
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

510 

 

 عدالت و ابعاد آن در دین وسازمان ها یبررس

1انیدیم حمیمر، حسن زارعی متین
 



 ده کیچ

بشرواندیشتندانا او گونااگونباود یهادغدغهمباحثونیترمهمموضوعادال ازدیراتارجزء

هاربردویژ خودراداردودرزندگیبشر،ازح اتیاحوز اس اادال ،مفهو وس عیاس ودرهر

ارد گیمفردیگرفتهتانهادهایب  ارپ چ د اجتتاایبویژ دول وس  تماداریآنمدنظرقرار

واناصراجتتاایرادرهناریکادیگربنشدیمرااستتراراجتتااییها تم سادال ح اتوبقای

ادرآوردیمارافاراهمهااآن،درحالیههبیادالتیموجباتجاداییواضاتحاللسازدیممن جم

باافرادسازمانبهنحویرفتارهنندههازتاندموظفدولتییهادستگا س  تمادال گرا،مدیران

رفتاارااودوهااآننگردد،هتوار ن کخواهانهوان اندوساتانهبااوآبرویه چفردیخداهدار

سازمانیواداریومراوداتخود،راای نتایند؛یهاهیروادال وانصافرادرتوزیعمنابعوامکانات،

ضتناینکهازطرفدیگرتعهدسازمانیفراگردیاس م تترهاهباامشااره افاراددرتصات تات

اایانپاژوهشدرباار ااودیمهبهافرادسازمانوموفق  ورفا آنان،سازمانمتج یسازمانی،توج

رابطهادال وتعهدسازمانیدراره مهندسیوتوسعهگازایرانانجا اد اس ادالل ادال بر

هشتعهدسازمانیرابطهایاس ههدررصدبقاوپایداریسازمانمدنظرقرارگرفتهاس انتایجپژو

ادینتایمبراینمهمدالل دااته،رابطهادال وتعهدسازمانیراتأ  د



،رفتااری،اادال ماراود ایهایا،ادال رویعی،ادال توزیادال ،ادال سازمان:یدیلکلمات ک

یاهروند

 مقدمه

هت شهدرطولتاریخمطرحباود اسا اهاان انادال بهانوانیکن ازاساسیبرایزندگیجتعی

نقاشاادال درهااان ااندرزندگیاجتتاایهاسازمانامروز باتوجهبهنقشفراگ روهتهجانبه

امروزیدرواقعم ن اتوریازجامعاهباود ویهاسازمانب شازپ شآاکارتراد اس اهاسازمان

بهمنزلهتحققادال درسطحجامعهاس اباههتا ندل الاماروز اادال هاآنتحققادال در
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سازمانیبهمانندسایرمتغ رهایمهمدررفتارسازمانیمنجت هتعهدسازمانیورضای اغ یجایگا 

خاصیرادرمتونمدیری پ داهرد اس اتحق قاتومطالعاتدراینحوز آهنگروبهراادیرا

وحاصالایانتحق قااتدساتاوردهایجدیاددرایانحاوز باود اسا امادیراندردهدنشانمی

تفاوتبااندچاراهاهاادال باهماننادساایرن ب بهاینموضعبیتوانندینتامروزییهاسازمان

بهدنبالپ شارف وهاسازمانن ازهایان انیبهانوانیکن ازمطرحبود وه  اچنانچهمدیران

ازمانه تندبای تیقادرباانددرکوجودادال درسازمانشاانرادرهارهناانبوجاودبهبوددرس

(263،1311ان، آورندا)دهقان



ادلچ   ؟

    معنایلغویادل،برابریوبرابرهردناس ؛ودرارفاا بهمعنیراای حقوقدیگران،دربرابرظ م

 

(1،ادلامریب نافراطوتفریطهردناس ا)رودیم)تجاوزبهحقوقدیگران(بههار

 ازاینرویادلرابهاینصورتتعریفهرداند:

))ااطاءهلحقحقه((ابنابراینبایدنن  موجودیرادرنظرگرف ههدارایحقایبااادتاراایا آن

وبهمعنای)هرچ زراباهاودیم))ادل((وتجاوزبهآن))ظ م((نام د اوداولیگاهیتوسعهدرمفهو 

:اودیم؛وبهاینصورتتعریفرودیمجایخودنهادنیاهرهاریرابهوجهاای تهانجا دادن(بههار

ءفیموضعه(وطبقاینتعریف،ادلمتارادفاسا بااحکتا وهاراادالناهم ااوییه ش)وضع

 (1)گرددیمهارحک تانه

ٔهتاهاا اءن   مآالًمع ماادله این  ا هاهٔهتهیاهاان انٔهتهالزمهادل،برابرقراردادن

تنب هقاراردهاد؛وقاضایااگردانرا،خوا هواابااندخوا تنبل،بهطوریک انموردتشویقیا

اادله ین   ههمالموردنزاعرابهطورم اویب نطرف نداویتق ا مهناد،ب کاهمع ام

استحقاقشانستایشیاانکاوهشهنادوقاضایٔانداز اادله یاس هههرهدا ازااگردانرابا

اادله یاس ههمالموردنزاعرابهصاحبشبدهدا

من وقاترایک انب افریند؛ماآالًباهان اانٔهتهحکت وادلالهیاینن   هههتچن نمقتتای

استعدادشٔانداز همااخویالوبالااابدهدب کهمقتتایحکت وادلالهیاین  هههران انیرابه

اوراقتاوتهندوسرانجا ،ادلیکیازاصاولدیاناشیار اختموردتک  فقراردهداوباتوجهبهقدرت

اساالمیاجتتاااییهااشاهیاندٔه ااولاجرایایازبادیه اتٔدرمرح هدرمکتبااتقادیاا عهاسا ا

هرم  تانایناس ههاما وپ شوابایداادلبااد،قاضیبایاداادلباااداااهدمحکتاهبایاداادل
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جتعهوجتاا )مرد ،هرهسههبااد(ن زبایداادلبااد،درهلازنظریکفردم  تانا عه،اما 

 (1پاداشیاه فریودرخورهارهایشبهاواطافرمایدا) بااد

اادلدریاربردهاههباتوجهبهتنوعههندیمیادال سعینمفهوم  درمقا تب یآیت اهلل مطهر

اهندیمان ادلبینراستاچهارمعنابرایدولذادرایرنتا تف یرأمنت ف،آنیفتاها

الف(موزونبودنوتعادل

   هرگونهتبعیونفیب(ت او

 حقیردنحقبهذه حقوقافرادواطاءیپ(راا

تاالهایانوجودکبهآنچهامیدرافاضهوجودواد امتناعازافاضهورحت الهها  قاب  یت(راا

  (5ا)باادیم

،ی،فرهنگایاس ،سیفراواناقتصادیارهاهازمندبه اجتتاعمتعادل،نهر.  موزون بودن و تعادل : 1

ان ادمیاارهاباهنیموزونومتعادلاس ،لذاایهاالمه تهییوازآنجاباادیمیت وتربییقتا

رو اارگزارگتاااتهااد وبودجاهونهدبهقدرالز یزبا نهاآندا ازههریماودابرا افرادتق 

ننظام،تناسابویاوجاودنداااتهوایاالمه اتییانبرپاکنصورتامیرا گرددالذادرغصرف

:)بالعدلقام ال تواتواالرض(دینتایمااار یثنبویهحدهزدرآننبود،چنان نن ح ابمع

تناسابدربراباریاس نهظ ام،چاونبحاثاادلباهمعناایتناسب نمعنابینقطهمقابلادلدرا

هادلدرمقابلظ م،باهدنباالمالحظاههارجازءهیلنظا االمبود ،درحالهدرنظریتناسب ب

تناسبوتوازوندرنظا االم،ازائونخداونادینادلبهمعنا اهتچناودیممطرحیحقوقفرد

(5ا)باادیمز منک ح

هرچ زیدرآن،بهقدرالز )نهبهاگراجتتاایبنواهدبهبقایخودتداو بنشد،بایدمتعادلباادایعنی

نرسدنتی«توازن»و«تعادل»ههافرادآنبهییهاسازمانطورم اوی(وجوددااتهبااداهت نطوردر

دریهاا  افعالتواندرادهنداسازمانبهانوانیکس  تمبرایتداو ح اطخودبایدبتواندم اان

 (10جه حفظوان جا خودوفعال  هایمنطبقبامح طتعادلایجادهندا)

