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چكيده:
هدف پژوهش حاضر، بررسى امكان بهره گيرى از عدالت تربيتى برآمده از نظرية عدالت جان رالز 
در نظام هاى آموزشـى و به ويژه نظام آموزشـى ايران از نظر شـش متخصص تربيتى بوده است. روش 
پژوهـش اين پژوهـش، هرمنوتيك انتقادى به عنـوان يكى از رويكردهاى پژوهـش كيفى و ابزار آن 
مصاحبة عميق نيمه سـاختاريافته است. انتخاب مصاحبه شوندگان بر اساس تخصص و آثار ايشان در 

زمينة موضوع پژوهش صورت گرفته است. هدف پژوهش با تمركز بر اين چهار محور پي گيري شد:
1. امكان استنتاج عدالت تربيتى از نظريه اى كه در درون فلسفة سياسى شكل گرفته است، 

2. امكان عملياتى كردن داللت هاى تربيتى حاصل شده؛ 
3. ميزان انطباق نظرية عدالت با تاريخ فرهنگى كشور ما و

4. ميزان كارايى عدالت تربيتى مأخوذ از نظرية عدالت در نظام آموزشى ايران.
نتايج نشان داد كه امكان استنتاج عدالت تربيتى از نظرية عدالت به لحاظ روش شناختى مقبول 
و مورد تأييد اسـت و امكان عملياتى كردن آن در نظام هاى آموزشـى به لحاظ منطقى وجود دارد. از 
سـوى ديگر جامعة ما به لحاظ تاريخى و فرهنگى پذيراى عدالت تربيتى حاصل از نظرية عدالت بوده 
و ميزان كارايى آن نيز منوط به فراهم شدن زيرساخت هايى همچون نيروى انسانى كارآمد و ساختار 

اقتصادى عادالنه است. 

 عدالت تربيتى، نظرية عدالت، جان رالزكليد واژه ها:

بررسى امكان بهره گيرى از عدالت تربيتى برآمده 
از نظرية عدالت جان رالز در نظام هاى آموزشى: 

رويكرد هرمنوتيك انتقادى

 بهبود يارى قلى*
 سعيد ضرغامى**

تاريخ پذيرش مقاله: 1/92/1٠ تاريخ شروع بررسي: 92/7/30  تاريخ دريافت مقاله: 92/7/27 
behboud.yarigholi@yahoo.com .........................استاديار گروه امور تربيتى و مشاوره دانشگاه شهيد مدنى آذربايجان *

** دانشيار دانشگاه خوارزمى 



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

ية
شر

ن

بررسى امكان بهره گيرى از عدالت تربيتى برآمده از نظرية عدالت جان رالز در نظام هاى آموزشى: رويكرد هرمنوتيك انتقادى

101
 ë شمارة٥٠
 ë سال سيزدهم
ë تابستان١٣٩٣

مقدمه
بررسی تاريخ نظام های آموزش وپرورش دنيا نشان می دهد که عدالت و عدالت محوری همواره يکی 
از دغدغه های مسئوالن تعليم و تربيت بوده است. وجود نگاه ها و تعاريف مختلف از مفهوم عدالت تربيتی 
خود گويای اهميت اين موضوع در نظام های آموزشی است. اين از آن روست که يکی از نهادهای پايه و 
مؤثر هر جامعه که هم می تواند عاملی جهت تحقق عدالت باشد و هم از آن متأثر شود، نهاد تعليم و تربيت 
است. در هر جامعه ای مردم عمومًا انتظار دارند که نظام آموزش وپرورش کارکردها و وظايف گوناگونی 
برای اعضای آن انجام دهد، از جمله اين که جامعه را از طريق فراگرد آموزش وپرورش، به سوی زندگانی 
اجتماعی بهتر و عادالنه تری ســوق دهد (عالقه بند، ۱۳۸۷). در بعدی ديگر، اين نهاد تعليم و تربيت است 
که مســئول پرورش شهروندانی عدالت محور و تداوم بخش جامعة عادالنه است. ارتباط ميان عدالت و 
آموزش وپرورش، محدود به موارد فوق الذکر نيست؛ هنگامی که از لزوم آموزش همة اعضای جامعه فارغ 
از جنسيت، نژاد، مذهب و... سخن به ميان می آيد، زمانی که وجود مدارس خصوصی با امکانات آموزشی 
بهتر، برای دانش آموزان با سطح رفاه اقتصادی باال را از چشم انداز عدالت، چالش برانگيز می بينيم، وارد 
مبحث عدالت تربيتی می شويم (بری هاوس۱ ،۲٠٠۷). از ميان تعاريف مختلفی که از عدالت تربيتی ارائه 
شــده است، تعريف زير جامع تر به نظر می رســد: عدالت تربيتی عبارت است از يک فرايند نه به عنوان 
يک برون داد که الف: به دنبال توزيع يا بازتوزيع منابع، فرصت ها و امکانات است. ب: ريشه ها و عوامل 
محدوديت های تربيتی و ناعدالتی های تربيتی را به چالش می کشد. ج: به دنبال تقويت توانايی های افراد 
اســت تا بتوانند با استفاده از کشف اســتعدادهای خويش به خودمختاری برسند. د: با استفاده از جلب 
رضايــت همة افراد از طريق توزيع امکانات تربيتی، نوعی مشــارکت اجتماعــی داوطلبانه در بين افراد 

به وجود می آورد (روسيتر۲، ۲٠٠۸). 
اگر نظام آموزشــی را به صورت يک سيســتم که دارای ورودی و خروجی، و فرايندی اســت که در 
زمينه ای به عنوان محيط فعاليت می کند در نظر بگيريم، در برقراری عدالت بايد نگاهی کالن به همة اين 
اجزاء وجود داشــته باشــد. بايد در نظر داشــت که ورودی ها به نظام آموزشی، اعم از دانش آموز، معلم، 
منابع مالی و ديگر منابع، بايد بر اســاس عدالت گزينش شده باشــند؛ فرايندهای برنامة درسی، مديريت 
آموزشــی و ارزشــيابی تحصيلی عادالنه باشد و همچنين اصل رعايت عدالت در رابطة نظام آموزشی با 
محيط اجتماعی، اقتصادی و سياسی مد نظر قرار گيرد. از آن جا که عدالت اساسی ترين ارزش اجتماعی 
و به نوعی عامل بقای جامعه است، و نيز ارزشی فراگير است که بايد در تمامی جنبه ها و شئون حيات 
اجتماعی تجلی داشــته باشــد و تمام ساز و کارهای اجتماعی در راســتای آن حرکت کند (صادق زاده، 
حسنی، کشاورز و احمدی، ۱۳۸۹)، لذا عدالت تربيتی نيز، از مباحث بنيادی و مهم در امر تعليم و تربيت 
محســوب مي شود. بنابراين نياز اســت نظريه های مختلف دربارة عدالت بررســی شده، نقاط قوت هر 

نظريه ای مورد توجه و تأمل قرار گيرد تا در صورت امکان مورد استفاده واقع شود. 
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عدالت تربيتی از سه منظر مورد توجه قرار می گيرد: نخست از جهت توزيع عادالنه منابع و فرصت های 
آموزشــی، به منظور توســعة ظرفيت های ادراکــی و آزادی عقالنی افراد جامعــه. دوم از جهت پرورش 
افرادی عدالت محور که به عنوان کارگزاران نهادهای اجتماعی به رواج رفتار عادالنه و به سياست گذاری، 
برنامه ريزی و وضع قوانين عادالنه کمک می کنند و سوم از جهت توليد دانش های الزم برای برپايی ساز 

و کارهای عادالنة توسعه و ايجاد ساختارهای عدالت محور (علم الهدی،۱۳۹۱). 
يکی از نظريه های معاصر در زمينة عدالت، نظرية جان رالز۳ است، که بر بنياد نقد نظريه های پيشين 
شکل گرفته و جزء ديدگاه های پرآوازه در فلسفة سياسی غرب در باب عدالت محسوب می شود (سن۴، 
۲٠٠۹). در همين باره و برای نمونه تليس (۱۳۸۵/۲٠٠۱) می گويد: «رالز در نظرية عدالت خويش، نه تنها 
کار نقادانة پيش نهادن استدالل هايی خالقانه و مجاب کننده عليه مهم ترين شرح های عدالت را در روزگار 
ما انجام می دهد، بلکه عالوه بر آن سلسله ای از مالحظات خالقانه را با تخيل قوی و به نفع خودش به کار 
می گيرد. اين ترکيب نقد و استدالل نيرومند با خالقيت و بصيرت معيار تازه ای در فلسفة سياسی به دست 

داد. از اين جهت رالز مبحث فلسفة سياسی را متحول کرد». 
نظرية عدالت رالز به دنبال نقد «فايده باوری» و يافتن جايگزينی برای آن در حوزة اخالق انســانی 
است. ايدة اصلي نظرية عدالت فراتر از نقد فايده گرايي است؛ يعني آن ايده، ارائه تفسير جديدي از نظرية 
قرارداد اجتماعي با محور قرار دادن موضوع عدالت است كه در آن به طور گسترده اي از طرز تلقي كانت 
از عقل استفاده شده است. در نظرية عدالت به سه مسئلة مهم پرداخته شده است: نخست، تفسيري جديد 
از نظرية قرارداد اجتماعي. دوم استفادة گسترده از طرز تلقي كانت از عقالنيت در اين تفسير و سوم نقادي 
فايده گرايــي و تالش براي ارائة بديل و جايگزيني براي آن (اخوان کاظمی، ۱۳۸۴). بنابراين پروژة رالز 
پروژه ای اخالقی اســت؛ زيرا از يک سو می خواهد نظرية اخالقی و فلسفی جامعی برای جوامع ليبرال 
دموکرات غربی طراحی کند، که جانشــين مناســبی برای نظرية اخالقی نفع انگار باشد؛ و از سوی ديگر 
می خواهد تکليف معيارها و اصول عدالت را روشن سازد، تا سنجه و شاخص داوری نهايی ای به دست 
داده باشــد دربارة اين که آيا جامعه ای بر پاية اخالقی عدالت اســتوار است يا خير؛ و اين تأکيد از آنجا 
ناشی می شود که رالز عدالت را برترين فضيلت اجتماعی می داند (رالز،۱۹۹۲، ص. ۲۱). رالز معتقد است 
از طريق دو اصل عدالت که در وضع نخستين منظور او از وضع نخستين، وضعی فرضی و ايده آل است 
که در آن اصول عدالت گزينش می شود. در اين وضع شرايطی وجود دارد که افراد جامعه در آن شرايط، 
بدون اطالع از موقعيت آيندة خود، اصول زندگی اجتماعی را گزينش می کنند. در اين وضعيت، افراد در 
مورد يک جامعة عادالنه و منصفانه تصميم گيری می نمايند انتخاب می شود، جامعة عادالنه در تمام ابعاد 

آن شکل خواهد گرفت. اين دو اصل عبارتند از:
ــت: هر شخص قرار است نسبت به گسترده ترين آزادی اساسی سازگار با آزادی مشابه   اصل نخس

