیعی در تخصیص کاالها، خدمات، منابع یا در مورد اجناس 

اي رقیب می گردند   یا غیر مستقیم موجب پیدایش خواستهکمیاب است که به طور مستقیم 
اي   بنابراین، مساله عدالت اقتصادي یا توزیعی، مساله استخراج قاعده). 31: 1996کولم، (

: 1989سیلور، (در بین افراد جامعه ) چیزهاي مطلوب(است براي توزیع موارد خواستنی 
133.(  

این گرایشهاي    یکی از. تفاوتی وجود دارددر زمینه توزیع امکانات جامعه گرایشهاي م
عمده دیدگاه سوسیالیستهامی باشد که در زمینه توزیع امکانات و منابع،  خواستار مساوات 

بدون در نظر گرفتن استعدادها و شایستگیهاي آنها می باشند و بر نیازهاي   - طلبی افراد 
هاکه خواستار اصول تخصیص و و دیگري، دیدگاه لیبرالیست. کنند أکید میتاساسی افراد 

هاي فردگرایی و برحسب استحقاق و شایستگیهاي افراد هستند، می  توزیع مطابق با ارزش
اما نظریۀ عدالت رالز از یک سو از منظر لیبرالی قائل به اولویت اصل آزادي است و از .باشد

ران لیبرالی که به همین دلیل نظریه او هم از سوي متفک. سوي دیگر، عدالت را مدنظر دارد
به اصل آزادي اهمیت خاصی می داند و هم متفکران مارکسیستی که خواستار برابري 

او در عین حال که بر مساوات افراد در . اجتماعی بودند، مورد توجه و تحسین قرار گرفت
و رعایت » خیر عمومی«کند، نابرابریهارا با در نظر گرفتن  هاي بنیادین تأکید می آزادي

                                                           
2. Murnion 



  :و89ن 3456ا2س ال/وی اسال*ی ا(ا'ی %$#ر! 
  W :وی ?<=> اسال*ی ا(ا'ی %$#ر!  :ا(ان و VھانSجارب Oی راMج JوHIه و  اکاوی EفاABم و ?<=>و 

 ١٣٩٣ارد] و YZداد 
 

10 

 
 

ساالري و به شرطی که به زیان محرومان تمام نشود، مجاز می شمارد زیرا به اعتقاد شایسته 
او  برابري مطلق انگیزه تحرك و ازدیاد ثروت را از اجتماع می گیرد و آن را به واحدي راکد 

  .و کسل کننده مبدل می سازد
ی از برخ. اندازه گیري شد اي  گویه 22نگرش به عدالت اجتماعی براساس یک مقیاس 

اي شامل بسیار مخالف، مخالف، تا حدودي، موافق   درجه 5این متغیر با یک مدرج   گویههاي
اند که با ادغام درجههاي بسیار  را گرفته 5تا  1اند و نمرههاي  و بسیار موافق سنجیده شده

هاي بسیار مخالف و مخالف از سوي دیگر در موافق و موافق در هم از یک سو و ادغام درجه
و برخی دیگر با یک . را به خود اختصاص دادند 3تا  1اي که نمرات   درجه 3یت مدرجی نها

تا حداکثر  22این متغیر حداقل   ترتیب دامنه تغییرات این  به. اند اي ارائه شده  درجه 3مدرج 
نحوه عملیاتی کردن عدالت اجتماعی . شود اي می  بودکه تبدیل به سطح سنجش فاصله 66

  . نمایش داده شده است 1ة شماردر جدول 

  دینداري نوع: مستقل متغیر
 یعنی. است نسبی نظر این   از و است دین مفهوم صفت دینداري شناسی، واژه لحاظ به
 بین و است مراتبی داراي لحاظ این  به و کرد معلوم توان نمی آن براي مطلق و قطعی مصداق

 این  رابطه که گفت توان می منطقی لحاظ به. گیرد می جاي حداکثري و حداقلی وضعیت دو
 و مصداق دیندار و کلی مفهوم یک دین. است مصداق و مفهوم رابطه نوعی به واژه دو

 اساس این  بر هستند افراد اصل در آن مشاهده واحد که دینداري. است آن از اي  جلوه
 تام وابستگی دینداري بنابراین. است قدسی و فیاض چشمه آن درك براي فردي تالشهاي