اقتصاادیبایادباهگوناهایبااادههیهااس  سازمنظراجتتاایبرایرس دنبهادال اجتتاای،

اکافطبقاتیات قیدرجامعهبهوجودن اید،ههدراینراستابامفاه تیهتچون:

ااخصیبرایتع  نقدرتخریدوسایرتصت تاتاقتصادی<«=سبدهاال»

اودیمبرایبه نههردنسودآورییکواحدسرمایهگذاریمطرح<«=سبدسها »

اادال خ اقهارد اسا أهیاپاتعادلوتوازندرخ ق ،تج یجتالخداوندیاس اهههرچ ازرابار

هتانااآساتانوزما نباهموجاباادلبار«رضبالعدلقام ال اتاواتواال»درحدیآیآمد اس :
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پاس ابحثادل،تناسبدربرابربیتناسبی،ازنظرهلومجتوعنظا االماسا اولیبحاثاادلدر

هلو«مص ح »برابرظ م؛ازنظرهرفردوجزءمجزاازاجزایدیگراس ادرادلبهمفهو اولبهمعنای

مطرحاس ا«م ئ هحقفرد»درمفهو دو 

یتناسبوتوازن،ازائونحک موا  مبودنخداونداس اههبرایساختارهرچ زی،چاهادلبهمعن

(10انداز الز وضروریاس وهتانانداز رادرآنقراردهدا)

 

ییهاااستحقاقنه درزمی ت اوینجا،راایمقصودازادال دراض: یهر گونه تبع یو نف ی. تساو6

(1نافاراداسا ا) بایهااتفااوت بامالحظه نرفعتبعیبرخورداربود واهافرادازآنهباادیم

دراینبار یکبرداا غ طوجودداردوآنایناسا هاهاگرااطاایپااداشباهطورم ااویاادل

،ازچن ن«ظ مبال ویهادلاس »معروفٔانه اامبااد،منعبهطوریک انهمادلخواهدبوداجت ه

ٔناه درزمبردااتیپ دااد اس ابرداا صاح حآن،ایاناسا هاهاادال یعنایراایا ت ااوی

(10مت اویبایدههصورتپذیردا)یهااستحقاق

ردنهتالینمعنادربرابرظ م)پایادلدراحق:  یردن حق به ذکت حقوق افراد و عطاء ی. رعا3

  اودایراایادال اجتتاایبهمعناینبشر ددرقوانیقرارگرفتهوآنچههتوار باگران(یحقد

لذاظ مبهمعنایتجاوزبهحریموحقدیگرین ب باهخداونادمحالاسا ،رامحتار ااتارند،هت ن

 معناس اچوناومالکا یاالطالقبود وه چچ زدرمقای هبااواولوی نداردا

بااادیمییها یاولوحقوقویکیههزدان ته بردوچکیفازادال رامتیتعرنیایاستادمطهر

گریرد ودهدا  پیحقوقواولویگرنوایدیک هبایگرودرمقایدیکازافرادبشرن ب بهیت هنه

باهیاب ،دردساتیااتبااریهااشاهیاندهبااستفاد ازهاس یبشربهگونهای ذات هخصوصکنیا

دنافرادجامعاهباه رسیدبرایالذابابردیمهابهانوانآل فعلبهر -مقاصدوسعادتخودازآن

(ظ امابارت ا ازپایتاالهاردنیاتصارف5 ااودا)یا راایاحقوقواولویسریکسعادت،

درحقوقدیگراناادال اجتتاایههدرقانونبشریبایدراای اودمتکیبردوچ زاس ا

(خصوص  ذاتیبشر2قوقواولوی ها(ح1

مورداولبهصورتواضحب اناد ،ون ازبهتوض حندارداولیدرمورددو خصوص  ذاتیبشر:ان اان

ٔشاهیاندطوریآفرید اد ههدرهارهایخودبهضرورت،نوایاندیشاهراباههاارمیگ ردهاهباهآن

اسعادتجامعهدراودیمااتباریگویندوازآناندیشهانشاییرامیسازدههبابایدهاونبایدهامشنص

گروحقوقواواوی هاس اازاینرودرااالم هحقوقبشرسازمانم لمتحاد،آزادیهااوحقوقیبارای

هران اندرنظرگرفتهاد اس ا
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 (10اااا)مانند:حقح ات،آزادی،سالم ،مالک  ،امن  ،استقاللو

ان کا باه آنچاه ام   یدر افاضه وجود و عدم امتناع از افاضه و رحمت اله ها تیقابلت ی. رعا3

هباههارهاناسا یاباهایالهیتاکنجااادلبودنپروردگارنزدحیدرا:باشد یممال کا یوجود 

وهنادیما داردااطااء ا وظرف اهقاب هارایتاالتوجودهازیزان ن،میوکدرنظا تیموجود

ههااس یتهضرورکننیراهاذهندینت   دارد،منعف هاستحقاقوقاب هیپروردگارازموجود

(5).اربردداردهیالمهنمعناازادل،صرف درحوز یا

اانادمتفااوته اتیبایکادیگر موجوداتدرنظا ه تیازنظرقاب   هاوامکانفا  گ اریازمبادأ

یعنایهرموجاوددرمرتباهعدل الهیههبااد،استحقاقخاصیدارداهرموجودیدرهرمرتبهازف 

یعنیمنعف  وام اکجاودوبنشاشازوجاودیهاهظلمخاصخود،بتواندبهف  الهیبرسدا

(10استحاقداردا)

فاادلیاآخرباهتعریهمعنهییهازآنجاهدگف یفآی اهللمطهریبایبحثتعاریدرجتعبند

اسا یگردربحثادال قابلبررسیفدینجاسهتعریااار دارد،ازبحثخارجاس ولذادرایاله

هامدرتوانادیماههاییفسو اس والگویتعریدمطهر دگا اهیفموردقبولادلازدیهتعره

 حقاوق(یافساو )راایارگرفتهاود،هتانتعرهآنبهیوهمدربعداجتتاایحوز ادال فرد

قا ال  نافرادتبعا چشمنگا اوند،قانونبیکدبهیهبنابرم اواتدرقانونافرادبشرباهاس 

دیه تند،قانونبایطم اویهازلحاظخ ق دراراهینداافراده یرارااهااستحقاقهکنشود؛ب 

دباایا تند،قانونهمنبا نیطم اویهخودااندراراهینداپسافرادهبهم اواترفتارهاآنبا

(5).دیرفتارنتاهاآنطخوداانبایهمطابقاراکند؛ب هرفتاریم اوهاآن

تعاریفمنت فیدرموردادلب اناد اس ههدرزم نهاادال ب شاتربحثااد اسا ادراینجاباه

ام هنیمتعاریفیدرموردادال ااار 



مفهوم لغوی عدالت

ش هاباواژ یبرخیبرایآناس ازباناربیفومعانیبحثادال ،ابها درتعاریهایداوارازیکی

ازادال یاهرجنبهینبرایاس ابنابراییهامترادفن زواجدچن ازد مترادفداردوواژ ادال ن

ن،زا اب،حصه،م ق ط،قصد،استقام ،وسط،نصهاآننیترمهمدیهااهوجودداردیمتعددیمعان

 فوردادال رابهانوانحفظه(فرهنگلغاتآ6()21،ص1312،یاظتهر باادا)اخوان انصافوغ

ار حقوقباااتالاخت
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نواژ باهیافایرد اس ااماآنچهدرتعاارهف هتوص اتنبینپاداش  وقدرتودفاعازحقوقباتع

یباراستیوانصاف،داوری،دادگریوت اویبرابریتراس ،مفهو ادال بهمعنایکمقاصدمانزد

(6لاس ا) نقبیازایگریمد ومفاهیودرست

 هاایپرسشانیترمهمازیکیفدربار ادال بهسقراط،افالطونوارسطومن وباس اینتعار اول

نیتارمهام)یتابجتهورهسقراط،درموردسرا ادال بودابعدازسقراط،ااگردشافالطوندر

درباار اادال درف  افهی  بحاثتفصانیتریتیقدنو هنن تهد؛ راادال نامیاثرخود(بحآ

ههانپرسشباودیایدرپیتابجتهوره(افالطوندر6()16،ص1311،یماس ا)مرامیقدیاس س

و باهمارگااد،درحاالیهاهکونانمحیم،درجامعهآنروزک مانندسقراطحی ت چرامردبافت

نادال درجامعهآتن  لوتب ز اوتح  نگا

ی(بهنظرافالطاوناادال وقتا6()25،ص1310،یاظته  ،بودا) بودوبهدنبالمفهو ادال چ

 تهآناس بپردازد،باههتاانگوناهان اانیهااهیارهبهی ههدردول هرهاودیمحاصل

اقالییساهگاناهروحاو)غتاب،ااهوتواقال(تحا فرماانروایهاجزاهاس یزان ان اادلن

(6()131،ص1312،یاظتهااااااااااااااااا،هتاهناااااااااااااااااگباااااااااااااااااااندا)اخوان