ديگران حق برابری داشته باشد.
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اصل دوم: قرار است نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به گونه ای ساماندهی شود که: اوًال بيشترين 
نفع را برای کم نصيب ترين افراد داشــته باشــد؛ و ثانيًا وابسته به مشاغل و مناصبی باشند که دسترسی به 
آن ها برای همگان امکان پذير باشد» (رالز، ۱۳۸۷/۱۹۹۸، ص. ۱۱٠). اگر بخواهيم اين اصول را نام گذاری 
کنيم، اصل اول را بايد «اصل آزادی»، بخش اول اصل دوم را «اصل تفاوت» و بخش دوم اصل دوم را 

«اصل فرصت برابر» بناميم. 
از سوی ديگر، جامعيت نظرية عدالت رالز نشانگر اهميت آراء وی و وجود مناسباتی با امر عدالت 
تربيتی اســت. رالز فيلســوفی اســت که اگر چه در جوامع مختلف مورد توجه زيادی قرار گرفته ولی در 
جامعة ما چندان مورد تأکيد و بحث قرار نگرفته است. وي در تشريح و دفاع از اصل دوم عدالت خود 
(اصل تمايز)، به صراحت ارتباطی مســتقيم با تعليم و تربيت ايجاد می کند: «اصل تفاوت و جبران، مبين 
آن اســت که به منظور رفتاری مســاوی و برابر با همة افراد جامعه، برابری واقعی فرصت ها بايد تأمين 
شود و جامعه توجه بيشتری به افراد با توانايی و دارايی ذاتًا کمتر و افرادی که در موقعيت های اجتماعی 
پايين تری به دنيا آمده اند، داشته باشد. به منظور تحقق اين اصل منابع بيشتری بايد به تعليم و تربيت اين افراد 
در مقايسه با افراد باهوش و توانمند تخصيص يابد و اين مداخله حداقل بايد در يک دورة زمانی خاصی 
اعمال گردد» (رالز،۱۹۹۲، ص. ۱۶۵). همچنين در توضيح اصل برابری اظهار می دارد: «برابری فرصت 
به معنای مجموعه ای معين از نهادهاســت که ضامن بخت برابر تعليم و تربيت اشــخاصی با انگيزه های 
مشــابه و گشــوده نگه داشتن همة مناصب و مشــاغل به روی همگان بر مبنای شايستگی و تالش هايی 
باشد که ارتباط درستی با وظايف محولة خويش دارند» (رالز،۱۹۹۲، ص. ۲۴۵). همچنين رالز در کتاب 
«عدالت همچون انصاف» و در بخش نهادهای ساختار اساسی عادالنه به بررسی وظايف نهادهای اصلی 
دموکراسی می پردازد و در يکی از بندهای آن عنوان می دارد: «تا آنجا که ممکن است، پيش بينی های الزم 
برای تحقق برابری منصفانة فرصت ها در انواع گوناگون آموزش وپرورش بايد فراهم گردد» (رالز، ۲٠٠۱). 
ابتناء نظرية عدالت رالز بر نقد نظريه های عدالت پيشين، سيطرة نظرية وی بر حوزة عدالت پژوهی۵، 
محوريت مقولة عدالت اجتماعی يا عدالت توزيعی و جايگاه و ارزش ويژه اصول عدالت– که از منظر 
وی هم طراز شان مبحث حقيقت در مباحث نظری و دانش بشری است سبب شده است که نظرية عدالت 
وی کانون توجه صاحب نظران باشد و داللت های عميقی در حوزه هايی همچون تعليم و تربيت داشته باشد 

که به لحاظ پايه های نظری، قوی و منسجم و در عرصة عمل نيز قابليت کاربردی دارد. 
مهم ترين پژوهش های صورت گرفته در اين زمينه نشــانگر لــزوم توجه به عدالت تربيتی و اهميت 
آن از ابعاد گوناگون اســت: مقاله ای با عنوان «عدالت در آموزش وپرورش از ديدگاه اســالم با تأکيد بر 
خصوصی سازی مدارس» توسط باقری و نجفی (۱۳۸۷) به رشته تحرير درآمده است که ابتدا به بررسی 
آراء شــهيد صدر و شهيد مطهری دربارة عدالت اجتماعی پرداخته شده است و در آن معيارهای تالش، 
نياز و اســتحقاق های ذاتی جهت بهره مندی افراد از امکانات و منابع مورد توجه قرار گرفته اســت. بری 
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هاوس (۲٠٠۷) در مقاله ای با عنوان «عدالت آموزشی و تفکيک اجتماعی اقتصادی در مدارس» عنوان 
نموده اســت که: مباحث جامعه شناسان در زمينة عدالت آموزشی، عمدتًا بر تفکيک اجتماعی اقتصادی 
افراد به عنوان ابزاری اساســی در ناعدالتی متمرکز اســت و ايده ال و آرزوهای آن ها اين اســت که اين 
تفکيــک و تمايز بايد جای خــود را به تلفيق و يک پارچگی بدهد. کالرک۶ (۲٠٠۶) در مقاله ای با عنوان 
«عدالت آموزشی، تعليم و تربيت و تحصيل: بعضی مسائل فلسفی» معتقد است: عدالت اجتماعی، مفهومی 
کليدی در سياســت و عمل تربيتی کنونی اســت با اين حال در عرصة عمل و کاربرد آن در امر تحصيل، 
از چالش برانگيزترين مباحث به شــمار می رود. اســتوجانور۷ (۲٠٠۶) در مقاله ای با عنوان «کدام يک از 
نابرابری های آموزشــی ناعادالنه هستند؟» به بررسی عدالت آموزشــی به صورت عملی پرداخته است. 
وی در اين مقاله به دنبال پاســخی برای اين ســؤال است که: کدام نوع از نابرابری های آموزشی و تحت 
چه شرايطی ناعادالنه محسوب می گردد؟ پراويکا۸ (۲٠٠۶) در رسالة دکتری خود به عنوان «سياست های 
آموزشــی: باز خوانی جان رالز به عنوان نظريه پرداز تربيتی»، دو سطح تعليم و تربيت را به عنوان زيربنای 
اساســی ليبراليسم سياسی آشــکار می سازد و از اين رو از تعليم و تربيت به عنوان رکن اساسی اين نظريه 

(نظرية عدالت رالز) ياد می کند. 
در اين پژوهش با رويکرد هرمنوتيک انتقادی و با ابزار مصاحبة عميق نيمه ساختاريافته با متخصصان 
حوزة تعليم و تربيت به بررسی امکان بهره گيری از فلسفة عدالت تربيتی برآمده از نظرية رالز در نظام های 

آموزشی و به ويژه نظام آموزش وپرورش ايران پرداخته  شده است

روش پژوهش
همان طور که ذکر شــد برای فهم امکان بهره گيری از فلســفة عدالت تربيتی برآمده از نظرية رالز در 
نظام های آموزشی، از ديدگاه متخصصان فلسفة تعليم و تربيت کشور، از هرمنوتيک انتقادی بهره گرفته شده 
است. هرمنوتيک انتقادی، فهم بر بنياد نقد است. در اين روش، پژوهشگر در جست وجوی فهم پديده ای 

است که از سوی ديگران توصيف و نقد می شود (هافمن۹ ،۲٠٠۳). 
 به باور ديلتای (به نقل از نقيب زاده، ۱۳۸۷) تفاوت بنيادی علوم طبيعی و علوم انسانی در آن است 
که اولی در جســت وجوی «تبيين۱٠» رابطة عّلی و بســتگی ميان رويدادهايی است که در «بيروِن» آدمی 
رخ می دهند. در اين قلمرو پژوهشگر از سويی با مفهوم هايی چون ماده، زمان، مکان، علت۱۱ و نيرو سر 
و کار دارد و از سوی ديگر به سخنی در بيرون موضوع می ماند و از بيرون می نگرد. اما در علوم انسانی 
پژوهشگر با مفهوم هايی چون پويايی، تحول، انگيزه، مقصود، دليل۱۲، غايت و به ويژه مفهوم های ارزشی 
و معنايی ســر و کار دارد. اين مفهوم ها از ســويی در پيوند با زندگی آدمی و جنبه های گوناگون آنند و از 
اين رو بر آمده از تحول تاريخی اند و از سوی ديگر شمار معينی ندارند. بر همين بنياد در علوم انسانی 
ســخن بر ســر «فهميدن۱۳» يا دريافتن «تجربة زندگانی» است. از همين رو بايد به درون راه يافت و از 
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درون دريافت. درست است که زندگی از درون دريافت می شود ولی اين دريافتن هميشه نيازمند زمينه ای 
بيرونی و همگانی يا همان جهان تاريخی و اجتماعی است. آدمی نه تنها در تاريخ زندگی می کند بلکه به آن 
نيز وابسته است و زندگی، دريافت ها و چگونگی هايش همواره به وضعيت فرهنگی، اجتماعی و تاريخی 
او وابسته است و چنين زمينه ای از سويی شرط الزم دريافتن معنای زندگی در گفته ها، نوشته ها، رفتارها 
و حالت های انســان های ديگر اســت و از سوی ديگر خود بر آمده از آن است. اين همچون ديالکتيکی 
اســت که شــاليرماخر از آن سخن می گفت. بر بنياد آن چه گفته شد ديلتای فهميدن را «باز يافتن من در 
تو» خوانده و در آن بر وابستگی «تجربه زندگی۱۴» ، «فهميدن» و «بيان کردن» تأکيد می کند. وی فرايند 
فهم را از راه «دور هرمنوتيکی» يعنی دريافت وابســتگی دوسويه جزء و کل به يکديگر ممکن می داند. 
دور هرمنوتيکی در تمام سطح های فهميدن بر قرار است. در پايين ترين پايه، يعنی فهم يک گزاره، فهميدن 
گزاره وابســته به فهميدن معنای واژه های آن است و فهميدن معنای واژه ها نيز وابسته به فهميدن معنای 
گزاره ای است که واژه ها در آنند. اين نکته ای است که شاليرماخر نيز به گونه ای ديگر بر آن تأکيد دارد. 
اما فرايند فهميدن در ســطح های باالتر نيز چنين اســت و در هر گونه فهميدن متن، زمينه و افقی در کار 
است. هر گونه دريافتی بر پايه پيش دريافتی است و دريافت های تازه بسا زمينه ای برای دگرگونی يا تحول 

