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  مقدمه

در بررسی تحول تعلیم و تربیت در جوامع انسانی مختلف، با تاریخ پرفراز و نشیبی از انواع تعلیم و 

اند. با  تربیت و نهادهاي مسئول در این امر متفاوت بودهشویم که در آنها نوع تعلیم و  تربیت مواجه می

رسیم که  از وجوه اشتراك زیادي برخوردار  همه آنها به این نتیجه می هايهدفدر بررسی  ،این وجود

هاي بین تفاوتآیند. گرچه کارکردها و  اند که به نوعی فلسفه وجودي تعلیم و تربیت به حساب می بوده

بر و تربیت، تعلیم و تربیت رسمی است که  بررسی است. برداشت ما از مفهوم تعلیم آنها نیز قابل بحث و

 1هوس  نهاد تعلیم و تربیت هر جامعه و سازمان آموزشی آن از قبیل مدرسه و دانشگاه است. براي عهده

فردي افراد رابطی بین جامعه و چشم انداز به عنوان تعلیم و تربیت ) بر این باور است که در این معنا 2008(

هاي آموزشی  ها از نظام ها و نظم اجتماعی است. اگر دولت ویژگی ریتحت تأثبه طور عمیق کند و  عمل می

د بود که نگیري دینی و سیاسی استفاده کنند، متفاوت با نوعی از تربیت خواه به عنوان ابزاري براي جهت

 آموزان است.  مختاري دانش هدفش تقویت استقالل و خود

 نخستمختلفی  ه هايگیري نظری هاي فکري مختلف نسبت به فرد و جامعه باعث شکل وزهنگاه ح

ه است. فیلسوفان لیبرال به نقش فرد در مقابل جامعه شددر حوزه عدالت و به تبع آن در عدالت تربیتی 

 و برخی اصول فکري آنان عبارتند از محوریت انسان (از دیدگاه لیبرالیسم، دهند اهمیت بیشتري می

 ضرورتشود)، آزادي ( تر از انسان در نظام هستی یافت نمی تر و کامل شریف ،موجودي و نه مخلوقی

 (برابري حقوقی، صفت لیبرالیسم است)، برابري نیتر مهممطلوب،  هايهدفآزادي براي دستیابی به 

و معتقدند  باور دارندگرایان تقدم جامعه بر فرد را  در حالی که جامعه ).1389(پرچمی، اجتماعی و سیاسی)

هویت و فردیت شخص در قالب عضوي از جامعه و در مقایسه با دیگران براي فرد معنادار و قابل شناخت 

اندیشند تا  هاي اجتماعی انسان می بیشتر به آرمان ،برخالف اندیشمندان لیبرالیسم ، گرایان جامعه .است

باشد را زیر  ها می ها که مورد قبول لیبرال ارزش یجهان شمولآنان  ،اندیشانه. همچنین  مشارکت مصلحت

 نظریه هايمقایسه  ).1385 ،تیلوردانند( ها و جوامع خاص می برند و آنها را وابسته به فرهنگ می سئول

 يها اصطالحهر دو در نظریه خویش از  نخست اینکه .رالز از دو نظر اهمیت دارد  والزر و جان  مایکل

شود تا بحث کفایت  باعث می در صورت لزوم(بحث تفاوت  ، تفاوتبرابري، شهروندي مانند مشترك

هاي مشترکی از این مفاهیم  برداشت ، اماو جامعه عادالنه استفاده کردند تربیتی نیز مورد توجه قرار بگیرد)

جان  .شوند میاي جداگانه محسوب  متعلق به حوزه پردازان ندارند. نکته دوم آن که هر کدام از این نظریه

                                                
1. Brighouse 
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دیدگاه در دو تفاوت  بدین ترتیب، .است ییجامعه گرارالز نماینده لیبرالیسم و مایکل والزر نماینده 

مختلف آنها خواهد شد که عدالت تربیتی نیز پیرو  نظریه هايدر  بروز تفاوتاصول منجر به  نیتر یاساس

زمینه نوع تعلیم و تربیت نیز ربیتی و هاي ت اهمیت چگونگی توزیع امکانات و فرصتباشد.  همین امر می

برانگیز محسوب   که در عرصه نظر و عمل چالش را فراهم نموده استعدالت تربیتی  طرح موضوع

هاي  ماهیت عدالت چیست؟ عدالت تربیتی چه جایگاهی در نظریه کهاز این نوع  ییها سؤالطرح   .شود می

و امکانات  ها فرصتهاي آموزشی برقرار نمود؟ و  توان عدالت تربیتی را در نظام عدالت دارد؟ چگونه می

  است. زیادياهمیت حائز پاسخ به آنها از  هستند وبنیادي اساساً ؟ تربیتی چگونه باید توزیع شوند

و پیرامون آن پردازان مختلف  دیدگاه نظریهعدالت تربیتی و عدالت، بررسی مفهوم در این مقاله به 

با نگاهی تطبیقی، نظریه دو تن از  ،در ادامه. شود یمپرداخته هاي آموزشی  فرایند حاکم بر نظام ،همچنین

به  2ل والزرپرداز لیبرال و مایک  نظریه به عنوان 1جان رالز -پردازان حوزه عدالت در دوره معاصر نظریه

استنتاج هاي آنها در حوزه عدالت تربیتی  داللت و ردیگ یممورد تحلیل قرار  -پرداز جامعه گرا عنوان نظریه

شوند و به طور خاص  پردازان به عنوان فیلسوفان سیاسی محسوب می هر دوي این نظریه آنجا کهاز . شود یم

اند، تحلیل مفهوم عدالت تربیتی در  به بررسی مفهوم عدالت در تعلیم و تربیت و یا سایر نهادها نپرداخته

هد بود. خوا  هاي عدالت تربیتی حاصل از این دو نظریه آغاز کار سبب عینیت و وضوح بخشی به داللت

 ندهاي مختلف درباره عدالت تربیتی کدام دیدگاه )1 عبارتند از اصلی این پژوهش يها سئول ، بدین ترتیب

عدالت تربیتی تا   والزر و جان رالز در حوزه  هاي عدالت مایکل نظریه )2دارند؟  ییها داللتو در عمل چه 

هاي والزر و  هایی میان نظریه ها و تفاوت هت باچه ش )3؟ ندآنها کدام يها داللتچه اندازه کارایی داشته و 

