
Quarterly Journal of Social sciences 
Vol. 29, No.96, Spring  2022 
qjss.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/qjss.2022.62618.2428 

 

  

IS
SN

: 1
7

3
5

/1
1

6
2

 
  

   
eI

SS
N

: 2
5

3
8

-2
7

7
2

   
   

D
at

e 
R

ec
ei

ve
d

: 0
8

/0
8

/2
0

2
1

   
  D

at
e 

R
ev

is
ed

: 2
2

/1
2

/2
0

2
1

   
  D

at
e 

A
cc

ep
te

d
: 1

6
/0

1
/2

0
2

2
   

   
O

ri
gi

n
al

 R
es

ea
rc

h
   

 

Youth Viewpoints on Justice in Persian-Language 

Iranian Cyberspace (Types, Strategies and 

Consequences) 

Simin Veisi  
PhD in Cultural Sociology, Allameh 

Tabataba’i University, Tehran, Iran 
  

Ardeshir Entezari 

 

Associate Professor of Sociology, Allameh 

Tabataba’i University, Tehran, Iran 
  
 

Mohammadsaeed Zokaei  
Professor of Sociology, Allameh 

Tabataba’i University, Tehran, Iran 
  

Ali Akbar Tajmazinani  
Associate Professor of Social welfare 

planning, Allameh Tabataba’i University, 

Tehran, Iran 
  

Abstract 
Our purpose in this research is to identify the types, strategies and 

consequences of constructing of justice. Most of the definitions of justice are 

made by youth and in the Iranian virtual space. Therefore, the main method 

is virtual ethnography and the data was analyzed by semiotic reading and 

thematic analysis. Types include agentic/critical, responsible, utopian, 

individualistic and national/transnational justice. Distributive, procedural 

and interactional justice are the most represented. Although epistemic justice 

is not expressed directly, it is seen in most definitions. Similarities can be 

seen between some aspects of the Islamic definition of justice with the 

Marxist, human rights, and liberal definitions of justice, although the latest 

definition simultaneously emphasizes individualism. There are strategies 

such as integrating the definitions of justice, iconizing, the role of power 

with various discourses, and resisting it in virtual space which has led to 

elitist definitions of justice, virtual agency of users due to the lack of direct 

possibility to bargain with power, dual otherizing, resistance to otherizing, 
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and the spread of negative emotions. There was a lack of space in the 

dialogue between the youth and the power around justice. 

Keywords: Construct of Justice, Levels of Justice, Epistemic Justice, 

Virtual Agency. 
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زبانیفارسیمجازیجواناندربارةعدالتدرفضایهادگاهید

(امدهایوپهایها،استراتژ)سنخ

 رانیتهران، ا ،طباطبائیدانشگاه عالمه  ،یفرهنگ یشناس جامعه یدکتر   يسیو نیمیس


 

 رانیتهران، ا ،طباطبائیدانشگاه عالمه  ،یشناس جامعه اریدانش   یانتظار ریاردش


 

 رانیتهران، ا ،طباطبائیدانشگاه عالمه  ،یشناس استاد جامعه   يذکائ دیمحمدسع


 

 رانیتهران، ا ،طباطبائیدانشگاه عالمه  ،یرفاه اجتماع یزیر برنامه اریدانش   ينانیمز تاج اکبر يعل


 چکیده

 فیتعار نیشتریبرساخت عدالت است. ب یامدهایو پ ها یها، استراتژ شناخت سنخدر این پژوهش  هدف ما
 یمجاز ینگار قوم يروش اصل رو نی. ازاردیگ يصورت م يرانیا یمجاز یعدالت توسط جوانان و در فضا

ها شامل عدالت  شدند. سنخ لیتحل يمضمون لیو تحل يشناس شانهخوانش ن لةیوس ها به است و داده
 یا و مراوده یا هیرو ،يعیهستند. عدالت توز ي/فرامليو مل انهیفردگرا ،یيایعامالنه/منتقدانه، مسئوالنه، اتوپ

به  فیتعار شتریاما در ب شود ينم انیب میصورت مستق گرچه به يرادارند. عدالت معرفت یيبازنما نیشتریب
 يستیبرالیو ل یو حقوق بشر يستیمارکس فیعدالت با تعار ياسالم فیابعاد تعر يبرخ انی. مخورد يم مچش

دارد.  دیتأک زین یيزمان بر فردگرا طور هم به ریاخ فیگرچه تعر شود، يمشاهده م یيها از عدالت شباهت
و مقاومت در  ها فتماننقش قدرت با انواع گ ،یساز لیعدالت، شما فیتعار عیهمچون تجم یيها یاستراتژ

کاربران  یمجاز تیاز عدالت، عامل انهیگرا نخبه فیوجود دارد که منجر به تعار یمجاز یبرابر آن در فضا
دوگانه، مقاومت در برابر  یها یساز یگریباقدرت، د يزن چانه یبرا میخاطر نبود امکان مستق به
 زیو ن گریکدیجوانان با  انیگفتگو م یشده است. خأل فضا برا يو رواج عواطف منف ها یساز یگرید

 .شود يعدالت احساس م رامونیقدرتمندان پ

 .یمجاز تیعامل ،يبرساخت عدالت، سطوح عدالت، عدالت معرفت :ها واژهکلید
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 طرح مسئله

به  يرانیبوده است. در فرهنگ ا يعدالت در جامعة ما از گذشته تا به امروز مسئلة مهم 

که  ردیگ ياز آن شکل م يفیو وجود منابع متکثر عدالت، تعار يفرهنگ يگ نهیپرزم لیدل

 نیاز ا يگفتمان رسم فیهستند بلکه با تعار يمقطع ایبوده و  يتنها عمدتاً دچار تناقضات نه

جوانان و حکمرانان باعث  انیمشترک عدالت م فیدارند. نبود تعر شچال زیمفهوم ن

 سندگانینو ریشده است. به تعب ياسیو س ياجتماع يگانگیب زیآنان و ن ياسیس قیشکاف عم

از  يکیعدالت همواره  9631 قتیو حق 9631 ی، ستار9631 يمختلف مانند شعبان

ملت مدرن و -دولت شیدایبا پ اًخصوص يژگیو نیبوده است. ا انیرانیمسائل ا نیتر مهم

 یشتریاز عدالت، شدت ب فیتکثر منابع تعر جهیارتباطات، سطح سواد و درنت شیافزا

 اتیذهن یبازنما نکهیکه عالوه بر ا یا عنوان رسانه به ياجتماع یها و حضور شبکه داکردهیپ

افزوده  سئلهم يدگیچیو پ تیباشد، بر اهم رگذاریافراد تأث تیبر ذهن تواند ياست، خود م

ها  ارزش شیمایدر پ 9611 یو غفار 9616کشور  ياجتماع ةیسنجش سرما ياست. طرح مل

از وجود  ردانشجویمختلف جوانان دانشجو و غ یها گروه انیدر م انیرانیا یها و نگرش

پرده  يرانیدر جامعة ا يو قوم یيقضا ،یو اقتصاد ياسیس ،ياجتماع يعدالت ياحساس ب

درصد  41موجود  یها کشور بر اساس داده تیسهم جوانان در جمع که یيبرداشتند. ازآنجا

دارد.  یا ژهیو تیعدالت اهم رامونیجوانان پ یها دگاهید یریگ است، مسئلة شکل

باعث  کند، يم دایعدالت نمود پ یها دگاهید جادیذهن و ساختار که در ا انیم کیالکتید

گوناگون و  یها فرهنگ زخردهیبه ر یزو مجا يواقع یایفرهنگ جوانان در دن خرده لیتبد

 یناگوار جینتا تواند يم یروند نیدارند. ادامة چن یيبه شناسا ازیشده که ن یا دهیتن درهم

و عدم مشارکت در جامعه را داشته  يتفاوت يدر تمام سطوح، احساس ب يگانگیهمچون ب

 باشد.

که به  يمعرفت يعدالت يب تیدر داخل کشور از اهم يشناخت جامعه نیشیپ قاتیتحق 

شناخت افراد  یها وهیدر ش ضیکه بر اساس تبع یا عنوان گونه ، به4113،4113 کریگفتة فر

آن غافل شده  يعلّ یها يدگیچیبرساخت مفهوم عدالت و پ يبررس زیو ن  دیآ يبه وجود م
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در زمرة  ایصورت گرفته بودند  ینابرابر يبا عنوان بررس که یيها پژوهش نیبودند. همچن

 یافراد در ساختارها گاهیجا يبودند و به بررس یساختار یيمکتب کارکردگرا قاتیتحق

 یها اقتصاددانان صورت گرفته و با شاخص یعمدتاً از سو اینابرابرانه پرداخته و  يِنیع

 یها يبررس نیبودند. همچن یبرو نابرا یبرابر فیبه دنبال تعر یو اقتصاد يکمّ

و  ينسب یها نهیزم توانند يعدالت در نزد جوانان را که م فیگرفته، منابع متکثر تعر صورت

موردتوجه قرار  زیکنند ن نییها را تب وجود تناقضات درون آن ایو  فیبودن تعار يمقطع

 یقرون متماد يو حقوق بشر ط سمیبرالیل سم،یهمچون اسالم، مارکس یيها دگاهیاند. د نداده

جوانان  فیطور خاص تعار از عدالت و به فیتعار جهیاند و درنت واردشده يرانیبه فرهنگ ا

بر  دی، جان راولز با تأک4112( و همکاران Fleurbaey) يهاست. به گفتة فلرب ملهم از آن

که از  يکه از گروه کند يم یطرفدار یا گونه جامعه به ياز سامانده ،يمفهوم ساختار اساس

 خدبرودیکند. به باور شو تیمحروم هستند حما هیاول یها موهبت نیکمتر

(Shoikhedbrod, 2019) اما هرگز  کند، يانتقاد م یيبودن حق بورژوا یمارکس از صور

همچون  ينی. گرچه به گفتة مفسرکند يرا رد نم یا هیو عدالت رو يحقوق یبرابر

هرگونه تصور از عدالت  سمیمارکس هبود ک نیگمان بر ا (McCarthy, 2018) يکارت مک

کنار  يعیبر عدالت توز یدیتقدم عدالت تول ایرد کردن مفهوم دولت و  لیو حق را به دل

 یها دگاهید قیتلف یبرا يدانشگاه ياقبال عموم ينوع ریاخ یها اما در سال گذارد، يم

طور که  وجود آمده است. همان از عدالت به نیو تصور هنجار يبرالیل یها مارکس با نگاه

به  شیبا گرا يرانیجوانان ا انیمسئله را در م نیا توان يم دهد ينشان م 4193زاده  وهاب

حقوق بشر تا  دگاهیاست که د نیدر دانشگاه مشاهده کرد. گرچه تصور بر ا دیچپ جد

به گفتة ناسبوام  يدر مورد عدالت همسو است و حت يبرالیل دگاهیبا د یادیاندازة ز

(Nussbaum, 1999) راولز مطابقت دارد، اما به گفتة منتابورن  ةیاول یرهایبا مفهوم خ

مختلف  یکشورها» (Balakrishnan, 2016و همکاران ) شنانینقل از باالکر( و به 2005)

ها  از آنچه که در فرهنگ آن ستندیها مجبور ن و آن ستین يمعتقدند که حقوق بشر جهان

 نی( باوجوداBalakrishnan, Heintz & Elson, 2016: 20«. )کنند یرویپ ست،یمناسب ن
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 دگاهیداده، د رخ ياجتماع یها اثر گسترش شبکه منابع عدالتِ در دسترس که در شیبا افزا

و  (Kurasawa, 2007گونه که کوراساوا ) داشته است. همان یادیرواج ز یحقوق بشر

از  یبشر قحقو فیدر تعر دهند ينشان م (Sarat & Kearns, 2004) ارنزیسارات و ک

 جادیدر ا زین يالملل نیب یبلکه نهادها ستندیها مخاطب افراد ن ملت-تنها دولت گریعدالت د