دريافت های پيشين (ضرغامی، ۱۳۹٠). 
يوشــر۱۵ (۱۹۹۶)، معتقد اســت که شــکل گيری دانش، نه خطی و تراکمی بلکه چرخه ای دوسويه و 
مارپيچی اســت. چرخه ای و مارپيچی بودن هرمنوتيک، بدان معناســت که تفسير كردن همواره بر زمينة 
باورها و رفتارها يا به سخن ديگر پيش فرض ها و فرض هايی امكان مي يابد که پژوهشگر و پژوهش شونده، 
هيچ گاه آگاهی کاملی از آن ها ندارند. نکته مهم در اين باره آن است که رهايی آدمی از سنت ها يا پيش 
فهم ها، هيچ گاه ممکن نيست و از همين رو الزم است به جای تالش بيهوده برای به کنار نهادن يا به تعبير 
هوسرل در پرانتزگذاردن آن ها (نقيب زاده، ۱۳۸۶) به آن ها همچون نقطة آغازين فهم نگريسته شود. تأکيد 
ديلتای بر دانش و خرد تاريخی به جای خرد ناب کانت و اين گفته او که «سوژه يا شناسنده، آن چنان که 
از ســوی الک، هيوم و کانت نگريسته می شود، خون ندارد بلکه در رگ های او آب خرد جاری است...» 
(هيتينگ۱۶ ،۲٠٠۵، ص. ۶) نيز در همين راستاست. پس سخن نه بر سر فراتر رفتن از پيش فهم های خود 
همچون پژوهشــگر و ديگری همچون پژوهش شونده، بلکه بر سر آگاهی دربارة آن هاست و اين آگاهی 

زمينه آميختگی افق هاست. 
از ســوی ديگر هابرماس۱۷(۱۹۷۲) با توصيف عاليق ســه گانة بشري و ارتباط اين عاليق با سه نوع 
دانش، يعني علوم طبيعي، علوم تاريخي هرمنوتيکي و علوم انتقادي، به تشريح پارادايم انتقادی می پردازد. 
در پارادايم انتقادي هدف پژوهش، تغيير وضع موجود در جهت برابری و آزادی بيشتر اجتماعی است. 
در اين راه دو گام اساســی الزم اســت: نخست شناخت، نقد و آگاهی بخشــی دربارة نيروهای نظام مند 
سلطه و سرکوب، که مانع اصلی برابری و آزادی انسان ها هستند و دوم اقدام در جهت رفع آن ها. به نظر 
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می رسد هابرماس در رويارويی با چنين پرسش هايی دربارة جايگاه شناخت شناسانة دلبستگی های سه گانه 
آدمی، نظريه اش را به جای بنيادگذاری بر شناخت شناســی های ســنتی و کالسيک (که به باور او از گونه 
فلســفه های آگاهی هستند)، بر فلسفه زبان، استوار کرده است. به سخن ديگر او در جست وجوی يافتن 
خاستگاه و توانايی های شناختی انسان به تنهايی و جدا از زمينه های تاريخی و اجتماعی او نيست و از 
همين رو به جای آگاهی، همچون ويژگی هر فرد انسانی، بر زبان همچون ابزار مهم زندگانی اجتماعی او، 
پا می فشارد. به باور هابرماس (نقيب زاده، ۱۳۸۷) پيوند مفهوم های به هم وابستة جامعه، زندگانی و کنش 
ارتباطی۱۸ ، بر بنياد زبان اســت. زبان از ســويی برخاسته از ارتباط با ديگران است و از سوی ديگر زمينة 
چنين ارتباطی است. با نظر به همين نقش ارتباطی است که زبان را امکانی برای گذر از «من» و «آگاهی» 
فردی می داند؛ هابرماس جست وجوی حقيقت را کار «ما» و در گفت وگوی خردمندانه می داند (ضرغامی، 
۲٠۱۱). هابرمــاس نقش مهم زبان در ميانجی گری هرگونه ارتباط و کنش اجتماعی و روشــن ســاختن 
زندگی را مورد تأکيد قرار می دهد ولی به اين نکته توجه دارد که زبان می تواند نقش مشروعيت بخشــی 
به روابط قدرت سازمان يافته و پنهان سازی سلطه در جامعه را نيز به عهده بگيرد؛ لذا افزودن بعد انتقادی 
برای جلوگيری از تبديل زبان به امری ايدئولوژيک را الزمة بسط هر نوع روش شناسی می داند (مرشدی، 
۱۳۸۶). هرمنوتيــک انتقادی بر گفت وگــوی ميان افراد و ايجاد ارتباط و تفاهم در جامعه تأکيد می ورزد. 
فرض هرمنوتيک انتقادی اين است که توان ارتباطی انسان ها باعث تداوم زندگی اجتماعی توأم با تفاهم 
می شود. يعنی اينکه افراد می توانند از طريق معانی مشترک با يکديگر وارد گفت وگو شده و با فهم منظور 
يکديگر به تفاهم برسند؛ تفاهم هم معطوف به رهايی بوده و در صورتی ميسر می شود که عوامل سرکوبگر 
و مخدوش کننده ارتباط انسان ها از ميان برداشته شود (منوچهری، ۱۳۸۱). استفاده از روش هرمنوتيک 
انتقــادی در حوزه تعليم و تربيت با پژوهش هايی همچون هافمن (۲٠٠۳) با عنوان «فناوری اطالعات و 
آموزش: يک ديدگاه هرمنوتيک انتقادی به منظور ايجاد محيط آموزشی منصفانه در مناطق شهری» معطوف 

به بحث برقراری عدالت بوده است. 
 بر بنياد آن چه گفته شــد، در روش هرمنوتيک انتقادی مدنظر در اين پژوهش، مصاحبه هايی مطابق 
بــا معيارهای هرمنوتيک انتقــادی که گفت وگو عاری از عوامل مخدوش کننده بوده و منجر به فهم جديد 
می گردد با چند استاد متخصص جهت نقد و بررسی فلسفة عدالت تربيتی برآمده از نظرية رالز و افق ها و 
تنگناهای آن برای نظام های آموزشی به عمل می آيد که اين امر از سويی و برمبنای تفسيرهای پژوهشگر 
سبب افزايش آگاهی و دانش ما درباره عدالت تربيتی می شود و از سوی ديگر چنين گفت وگوهايی سبب 
روشــنگری افق ها و تنگناهای اين نظريه در نظام های آموزشــی و راهکارهای احتمالی تغيير نابرابرهای 
تربيتی نظام های آموزشی خواهد شد. به باور هافمن (۲٠٠۳)، در هرمنوتيک انتقادی، ارتباط متقابل پايداری 
بين محقق و مصاحبه شونده ايجاد می گردد که ممکن است به ايجاد فهم، تفسير و اصول کاربرد يگانه ای ما 

بين اين دو ايجاد شود و در بيشتر موارد نيز احتمال خلق ايده ها و روش های بديع نيز وجود دارد. 
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در روش مصاحبه عميق نيمه ساختاريافته، مصاحبه کننده نيز نقشی فعال در جريان مصاحبه داشته و 
نظرات خود را ابراز می دارد تا توافقی بين مصاحبه شــونده و مصاحبه کننده حاصل شــود. در اين نوع از 
مصاحبه، مصاحبه گر می بايد در مورد تعدادی از عناوين از پيش انتخاب شــده در ذهن پاســخ گو کاوش 
کند، ولی توجهی به پرسيدن پرسش های خاص به شکل از پيش تعيين شده ندارد. مصاحبه گری که از اين 
روش استفاده می کند، نه دارای پرسش های استاندارد شده ای است که بايد از همه پاسخ گوها پرسيده شود 
و نه به طبقه بندی کردن پرسش ها در حول و حوش موضوع می پردازد. در عوض، مصاحبه گر جنبه های 
متعددی از نظرات مصاحبه شونده را می کاود و موضوعات را آن طور که در گفت وگو پيش می آيند مطرح 
می کند، عناوين جالب توجه را تعقيب می کند و به نيروی تحليل و ابتکار خود مجال تاخت و تاز می دهد. 

در همان حال سعی وی ايجاد فرضيه های جديد و آزمودن آن طی مصاحبه است (بکر۱۹ ،۱۹۵۷). 
محورهای مصاحبه بر مبنای هدف پژوهش شکل گرفته و روايی آن نيز مورد تأييد استادان ذی صالح 

بوده است.  

انتخاب مصاحبه شوندگان و تحليل اطالعات 
در آغاز طی مطالعاتی درباره آثار و تحقيقات انجام شده در زمينة بحث مورد نظر، اقدام به انتخاب 
افرادی می شود که بايد مورد مصاحبه قرار بگيرند. منظور از متخصصان در اين پژوهش، اعضای هيئت 
علمی دانشگاه ها و مؤسسه های عالی آموزشی و پژوهشی هستند که در حوزة عدالت تربيتی و همچنين 
انديشــه های رالز صاحب نظرند و در اين باره آثاری را منتشــر کرده و يا پايان نامه ها و رســاله هايی را 
هدايت کرده اند. به طور کلی مصاحبه شوندگان براساس تجربياتشان و همچنين تبحرشان نسبت به موضوع 
مصاحبه تعيين می گردند. شيوه های انتخاب و داليل آن بايد به روشنی مشخص شود. پس از ليست کردن 

نام افراد، مسئلة مهم، تعيين چارچوب سؤاالت از طرف مصاحبه شونده است. 
 به طــور خالصــه مراحل جمع آوری اطالعــات در اين روش عبارت اســت از: ۱. مصاحبه؛ که در 
هــر مصاحبه، همه مباحث رد و بدل شــده ضبط و يادداشــت می گردد. ۲. متن مصاحبــه به هر کدام از 
شرکت کنندگان در مصاحبه ارسال شده تا اصالحات الزم را در آن به عمل بياورند. ۳. پس از جمع آوری 
اطالعات در نهايت به تحليل آن ها پرداخته می شود (هافمن، ۲٠٠۳ ). در مرحلة مصاحبه، تحليل عميق 
نتايج مصاحبه ها و تلخيص آن ها حائز اهميت است. از نکات مهم در اين زمينه آن است که محقق بايد 
متــن به دســت آمده از گفت وگو را به عنوان منبع اصلی و عينی خــود و معيار خويش در نظر بگيرد و از 
چشم انداز همان متن گفت وگو شروع به تحليل کند و نه براساس پيش فرض های ذهنی که ممکن است 
در طول زمان مصاحبه شکل گرفته باشد. به طور خالصه مراحل تحليل داده های حاصل از مصاحبه به اين 
شرح است:. تفکيک محورهای اصلی موجود در گفت وگو از طريق معيار قرار دادن سؤاالت و همچنين 
تأکيدات شرکت کننده در مصاحبه. مستند کردن مجموعه های حاصل از اين تفکيک سازی از طريق ارائه 
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نقل قول ايجاد يک متن آماده جهت استخراج داللت های مدنظر پژوهش. به صورت کلی اين تقسيم بندی 
و تفکيک محورهای گفت وگو نقش مهمی در برداشــت و تحليل درســت از داده های به دست آمده دارد 

(هافمن، ۲٠٠۳). 
سؤاالت مصاحبه اين پژوهش بر چهار محور عمدة زير متمرکز شده بود: 

۱. بررسی امکان اخذ عدالت تربيتی از يک نظريه ای که در درون فلسفة سياسی شکل گرفته است. 
۲. بررسی امکان عملياتی کردن داللت های تربيتی نظرية عدالت جان رالز در نظام های آموزشی. 