براباارباااافاارادبرابااراساا ایزااادال ،دااااتنرفتااار ااازنظاارارسااطو))ااااگردافالطااون((ن

هباآنانه،ندهنیملانقالب ندلیمرد بهایهاتود هه(ارسطومعتقدبود6()15،ص1311،ی)مرام

(6()16،ص1310،یاظتها)اودیمرفتاریادالتیباب



 عدالت ازقول بزرگان

ادال یعنیدادگریهردناجرجانیگوید:ادال درلغ استقام باادودراریع ابارت  ازاستقام 

 (2برطریقحقاس بااجتنابازآنچهمحظور)متنوع(اس دردینا)

یسمطابقاأنواای تهگهم،بههرههحاهاس ی،زمانیواقعناسادال یوهدگا توماسآیازد

هدولا هااسا ینمعنیبرال،ادال بها هلیدنظری(ازد6()63،ص1310،یاظتهازبدهدا) اوامت

هااآنانخاود اموردنظارمینها هدرزمهیندامگردرصورته رفتار دبااهروندانباتبعینبا

عاادالناهیابرالازادال اتد توجاه،معطاوفباهتوز باادادربرداا لوجوددااتهییهاتفاوت

الآندرااعاروفرماولیکا(اادال درمفهاو راد6()22،ص1311،یقدرتدرجامعهاس ا)مراما

زثقلهامراودیمخالصه«ازش سبهانداز نهسبهانداز توانشوبههرهازهر»سهمعروفمار

 (6()20-21،ص1311،یعاادالنهثروتاس ا)مرامیتوزنمفهو ،یادال درا
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ههابرآناس ؛چناانیاملان ان،مبتنهصفاتیهتتامهاس یاهک،م یدگاه نراقیعدالت از د

هبهساببهاس حاصلدرنفسان انیاهکد:ادال ،م یگویفازادال میدرتعریمالاحتدنراق

ن تااب وافعالونگا دااتندروسطورفعمنالف ونزاعفعصفات لجتیاودبرتعدیآنقادرم

انهتهحاصلاودا)مالاحتد والف ،میگانگیهاتحادومناسب وهیهبهنحو منالفهان انیقوا

شانهتهصفاتیاود،ایادال برداا مٔدربار یفنراقیهازتعره(چنان0نراقی،معراجال عاد ()

هقادربربههند،هیمیت قیتکداندوادال راابزارثاب ومحیهمکنم یبرایمبتناملان انراه

هدرآماد وکنادال دران انبهصورتم یهاهاس وازآنجایردارآدمهشاندنافعالوهااتدال

آوردایهابهح ابم   ن،فتیتر-   فتاد اس ،جزوبایاملآدمهصفاتینتانهتتا ی آ



ن هاکهوب  تالهعصفات رام ت ز جتیتاالتاس ؛زهلواارفیادال ،افتلفتایبهگفتهنراق

(0ا)هاس آنهخودکل،ب یعرذا هجور،ضدآناس م ت ز جتهاهتچنانهاس آن

اوااانهاهندهیانم رد وبهااار هاآنبهیهوهاس ی یخواصوفتایوصفادال ،دارانیا

متنالفاهاسا اههغباارنازاعوجادالرایا نااا تاب هفینهوت ویانامورمتبا )ادال (،الف م

زها چٔوهتهنشاندیم

گردانادابارخالفی ا ،برما نیاس واحدودرآنتعدیهامرهطبهحدوسطیراازافراطوتفر

کی ا ؛واا نهاآنیتی،برایهنهاهه تندیآرتبهحدهآر اندوازکهامورمتنالفهمتهاطراف،

تراس ،برتروهاملتراسا وازیکآرت،برتراس وهرچهبهآن)وحدت(نزدههوحدتازه   ن

حوادثوآفات،دورتراس ا

هن م،بهجه تناسابیمتناسبهمشاهد میهاااعارموزونهونغتهر تأثبهابارتیدیگرآنچهههاز

حاهماس امانند:)صورتزیباووجو ح انهاااعارهاهبنااطرهاآنیهب ناجزاهواتحادیاس 

ا(هاس آنیماجزایتناسبااتاوتال

نه اتندیگردرتناالفوتباایدیکهباهیهم انآنامورههاد باادکدآنقدردرفردم یادال با

،بتواندااتدال

نداایجاده

از:اناادابااارتههااردهاایبنااددسااتهگونااهمهاام3تااوانبااهیراماایدگا نراقاایااااادال ازد

شاناس ایانبندگانوخالقا همهیادالت-1

انمرد اس ا همهیادالت-2
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مردگانخاودرایهاهقرضهنیشاناس ازاموات،مآلایالحقوقایانزندگانوذو همهیادالت-3

نندوهادا

نناااداهادیاااشاااانراباااهتصااادقودااااایشاااانراباااهجااااآورنااادوایایهاااا  وصااا

  اانگراهت ا،بیاحتادنراقمألشهیان اندراندیوتوجهبهم الهادال درزندگیبندم نتق یا

یهاادرستوانادیهمهالناسدرمبحثادال اس اهللوحق حقوق،آنهمازنوعحقیراایواال

درق اماولازاادال درماآالًرا،یاناد،بدهادازهی  میمدرنزیا هدردنهیرابهان انیمهت

یهباابرااتارهاااودیپردازد،مشاهد میمهاآنانبندگانوخالق هبهادال مهشانیدگا اید

آن،یدباهازایاهباهاخدابربندگان،ثاب اسا یواجبازبراید:البتهحقیگوینعتاتخداوند،م

یافااتکرساندودیگریدرمقابلاو،میگریرابهدی ونعتت هفهالجت هحاصلاود؛هریادال ف

اودیااناصمنت فمافاتن ب بهکمیاورد،البتهظالموجابرخواهدبود،ول (بهاتلنی)پاداا

(0دبربندگان،واجباس ا)یگویودرادامهم

رایان اانیازها ازنیزش،س   همراتب روانشناسدرحوز انگنیتربرج تهبهانوانمازلوآبراهام

مطرح

و آنآگا بود  نحالمازلوازاهتیندارد،اماباایینس   همراتبجایهاگرچهادال دراهرده

یازاساسا انیاکبااًیتقر هشدارداد اس اماازلواادال رایادالتیازبیناایامدها ن ب بهپ

ش گرو قرارداد اس وازآنهابهاناوانپایکرد وآنرابههترا انصاف،صداق ونظمدرهمطرح

از نیارضایبرایاساسیهاارط

وی،اجتتاایآه فورد،ادال برحفظاصولقانون(درفرهنگ2102003-200 ور، رد اس ا)تهادیها

،یاخالق

اقدرتدالل داردایقااتالاقتداریازطر

ویهردند:مدلمنفع انصیینکهچراادال مهماس ،دومدلرااناسایدرمطالعهالریند و تایل

هاه،حاداهآرااودیمه نمبناتوجی ادال برا ،اهتیادرمدلمنفع انصیمدلارزشگروه

منصافانهارزشیهااهیارویلبرا ندلیافرادبهایعنی؛سازدیمریراامکانپذیدرآمدانصیساز

یادرمادلارزشگروهاااوندیمجمط وبمنجریبهنتاتاًینهامنصفانهیهاهیروههمعتقدنداندقا ل

 وی،ازاأناتاوهاآنراهارهنانباادراکرفتارمنصفانهسرپرستانبای،زاودیمیادال مهمت ق

1(یوتعهدسازمانیرابطهادال سازمانیا)پایاننامهبررساوندیممط عوآگا ی گروهیهو

ادال یهبرخهراآنچهرایناس ،راداردازکجامع،ازمفهو ادال نامتیفنظریتعرمحمودصدری

ط باانآنهم ااواتهاجازاادال یفرایازتعاریکیانگارندایمیادالتینب گر،ایگرو ددانندیم
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ط بانازادال یاهاوپار    ال برابراستواراس اسوسن بتاًایعبرابری،برقااد توزاندهرد راوضع

