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Abstract 

The aim of this study is to identify driving forces for the furtherance of social justice as one 
of the pillars of the second step of the Islamic Revolution. The concept of justice has long 
been regarded as one of the most transcendent concepts of human life. The futures study as 
a science and art of shaping a desirable future and its tools can play a role in the realization 
of this importance. In this regard, by studying the issue of justice in the Second Step 
Statement and reviewing the background of research on social justice and focus group 
formation, 14 factors have been identified as the most important factors in the realization of 
social justice. Structural analysis of factors was performed using the MicMac software and 
the effective and indirect factors were identified and ranked directly and indirectly and the 
most important ones were presented as key driving force. The results show that factors such 
as laws, regulations, claims, religious beliefs, social partnerships, media, public oversight 
and official oversight are key driving forces that have the least impact and most impact on 
the social justice system in Second step statement of revolution, they have been identified. 
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       به عنوان یکی از محورهای اجتماعی های تحقق عدالت پیشران

 بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ایران

 محمد یوسفی خرایم

 ، ایران، قزوین(ره)دانشگاه امام خمینی پژوهی، دانشجوی دکتری آینده

 (22/12/1991: ؛ تاریخ پذیرش29/11/1991: تاریخ دریافت) 

 چکیده

ترری    وم عدالت به عنوان یکی از متعالیمفه. استهای تحقق عدالت اجتماعی در گام دوم انقالب شناسایی پیشران حاضر هدف پژوهش
  ،دادن بره آینرده مومروب    به عنروان عمرم و هنرر شرک     ، و ابزارهای آن پژوهیآینده. بوده استمفاهیم زندگی بشری از دیرباز مورد توجه 

 هرا پس از بررسی موضوع عدالت در بیانیره گرام دوم و مررور پیشرینه پرژوهش      ،در ای  راستا .کنند توانند در تحقق ای  مهم نقش ایفا می
 هشدثر در تحقق عدالت اجتماعی شناسایی ؤتری  عوام  مبه عنوان مهم عام  11تحقق عدالت اجتماعی و تشکی  گروه متمرکز،  بارهدر

مسرتقیم  أثیرپذیر به صورت مستقیم و غیرعوام  اثرگذار و ت .ندشد ساختاری تحمی یادشده  مک عوام  افزار میک نرم کارگیری بهبا . است
گرری،  عوام  قوانی  و مقررات، موالبه در نتیجه،. اند شدههای کمیدی ارایه ها به عنوان پیشران تری  آن و مهم شده،بندی شناسایی و رتبه

های کمیدی که کمترری  اثرپرذیری و   به عنوان پیشران باور دینی، همکاری و مشارکت اجتماعی، رسانه، نظارت همگانی و نظارت رسمی
 .شدندارند، شناسایی را در سیستم تحقق عدالت اجتماعی در گام دوم انقالب را د بیشتری  اثرگذاری

 .اجتماعی  پژوهی، بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ایران، پیشران، عدالت آینده :واژگان کلیدی

 

 

 

                                                           

 رایانامه نویسنده :musefi.kh@gmail.com 



 592                        های تحقق عدالت اجتماعی به عنوان یکی از محورهای بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ایران پیشران

 

 مقدمه

عدالت »نظیر های انسانی  ها و ارزش آرمان تحقق در مکاتب توحیدیفلسفه وجودی حکومت 

ابزار و فرصتی برای نیل بلکه  ،در این بینش حکومت به خودی خود ارزش نیست .است «اجتماعی

در بیانیه گام دوم رهبر  بنابراین، .است اهداف متعالی انسانی و اسالمیعدالت اجتماعی و سایر به 

ها  تیطور دائم باید برای رفع محروم های مسئوالن به دل در جمهوری اسالمی» :فرمایندانقالب می

، شهید راه (ع)امیرمؤمنان علی ،همچنین. «دهای عمیق طبقاتی بشدّت بیمناک باشبتپد و از شکاف

ارزشی را از فرمانروایی بر شما بیشتر دوست  کهنه کفش بی»که  فرمودندعدالت، به ابن عباس 

موضوع عدالت در حکمرانی  . «حکومت حقی را زنده و باطلی را سرکوب کنم بادارم، مگر اینکه 

 تا جایی که رهبر ،باشدحقق آن میها در گرو تکه مشروعیت حکومت استبه قدری بااهمیت 

و  ستها چرکین کشورها و نظام  و اخالقی و سیاسی، توده فساد اقتصادیفرمایند؛  معظم انقالب می

؛ و این ها است ت آنیزننده به مشروع ویرانگر و ضربه  ها عارض شود، زلزله حکومت  اگر در بدنه

های مرسوم و  تیی فراتر از مشروعیتجمهوری اسالمی که نیازمند مشروع مانندبرای نظامی 

ایشان در ادامه  .ها است تر از دیگر نظام تر و بنیانی ت اجتماعی است، بسیار جدّییتر از مقبول ییمبنا

مات حکومت جمهوری مقا  ت همهیهمه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروع: فرمایندمی

  .اسالمی است

 ایران، ظهور انقالب اسالمیدر پی آن دوران رژیم ستمشاهی و  علل قیام مردم ایران دریکی از 

 ناپذیراز اهداف انکار« برقراری عدالت اجتماعی» ،بنابراین. عدالتی در آن دوران بود بی رواج

های  اجتماعی به عنوان یکی از شاخصعدالت بوده و انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی 

های پس از انقالب سعی داشتند تا آن را  و دولت باشد میمطرح  (ره)عدالت در اندیشه امام خمینی

 شایسته اتبا وجود اقدام .(2 ، ص931  اردستانی،  یشبخشا و جوزانی ییرضا) دکناجرایی 
                                                           

 99البالغه، خطبه نهج.  