۳. بررسی ميزان انطباق محتوای نظرية عدالت با تاريخ فرهنگی و باورهای کشور ما. 
۴. بررسی ميزان کارايی عدالت تربيتی مأخوذ از نظرية عدالت رالز در نظام تعليم و تربيت کشور ما. 

ابتدا به بررسی و تحليل محور نخست می پردازيم. به طور خالصه متخصصان مورد مصاحبه 
در مورد محور نخسـت و در پاسخ به اين سؤال که: آيا برگرفتن يک نظرية عدالت تربيتی از 
نظرية عدالت جان رالز که در حوزه فلسـفة سياسـی به وجود آمده و بسـط پيدا کرده است، 

صحيح و قابل قبول است؟ چنين بيان کردند:
 é متخصص ۱: صحيح است. آن چه که اخذ می شود، هدف است، اما چگونگی آن به طور مستقيم 
قابل استخراج نيست. وقتی هدف برقراری يک جامعة عادالنه است، پس عدالت در حوزه های 
گوناگــون بايــد نمود پيدا کند و يکی از اين حوزه ها و شــايد مهم ترين آن حوزه تعليم و تربيت 
اســت. به سخن ديگر اين تعليم و تربيت اســت که امکان به وجود آوردن يک جامعة عادالنه را 

فراهم می کند. 
ــتخراج يک نظرية عدالت تربيتی از نظريه ای که مربوط به فلسفة سياسی است،  طبق نظر متخصص ۱ اس
مشکلی ندارد. ولی نکته مهم قابل برداشت از پاسخ ايشان، ارتباط متقابل جامعة عادالنه و تعليم و تربيت است. 
نهاد تعليم و تربيت همانند نهادهای ديگر بايد عادالنه و عدالت محور باشد. از سوی ديگر اين نهاد تعليم و تربيت 

است که امکان به وجود آوردن و تداوم يک جامعة عادالنه را فراهم می کند. 

 é متخصص ۲: در اين صورت از رويکرد استنتاجی استفاده می شود. ابتدا بايد در مبانی فلسفی رالز 
تأمل شــود و مفروضات فلسفی آن مورد تفسير و تحليل قرار بگيرد، سپس به فلسفة سياسی وی 
پرداخته شــود و هر آن چه که به بحث تعليم و تربيت مربوط می شــود مورد بررسی قرار گيرد. پس 
به طور کلی از دو منظر و جهت می توان اين کار پژوهشــی را انجام داد؛ ابتدا با تأمل در مبانی و 
مفروضه های فلسفی و ديگری از طريق ارتباط هايی که بين فلسفة سياسی او تعليم و تربيت وجود 

دارد. 
متخصص ۲ با استناد به يکی از رويکردهای پژوهش کيفی به نام رويکرد استنتاج اين امر را ممکن، معقول 
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ــابقه می داند. نکتة قابل مالحظه در پاسخ ايشان، توجه به مبانی و مفروضه های فلسفی نظرية  ــبوق به س و مس
عدالت است. به سخن ديگر از صرف وجود گزاره های تربيتی در آثار رالز و و تجميع آن ها در يک مجموعه، 
نظرية عدالت تربيتی بر مينای نظرية عدالت به دست نمی آيد، بلکه بايد اين گزاره ها از منظر مبانی فلسفی رالز 

نيز مورد مالحظه قرار بگيرد. 

 é متخصص ۳: مباحثی که در فلســفة سياســی مطرح می شــود مســتقيم يا غير مســتقيم مربوط به 
عدالت است، اين يعني فلسفة سياسی ارتباط تنگاتنگی با عدالت دارد... رالز نکته هايی در زمينه 
تعليم و تربيت بيان کرده است که در ارتباط با آموزش و نظام های آموزشی و تربيت قرار دارد... ما 
به چند دليل می توانيم موضوع برگرفتن يک نظرية عدالت تربيتی را از نظرية عدالت توجيه کنيم: 
دليل ساده تر آن که زمانی که ما می بينيم در ساير زمينه ها مانند اقتصاد و سالمت بر پايه اين نظريه 
نظريه های عدالتی همچون عدالت اقتصادی و عدالت در حوزه ســالمت ارائه شــده است، پس 
نظرية عدالت تربيتی برمبنای نظرية عدالت رالز نيز امکان پذير اســت. دوم آن که رالز در آثار خود 
اشــاره هايی برای تعليم و تربيت دارد. می توان اين ديدگاه ها را سروسامان داد و يک نظرية عدالت 
تربيتی ارائه داد. قابل ذکر است که هيچ نظرية عدالتی بدون در نظر آوردن بحث تربيت موفق نبوده 

است پس ضرورًتا نظرية عدالت رالز نيز اشاره هايی بر عدالت تربيتی دارد. 
تأکيد اساسی متخصص ۳ در پاسخ به اين سؤال بر دو محور عمده متمرکز است: نخست وجود اشاره های 
تربيتی در نظرية عدالت و ديگر آثار رالز، و ديگری آن که جامع بودن و موفق بودن نظرية عدالت ايجاب می کند 
ــد. در اين صورت امکان بر گرفتن يک نظرية عدالت تربيتی از  ــاره هايی برای نظرية عدالت داشته باش که اش

نظرية عدالت از منظر ايشان امری نه تنها صحيح بلکه بديهی است. 

 é متخصص ۴: در يک تحليل تاريخی نظريات تربيتی ذيل فلســفه های سياســی شــکل می گيرند. 
به عنوان مثال مباحثی که در کتاب جمهور افالطون بحث شده است... پس نه تنها مشکلی نداريم 
بلکه ســابقه هم دارد. خيلی از ليبرال ها مانند جان اســتوارت ميل و اسپنسر از مبانی فلسفی خود 
به ســمت آموزش وپرورش آمده انــد. به لحاظ منطقی و متدولوژی نيــز اين کار محصول رويکر 

استنتاجی است. 
متخصص ۴ با دو نوع نگاه اين عمل را منطقی و موجه می داند، هم به لحاظ روش شناسی که آن را محصول 
رويکرد استنتاج می داند و هم به لحاظ تاريخی که اين عمل دارای سابقه بوده و امری رايج محسوب می شود. 
 é متخصص ۵: به لحاظ وجه تحققی، امری شــدنی اســت. اکثر نظام هــای تربيتی در طول تاريخ، 
منشعب از يک فلسفة سياسی هستند. اگر به صورت سلسله مراتبی نگاه کنيم، تعليم و تربيت متأثر از 
يک فلسفة سياسی است و فلسفة سياسی متأثر از يک فلسفه کالن به نام متافيزيک. افالطون ابتدا 
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طرحواره های فلســفی و نظام فلسفی خود را ارائه می دهد و سپس در داخل آن فلسفة سياسی را 
استنتاج می کند که ناظر بر مناسبات دولت و آموزش وپرورش است و تحت تأثير فلسفة سياسی، 
يک سيستم تربيتی را ارائه می دهد. دليل اين ارتباط هم درهم تنيدگی اين حوزه هاست. از نظر من 
و با توجه به مفاهيم ارائه شده از سوی جان رالز، يک رابطه عّلی و معلولی بين فلسفة سياسی و 
تعليم و تربيت برقرار است. شايد جان رالز بر اين باور باشد که الزامًا و منطقًا عدالت تربيتی از درون 
فلسفة سياسی به وجود می آيد و تعليم و تربيت خادم فلسفة سياسی است. به لحاظ روش شناسی نيز 

بر رويکرد استنتاج استوار است. 
متخصص ۵ ضمن تأييد قابل قبول بودن برگرفتن يک نظرية عدالت تربيتی از نظرية عدالت رالز، بر انواع 
ــفة سياسی موجود باشد، متمرکز می گردد و در نهايت نيز  ــت بين دو مقوله تربيت و فلس روابطی که ممکن اس
رابطة آن دو را در نظرية رالز از نوع عّلی معلولی می داند و رويکرد استنتاج را به عنوان يک رويکرد پذيرفته 
شده در روش پژوهش فلسفی، رويکرد مورد استفاده در آن می داند. ايشان به لحاظ منطقی ضمن تشريح ابعاد 

مختلف بين دو قضيه اين امر را اثبات می نمايد. 

 é متخصص ۶: به نظر می رســد چنين امکانی وجود دارد و دليل اين امکان آن اســت که تقريبًا هر 
فلسفه ای به طور ضمنی و صريح پيامدهايی دارد و اين پيامدها می تواند در قلمروهای گوناگون و 
از جمله تعليم و تربيت مطرح شــود... رويکرد استنتاج –که در اين نوع پژوهش مورد استفاده قرار 
می گيرد مورد بحث موافقان و مخالفان اســت. با اين حــال مخالفان اين رويکرد نيز اذعان دارند 
که می توان از يک نظرية عدالت، اشــاره هايی برای تعليم و تربيت استخراج نمود. آن چه که به نظر 
می رســد بايد با احتياط دربارة تعليم و تربيت گفت اين اســت که اصرار نداشته باشيم که اصول و 

پيامدهای منطقِی روشِن خدشه ناپذيِر غيرمنعطف از اين نظريه بيرون بيايد. 
متخصص ۶ با ارجاع اين نوع فعاليت پژوهشی به رويکرد استنتاجی آن را قابل قبول و پذيرفتنی می داند. 
رويکردی که همان طور که ذکر شد به عنوان يکی از رويکردهای پژوهش فلسفی مسبوق به سابقه و مورد تأييد 
ــان بر اين نکته اصرار دارد که در مورد اشاره های برآمده بايد جانب احتياط را حفظ کنيم. اين  ــت. اما ايش اس
تأكيد از آن جهت مهم است که برداشت های نادرست از نظريه در هنگام استنتاج ممکن است به خود نظريه 

لطمه بزند. 

جمع بندی محور نخست: آن چه که مورد توجه تمام اساتيد بوده است روش پژوهش مورد استفاده در 
اين نوع پژوهش، يعنی رويکرد اســتنتاجی است. همچنين وجود سابقة تاريخی اين نوع پژوهش باعث 
گرديده تا اصل پژوهش مورد تأييد باشد. اما نکات مهمی مورد تأکيد بوده است که توجه به آن ها برای 
انجام صحيح اين پژوهش ضروری به نظر می رسد. بررسی مبانی فلسفی نظرية عدالت قبل از پرداختن به 
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اشاره های آن در تعليم و تربيت، ضرورتی غيرقابل کتمان است. هر نظريه ای زمانی به صورت صحيح قابل 
فهم و درک می گردد که مبانی فلســفی آن شناسايی شده و سپس استخراج اشاره های آن در هر زمينه ای 
از جمله تعليم و تربيت ملموس تر و جامع تر خواهد بود. از سوی ديگر چون اشاره های تربيتی به صورت 
غير مســتقيم از نظريه اســتخراج می گردد نبايد به عنوان اصول متقن و بی چون و چرا پذيرفته شــود. در 
اين صورت اين اشــاره ها بايد با احتياط و با رعايت تمام جوانب از ســوی پژوهشگر ارائه شود. حال 
آن که برخی اساتيد بر وجود اشاره های تربيتی گوناگون در نظرية عدالت تأکيد داشته اند که اين اشاره ها 
می توانند در تدوين ارائه يک نظرية عدالت تربيتی بر مبنای نظرية عدالت رالز مورد استفاده قرار گيرند. 