جامعاهازیاکنناهههتاهسااهانباورنادیاو ادال ه تند،برا نایایاناص  هحامهیمذهب

گران،ازقاف هجایلمالبهانداز د درتحصیبها  ناتوانی انهاناتآن،سهمبرابردارندواگرکام

افاصا هراینببردو افرادبرخوردارازبییآنانراباداراییهفاص هداراهفهدارد وم وظکبتانند،ح

هاان هباافقهاهاا)یگرازماذهبیدیاآزادوااخهننگا ،طرفداراناقتصادیاهشدهدادرمقابلاه

هخداوندبهین،هد هزمهفشارندیمیتهپاکننیدارند(،برایترکینزدوند پ

(11هااس ا)ان ان

خود،فارغییبراساستوانایکههرهارداد اس  نخودنشاند وبهآناناخت هارابرزمخداوندان ان

یهاا  اسبراسااسقاب ه بپردازنادوهار بهفعالیطآزادورقابتیگرانودرارایازانصراجبارد

اناتکطوامینانگار ،ارایندابراساساهنداردههمیتواندآنراازخود ازنعتاتزمی،سهتیفرد

(11نرا تحققادال اس ا)یتر آزادانه،مطتئن فعالیبرابربرا

تاریتوانبهچهااردساتهجز ایاناقتصادآزاد(رام اقتصادب تهوحام)طرفدارانیندوگرو اص یا

   از: اند عبارت یتب اقتصادکن چهار میارداهم تق 

 اگوا کتباکهام   ال شسوسیتباترکهام کالسههاونئوینزه 

 عدالت از منظر اولیای الهی

اااار دارنادیاتالهیاصولادال اس اآیتتامیربنایاسال ،مبناوزیاس سیهاشهیاندیدرتتام

متاادال رابرپاادارنادایزانداد تابومههاآنموبهی فرستادیهدایهامشعلامبرانرابا هپه

 انبهمنظورتحققق طوادلبامفهاویعادیامبرانوتشر (بعآ پ61،ص1312)اخوانهاظتی،

شاوربااه»هازرسولخدا)ص(نقلاد اسا :هاتان انبود اس تاآنجا  تهدرنظا حهع وس

ههاااودیمبمالحظه نترتی(بها1312،13)اخوانهاظتی،«ا   نیاماباظ مماندنماندیمفره

(اما ا ای)ع(درماورد6مطرحبود اس ا)یجوامعان انیازبرا نیکادال واستقرارآنبهانوان

:)مرد برادردینیاتاه تند،یاان انیمآلاتا،باآنانندیفرمایمادال بهیکیازفرماندارانشان

ازگذا واغتاضچنانرفتارهن داههدوس داریدخداونادباااتاچنا نرفتااریهنادا(وحتای

وراباهتانحدارایوبایکضرب قصااصهننادا(())اهندیمدرموردقاتلخویشچن نسفارش

درقرآنهمآمد ))ااداءا یالکفارورحتاءب نهم((ادال چونبهتقاواپ ونادخاورد اسا ،جه 

دارمیاودادراینجابهفرازیازسننانموالا ی)ع(دررابطهباتق  ماادالنهب  التالباهمناالف ن

(11ا)م هنیماینامرتوجه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

521 

 

آور ؟!بهبدس هنمیموم کحهاآنهبرهی انهراباظ مبهیروز هپهد دهیدستورمابهمنیآ»

گاریازپاسساتار دیاستار ودرآستانندیآیمهمیتاابوروزازپهنمینتن خداسوگندچن

ن چناچگوناهپاسهارد یمم نشانتق  بیازآنخود بودبهطورم اواموالنیانداگرهط وع

رماوردش دبنششمالدرغ اس (آگا بااالتال  بنمال،مالخداونداس ا)یهاهینمدرحالکن

آخارتدریولاانجا دهناد آنااودیسرب ندبااثا ناس دردنکارمتهنیااس رواسرافیتبذ

محتر گارددامااازنظارخداونادمرد ن باردرهنیاوچهب ابااگرددیمیویندگکموجبسراف

(11«)اودیمارزشیب

ن!یایعنییوم ارزاکح

ادارناد ادنباازاناس  سههییهاب  رادرم  خبندوهاارزشههیومتکحیعنی یومت ارزشکح

 (11ندا)کنیقربان

 ااودیمهبهاءقا لهاس نیدهتهرأسودرهاارزشیهفقطبراهیومتکحیعنی یومت ارزشکح

 (11)وعلی )ع( شهید عدالت گرایی وعدالت محوری بود.

اینروای وارداد اسا هاهقبالازق اا قاا م)اج(،افرادمنت فایباهحکوما امام صادق)ع(از

،ادال راباهصاورتهامالدیآیمادال رادرجهانبرپاهنندومهدی)اج(توانندینت،امارسندیم

آغازهنند ادال بود اس ؛مهدی)اج(،فرزنادشتحقاقبناشتتاامیااگرا ی)ع(هندیمبرپا

(12ادال اس ا)

 مفهوم عدالت در اسالم و غرب  یقیتطب یبررس

یهدرباارةاادال ،وراههااهابودنادیورانشهیناند براساسمنابعموجود،افالطونوارسطوازنن ت

 گذااتندایازخودبرجایتحققآندرغرب،آثار

فة ارووظهقرارداردبهیسدرهرطبقهاهههرهداندیمادال راآن"مُثُل" ةیةنظریافالطونبرپا

؛امّاادرهارطبقاه،دانادینتاگوناگونجامعهراالز انطبقات میبرابریطبقهمشغولبااداوآن

برابارباایوارسطو،ااگردافالطون،ادال رارفتااراتاردیمانافرادآنطبقهرااادالنه میبرابر

(11ا)داندیمنابرابرباافرادنابرابریافرادبرابر،ورفتار

خغاربانجاا گرفا وسارانجا دویدربارةمفهو ادال درطولتاریدامنهداریهابحثیبطوره 

لگرف اک(ایع )حقوقطبةیبرپایگری(ودیبراساس)قرارداداجتتاایکیدگا ،ید

شهغاربدربااباادال ،باهاناواننقطاهیهسرآغازاندهتوانحدسزدیدگا ارسطو،میدیبابررس

شاهدرباابیناندیگردد،بناابرایشتندانبازمیشهواندیبهسرآغازاندیاس زف  فهسهت ومریاز

(11شهداردا)یبهطولخود،اندیادال اتر
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ههان«دن شیاند»هخودههناس ههتانانداز «ادال »رامون شهپینهاند ش پآنچهمبرهناس ،