 سیانیدارند. به گفتة کاراج يمحور نقش مهم عدالت یو نهادها نیقواعد هنجار

(Karagiannis, 2018) باورند  نیمسلمانان بر ا 4141 رآخوریو م یو عسکر 4192، مرانلو

 يعادالنه زندگ ستمیس کیها در  که آن شود يکه عمل بر اساس اصول اسالم موجب م

در دوران  دست، نیازا يو متفکران يغزال نا،یس همچون ابن يکنند. عالوه بر متفکران مسلمان

اند.  عدالت سخن گفته رامونیو مانند آن پ يعتیقطب، شر دیمحمدباقر صدر، س زیمعاصر ن

 دیرا د يرانیا-يعیاز اصول ش یاریبس توان يم یزمجا یجوانان در فضا فیبامالحظة تعار

خواهانه و فلسفة انتظار را در خود  عدالت امیزمان ق طور هم به 9621دهقان  که بر طبق نظر

پژوهش از انواع سطوح عدالت  نیدر ا م،یاند. با توجه به آنچه گفت کرده بیترک

 لیو در جهت تکم ياسیق یا وهیاز عدالت به ش نیشیذکرشدة پ فیتعار زیشده و ن شناخته

 يعدالت را بررس رامونیجوانان پ یها دگاهیاستفاده کرده تا برساخت د يبخش استقرائ

 .میکن

 قیتحق نةیشیپ

عدالت  يبیترک ةیصورت گرفته بر نظر يشیمایکه با روش پ 9621 يرسندسیم پژوهش

از  يکیبر  يمبتن یمحور که مردم عدالت تک دهند يآن نشان م یها افتهیکرده و  دیتأک

با  9614و همکاران  يمازندران ی. محمدجواد زاهدرندیپذ يرا نم ازین ایاصول استحقاق و 

 یها برابر، فرصت ياساس یها یآزاد ریجان راولز، عدالت را به سه متغ هیاستفاده ازنظر

نشان  ها افتهیبوده و  يشیمایاند. روش پژوهش پ کرده کیتفک زیبرابر و اصل تما ياجتماع

احساس عدالت و  نیاز حد متوسط شاخص است. ب شتریاحساس عدالت ب نیانگیم دهند يم

 نیاحساس عدالت و ب زانیو م ينسب تیافراد، احساس محروم یاقتصاد ياجتماع گاهیپا

 شیمایپ یها افتهیاحساس عدالت رابطه وجود دارد.  زانیها و م آن يارزش یریگ جهت
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و احساس  يداخل ونیزیتلو یتماشا زانیم نیکه ب دهند ينشان م 9613و همکاران  ياحیر

 ازو استفاده  یا ماهواره ونیزیتلو یتماشا زانیعدالت، رابطة مثبت برقرار است اما م

 با آن دارند. يمنف یا رابطه نترنت،یا

صورت گرفته  یریتفس کردیکه با رو 4111شوالب و همکاران در پژوهش خود در  

 یسازگار ،يگربودگیمل دشا ینابرابر دیبازتول يعموم یندهایاند که فرا است نشان داده

به  4192و همکاران در  ریعواطف هستند. لکو تیریفرمانبرانه، نگهداشت مرزها و مد

مردم  انیدر م يستیز طیمح یها کشمکشسنجش ادراک از عدالت در ارتباط با 

از شناخت و عدالت  يعنوان صورت پرداختند و عدالت را به کیکاالکمول مکز

و  نیکردند. کرو یساز مفهوم  مند طیاز عدالت شرا يعنوان شکل را به يکیاکولوژ

شامل  يابعاد چندگانة عدالت سازمان ریتأث شیبه آزما متحده االتیدر ا 4192همکاران 

 يگروه درک از تعارض درون یبر رو يو اطالعات یا مراوده ،یا هیرو ،يعیتوز تعدال

 یها درک از کشمکش ينیب شیبه پ توانند يها م نشان دادند که آن جیپرداختند. نتا

 کمک کنند. يگروه درون

بوده، بر  يشیمایو پ ياسیداخل کشور عمدتاً با روش ق یها پژوهش يطورکل به 

گرچه  زیخارج از کشور ن یها پژوهش ددارند،یعدالت تأک یها دگاهیسطوح عدالت و نه د

 دیتأک يسازمانبر ابعاد عدالت در سطح  شتریاند اما ب برساخت عدالت را مدنظر قرار داده

ها  پژوهش ينپرداخته بودند. برخ عیعدالت در سطح وس یها دگاهید يداشتند و به بررس

 ،ياسیس تیمشروع 4192 لمانیمحدود ازجمله د یيها نهیرا در زم يعدالت معرفت

 4191هرشمن و جانستون  ،يول يذهن مارانیاز ب تیحما یارتقا 4192 يدلیو ر نگیگیوبین

و استراود و  4141، واکر 4141 ثی، مرد4194 نگیگلد نیهمچن ،ياجتماع یمددکار

 بیقراردادند. بنابر آنچه گفته شد پژوهش حاضر با ترک يآموزش، موردبررس 4141کرفت 

برساخت عدالت، سطوح عدالت، عدالت  يهمچون بررس نیشیپ یها نقاط قوت پژوهش

به دنبال شناخت برساخت  ياجتماع یها طور خاص شبکه ها و به نقش رسانه زیو ن يمعرفت

 روزمره است. يمفهوم عدالت در زندگ
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 ینظر یمبان

کنش  ةیاز نظر ریبا تأث 4112: شوالب ینابرابر ای یبرساخت برابر يکنش متقابل ةینظر 

هر دو گروه فرادست و  ینابرابر از سو تیبرساخت واقع وةیش حیگافمن به توض يمتقابل

و هم  یکه ازنظر او هم ماد  يتیهو یها روزمره پرداخته است. شرط يفرودست در زندگ

 میادعا کن دیو با میهست يرا متقاعد کنند که ما چه کس مخاطب کیقادرند »هستند،  يروان

  یریپذ تیمسئول یها در مورد شبکه نیهمچن .(Schwalbe, 2005: 66) «میباش يکه چه کس

ازنظر  ای بیعج یا در آن مسئله گرانیکه د میرفتار کن یا گونه اگر به» دیگو يبه ما م

 «میریمورد بازخواست قرار بگ نانجام آ یممکن است برا ابندیمشکوک ب ياخالق

(Schwalbe, 2005: 67). یها کنش قیافراد از طر 9123 مرمنیبر طبق نظر وست و ز 

( cited in Schwalbe, 2005) ها سمیمکان قیاز طر 4114 نیگرانه، بر طبق نظر پسک داللت

صورت  ( بهMcLeod, Lawler & Schwalbe 2014ناخودآگاه ) يقواعد ضمن زیو ن

در  یا مذاکره ياجتماع ندیقدرتْ فرا يهستند. از طرف تیواقع نیا جادیهرروزه در حال ا

 جادیو ا ها تیموقع فیتعر یيبر توانا یا است و به شکل گسترده يو جمع شرفتیحال پ

 زین 4191هووارد و رنفرو  .(Thye& Kalkhof, 2014دارد ) هیمشترک تک يواقع فیتعار

نابرابر، روابط  یافراد با ساختارها یها گاهیبر ارتباط جا ینابرابر يبا مفهوم چارچوب تقاطع

 (.Howard & Renfrow, 2014کردند ) دیو متداخل تأک ایپو

مدرن بود که تأمالت  ياخالق لسوفیف نیجان راولز نخست: عدالت جان راولز ةینظر

کار راولز در  قتیدر حق»احساس عدالت صورت داد.  ياخالق گاهیجا یرا بر رو یجد

کانت باشد که احساس  افتةی نیدادن ا حیتوض یبرا يتالش تواند يمورداحساس عدالت م

 «هستند گریکدیدر ارتباط با  ياخالق یمختارو خصوصاً خود ياخالق تیو ظرف ياخالق

(Dirk Dubber, 2006: 81« .)مدرن، احساس ما در مورد عدالت  ياخالق يدر آگاه

و  یبرابر ،یاشخاص مانند آزاد کیدموکرات یها آل دهیا لةیوس به يحیصورت تلو به

(. در Freeman, 2007:5) «ردیگ ياز احترام متقابل شکل م یدر بستر ياجتماع یهمکار

از  يفیو تعر فیحقوق و وظا نیینقش اصول آن در تع لةیوس راولز مفهوم عدالت به دگاهید
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اساس  نیعدالت راولز بر ا ةینظر .(Cline, 2013) شود يم فیمناسب مواهب تعر میتقس

 یشوند که از افراد يسامانده یا گونه به دیجامعه با ياساس یمتمرکز است که ساختارها

همه از قواعد عموماً به  يکند و وقت تیبرخوردارند حما هیاول یها تموهب نیکه از کمتر

با قواعد احترام گذارند،  شده نییتع یکنند و به دعاو یرویپ یهمکار شدة شناخته تیرسم

بر طبق اصل . (Rawls, 2001) ندیها عادالنه به شمار آ شدة موهبت خاص حاصل یها عیتوز

و  يطبقة اجتماع خود را در جامعه، تیموقع ها آناست که  نیفرض بر ا»  یخبر يپردة ب

سطح هوششان  ایخود و  يعیطب یها یيو توانا ها یيو از دارا دانند ينم ياجتماع تیموقع

 ردیگ يرا در نظر م يمثابة انصاف شهروندان عدالت به .(Banks, 2009: 345) «ستندیآگاه ن

 يتیظرف نیاحساس عدالت. ا یبرا تی( قدرت ظرف9برخوردارند  يکه از دو قدرت اخالق

با آن( که  قیاست )و نه صرفاً تطب ياسیفهم، به کاربردن و عمل به اصول عدالت س یبرا

 تیظرف گرید ي( قدرت اخالق4. سازد يرا مشخص م ياجتماع یاصطالح متناسب باهمکار

از  يمفهوم يعقالن یریگیداشتن، اصالح و پ یبرا يتیمفهوم موهبت است که ظرف یبرا

. کند يزمان مطرح م صورت هم و عدالت را به یراولز آزاد .(Rawls, 2001است ) هبتمو

تا حداقل منفعت که در  شود يم میتنظ يدو اصل باهم ساختار اساس نیبا در نظر گرفتن ا»

« همگان مشترک است را به حداکثر ارزش برساند انیبرابر که م يقانون یطرح کامل آزاد

(Shoikhedbrod, 2019: 43). «نسبت به  دیهمه با یبرابر برا یها و فرصت یحق آزاد

 ها ینوبة خود به آزاد داشته باشد و به تیاولو نانیرنشیفق يو اجتماع یاقتصاد تیوضع يترق

 (.Fleurbaey, Salles & Weymark, 2008: 3) «فرصت توجه شود یاز برابر شتریب

است که بتوان آن  دیاست و بع یبرساختة بشر کیعدالت : والزر کلیعدالت ما ةینظر

گرا هستند، مواهب  ساخت. اصول عدالت، خود به لحاظ فرم، کثرت وهیش کیرا فقط به 

 نیا لیشوند و دل عیها و به دست کارگزاران مختلف توز در انطباق با روال دیبا ياجتماع

چراکه محصول  رند،یگ ينشأت م ياز خود مواهب اجتماع تمتفاو یها موضوع از استنباط

از  شی(. ازنظر والزر آنچه بWalzer, 2009) اند يو فرهنگ يخیتار یيگرا خاص ریناگز

هاست و  است، تصور مردم هر جامعه دربارة آن تیاهم یدارا يرهمگانیخ عینحوة توز
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تا  نیبنابرا رسد؛ يم يععادالنة موهب اجتما عیاصول حاکم بر توز نییسپس نوبت به تع

 ياسیدر سطح کالن س توان يمشخص نشود نم يرهمگانیخ یافراد از معنا فیتعار که يزمان

 (.Lashkari, 2014ها سخن گفت ) آن عیاز توز

 یعدالت اجتماع سطوح

، یا هی، رو يعیپژوهش ابعاد مختلف عدالت شامل عدالت توز نیدر ا :یعیعدالت توز

صورت پراکنده آورده شده بودند را  به نیشیپ یها که در پژوهش  يو اطالعات  ینافردیب

گونه که  . همانمیریگ يعدالت در نظر م يِاجتماع تیواقع يمختلف بررس یها هیعنوان ال به

 عیکه مردم در مورد توز يبه درک يعیعدالت توز ندیگو يم 9121 يو کونوفسک فولگر

کرده است اشاره  افتیواسطة تالش خود در سازمان در که فرد به يمقدار پاداش ایمنابع و 

 سةیدر ارتباط با درک فرد از عدالت برحسب مقا يعیعدالت توز 9132دارد. به گفتة آدامز 

 Cited in) شود يسازمان محاسبه م یاعضا ریسا یدرآمد فرد و درآمدها عینسبت توز

Babatunde Muraina, 2016). صیعدالت از تخص يابیاشاره به ارز يعیعدالت توز 

لئود و همکاران همة  (. به گفته مکVermont & Tornblom, 2007درآمدها دارد )

. مواهب در جهان اند ياجتماع يها سروکار دارد مواهب با آن يعیکه عدالت توز يمواهب

 ,McLeod) اند ياجتماع یيندهایها فرا تصور و خلق آن رایمشترک دارند، ز یمعناها

Lawler & Schwalbe, 2014). 