محـور دوم حول امکان عملياتی شـدن عدالت تربيتی حاصل از نظريه هـای عدالت در نظام های 
آموزشی بود که چنين مطرح گرديد: تا چه اندازه عدالت تربيتی منتج از نظرية عدالت امکان عملياتی 

شدن در نظام های آموزشی را دارد؟

 é متخصص ۱: بســتگی به مســئوالن دارد. اگر مســئوالن هم آگاه باشند و هم بخواهند، قابل تحقق 
است. اگر مسئوالن تعليم و تربيت متخصص اين حوزه نباشند و آگاهی الزم را در اين زمينه نداشته 
باشند و عالوه بر آن اگر اهل شعار بوده و عمال خواهان برقراری عدالت تربيتی نباشند، يقينًا محقق 
نخواهد شــد. موضوع ديگر بحث اقتصاد است. اگر امکانات اقتصادی الزم موجود نباشد در اين 
صورت نيز امکان پذير نيست. پس دو عامل مسئوالن و امکانات اقتصادی تعيين کنندة تحقق يا عدم 
تحقق عدالت تربيتی مورد نظر رالز در عمل خواهد بود. اما بايد ذکر شود که امکان آن وجود دارد. 
از نظر متخصص ۱ امکان عملياتی شدن نظرية عدالت تربيتی حاصل وجود دارد، ولی او ميزان کارايی را 
به دو عامل اصلی منوط می کند؛ يكي تخصص و آگاهی مسئوالن ذی ربط و ديگري وجود امکانات اقتصادی 
الزم. اين نکته قابل برداشت است که از نظر وی جوامع مختلف و نظام های آموزشی متفاوت ممکن است در 

عملی نمودن اين نظريه با نتايج متفاوتی روبه رو شوند. 

 é متخصص ۲: به دليل آن که هدف اصلی نظرية عدالت، بحث عدالت اجتماعی و اقتصادی است، 
امکان پياده ســازی و عملياتی کردن اشــاره های تربيتی آن بايد با احتيــاط صورت پذيرد، به دليل 
آن که بحث عدالت تربيتی به صورت کامًال مســتقيم با اصــول عدالت وی ارتباط ندارد، بلکه اين 
ارتباط غيرمستقيم است و بايد اصول عدالت را يک به يک مورد بررسی قرار دهيم تا ببينيم چقدر 

تعميم پذير است. 
ــود، لزوم بررسی اشاره های تربيتی حاصل به منظور کاربست  ــخ متخصص ۲ برداشت می ش آن چه از پاس
در نظام های آموزشی به صورت محتاطانه است. اگر اشاره های تربيتی حاصل، با دقت در مبانی فلسفی نظرية 
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عدالت صورت بگيرد، اين امکان وجود دارد. دليل اين دقت نيز به دليل استنتاجی بودن آن است. 

 é متخصص ۳: نخست آن که يک سخن منطقی وجود دارد که بين نظريه و عمل فاصله وجود دارد 
و اين گزاره شامل حال نظرية عدالت رالز نيز هست. پس قسمتی از عملی نشدن نظريه ها الزامًا به 
ماهيت نظريه برنمی گردد. بخش ديگر از عملی شدن و يا نشدن نظريه در عمل به فضای اجتماعی، 
سياسی، فرهنگی، جغرافيايی مکانی برمی گردد که قرار است اين نظريه در آن عملی شود. هر چه 
ويژگی های نظريه کلی و عام باشد و وابسته به فرهنگ خاص نباشد، امکان عملياتی شدن آن وجود 

دارد همانند بحث آزادی های برابر که در اين نظريه مطرح است. 
ــت نظر و عمل  ــر متخصص ۳ به دليل ماهي ــه ای در عرصة عمل از نظ ــت هر نظري ــرای بی کم و کاس اج
امکان پذير نيست و البته اين به معنای امکان عملی شدن و مردود شدن نظريه نيست. ايشان عملی شدن اين 
ــرط دانسته اند: شرط اول به خود نظريه برمی گردد. به سخن ديگر هر اندازه گزاره های  نظريه را منوط به دو ش
ــند، در عرصة عمل نيز موفق خواهند بود و شرط دوم معطوف به وضعيت  ــمول باش موجود در نظريه جهان ش

جامعة مورد نظر است که تا چه اندازه زمينه پذيرش چنين نظريه ای را دارد. 

 é متخصص ۴: شايد بتوان گفت تعليم و تربيت رسمی و عمومی که در دنيا باب شده  است، وام دار 
ديدگاه ليبراليســتی است که نگاه خوشبينانه ای به انسان دارد و به توانايی عقالنی انسان، آزادی و 
برابری اعتقاد دارد مشــروط بر اين که توانمندی های مثبت انســان ها از طريق يک تعليم و تربيت 
مناســب محقق شود. حال تفاوت اصلی نظريه ليبراليستی عدالت با ديگر انديشه های ليبراليستی 
تقدم حق بر خير اســت. ما مشــکلی نداريم که از اين نظريه که حق را مقدم بر خير می داند، يک 

ديدگاه برای عدالت تربيتی و مخصوصًا برای تعليم و تربيت رسمی و عمومی استنباط کنيم. 
متخصص ۴ با نگاهی تحليلی و تاريخی اين امکان را ميسر می داند و البته در تعليم و تربيت رسمی در حوزة 
ليبراليسم بر اين باور است که اين امر مسبوق به سابقه است. در مورد نظرية جان رالز نيز ايشان به لحاظ منطقی 

مانعی در امکان عملياتی شدن اين نظريه در نظام های آموزشی نمي بيند. 

 é متخصص ۵: اين بحث بايد از دو منظر مورد بررســی قرار بگيرد. يکی از منظر اثباتی و يکی از 
منظر ثبوت. منظر اثباتی همان امکان وقوع يک امر است. از اين منظر جواب مثبت است. زيرا از 
يك ســو همة جوامع عدالت خواه هســتند و همة نظام های تربيتی اين هدف را که عدالت تربيتی 
را گسترش دهند در خود دارند و از سوي ديگر مؤلفه هايی از عدالت که رالز عنوان می کند کم و 
بيش در نظام های تربيتی موجود است. در نتيجه، به دليل وجود هدف گسترش عدالت در نظام های 
تربيتی و همچنين جامعيت و قابليت ورود نظرية رالز به بستر جامعه، امکان منطقی و فلسفی آن 
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 اما در بعد عمل اقتضائات جامعة هدف تعيين کننده اســت. کشــورهای سوسياليستی يا مارکسيستی 
همانند جوامع ليبرال با اين نظريه برخورد نمی کنند و يا به طور مثال ما در جامعه خودمان مخالفتی 
با آزادی نداريم اما آن نوع آزادی که مدنظر رالز است شايد هيچ وقت اجازه تحقق پيدا نکند. پس 

اگر مشکلی وجود داشته باشد نه مشکل منطقی و فلسفی، بلکه مشکل در حوزة عمل است. 
متخصص ۵ ضمن بررسی اين بحث از دو منظر اثبات و ثبوت، اثبات آن را به دو دليل زير ممکن می داند: 
ــرايط جامعه هدف  ــة عدالت و عدالت خواه بودن جوامع. اما از منظر ثبوت، آن را منوط به ش ــت نظري جامعي
ــت که هر نظريه ولو جامع و کامل ممکن است در  ــان به فاصلة نظر و عمل حاکی از آن اس می داند. توجه ايش
عرصة عمل اجرايی نشده و مقاومت هايی در برابر آن وجود داشته باشد که نظرية عدالت رالز نيز از اين امر 

مستثناست. 

 é متخصص ۶: بايد در چند سطح بررسی شود. نخست رابطة يک ديدگاه نظری با داللت های آن 
ديدگاه است. ممکن است پيوند منطقی بين آراء فلسفی و نتايج تربيتی وجود نداشته باشد و يا 
پژوهشگر در دريافت داللت ها از نظريه دچار خطا شده باشد. مرحلة دوم برقراری ارتباط بين 
بايدها و نبايدها با عرصة عمل است. به عنوان مثال عملياتی شدن يک اصل کلی همانند اصل 
تفاوت مطرح شده در نظرية رالز، نيازمند گام هايی است تا به عنوان اصل عملياتی مطرح شود. 
از ديگر لوازم عملياتی شــدن نظريه، مشــخص شدن نظام آموزشــی است. نظام های آموزشی 
مختلــف، قابليت های متفاوتی برای پيــاده کردن عدالت تربيتی منتج از نظرية عدالت دارند. از 
سوی ديگر اصول عدالت معرفی شده از طرف رالز منطبق با روال تحول انديشه دربارة عدالت 
اســت. اين نظريه به لحــاظ تئوريک مبنای قوی تری دارد و به لحــاظ منطقی قابليت عملياتی 

شدن دارد. 
ــؤال قبل بر کيفيت و صحت استنتاج اشاره های تربيتی  ــخ به اين سؤال نيز همانند س متخصص ۶ در پاس
از نظرية عدالت توجه ويژه ای دارد. به سخن ديگر نقش پژوهشگر را مهم تلقی می کند اما اين نکته نيز نبايد 
فراموش شود که وی معتقد است اين نظريه به لحاظ جامع بودن از چنان قوتی برخوردار است که در صورت 

فراهم شدن ساير شرايط امکان عملياتی شدن در نظام های آموزشی را داشته باشد. 

جمع بندی محور دوم: در يک نتيجه گيری کلی می توان چنين اظهار کرد که در بحث امکان منطقی، ما 
مشکلی با عملياتی کردن عدالت تربيتی مورد نظر در نظام های آموزشی نداريم. به دليل جامعيت نظرية 
عدالت و برخوردار بودن از مبانی فلســفی قوی امکان منطقی و فلســفی آن وجود دارد. بعد دوم بحث، 
که اساســی تر و البته بحث برانگيز است، بحث عرصة عمل است. عوامل و شرايط مختلفی می تواند در 
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اين زمينه به عنوان تسهيل گر و يا مانع عمل کند. وجود شرايط اقتصادی مناسب الزم، وجود متخصصان 
و مسئوالن آگاه و با انگيزه و شرايط جامعة هدف در عملياتی شدن عدالت تربيتی حاصلة کليدی و مهم 
هستند. اما توجه نکته زير ضروری به نظر می رسد؛ از آن جايی که بحث های کلی نظرية عدالت، عدالت 
اقتصادی و اجتماعی است اگر چه برقراری يک جامعة عادالنه با نهادهای عدالت محور مختلف مدنظر 
نظريه است اشاره های تربيتی بايد با احتياط و با دقت استخراج شوند و اگر عدالت تربيتی به دست آمده 
از نظرية عدالت اصولی و منطقی تدوين شده باشد، خود می تواند در تسهيل عملياتی شدن اين نظريه در 

نظام های آموزشی مؤثر باشد. 