اس ا

 (11)«ل استیهمه فضا یعدالت حاو»دس(،ااارقرناشممعتقدبود: وله)فو

باهآدابویبشارداردانگااهیرکافیهانه ته شهدرنن تیر«ادال »(سنناز1نگونه،یبد 

رایخاواههبشارتااچاهاناداز آرمااناادال هادهادیننشانمیآغازیهارجامعه هاواساطرسم

 پروراند اس ایم

یاسا ،مفهاوم نمباحاثف  افهسیترازمهمیکیخههن،مفهو ادال بهانوانینتاریرغما (ا 2

ف  افهوفالسافهینغلالدرپاایترن ادال سنگی ت بود اس ؛وچیز د ومناقشهبرانگ چ پ

 ا وچارافاردازقواااد چیواخالقیاساستعهداجتتاا»ههناس یاسؤالبود اس ایاس س

دخاوببااادایاندواصالًفاردچاراباهیرو دپیرادوس نداردباهاآنهاغ بهین وقوانیاخالق

(11«ا)قرارداردیاس زومحورمباحثف  فهسهدرمرینمعنیادال بها

رد اسا ،ازجت اههایمیر گ راپیلمفهو ادال اهدافمنت ف غرب،تح اس  (درف  فهس3

هچاههادیاآیجهبهدس م ننتیاتا ن مووصولبهاالما اتومفاه هباگذرازاالمانتزااکنیا

التدرباار مفهاو اادال ،کازمشایکاییاسا راادالنهاس ادرف  فهس زغ زاادالنهوچهچ چ

ممعتبار،اادال  ازمفااهیار انب ا ادرم»هاس وبهگفتهپرلتان:فوبرداا یتعاریگ تردگ

  و نفتایتاری ان،ادال اص هیار دب یازد…الاالجاس یعداردامادچارابهام رفیمقام

گار  یفاه د کها در  ها و ارزش لتیگر فضیفه و دک یک. عدالت در لاس یشههتهفتایمنبعور

ههاهتانندادال یت اصطالحاتومفاهینمعنایتریدتالشاودواقعیبایازنظرو«.قرار دارند

دایه تندبهدس آییایوپویام کوجهتیدارا

ههاینبههرصاورت ک،ل…اتردیاس اتسینغایترتوانجامعیادال رام»ر نتعبی(براساسا2

«اندهیدام تعارضپی هویاص یهاگرارزشیمباد نهفیآنراتعر

مترادفباحقوقویاتد دربار مفهو ادال وجوددارداادال گاهیاختالف»و کیدل ور (بهتعب6

فاه  ین وظیتار  یقت شناخت عادالت عاال  یحقترومشرفبرآناسا ودریزواالیمتتایگاه

«.فلسفه حقوق است

مط قازادال یبهمفهومیاب دستیهرگونهتالشبرا،ینکچوا پرپینفرازوفرودومنحن (چن5

 شانداهینم ألهمی رابهحوز ا گذارد؛ون بیثترمیدرغربرابیاجتتاا

اس ایدرحوز غرب،ن بیادال اجتتاای ت (هرسنندربابچ1
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ثمعناا آنازحیمانتتام ادال وهممفاهیمانتزاا هممفاه» د:ینوینخصوصمیپرلتاندرا

ر  انتغ درگذااتهوحاالدرهتاهجواماعوهتچنایرااختالفااتارزاایآراس زکمتعددومت

آنااد یمانتاتام و ااتالادال ومفااه ردرا  درگردونهزمانبااثتغیاجتتاایهاارزش

 اس ا

ند،ادال رامشغولهیماوشوسننازادلآغازهرابا« یجتهور»هه(بهانوانمآالافالطون1

زان احاقباهمیداند،اماارسطوادلراااطاایشمیفهخاصخو ژ ووظیاروهبهی هادنهر

هدرتناسابکاب یگیوهتپاایانگار انیکویدانداارسطوادلرانهدربرابریمی تگیاق واا ل

اادال »مفهاو یربناایبردااا ارساطوزیر ابد،لذابهنظراورفتارنابرابرادال اس ابهتعبییم

انااهروندان ادمیاافا وبراسااسآننبایهبعادهارواجهاس «ارانهادال محافظه»ای«یمنف

ادال »ناساس،مفهو یازقبلتفاوتوجوددااتهباادابراهاآنن هدربک گذاا ،مگرآن تبع

یعا وطبیقب ایهایوادنابرابرکدبیدول باهبراساسآنه«الیکادال بهمفهو راد»ای«مآب 

(11قرارداردا)یینببرد،درمقابلمفهو ارسطو انافرادراازب درم

  تهرحا نمفهو تح تأثی)ر (ایاس شهسیشهدربابمفهو ادال ،دراندیخاندی(درتدوا تار0

رگرف اوم قراکاس وح درخصوصسیشهرواقیواندیحقوقینگرا

یوت ااویریپاذتاالهیارساطو،را رابارایشهبردگیانا تناند باازمیشهرواقینساناندیبد

هااساننان انیازبرابرینرواقی ازآیر گاوبهر کبااتسرونیس هکرداچنانهانباز آدمیفطر

یزانمعرفا امیاکهتاهوباهیومتع قبههتاهوبارایمتعالی ت رافتیگف وادال اجتتاا

نداهیم

ازیغاربمبحاثاادال اجتتااایاس ،بعدهادرف  فهسیاس شهوف  فهسیراند (درتدوا س10

ییدندمبناا وااهیاس جداادوفالسفهسی[ومآلواقلواراد الهی]قانونالهلوگوسمبحث

افرادازقرنهفدهمبهبعاددریع طبیوبرابریع شهقانونوحقوقطبیابند؛واند آنبیبرایاق 

اادال قاانونموضاواهکرامحایعا قاانونطبکاف وجانالیرواجیاس مف  فهس قالبمفاه

 دان  ا

ههادگفا یان،با ژ درمغربزمیبهویشهدربابمفهو ادال اجتتااینهاند ش لپ تک(درت11

ندونهتا یاافتاهاسا وایلوتاداو  اتکمهاممعاصارتار تبب اکبادومیخواهادال خیتار

(11«ا) م ال سوس»و« م برال ل»انداز:ابارت

اناداعثروتنتجگرفتهوساننراناد یحولمحورتوزیدوم عقدرتویتبحولمحورتوزکمنیاول

یخاصیاناختوان انیاناختومعرف یاس سیهاهاوف  فهشهی م(ازاند برال نهت نن  )ل
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باودو«قادرت»،یراساهدمؤحت اهدانقطاه ردنقدرتمط قهانجامهتاًبهمشروطیهنهاهآغازاد

(11آمدا)یبهاتارم«عاادالنهقدرتیتوز»مهمادال نزداوااخصه

نش  ا تمبهبار لقرنبیهدرقرننوزدهمآغازادودراواهبود« م ال سوس»نهت دو ،نهت 

 وک ا ومال ازثاروتوااارافیوقدرتنااا«ثروت»شترمعطوفبه  مب ال سوسییجوادال 

ادایمح وبم«عثروتیتوز»نزداویمهمادال اجتتاأااخصهبودوی طبقات تبع

آنتقادسیااتردوبارایمییروبنایراامر«ادال »اگرچهی ه ممار ال نساننهت سوسیبد

 امراتاابع ال هسوسکانیلا ا،باهدلی ا تن م ال سوسازیونراقا لنبودوحت موردنظراخالق

ههایالوصفدان تهوندان تهدرخدم ادال بودابطورن ،معیگریند،مهیمیاخالقیهاارزش

ردنداهیمعرفیدادگر مراخاد  ال تبدردفاعازآن،سوسکنمیبعدهامشتاقانوهوادارانا

شاهیخاندیدرسراسارتااریهازمباحثمربوطبهادال اجتتااکچنانینیرتار نسین،ای(بنابرا12 

افاراد،یبهرغامااباه دراساتعدادهایدرثروت،قدرتواأناجتتااید،نابرابریآیبرمیاس س

گار،یدهاداباهاباارتدیلماک بحثادال راتشیموضوعاص هاآنیافنیهایننابرابریدفاعازا

د اسا اازنظاریامطرحگردیاجتتاایهدرسطحنهادهاهاس یام ألهیاس ادال درف  فهس

هبارطباقهااادالنهاس یت اوداتصتیوجوماادالنهج  یهایر گم ،ادال درتصتیحقوق

ش نپا بالفاص هم ألهاادالناهباودنخاودقاوانیاس قانونگرفتهاد باادااماازنظرفالسفهس

دادریاآی  وچگونهبهدسا ما هقانوناادالنهچهناس یاودایهمطرحمهیداپرسشیآیم

ن،ازیاناهابناابرایجامعهاادالنهاس یکیهاانهادهاوساختتانیهآهد دپرسیترباع وسیسطح

اهاآناس نهصف افرادوااتالیاجتتاایادال صف نهادهایاس دگا ف  فهسید

منت فیهاارصهدرههاس یارزایمفهوم،ادال مفهو ناد،  (درنت جهباتوجهبهآنچهتب13

حدرتفکارساطنیبااالترردادر اگیرادربرمایمنت فیهاجنبهاودوخودیبررسدیبایاجتتاا

اازسااخ گرجدایدیکازیعیتوزادال وییاجراادال حوز رادردوادال توانیمغرب،یامروز

یان امدرسطحخرد،روابطنیاادان  ناظرمنت فیاجتتااروابطبهراادال توانیمگریدجه 

ویاقتصااد،یاجتتاامنت فیهاطه حازکیدرهرضتنادراس ک تفکقابلگریدیکازهالنو

هههردحیتصرتوانیممجتوع،درحالهربهاپرداخ مفهو نیایابیمصداقبهتوانیمز نیاس س

یعنی،جامعهاب هتمنابعاادالنهعیتوزیچگونگ»بهشهغربیدراندیاجتتااادال وجهنیترمهم

(11ا«)اس ناظر  آ حوثروت،قدرت

 

  ها سازمانمطالعه عدالت در  ●
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یاافتگیجازءجدانشادنیزنادگیماسا امااقبالازتولادودررحامماادرتوساطسازمانوسازمان