  رالز در حوزه عدالت تربیتی وجود دارد؟

  

  روش

روش تحلیل تطبیقی روشی  شد.استفاده   4تحلیل مفهومی و 3تحلیل تطبیقی  در این پژوهش از روش

تطبیقی،  لیلگران روش تح هاي مختلف است. تحلیل ها و نمونه ها، فرهنگ منظم براي مطالعه تطبیقی نظریه

یابی و علل به وجود آمدن آنها نیز توجه  در حالی که به ریشه .کنند اطالعات را به صورت کیفی تحلیل می

 تحلیل تطبیقیباشد.  ). یکی از مسائل مهم در پژوهش تطبیقی بررسی حوزه تحقیق می2010، 5دارند(اولسن

                                                
1 . Rawls  
2 . Walzer 
3 . comparative analysis 
4 . conceptual analysis 
5 . Olsen 
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. در این روش بخشی از پردازد یمهاي زمانی  ها و دوره ، قضایا، افراد، گروهها موضوعمقایسه تحلیلی  به

هاي آن با دیگران مورد  ها و تفاوت ها و اطالعات مانند اظهارات و مصاحبه مدنظر بوده و شباهت داده

  ). 2011گیرد(ضرغامی، مقایسه قرار می

عدالت تربیتی که پیرامون دو نظریه از دیدگاه بنابراین، در این پژوهش به بررسی اصول عدالت 

از عدالت  روشندستیابی به تعریفی دقیق و همچنین، به منظور . پرداخته شد، استخشی از عدالت توزیعی ب

تحلیل مفهومی، تحلیلی است که به واسطه آن به فهم معتبر از  استفاده شد.روش تحلیل مفهومی از  تربیتی

). در روش 1387 ،٢و دنیلز ١(کومبز کنیم اي از مفاهیم دست پیدا می معناي عادي یک مفهوم یا مجموعه

. در گیردصورت می چارچوب معینیک و در  از طریق تحدید کردنتحلیل یک مفهوم ، یتحلیل مفهوم

تحلیل مفهومی موضوعی نیز تمرکز بر گستره مفهومی است که در داخل متن یا متونی به صراحت و یا 

این امر از طریق تبیین صریح و روشن از معناي مفهوم و توضیح دقیق ارتباط  به آن اشاره شده باشد. ضمنی

، گیري درباره سطح تحلیل تصمیم ناظر بر یمراحل تحلیل مفهوم گیرد. آن با سایر مفاهیم صورت می

، در این پژوهش). 2002، 3(نئوندرف باشد یم تحلیل نتایج به دست آمدهو  بررسی حدود معنایی مفهوم

گیرد که بتوانیم معیاري براي تشخیص در عرصه عمل  مورد تحلیل قرار می تا حديالت تربیتی مفهوم عد

مورد هاي پیرامون آن  داشته باشیم. ارتباط مفهوم عدالت تربیتی با مفاهیمی چون برابري و کفایت و نظریه

  . ارائه دهیماز عدالت تربیتی جامع و مانع تا در نهایت مفهومی  ردیگ یمقرار بررسی 

  

  تربیتی  و عدالت عدالت ماهیت

جهان وجود دارد. هسته مشترك تمام این  يها فرهنگعدالت در میان از  یتنوعبسیار م يها فیتعر

ها،  از عدالت، مفهوم انصاف است که معناي آن نیز نه تنها در میان افراد بلکه در میان فرهنگ ها فیتعر

). در یک نگاه مقوله عدالت قابل 1975، 4(ایسنبرگ و ماسنهاي تاریخی متفاوت است  ها و حوزه تمدن

هاي فردي و پیچیدگی  تقسیم به دو حوزه فردي و اجتماعی است. بسیط بودن عدالت در حوزه

هاي سیاسی اجتماعی قابل قیاس نیست. با تمرکز بر حوزه اجتماعی، عدالت  انگیز عدالت در حوزه شگفت

یابد و در واقع آنچه به عنوان حق یا  ها تبلور می سیاسی انسانیک ارزش اجتماعی است که در زندگی 

هاي اجتماعی بستگی  کنیم و سعی داریم آنها را از هم متمایز کنیم، در درجه اول به ارزش ناحق درك می

                                                
١. Coombs  
٢. Daniels  
3 . Neuendorf 
4 . Eisenberg & Mussen 
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عدالت گرچه نیاز فطري  ،گیریم. از سوي دیگر امري اکتسابی است که در اجتماع فرا می ،دارد. بنابراین

 تواند تحقق یابد؛ فضیلتی که نیاز به تمرین علمی و عملی دارد غریزه نمی به اتکابه صرف اما  ،است

اتباع از  يبردار فرمان). اجراي عدالت در عرصه زندگی عمومی، مبناي اصلی اطاعت و 1388 (علیخانی،

  ).1382دهد(بشیریه، قدرت عمومی را تشکیل می

هاي کاربردي عدالت، بحث عدالت در تعلیم و تربیت است که همانند خود مفهوم  یکی از حوزه 

اصطالح عدالت د. شو زیادي مشاهده می ياختالف نظرهاتربیت، هم در تعریف و هم در مصادیق آن 

هاي مختلف است. شاید در نگاه نخست  مفهومی گسترده و داراي کاربردي متفاوت از دیدگاه 1تربیتی

مساوات در منابع و امکانات آموزشی  را شامل شود:موارد  اینکه از این واژه به ذهن متبادر شود،   معانی

آموزش تفکر انتقادي به  ،آموزان مختلف برخورد یکسان معلمان با دانش ،مراکز آموزشی مختلف

نه در جامعه براي ناعادال آموزان جهت بررسی موقعیت اجتماعی خود و تحلیل ساختار طبقاتی بعضاً دانش

بخشی، تحرك اجتماعی و  فرایند مقابله با موانع امید، رسیدن به برابري فارغ از زمینه اجتماعی و اقتصادي

هاي مختلفی در باب عدالت تربیتی در  . نگرشآموزان و کل سیستم آموزشی تفکر انتقادي در بین دانش

خواهد آشکار شود.  به آن اشاره می هادامعرصه عمل و چارچوب کالس درس مطرح شده است که در 