از آن جا که بخشـی از پژوهش حاضر بر بررسی امکان استفاده از نظرية عدالت تربيتی حاصل 
از نظرية عدالت جان رالز در نظام آموزشـی ايران تأکيد دارد، ضروری اسـت زمينه های فرهنگی و 
تاريخی اين نظريه و کشور خودمان مورد تحليل قرار بگيرد تا مشخص گردد تا چه اندازه فرهنگ 
ما امکان پذيرش اشـاره های تربيتی حاصل از اين نظريه را دارد. به اين منظور سـؤالی با مضمون: 
محتوای نظرية عدالت جان رالز تا چه اندازه با گذشته فرهنگی جامعة ما سازگاری و تناسب دارد؟ 

مطرح گرديد. 

 é متخصص ۱: اين نظريه با گذشتة هيچ جامعه ای هم خوانی ندارد. برای مثال تعليم و تربيت در گذشته 
در اکثر جوامع همگاني نبوده است؛ همان طور که زماني دسترسی به تعليم و تربيت جزء آرمان های 
تربيتی الک، روسو و کومونيوس بوده و اين نشانگر آن است که تعليم و تربيت فراگير نبوده است. 
سخن بر سر اين است که گذشته تأثير خيلی مهمی نمی تواند داشته باشد. مثًال حکومت دموکراتيک 
چيز تازه ای است. بنابراين به بهانه اين که اگر با گذشته ما هم خوانی نداشته باشد نبايد به آن نزديک 
شد و از آن استفاده کرد صحيح است. اصول عدالت رالز يک آرمان است بايد برای رسيدن بدان 
کوشش نمود. ولی اگر تناسب اين نظريه را با گذشته فرهنگی مورد پرسش قرار دهيم، جواب بله 
است. پيش از اسالم آيين زرتشت را داريم که ديدگاه واالی اخالقی دارد و بعد از اسالم نيز آرمان 

عدالت خواهی وجود دارد. 
ــيم نموده است: هم خوانی يا انطباق و تناسب. ايشان معتقد است  ــخ را به دو بخش تقس متخصص ۱ پاس
عالوه بر عدم نياز گذشتة تاريخی و فرهنگی جوامع با اين نظريه جهت کاربردی کردن آن، با هيچ جامعه ای اين 
نظريه هم خوانی ندارد. در نظر گرفتن اين نظريه به عنوان آرمان حاکی از آن است که هر جامعه ای برای نزديک 
شدن به اين آرمان بايد تالش کند. اما در بحث تناسب بر اين اعتقاد است که جامعة ما به لحاظ تاريخی مفهوم 
عدالت را مدنظر داشته و يکی از دغدغه های آن بوده است. پس در اين صورت تناسبی بين اين نظريه و گذشتة 

تاريخی و فرهنگی ما وجود دارد. 
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 é متخصص ۲: به دليل آن که اين اثر تالشــی در درون ســنت ليبراليستی است، تفاوت هايی وجود 
دارد. البته اين تفاوت ها در ساير فرهنگ ها نيز می تواند وجود داشته باشد. به طور کلی می طلبد که 
تغييراتی در آن ايجاد گردد ولی اين به معنای تقابل و تباين نيســت و در نتيجه در جامعة ما قابل 
اســتفاده است. گرچه ممکن اســت بعضی از موارد نظريه مورد تداخل قرار بگيرد ولی دو اصل 

اساسی ايشان قابل استفاده است. 
به نظر می رسد متخصص ۲ به اهميت بومی سازی نظريه توجة زيادی نشان می دهد و حال آن که تفاوت های 
احتمالی بين نظريه و جامعة ما را امری معمول می داند. تصريح وي به اين نکته که اين تفاوت به معنای تقابل 

و تباين نيست حاکی از آن است که از نظر ايشان می توان ارتباطی بين اين دو برقرار نمود. 

 é متخصص ۳: ما در ايران باستان (عصر هخامنشي) با اين نظريه به راحتی می توانستيم کنار بياييم. 
به دليل آن که اســناد موجود در تخت جمشــيد گويای آن است که سلسله طبقات اجتماعی وجود 
نداشته، حقوق افراد مشخص بوده و رعايت می شده است. اما امروزه با آن مشکل داريم که البته 
اين مشکل يک مشکل ماهوی نيست بلکه مشکل از فرهنگ هاي نادرستی است که به مرور زمان 
بر جامعة ما حاکم شده است... براين اعتقادم که اين نظريه از آِن فرهنگ ممتاز است. از آِن فرهنگی 
اســت که انســان در آن جايگاه ويژه ای دارد. در حالی که فرهنگ ما بدين گونه نيست. البته اين به 

معنای نزديک نشدن به اين نظريه نيست. فرهنگ ما نياز به بازسازی و پژوهش دارد. 
ــان و يا به تعبير متخصص ۳ به وجود آمدن آن در درون يک  غنی بودن اين نظريه از لحاظ نگرش به انس
ــت که از نظر ايشان اين نظريه حالت آرمانی به خود بگيرد، آرمان به صورتی  فرهنگ ممتاز، باعث گرديده اس
که هدف آن توجه به ارزش انسان و بحث عدالت در ميان انسان هاست. با توجه به اين ارزش های موجود در 
اين نظريه، متخصص ۳ معتقد است كه ما قبل از اسالم قرابت بيشتری با اين نظريه داشتيم و به نوعی فرهنگ 
ــان می داد. ولی در گذر زمان به مرور رنگ  حاکم موجود در آن زمان توجه کافی به اين ارزش ها از خود نش
باخته اند. بيان اين نکته که اين تفاوت بين فرهنگ حاکم ما و نظرية يک مشکل ماهوی نيست بلکه قابل اصالح 

است نشانگر قابل استفاده بودن محتوای اين نظريه در جامعة ماست. 

 é متخصص ۴: اگر چه ممکن مبانی نظرية عدالت غيردينی و سکوالر باشد، اما در محتوای اصول 
عدالت رالز يک شکاف و تمايز عظيم بين فرهنگ اسالمی ما و اين نظريه که قابل پرشدن نباشد 
وجــود نــدارد. آنجا که رالز کف عدالت را تســاوی و در مرتبه باالتر توجــه به تفاوت ها در نظر 
می گيرد با آن چه که فيلسوفان و انديشمندان ما اظهار کرده اند، همپوشانی دارد. فيلسوفان ما نيز بر 
اين باورند که عدالت يک ارزش اخالقی ُعقاليی است... اگر ما بتوانيم يک نظريه مطلوب ُعقاليی 
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درباره عدالت را برگيريم و با مبانی دينی خود سازگار کنيم، هيچ منعی وجود ندارد. 
توجه متخصص ۴ به محتوای اصول عدالت و مقايسه آن با عدالت مورد نظر انديشمندان فرهنگ خودمان 
وی را به اين نتيجه رهنمون می کند که ما در محتوا انطباق زيادی با اين نظريه داريم. توجه ايشان به بومی کردن 
اين نظريه بيانگر آن است که بايد تجديدنظرهايی در آن صورت گيرد ولی به طور کلی اختالف حل نشدنی در 

محتوای اين نظريه و فرهنگ ما نمی بيند. 

 é متخصـص ۵: بايــد توجه شــود که نظرية رالز در يک زمينة ليبراليســتی به وجود آمده اســت که 
برای عدالت منشــأ الهی قائل نيســت و عدالت تابعی از ارادة انسان و يا به تعبيری تابع توافقات 
بين االذهانی است. طبيعتًا در جامعة ما، که ناشی از فلسفة سياسی اسالمی و متأثر از آن است، موّجه 
بودن حقيقت به پيش فرض های متافيزيکی و دينی برمی گردد و نوع نگاه ما به انسان و حقيقت با 
نگاه رالز متفاوت خواهد بود. اما به لحاظ محتوای نظرية عدالت به نظر می رسد که مشکلی با آن 

وجود ندارد. 
ــت. به دليل  ــفی نظرية عدالت از محتوای نظريه از منظر متخصص ۵ قابل توجه اس تفکيک مبانی فلس
ــت که يک نظرية جهانی ارائه دهد، و لذا در محتوای آن اصولی را که صرفًا  آن که رالز در پی آن بوده اس
ــود، نمی بينيم، از اين رو متخصص ۵ معتقد است با محتوای نظرية عدالت  ــتی مربوط ش به جوامع ليبراليس
ــان معتقد است که ما با اين نظريه تفاوت  ــت اما از بعد مبانی فلسفی، ايش ــکلی نخواهد داش جامعة ما مش

مبنايی داريم. 

 é متخصص ۶: عدالت از مفهوم هايی است که در طول تاريخ ارزشمند بوده است و در فرهنگ ايرانی 
نيز نشــانه هايی از خود بروز يافته است که نشــانگر عدالت طلبی و آزادی خواهی است. اين موارد 
گويای آن اســت که زمينه توجه به چنين مفهوم هايی وجود داشــته اســت. اما مستعد تحقق چنين 
آرمان هايی که رالز بيان کرده است بودن متفاوت از سازگاری با مفهوم عدالت است که به سبب وجود 
نابرابری هــا تهديدهايی در اين زمينه وجود دارد. امــا در کل امکان تحقق چنين نظريه ای بر مبنای 
گذشتة فرهنگی ما وجود دارد... من با اين نظريه موافق نيستم که چون اين نظريه مبنای ليبراليستی 
دارد، ممکن است با زمينه فرهنگی ما هم خوانی نداشته باشد. افزوده شدن قيد مساوات طلبانه به عنوان 

نظرية ليبراليسم رالز حاکی از آن است که رالز با نگرش صرف ليبراليستی موافق نيست. 
ــتة تاريخی،  ــق را از هم متمايز نموده و با توجه به گذش ــازگاری و امکان تحق ــص ۶ دو مفهوم س متخص
سازگاری آن را امری ممکن می داند، ولی معتقد است قابليت تحقق آن به دليل وجود بعضی تهديدها با مشکل 
مواجه می شود. حال آن که وی برخی از انتقادات وارده به اين نظريه به دليل ليبراليستی بودن نظريه را مردود 
شمرده و معتقد است اين نظريه ليبراليسِم «مساوات طلبانه» بوده که اين قيد باعث جامعيت آن و تطابق يافتن 
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آن با فرهنگی چون فرهنگ ما می گردد. 