 31/  /   تاریخ ،خطاب به ملت ایران« گام دوم انقالب»بیانیه مقام معظم رهبری، .  

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1048
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پیروزی انقالب،  تحقق عدالت، هنوز با گذشت در حدود چهل سال از زمینهصورت گرفته در 

به طوری که رهبر معظم انقالب در . عدالت از جایگاه مورد انتظارآن در نظام اسالمی فاصله دارد

ار دهه، با هیچ عدالتی در این چه کید بر این امر که دستاوردهای مبارزه با بیأبیانیه گام دوم ضمن ت

نیست و انقالب اسالمی کفه عدالت را در تقسیم امکانات عمومی  پذیر دیگر گذشته مقایسه  دوره

از کارکرد عدالت در کشور به دلیل آنکه این ارزش واال باید : فرمایندمی ،کشور سنگین کرده است

   .اند هکردرضایتی همتا بر تارک نظام جمهوری اسالمی باشد و هنوز نیست، ابراز نا گوهر بی

فاصله عمیق میان عدالتخواهی در ، گرچه ساختار حکومت در قانون اساسی بر عدالت بنا شده

بیانیه گام دوم  موجب شده که این موضوع در عرصه سخن و برقراری عدالت در عرصه عمل

 که ایشانبه نحوی . گیردسوی رهبر انقالب مورد توجه قرار به طور ویژه از  انقالب اسالمی نیز

 به موضوع راآن محور چهارم عالوه بر اشارات متعدد به موضوع عدالت در سراسر بیانیه گام دوم، 

دالت و مبارزه با فساد الزم و ملزوم ع» :فرماینده و میداداختصاص عدالت و مبارزه با فساد 

حکومت خود ترین حکومت تاریخ یعنی  ی در عَلَویمال و مقام و ریاست، حت  وسوسه. ندیکدیگر

کسانی را لغزاند، پس خطر بُروز این تهدید در جمهوری اسالمی هم که ( ع)المؤمنین  حضرت امیر

دادند، هرگز بعید نبوده و نیست؛  زیستی می زهد انقالبی و ساده  روزی مدیران و مسئوالنش مسابقه

گانه حضور  ی سهکند دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوا و این ایجاب می

  .«های حکومتی ویژه درون دستگاه همعنای واقعی با فساد مبارزه کند، ب دائم داشته باشد و به

 ضرورت و کشور در عدالت مطلوب و یکنون تیوضع نیب موجود شکاف به توجه بابنابراین، 

شناسایی که  از آنجا ،یاسالم نظام تیمشروع حفظ یبرا یاندازچشم عنوان به عدالت تحقق

 شوند گیری راهبردی محسوب می سازی و تصمیم ها و مراکز تصمیم ها، دغدغه، اغلب دولت پیشران

وضعیت کنونی و مطلوب با توجه به شکاف موجود بین  بنابراین،. (931 زاده،  بوشهری و نظری)

                                                           

 .31/  /  ، خطاب به ملت ایران« گام دوم انقالب»بیانیه مقام معظم رهبری، .   

 31/  /  ، خطاب به ملت ایران« گام دوم انقالب»بیانیه مقام معظم رهبری، .   
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برای حفظ مشروعیت نظام  یاندازعدالت در کشور و ضرورت تحقق عدالت به عنوان چشم

به عنوان یکی از اجتماعی عدالت  پژوهی،فنون آینده کارگیری بهبا  حاضر هدر مقالاسالمی، 

 . دشو می های تحقق آن شناساییو پیشران شده،مطالعه  ،محورهای متعالی بیانیه گام دوم

 نظری مبانی

 اسالمیچشم انداز جامعه مطلوب تحقق عدالت 

جایی  ای رفتار شود که مستحق آنست و در هیعنی با هر یک از افراد جامعه به گونعدالت اجتماعی 

هر فرد بر اساس کار، امکانات فکری و ذهنی  ،به عبارت دیگر. داده شود که سزاوار آن است قرار

عدالت اجتماعی یعنی  ،همچنین. برخوردار شود متناسب آنهای  و جسمی بتواند از موقعیت

لت توزیعی نسبت به ثروت، دارایی، امتیازات و مزیتهایی که در یک جامعه کاربرد مفهوم عدا

  .(1 9، ص911  ،فرد یافشار و یبخش آقا) انباشته شده است

به آینده  یافتن پژوهی تحقق و دست نظیر آینده یبا توسعه و پیشرفت علم بشر و خلق علوم

پیشنهادی این رشته علمی آینده  فنونها و دیگر آرزو نیست و بشر قادر است با روش ،مطلوب