یهااساازمان،درمی گشاایما،دریکسازمانپزاکیچشمبهجهانمیاویممراقب ییهاسازمان

یهااساازمانوهتزماانباامیااویموبهموقعدریکسازمانمشغولهارم ن بیممتعددآموزش

دریکسازمانبامراسمخاصتش  عوتادف نصاحنهنتاایشتاًینهامتعددرابطهوسرهارداریمو

یادرهاسازمان(بنابراینافرادب شتراتراانرادر6()11،ص1360ات،کا)اسم هنیمجهانیراترک

دردن اایهااساازمانواینموضوعنشاندهناد اهت ا جایگاا هنندیمسپریهاسازمانرابطهبا

چهتحق قاتومطالعاتیصورتپذیرفتهاسا ؟اادال هاسازمانهنونیاس اامادرموردادال در

مدیری ،روانشناسیهاربردیورفتارسازمانیموردتحق قیهاراتهسازمانیبهطورگ ترد ایدر

هاهفراینادهایانادداد شانتحق قاتن6ومطالعهقرارگرفتهاس ا)ادال سازمانی،ماهنامهتدب ر(

متکناس باورها،هاسازمانوچطوربرخوردباافراددرهنندیمادال نقشمهتیرادرسازمانایفا

قراردهدارفتاراادالنهازسویسازمانبااهارهناانر تأثورفتارهارهنانراتح هانگرشاح اسات،

ااوداازساویمایهاآنن ب بهسازمانورفتاراهروندیفرانقشهاآنمنجربهتعهدباالتراتوماً

یاسطوحپای نیهنندیمدیگرافرادیههاح اسبیادالتیهنند،بهاحتتالب شتریسازمانرارها

وحتیمتکناس اروعبهرفتارهایناهنجارمآالانتقاا دهندیمازتعهدسازمانیراازخودنشان

؛وچطورهنندیمرایندرکاینکهچگونهافراددرموردادال درسازمانشانقتاوتجوییهنندابناب

بارایدرکرفتاارخصوصااً،ازمباحثاساسیدهندیمبهادال یابیادالتیدرکاد پاسخهاآن

(6سازمانیاس ا)

فتاارساازمانباارمنصافانهباودنر اغیاراادراکافرادازمنصفانهیدوتنازمحققان،ادال سازمان

وتارکییه،جابجاا رمنصفانهسازمانتوسطافراد،بااثهاهشروح آنهامیداننداادراکبرخوردغ

 . گرددیمباسازمانیتقابلورودررو یدرمواردیاغلوحت

 افراددریورضاهاسازمانات کردیاثربنشی،برای،معتقداس ههادراکادال سازمانن برگیگر

نمهم،هتهتالشوهواشخودرابهیددرجه تحققایاس وسازمانبایاساسیسازمانضرورت

 (12:1011)گرینبرگ، (گ ردا2هار)

ویشتعهادهارهنانباهساازمان،اباداعوناوآوریران،موجابافازایتوسطمادی ادال سازمانیراا

وجامعهراازمنفع اودیمسازمانیوزر  وپ  موجبموفقیماندگاریآناندرسازمانودرنها

ادینتایمسازمانوتالشهارهنانبهر مند

رآنبر وتأثیوادال سازمانینهتعهدسازمان قاتصورتگرفتهدرزم جتحقینباتوجهبهنتایبنابرا

هارهنانباهساازمان،دریودلب تگی ،تع ق،واب تگیسازمانواح اسرضایوبهر وریاثربنش
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یتعهدساازمانیهاامؤلفاهبریادال سازمانیهامؤلفهزانرابطه نپژوهشتالشخواهدادتامیا

گااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارددایبررسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

نیاآناسا وتوجاهباهایهان انیهسازمان،سرماینسرمایوارزاتندترنیترمهمنکهیباتوجهبها

توسعهتعهددرهارهناان،یردارد،تالشبرا تأثهاسازمانیاب اهامیهگرانبهابررونداک  یسرما

واهدافساازمانهاارزشدبهآنتوجهدااتهباانداافرادمتعهدتر،بهیرانبایاس ههمدیامرمهت

افتنیاخواهنادهاردوهتتارباهتارکساازمانوینایبندترندوفعاالنهتردرسازماننقاشآفریپا

 (2()1010ا)بارنوگرینبرگ،هنندیم داقدایجدیاغ یهافرص 

دریر لافرادبهدرگیسازمانوتتایهاارزشرشیراموجبپذیتعهدسازمانو همکارانش  پورتر 

یهااارزشرشی وپاذ الباهاداماهفعالیاز ،تتا اانگ یارها وآنرابامعهنندیمفیسازمانتعر

(راولزادال رامهمتریناااخصساالمتی2()1012ا)پورترواست رس،هنندیمسازمانانداز گ ری

قاتمرباوطباه زبرآناس ههتحق ننبرگیگر(2()161:1011ا)راولز،داندیماجتتاایمؤس ات

(2()22:1011-0؛)گرینبرگ،هندیمن  سازمانراتبیرفتاریامدها ازپیار ،ب یادال سازمان

ساازمان،دریهااپاداشعمنابعویتوزیهاو  ارانویرفتار،گفتارومنشمدناادالنهبودنیبنابرا

سازمانمؤثرخواهدبوداانصیدرسازمان،ارزیابیخاودرایوتعهدهارهنانبهاهدافمتعالیبندیپا

هارفرماایخاودباأ اهیمقاهاافیاسا یاخ ر،بااشیهاآورد ازاینکهآیاپاداشسازمانبرایجبران

ادهدیمسایرهارفرماهاصورت

ٔ اهیمقااینفراگردتطب قیههمبتنیبرهنجاربرابریاس بهتتا هشورهاقابلتعتا ماسا اافرادباه

خودباسایرافرادیههازنظرسطحتحص ل،جن   ،تجربه،نوعهاروغ ار وضاع  متشاابهیدارناد،

 ادیآیمنوعرابطهبوجودههبرایناساسسهدهندیمتتایلنشان

یک ان)ازنظرنوعهاروااا(بااند؛ولینرخپرداخ سااتیآنهامتفاوتٔنه ش پ:اگردونفردارایبرابری

دیگریمشابهباادگفتاهٔآورد بااددرصورتیههن ب دریافتیبهآورد یکی،بان ب دریافتیبه

اانصافراای اد اس اافرادیههبهبرابریااتقاددارند،آنهاراح ااسن اب باهبراباریاودیم

انامندیم

باهضرورتاًن ب دریافتیبهآورد اس ؛نابرابریٔ هیمقاازآنجاههبرابری،مبتنیبرنابرابری منفی:  

باهوجاودنتیآیادااگرافازایشدرآماداانصداردیمادل لآنکهه یپااداشب شاتریدریافا 

ب شترویباادهنوزحسبرابریوجودخواهدداا اباههارحاالاگاراانصٔآورد دیگرحاصل،

اااودیمموردمقای ه)دیگری(درآمدب شتریرابرایآورد مشابهدااتهباادنابرابریمنفیادراک

انامندیمسناوتتندافرادیراههازایننابرابریمنفیناراح ن  تند،
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درصورتیههن ب دریافتیبهآورد ه یب شازهتکارمشابهاشبااد،اح ااسنابرابری مثبت:  

ذیحاقااوندیماافرادیهاهازایانناابرابریمآبا خشانوددهدیمنابرابریمآب بهویدس 

انامندیم

برابریبرایمدیراندوچ زاس :ٔهینظر:مزایایات یمزایای نظریه نابرابری  

(هارمنداننابرابریمنفیراهتترتحتلمیهنندتانابرابریمآب راا1

(11گوناگونهاهشدادا)یهارا ازتوانیم(نابرابریرا2

زیارابرتوزیاعاادالناه؛ اناد  دهینامگسترش عدالت  ٔهینظربرابری را،  ٔهینظربرخی صاحب نظران  

،برایدس یابیبهسطحباالییازانگ زشتترهزداردانظریهبرابریتاه ادهاان اندرآمددرم ان

ااگرافاراداح ااسهنندیممیهندههافرادهتوار خودرادرمتنجامعهودرمقای هبادیگرانارزیابی

برقرارسازندا،تاادال رادرم انخودااناوندیماادالنهبرخورداد اس برانگ نتههاآنهنندبا

،بااهننادیم))اح اسبیادالتی((ازرا هایموق استفاد ٔبرخوردبام ئ هازاینرومدیرانیههبرای