 منبع یک با را خود کوشد می متفاوت جهات از یا درجات با دیندار فرد و دارد دین به
 جهت و میزان اساس، این  بر و گرداند ذات هم است، متبلور دین در وي نظر از که فیاض
 میرسندسی،( سازد می روشن را او دینداري وي، نظر مورد دین با فرد انگاري همذات
1383  :83 -85.(  
 لحاظ به: کرد بندي تقسیم الیه دو و سطح دو در توان می را دینداري خالصه طور به
 ابعاد بر مبتنی دینداري. است پیرامونی و مرکزي هسته دو داراي دینداري) طول( سطح
 در مواردي در که دینداري از دیگر گونههاي و) دینداري میزان( مرکزي سطح در دین اصلی
 پیرامونی هاي الیه ،)دینداري انواع( گیرند می جاي دین به هاراجعتلقی طرز هاو نگرش سطح
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 تاریخی هاي ضرورت را پیرامونی هايالیه توان می دیگر سوي از. دهند می شکل را دینداري
 حیث از حداقل دینداري، در جدیدي ابعاد امر این  به توجه با که کرد محسوب نیز ادیان
 عنصر به توجه و تاریخی ضرورتهاي و دین رقیبان شناسانه معرفت  هاي پرسش با مواجه
 مطرح جدید حالت این  به نسبت را متنوعی شرایط واند  کرده پیدا اهمیت مکان و زمان

 بلکه ندارند دین از واحد برداشت یک افراد همه بنابراین). 126 – 125: همان(اند  ساخته
 به ها نسبت تلقی طرز ها و نگرش و ها برداشت این  نتیجه  در و دارند متفاوت هاي برداشت
  ).216:  1387 ذوالفقاري،( داشت خواهیم دینداري از انواعی دین،

  

  نحوه شاخص سازي مفهوم نگرش به عدالت اجتماعی:    1جدول  
    معرف

نگرش عدالت 
  اجتماعی

نحوه تلقی از   نابرابري/ برابري 
فاصله طبقاتی و 

  اختالف درآمد

آزادي یا 
برابري 

  )عدالت(

  استحقاق/ نیاز 
  )محوریت نظریه(

نحوه تلقی از 
محدوده دخالت 

  دولت

نوع نگاه به 
طبقات پایین 

ومحروم 
  جامعه

هستی 
  شناختی

مالکیت 
/ خصوصی
  عمومی

نگرش 
  سوسیالیستی

برابري در درآمد و 
برخورداري از امکانات 

تحصیلی، بهداشتی، (
  ..)تفریحی و 

مخالفت شدید و 
رد وجود هر گونه 

  طبقاتیفاصله 

اعتقاد به 
تقدم 

برابري 
بر ) عدالت(

  آزادي

به  توجه عدم
  .افراد شایستگیهاي

اساس  ثروت بر بازتوزیع
از هر (اصل برابري و نیاز 

اندازه تواناییش و  کس به
اندازه  به هر کس به

  ). نیازش
  محور -نظریه نیاز 

تأکیدبر دخالت 
همه  زیاددولت در

ها  امور و حوزه
تقسیم امکانات (

اولیه، برآوردن 
  ...)نیازهاي افراد، و 

توجه به 
طبقات پایین 

. جامعه
دلسوزي 

ترحم نسبت  و
  به آنها

جمع 
گرایانه 

اصالت (
  )جامعه

تأکید بر مالکیت 
  عمومی

نگرش 
  لیبرالیستی

اعتقاد به نابرابر بودن 
افراد و نابرابري در 
برخورداري از 

به   اعتقاد .امکانات
پرداخت مساوي 
  . مالیات در تمام اقشار

ضرورت وجود 
فاصله طبقاتی 
براي پیشرفت 

  .ترقی جامعه و

تقدم آزادي 
بر برابري 

  )عدالت(

توجه به شایستگی 
در برخورداري از  افراد

توزیع برابر . امکانات
به منظور تحقق  فرصتها

  .شایستگی افراد
) استحقاق(حقوق  نظریه
  محور

خواهان کمترین 
لت دولت دخا

خصوصاً درزمینه 
  اقتصاد

عدم توجه به 
طبقات پایین 

محروم  و
  جامعه

فردگرایانه 
اصالت (

  )فرد

تأکید بر حفظ 
مالکیت خصوصی 
و آزادي افراد در 

  اندوزي ثروت
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ترکیبی  نگرش
سوسیالیستی 