تواند منجر به برخوردهاي متفاوت و گاه مغایر  هاي متفاوت از عدالت تربیتی می که تا چه اندازه تعریفشد 

  .دشودر کالس درس 
  

براي همه  یکسانیاین دیدگاه معلم باید زمان و توجه  در :2تربیتی دموکراتیک عدالت

تا چه  یا نظر از این که کدام یک از آنها به توجه بیشتري نیاز دارند ، صرفاختصاص دهدآموزان  دانش

 خود از قوت و یا ضعف برخوردارند.   يها یکالس هماندازه نسبت به سایر 

گر توجه بیشتري الشآموزان ت معلم در این دیدگاه به دانش :3گرایانه اخالقعدالت تربیتی 

معلم  ،کند. در این دیدگاه توجه و تشویق کمتري ارائه می فعالیت  آموزان کم و به دانش دارد مبذول می

، این شعار را که گیرد و طبق یک قرارداد نانوشته اي اخالقی در نظر می کالس درس را به عنوان جامعه

عملکرد من به عنوان معلم وابسته به عملکرد شما دانش آموزان است و هر کسی به این قرارداد پایبند بوده 

د. در این دیدگاه به مفهوم تالش در کالس درس شو می او ام بگذارد، سود بیشتري نصیبو به آن احتر

 شود.  بیشتر از مفهوم پیشرفت توجه می

                                                
1 . educational justice 
2 . democratic educational justice 
3 . moralistic educational justice 
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آموزان از امتیازات کمتري نسبت به  از آنجا که بعضی از دانش :1عدالت تربیتی انسانی حداقلی

معلم در کالس که کند  الت انسانی حکم میاند. عد هایشان در گذشته برخوردار بوده استعدادها و قابلیت

معناست که توجه بیشتر از طرف این گنجاندن مفهوم حداقلی به اما  داشته باشد.درس توجه بیشتري به آنها 

تر مدرسه مورد کم لطفی قرار  هاي پایین گیرد که در خانواده و یا پایه آموزانی تعلق می معلم فقط به دانش

 باشند.  تر از سطح معمول می پایین وراثتیآموزانی که به لحاظ  اند نه دانش گرفته

 تمام کمبودهایی رود در این دیدگاه عدالتی از معلم انتظار می :2عدالت انسانی تربیتی حداکثري

  .شود یموراثتی را نیز شامل  يها نقص. جبران کند، کند در گذشته با خود حمل میآموز  دانشکه  را

بر این باورند که در کالس درس و کل فرایند برخورداري از امکانات  سودگرایان :3سودگرایی

به شرطی که عرصه این رقابت به روي همگان به یک اندازه باز باشد.  .آموزشی، حالت رقابتی وجود دارد

 گیرد که فعالیت آموزانی تعلق می شود و تنها به دانش در این صورت توجه معلم نوعی پاداش محسوب می

به صورت  تواند یم نیزبرقراري عدالت تربیتی و ارائه امکانات آموزشی  ).1988 ،4(جنکزاشته باشندبهتري د

تواند مالك عمل باشد و هم  توزیع جبرانی و ترمیمی می . همدشواستحقاقی و شایسته ساالري توزیع 

به نفع افرادي باشد که تالش  تواند یمگونه عدالت تربیتی  توزیع برابر امکانات آموزشی. مفهوم استحقاق

آموزانی خواهد بود که از  در حالی که عدالت تربیتی ترمیمی به نفع دانش .بیشتري نسبت به سایرین دارند

 تري برخوردارند.  معلولیت و یا پیشرفت تحصیلی پایین

تدارك تعلیم و تربیت رایگان براي همه . خاصی است يها داللتمتضمن مفهوم عدالت تربیتی   

، کودکان تا حدي که افراد به سطحی برسند که بعد از تمام شدن تحصیالت بتوانند وارد بازار کار شوند

برخورداري همه ا، هاي قبلی آنه بدون توجه به زمینه نامه درسی عمومی براي همه کودکانتدارك یک بر

از جمله این داللتها به شمار  شان کودکان از مدارس یکسان با امکانات مشابه بدون توجه به محل سکونت

 ).   5،2003میلیبند( می روند

در آن را توان سه دسته عوامل  هاي آموزشی کنیم، می اگر بحث عدالت تربیتی را محدود به محیط

شود مانند  موقعیت، منابع و امکاناتی که از طرف مسئوالن نظام آموزشی تدارك دیده می )1 :دانست دخیل

آموزان وارد محیط  هایی که از طرف دانش ویژگی) 2؛ برنامه درسی، محیط آموزشیمعلم، منابع اولیه، 

                                                
1 . weak human educational justice 
2 . strong humane educational justice 
3 . utilitarianism  
4 . Jencks 
5 . Miliband 
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هاي  ویژگی )3و  آموزان زمینه اقتصادي، فرهنگی و موقعیت اجتماعی دانش مانند  .شود آموزشی می

مانند نوع برخورد معلمان با . آید نامحسوس که در نتیجه برخورد متقابل همه این عوامل به وجود می

  ).2007 ،1آموزان با یکدیگر(اندرسون نوع برخورد دانش و نکودکا

عدالت تربیتی با استفاده از تحلیل  دربارههاي مختلف  در پایان این بخش پس از بررسی دیدگاه

نه به عنوان یک  –عدالت تربیتی عبارت است از یک فرایند  که شویم مفهومی به تعریف زیر رهنمون می

 ،عوامل ،ها ریشه ؛ ب)ها و امکانات است توزیع یا بازتوزیع منابع، فرصت به دنبال )که الف -برونداد

هاي افراد بوده تا  به دنبال تقویت توانایی )ج ؛کشد هاي تربیتی را به چالش می ها و ناعدالتی محدودیت

با استفاده از جلب رضایت همه  )د و مختاري برسند بتوانند با استفاده از کشف استعدادهاي خویش به خود

  آورد.   افراد از طریق توزیع امکانات تربیتی، نوعی مشارکت اجتماعی داوطلبانه در بین افراد به وجود می

  

  کثرت گرایی و برابري پیچیده

. نوآوري در ردیگ یمقرار گرایان  جامعهدر زمره مایکل والزر از فیلسوفان سیاسی معاصر است که 

معرفی در حوزه عدالت  شاخص چهرهیک به عنوان  پیشین پردازان هینظر او را در مقایسه بانظریه عدالت 