انسان، از منظر . پژوهی است آل مستلزم آینده تحقق جامعه ایده .خواهد بسازدور که میطخود را آن 

ها برگزیدن باید  یکی را از میان آن ،های گوناگون را تصور کند و سپس عدالت و آزادی، باید آینده

آینده، چیستی آینده و چگـونگی  هیرت جامعه دربارای خـوب و شایسته آراست و بص جامعـه

ها را به سـمتی هـدایت کـرد کـه  امکـان تحقـق آن را از طریق منجی باوری برآورد و انسان

از محورهای اساسی  تحقق عـدالت. شدآگاهانـه و بـا اراده خـود بیندیشند که آینده چه باید با

همین اساس، معتقدان به مهدویت در عصر انتظار  بر. گفتمان آرمان شـهر دینـی در اسـالم است

اجرای عدل و قسط در جامعه و مبارزه با ظلم و بیداد قدم بردارنـد و از ایـن  برایکوشند می

، 933 فیروزآبادی، ) دکننطریـق، جامعـه را بـرای ظهـور بـزرگ پرچمدار عدالت آماده 

 متناسب و جانبه همه وحدت .  :بزرگ اصل دو با اجتماعى عدالت تحقق در اسالم. (39-02 صص

 فکر طرز میدان وسعت. درو مى پیش اجتماعات، و افراد بین عمومى تضامن و تکامل . ؛ متعادل
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 و اساس که هایى ارزش سایر با محض هاى اقتصادى ارزش از آن فراتررفتن و زندگى درباره اسالم

 دایره همه در عدالت تحقق و اجتماع در تعادل و توازن ایجاد را براى آن قدرت ،است زندگى قوام

مقرر  فعالیت اصلى منبع عنوان به را عمومى عدالت و امکانات هماهنگى اسالمکند  مى انسانیت بیشتر

، 913 ، سید قطب)است  گذاشته باز کوشش و کار با یکدیگر بر تفوق براى را راه در ضمن و داشته

د و همتى باالتر از این دارد کناسالم درصدد آن است که عدالت اجتماعى کامل را محقق  .(11ص

یا تنها فشار قانونى را ضامن اجراى آن قرار دهد،  ،که در فکر یک عدالت اقتصادى محدود باشد

ه کردبلکه عدالت انسانى همگانى را وجهه همت خویش قرار داده و بر دو رکن محکم استوار 

این دو نیرو به هم . عگذارى صحیح در محیط اجتما و وجدان انسانى از درون، و قانونقلب : است

از ضعف  ،در عین حال. تترین احساس را برانگیخته اس آمیخته شده، و در وجدان انسان عمیق

اخالق در دل انسان که وجودى . نفس و احتیاجش به یک محرک خارجى غفلت نورزیده است

ان پایه اول براى بناى اجتماع اصیل و متعاون بوده و وسیله ارتباط زمین هم ،فانى و محدود دارد

اسالم پس از تهذیب نفس بشرى وثوق و اطمینان . به آسمان و نیستى به وجود و دوام مطلق است

خود را از آن دریغ نداشته و آن را نگهبان اجرا و رعایت قوانین قرار داده، اجراى بسیارى از قوانین 

 .(30، ص913 ، سید قطب) تکفالت او گذاشته اس را بر عهده

 پیشینه پژوهش

؛ وهی مقاالت مرتبط متعددی وجود داردژپ مباحث مرتبط به عدالت در حوزه آینده زمینهدر 

ایده عدل و داد را از « پژوهی مهدویت و آینده»ای با عنوان در مقاله ( 93 ) شاکری و شاهرخی

. که در جامعه موعود و به دسـت منجـی تحقـق خواهـد یافـت دندانها می های انسان جمله آرمان

که جز ، ها، وعده الهی برای مستضعفان اسـت ها و نابرابریحکومـت عـدل و داد و رفـع تبعیض

 .(3، ص 93  شاکری و شاهرخی،) آیدفراهم نمی پژوهیسازی برای ظهور از طریق آیندهبا زمینه

 کارگیری بهای فلسفی درباره تعریف عدالت و همچنین هیدگاهگیری از دبهره ،در پژوهش دیگری

ریزی شهری شش معیار نابرابری به نفع طبقه محروم، برابری، تنوع،  رویکردهای عدالت در برنامه

های  یندی در طرحادو حوزه عدالت محتوایی و فر رهای شهری منطبق ب اجتماع گفتمانی و قابلیت
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عنوان با  ای پوررستمی در مقاله ،همچنین .(933  و همکاران، یاعظم) ندشدتوسعه شهری ارایه 

دادن به آینده به هر  پژوهی هنر شکل کید بر اینکه آیندهأضمن ت« پژوهیهای علمی در آینده بایسته»

های آینده مطلوب بر  لفهؤمساوی را از مشکل دلخواه است اجرای عدالت و رشد و رفاه به طور 

ای قانع در مقالهفاضل . ( 93 پوررستمی، )است پژوهانه قابل دستیابی  شمرد که با نگاه آینده می