لیبرالیستی  –
  )رالزي(

پذیرش نابرابري در 
برخورداري از امکانات 
در حدي  که به زیان 

. نیانجامد محرومان
پذیرش اصل برابري 

  .منصفانه فرصتها
پذیرش برابري افراد 
در آزادي و در برابر 

  .قانون 

پذیرش فاصله 
طبقاتی در حدي 
که براي پیشرفت 
جامعه ضروري 

وضع سیستم . باشد
مالیاتی تصاعدي 
براي تعدیل شکاف 

  .طبقاتی

توجه 
همزمان به 
آزادي و 

  .برابري

توجه به تالش افراد با 
رعایت اصل انصاف در 

توزیع . مورد دیگران
ثروت براساس اصل 

  انصاف و تالش فردي
  نظریه انصاف محور 

دخالت دولت در 
حد کاهش و تعدیل 
شکاف طبقاتی، 
برآوردن ضروریات 

خواهان (اولیه افراد 
دخالت محدود 

  ).دولت

توجه به 
طبقات پایین 
جامعه در 
برخورداري از 
امکانات و 
منتفع ساختن 

  . آنها

 –فردي 
  جمعی

رسیدن به یک 
عدالت توزیعی 
بدون الغاي 
  مالکیت خصوصی

  نوع دینداري: متغیر مستقل
یعنی . این نظر نسبی است   به لحاظ واژه شناسی، دینداري صفت مفهوم دین است و از

این لحاظ داراي مراتبی است و بین   توان معلوم کرد و به مصداق قطعی و مطلق براي آن نمی
این   توان گفت که رابطه به لحاظ منطقی می. وضعیت حداقلی و حداکثري جاي می گیرددو 

دین یک مفهوم کلی و دیندار مصداق و . دو واژه به نوعی رابطه مفهوم و مصداق است
این اساس   دینداري که واحد مشاهده آن در اصل افراد هستند بر. اي از آن است  جلوه

بنابراین دینداري وابستگی تام . مه فیاض و قدسی استتالشهاي فردي براي درك آن چش
به دین دارد و فرد دیندار با درجات یا از جهات متفاوت می کوشد خود را با یک منبع 

این اساس، میزان و جهت   فیاض که از نظر وي در دین متبلور است، هم ذات گرداند و بر
میرسندسی، (روشن می سازد  همذات انگاري فرد با دین مورد نظر وي، دینداري او را

1383  :83 -85.(  
به لحاظ : توان در دو سطح و دو الیه تقسیم بندي کرد به طور خالصه دینداري را می

دینداري مبتنی بر ابعاد . دینداري داراي دو هسته مرکزي و پیرامونی است) طول(سطح 
که در مواردي در  و گونههاي دیگر از دینداري) میزان دینداري(اصلی دین در سطح مرکزي 

هاي ، الیه)انواع دینداري(گیرند  راجع به دین جاي می هاهاو طرز تلقی سطح نگرش
هاي پیرامونی را ضرورتهاي توان الیه از سوي دیگر می. پیرامونی دینداري را شکل می دهند

از این امر ابعاد جدیدي در دینداري، حداقل   تاریخی ادیان نیز محسوب کرد که با توجه به
معرفت شناسانه رقیبان دین و ضرورتهاي تاریخی و توجه به   هاي حیث مواجه با پرسش

این حالت جدید   اند و شرایط متنوعی را نسبت به عنصر زمان و مکان اهمیت پیدا کرده
بنابراین همه افراد یک برداشت واحد از دین ندارند ). 126 – 125: همان(اند  مطرح ساخته
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هانسبت به هاو طرز تلقی و نگرشاین برداشتها  تفاوت دارند و در نتیجههاي م بلکه برداشت
  ).216:  1387ذوالفقاري، (دین، انواعی از دینداري خواهیم داشت 

مبحث انواع دینداري و به تعبیر دیگر طرز تلقی نسبت به دین از زوایاي گوناگون و از 
از مجموع آن مباحث،  . فته استدیدگاه صاحب نظران مختلف مورد بررسی و توضیح قرار گر

گونه شناسی ویلیام شپرد که براساس خصوصیات جوامع اسالمی طراحی شده مبناي 
شپرد انواع دینداري درجوامع اسالمی را به دینداري سکوالر . پژوهش قرارگرفته است