برابریدررفتارونگرشهارهنانبااثایجادق ترؤهینظراگ ترشنقشاوندیممشکالتجدیمواجه

هارهناانازبرخودهاایمنصافانهپژوهشیبهنا ادال سازمانیاداادال درسازمانب اانگرادراک

(11درهاراس ا)

امیپردازیمههخودبهاناساییسهجزءمتفاوتادال درسازمان

 
 

اهمیت رعایت عدالت

ٔفاه وظبهمنظورانجا اودیمب شتراتران اندرنهادهایاجتتااینظ ر:مدرسهوه بوهارصرف

اثربنشدرنهادهایاجتتاایتع قوهتکاریدرروابطم انفردیبایدانجا اودوهراتویازنهاد

مع نیراازنظرزمان،تالشوتحتلفشارسنگ نبپردازدادرازایآننهادهایاجتتااایباهٔنهیدهزیبا

اقتصاادی،ٔساتهدراباهدوهااآنافرادمزایایگوناگونیارا همیدهندههپژوهشاگرانباهطاوره ای

اهنندیماح اسی/اجتتاایطبقهبندی

 ادال توزیعی

ادال مراود ای ادال رویهای  
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:مزایاییاس ههبارفا مادیآساایشوساطحزنادگیافارادابزاریمزایاییااقتصادی( مزایای1

ااندین ببهاکلپولدرآورداوبهصورتتوانیمارتباطداردواینگونهمزایارابهسهول 

:بهجایگا فردوهوی اودرگرو برمیگرددوگااهیآنرامزایاای( مزایای احساسی یااجتماعی6

،زیراب انگروجههوااتبارفردوارزشویدرباف یکگرو اجتتاایاس انامندیمنتادین

ارتباطنزدیکیباهمدارنداههچگونگیتوزیعمزایای اقتصادی واجتماعی دو این البتهبایدگف هه

این

(11سازماناهت  زیادیداردا)مزایابرایافراد

 

 عدالت توزیعی -1

اباههاسا پاداشصمنابعو عوتنصی ادال درتوزیزانراا انگرادراکافرادازم بیعیادال توز

(2،دالل داردا)دانندیمراباات کردمرتبطهاپاداشههافرادیگر،حدیاند ب



ااادال تاوزیعیادراکمنصافانههننادیمرایمآال:دردادگا ،افرادرایمط وبونامط وبدریاف ب

ران زمناطبقرارمیدهدابهطوره یافرادمنصافانهباودننتاایجراباتوجاهباهیاکهایرأبودنابن

 ندل ال؛ههدرافرادهت شاهبریاکمبناان  ا ابههتادهندیماستانداردمرجعموردارزیابیقرار

رامیتوانددربرابرنتایجحاصلازقواادمع نتنص صموردقتاوتقرارداردابهم ژ سههاص تنص،

 قااد درادال توزیعیموردتوجهاس :

اهنندیمهراتوگرو اجتتااینت حجهیک انیرادریاف (مساوات:1

اهندیمن ازمندترینفرد،ب شترینم زانجبرانرادریاف نیاز:  (2

ارد گیمهریکازافرادصورتیهاآورد جبراناادالنهمبتنیبرسهمیاعدالت وانصاف:  (3



اولویت قاعده عدالت  

گرچهقوان نمتنوایبرایتوزیعوجودداردولایدرچاارچوباادال ساازمانی،قااد اادال وانصااف

(11ب شترینتوجهرابهخودمعطوفدااتهاس ا)

ادال رویهای،ادال توزیعیران زموردبرسایقراردادناداآناانٔنه زمالبتههنگامیههپژوهشگراندر

یهارهاااغ بادال توزیعیراباسنجشم زانادولازقاااد اادال ،ات  اتیهارد بودنادادرواقع

اادال تاوزیعیدرنظارگرفتاهٔهیآاکارنظرٔتوسعهادال رویهایگاهیبهانوانٔنه زمنن ت ندر

اادیم
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ادال توزیعیبرجنبههایاقتصادییااابزاریاادالناهباودننتاایجٔدربار ب  اریازتعاریفارا هاد 

تأه دداردا

افارادن اب باهرتباهیهااواهنشارزیابیات کردصورتپذیرفته،ٔدربار برایمآال:درپژوهشیهه

،بهانوانتعریفات  اتیازاادال تاوزیعیباههااررفتاهحقوقشانیشبندیرستییان ب بهافزا

(11اس ا)

موردبحاثقارارداد دهندیمصراانجا  ههاتلتنصیدگا افرادیراازدیعیادال توزلوندال

درنظاریبراباریران ب باهتئاوری،نگرشفعاالنهترلوندال نرومدلقتاوتاادالنهیاس اازا

افرادبهآنچهبااخاودباهیعنیارد گیم،اصلمبادلهمدنظرقراریعیادربحثازادال توزرد گیم

انگرناادیماا،اناادهاارد افاا یدرقبااالآنچااهدریبااهمنزلااهمبادلااهااناادآورد سااازمانوجامعااه

(Lambert،2:2003درحال)افراددرموردانصاف،یهاقتاوتههبراساسقتاوتاادالنهلوندال،ی

نیادرایزنقاشمهتا از،ن وقااد نی  ،ب کهقااد برابر قااد ادال وانصافنیفقطبرمبنا

(2ا)هندیمفایاهاقتاوت

خطان  ا ،ولیذاتااًاقتصاادی((یهااص تنصافرادبهیهاواهنشبرخوردباادال توزیعیبهانوان))

ههنتایجمیتوانداقتصاادیدارندیمگرانادال توزیعی،آاکاراب انب قو محدوداس ادرواقعپژوهش

یااح اسی/اجتتاایباادادرسازمانهاهممنافعهتتربراساسارزشاقتصادیتوزیعمایااودب که

مهمدریافا ،هاهاگرباهٔمطالعهایکیازپژوهشگراندریکرد گیمب شترارزشنتادینمالکقرار

ابههت نترت بپژوهشهنندیمهارهناندفترهارمتناسببااأنآنانداد نشوداح اسبیادالتی

دیگرینشاندادههبرخیافرادبهطورفعال،پار ایازمزایایاح اسی/اجتتااای،نظ اردااوتباه

 فردووجههوااتبارویدرگرو هااریااینرخدادب انگرجایگاهنندیماجتتاای،راتوزیعیها  فعال

(10ا)باادیمن ز



 یه ایعدالت رو -6

دصارفباره زازتا نهاسازمان،مطالعهادال دریاجتتاایقاتدرروانشناس رتحق  باتوجهبهتغ 

ااودیماصراموجاب نتنصایاهاهاییندهایفرادبره (بهتایعیصپاداش)ادال توز جتنصینتا

عینتوز  تعیهبراهیندیاد ازفراکادال دریعنییهایرداادال روهر  (،تغیهای)ادال رو

ههایارمنادهناس کامتیهآهردهرامطرحسؤالنیاتوانیمنجایاودادرایاستفاد مهاپاداش

باتوجاهند؟کنیادالتیابییاح اسنابرابراصالًند،هیاف میرادریتترهگرانپاداشین ب بهد

ارمندهددو نهافرضم هنیممآالروانیکنموضوعرابایپاسخمآب اس اایهایبهادال رو
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هاآنازیکیوجوددارند،امابهی اغ  اروم ئولهیکانجا ی انبرایکی تگی واا باصالح

یپرداخ سازماناواملقاانونیهایمشوخطهااس  سااودیمپرداخ یگریشترازد بیمقدار

اسا  ارمنادازسهندویر رادربردارداا وغیارهف  ار،اهراهتچونطولزمانیادیارز ب 

ازدویکیناس کناواملمتیدارنداباتوجهبهای انیکیهافرص اندوآگا هامالً هپرداخ ار

ناداگارهناس اح اسکگرمتیارمنددهنحالیند،بااهاف یدریشتر مقداربیگریارمندازده

اس جبران هسه  ،چرا نپرداخ نااادالنهنی شبهاوپرداخ اد اس ،اماایتترازتتاهچه

ارگرفتاههابهیقوبدونتعصبوغرضورز دقیاو  اس بازبود وبها سیکخدماتسازمان

(6اد اس ا)

اگارباهی؛حتاودیم تهیاادالنهنگراحتتاالًهاادالنهینرویایر ارگهازبهینپرداخ ناایبنابرا