پژوهی را ابزار هدایت اجتماعی دانسته و  آینده« پژوهی و جامعه مطلوب اسالمی آینده»با عنوان 

بیان می دارد که اسالم نیز عالوه بر جامعة آرمانی، که نوید تحقق آن را در فرجام تاریخ داده است، 

آرمانـی، بـه اقتضای امکانات و  ههای آن جامعـ از پیروان خود انتظار دارد که با الهام از شاخص

مطلوب  ههای جامع هایی از ویژگی تکاملی حداقل یروند توانمندی اجتماعی خود، بکوشند تا در

ای آرمانی است که با قراردادن  اندازی دقیق از آینده مستلزم ترسیم چشم ، کهدکنناسالمی را محقق 

های میانی نیل به  قدور را به عنوان حلقههای م توان آینده مطلوب به عنوان هدف، می هاین آیند

 آمارتیاسن. (23، ص933  فاضل قانع،) کردظهور، طراحی و تعریف  هآماد ههای جامع ویژگی

باور دارد عدالت اجتماعی از طریق توجه به واقعیت ، خر فلسفه عدالتأپرداز مت نظریه، ( 93 )

کند عدالت تنها از  وی بیان می. عالییاست، نه از طریق نهادگرایی است شدنی مردم تعریفزندگی 

عتقد است نهادها تنها ابزاری برای دستیابی به مو ا. است یافتنی دستطریق مشارکت و گفتمان 

داند به این  طرفی باز و بسته می نه نمادی از عدالت وی معیار ارزیابی عدالت را بی ،عدالت هستند

 ،سن) که ارزیابی عدالت باید هم در جامعه هدف و هم خارج از جامعه هدف انجام گیرد امعن

گیری های مسوزان اس فاینستاین توزیع منصفانه را به برابری و تساوی در توزیع در تصمی .( 93 

سنجش عدالت اجتماعی  به منظور ،دیگر یدر پژوهش. (Fainstein, 2015) دهد عمومی ترجیح می

با نژاد در کشور   در طی سه دولت هاشمی، خاتمی و احمدی( ره)مبتنی بر اندیشه امام خمینی

قانون باید  ، تأکید شده استامکانات مندی از های کاهش فاصله طبقاتی و بهره شاخص کارگیری به

به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی و رسمی دست یابد و باید توزیع منصفانه منابع و برابر 

طبیبیان و همکاران به  .(931  ،اردستانی یشبخشا و جوزانی ییرضا) ها را تضمین کند فرصت

 .(933  ،و همکاران یبیانطب)کردند ، نیاز و استحقاق توجه ها برابر، تفاوتمعیارهایی نظیر فرصت 
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دیوید هاروی بین ماهیت عدالت اجتماعی و ماهیت فضا و ماهیت شهرنشینی ارتباط برقرار 

کننده در جامعه  یندهای اجتماعی عملاو تحقق عدالت اجتماعی را مشروط بر فر کرده است

او به منظور تحلیل اصول عدالت اجتماعی توزیع عادالنه را بر پایه سه معیار نیاز، سود  .داند می

 دستیابی به دو راهکار برای او. Harvey, 1992, pp.99-101)) کند استحقاق مطرح میهمگانی و 

 :Harvey, 1992, pp.119-120)) ه می دهدئعدالت اجتماعی در سطح منطقه ارا

 ؛دکننیازهای جمعیت هر منطقه را برآورده ( الف :توزیع درآمدد باید به طریقی باشد که . 

ی حدتخصیص منابع اضافی به ( ج ؛ای به حداکثر برسد ضرایب فزایندگی بین منطقه( ب

 .ثر واقع شودؤباشد که در رفع مشکالت خاص ناشی از محیط اجتماعی و فیزیکی م

ترین مناطق تا حد امکان  که دورنمای زندگی در محروم ،سازوکارها باید به طریقی باشد . 

  .توان به یک توزیع عادالنه دست یافت شود اگر این شرایط موجود باشد آنگاه میبهتر 

ها، شکاف توسعه، گسترش عدالت اجتماعی و  ترین عوامل جلوگیری از نابرابری یکی از مهم

 بنابراین،. (933  ،انیعباس و ییکدخدا) توزیع فضایی مناسب جمعیت در پهنه سرزمین است

ریزان  ترین اهداف برنامه خدمات عمومی شهری یکی از مهمرویکرد عدالت و انصاف در توزیع 

، به منظور شناسایی (932 ) رضایی و همکاران (.Dadashpoor et al., 2016, p.160) استشهری 

 های پژوهش، درصورت مد بر اساس داده ،ای صورت گرفت ثر بر تحقق عدالت منطقهؤعوامل م

ها و  سرزمین و بر مبنای روشبندی، بودجه بر مبنای آمایش  نظر قراردادن مالحظات نظام بودجه

گرایانه شکل  ای عدالت ریزی منطقه چنین امری، برنامه ،شود؛ در نتیجه معیارهای عادالنه توزیع می

با تحقق . یابد ای با مد نظر قراردادن تنوع قومی موجود در کشور تحقق می گیرد و عدالت منطقه می

، قانونی، توسعه (برابری اجتماعی) عاد اجتماعیگانه شامل اب قومی، آثار آن در ابعاد شش عدالت بین