، دینداري ) انعطاف پذیر، افراطی و توجیه گرا(، دینداري تجددگرایانه )افراطی، معتدل(
با جهت گیري (گرایانه ، دینداري سنت) با جهت گیري بنیادگرایانه(اسالم گرایی رادیکال 

که خود به دو نوع طردگرا و همسازگرا قابل تقسیم است و دینداري )  بنیادگرایانه
این نوع دینداري نیز به  دو نوع طردگرا   که)  با جهت گیري بنیادگرایانه(گرایانه جدید سنت

  .بندي نموده است ل تقسیم است، طبقهو همسازگرا قاب
منظور از اصطالح سکوالریسم عبارت است اعتقاد به استفاده از هر بینشی به صورت 

ترین شکل  افراطی. ایدئولوژي سواي اسالم در اکثر عرصههاي حیات عمومی  باز و از هر نوع
عرصههاي  اندیشههاکه درصدد است تا در سراسر سکوالریسم عبارت است از آن دسته از

عمومی و خصوصی جایگزین اسالم شود و به تعبیر دیگر، خواهان حذف دین از تمامی 
البته چنین سکوالریسم افراطی و حداکثري در کشورهاي مسلمان . عرصههاي زندگی است

تر آن سکوالریسم معتدلی است که در پی تفکیک مذهب از  شکل رایج. غیر متعارف است
ت و ضرورتاً  غیر مذهبی نیست و به مذهب به عنوان جزئی سایر شئون زندگی عمومی اس

تواند همه مراسم عبادي اسالمی را اقامه  ضروري از هویت ملی احترام می گذارد و حتی می
: 1987شپرد، (کند و در زندگی شخصی خود از یک مجموعه اخالق اسالمی پیروي کند 

309 - 311  .(  
تماعی اسالمی ظرفیت توسعه و توانایی هم تجددگرایان اسالمی معتقدند که اصول اج

این نوع دینداري بعد از سکوالریسم بیشترین نزدیکی را به مدرنیته   .عرض با زمان را دارند
دارد و انعطاف پذیري زیادي براي عقل و اجتهاد و میدان وسیعی براي نظرات انسانی قائل 

دهد و می  را به مدرنیته می به عبارت دیگر در تقابل اسالم و مظاهر مدرن اصالت. است
  . خواهد اسالم را مدرن کند براین اساس به شدت عقل گراست
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معتقدند که اسالم براي تمام ابعاد زندگی اجتماعی مردم برنامه  گرایان رادیکال اسالم
شود، لذا از مدلهاي  در مواجهه با مظاهر مدرنیته معتقدند که مدرنیته بایستی اسالمی. دارد

استفاده از عقل و اجتهاد را در . جا که بتوان آنها را اسالمی نمود استفاده می نمایدغربی از آن
خواهان اجراي . مواردي می پذیرند که نص صریح و معتبر درباره آنها وجود نداشته باشد
پیشرفت غرب را . سریع و انقالبی اسالم و در موارد لزوم توأم با خشونت در جامعه هستند

می پذیرند ولی اعتقاد دارند که پیشرفت همه جانبه تنها با اسالم امکان در جنبههاي مادي 
  . پذیر است
هاي مقبول گذشته براي تغییر  کنند راه گرایان کسانی هستند که احساس می سنت
شود تبدیل  گرایی درصدد درگیر شدن عمیق با مسائل غربی می زمانی که سنت. کافی است
تواند به دو شکل افراطی طردگرا و  گرایی جدید هم می سنت. شود گرایی جدید می به سنت

  ).319:  شپرد، همان(همسازگرا لحاظ گردد 
الزم به ذکر است که انواع فرعی نوع شناسی شپرد حذف شده و در دینداري سکوالر 

براي عملیاتی کردن مفهوم . هاي سکوالریسم معتدل مدنظر قرار گرفته استنیز فقط ویژگی
ایده پیشرفت در غرب،   نحوه تلقی از(دینداري براي هر کدام از مؤلفههاي دینداري 

این جهانی یا آن جهانی، تأکید بر عمل یا تفکر، نوع تلقی از دین، نحوه مواجهه   گرایش
اي که هر گویه   چهارده سوال پنج گویه... ) ت اسالمی و اسالم با مدرنیته، نحوه تلقی از سن