شده از  عدالت درک يعنی یا هیعدالت رو 4113: بر طبق نظر مونتادا یا هیرو عدالت

 نیاست. ا تیاهم یدارا زین ابند،ی يم صیتخص امدهایها پ موجب آن که به یيفراگردها

اتخاذ گردند تا منصفانه به نظر برسند.  دیچگونه با ماتیکه تصم پردازد يم نیمفهوم به ا

جامعه  کیمردم در  یساختار یها تیموقع لةیوس هرروزه به ورتص به يعینظم عدالت توز»

 ،يطبقة اجتماع ،يلیتحص تیموقع ت،یطور خاص، سن، جنس . بهگردد يمفروض متأثر م

 ,Lengfeld) «هستند يمهم ياجتماع یساختار یها صورت یو درآمد يشغل تیموقع

بر درک  یا هیرو عدالت ندیگو يم 9112گونه که فولگر و کراپانزانو   (. همان207 :2007
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دارد. در مطالعة  دیتأک اند شده نییتع ها هیتنب ایها  از پاداش یریاز عدالت که چگونه مقاد

عنوان عدالت  به یا هیصورت گرفته است عدالت رو  لیکه توسط ساندرز و تورنه يمهم

 شود يم فیها تعر ها و پاداش جبران ها، تیمسئول عیتوز ندیدرک شدة افراد سازمان از فرا

(Cited in Komodromos & Halkias, 2015.) 

را مطرح  یا مفهوم عدالت مراوده 9123 سیو با 9123و موگ   سی: با یا مراوده عدالت

اتفاقات  يممکن است مسئول تمام رندگانیگ میتصم که یيازآنجا سیکردند. بر طبق نظر با

به  دوارندیخواهند پرداخت که ام يداتیکردن تمه هیبه تعب» نیناگوار دانسته شوند بنابرا

ناعادالنه با او  کند يکه احساس م یاجازه را بدهد تا از هرگونه عمل متقابل فرد نیها ا آن

صورت از  نی(. اFolger & Cropanzano, 2001: 2) «رفتار شده است در امان بمانند

نسبت به احترام  تیحساس ایآ نکهیبا افراد تمرکز دارد و ا رندگانیگ میعدالت بر رفتار تصم

(. اگر عدالت Kasemsup, 2016: 85) شود؟ يم دهید یریگ میتصم ندیدر تمام فرا

دارد،  دی( تأکKomodromos & Halkias, 2015بر احساس احترام داشتن )  ینافردیب

 حیتوض یبرا یا دارد که به شکل صادقانه ياشاره به اطالعات کاف  يعدالت اطالعات

 التعد(. »Chelladurai, 2006درآمدها وجود دارند ) عیتوز و دشدهییتأ یها هیرو

 ها استیدر مورد س يقیکه افراد اطالعات مناسب، کامل و دق افتد ياتفاق م يزمان ياطالعات

 میمقاله برآن نی(. در اLyer, 2008:227) «است، دارند یکه در سازمان جار یيها هیو رو

ساختار  کیعنوان  کل جامعه به به میتعم تیعدالت قابل فیدو صورت از تعر نیکه ا

 .ستندیها ن سازمان بهرادارند و منحصر 

 افتد ياتفاق م يزمان يمعرفت يعدالت يب 2007،2006 کری: بر طبق نظر فر یمعرفت عدالت

 واقع گردد: يتوجه يعنوان داننده مورد ب فرد به کی تیکه ظرف

به  يکه تعصب باعث شود شنونده اعتبار کم افتد ياتفاق م يزمان  يقیتصد يعدالت يب

شکاف در  يعنی افتد، يدر مرحلة قبل اتفاق م  يکیهرمنوت يعدالت يبدهد. ب ندهیکلمات گو
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معنا  شیخو يبه تجربة جمع خواهد يفرد م که يهنگام شود يباعث م يجمع ریمنابع تفس

 .(Fricker, 2007:1صورت ناعادالنه متضرر گردد ) ببخشد به

رخ  «يارتباط تیاز فعال شیپ» يقیتصد يعدالت يکه برخالف ب يکیهرمنوت يعدالت يب

بهتر و قدرت  تیاست که بر وضع  «يکیهرمنوت ينینش هیحاش»در ارتباط با مفهوم  دهد يم

 دیتأک يمعان دیدر تول گرید يبرخ یا هیحاش تیو موقع ياجتماع یها از گروه يبرخ شتریب

 ،يواقع یایو ادامة دن يموردبررس دانیعنوان م به یمجاز یفضادر  .(Coady, 2017دارد )

 زیر تر قیدق انیبه ب ایفرهنگ  بودن خرده اریرمعیغ ای اریمع جةیدرنت يعدالت معرفت

موجود شامل  یها هیاز نظر میجوانان به وجود خواهد آمد. بنابر آنچه گفت یها فرهنگ خرده

بودن موهبت(،  يبه عدالت(، والزر )برساخت يستیمارکس-يبرالیل يراولز )نگرش ةینظر

 زیروزمره( و ن ي)برساخت شدن عدالت در سطح زندگ نیمکتب کنش متقابل نماد اتینظر

برساخت مفهوم  يبررس یعدالت برا ياجتماع تیعنوان ابعاد مختلف واقع سطوح عدالت به

 برد. میعدالت بهره خواه

 یمفهوم چارچوب

 ةی. با استفاده از نظرمیریگ يکمک م هیبرساخت مفهوم عدالت از چند نظر يبررس در

عدالتِ مدنظر راولز و  نةینهاد طیشرا ایآ مینیتا بب میهست نیعدالت جان راولز به دنبال ا

به علت جامع بودن آن  هینظر نیدر مورد عدالت وجود دارد؟ انتخاب ا يتوافق همگان

عدالت والزر دانست که  ةینظر توان ياست. مکمل آن را م زی( نيستی/ مارکسيستیبرالی)ل

در جامعة  هینظر نیاز عدالت معتقد است. ا فیبودن تعر مند نهیو زم یيگرا بر کثرت يمبتن

کاربرد  تواند ياست م يو ذهن یاستحقاق آن کامالً فرد طیاز موهبت و شرا فیما که تعر

 یها به رسانه يمنبع عدالت به علت دسترس شیافزابا  ریاخ یها داشته باشد. خصوصاً در سال

 رمنسجمیبودن و غ ریبودن، متغ ينسب جهیعدالت و درنت فیدر تعر يدگیچیپ نیگوناگون ا

شدن  ساخته ندیشناخت فرا یبرا ياست. از طرف شیعدالت در حال افزا یها دگاهیبودن د

متفکران مکتب کنش  ریسامرتبط بود. شوالب و  اتیبه نظر ازیروزمره ن يعدالت در زندگ

 یها و شبکه يتیهو یها همچون شرط يمیاز مفاه یدر مورد برابر نیمتقابل نماد
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ناخودآگاه در  يو قواعد ضمن ها سمیگرانه، مکان داللت یها کنش ،یریپذ تیمسئول

 نیا نیاز متفکر ي. توجه برخندیگو يدر جامعه سخن م ها یهرروزة نابرابر یریگ شکل

و  قیشونده و متداخل نشانگر درک عم برساخت ا،یپو یامر عنوان همکتب به قدرت ب

جوانان در مورد عدالت به ما  یها دگاهید يدر بررس تواند يم یبرابر جادیها از ا آن ةیچندال

عدالت به دنبال  یها دگاهیو د ها هینظر تیپژوهش با استفاده از حساس نیکمک کند. در ا

در  فیتعار نیا یامدهایو پ ها یها، استراتژ سنخ یيمفهوم با شناسا نیشناخت برساخت ا

عنوان  برساخت آن و جوانان به یفضا نیتر عنوان مهم به یمجاز ی. فضامیفضا هست

 اند. شده گروه در مورد عدالت انتخاب نیرتریپذ بیآس

 قیتحق روش

 نیا. در میا بهره برده یمجاز ینگار طور خاص قوم و به يفیک کردیپژوهش از رو نیدر ا 

شباهت  يتا چگونگ رندیگ يموردمطالعه قرار م یمجاز یدر فضا يفرهنگ یروش کردارها

 ,Boellstorff) میرا درک کن ياشکال فرهنگ ریها با سا تفاوت آن زیو ن گریکدیها با  آن

Nardi, Pearce & Taylor, 2012). هدفمند و شامل همة صفحات افراد  یریگ نمونه

به خود  ينوع به وبیوتیو  نستاگرامیا تر،یتوئ بوک، سیدر ف ران،یاست که در ا يجوان

 ياسیکارکرد س تریطور مثال توئ عدالت پرداخته بودند. گرچه به رامونیگفتگو پ ایو   یابراز

 انیم یيهمگرا ينوع ریاخ یها در سال مادارند ا یشتریب يکارکرد سرگرم نستاگرامیو ا

 يصورت متناوب ساعات سال، به کیاز  شیمدت ب يدادن است.  ط یها در حال رو شبکه

که از  یيها داده. »شد يصفحات اختصاص داده م يبررس یشب برا ایاز صبح، بعدازظهر 

 :Kozinets, 2010) «شوند يم جادیا نیو تعامالت اجتماع آنال عیضبط و ثبت وقا قیطر

 ،يتیمختلف جنس یها سال و از گروه 62تا  92 نیب يسن یها گروه ،یریگ هنگام نمونه .(19

موجود در  ریها شامل تصاو ها وجود داشت و داده به نسبت متوازن در نمونه يو طبقات يقوم

 نیها و مانند ا موجود در پست یها ها، نوشته کپشن نامه، يها شامل زندگ ها و نوشته پست

که حضور محقق باعث  یدرا در موار يمشارکت ریروش مشاهدة غ 4112 ونی. گندبود

 یاعضا نیمند به تعامالت ب محققان ممکن است عالقه» داند؛ يبرهم زدن گروه شود مجاز م
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 ی(. در فضاGiven,2008: 561« )باشند که خودشان به آن تعلق ندارند ينترنتیجامعة ا کی

 زیوجود دارد و ن رهیفرهنگ و غ خرده شه،یاز ذائقه، اند يفمختل یها که دسته رانیا یمجاز