دمآبا باهباالدساتانویاناانباادهاره،یهایااادال روکشدرینباادابااافازای پای  نظرخ

یتیاظهارنارضاایانصیامدها پگریعاتود ،ترفهاپرداخ ازهاآناگری؛حتنگرندیمسازمانشان

(6نندا)ه



 خا ، سازمان وسرپرست یامدهایپنسبت به  یواحساس ینگرش یها واکنش

ینا شب پایهایااادال رویتوساطالگوهاااتدتاًن ب بهسازمانیواح اسینگرایهاواهنش

اهشتعاارضهاوباریبرتعهدساازمانیهایادال روی راثرمآب قو ندوت مآاللیابراانداد 

ویهایاناادال رو رابایتارینرواباطقاو قاتهتچن اتحقاندهرد ین شب درونسازمانهاراپ

رایاناختیهاواهنشیهایاادال رواندداد نشانهانگرشویعی هباادال توزیدرمقاهانگرش

تاتشاان رانوتصتین ب باهمادینگرایهاواهنشهبرهرد اس هین شب ن ب بهسازمانپ

یهایاتااادال رویشترباادال تعام  آالفرضاد اس ااتتادبهسرپرس بمیمؤثراس ابرا

 (6مرتبطاس ا)

دارندوواهنشافرادینقشمهتهاان ان،ادراهاتیهبرابریزمانندنظر نیهایدربحثازادال رو

راازیاداردازیب اتگ،هااآنی واقع ،نهماههاهیروادراهشانازیبهچگونگهاهیروجامعهن ب به

 ، ا،ب کهبراسااسادراکخاودازواقعهنندینتاترفتار براساسواقعهاان ان،ینظررواناناخت

(2ا)دهندیمواهنشنشان

 )نفع خود(   یالف. مدل ابزارارا هاد اس ایهایمطالعهادال رویدوچارچوببرایبهطوره 

(2)(.ی)ارزش گروه یب. مدل رابطه ا
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مشااره یجتعایهاا  افعالجهوتاا مادتدرینتااینمدل،افرادبرایبراساسا - یمدل ابزار

(2زتوجهدارندا) نیآتی،ب کهآناندرات کردخودبهدادوستدهاهنندینت

ه ابمناافعیباراید اابازارمفیاجتتااایهااگارو ،یبراساسمدلرابطاها - یمدل رابطه ا

بهافرادحسقدرومنزلا وقادرتبدهناد؛درتوانندیمهاگرو مآالیابرااندیاح اسویاجتتاا

امطابقمدلهنندیمگرانیخودبادیبهبودروابطاجتتاایصرفتالشبرایادیزیجهافرادانرژ نت

ازم ئوالنآن(ن ب بهافارادیکیادس همیازاحترا گرو )یههحاهیتاحدهاهیرو،یرابطها

ران ب بهساههاهیروههافرادهندیمن نمع هتچنیمدلرابطهاااوندیمیابیبااد،اادالنهارز

ازاالقاهی(حااه2(،یطرفای(ازتعصببهدوربااند)با1:دهندیمقراریابیرموردارزیمشنصهز

افرادوجههوااتباارباهارمغاانی(برا3(،یرخواه )خرند بهاال قومنافعافرادبااندا مگ تصت

(2ااتبار(ا)ییآورند)اناسا



 یا تعاملی یعدالت مراوده ا -3

د یانپدیاااهنندیماستنباطاودیمهاآنبایههدرروابطمتقابلانصیافرادادال راازبرخورد

1015درسال اسومواگیبایهانا ،توسطدوپژوهشگربه«/تعام ییادال مراود ا»تح انوان

وی برخاورددررواباطمتقابالانصا اف ناساسافرادن اب باههیموردتوجهقرارگرف ابرا

Bobocel2 )،1001 :11 ا)اندح اسیر مگ فراگردتصتیساختاریهاجنبهن هتچن

یهاواهنشننوعادال مرتبطبای،ااودیمن   تعیریتوسطرفتارمدیهادال تعام کنیبهخاطرا

ههاینزماانیگرسرپرس اس ابنابرایابهابارتدی یرین ب بهمدیورفتاری،اح اسیاناخت

ینهارمندواهنشمنفایادایبهاحتتالزهندیم/مراود ای((یتعام یادالتیاح اس))بیارمنده

ارمنادازسرپرسا هههاااودیمین شب نروپیاازادهدیمسازماننشانیبهسرپرستشبهجا

ن ب بهسرپرس تاسازمانیتترهارمندتعهدهباادویلناراضهسازماندریتشبهجا م تق

ازیتاهن ب بهسرپرس اس وق ات اتدتاًیویمنفیهانگرشن نداهتچنهدرخوداح اس

،یوادال تعاام یهای،رویعیادال توز. به نظر مورمن گرددیبهسازمانبرمیمنفیهاشنگرنیا

باهیاادال ساازمانیانداباهنظارویازادال سازمانیزیمتتایهاجنبههتب تهاس وهرهدا 

(6اودا)یفمیتعریوتعام یهای،رویعیصورتمجتوعادال توز

 

 بر درک عدالت مؤثرعوامل 
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یساازمانیهااهیروند،)ب(هیاف میهانصازسازماندرهییامدها پ)الف(ر تأثدرکادال تح 

(6نند ،قرارداردا)هکاتادرا  تعامالت(و)ج(خصوص فه هاوهی)رو



یسازمانی،رفتاراهروندیمطالعهاد ادال سازمانیهایهتب تگنیشتر ازبیکیرفتاراهروندی:

اس ا

             اجزایرفتاراهروندی

نیا  ،اماابااا ارمندنهیرستیهجزءالزاماتاغ هاس یار ،رفتاراختیسازمانیرفتاراهروند

اد ،کدریوتعام یهایهادال روهافرضاد اس دهدیمشیسازمانراافزامؤثرردکحالات 

(6ه تندا)یسازمانیرفتاراهروندیاص یهاهنند ین شب پ

 

 نتیجه گیری

اراایا اادال درهنادیما،ادال سازمانین زنقشب شاتریایفااهاسازمانامروز باگ ترشنقش

ن ب بهایانموضاوعتوانندینتتاه داد اس ،بهطوریکهدیگرمدیرانهاسازمانتتامیمکاتبو

مدنظرقراردهنداآثاارمنفایذهارااد هاسازمانبیتفاوتبااندوبایدبهانوانجزءالن فکدر

هندیمناایازبیادالتیب انگرضرورتواهت  راای ادال اس اآنچهسازمانراب شترتتع ف

 (12ا)باادینتدیربیادالتیتوزیعیاس وآنهمچ زیجزبیادالتیازجانبم

واد ارضایآنن ازاودیمدامنهادال بهانداز ایگ ترد اس ههازآنبهانوانن ازاساسییاد

ادینتایمسازمانرادرجه ن لبهاهدافخودبامشکلمواجه

مباحثذهراد درموضوعادال چهازمنظردینویاازمنظروبعدسازمانیهردوبهضارورتواسااس

آنااار دارندوسعیاینمقالهونوی ند آنن زدراینخصوصبود اس ا

 ام رسانیمانیبهپایمطالبراباتوجهبهسننانارزاتندرهبراسالم 

نوهتهموجودات ،آستانوزمگرددیمبرمحورآنینظا ه تهتتا هاس یهتانقانون«ادل» 

باادال برپاه تندا

فضیلت 
شهروندی

روحیه 
مردانگی

ازخود
گذاتگی

وظ فه
اناسی

ادب
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نباه وزمهاآستان;بالادلقام ال تاواتواالرض:»دیفرمایمهوآله( اهللا یر )ص هامبرا پ

«برپااس ا«ادل»واسطه

جایخودباااد،پاسهرگوناهبهتعب ردیگر،)ادل(بهمعنایواقعیه تهآناس هههرچ زیدر

(11انحراف،افراط،تفریط،تجاوزبهحقوقدیگرانوااابرخالفاصلادلاس ا)

خداوندمتعالدرآیاتمتعددیبرراای ایناصلتاه ددارد:

مّرکمّرلّلعَ اکعِظلییرِوَال بَغ ک ءِوَال تیناَنِال فّلحّرشّلین هَیوَیال قلر بَیذِیتّل یأ میرلبِال عَدّرلِوَاال ِحّر َانِوَإِیإِناال اهَ» 

روظ مکوازفحشاءومندهدیمانیک(خداوندبهادلواح انوبنششبهنزد00)نحل،;رلونهتّلذّل

دایراوهدمتذیاادهدیم،خداوندبهاتااندرزهندیمیوستمنه
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