معرف نوع خاصی از دینداري پنج گانه بود، طرح و به پاسخگویان ارائه و از آنها خواسته شد 
  . کند را انتخاب نمایند که در هر مورد فقط یکی از گویههاکه با نظر آنها بیشتر تطبیق می

،  اسالم گرایی )نمره دو(،  تجددگرا )ه یکنمر(در هر سوال براي گویههاي سکوالر 
در نظر ) نمره پنج(گرایی طردگرا  ، سنت)نمره چهار(گرایی جدید  ، سنت)نمره سه(رادیکال 
 70تا  14این متغیر از   سوال دامنه تغییرات 14لذا با جمع نمرات انتخابی از . گرفته شد

  . اندازه گیري است اي قابل  خواهد بود و در سطح فاصله

  هایافته
این قسمت به نتایج بدست آمده از پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی اشاره   در

درصد پاسخگویان  از دانشگاه  86,9دهد  توصیف کلی جامعه مورد مطالعه نشان می. شود می
  51,8از پاسخگویان زن و   48,2از نظر جنس .  از دانشگاه شاهد می باشند  13,1تهران  و 
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ساله  قرار  23تا  18پاسخگویان در گروه سنی    55,2از نظر سن، .  مرد می باشداز آنان 
قرار   35تا  30درصد  در گروه سنی  8,9ساله،   29تا  24در گروه سنی  35,9دارند ،  

از نظر مقطع . اند درصد متأهل بوده12,6دانشجویان  مجرد  و   86,3از نظر تأهل . دارند
مقطع تحصیلی شان  29,6مقطع تحصیلی شان کارشناسی،   پاسخگویان  42,7تحصیلی 

  .مقطع تحصیلی شان دکتري می باشد 27,7کارشناسی ارشد  و 

  نگرش به عدالت اجتماعی
) درصد 44(نفر  22مطابق جدول و نمودار، در دانشگاه شاهد  اکثر پاسخگویان  یعنی 

،  نگرششان )درصد 16(ر نف  8نگرششان به عدالت اجتماعی سوسیالیستی  و کمترین آنها 
،  نگرششان به )درصد 40( نفر   20همچنین .  به عدالت اجتماعی لیبرالیستی  می باشد

( نفر  124در دانشگاه تهران اکثر پاسخگویان  یعنی .  عدالت اجتماعی رالزي می باشد
 29,5( نفر   98نگرششان به عدالت اجتماعی لیبرالیستی و کمترین آنها ) درصد 37,3
 33,1( نفر   110همچنین .  می باشد) رالزي(،  نگرششان به عدالت اجتماعیترکیبی )صددر

  .  ،  نگرششان به عدالت اجتماعی سوسیالیستی  می باشد)درصد
  

  دانشجویان نگرش به عدالت اجتماعیتوزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب :  4جدول  

  

  نوع دینداري
) درصد 56( نفر  28مطابق جدول و نمودار، در دانشگاه شاهد  اکثر پاسخگویان  یعنی 

،  نوع دینداري )درصد 2( نفر  1نوع دینداري شان اسالم گرایی رادیکال  و کمترین آنها 
همچنین هیچ پاسخگویی در دانشگاه شاهد داراي .  گرایی طردگرا می باشد شان سنت

نفر   178در دانشگاه تهران نیز اکثر پاسخگویان  یعنی . استدینداري سکوالریستی نبوده 

  دانشگاه تهران  دانشگاه شاهد  دانشگاه 
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  عدالت اجتماعینگرش به 

  33,1  110  44  22  نگرش سوسیالیستی
  29,5  98  40  20  )ترکیبی دیدگاه(نگرش رالزي 

  37,3 124  16 8  نگرش لیبرالیستی
  100  332  100  50  جمع
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،  )درصد 3,3(نفر  11نوع دینداري شان اسالم گرایی رادیکال  و کمترین آنها ) درصد 53,6(
  .  نوع دینداري شان سکوالریستی معتدل می باشد

  
  دانشجویان نوع دینداريتوزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب :  5جدول  

  دانشگاه تهران  دانشگاه شاهد  دانشگاه 
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  انواع دینداري

 3,3  11 - -  دینداري سکوالریسم
 29,2  97 12  6  دینداري تجددگرایی اسالمی
 53,6  178 56  28  دینداري اسالم گرایی رادیکال