که  موجود شیاز پ یها آن، وجود داده يذهن تیموضوع و البته خاص تیبا توجه به حساس

 .کرد يبه ما ارائه م تیاز واقع یتر روشن ریآمده باشند تصو دست بدون مداخله محقق به

صورت گرفت. در  يمضمون لیو تحل يشناس به دو روش نشانه ها افتهی لیتحل 

 يفرهنگ ستمیس کیواژگان در  ریتنها در ارتباط با سا یهر گفتار»ساختارگرا  يشناس نشانه

 نیدر ا .(Grbich, 2004: 33) «ابدی ياند معنا م در آن برساخت شده ها نیتر که همة ا بزرگ

را ارائه  یساختار نةیکه زم ينیو جانش ينینش هم روابطنشانه توسط  کیروش ارزش 

 نجای(. در اChandler, 2004) شود يمشخص م کند يم دایکه در آن عالئم معنا پ دهند يم

ساختار در نظر گرفته شد و  کیعنوان  ها به و نوشته ریفرد شامل تصاو يصفحة شخص

 لیتکم یبخش دوم و برا درقرار گرفت.  يدر آن موردبررس ينیو جانش ينینش قواعد هم

آنچه  يصورت گرفت. به عبارت زیاساختارگرا( نپس يشناس )روش نشانه ينامتنیب لیتحل

 ریبا سا کنند يم انیدر مورد عدالت ب یصورت ساختار کاربران در صفحات خود به

 ریو سا يرسم یها طور خاص رسانه و به يساختارها ازجمله متون عدالت، گفتمان رسم

به دنبال تعدد معناست و  کردیرو نیدر ارتباط است. ا ياسیو س یکالن اقتصاد یساختارها

مفروضات  ای يدرون یاز بعد ناخودآگاه تضادها یبردار خوانش سراسر متن و پرده»شامل 

 نیبه ا تینامتنی(. بMartin & Ringham, 2006: 154است )« ناگفته يضمن کیدئولوژیا

 ,Kristeva) دهد يخود جذب کرده و انتقال م دررا  گریمتون د يمعناست که هر متن

 دیبا شود يم یيفرد بازنما يفهم آنچه در صفحه شخص یاست که برا نیفرض بر ا .(1989

موجود  یها نوشته نیها در آن مستتر است رجوع کرد. همچن آن یکه معنا یگریبه متون د

در متن  یزیو متما یتکرار يژگیمضمون و»شدند.  يمضمون لیتحل زین یمجاز یدر فضا

 قیدر رابطه با سؤاالت تحق يدهندة درک و تجربة خاص است که به نظر پژوهشگر، نشان

است.   اسیپژوهش استق نی(. منطق حاکم بر اKing & Horrocs, 2010: 150) «است

اما از  میبهره برد جینتا لیها و تحل داده یدر گردآور اتینظر یها دهیو ا میگرچه از مفاه
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به دست آمدند.  يصورت استقرائ به اتیها، مقوالت و روا از مضمون يهمبخش م يطرف

پژوهش توسط  کردیبودن رو يفیک لیمطلوب به دل میو کسب تعم یيایاعتبار و پا

به دست آمد که شامل  9623 ک،یو به نقل از فل 9122و گوبا  نکلنیمدنظر ل  یریباورپذ

 مداوم است. اهدةو مش دانیدر م مدت يهمچون حضور طوالن یيها روش

 قیتحق یها افتهی

 يصورت استقرائ عدالت است که به فیتعر یها مقوله سنخ نی: اولعدالت یها سنخ .1

 :مربوط به آن در ادامه خواهند آمد یها آمده و مضمون دست به

نمود ندارد در  یبرا يطیصورت چون در جامعه مح نیا: عدالت عامالنه/منتقدانه 1-1

 يو حت ها نیها، کمپ هشتگ جادیمنجر به ا تواند ياست که م داکردهیراه پ یمجاز یفضا

رخ  يقانون یها یگر گفتگو باقدرت مطالبه قیگردد. گاه از طر ياجتماع یها جنبش

نبود  يمورد انتظار و به عبارت یرگذاری. عدم امکان تأثشدبا دبخشیام تواند يکه م دهد يم

احساس نفرت و خشم و سپس غم و  شیسبب افزا يو اطالعات ینافردیب ،يعدالت معرفت

عامالنه را  ریعدالت عامالنه و غ نیاز ا يبیهمواره ترک نیبنابرا شود؛ يدر جامعه م یدیناام

همچون  یبا امور ردیگ يخود م به رعامالنهیکه صورت غ ي. عدالت زمانمیشاهد هست

کاربرد  توان يآن م یها نمونه. از شود يکردن همراه م نیو نفر یيناسزاگو ،یيجبرگرا

، واگذار کردن به خداوند «خدا جواب همه رو بده»،  «یيایجبرجغراف»همچون  ياصطالحات

به  رعامالنهیکنش غ يرا ذکر کرد. به عبارت نیو مانند ا یيگو شطح يکردن و حت نیو نفر

و  نینفر با لعن و یگریکه گاه خشم و نفرت را نسبت به د شود يم لیتبد يمنف یها صورت

 .دهد ينشان م یيگو و خداوند با شطح ریگاه نسبت به تقد

موجود و  طیدر عدالت مسئوالنه افراد خود را به خاطر شرا: عدالت مسئوالنه 1-2

 یبهتر مواهب عمدتاً ماد عیباز توز نجای. عدالت در ادانند يمناسب نبودن آن مقصر م

همچون  يعیرطبیغ ای يعیطب یها مانند بحران يو خصوصاً در مواقع بحران شده فیتعر
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 یمجاز یدر فضا یشتریگسترش و نمود ب یْاقتصاد تمشکال شیو افزا ها میتحر شیافزا

مجدد مواهب توسط خود افراد  عیعدالت بر باز توز ياسالم فیدارد. افراد با الهام از تعر

توسط  یمشکالت اقتصاد شةیبر حل ر تیگرچه همواره درنها کنند، يم دیجامعه تأک

 يعبارات ایو  «میکناز خودمون شروع  دیبا»همچون  یيها . هشتگشود يم دیدولت تأک

و  رمسئوالنهیغ ی)در نقد رفتارها« زده کوچک زنگ یمغزها» ،«نهیتنها راهش هم»همچون 

 یاریبس یها نینوع عدالت داللت دارند. جوانان در کمپ نیبر ا يمردم( همگ يرعقالنیغ

 ازمندانین ایخاص و  مارانیب یبرا يمال یها کمک یآور به جمع انهیگرا ورت عملص به

 .پردازند يم يمال

که همراه با  یيای: در مقابل عدالت عامالنه و مسئوالنه، عدالت اتوپییایعدالت اتوپ 1-3

گسترش  يمشکالت اجتماع شیکه با افزا یيایاست قرار دارد. عدالت اتوپ یساز قهرمان

 يکیستماتیبرقرار کردن عدالت س یاست شامل آماده کردن خود و جامعه برا افتهی یشتریب

صورت خواهد  يانیناج ای يآن توسط ناج ينید يو حت یا اسطوره یاست که بر طبق معنا

 کنند يم يمعرف يمانیخود را  يو برخ دانند يم يکه خود را ناج يانیمدع شیگرفت. افزا

( خصوصاً در مواقع حساس نیلحسن، محمدا و مانند ااحمدا يانحراف یها انی)مانند جر

شدن مفهوم انتظار و انفعال  یياینشان از اتوپ نیکرونا، انتخابات و مانند ا وعیهمچون ش

 انیناج نیخأل استفاده کنند. گاه ا نیاز ا یموجب شده افراد تیجامعه است که درنها

 نی. ارندیگ يها قرار م بودن ندارند و صرفاً در زمره جوانمردان و الت کیزماتیکار یادعا

 .شود يم يبه انفعال منته تیاز عدالت درنها فیتعر

مطالباتشان هستند کهه در   افتیبه دنبال در یصورت فرد : افراد بهانهیعدالت فردگرا 1-0

طهور خهاص    و به ياسیس یدر کنشگر ایها و  در صفحات آن نیبا مسئول يشخص یگفتگوها

 يآشهههکار اسهههت. بهههه عبهههارت    يگروهههه درون ایهههو  یفهههرد یهههها زهیدادن بهههاانگ یرأ

نسهبت بهه    يگروهه  درون ياجتمهاع  ةیسرما زینو  یو معنو یماد یفرد یها يبخش خودتحقق

لغو  یبرا یو مجاز ياعتراضات واقع انیدارد. در جر تیاولو يگروه برون ياجتماع ةیسرما
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داوطلبهانِ   انیدر م يشد. حت دهیعدالت د فیبودن تعر یفرد یادیتا حد ز یکنکور سراسر

خود را در نظر گرفته و هر شخص برگهزار شهدن    طیمقاطع گوناگون، افراد شرا یکنکورها

 ي. البته گهاه کرد يم يابیارز رعادالنهیغ ایخود عادالنه و  طینشدن آن را با توجه به شرا ایو 

 کیه کایگرچهه مطالبهة    داد؛ ينشهان مه   زیه ن يعه صهورت جم  خهود را بهه   انهینگاه فردگرا نیا

خود و خهانواده بهود امها چهون در      یواکسن کرونا برا ایو  يصیتشخ تیک افتیکاربران در

در  يکشه  صهف  ينهوع  تیه درنها دیآ يدر صداها به وجود م یيهمگرا ينوع یمجاز یفضا

 مالحظه کرد. شد يبرابر قدرت را م

شد.  دهیدر مورد عدالت د ها دگاهیتضاد د ست،یفوتبال انِیانصار يمرگ عل ةیدر قض 

فضا شروع به  یساز داستان تیپزشک او را مقصر دانسته و با استفاده از خاص یا عده

نماد نسل جوان بوده و  انیانصار کردند يتصور م که یيکردند. مثالً ازآنجا نیو توه بیتخر

 دانستند يدر مقابلِ قدرت م یو تا حدود يمردم یها جزو قهرمان يحیصورت تلو او را به ای

کردند.  يو فحاش يزن شروع به گمانه نیو پزشک و کادر درمان را نماد قدرت دانسته، بنابرا

گروه اول را سرزنش کردند که چرا باوجود  یا پزشک، عده حاتیشدن توض با مطرح

پزشک  حاتیبا توض زین یا عده ي. از طرفدیکن يها را مؤاخذه م پزشکانْ آن یها یفداکار

 زین یا کردند. عده ضیمذکور احساس تبع ستیفوتبال نیبر وجود دو پرستار بر بال يمبن

را به علت عدم ورود واکسن مؤاخذه کردند. به  تیپزشک را تبرئه کرده و حاکم تاًینها

باقدرت همراه  زیمتماطور متناوب با مدلول فردِ وابسته به قدرت و  دال پزشک به يعبارت

گروه  نیچند یوسازیو د یساز نگاه مثبت، قهرمان ،يمسئله باعث نگاه منف نیشده و هم

از  يشد و در هر قرائت برخ تیو ورزشکاران و حاکم ها يتیازجمله کادر درمان، سلبر

 9612 يسیو و یيآنچه را که ذکا توان يم نجایقرار گرفتند. در ا گریکدیبا  وندیها در پ آن

 نجایمشاهده کرد. دالّ عدالت در ا دند،یدر فضا نام یدورزیو گسسته بودن ام یا چرخه

 نی. همچنشود يمنتقل م گریبه فرد د یهمسنگ با آن از فرد يو حت یدورزیهمچون دال ام

 دیو ام يجمع دی( با عنوان تقابل امa) 9111 يسیو و یيو ذکا 9611 يسیو و یيآنچه ذکا

مشاهده کرد.  توان يرا م دندیاز درون نام يو جمع يعموم دیو گسسته شدن ام يعموم
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گوناگون در برابر  یها گروه يکش و صف یمجاز یوجودآمده در فضا تناقضات به