منتشر » 2هاي عدالت حوزه«درباره عدالت اجتماعی در اثر معروفش به نام  اوترین مباحث  کرده است. عمده

  است.  شده

برابري  و 3برابري ساده ؛آورد والزر در بحث از عدالت توزیعی از دو نوع برابري سخن به میان می

شی مساوي بین شود که مواهب اجتماعی به رو به آن نوع عدالت توزیعی اطالق می برابري ساده.  4پیچیده

د. این نوع برداشت از عدالت توزیعی، برداشتی ساده و بسیط از عدالت به حساب شواعضاي جامعه تقسیم 

». دهد جان می آرمانی است که  براي خیانت کردن برابري در این معنا) «1389والزر( زعمآید که به  می

طور به متمرکز و بسیار نیرومند در قالب دولت است.  يحفظ چارچوب چنین عدالتی مستلزم وجود نهاد

آموزان در تمام مناطق یک کشور و با وجود تنوع در استعدادها از یک  در این نوع برابري همه دانش ،مثال

 کند باعث اي که دولت برقرار می به این ترتیب، برابري سادهر خواهند بود. نوع امکانات آموزشی برخوردا

                                                
1 .Anderson 
2 . spheres of justice 
3 . simple equality  
4 . complex equality 



 1391بهار و تابستان، 1، شماره 2سال                                دانشگاه فردوسی مشهد        نامه مبانی تعلیم و تربیت،  پژوهش   98

کند و  تشبیه می 1والزر برابري ساده را به تخت پروکروستی از این رو،شود.  گرایی می نابودي تنوع و کثرت

  .نهد تا به اهمیت برابري پیچیده برسد و این نوع برابري را ارج می کند یمناکارآمدي آن تاکید  رب

برابري پیچیده  ،شود. به طور خالصه در نظریه والزر محسوب میمهم یکی از مفاهیم  برابري پیچیده

د و هیچ شوهر نفع و خیري مطابق معنا و تفسیر اجتماعی خودش تقسیم و توزیع  عبارت است از اینکه

برابري  ي،ناي دیگرندارد. در مع برتريقدرت اقتصادي و قدرت سیاسی) بر منافع دیگري  مانند(منفعتی

توان با استناد به  نمی را یک موهبت اجتماعی هجایگاه هیچ شهروندي در یک حوزه یا نسبت ب یعنیپیچیده 

  ). 1389( والزر،  اي دیگر و در نسبت با مواهب اجتماعی تضعیف کرد جایگاه او در حوزه

  

   کثرت گرایی در اصول عدالت

اخته بشري است و بعید است که بتوان آن را فقط به یک عدالت برس«والزر بر این عقیده است که 

گرا هستند؛ مواهب اجتماعی متفاوت باید به  ، کثرتظاهريه لحاظ خود ب ،اصول عدالت شیوه ساخت....

هاي مختلف و به دست کارگزاران مختلف توزیع شوند و همه این  دالیل مختلف در انطباق با روال

محصول ناگزیر  چرا کهگیرند،  می نشأتاز خود مواهب اجتماعی حاصل هاي متفاوت  ها از استنباط تفاوت

  ).28 ،1389والزر، »(.اند تاریخی و فرهنگی ییخاص گرا

  

  نظریه عدالت به مثابه انصاف 

اي که نه تنها  نظریه .را در آغاز دهه هفتاد میالدي منتشر کرد ،2نظریه عدالت  ،ترین اثرش رالز مهم

ترین طرفدار و  فلسفه سیاسی در نیمه قرن بیستم معرفی نمود، بلکه  عنوان بزرگ کننده اءیاحرا به عنوان  او

ناجی لیبرالیسم را نیز به خود اختصاص داد. لیبرالیسمی که به عقیده بعضی از متفکران در عصر کنونی به 

 ي و عدالت رو به افول گذاشته بود.علت تاکید بیش از حد بر مقوله آزادي و غفلت از مفاهیمی چون برابر

   .شود یمپرداخته به بررسی مفاهیم و عناصر کلیدي نظریه عدالت جان رالز   ادامه،در 

                                                
تختـی دراز   روياي یونان باستان است که بـراي شـکنجه قربانیـان خـود، آنـان را       راهزن افسانه )Procrustes(پروکروستس .  1

 کشید تـا هـم   پاهایشان را می .تر بود کرد و اگر قدشان کوتاه اگر قدشان بلندتر از طول تخت بود، پاهایشان را کوتاه می .کرد می

دیکتاتورمـآبی.   به طـورکلی ها و  ابر کردن قهرآمیز و زوري انساناي است براي بر اندازه تخت شوند. تخت پروکروستی استعاره 

  ).1389(نجفی، 
2 . A Theory of Justice 
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خاص در پرده غفلت  يها تیواقعوضع نخستین وضعیتی است که افراد نسبت به  :1وضع نخستین

این ایده است که  بیانگرعدالت به مثابه انصاف  .و بی خبري قرار دارند و نسبت به حقایق عام آگاهی دارند

در وضع  ).1387شود(رالز،  بر سر اصول عدالت توافق می ،در یک وضع نخستین که خود منصفانه است

تصمیم شخصی و یک توانند  برند که نمی اي دارند و در وضعی به سر می نخستین، افراد خصوصیات ویژه

در این وضعیت، موقعیت براي داوري درباره اصول و معیارهاي  طلبی فردي اتخاذ کنند. ت نفعماز روي 

منصفانه است و توافق حاصل شده در این  اساسی نظم اجتماعی و توزیع حقوق، وظایف و مواهب کامالً

  وضعیت هرچه باشد، حق و عادالنه است.