 13,9 46 30  15  گرایی جدید دینداري سنت
 - - 2 1  15گرایی طردگرا دینداري سنت

  100  332  100  50  جمع

  نتایج استنباطی
رسد بین نوع دینداري پاسخگویان با نگرش آنها به عدالت  به نظر می: فرضیه اصلی

  . اجتماعی تفاوت معناداري وجود دارد
دهد میانگین نمره نگرش به عدالت اجتماعی در میان  بررسیهاي آماري نشان می

و میانگین نمره  نگرش به عدالت اجتماعی در میان ) 46,21برابر با (دینداري سکوالریسم 
می باشد همچنین میانگین نمره  نگرش به عدالت ) 38,88برابر با (گرایانه   دینداري سنت

نتایج آزمون .  می باشد) 42,74برابر با (رادیکالیسم اسالمی  اجتماعی در میان دینداري 
و سطح معناداري   F=  9,03برابر   Fتحلیل واریانس یکطرفه  حاکی از آن است که آماره 

محاسبه شده است، از آنجا که سطح معنی داري بدست آمده از )  sig= 0,000( برابر با  
کوچکتر است، فرضیه صفر ما رد و فرضیه ) sig=  0,05(سطح معنی داري مورد نظر ما 

درصد بین نگرش به عدالت  99توان گفت  با اطمینان  بنابراین می.  شود اصلی ما تأیید می
  . اجتماعی دانشجویان با نوع دینداري آنها به لحاظ آماري تفاوت وجود دارد

  
  
  
  

                                                           
گرایی و سکوالریسم داراي  فراوانی کم بود و قابل مقایسه با سایر گروههانبود،  لذا در  اینکه  سنت  با توجه به15 .

 .گرایی جدید وتجدد گرایی تلفیق شد سنتآزمونهاي آماري  به ترتیب با 
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  ع دینداريتوصیف آماري نگرش به عدالت اجتماعی پاسخگویان بر حسب انوا:  6جدول 
  سطح معنی داري Fمقدار   میانگین  تعداد  انواع دینداري

  0,000 9,03 46,21 114  16تجددگرا/ دینداري سکوالر
  42,74  206  دینداري رادیکالیسم اسالمی

  38,88  62  گرایانه دینداري سنت
  43,15  382  جمع

که کسانی که نوع بیانگر آن است این باره   در L.S.Dاستفاده از آزمونهاي شفه و 
تجدد گرا  می باشد به طور معناداري در مقایسه با کسانی که / شان سکوالردینداري
می باشد نگرششان به ) sig=  0,000(گرایانه  و سنت)  sig=  0,02(شان رادیکالی دینداري

گرایانه است  در حالی که کسانی که دینداري شان سنت.  تر است عدالت اجتماعی لیبرالی
توان گفت که  با توجه به نتایج  می. تر است ششان به عدالت اجتماعی سوسیالیستینگر

تجددگرا در مقایسه با دینداري / میانگین نمره نگرش به عدالت اجتماعی دینداري سکوالر
. می باشد  -7,32گرایانه برابر با  ، و در مقایسه با دینداري سنت 3,46رادیکالیسم برابر با  
نمره نگرش به عدالت اجتماعی دینداري رادیکالیسم در مقایسه با  همچنین میانگین

  .می باشد 3,85گرایانه برابر با  دینداري سنت
  

  پیرامون نگرش به عدالت اجتماعی و انواع دینداري L.S.Dنتایج آزمون شفه و :  22 – 4جدول 
آزمونهاي 
  پسین

/ سکوالر دینداري  انواع دینداري
  تجددگرا

دینداري 
  رادیکالیسم

 دینداري
  گرایانه سنت 

آزمون 
Scheffe 

/ سکوالر دینداري 
  تجددگرا

-  0,02  =S 0,00  =sig 

 M -  0,05  =sig=  3,46  دینداري  رادیکالیسم
  - M 3,85  =M=  - 7,32  گرایانه دینداري سنت

 sig 0,000  =sig=  0,008  -  تجددگرا/ دینداري سکوالر L.S.Dآزمون 
 M -  0,01  =sig=  3,46  رادیکالیسمدینداري  