 يجمع دیام ندگانیعنوان نما مردم به یها تا گروه شوند يدر موارد مختلف باعث م گریکدی

و برخاسته از  يعموم دیام) تیمختلف حاکم یها بخش زیبرخاسته از مردم( و ن دی)ام

از  یيها با بخش يکیاز  یيها بخش يگاه که یطور ( از درون گسسته شوند بهتیحاکم

 .شوند يهمراه م یگرید

 يمحل ای يصنف فیعدالت شامل تعار فیتعر يگاه: ی/فراملیعدالت مل 1-5

اعتراضات کارگران و  یایطور مثال در قضا که به گردد ي( مياستان ای یشهر ،یي)روستا

 ایگروه  کیمردم  نجایمشهود است. در ا دست نیازا يو مسائل ينااستانیمعلمان، انتقال آب ب

گونه که  و همان کنند يم فیخود تعر يمنافع گروه ساستانْ عدالت را بر اسا ایشهر 

 زیو ن يگروه درون يهمبستگ ،يگروه درون ياجتماع ةیعدالت با سرما میگفت تر شیپ

 يبا موضوعات يکه مسائل محل یيها زمان دارد. وندیپ يعیطب یها هیاحساس تملک بر سرما

 ریسا ایوجوه عدالت و  ریسا اب تینامتنیب قیاز طر ایکنند و  دایپ يکیهمچون حقوق بشر نزد

از عدالت( و  ياسالم ایو  يستیمارکس ،يستیبرالیل فیمربوط به عدالت )تعر یها دگاهید

خواهد کرد که  دایپ زین يجهان ای يمل فیتعر ابند،ی وندیپ يخیتار ایمسائل روز و  ریسا

 حوادث يتپه، کولبرها، سوخت برها و حت هفت شکریکارگران ن ةیطور مثال در قض به

عدالت  فیمشاهده است. تعر بوشهر قابل ایداده همچون زلزلة سرپل ذهاب  رخ يعیطب

کشور صورت  ياسیو س ياجتماع ،یاقتصاد یو در رابطه با ساختارها يگرچه در ابعاد مل

 يالملل نیب یهست که با سازوکارها زین یا و خصوصاً منطقه يابعاد فرامل یاما دارا ردیگ يم

آن را  توان يم 9621 یانتظار ریکه به تعب یا ارتباط دارد. در بعد منطقه قتشف يو مفهوم کل

مرجح،  یها افراد از عدالت شامل خوانش ریتعاب يدر بعد فرامل زیو ن دینام  يعدالت قطب

و  ينیو د يتشابهات قوم ک،یاستراتژ تیموقع بوم، ستیاست . شباهت ز يو تخلف يتوافق

داشته  يافراد از عدالت مل فیبا تعار یادیز يکینزد يباعث شده تا عدالت قطب نیمانند ا

شاهد  ينیو سرزم يفرهنگ نةیرید یوندهایپ لیدل همچون افغانستان به یباشد. در موارد

. از میبود نیو مانند ا« مقاومت» ،«میشو يم ستادهیبا افغانستان ا»همچون  یادیز یها هشتگ
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در  تیدرنها شود يم فیبه همنوع تعر بتشفقت نس ةیکه بر پا زین يعدالت فرامل يطرف

 ابد؛ی يم یشتریب تیاهم دهیدچار خدشه گرد يکه احساس عدالت مل یيها دوران

 يدر م دیه جرقة آن بعد از مرگ جرج فلوک کایدر آمر یساختار يعدالت ياعتراضات به ب

حس  یاکاربران دار نکهیا لیدر فرانسه به دل زردها قهیجنبش جل ایزده شد و  4141سال 

 کرد. دایپ یشتریب تیبودند اهم یساختار يعدالت ياز ب يمشابه

 عدالت یها . سنخ1 جدول

Table 1. Types of justice 

مقوله 

 :9شماره 

ی ها سنخ

 عدالت

یتصاویرشناسنشانهجمالتنمونهیامصادیقهامضمون

عدالت 

 عامالنه/منتقدانه

انتقادات در موضوعات 

گوناگون و پاسخ خواستن از 

 مسئولین به خاطر اشتباهاتشان

هنوزم که هنوزه خیلي از ماها از گرفتن »

حقمون و یا حتي حرف زدن در مورد 

حقمون و دفاع کردن از حقمون 

 «میترس يم

عدالت مسئوالنه/ 

 کنشگرانه

احساس مسئولیت جمعي و 

دعوت از سایرین برای ایجاد 

 اقدام عملي فردی یا جمعي

به  شن يمیه هفته بنزین نزني مجبور  آگه»

نه به خرید » ،«قیمت اصلي برش گردونن

 «خودروی گران

 اتوپیایيعدالت 

منجي مذهبي، سیاسي و 

فرهنگ  خردهی ها کونیآ

 جوانمردان

 «محرومان همةامید »، «یه روز خوب میاد»

 عدالت فردگرایانه

مطالبات فردی در  درخواست

ی أیا ر مسئولین فحاتص

 يگروه درون یها دادن

ی فردی در صفحات مجازی ها درخواست

در جریان  ...«افتخار قوم »...مسئولین، 

 ی انتخاباتيها رقابت

عدالت 

 ملي/فراملي

ملي تعریف عدالت گاه در ابعاد 

 و گاه در ابعاد فراملي

ي در سطح ملي عدالت يباز تصاویر سطوح 

تا جنگ و ویراني در کشورهای منطقه تا 

 در فرانسه و ... . زردها قهیجلاعتراضات 

عدالت که  فیتعر یها عالوه بر سنخ :. برساخت شدن سطوح عدالت در فضا2

صورت  سطوح عدالت که قبالً به يبررس ازمندیدست آمدند ن به يصورت کامالً استقرائ به

 :میبود یمجاز یبودند در فضا دهیمطرح گرد ياتینظر
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بهره  ازمندیاست؛ همة افراد ن یمعموالً برابر يعیعدالت توز اری: معیعیعدالت توز 2-1

 يعنی يعیعدالت به عدالت توز فیتعر افتنی لیهستند. شاهد تقل شتیبردن از حداقل مع

که  میهست یمجاز یدر فضا ن،یشغل، بهداشت و مانند ا ل،یتحص ه،یدرست تغذ میتقس

 یو اقتصاد يخاطر مشکالت اجتماع عدالت به فیتعر یانداردهاآمدن است نییبرخاسته از پا

و  يجهان یها گفتمان مداران، استیس انةیگرا لیتقل یها از گفتمان یریرپذیموجود، تأث

 یفضا یریتصو تیخاص زیو ن ددارندیعدالت تأک يو جهان هیکه بر اصول اول یحقوق بشر

 ریبا گذشته، سا يشتیمع تیسة وضعیمقا گردد؛ يم سهیاست که مورد آخر سبب مقا یمجاز

موجود  یي. مرکزگرانیو مانند ا ها يتیسلبر ن،یرفاه مسئول تیبا وضع سهیمقا زیکشورها و ن

تر  است؛ افراد و خصوصاً ساکنان مناطق محروم افتهی یشترینمود ب زین ها یگذار استیدر س

که باوجود  اند دهیرس جهینت نیبه ا گرید یها گروه زیدر کشور در مورد خودشان و ن

ها معتقدند بر اساس  ندارند. آن شده عیتوز یها در موهبت يسهم اریاز منابع بس یبرخوردار

ارجاع  لیمثالً به دل ایو  يعیطباز مواهب  شتریب یبرخوردار لیانصاف به دل یعدالت بر مبنا

 قاند مستح داشته يخوب تیکه در آن افراد وضع یریاساط يو حت یيگذشتة طال کیبه 

همچون  یيها که خود را در هشتگ نی. مؤاخذة قدرتمندان و مسئولستندیموجود ن طیشرا

نشان  نیها و مانند ا «هیسهم» ،«يآقازادگ»، «فرزندت کجاست؟»هشتگ  ،«یخوار رانت»

ها ازنظر کاربران است.  آن عیها و اعتراض بر سر توز کم بودن موهبت انگریب دهد يم

مختلف  یها گروه نیفضا وجود دارند که آستانة عدالت را ب رد یا سهیمقا ریتصاو نیهمچن

بودن  نییشده )که نشان از پا نهیکه واکس یگرد زباله ریقرار دادن تصو دهند؛ ينشان م

( و شود ياو محسوب م یبرا يواکسن موهبت بزرگ قیتزر تاًینها نکهیاو و ا يحقوق اجتماع

تومان،  ونیلیم 21وزارت بهداشت به  يعلم ئتیه یحقوق اعضا شیدر کنار آن خبر افزا

که  يتیسلبر ای( در کنار آقازاده و کرده لیچهره، تحص خوش حاًیکولبر )ترج ریتصو

اتصال به مراکز قدرت به  اینازل بازار هنر و  سطح ،یهمچون فساد ادار يطیواسطة شرا به

 است. کاراو کامالً آش حینوع تفر ایو  نیو در مدل ماش داکردهیدست پ یادیثروت ز
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ها معموالً منطبق با  آن میمواهب و تقس فیگفتگو بر سر تعر :یا هیعدالت رو 2-2

باالتر دانسته  ياز عدالت معرفت یا هیاست. معموالً عدالت رو يو قانون يرسم فیتعار

که  شود يبحث نم نیمجدد مواهب است و بر سر ا عیتوز يْمسئلة اصل يو به عبارت شود يم

مجدد  عیتوز نیا يبر طبق چه اصول ایمجدد بپردازند و  عیتوز نیبتوانند به ا دیبا يچه کسان

 يقهرمانان مدن ایو  تیحاکم يرسم یها شامل گروه« کسان» نی. معموالً اردیصورت بگ

به  عیتوز وةیمواهب و ش فیستند که عدالت را برقرار خواهند کرد و بدون شک تعره

در  یها که چرا گروه شود ين بحث میندرت بر سر ا خواهد داشت. به يافراد بستگ نیهم

در  رییتوان گفتگو در مورد مواهب و تغ نیهمچون جوانان، کارگران و مانند ا یا هیحاش

 اریمسئله از بدون مع نیندارد و ا يزانیو م اریمعموالً مع یا هیرا ندارند. عدالت رو نیقوان

 فیکه اصوالً تعر ستیمشخص ن ي. به عبارتردیگ ينشأت م زین يعیبودن عدالت توز

مند  از مواهب بهره زانیتا چه م که يافراد در چه صورت و درصورت ست؟یموهبت چ

دانسته  کسانیبا آرزو  یاریباشند احساس عدالت خواهند کرد؟ حق در موارد بس دهیگرد

عدالت  يطورکل کجاست. به قاًیکه مرز برآورده شدن آن دق ستیو مشخص ن شود يم

( نیحقوق و مانند ا ارقام–ری)تصاو ينیع سةیوجود عنصر مقا لیبه دل یا هیو رو يعیتوز

ه بر ک استمدارانیس یها و گفته نیجامعه و انعکاس قوان نییبا اقشار پا نیقدرتمندان و مسئول

است که در مورد عدالت  يدر حال نیمنابع عدالت افراد افزوده همواره مطرح هستند و ا

 .وجود ندارد يو اجماع رکزتم نیچن يو معرفت ياطالعات ،ینافردیب

 که یيباشند. ازآنجا ياتفاقات مل انیدر جر دیجوانان معتقدند با: یعدالت اطالعات 2-3

کسب اطالعات به  یرا انجام دهند برا ينقش نیچن يدرست به توانند ينم يرسم یها رسانه

 عیتجم يو اخبار منف عاتیعمدتاً شا زین نجایآورده که در ا یرو ياجتماع یها شبکه

غرور  شود يدر آن احساس م ياطالعات يعدالت يها که ب بخش نیتر از مهم يکی. گردند يم

 یها ها در دوره خانه هوهبازار و ق ایو  يعموم یها همچون حمام یمجاز یاست. فضا يمل

 يپراکن عهیشا يو حت يزن کرده که در آن افراد به گمانه یرا باز «يحوزة عموم»نقش  نیشیپ

خواستن در مورد مسائل  حیندارند. توض ياطالعاتدر مورد مسائل مهم  رایز زنند يدست م
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نبوده  يخواستن در مورد مسائل مل حیو توض یساز تنها شامل شفاف يعدالت اطالعات ،يمل