 گیرد ثیر قرار میأامنیتی تحت ت -ای، حفظ آداب و رسوم محلی، و سیاسی متوازن منطقه

عدالتی در حوزه نحوه توزیع خدمات به بی ،پژوهشی دیگردر  .(932  و همکاران، رضایی سید)

 ،و ماهیت کالبدی، اجتماعی و فضایی شهر استعمومی شهری شیراز که ساختاردهنده شکل 

نیاز مناطق  خدمات شهری مورد ها واختصاص کاربری نشان داده استنتایج  ،پرداخته شده
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یافته کالنشهر شیراز جهت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و  یا کمتر توسعه ،نیافته توسعه

و  ستاوند)کند  ی فضایی و اجتماعی ضروری میاه ها در جهت کاهش نابرابری رضایتمندی آن

  .(933  همکاران،

 پژوهش  شناسی  روش

شود که در آن هر  های مختلفی تشکیل می از الیه ، یک پژوهش(2 0 )  اساس مدل پیاز ساندرزبر 

توان از بین  ابعاد یک پژوهش است که می همهاین پیاز شامل معرفی . ثر از الیه باالتر استأالیه مت

نظر را  هش موردو با توجه به آن روش پژو ه،دکرآن عناصر موارد مناسب برای پژوهش را منطبق 

پژوهی عدالت، از نظر فلسفی از  پرداخت براین اساس پژوهش حول آیندهو به آن  کردانتخاب 

ترین نظریه معرفتی برای تحقیقات حوزه مناسب ،کند که از نظر بلانتقادی تبعیت می نظریهفلسفه 

این نظریه نوعی نظریه معرفتی  .(1 1، ص931  بل،) گرددپژوهی محسوب میآینده

گرایانه گفتمان انتقادی  پساپساپوزیتیویستی و پساکوهنی است که بخشی از فرهنگ عظیم و انسان

های تر پوزیتیوسیتی را با برخی اندیشههای قدیمی گرایی انتقادی، برخی جنبه واقع. دآیبه شمار می

با پژوهش این  ،همچنین .(1 1، ص931 بل، ) آمیزدخر در هم میأفالسفه پساپوزیتیوستی مت

 .استتحلیلی  -توصیفی نیز به صورت بررسی روش و از نظرانجام گرفت  کمی و کیفی رویکرد

و  ،پرسشنامهگروه متمرکز و ، ای انهکتابخاز ترکیب مطالعات  نیاز مورد اطالعاتبرای گردآوری 

 .انجام گرفت MIC MACم افزار تجزیه و تحلیل اطالعات متنی بر روش تحلیل ساختاری و با نر

پژوهی انجام  آینده های عدالت اجتماعی است که به روش هدف پژوهش حاضر شناسایی پیشران

خزایی ) ه دهدئآینده ارا فهم و درک برای تجربی و علمی روش تواندپژوهی می آینده. گرفته است

و مراکز  هادولت اغلب دغدغهها و روندهای آینده،  شناسایی پیشران .(3 ، ص 93  و محمودزاده،

ها و  پیشران بارهنتایج مطالعات در. شود می گیری راهبردی محسوب سازی و تصمیم تصمیم

                                                           
1. Saunders  
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ثرات این روندها به نوعی است که در اکثر موارد، مسائل و أثیرات و تأروندهای کالن و گستره ت

 .(931 ، زاده بوشهری و نظری) موضوعات مشترکی را در زندگی بشر شامل می شوند

اند که به صورت جهانی یا محلی بر انواع دهنده آینده ای از نیروهای شکلمجموعه هاپیشران

های اجتماعی، فناورانه، ها به صورت غیرمستقیم بر آینده حوزهپیشران. گذارندمختلف آن تأثیر می

ها را پیشران(. 99، ص933  هاشمیان اصفهانی،) و سیاسی تأثیرگذارند زیستی اقتصادی، محیط

   :(03 ، ص939 توالیی، ) توان از درهم کنش چهار مؤلفه ذیل شناسایی کردمی

 .هااقدام .1تصاویر  .9رویدادها .  روندها .  

. اند که بر دو ویژگی آینده، متمرکزند پژوهی های آیندهترین واژه شده روندها و رویدادها، شناخته

کید أهای تاریخی ت دارند و رویدادها بر گسستگیاشاره روندها به پیوستگی تاریخی و زمانی 

شوند  گذشته آغاز می ها در خالل زمان است که از ها یا پدیده روند تغییرات منظم در داده. کنند یم

شدت بر  اند که به یابند، اما رویدادها برخالف روندها، حاصل اتفاق یا حادثهو تا آینده ادامه می

بدیل مطالعات  های بی شناسایی روندها یکی از گام. گذارندآینده، تأثیر می روندها و به طور کل، بر

هم قرار بگیرند، روندها، وقتی در کنار . نگاری استهای آیندهپژوهانه و به ویژه پروژه آینده

البرزی )کاملی از آینده محتمل حوزه یا سازمان مورد نظر به دست بدهند  نسبت بهتوانند تصویر  می

 (.1، ص 93 ان، و همکار

به  تصاویر. آینده است بارههای گوناگون در تصاویر، حاصل برداشت یا درخواست افراد و گروه