  - M 3,85  =M=  - 7,32  گرایانه دینداري سنت

رسد بین جنس پاسخگویان با نگرش آنها به عدالت اجتماعی  به نظر می: فرضیه دوم
  . تفاوت معناداري وجود دارد

                                                           
از آنجایی که  تعداد دینداري سکوالر بسیار اندك بوده و از طرف دیگر دینداري تجددگرا  به سکوالریسم نزدیک .16
  ..شود دینداري تجددگرایی با دینداري سکوالریستی معتدل تلفیق گردید می
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برابر با (دهد میانگین نمره نگرش زنان به عدالت اجتماعی  بررسیهاي آماري نشان می
نتایج . می باشد)  48,11برابر با (و میانگین نمره نگرش مردان به عدالت اجتماعی ) 37,80
حاکی از آن است که میان نگرش زنان و مردان به عدالت اجتماعی تفاوت معنی  tآزمون 

تر از مردان می  وریکه نگرش زنان به عدالت اجتماعی سوسیالیستیداري وجود دارد به ط
  .باشد

  دو نمونه مستقل پیرامون نگرش به عدالت اجتماعی بر حسب جنس tنتایج آزمون :   7جدول 
نگرش به 

عدالت 
  اجتماعی

خطاي معیار   انحراف معیار  میانگین  تعداد
  میانگین

  Tآزمون
دو نمونه 

  مستقل

Sig)سط
ح 

  )معناداري

درجه 
آزادي 

)df(  
 379,28 0,000  -9,99 0,69 9,48 37,80 184  زن
 0,75 10,66 48,11 198  مرد

نگرش مرد ساالرانه غالب  اینکه در جامعۀ ما  به طور کلی با توجه به نظریه محرومیت و
گیرند لذا احتماالً بیشتر  اند و مورد تبعیض جنسیتی قرار می تر از مردان زنان محروم است و

تفاوت  زنان و  شبیه همین نتیجه یعنی.از مردان به دیدگاه برابري خواهی تمایل دارند
: ك .ن(.مشاهده کرد در تحقیقات دیگر نیز  توان میرا  مردان در نگرش به عدالت اجتماعی

  )1386حسینی، 
رسد بین سن  دانشجویان و  نگرش آنها به عدالت اجتماعی  به نظر می: ضیه سومفر

  . رابطه معناداري وجود دارد
نتایج بدست آمده از انجام آزمون پیرسون بین دو متغیر سن با نگرش به عدالت 
اجتماعی حاکی از آن است که بین نگرش دانشجویان به عدالت اجتماعی بر حسب سن 
شان  رابطه  معنی داري وجود دارد به طوریکه هر چه سن افراد باالتر می رود نگرش آنها به 

شود و با کاهش سن، انتظار می رود نگرش آنها  یتر م عدالت اجتماعی لیبرالیستی
تر و در  هاي احساسی تر نگرش زیرا احتماالً  افراد در سنین پایین. تر شود سوسیالیستی

تري نسبت به مسائل اجتماعی دارند و بیشتر به  تر و عقالنی هاي متعادل سنین باالتر نگرش
یبرالیستی  هم چنین نگرشی وجود همانطور که در دیدگاه ل. دنبال منافع خودشان هستند

همین رابطه نیز در تحقیق حسینی بین سن و نگرش به عدالت اجتماعی بدست آمده . دارد
رابینسون و بل  نیز رابطه معناداري بین سن و عدالت اجتماعی همچنین در تحقیق . است

د بدست آمده بطوریکه سن با درك سوسیالیستی از عدالت اجتماعی رابطه معکوس دار
  ).50- 149: 1375میرسندسی، (
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  نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سن با نگرش به عدالت اجتماعی:  9جدول 
  سن/ نگرش به عدالت اجتماعی  آزمون آماري

  0,10  ضریب همبستگی پیرسون
  0,05  سطح معناداري
  382  تعداد معتبر

  بحث و نتیجه گیري
که از لحاظ نگرش به عدالت  گردید مالحظهبا توجه به نتایج بدست آمده در مجموع 

تر از دانشجویان  اجتماعی، نگرش دانشجویان دانشگاه تهران به عدالت اجتماعی لیبرالیستی
اینکه در دانشگاه شاهد گزینش   با توجه به .دانشگاه  شاهد به عدالت اجتماعی می باشد