به  یمجاز یفضا قیاست. کاربران از طر زیاز جانب کاربران ن تیبلکه شامل اراده به عامل

 يالملل نیو ب يمهم مل یها یریگ میبتوانند در تصم دوارندیو ام پردازند يگفتگو باقدرت م

 ياطالعات يعدالت يب اورند،یاز قدرتمندان به دست ن يپاسخ که يداشته باشند. هنگام يسهم

 .شود ياست به خشم منجر م دهیگرد عیتجم يعدالت يسطوح ب ریکه با سا

و کم بودن  ینافردیب يعدالت يفاصلة قدرت باال سبب احساس ب: ینافردیعدالت ب 2-0

منتقدان به روابط بافاصلة  نیشتریافراد و خصوصاً جوانان که ب نیاحساس کرامت در ب

از مسائل خود را  یا گسترده فیاحساس رنجش در ط نیاست. ا دهیقدرت باال هستند گرد

که با پوشش مردانه در ورزشگاه حضور  يبا دختر جوان ستیاز برخورد ناشا دهد؛ ينشان م

ن تا در سطح کال دهیمواجه گرد یکه با برخورد خشن مأموران شهردار يفروش دست افته،ی

او به گوش مسئوالن کشور  یتنها صدا فاصلة قدرت باال نه لیبه دل کند يکه فرد احساس م

خصوصاً در  ری. مورد اخکنند يم يتوجه ياو ب یها تعمداً به صدا از آن يبلکه برخ رسد ينم

و خشم پس  ریو احساس تحق میکر رباط ندةیسخنان نما ،ينیاوکرا یمایسقوط هواپ انیجر

شدت آشکار بود. عالوه بر  سرباز به کیمجلس به  ندةیزدن نما يلیس ایاز سخنان او و 

واکنش  برند يم لسؤا ریرا ز ینافردیکه عدالت ب يکاربران نسبت به اتفاقات مشخص نکهیا

باشند اما فاصلة قدرت باال را  انیکمتر نما دیکه شا یبه مسائل جار يبلکه حت دهند ينشان م

در سطح جامعه و گفتمان  يتیجنس یلزوم توجه به برابر پردازند؛ يم زین دهند ين منشا

 یها به خواست نیلزوم توجه مسئول ،يبوم نیلزوم وجود مسئول ها، تیمسائل قوم ،يرسم

 یمجاز یفضا یریتصو تی. خاصگردند يهمواره مطرح م دست نیازا یو موارد مردم

 نیریکه سا يها از مواهب آن یدارندگان قدرت و برخوردار يتجمل يزندگ شود يباعث م

 ایکرونا و  صیتشخ تیبه ک يابیبه آن را ندارند آشکار گردد )مثالً دست يابیامکان دست

فاصلة قدرت باال،  نیخاص ا یها در زمان میکه گفت طور و همان شهیواکسن آنفوالنزا(. هم

 .گردد يم ینافردیب يعدالت ياحساس ب شیدار شدن احساس کرامت و افزا سبب خدشه
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دارد. نوع  انیجر يرانیا یمجاز یدر فضا یساز یگریدو نوع د: یعدالت معرفت 2-5

همچون  یيها است که بر اساس دوگانه« نبودن اریمع»به خاطر  ياول احساس طردشدگ

طبقة متوسط/طبقة کارگر و مانند  ،یي/ روستایمرد/ زن، شهر ن،یرمرکزنشی/غنیمرکزنش

از  يرسم فیاز منطبق نبودن افراد با تعار يناش دومنوع  یساز یگری. دردیگ يصورت م نیا

 یمجاز یدر فضا یيها باعث انتقادات و مقاومت ها یساز یگرید نیجوانان است. ا

 :شدند داریها پد از دل داده يسه صورت مرتبط با عدالت معرفت يطورکل . بهاند دهیگرد

تکثر در  لیتفاوت به دل نیا: و نظرات مردم یاحکام رسم انیم نیتبا 2-5-1

مشترک و  یها است. نبود گفتمان يدوقطب یمتفاوت و فضا یها یها و معناساز گفتمان

 نیقوان ،يمعاهدات جهان ،يخارج استیس ،يفرهنگ یها استیها در س تفاوت برداشت

جوانان با  فیتا راه گفتگو بسته شود. تعار دهسبب ش نیو مانند ا يمدن یها مربوط به جنبش

در مورد  یيطور خاص احکام قضا و به يحقوق یها خصوصاً در حوزه يرسم ینهادها

 نکهیجوانان نسبت به ا نیمتفاوت است. همچن کنند يم دایپ يکه جنبة عموم یيها مجازات

شده و جرم  دهیسنج موجود شیو احکام از پ نیبا عناو ياجتماع ایو  يصنف تیهرگونه فعال

 شوند يمربوط م يعیکه به عدالت توز یيها عنوان يمعترض هستند. از طرف گردند يم يتلق

 يپرداخت یها وام ای ارانهی زانی. مثالً جوانا معتقدند که در مرندیگ يمورد اجماع قرار نم زین

 يفیتعر و ردیگ يحوزه قرار م نیدر ا زین یاز آزاد فی. تعرشود يتورم موجود محاسبه نم

 که يمتفاوت است. تا زمان تیو با حاکم گریکدیبا  دهند يمختلف صورت م یها که گروه

 اثر يب ها یگذار استیو س نیدر قوان رییمحقق نشوند هرگونه تغ يعدالت معرفت یها نهیزم

 .شوند يدانسته م ها يعدالت يادامة ب يبوده و حت

 یمجاز یجامعه که در فضا يدوقطب ی: فضاییصدا یشدن جامعه و ب یقطب 2-5-2

از جوانان معتقدند  یاری. بسدهد ياست تصورات افراد درباره عدالت را شکل م یجار زین

محسوب  «یگرید»قرارگرفته و  تیخاص در اقل ياسیس شاتیکه به علت عدم تعلق به گرا

 لیبه دل شانینشدن صدا دهیشن دهد يها را آزار م گروه نیکه ا یا مسئله نیتر . مهمشوند يم
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 يمعرفت يعدالت ي)ب ستیها واژگان گفتمان حاکم ن تنها واژگان آن است که نه نیا

 يعدالت يندارند )ب تیعضو ساز میتصم یها از سازمان کی چی( بلکه در هيکیهرمنوت

)گشت ارشاد،  يزندگمربوط به سبک  یها یگذار استیطور مثال س (. بهيقیتصد يمعرفت

 یگذار استیطور خاص در حوزة س بوده و به نیی(، از باال به پانیو مانند ا نگیلتریف

که  يستاد خاص گونه چیه یسراسر یکنکورها قیعدم تعو ایو  قیدر مورد تعو ،يآموزش

بود  يتنها محل یمجاز ینشد و فضا جادیسخنان مخالف و موافق جوانان باشد ا یپاسخگو

 .شدند يکه نظرات گفته م

 يعیعدالت توز انینابسامان قربان تیها وضع از پُست یادیبخش ز: ئلة تفاوتمس 2-5-3

کشور هستند که  ایمحروم از شهر  یا اغلب مربوط به نقطه ریتصاو نی. ادهند يرا نشان م

در  یمجاز یفضا يگ شهیر يندارد اما به علت ب يبه آن مناطق دسترس نیفرد مرکزنش

از  یيْها که گروه ددارندیتأک نیها بر ا پست نیدرواقع ا. اند عموم قرارگرفته دیمعرض د

 لیدل نیندارند. به هم يگاهیجا نیو قوان ها یگذار استیشده و در س مردم خارج رةیدا

 تیکه وضع کند ياما تالش م برد يها به سر نم آن طیخود کامالً در شرا نکهیکاربر باوجودا

اصل پردة »و « اصل تفاوت»در مورد  یراولز دگاهید يها را منعکس کند. به عبارت آن

ممکن است خود را  یادیگفت گرچه افراد ز توان يم نیوجود دارد؛ بنابرا «یخبر يب

نسبت به  تیحساس»عدالت در شبکه  فیحاکم بر تعر یبدانند اما فضا« صاحب حق»

تعلق  طراز عدالت به خا فیتعر که یيازآنجا يطورکل است. به «ها نیتر محروم یعدالت برا

از عدالت که توسط مردم و  یساز مسئله نیبنابرا کند يمتفاوت فرق م یها به گفتمان

 معموالً متفاوت است. زین ردیگ يقدرتمندان صورت م

 یمجاز ی. برساخت شدن سطوح عدالت در فضا2 جدول

Table 2. Construct of levels of justice in cyberspace 

یشناسنشانهجمالتنمونهیا

 تصاویر
 هامضمون هامضمونخرده مصادیق




 

درصدی قیمت لبنیات،  31افزایش » پایین بودن استانداردهای  پایین آمدن  عدالت  شماره  مقولة
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یشناسنشانهجمالتنمونهیا

 تصاویر
 هامضمون هامضمونخرده مصادیق




 

غذایي  وعدةدرواقع حذف یک 

 ، مدارس کپری و ...«خانوار

آموزش، تغذیه، بهداشت 

 ...و 

 :4 توزیعي استانداردهای معیشتي

برساخت شدن 

سطوح عدالت 

 فضا در

اشتغال ایجاد بر مسئولین کید أت

 کنترل قیمت کاالهای اولیه ،گسترده

 و...

تأکید فرد سیاستمدار بر 

رفع سریع تمام مشکالت 

 اقتصادی

تأثیر گفتمان 

 سیاستمداران

 گرد زبالهتصویر فرد 
 هیمواهب اولتأکید بر 

 جوامع همةدر  موردتوافق

تأثیر گفتمان حقوق 

 بشر

هشتگ  ،مسئولینفیش حقوق 

 «فرزندت کجاست»

دو فرد، موقعیت،  سةیمقا

گذشته و حال، خود با 

 دیگری و ...

 خاصیت تصویری فضا

نبود آب آشامیدني در برخي مناطق، 

 ی محرومها خانه

از  یيها نمایش صحنه

محرومیت مناطقي از 

 کشور

 مرکزگرایي در توسعه

عدم وجود انتقاد در معیارهای 

 تعریف خط فقر

تأکید بر تعریف 

از موهبت و  انهیگرا نخبه

 عدالت

 

ی محور شخص

 ایجابي صورت به
عدالت 

 یا هیرو

 ها آقازادهنمایش زندگي قدرتمندان، 

 ها و اشرافیت آن

هر آنچه فرد قدرتمند 

دارد موهبت محسوب 

 .گردد يم

ی محور شخص

 صورت سلبي به

توضیح خواستن در مورد تحلیل 

رفتن مواهب طبیعي ماند خشک 

 و ... ها اچهیدرشدن 

 شفافیت در مورد اتفاقات ملي مطالبة
عدالت 

 اطالعاتي
دریای خزر »، «کیش فروشي نیست»

 «را نفروشید

ی ملي و ها یگذار استیسکنشگری در مورد 

 يالملل نیب

ی کشور من یا صرف ها هیسرما»

ي خوش گذارانیا  شه يماختالس 

باید راه  ها فرسنگاما ما  ها آقازاده

 «بریم تا آب شرب بیاریم

 ي به دلیل تبعیضاحترام يباحساس 
عدالت 

 بینافردی
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یشناسنشانهجمالتنمونهیا

 تصاویر
 هامضمون هامضمونخرده مصادیق




 

 «حقمون این نیست که...»

ي به دلیل احساس کمبود آزادی احترام يباحساس 

و یا عدم احساس حق تعیین سرنوشت فردی و 

 جمعي

اگر مجازات سارق معمولي قطع »

پس  هاست دستانگشتان دست و یا 

 «حق اختالسگر چیست؟

نبود شباهت میان تعریف 

جوانان و حاکمان در امور 

 اقتصادی، قضایي و ...