  

  اصول عدالت

ت حق برابري نسبت به هر شخص قرار اس ،اصل نخست: دارد بیان می را چنینالت اصل عد رالز دو

هاي  قرار است نابرابري ،اصل دوم ترین آزادي اساسی سازگار با آزادي مشابه دیگران داشته باشد. گسترده

و  داشته باشد  بینص یبافراد ي ساماندهی شود که الف) بیشترین نفع را برا يا به گونهاجتماعی و اقتصادي 

اگر ). 1387پذیر باشد(رالز،  ی به آنها براي همگان امکانب) وابسته به مشاغل و مناصبی باشند که دسترس

اصل «بخش اول اصل دوم را  ،»اصل آزادي«کنیم، اصل اول را باید  يگذار نامبخواهیم این اصول را 

  بنامیم. » اصل فرصت برابر«و بخش دوم اصل دوم را » تفاوت

 

  نگاهی تطبیقی به نظریه هاي رالز و والزر

هاي  به وضوح به تشریح تفاوت» 2بر لیبرالیسم ییجامعه گرانقدهاي «با عنوان اي  والزر در مقاله

و  هستند جدادیگر یکدر نگرش لیبرالیستی افراد از  که معتقد است اوپردازد.  و لیبرالیسم می ییجامعه گرا

دینی  ه نخست هیچ وجه اشتراك سیاسی ووهلدر افراد در نگاه لیبرالیستی،  .باشد فردیت در اوج خود می

لیبرالیسم به  از دیدگاه والزر،. ندیآ یمبه عضویت جامعه در  ندارند و تنها براي مصون ماندن از خطر

لیبرالیسم در  ،پردازد. به عبارت دیگر اي آرمانی، نه یک جامعه واقعی و عینی، می تصویرسازي جامعه

تفاوت  بیافراد جامعه سطح رفاه متفاوت  و یفرهنگتنوع  چونهایی  به واقعیتنسبت حالت کلی، 

به لیبرالیسم یاد کرده است، وجوه  ییجامعه گرا). آنچه والزر از آن به عنوان نقدهاي 1990است(والزر،

بر خالف لیبرالیسم که در آن  فرد اولویت  ییجامعه گراآید؛  به حساب می ییجامعه گراتمایز لیبرالیسم با 

                                                
1 . original position 
2 . The Communitarian Critique of Liberalism 
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کار اصلی فلسفه ساختن «سخن هگل که این پیرو  ،ناهمیت خاصی قائل است. همچنیجامعه  رايب ،دارد

مان را درك  زندگی فعلی شیوهاصولی براي یک مدینه فاضله و جامعه آرمانی نیست، بلکه باید تالش کند 

  آید.  گرایی اصل اختالفی جامعه گرایی با لیبرالیسم به حساب می ، واقع».کند

آحاد جامعه در خیر و  همهبرخالف رالز، والزر معتقد است که براي تکوین جامعه الزم نیست که 

اشتراك نظر داشته باشند و به طریق اولی الزم نیست که براي تعریف عدالت و ساختار اجتماعی  ها تیغا

(به عنوان اصول  عادالنه بر اصول مشترك و عام در سطح جهانی و بین االذهانی توافق وجود داشته باشد

کند و اصول  دفاع می خیرهاگرایی در تصور جوامع از  نوعی نسبی از پلورالیسم و به صراحت اوعدالت). 

این داند. به  می متنوع حسب جوامع و درك و تفسیر آنها  راجتماعی را ب هايبر توزیع عادالنه خیر حاکم 

هیچ اصل و معیار مشترك و عامی  است،ی هاي مختلف حوزه و دارايمتنوع  اجتماعی يخیرهاکه دلیل 

  ).1389(والزر، اجتماعی باشد خیرهاياند شاخص و مبناي توزیع عادالنه تو نمی

     

  برابري 

، البته نه به مفهوم دارد. فیلسوفان لیبرال به برابري زیاديبرابري ارزشی است که رالز به آن توجه 

 هر یک ازبرابري ارزش ذاتی و اساسی  ،نظر آنهاتساوي مورد  .دتعهد عمیقی دارن تساوي اقتصادي،

همه باید به طور مساوي در طراحی و عملکرد نهادهاي جامعه سهیم باشند.  معتقدند کهآنها  .هاست انسان

سیاسی و  يها ياول با عنوان اصل برابري در آزاد هم در اصلاي دارد، ویژهاهمیت  در نظریه رالز برابري

 نمودهوالزر نیز با تفکیک برابري ساده از برابري پیچیده به این مقوله توجه  .زهم در بند دوم اصل تمای

آن دسته از این است که رالز برابري را در  است. وجه تمایز دیدگاه رالز در بحث برابري با دیدگاه والزر

. دهد یم، مورد توجه قرار گیرد که قبل از تشکیل جامعه در وضع نخستین شکل می اصول عدالت

و کلی، برابري را در عرصه عمل  جهان شمولوالزر با پرهیز از ارائه هرگونه اصول عدالت  ،که یدرحال

پرداز در مفهوم برابري، نگاه اخالقی به انسان فارغ  اما وجه اشتراك هر دو نظریهدهد.  مورد تاکید قرار می

 بین آنهاست.  وجوه تمایزاز 

  

  در عدالت تربیتی هاي رالز و والزر تحلیل تطبیقی اندیشه

 آنها انسانی و نحوه رشد و پرورش يها تیقابلدر تعلیم و تربیت به بررسی استعدادها و  آنجا کهاز 

درباره نحوه تخصیص  ییهاسئوال، باید به شود یمعدالت ارائه  رهاي که دربا شود، هر نظریه پرداخته می

  اولیه در جامعه پاسخ دهد.  خیرهايمنابع جهت پرورش استعدادهاي دانش آموزان و همچنین توزیع 
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تعلیم و تربیت  يها لاسئوهاي سخت نظریه عدالت رالز، توانایی پاسخ گویی به  یکی از آزمون

هب طبیعی و جایگاه اجتماعی به ، برخورداري از مواپرداخته است ه آناست. نکته مهمی که خود رالز نیز ب

افراد در موقعیت زندگی و خارج شدن از  قرار گرفتنپس از  -تصادفی و خارج از اختیار فرد شکل کامالً

توزیع  که شود می سببرالز درباره جایگاه تعلیم و تربیت دیدگاه است.  -پرده جهل و وضع نخستین

که معتقد است  اوباشد.  داشتهري باالتجایگاه  واهبت،نسبت به توزیع سایر م هاي تربیتی امکانات و فرصت

 تعلیم و تربیت . اماکنند از اصل تصادفی بودن تبعیت می به طور کاملاولیه  خیرهاينحوه توزیع مواهب و 

ها به حداقل برسد.  سطح این تفاوت کهبه رشد و پرورش مواهب موجود در افراد کمک کند  نحويبه  باید

پیروي کند از چه اصولی  باید هاي تربیتی صتتوزیع خود امکانات و فر که شود یممطرح  سئولاین حال 