در ... زمون کتبی و وجود دارد و افراد بر حسب فاکتورهایی از جمله دینداري، مصاحبه، آ
دانشگاه پذیرش می شوند لذا احتماالً به همین دلیل نگرش آنها به عدالت اجتماعی 

تر می باشد ولی از آنجایی که در دانشگاه تهران افراد از لحاظ پذیرش در  سوسیالیستی
دانشگاه آزادي بیشتر و محدودیت کمتري دارند احتماالً به همین دلیل نگرش آنها بیشتر به 

  .کند سمت لیبرالیستی و فردگرایی سوق پیدا می
این بود نوع دینداري دانشجویان به عنوان یک نظام ارزشی عمده   همچنین نتایج بیانگر

بررسیهاي آماري نشان داد که .در جامعه در نگرش آنها به  عدالت اجتماعی مؤثر است
 ر انواع دینداريتجددگرا به عدالت اجتماعی نسبت به سای/ نگرش دینداران سکوالر

گرایانه به عدالت اجتماعی نسبت به سایر انواع  سنت تر بود در مقابل نگرش دینداري لیبرالی
بر طبق نظریه رالز و کانت عدالت و دین امري فردي و عقالنی .تر بود ییستدینداري سوسیال

جددگرا  ت/شود کسانی که دینداري شان سکوالر اینجا دیده می  می باشد همانطور هم که در
ي مختلف ها می باشد و بیشتر پایبند اصول عقالنی هستند و معتقدند دین را نباید در حوزه

وارد کرد و دین یک امر فردي است دیدگاهشان به عدالت اجتماعی نیز  لیبرالیستی می 
هاي فردگرایی و توجه  باشد یعنی طرفدار تخصیص و توزیع منابع و امکانات مطابق با ارزش

گرایانه دارند و می  اما کسانی که دینداري سنت. گی و استحقاق افراد می باشندبه شایست
کنند   خواهند دین در همه جا حضور پررنگ داشته باشد و  فقط به دین توجه می

دیدگاهشان به عدالت اجتماعی نیز سوسیالیستی می باشد یعنی عدالت اجتماعی را امري 
توان در تحقیق  همین تفاوت را می. مکانات می باشندجمعی دانسته و خواستار توزیع برابر ا

و  دینی اینجا نیز بین میزان بنیادگرایی  در ).1387علیخواه،.ك.ن(نیز مشاهده نمود علیخواه 
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یعنی هر چه میزان بنیادگرایی . گرایش به عدالت و آزادي تفاوت معنادار وجود دارد
  . شود و  آزادي کمتر میفرد افزایش یابد گرایش او به عدالت ) گرایی سنت(

در جامعۀ ما دین مقدم بر عدالت می باشد و دین منبع اخالق  و ارزشهاست  لذا 
. الهی داشته و در چارچوب دین و شریعت اسالمی قابل تعریف می باشد ۀعدالت سرچشم

توان عدالت مورد نظر نظام اقتصادي  هاي مدرن عدالت نمیبراین اساس با توسل به نظریه
هاي دینی  اما شاید نگرش به عدالت اجتماعی در بعضی از قراءترا محقق ساخت اسالم 

اي   به همین دلیل بهتر است نظریهداشته باشد  هاي مدرن عدالتنظریه همپو شی زیادي با
دانشگاهی جامعه خودمان ساخته شود که با  جوزوي و  در باب عدالت توسط متخصصین

تحقق عدالت ي بهتر به ها اشد تا بتوانیم با برنامه ریزيفرهنگ و جامعۀ ما همخوانی داشته ب
همچنین براي آنکه نظریۀ عدالت بتواند سرمشق و . و پیشرفت دست یابیم اجتماعی

راهنماي نظام سیاسی قرار گیرد و در عمل با توفیق همراه شود، نیازمند توافق ذهنی مردم 
این   ا تحقیقات تجربی بیشتر درلذ. یا همراهی بدنه اجتماع در درك از عدالت نیز هست

زمینه در سطح جامعه نیاز است تا به دیدگاههاي مردم و نه صرفاً دانشجویان دست یابیم تا 
هاي مردمی،  نظري و نگرش ۀاین دو پشتوان  ایران را بر پایه  بتوانیم راهبرد عدالت در جامعه

به  –به طور طبیعی  –هارا راهبردي که اجرایی کردن آن بیشترین حمایت. تدوین نمود
  .دنبال خواهد داشت
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