تباین میان احکام 

 رسمي و نظرات مردم

عدالت 

 معرفتي

چرا خیلي چیزها رو ببینیم و ساکت »

 «بمونیم؟

 

خطاهای سیاستمدار و 

ناتواني او در مدیریت 

 بحران

قطبي شدن جامعه و 

 یيصدا يب

 اصالًمن کودک بلوچستانیم، یا »

به مدرسه بروم یا به دلیل  توانم ينم

 «شوم يمفقر مجبور به ترک تحصیل 

نشان دادن وضعیت 

نابسامان معیشتي مردم 

 مناطق محروم

تفاوت: صدا  مسئلة

 شدن برای محرومان

سطوح  زیو ن ياستقرائ یها عالوه بر سنخ: از عدالت یقبل فیبرساخت تعار. 3

به  ربازیاز د يگوناگون یها دگاهیگونه که قبالً ذکر شد د موجود، همان اتیبرخاسته ازنظر

 اند: افراد را از عدالت صورت داده فیاند و تا به امروز تعار رسوخ کرده يرانیفرهنگ ا

است که بر  يشامل گفتمان اسالم شتریاز عدالت ب ينیگفتمان د: ینیعدالت د 3-1 

دارد و با داغ شدن بحث عدالت در  دیو رفع فقر در جامعه تأک ينیعادالنة مواهب ع عیتوز

 دهید زین ددارندیمشابه تأک ينیکه برمضام ينید یها تیاقل ریسا فیتعار ،یمجاز یفضا

 يغلبة گفتمان اسالم لیمختلف و ازجمله به دل لیبه دال انیرانیا رسد ي. به نظر مشود يم

 «ازین»و  «يستگیشا» اریو کمتر بر مع دانند يم «یبرابر»شامل  شتریرا ب يعیعدالت توز اریمع

از گفتمان  «المال تیب»و « الناس حق»، «مستضعف»همچون  یيها . هشتگشوند يم کینزد

 دتریمعنا و نسبتاً جد واژگان هم ةیبر پا یيها هشتگ نیو همچن يصدر اسالم و انقالب اسالم

، «ژن خوب» ،«يزادگ اشراف» ،«ضیتبع» ،«يپارت» ،«يالب»، «رانت»، «آقازاده»همچون 

 یبرابر ةیمجددِ بر پا عیکه هم لزوم توز شوند يشدت تکرار م به نیو مانند ا« ها درشت دانه»
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از  یاری. در بسشوند يم ادآوریراولز  رمدنظ يساختار اساس جادیو هم نقش حاکمان را در ا

ها بر  که در آن شوند يم انی)ع( خطاب به مالک اشتر بيها جمالت حضرت عل پُست

 یها نگاه یطور مواز و به شود يم دیتأک يدر جامعة اسالم يحاکم و قاض یعدالت و تقوا

 فیتعر انی. مشوند يم دهید زین يانحراف یها صورت يو برخ تیهمچون مهدو یيایاتوپ

وجود  یاریبس یها یيهمگرا یمجاز یدر فضا یعدالت ازنظر اسالم و عدالت حقوق بشر

داشتن  ستةیشا نیو مانند ا تیقوم ت،یسن، جنس ن،یها فارغ از د دارد. در هر دو تمام انسان

. شود يم دیتأک يدر کنار کرامت و ارزش انسان یبر مواهب ماد زیعادالنه هستند و ن يزندگ

 يکینزد یحقوق بشر فیکه با تعر يعدالت ازنظر اسالم زمان فیگفت تعر توان يم يحت

عدالت  يعیو ش ياسالم فیتعر نی. همچنشود يواقع م یشتریمورد استقبال ب کند يم دایپ

ها و  ( است. در پستینافردیو شأن )عدالت ب یبا مفهوم آزاد ختهیازنظر کاربران کامالً آم

و  انیرانیا ان،یهودی ،ي)ع( با موالي)ص( و حضرت علامبریپ ستةیگفتگوها مرتباً بر رفتار شا

 یگفتگو زیو ن ردیگ يکه صورت م یيدر نقدها وجود نی. بااشود يم دیها تأک گروه ریسا

 یيحوزة قضا ،یفرد یها یدر آزاد نیدر قوان ينیبر بازب دیتأک یيقضا نیبا مسئول میرمستقیغ

 .شود يم دهیاجرا د وةیو خانواده و ش

 يطورکل به يجهان یدار هینظام سرما يرانیا یمجاز یدر فضا: یستیعدالت مارکس 3-2

. مفهوم طبقه همواره و ابدی يمطابقت م يبا مسائل مل زین یاریموردنقد است اما در موارد بس

طبقات  ابد؛ی يم تیاهم کند يم دایپ شیافزا يعدالت يکه احساس ب یيها خصوصاً در زمان

 یمجاز یها جنبش ،یو فعاالن کارگر ندگانیفقر مطلق و نما  یها لیو شما نییپا

 می. تقسشوند يم يتلق يعدالت يب لیو شما رندیگ ي( را در دست مها نیها و کمپ )هشتگ

 يبرابر، نف یها ها و دادن فرصت کم کردن فاصله شت،یرفاه، مع ارانه،یعادالنة 

و  يمبارزه با گران سم،یبرالیل يفن د،یاشتغال و تول جادیبر ا دیکامل، تأک یساز يخصوص

 میازجمله مفاه نیعدالت در کار و مانند ا یلزوم برقرار ،يتورم، مبارزه بافاصلة طبقات

داشته  يستیبا عدالت مارکس یاریبس یيعدالت هستند که همگرا يرسم یها گفتمان یدیکل

الهام گرفتن  زین يناختش . در بعد نشانهابندی يم یشتریب یيو خصوصاً در زمان انتخابات بازنما
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و  يداستان زی( و نيستیمارکس یها رهبران جنبش ری)چگوارا و سا يواقع یها تیاز شخص

 تی( که محورنیجوکر، شجاع دل و مانند ا یها لمیپسند )ف بخش مربوط به ژانر عامه الهام

به چشم  یمجاز یاست همواره در فضا يستیو مارکس ياعتراض یها عدالت در معنا آن

که بر  يو معموالً با نگرش اسالم ستین رفتهیطور کامل پذ به يستیخورند. نگرش مارکس يم

نبوده  «دیعدالت در تول» يدغدغة اصل ي. به عبارتشود يم قیدارد تلف دیتأک يعیعدالت توز

تمام افراد  یبر سهم مساو یاریبس دیهمواره مدنظر است. تأک «عیعدالت در توز»و برعکس 

و عدم اسراف در آن توسط حاکمان توسط  المال تیب حیصح میتقس المال، تیجامعه از ب

در رد  يستیبا قرائت مارکس ينیقرائت د نیها وجود دارد. همچن )ع( در داده نیرالمؤمنیام

 نیو به ا شود يم دهیسنج يعیبا عدالت توز سمیبرالینگرش ل نیتوافق دارند. در ا سمیبرالیل

 .شود يوجود ندارد رد م التعد یمواهب ماد عیکه در توز لیدل

راحت به  يو دسترس یبا توجه به کثرت منابع حقوق بشر: یعدالت حقوق بشر 3-3

شمول  ساده و جهان ،ياز عدالت کل فیتعر نیا که یيو ازآنجا یمجاز یها در فضا آن

حقوق  تیشامل رعا تواند يم فیتعر نی. اکنند يم تیاز کاربران از آن حما یاریاست بس

خاص همچون معلوالن باشد. نکتة  یها گروه زیه و نیو درحاش اریرمعیغ یها گروه يتمام

است که گرچه عامالنه/منتقدانه بوده و  نیا یتوجه در مورد عدالت حقوق بشر قابل

افراد  يمسئوالنه بوده و تمام زانیاما به همان م کشد يرا به چالش م يقانون یساختارها

عدالت )اشخاص   يلیشما ریاستفاده از تصاو نی. همچنداند يمسئول مجامعه را موظف و 

حقوق  فی( تعرنیترازو و مانند ا ریهمچون مجسمة عدالت، تصو یيایاش يحت يلیشما

تا شأن  یماد ةیکه از حقوق اول یبر برابر يمبتن يعیاز عدالت و خصوصاً عدالت توز یبشر

 فتة. به گآورد يدارد را به خاطر م يکینزد ینافردیو با عدالت ب ردیگ يرا در برم یو آزاد

فضا  یریتصو تیخاص لیبه دل یمجاز یدر فضا یساز لیشما ندیفرا 9611 يسیو و یيذکا

 نیهستند، بنابرا همان نیدال و مدلول ا ل،یدر شما که یيدارد و ازآنجا یاریشدت بس

 .شوند يم ختهیبرانگ ندیفرا نیتوسط ا یاریعواطف بس
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داشتن  یآزاد ها افتهی. در ستین ریپذ امکان ی: عدالت بدون آزادیبرالیل عدالت 3-0

 می. مفاهشود يم فیتعر یاز شأن و مواهبِ الزم و ضرور یمند بهره یبرا يعیحق طب

 یگریبدون د يکیدارند و وجود  يکیالکتیکامالً د یا ها رابطه و عدالت در داده یآزاد

 نیاز مضام دست نیازا يو عبارات«  برابرترند ها ياما بعض برندهمه برا. »ستین ریپذ امکان

عدالت است و حول  فیمقدم بر تعر یاز آزاد فیتعر تیفضاست. درنها نیپرتکرار در ا

گرفته است.  شکل «مینباش تفاوت يب»همچون  یيها و هشتگ یهمچون مطالبه گر يمیمفاه

گنگ  اریبس فیتعر نیاما ا رود؛ يم يتیزنان به سمت عدالت جنس یعدالت برا فیگاه تعر

صورت  به نیداشته و همچن دیتأک يحقوق یو کمتر بر خألها يبر سبک زندگ شتریبوده و ب

 یها يمردانگ ي. از طرفردیگ يصورت م زانندهیو معموالً در پاسخ به اتفاقات برانگ یا دوره

و کنش  دارندصورت پراکنده و محدود حضور  معموالً در فضا به زین  ضیفعال ضدتبع

 يمطالب ثابت وجود نی. بااگردد يمنجر نم تیبه عامل يتیجنس یها در جهت رفع نابرابر آن

صفحات وجود  يهر دو جنس و خصوصاً زنان در برخ یبرا يحقوق يبخش يهمچون آگاه

 دارند.