جمع بندی محور سوم: از دو منظر اين بحث قابل بررسی است: محور نخست آن که ما بايد بين مفاهيم 
انطباق، تناسب و مستعد تحقق نظريه تفاوت قائل شويم. در زمينه انطباق بايد گفت که اين نظريه با هيچ 
فرهنگی انطباق نداشته و لزومی نيز به وجود چنين انطباق کاملی نيست. در زمينة تناسب نيز به دليل آن که 
گذشته فرهنگی و تاريخی ما سرشار از فعاليت ها و مبارزات عدالت طلبانه بوده و آثار اخالقی که به مفهوم 
عدالت توجه نشــان می داده اند حاکی از وجود تناســب است. اما بحث تحقق نظريه در جامعة ما بحثی 
متفاوت اســت که نيازمند وجود شرايط و زمينه هايی اســت که ممکن است در جامعة ما وجود نداشته 
باشد. بعد دوم مسئله تفکيک مبانی فلسفی از محتوای نظرية عدالت است. در زمينه مبانی فلسفی به دليل 
آن که پايگاه نظرية عدالت مبانی ليبراليستی بوده است با مبانی فلسفی جامعة ما اختالف هايی بنيادی دارد، 
گرچه ليبراليسم مساوات طلبانه جان رالز تفاوت هايی با نظريه های ليبراليستی ديگر دارد که ادعای جهانی 
شدن را با خود دارد. در بخش محتوای عدالت ظاهرا ما با اصول ذکر شده در اين نظريه نه تنها مشکلی 

نداريم بلکه به صورت کلی به دليل توجه انديشمندان خودمان، بدان ها اعتقاد نيز داريم. 

محور پايانی سؤاالت مصاحبه حول امکان استفاده و عملياتی کردن نظرية عدالت تربيتی 
حاصل شـده با نظام آموزش وپرورش کشور خودمان است. به اين منظور سؤال چنين مطرح 
شد: آيا عدالت تربيتی حاصل از نظرية عدالت، قابل عملياتی شدن در نظام آموزش وپرورش 

ما را دارد؟
é متخصص ۱: تفاوت عظيم اقتصادی موجود در جامعة ما با اصول عدالت سازگار نيست. بنابراين 
بايد نخست وضعيت اقتصادی درست شود. اين تفاوت اقتصادی بين اقشار مختلف مانع از اجرای 
اصول عدالت در تعليم و تربيت خواهد بود. يکی ديگر از مشــکالِت عملی نشــدن اصول عدالت 
تربيتی در جامعه، ايجاد موانع مختلف برای ادامه تحصيل برای برخی افراد است که ما با آن مواجه 
هســتيم. بنابراين اول بايد آزادی عقايد تحمل شــود تا بتوانيم از عدالت سخن بگوييم. بنابراين 
مشکل وضعيت اقتصادی اقشار مختلف جامعه و وجود موانع برای ادامه تحصيل از مواردی است 
که عملياتی شــدن عدالت تربيتی مدنظر رالز را با مشکل مواجه می کنند. درباره مدارسی همچون 
مدارس غيرانتفاعی يا غير دولتي بايد گفت که اساســًا با عدالت ناسازگار است؛ و توجيه هايی که 

برای وجود اين مدارس توسط متوليان ارائه می گردد قابل قبول نيست. 
از نظر متخصص ۱ موانعی که بر سر عملياتی شدن اين نظريه وجود دارد، حاصل ضعف های موجود در 
نظام تعليم و تربيت است که فارغ از بحث اين نظريه بايد ضعف ها و کاستی ها برطرف گردد. به سخن ديگر اين 
ــت. بر طرف کردن بخشی از اين موانع مانند وضعيت اقتصادی  ــی ما نيس موانع موجود، مطلوب نظام آموزش
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ــی ديگر از موانع موجود وابسته به نظر و عمل مسئوالن است از جمله آن که موانعی كه  ــت و بخش زمان بر اس
بعضًا بر سر راه ادامه تحصيل بعضی افراد به خصوص در سطح دانشگاهی مشاهده می گردد بايد بر طرف گردد 

و يا در نحوه عملکرد مدارسی چون مدارس غيرانتفاعی تجديد نظر شود. 

é متخصص ۲: ايشان دو اصل اساسی با عناوين کلی «تساوی» و «تفاوت» دارد که بايد هر دو اصل 
مدنظر قرار بگيرد. با درنظر گرفتن اين دو اصل وجود مدارس متفاوت همچون مدارس غيرانتفاعی 
و... که االن در کشــور ما رايج اســت قابل توجيه است ولی ايشان در بحث تفاوت، آن تفاوتی را 
می پذيرد که به نفع اقشــار محروم باشد. حال آن که ما می بينيم مدارسی چون مدارس غيرانتفاعی 
درجهت ابقای شکاف طبقاتی هستند و در نتيجه با اين اصول ذکر شده ناهم خوانی دارند. در بحث 
امکانات نيز هنوز در کشــورما اصل اول عدالت رعايت نمی گردد. تفاوت هايی که در دسترســی 
دانش آموزان شــهری و روستايی و يا حتی شــهرهای مختلف با يکديگر وجود دارد، وحشتناک 

است. ما هنوز خيلی فاصله داريم که حتی اصل اول را تعميم دهيم. 
به نظر می رسد از نظر متخصص ۲ وضعيت موجود نظام تعليم و تربيت ما با وجود تفاوت های دسترسی 
ــدن شرط اول اصل عدالت رالز وجود مدارس غيرانتفاعی که در عمل  ــان -جهت محقق ش به امکانات يکس
ــکاف طبقاتی منجر می شوند و کاستی های ديگر مانع از اجرای عدالت تربيتی حاصل از نظرية عدالت  به ش
ــای که ما که با  ــتی ها و ضعف ه ــت که از نظر وی کاس ــد. توجه به اين نکته ضروری اس ــد ش ــی خواه تربيت
آموزش وپرورش مطلوب فاصله دارد مانع اصلِی عدم موفقيت اين نظريه خواهد بود نه عدالت تربيتی حاصل 

از نظرية عدالت. 

é متخصـص ۳: فارغ از بحث نظرية رالز، ما در آموزش وپرورش خودمان بحث برابر آموزشــی از 
لحاظ دسترسی اقشار مختلف و از نظر کيفيت آموزشی داريم که به طور کامل محقق نشده است. 
بحث کارايی يک نظريه در عمل، وابستگی زيادی به محدوديت های موجود در جامعه دارد... براين 
باورم که ما تنها در صورتی می توانيم بگوييم نظرية عدالت قابل اجرا نيست که اين نظريه سخنی 
غيرعملی و غير انسانی گفته باشد که چنين چيزی در آن مشهود نيست. ولی بايد محدوديت های 
ذکر شــده را در عرصة عمل جدی بگيريم. اين نظريه در فرهنگ های ممتاز که خود نظريه در آن 
شــکل گرفته کارايی بيشتری دارد به دليل آن که زمينه های آن آماده است. در جامعة ما هنوز بحث 
کودکان کار، دختران فراری و... مطرح است که اصل تعميم آموزش را زير سؤال برده و اين نه از 

ضعف نظريه بلکه از ناکارامدی ماست. 
متخصص ۳ به صراحت بيان نموده است كه آن چه باعث عدم عملياتی شدن يا موفقيت اين نظريه در نظام 
ــد، حاصل کاستی های خودمان بوده و اين نظريه به لحاظ ماهوی مشکلی در اجرا  تعليم و تربيت ما خواهد ش
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ندارد و اين نظام آموزش وپرورش ماست که بايد خود را اصالح کند. توجه به پديده هايی هم چون کودکان کار 
و دختران فراری از جانب ايشان بيانگر وجود فاصلة نظام تعليم و تربيت ما با وضعيت مطلوب است. 

é متخصـص ۴: به لحــاظ عملی داللت های تربيتــی نظرية عدالت نقطة مقابل شــرايط موجود ما 
نيســت ولی خيلی هم نزديک بدان نيســتيم. وجود مدارس غيرانتفاعی و شاهد که در عمل منجر 
به بی عدالتی در ارائه خدمات آموزشــی می شوند، نکاتی قابل نقد هستند، در صورتی که مدارس 
نمونه دولتی براساس اصل جبران که در همين نظريه نيز مطرح شده اند به وجود آمده  است. پس به 
لحاظ ساختاری و در عمل با چالش هايی مواجه هستيم. به لحاظ محتوايی نيز به دليل تعيين کنندگی 
ايدئولــوژی در ســازوکارهای آموزش وپرورش، بعد محافظه کارانه در آن قوی اســت؛ و يکی از 

تفاوت هايی است که بين آموزش وپرورش مدنظر رالز و آموزش وپرورش ما وجود دارد. 
ــت. وي به لحاظ ساختاری معتقد است که با وجود  ــی مسئله پرداخته اس متخصص ۴ از دو بعد به بررس
ــاظ محتوايی نيز نظام  ــن نظريه فراهم آورد و به لح ــرايط را برای اجرای اي ــای موجود، می توان ش تفاوت ه
تعليم و تربيت ما دارای ساختاری محافظه کارانه است. به طور کلی چنين استنباط می شود که ايشان اجرايی شدن 
اين نظريه را در نظام تعليم و تربيت ما دور از دسترس نمی داند در حالی که موانع را نيز مورد توجه قرار می دهد. 

é متخصص ۵: به لحاظ نظری و معناشناسانه علی االصول بايد به کارايی منجر شود و تباينی و جود 
ندارد. عدم کارايی احتمالی که ممکن است با آن برخورد کنيم ممکن است به خاطر خود نظريه 
نباشــد، اما کيفيت تصميم گيری ها، برنامه ريزی ها و ميزان اهتمامی که کنش گران تعليم و تربيت به 
اين نظريه دارند، مهم اســت. به طور کلی ما يک فلســفه داريم، يک حوزه عمل که همان کالس 
درس اســت و يک عامل که همان معلم است. گاهی يک سند و فلسفه تربيتی خوب تنظيم شده 
اســت و حوزه عمل نيز خوب اســت ولي معلم به عنوان عامل خــوب عمل نمی کند؛ گاهی هم 
ســند قابليت عملياتی شــدن را ندارد. اين که اين نظريه کارايی دارد يا خير بايد نظريه جان رالز 
آسيب شناسی شود و اين که آيا اين نظريه منطقًا می تواند با حوزه عمل پيوند بخورد يا نه از سوی 
ديگر ما معلمان زبده ای نداريم که بتوانند نظرية رالز را به عنوان نظريه خويش بپذيرند. به صورت 
کلی بررســی آسيب شناســانه نظريه و بررسی حوزه عمل و کاستی های آن الزمة رسيدن به پاسخ 

اين سؤال است. 
ــخ گويی به اين سؤال را منوط به بررسی آسيب شناسانه نظرية عدالت و نشان تعليم و تربيت  وي لزوم پاس
ــت كه در مقام امکان، علی االصول نبايد مشکلی داشته  ــور خودمان می داند. ولی به صورت کلی معتقد اس کش
باشيم. آن چه که ممکن است عملياتی کردن اين نظريه را با مشکل مواجه سازد، کاستی های موجود در نظام 

رسمی آموزش وپرورش ماست که فارغ از بررسی ارتباط آن با اين نظريه ما با آن ها مواجه هستيم. 
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é متخصص ۶: ما بخشــی از بناهايی را که برقرار کرده و گسترش داده ايم، در راستای عدالت نبوده 
است همانند مدارس غيرانتفاعی. من مشکل را از سطح بحث اقتصاد که باعث برخورداری عده ای 
از مدارس غيرانتفاعی و آموزش بهتر می شــود، اساسی تر و بنيادی تر می دانم. آن چه به طور کل در 
جامعة ما و به تبع آن در نظام آموزشــی بايد تغيير کند، تغيير نگرش فرهنگی جامعه اســت که در 
حال حاضر بر بنياد اقتصادمحوری و منفعت طلبی بنا شــده است. از سوی ديگر وجود مشکالت 
ساختاری همچون محروميت مناطق خاص، ضعف در فرايند تربيت معلم، و عدم آشنايی معلمان 
با اين نظريه ها که باعث تحول مفهوم عدالت و عدالت تربيتی می شود، باعث ايجاد فاصله در بين 

نظريه و وضعيت کنونی ما می شود. 
ــت که  ــانگر آن اس توجه ويژه متخصص ۶ به بحث فرهنگی و وجود ضعف در اين زمينه در جامعة ما نش
ــان بعد اقتصادمحوری و منفعت طلبانه پيدا كرده است که با برخی از  ــورمان از نظر ايش نظام تعليم و تربيت کش
اصول مقبول نظرية عدالت، همچون تقدم حق بر خير، مغاير است؛ گرچه وی مشکالت ساختاری موجود در 

زمينه تحقق عدالت تربيتی را نيز از نظر دور نمی دارد. 