در نظریه عدالت که تفاوت و جبران دو اصل به بررسی  سؤالبراي پاسخ به این  ؟تحقق یابدتا هدف فوق 

   .شود یم، پرداخته کند یمنحوه توزیع منابع تربیتی را مشخص 

و  ها ییتوانااین است که در تعلیم و تربیت دو اصل رالز، دلیل اصلی کاربرد این  به زعم

فراد از ابرخی  ، رنجی کهبنابراین .نتیجه شانس و تصادف استند، د از آن برخوردارافراکه  استعدادهایی

، حاصل انتخاب و عمل مستقیم آنها نبوده و یا افرادي که از مواهب طبیعی برند یمکمبود مواهب طبیعی 

). از نظر رالز تعلیم و 1971مستحق آن نیستند(رالز،  ست. لذا،انبوده  تالششانحاصل  ،برخوردارندبهتري 

هاي پایین را به حداقل  هاي باال و توانایی تفاوت افراد با توانایی توان یمآن  طریق نهادي است که از ،تربیت

به طور  ،ندطور نابرابر دار اگر ما اجازه دهیم استعدادهایی را که افراد بهکه معتقد است . او همچنین رساند

 يها ينابرابر. به همین دلیل نباید اجازه دهیم یافت، به برابري دست پیدا نخواهیم پیدا کنندپرورش  طبیعی

  توزیع طبیعی به توزیع سایر مواهب انتقال داده شود. 

  

  اصل تفاوت در تعلیم و تربیت           

براي پاسخ به هاي کاربرد اصل تفاوت در توزیع منابع تعلیم و تربیت چگونه خواهد بود؟  داللت

یکی  را داریم.بودجه به مدارس در مقام یک تصمیم گیرنده قصد تخصیص  تصور کنید که ما، سؤالاین 

 اش مدرسهر تخصیص بودجه بیشتري به ، خواستااستاز مدارس مدیر یکی از اعضاء این جلسه که 

ریاضی از هوش  انی هستند که در درسآموز دانش اواست که در مدرسه  این او. استدالل اشدب یم

پرورش  جهت العاده فوقهاي  برنامه به منظور اجراياي برخوردارند و این بودجه اضافی  العاده فوق

اصل تفاوت را در این موقعیت به کار  توان چگونه می ،استعدادهاي ریاضی آنهاست. با توصیف این شرایط

در اصل  مورد نظرکه شرایط  اداین مدرسه اختصاص دبیشتري به بودجه  توان یم یدر صورت؟ تنها گرفت
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که اختصاص بودجه بیشتر به این گروه از دانش آموزان  ادپاسخ د سئولشود. باید به این  نیتأمتفاوت 

آموزان  داشته باشد؟ در مورد نحوه برخورد با دانش رداربرخو تواند منافعی براي افراد کم میچگونه 

بنابراین، با توجه پذیر است.  تیزهوش، انطباق اصل تفاوت با اختصاص منابع بیشتر براي آنها به سختی امکان

، بپیوندندپردازان مطرح ریاضی  نظریه به جرگهآموزان در آینده  حتی اگر این دانش ،فوقبه مثال 

کاربرد اصل تفاوت در  از این رو،. شود یمبه چالش کشیده از مزایاي آن  برخوردار کمبرخورداري افراد 

اقتصادي و اجتماعی باید به گونه  يها ينابرابریعنی  ؛حقق شدن شرایط آن استتتعلیم و تربیت منوط به 

این دلیل اگر  آنکهحال  داشته باشد. برخوردار اي ترتیب داده شوند که بیشترین نفع را براي افراد کم

 آنهاموجهی براي عدم تخصیص بودجه اضافی به این افراد باشد و به عبارت دیگر استعدادهاي بالقوه 

که ما را متوجه نقاط  خواهد بوداین چنین اصولی در تعلیم و تربیت  يریکارگ بهپیامدهاي  ازشکوفا نشود، 

  .  کند یمقوت و یا ضعف نظریه عدالت 

  

  در نظریه رالزاصل جبران           

 آنجا کهاز د. شونهاي ناشایست و ناحق باید جبران  رالز معتقد است بر اساس اصل جبران، نابرابري

اي  ها باید تا اندازه هاي مادرزادي و ناشی از موهبت طبیعی ناحق و ناشایست هستند، این نابرابري نابرابري

به  جامعه باید ،برابري ناب جهت ایجاد افرادهمه  به منظور رفتار برابر با ،این اصل بر اساسجبران شوند. 

قرار  نا برخوردارهاي اجتماعی  در بدو تولد در موقعیت بوده یاکسانی که مواهب زیستی آنها کمتر 

هاي ناشی از پیشامدهاي طبیعی را در جهت  است که تبعیض اینهدف  ، توجه بیشتري داشته باشد.اند گرفته

رد. در تعقیب این اصل، این امکان وجود دارد که دست کم در طی دوران سیر به سوي برابري جبران ک

کندذهنان به جاي  اولیه مدرسه، منابع بیشتري در زمینه آموزش يها سال به طور مثال معینی از زندگی

کند که اصل جبران به مثابه تنها معیار عدالت که  رالز یادآوري میاما،  ).1387(رالز،  تیزهوشان هزینه شود

به نظر در نگاه اول قابل قبول احتماالً شود. این اصل  نمی  مان اجتماعی است، پیشنهادزخود یگانه هدف سا

اصل بهبود میانگین استاندارد زندگی یا پیشبرد خیر  ي چونبا اصول دیگر در مقایسه ستیبا یمبرسد، اما 

اصل   این است کهرالز  دیدگاهتفاوت بین اصل تفاوت و اصل جبران از وجه دیگر . سنجیده شود همگانی

کند به یکسان خواهد که امتیازات را  تفاوت همان اصل جبران خسارت نیست. اصل تفاوت از جامعه نمی

بلکه اصل  پردازند.منصفانه به رقابت ب که رودب  انتظاره شرکت کنندگان در مسابقه گویی از همنحوي که 

که انتظارات دراز مدت  شوندنابع به گونه اي مصرف مدر آموزش و پرورش به این معنی است که تفاوت 

ناظر بر اصل تفاوت  -با توجه به تعریف آنتفاوت این دو اصل  دررا بهبود بخشد.  ها نینا برخوردارتر
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چنین   -استطبیعی و خانوادگی  يها ينابرابر به مفهوم جبرانبه اقشار محروم و اصل جبران کمک 