گیرند، کار می هایی که بازیگران به یابد، از جمله در استعاره های گوناگونی انتشار می صورت

در . شود اشخاص و بازیگران مختلف تهیه می گوها و سناریوهایی که از طرفو ها، گفتسخنرانی

 .گیردنهایت، اقدامات نیز متأثر از تصاویر ذهنی بازیگران مختلف از آینده، شکل می

 هایافته

گام دوم انقالب ابتدا از طریق مطالعات  های تحقق عدالت اجتماعی درتحلیل پیشران برای

شده  عوامل شناسایی. عامل شناسایی شد 1 ز، ای و بررسی اسناد و نیز تشکیل گروه متمرککتابخانه

  .است نشان داده شده   در جدول
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  ر بر تحقق عدالت در گام دوم انقالب اسالمیؤثعوامل کلیدی م. 1جدول 

 کد عوامل کلیدی کد عوامل کلیدی
 KF8 مطالبه اجتماعی KF1 قوانین و مقررات

 KF9 رسانه KF2 های پولی و مالی دولت سیاست
 KF10 ضمانت اجرای قوانین KF3 گانهنظارت بر قوای سه

 KF11 توزیع متوازن منابع KF4 باورهای دینی
 KF12 هاتوزیع متوازن خدمات و زیرساخت KF5 نظارت همگانی

 KF13 حمایت از اقشار ضعیف KF6 مشارکت و همکاری مردمی

 KF14 توزیع متوازن درآمد KF7 تکامل اجتماعی

سپس به منظور شناسایی عومل اثرگذار و اثرپذیر سیستم و نیز تعیین میزان اثرگذاری و 

افزار  نرم کارگیری بهبا  1 در  1 ها بر یکدیگر عوامل کلیدی در قالب یک ماتریس  اثرپذیری آن

 ثیر متقابل این عوامل بر یکدیگر مطابق با نظر گروهأنتیجه ت   در جدول. دشمک تحلیل  میک

  در جدول . شود بین صفر تا سه سنجیده می دبا اعدا عواملمیزان ارتباط . است بیان شدهمتمرکز 

ثیر متوسط و أثیر ضعیف، عدد دو به معنای تأثیر، عدد یک به معنای تأعدد صفر به معنای بدون ت

 .استثیر قوی أعدد سه به معنای ت
 

ثیر متقابل عواملأماتریس تعیین ت .2جدول   

KF KF1 KF2 KF3 KF4 KF5 KF6 KF7 KF8 KF9 KF10 KF11 KF12 KF13 KF14 

KF1 *   9   9   9     9     9 9 

KF2   *   0 0 0 0 0 0 0   9 9 9 

KF3     * 0           9         
KF4   9   *     9               

KF5       0 *                   

KF6 9       9 *                 

KF7         9 9 * 9             

KF8 9       9 9 9 *             

KF9               9 *           
KF10       0 0   0 0 0 *     9 9 

KF11   0 0 0 0     0 0 0 * 9   9 

KF12   0 0 0 0 0   0 0 0   * 9 9 

KF13     0   0     0 0 0 0 0 * 0 
KF14   0 0   0 0   0 0 0     9 * 
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یکی ماتریس اثرات مستقیم : انددو نوع رافزا ها و نمودارهای خروجی نرمماتریس ،طور کلیه ب

 عواملو دیگری ماتریس روابط غیرمستقیم بین  به آن، و نمودارهای مربوط  (MDI) عوامل

(MII)  باشند با این بین عوامل می ثیرأمیزان ت کننده بیانها این ماتریس .و نمودارهای مرتبط با آن

ثیر غیرمستقیم عوامل در نتیجه تکرار چندباره ماتریس مستقیم به منظور أتفاوت که ماتریس ت

ثر بر تحقق عدالت در گام ؤثیر مستقیم عوامل مأماتریس ت .شود یم ارائهحصول ثبات بیشتر سیستم 

لقوه عوامل فعلی و با کننده آثار ماتریس بیاناین . نشان داده شده است 9 جدول دوم انقالب در

 .است بیان شده 1 غیرمستقیم عوامل نیز در جدول آثارماتریس  و است
 

 میرمستقیغ راتیثأت سیماتر. 3جدول 

 ها جمع امتیاز کل ستون ها جمع امتیاز کل ردیف عوامل کلیدی ردیف

 3   9 و مقرراتقوانین   

 2     های پولی و مالی دولت سیاست  

 1  3  گانه نظارت بر قوای سه 9

 3 1  باورهای دینی 1

 1  0  نظارت همگانی 1

 3  1  مشارکت و همکاری مردمی 2

    1  بلوغ اجتماعی 1

 2  3  مطالبه اجتماعی 3

 9  1  رسانه 3

 3  1  ضمانت اجرای قوانین 0 

 0     متوازن منابعتوزیع    

 9  0  ها توزیع متوازن خدمات و زیرساخت   

  9 1 حمایت از اقشار ضعیف 9 

 3     توزیع متوازن درآمد 1 

                                                           
1. Matrix of Direct Influences 

2. Matrix of  Indirect Influences 
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 میرمستقیغ راتیثأت سیماتر. 4جدول 

 ها جمع امتیاز کل ستون ها جمع امتیاز کل ردیف عوامل کلیدی ردیف
 2001 93 3 قوانین و مقررات  