جمع بندی محور چهارم: در ادامه مباحث طرح شــده در محورهای پيشــين به نظر می رسد كه از نظر 
منطقی و فلسفی علی االصول ما نبايد مشکلی با عملياتی شدن نظرية عدالت منتج از نظرية عدالت داشته 
باشيم و قاعدتًا بايد به کارايی نيز منجر گردد. اما بين حوزه نظر و عمل فاصله وجود دارد. اگر مسئله با 
ديد واقع بينانه مورد بررسی و تحليل قرار بگيرد موانعی در جامعة ما به طور کلی و در نظام تعليم و تربيت 
ما به صورت ويژه وجود دارد که که مانع از به ثمر رسيدن چنين نظريه ای می گردد. جامعة ما با چالش هايی 
مواجه اســت که به طور کلی فارغ از ارتباط با نظرية عدالت، با عدالت ناســازگار است. از جمله وجود 
تفاوت های اقتصادی در بين اقشار مختلف جامعه که در تعليم و تربيت خود را ظاهر می سازد، وجود موانع 
برای ادامه تحصيل در مقاطع دانشگاهی، وجود مدارس غيرانتفاعی که به ابقاء نابرابری و بازتوليد طبقات 

اجتماعی منجر می گردد و فرهنگ منفعت طلبانه ای که مغاير با روح عدالت طلبی است. 

بحث و نتيجه گيرى
نتايــج پژوهش حاضر بيانگر نکات مهمی در ارتباط با چالش ها و فرصت های حاصل 
از به کارگيری نظرية عدالت در نظام های آموزشی است. در ارتباط با امکان برگرفتن عدالت 
تربيتی از يک نظرية سياسی، به اين نتيجه می رسيم که تاريخ انديشه های تربيتی بيانگر اين 
نکته است که هر نظريه ای در باب تعليم و تربيت مبتنی بر يک فلسفة سياسی است و فلسفة 
سياسی نيز خود متاثر از فلسفة کالن متافيزيکی است. از اين رو، استخراج عدالت تربيتی و 
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اشاره های تربيتی از نظرية عدالت، منطقی و مسبوق به سابقه است. از سوی ديگر از آنجايی 
که ديدگاه های موجود در حيطه عدالت تربيتی عمدتًا مبتنی بر يک نظريه کالن سياسی حاکم 
بــر جامعه و فرهنگ بوده، انطباق اصول موجود درباره عدالت تربيتی بر فلســفة سياســی 
حاکم را ضروری می نمايد. «از نظر من، و با توجه به مفاهيم ارائه شده از سوی جان رالز، 
يک رابطة عّلی و معلولی بين فلســفة سياســی و تعليم و تربيت برقرار است. شايد جان رالز 
بر اين باور باشد که الزامًا و منطقًا عدالت تربيتی از درون فلسفة سياسی به وجود می آيد و 
تعليم و تربيت خادم فلسفة سياسی است. اکثر نظام های تربيتی در طول تاريخ، منشعب از يک 
فلسفة سياسی هستند. اگر به صورت سلسله مراتبی نگاه کنيم، تعليم و تربيت متأثر از فلسفة 

سياسی است و فلسفة سياسی متأثر از فلسفه اي کالن به نام متافيزيک»  (متخصص۵). 
همچنيــن تمام متخصصــان در طول مصاحبه بر اين نکته تأکيــد کرده اند به دليل آن که 
نظرية عدالت جان رالز نظريه ای قوی، جامع و اخالق محور اســت آن قابليت و توانايی را 
دارد که در زمينه عدالت تربيتی در نظام های آموزشی مورد استفاده قرار گرفته و موفق باشد. 
همان طــور که بيان گرديد، محتوای حاصل از نظريــة عدالت در زمينه عدالت تربيتی، قابل 
قبول، جامع و به لحاظ منطقی قابليت عملياتی شــدن درنظام های آموزشــی را دارد. بدين 
ترتيــب آن چــه در کارايی و ميزان موفقيت اين نظريه در عمــل نقش مؤثرتری ايفا می کند، 
زمينه های مورد نياز در نظام های آموزشی است. بررسی نظام تعليم و تربيت کشور ما حاکی 
از آن اســت که با وضع مطلوب فاصله زيادی داريم. اين معيار ســنجش فارغ از مقايسة آن 
با نظرية عدالت جان رالز است. عدم دسترسی برابر دانش آموزان مناطق مختلف به آموزش 
برابر، تبعيض های جنسيتی در امر تعليم و تربيت که متأثر از از فرهنگ جامعه است و غيره، 
فاصلــة ما را با حقوق تربيتی مصّرح در اعالمية جهانی حقوق بشــر که در ســال ۱۹۴۸ به 
تصويب رســيده است نشان می دهد. پرواضح اســت برای عملی کردن داللت های تربيتی 
نظريــة عدالت در جامعة ما، زمينه هــای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نيز بايد مهيا گردند. 
وجود فاصلة طبقاتی عظيم، وجود ساختارهای ناعادالنه موجود همچون مدارس غيرانتفاعی 
و خاص، ســيطره تفکر منفعت طلبانه و اقتصادی در حيطه تعليم و تربيت جزء موانع اجرای 
عدالت تربيتی مذکور در نظام آموزش وپرورش ما به شمار می رود. «ما بخشی از بناهايی را 
که برقرار کرده و گسترش داده ايم در راستای عدالت نبوده است؛ همانند مدارس غيرانتفاعی. 
من مشکل را از سطح بحث اقتصاد که باعث برخورداری عده ای از مدارس غيرانتفاعی و 
آموزش بهتر می شــود، اساسی تر و بنيادی تر می دانم. آن چه به طور کل در جامعة ما و به تبع 
آن در نظام آموزشی بايد تغيير کند، تغيير نگرش فرهنگی جامعه است که در حال حاضر بر 
بنياد اقتصادمحوری و منفعت طلبی بنا شده است» (متخصص۶). «مشکل وضعيت اقتصادی 
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اقشار مختلف جامعه و وجود موانع برای ادامه تحصيل از مواردی است که عملياتی شدن 
عدالــت تربيتی مدنظر رالز را با مشــکل مواجه می کند. دربارة  مدارســی همچون مدارس 
غيرانتفاعی بايد گفت که اساســًا با عدالت ناسازگار است» (متخصص۱). در زمينه ساختار 
آموزش وپرورش، جامعه نيازمند اصالحاتی اساسی برای برقراری عدالت تربيتی به طور کلی 
و عدالت تربيتی حاصل از نظرية عدالت به طور خاص است: پرورش معلمان آگاه، بازنگری 
ســاختار مدارس، تجديدنظر در سياست های کالن تربيتی و... در بهره گيری از اين نظريه و 
ميزان کارايی و موفقيت آن در نظام های تعليم و تربيت بايد به دو نکته زير توجه نمود: نکته 
نخســت درباره اشــاره های برآمده از نظرية عدالت درباره عدالت تربيتی است. از آن جا که 
رويکرد غالب پژوهشی در اين پژوهش، رويکرد استنتاجی است، برداشت ها و استنتاج های 
پژوهشــگر قابل بحــث، نقد، جرح و تعديل و اصالح اســت. حال آن که اين نکته شــامل 
تمام پژوهش هايی با رويکرد اســتناجی است. «تقريبًا هر فلسفه ای به طور ضمنی و صريح 
پيامدهايــی دارد و ايــن پيامدها می تواند در قلمروهای گوناگــون و از جمله تعليم و تربيت 
مطرح شود... رويکرد استنتاج که در اين نوع پژوهش مورد استفاده قرار می گيرد مورد بحث 
موافقان و مخالفان است با اين حال مخالفان اين رويکرد نيز اذعان دارند که می توان از يک 
نظرية عدالت، اشاره هايی برای تعليم و تربيت استخراج نمود. آن چه که به نظر می رسد بايد 
با احتياط درباره تعليم و تربيت گفت اين است که اصرار نداشته باشيم که اصول و پيامدهای 

منطقِی روشِن خدشه ناپذيِر غيرمنعطف از اين نظريه بيرون بيايد» (متخصص۶). 
بحث دوم در ارتباط با فاصله بين نظريه تربيتی و عمل تربيتی اســت. نظريه های مختلف 
علی رغم مساعد بودن زمينه های مورد نياز، ممکن است در عمل به طور کامل و بی نقص اجرايی 
نگردند. « به لحاظ نظری و معناشناسانه علی االصول بايد به کارايی منجر شود و تباينی و جود 
ندارد. عدم کارايی احتمالی که ممکن است با آن برخورد کنيم ممکن است به خاطر خود نظريه 
نباشد اما کيفيت تصميم گيری ها، برنامه ريزی ها و ميزان اهتمامی که کنش گران تعليم و تربيت به 
اين نظريه دارند، مهم اســت» (متخصص۵). «نخست آن که يک سخن منطقی وجود دارد که 
بين نظريه و عمل فاصله وجود دارد و اين گزاره شامل حال نظرية عدالت رالز نيز هست. پس 
قسمتی از عملی نشدن نظريه ها الزامًا به ماهيت نظريه برنمی گردد. بخش ديگر از عملی شدن و يا 
نشدن نظريه، به فضای اجتماعی، سياسی، فرهنگی، جغرافيايی و نيز به مکانی برمی گردد که قرار 
است اين نظريه در آن عملی شود. اين نکته شامل حال نظرية عدالت نيز است» (متخصص۳). 
اين نکته به وضوح در کشــور آمريکا، که نظريه پردازان آن معتقدند سيســتم تعليم و تربيت شان 
پيرو نظرية عدالت رالز اســت، قابل مشاهده است و خود بدان معترفند که نظام تعليم و تربيت 

موجودشان با آن چه مدنظر رالز است، فاصله دارد.
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