هاي تبعیض مثبت کمک  دامنه عمل اصل تفاوت گسترده بوده و به سیاست نتیجه گرفت که توان یم

در صورت اجراي این اصل  ریتأثو  شود یمآموزشی  نظامکند در حالی که دامنه اصل جبران محدود به  می

  ). 2005 ،1(بولیوار شود آموزشی منتقل نمی نظامبه خارج از حیطه  لزوم

ناشی از آن محدود  يور بهرهبه بعد اقتصادي و  صرفاً آن را در بیان اهمیت تعلیم و تربیترالز 

ارزش آموزش را نباید تنها بر پایه کارایی « که دارد با بیانی صریح  در این باره اظهار می اوسازد.  نمی

مندي از فرهنگ  جهت بهره افرادجایگاه آموزش در توانمندسازي  .اقتصادي و رفاه اجتماعی سنجید

، به تر مهم، اگر نگوییم کند یمایجاد  با ثبات ارزشمندي خود احساسکه اش و شرکت در امور آن  جامعه

  ).1971رالز،»(.همان اندازه مهم است

گرایی  اصل کثرت به طور خاصاو و  نظریهاز  متأثرشدت   نگاه والزر به خود تعلیم و تربیت به

اي است براي تضمین  تعلیم و تربیت برنامه«که  دارد یمبیان چنین تعلیم و تربیت در تعریف است. والزر 

ریزي  که براي آن طراحی و برنامهباشد اي  متناسب با جامعه بایدآموزش  ،از این رو .بقاي اجتماعی

موزش و پرورش معتقد است که آنگاهی به کارکرد نوآورانه با والزر  ،). با این حال1982(والزر، ».شود می

 يها يدئولوژیاسلسله مراتب جا افتاده،  -بازتولید جامعه موجود به خدمت زجموزشی آهاي  اگر نظام

 توزیع عادالنه مواهب آموزشی سخن گفتن درباره ،کار دیگري انجام ندهند -مسلط و نیروي کار موجود

   ی ندارد. عنایم دیگر

دي و نظام والزر معتقد است نحوه توزیع مواهب آموزشی باید متفاوت و مستقل از الگوهاي اقتصا

، متفاوت است. وي در شود یمعرضه  طهیحسیاسی باشد و استدالل وي آن است که مواهبی که در این 

کند: موقعیت معلم، جایگاه دانش آموز،  بحث از مواهب آموزشی در تعلیم و تربیت به موارد زیر اشاره می

  گردد. دانش که عرضه میها، نمره، رتبه و تشویق و انواع متفاوت و سطوح  اقتدار در مدرسه

توانیم بر پایه عدالت تربیتی موجود در  دارد که می والزر در بیان اهمیت عدالت تربیتی اظهار می

مدارس به قضاوت درباره عدالت اجتماعی موجود در جامعه بپردازیم. وي عدالت در تعلیم و تربیت را از 

و نقش تعلیم و تربیت بر زندگی،  تعلیم و تربیتند دهد؛ عدالت تربیتی در فرای دو جنبه مورد توجه قرار می

  جایگاه اجتماعی و آینده شغلی آنها. 

              

                                                
1 . Bolivar 
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  آموزش عرضهبرابري در             

آموزان براي تبدیل  آموزش دانش ،والزر معتقد است هدف تعلیم و تربیت در جامعه دموکراتیک

 جامعهکه ایجاد و دوام دموکراسی در یک  کند یمتاکید و  شدن به شهروندان جامعه دموکراتیک است

هایی باید داشته باشد؟  مدارس دموکراتیک است. حال مدارس دموکراتیک چه ویژگینیازمند وجود 

آموزان به عنوان شهروندان  هایی که هدف آنها پرورش شهروندان دموکراتیک است، باید به دانش مدرسه

ارسطو کمک  سخناموزند. به همین دلیل والزر از این هاي شهروندي بی یک جامعه، مجموعه دانش

نظام آموزش و تربیت در یک دولت باید براي همگان یکسان باشد و فراهم سازي این نظام « گیرد که می

این نوع آموزش  ،والزر از دیدگاه). 1982ارسطو، به نقل از والزر،»(.باید از راه اقدام همگانی انجام پذیرد

به این  رود یماین نوع برابري به زودي از میان  در حوزه تعلیم و تربیت است. هرچندنوعی برابري ساده 

خط مشی مدرسه دموکراتیک  ، اماتواند براي همگان یکسان باشد نظام آموزشی هرگز نمییک  دلیل که

این برابري ساده با برابري  والزر،بخشد. از نظر  اصلی والزر است را ثبات می هدف هايکه یکی از 

؛ یک شخص/یک راي، یک کودك/یک مکان در نظام آموزشی. هرچند والزر متناسب است شهروندان

و آن را شرط پرورش شهروندان  دهد ابتدا به لزوم تعلیم و تربیت همگانی و برابر در مقاطع پایین اهمیت می

آن باید  بعد از .رعایت شود معینیمعتقد است که این همگانی بودن باید تا سطح  اماداند،  دموکراتیک می

  . ردیقرار گمورد توجه  ها تیقابلپرورش استعدادها و 

  

  اصل جبران در تعلیم و تربیت از نگاه والزر           

پردازد و این اصل را به مرحله بعدي  آموزش شهروند دموکراتیک می والزر به بحث جبران در

کند.  نیز می تدهد و به نوعی با آن مخالف میتسري ن -پرورش استعدادهاي فردي -آموزش و پرورش

کند؛ کار  آموزش و پرورش دموکراتیک از برابري ساده آغاز می«که  دارد والزر در این باره اظهار می

. به رسد می ها بچهشود و به تک تک  مشترك در راه هدفی مشترك. متاع آموزش به نحو برابر توزیع می

ها تسلط پیدا کند. این  شود تا بر مجموعه واحدي از دانش کمک می دانش آموزيبه هر  عبارت دیگر،

دانش آموزان دیگر رفتار شود که با  ي ان طور رفتارهم دانش آموزيبدان معنی نیست که با هر 

  ). 1389(والزر،.»شود یم

  