 1191 933  های پولی و مالی دولت سیاست  

 9311  190 گانه نظارت بر قوای سه 9

 1 3  29 3 باورهای دینی 1

 1311 1 20 نظارت همگانی 1

 3 13 3003 مشارکت و همکاری مردمی 2

 2111 1 39 بلوغ اجتماعی 1

 1131 3931 مطالبه اجتماعی 3

 9120 22 3 رسانه 3

 1330  909 اجرای قوانینضمانت  0 

 2033 233  توزیع متوازن منابع   

 2310   9  توزیع متوازن خدمات و زیرساختها   

  313   90 حمایت از اقشار ضعیف 9 

 3110 1 90 توزیع متوازن درآمد 1 

ثیرگذار به صورت مستقیم و أهای کلیدی، عوامل در حالت ت حال به منظور شناسایی پیشران

  .نشان داده شده است   شکلکه نتیجه آن در  شدندبندی بندی و رتبه غیرمستقیم طبقه

 دینی به عنوان اثرگذارترین  عوامل قوانین و مقررات، مطالبه اجتماعی و باور ،بر این اساس

 عوامل یرگذاریثأت زانیم اساس بر عوامل یبند رتبه. 1شکل 
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تکامل اجتماعی به عنوان  عوامل مطالبه اجتماعی، قوانین و مقررات وعوامل مستقیم و 

دینی،  عواملی نظیر قوانین، باور ،همچنین .اند اثرگذارترین عوامل غیرمستقیم شناسایی شده

گری، اجتماع و رسانه در  و عواملی نظیر مطالبه ،جایی منفی هثیر غیرمستقیم جابأمشارکت در ت

ثیرگذاری و أامتیاز این عوامل بر اساس ت .اند جایی مثبت داشته هبرگذاری غیرمستقیم جایثأت

 .است بیان شده 1 ثیرپذیری به صورت مستقیم و غیرمستقیم در جدولأت
 

 یریپذ ریثأت -یرگذاریثأت ازیامت یینها سیماتر. 5جدول 

 عامل رتبه
ثیرگذاری أت

 مستقیم
 عامل

ثیرپذبری أت

 مستقیم
 عامل

ثیرگذاری أت

 غیرمستقیم
 عامل

ثیرپذیری أت

 غیرمستقیم

 3    اقشار ضعیف 30   گری مطالبه 13   اقشار ضعیف 13   قوانین  

 029  درآمد  2   قوانین 021  درآمد  0   گری مطالبه  

 321 زیرساخت 011  اجتماع 311 زیرساخت 2 0  دینی باور 9

 310 اجتماع 093  دینی باور 133 اجتماع   3 مشارکت 1

 122 منابع 091  رسانه 120 منابع   3 اجتماع 1

 111 قوانین 001  مشارکت   1 قوانین   3 رسانه 2

 113 مشارکت 113 نظارت عامه   1 مشارکت 120 نظارت عامه 1

3 
نظارت 

 رسمی
 290 ضمانت اجرا 223 نظارت رسمی 231 ضمانت اجرا   1

 1 2 نظارت عامه 932 ضمانت اجرا 212 نظارت عامه  19 ضمانت اجرا 3

 119 سیاست پولی 931 درآمد 203 سیاست پولی 112 سیاست پولی 0 

 123 گریمطالبه 913 اقشار ضعیف 203 گری مطالبه 3 1 منابع   

 911 منابع  19 نظارت رسمی 3 1 درآمد   
نظارت 

 رسمی
131 

 112 رسانه 901 سیاست پولی 131 رسانه 930 زیرساخت 9 

 911 باوردینی 31  زیرساخت 901 باوردینی 22  اقشار ضعیف 1 

 

این متغیرها بیشتر  ،ند، در واقعشو ثیرگذار شناسایی میأرهای تهای کلیدی از بین متغیپیشران

 . سیستم بیشتر به این متغیرها بستگی دارد ،بنابراین. باشندثیرپذیر میأتر تثیرگذار بوده و کمأت
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 شوند نمایش داده می نمودارشمال غربی  مک در قسمت این متغیرها در تحلیل ساختاری میک

 (.   شکل)

اثرپذیری-وضعیت و موقعیت عوامل کلیدی در فضای اثرگذاری. 2شکل   

اجتماعی،  گری، باور دینی، همکاری و مشارکتعوامل قوانین و مقررات، مطالبه ،بر این اساس

های تحقق عدالت شرانثیرگذارترین پیأرسانه، نظارت همگانی و نظارت رسمی به عنوان ت

 نمودارها بر یکدیگر در  و نحوه اثرگذاری آن یادشدهروابط بین متغیرهای  .ندشو شناسایی می

 .است نشان داده شده( 9 شکل) اثرگذاری

کننده جهت اثرگذاری  ده شده است که بیانشان دانمودار انتهای هر خط با یک پیکان ندر این 