  برابري پیچیده در تعلیم و تربیت

تحقق هدف آموزش شهروند  -والزر معتقد است برابري ساده همین که هسته مرکزي برنامه
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شود. بعد از آن، آموزش را  به دست آید و هدف مشترك تحقق یابد، از حیز فایده ساقط می -دموکراتیک

با این  مسأله ،واقعی يها تیموقع. اما در داد سرو ساماندانش آموزان  فرديباید بر مبناي عالقه و استعداد 

شکل ساده قابل حل شدن نیست و ممکن است عوامل مختلفی بیرون از نظام آموزشی فرایند توزیع مواهب 

استعداد، عالقه و تالش دانش آموز مالك برخورداري از این  صرفاً و الشعاع قرار دهند تربیتی را تحت

بر د. برابري پیچیده شو ار می. اینجاست که مفهوم برابري پیچیده از اهمیتی خاص برخورد1نباشد مواهب

مثال، پول  طورهاي مختلف نباید به یکدیگر وابسته باشند.  منافع مختلف در حوزه این اصل استوار است که

به د. شوموزش و تحصیالت بهتر آبگذارد و یا عامل برخورداري از  ریتأثهاي دیگر  و ثروت نباید در حوزه

یک طور طبیعی خیر غالب است و نه ه کند که نه خیر خاصی ب یتاریخ این حقیقت را آشکار م ،والزر زعم

اند  اجتماعی هايبلکه قدرت سیاسی، سلطه نظامی، منصب و موقعیت مذهبی از خیر ،خیر غالب وجود دارد

کند  گذاري می برابري پیچیده مجموعه روابطی را پایه این دیدگاه،از  .توانند به خیر غالب بدل شوند که می

نوع تحصیل و آموزش فرزندان نباید وابسته به موقعیت اجتماعی و  ،لذاد. شو ممکن می تسلط غیرکه در آن 

پایین به اصل  سطحوالزر از برابري ساده در  ،). در نتیجه2005باشد(بولیوار، نشانیوالدیا توانایی اقتصادي 

  رد و مالك تعیین کنندهوآ موزان در سطوح باالتر روي میآ پرورش استعدادها و کفایت و شایستگی دانش

  آید.   برابري پیچیده در تمام مراحل تعلیم و تربیت، اصلی پذیرفته شده به شمار می

  

  گیري نتیجه

بی عوامل ایجاد  از این حیث که به شناساییعدالت تربیتی به عنوان یک فرایند  نظر گرفتندر 

اجتماعی  يها تیفعالدر از شرکت آموزان  دانشو موجب رضایت و اعتماد  کند یمکمک تربیتی   عدالتی

عملیاتی بودن و پرهیز  تر از عدالت تربیتی به عنوان یک برونداد است.مدتر و کارا برداشتی موجه ،شود یم

  باشد.       میعدالت تربیتی هاي عمده مفهوم  از مزیت آناجرایی  قابلیتپردازي صرف بدون توجه به  از نظریه

نتیجه  توان یمچنین  رالز و والزر در حوزه تعلیم و تربیت و عدالت تربیتی  ه هاينظریبندي  با جمع

به پرورش شهروند دموکراتیک دارد، از که و توجه عمیقی  ییجامعه گرا با رویکردوالزر  گرفت که

آورد که برابري  و تربیت همگانی اجباري جهت آموزش دانش شهروندي سخن به میان می اجراي تعلیم 

                                                
ی می داند که از دانش آموزان بـه عمـل مـی آیـد.     ات. والزر مالك توزیع مواهب آموزشی را بعد از دوره برابري، نتایج امتحان 1

این روش نیز آگاهی دارد و معتقد است این کار فشار و تنش هاي روحی عمیقی بر پیکره تعلـیم و   ایرادهايهرچند که خود به 

  تربیت دموکراتیک وارد می کند. 
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توجه خاصی  -تقدم فرد بر جامعه -رالز به سبب تفکر لیبرالیستی که یدرحالرود.  ول آن به شمار میاصل ا

  به پرورش شهروند براي خدمت و زندگی در جامعه در نظریه عدالت خویش ندارد. 

آن تاکید دارد.  راصلی است که والزر ب اصل شایستگی و کفایت در توزیع مواهب تعلیم و تربیت

، اصول عدالت در نظر رالز که یدرحالداند.  هاي خاص را مهم می آنکه پرورش استعدادها و قابلیتیژه و  به

دهد. اصل جبران یکی از وجوه اشتراك دو  نمیرا برخورداري از مواهب ویژه تربیتی به این گروه   اجازه

این اصل بیانگر . دارنده آن پرداز در بحث عدالت تربیتی است که هم رالز و هم والزر توجه خاصی ب نظریه

، یستناتوانایی و عدم برخورداري از امکاناتی که در حوزه عمل و اختیار خود فرد ن مسألهکه  آن است

  هاي مختلف فکري است.   پردازان با گرایش دغدغه نظریه

 ریتأثاهمیت تعلیم و تربیت و عدالت تربیتی و به  توان یم پرداز از دیگر وجوه اشتراك این دو نظریه

. رالز با تاکید بر اهمیت تعلیم و تربیت به منظور اشاره نمودآن بر موقعیت اجتماعی و آینده شغلی افراد 

برخورداري از حقوق شهروندي و فرهنگ جامعه به تعلیم و تربیت ارزشی باالتر از ارزش اقتصادي 

د تعلیم و تربیت و نقش تعلیم عدالت در فراین -والزر نیز با تقسیم بندي عدالت تربیتی به دو بخش .دهد می

راري برق .نماید نقش تعلیم و تربیت را برجسته می -و تربیت براي کسب جایگاه اجتماعی و اقتصادي

تعلیم و تربیت از است.  از نظر والزر ضروري در زندگی افراد تعلیم و تربیتعدالت به دلیل جایگاه مهم 

شود. نگریستن به تعلیم و تربیت  عنوان غایت محسوب می منظر هر دو متفکر هم جنبه ابزاري دارد و هم به

نفسه غایت   به عنوان یکی از مواهب اجتماعی که هر شهروندي حق برخورداري از آن را دارد، فی

هاي ویژه است  شود. لزوم وارد شدن به اجتماع نیازمند تربیت شهروندانی با فرهنگ و توانایی محسوب می

  کند.  تر می یت را برجستهکه بعد ابزاري تعلیم و ترب
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