اثرگذاری شدید عوامل بر یکدیگر و خطوط آبی با تفاوت در  کننده خطوط قرمز بیان. ر استمتغی

 .دهد ضخامت، روابط متوسط تا ضعیف را نشان می

گری، عوامل قوانین و مقررات، مطالبه دهد ، نشان می(9شکل )نمودار چرخه اثرگذاری تحلیل 

اند و حمایت از اقشار ضعیف، توزیع اجتماعی منشاء شدیدترین اثرها بوده نی و مشارکتدی باور

 اثرپذیری

ری
ذا

رگ
اث
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ثیر سایر متغیرهای أشدت تحت ت ها، توزیع متوازن منابع و درآمدها بهمتوازن خدمات و زیرساخت

 .سیستم قرار دارند

 چرخه اثرگذاری نمودار. 3شکل 

  گیریتیجهن

یاهای دیرینه ؤو از ر ادیان الهی وترین مفاهیم زندگی بشری عدالت به عنوان یکی از متعالیمفهوم 

این مفهوم بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران به عنوان یکی از اهداف اساسی نظام . استبشر 

اسالمی قرار گرفت و در راستای تحقق آن اقدامات فراوانی صورت گرفت و اکنون نیز به عنوان 

ترین موضوعات بیانیه گام دوم انقالب اسالمی توسط رهبر معظم انقالب مطرح کی از محوریی
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 های مطلوببه آینده دادن علم و هنر شکل پژوهی به عنوان آینده اینکه توجه به حال با. ده استش

 . توان ازآن در راستای تحقق عدالت اجتماعی بهره بردمی ،باشدمطرح می

بیانیه گام دوم انقالب اسالمی به عنوان تصویر آینده  ضوع عدالت دربا توجه به اهمیت مو

های کلیدی تحقق عدالت اجتماعی با شناسایی پیشران حاضر حکومت اسالمی، هدف مقاله

پس از بررسی موضوع عدالت در بیانیه گام  ،در این راستا. استپژوهانه ابزارهای آینده کارگیری به

ثر ؤترین عوامل معامل به عنوان مهم 1 و تشکیل گروه متمرکز،  ،اهو مرور پیشینه پژوهش ،دوم

مک تحلیل ساختاری عوامل  افزار میک نرم کارگیری بهبا . دشدر تحقق عدالت اجتماعی شناسایی 

 شدبندی ثیرپذیر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شناسایی و رتبهأعوامل اثرگذار و ت .انجام گرفت

های کلیدی به عنوان پیشران ،و در عواملی که در شمال غربی نمودار تحلیل ساختاری قرار گرفتند

گری، باور دینی، همکاری و عوامل قوانین و مقررات، مطالبه ،دهدنتایج نشان می. ندشدشناسایی 

های کلیدی که به عنوان پیشران مشارکت اجتماعی، رسانه، نظارت همگانی و نظارت رسمی

مترین اثرپذیری و بیشترین اثرگذاری را در سیستم تحقق عدالت اجتماعی در گام دوم انقالب را ک

هایی که عوامل اقشار ضعیف و درآمد و زیرساخت به عنوان متغیر ،همچنین .دندشدارند، شناسایی 

 ثر ازأهای نتیجه شناسایی شدند که متبه عنوان متغییر ،پذیری را در سیستم دارندثیرأبیشترین ت

 .باشندثیرگذاری سایر عوامل سیستم میأت

 گرفته انجامهای  دهد در بین پژوهشهای پیشین نشان میتطبیق نتایج پژوهش حاضر با پژوهش

و پژوهش  ،کندکید میأکه به نقش قوانین و مقررات ت (932 ) در این حوزه، پژوهش سیدرضایی

مشروط بر فرآیندهای اجتماعی عمل کننده در تحقق عدالت اجتماعی را که  ( 33 ) دیوید هاروی

باور دارد عدالت اجتماعی از طریق توجه به واقعیت که (  93 ) آمارتیاسنو ،داندجامعه می

کند که عدالت تنها از  بیان می زندگی مردم قابل تعریف است، نه از طریق نهادگرایی استعالیی و

که بر  (933 ) فاضل قانعو پژوهش  ؛( 93  ،سن) طریق مشارکت و گفتمان قابل حصول است

 .استهمسو  ،کندکید میأباورهای دینی ت

توان گفت موفقیت در تحقق عدالت اجتماعی در گام دوم انقالب بندی پژوهش میجمع در
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پاالیش قوانین و مقررات با  ،در این راستا. استاسالمی در گرو توجه به عوامل کلیدی تحقق آن 

گری اجتماعی سازی عمومی به منظور تحریک مطالبهشفافیت و آگاه محوریت عدالت و نیز

 ،همچنین. این راستا متمرکز کند سازان را درگذاران و تصمیمهای سیاستتواند توجه و تالش می

سازی نظارت همگانی و اجتماعی در تضمین نظارت رسمی، نیاز به تسهیل و نهادینه وه برعال

ثر در تسهیل مشارکت و ؤم بسیار یتواند ابزاررسانه می ،در این بین. استیندهای حکومتی افر

 .دکنبدیل ایفا  گری اجتماعی نقش بیمطالبه
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