: ی/فردمحوریگرخواهیاز عدالت در فضا؛ دوگانه د یراولز فیتعر 3-5

شناخت.  «يبرالیعدالت مشفقانة ل»عنوان  به توان ياز عدالت در فضا را م یراولز فیبازتعر

است  برالیل اتیاخالق یا شبکه یدر فضا جیرا اتیاخالق نیتر از مهم يکی که یيازآنجا

همچون  يفرهنگ یها نهیبا زم ادیتشابه ز رغمیعلنگرش افراد نسبت به شفقت  نیبنابرا

دارد؛ ما  يدرباره عدالت همخوان یشدت با نگرش راولز به ،يرانیا-يعیش يخواه عدالت

چراکه بر طبق اصل پردة  میافراد در جامعه احساس شفقت دار نیتر فینسبت به ضع

و  نیتر قدرت کم ن،یتر هوش اگر جزو کم میکن يراولز همواره تصور م یخبر يب

از عدالت متولد  يبا چه سطح یا در چه جامعه میداد يم حیترج میافراد بود نیتر فیضع

نسبت به  انیرانیکه نگرش ا میابی يدرم ينسب تیمحروم ةیبه نظر ي. البته با نگاهمیگرد

انصاف والستر،  یموارد خودمحورانه است. تئور یاریعدالت همواره مشفقانه نبوده و در بس

: کند يم یيرا در برابر عدالت شناسا يتیشخص پیسه نوع ت 9132  لدیبرسچوالستر و 
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و افراد صاحب حق . فرد حساس نسبت به عدالت   رخواهیس در برابر انصاف، خحسا

 رخواهی. فرد خکند يم سهیمقا نیریسا يو خروج یخود را با ورود يو خروج یورود

باشد. فرد صاحب حق  گرانید زکمتر ا يو خروج یکه سهم او از ورود دهد يم حیترج

باشد  نیریاز سا شیاو ب يو خروج یکه در آن نسبت ورود دهد يم حیرا ترج يروابط

(Cited in Beugre, 1998در فضا . )یامکان گفتگو که یيازآنجا یو مجاز يواقع ی 

 ندگانیبا نما ياسیو س یاقتصاد ،ياجتماع شمندانیعدالت )مثالً فعاالن و اند رامونیپ يرسم

 یمجاز یصاحبان قدرت و مردم در فضا انیم میرمستقیغ یقدرت( وجود ندارد گفتگو

و  زدیانگ يبرم یمجاز یمردم در فضا انیم يگرفته است. کنش قدرتمندانه واکنش شکل

. از طرف کند يم یورز دوباره در مرحلة بعد و در پاسخ به واکنش مردم، قدرت کنش

 انیباعث شده که قربان میرمستقیغ یو وجود گفتگو یيگفتگو ینبود فضا نیا قیتلف گرید

عدالت را  يمشخص یارهایساس نسبت به عدالت باشند و با معح نکهیاز ا شتریعدالت ب

از عدالت تا  فیتعر نیصاحب حق بدانند؛ بنابرا شان، يشخص یارهایبسنجند، خود را با مع

 یها گروه انیدر م قدرتاست و چالش با یو عالئق فرد تیو بسته به موقع ينسب یادیحد ز

 .شود يم دهید اریمختلف بر سر موضوع عدالت بس

 عدالت نیشیپ فی. برساخت تعر3 جدول

Table 3. Construct of the previous definitions of justice 

جمالتنمونهیا

 یتصاویرشناسنشانه
هامضمونخرده مصادیق  هامضمون




 

هدف اسالم این است »

شود، نه  کن شهیرکه فقر 

اینکه فقر باشد و اغنیا 

 «فقرا را سیر کنند

بزرگان دیني جمالتي از 

با تأکید بر باز توزیع 

 صحیح مواهب

 رفع فقر و نابرابری

عدالت 

 دیني

 

مقوله شماره 

: برساخت 6

تعاریف 

پیشین 

عدالت در 

 فضا

بود و  اش شهیپ عدالت»

ندیدم در جهان شاهي 

 المال تیبکه در تقسیم 

 «تا این حد امین باشد

سخناني از بزرگان دیني 

در مورد رفع فقر و یا 

یي از باز ها مثالذکر 

 توزیع موفق مواهب

نقش حاکمان در توزیع 

 مجدد منابع و ایجاد عدالت
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جمالتنمونهیا

 یتصاویرشناسنشانه
هامضمونخرده مصادیق  هامضمون




 

آقاجان بیا که جهان پر »

 ، ...«از بیداد شده

تأکید بر منجیان دیني، 

 سیاسي و ...
 ی اتوپیایيها نگرش

کافران به اهل ایمان  ...»

جواب دهند آیا ما به 

کسي که اگر خدا 

به او هم  خواست يم

اطعام و  داد يمروزی 

 «دستگیری کنیم؟

افراد فارغ از دین و  همة

که  دارند حقرنگ و ... 

زندگي خوبي داشته 

 باشند

نزدیکي با تعریف حقوق 

 بشری

غذا را از توی آشغال »

و  کنند يمپیدا 

و این خبر  خورند يم

 6مغایرت دارد با اصل 

 «قانون اساسي 94بند 

بازبیني در برخي قوانین 

 طورکلي بهو 

به نفع  ها یگذار استیس

 جامعه ةیحاشافراد در 

 اهمیتْ داشتنِ کرامت انسان

ی نمادین میان ها سهیمقا

حقوق اقشار پایین جامعه 

و قدرتمندان اقتصادی و 

 سیاسي

تأکید بر نابرابری در 

درآمدها و دستمزدها و 

عدم دسترسي اقشار 

 گوناگون جامعه به

 مواهب اولیه

 برخالفعدالت در توزیع 

عدالت در تولید )خوانش 

 عکس از مارکسیسم(

عدالت 

 مارکسیستي

انعکاس عدم دریافت 

حقوق مشاغل سخت، 

اعتصابات کارگران و 

 ها ی اصلي آنها لیشما

 
اهمیت مفهوم طبقه خصوصاً 

 ی کارگریها جنبشدر 

ی ها وعده

 نةیدرزم مداران استیس

، ایجاد ها ارانهافزایش ی

 و ... متیق ارزانمسکن 

تأکید کاربران بر برخي 

ی واژگان ها گفتمان

رسمي که با گفتمان 

مارکسیستي اشتراک 

 دارند

 مشابهت با گفتمان رسمي

یي از ها برشچگوارا، 

، دل شجاعی ها لمیف

شمایلي گشتن برخي 

تصاویر مربوط به 
 يشناخت نشانهابعاد 
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جمالتنمونهیا

 یتصاویرشناسنشانه
هامضمونخرده مصادیق  هامضمون




 

ی واقعي یا ها تیشخص جوکر و ...

سینمایي با موضوع 

اعتراض در برابر 

 يعدالت يب

انعکاس نقض حقوق 

معلولین، کودکان کار، 

زنان سرپرست خانوار، 

ی قومي و دیني ها تیاقل

 و...

انتقاد مستقیم یا 

از هرگونه  میرمستقیغ

حقوق  کنندة نقضقانون 

 افراد جامعه

به چالش کشیدن 

 قانونيساختارهای 

عدالت 

حقوق 

 بشری

 

 هیسوءتغذاگر به خاطر »

ي خوب بهاین رشد 

صورت نگیره باعث 

میشه کودک ازنظر 

 «بشه افتاده عقبذهني 

به ذکر وظایف ما نسبت 

عنوان  به یکدیگر به

 انسان و اعضای جامعه

 مسئول دانستن تمامي افراد

عدالت، تصویر  فرشتة

ترازو و مارتین 

 و ... نگیلوترک

 گستردةانعکاس 

ی عدالت که ها لیشما

بر برابری افراد جامعه 

 تأکیددارند

 ی عدالتها لیشما

-ها ستیکموناین »

 کدام چیه ها ستیالیسوس

هم حاضر نیستند در 

ي ستیالیسوسکشورهای 

 «زندگي کنند!

و  ها یگر مطالبهانواع 

نقد تضییع آزادی با نام 

 برقراری عدالت

متقابل عدالت و  رابطة

 آزادی

عدالت 

تبعیض در  لیبرالي

ی ها موردگروه

 گوناگون جامعه

ذکر قوانیني که به 

 کنندة نقضنحوی 

حقوق گروهي از افراد 

 هستند

تغییر در قوانین متناسب با 

 آزادی و کرامت انسان

از  تر نیسنگحمل باری »

وزنش و بلندتر از قدش 

زمان به  اعتقاد هم

« لیبرالي مشفقانةعدالت »
 دیگرخواهي/فردمحوری
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جمالتنمونهیا

 یتصاویرشناسنشانه
هامضمونخرده مصادیق  هامضمون




 

، «ی نانا لقمهبرای 

مداوم وضعیت  سةیمقا

 خود با دیگران

و لیبرالیسم محض و 

دانستن « صاحب حق»

 خود

 

شامل  یآمده، مقولة بعد دست به یها عالوه بر سنخ: برساخت عدالت یها یاستراتژ .0

 يصورت استقرائ است که در برساخت مفهوم عدالت نقش داشته و به یيها یاستراتژ يبرخ

 به دست آمدند:

طور  به ،یمجاز یموجود در فضا تینامتنیب لیبه دل عدالت: فیتعار عیتجم 0-1

بخش باعث  کیخأل در  یيافزا شده و به شکل هم زمان تمام سطوح عدالت مطرح هم

 ،ياطالعات ،يعیتوز يعدالت يب انیم تر قیدق انی. به بشود يها م بخش ریاحساس خأل در سا

از  افتنیطور مثال ممکن است اطالع  . بهشود يم دهید یيزااف هم يو معرفت یا هیرو ،ینافردیب

 ایشود و  يعیتوز يعدالت ياحساس ب شیاسناد منتشرشده در مورد مسائل کالن منجر به افزا

همچون گشت ارشاد با مشکالت  يحوزة سبک زندگ یها یگذار استیس يبرخ يزمان هم

 تینامتنیب نیدهد. ا شیرا افزا يرفتمع يو حت ینافردیب ،يمعرفت يعدالت ياحساس ب ،یاقتصاد

. افتد ياتفاق م زیگوناگون ن یها در زمان یمسائل ساختار ریدر مورد سطوح عدالت و سا

 یادآوریبا آن باعث  یسراسر یکنکورها يهمچون کرونا و تالق یا طور مثال مسئله به

و عواطف  يمرتبط با عدالت با مسائل قبل دیشد. مسائل جد یاز مسائل ساختار یاریبس

موجود  يو زبان گروتسک يکارناوال یبا فضا تیخاص نی. ااند وستهیپ ها در هم مرتبط با آن

واژگون ساختن رابطة  يعنی يامر گروتسک يو گرچه عنصر اصل گردد يم قیدر فضا تلف

 ایعدالت  قیدق فیها، موضوعات موردبحث، تعر آن یرا در خود دارد اما اجزا قدرت

مشخص  یشنهادیخاص، مخاطب در حال نقد شدن و راهکار پ ورددر آن م يعدالت يب

 .ستین
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 یرابطة همانند لیشما کیدال و مدلول در  انیرابطة م: از عدالت یساز لیشما 0-2

عدالت را جهت  فیعدالت، بازتعر یها لیبا پراکنش شما یمجاز یفضا نیاست؛ بنابرا

صورت  هستند که به يرسم استیاغلب شامل افراد حوزة س ها لیشما نی. ابخشد يم

از  ها لیشما نیا يگاه نیاند و همچن بوده عدالتدر مورد  يگفتمان خاص ندهینما یا دوره

 ،یو اقتصاد ينیکارآفر یها به فعاالن حوزه توان يم نیهستند. همچن يفعاالن اجتماع

مبارز  یها عدالت، چهره يخیتار یها تیشخص ،يعیطور خاص ش و به ينید یها لیشما

از انواع  يبیترک ها معموالً آن یها انقالب اشاره کرد. خوانش یروزیپ لیانقالب و اوا

 شوند يرا شامل نم یمواهب ماد عیکه فقط توز فیتعار نیا نیسطوح عدالت است؛ بنابرا

 يشدت همخوان است، به وندیدر پ یکاربران از عدالت که با آزاد دیجد یها در خوانش

 دارند.

از عدالت:  يرسم یها : ظهور گفتماننقش قدرت در برساخت مفهوم عدالت  0-3

موارد  یاریبوده و در بس يبر نمونة آرمان يشدند که مبتن یيعدالت شناسا يدو گفتمان رسم

 ایخادم »همچون  يعبارات« عدالت يستیگفتمان پوپول»دارند. در  يهمپوشان گریکدیبا 

وجود دارند. درواقع  نیو مانند ا «نیمستضعف يامح»، «نوکر مردم»، «گزار ملت خدمت

 یاقتصاد یها تیرفع محروم یشامل ادعا تواند يم یخودخوارانگار نیمستتر در چن میمفاه

 یها در انجام وعده ياحتمال يقانون یموردنظر، عدم توجه به خألها مدار استیتوسط س

او و  یبودن شعارها يتصنع فرد قهرمان و احتماالً يجناح راتییبه تغ يتوجه يموردنظر، ب

از کاربران  يها باشند. برخ آن یها ندهیاز خود مردم و نما تیخلع قدرت و مسئول تیدرنها

کاربران معتقدند  يتوافق یها . در خوانشپردازند يم يبه خوانش مرجح متون رسم

 انمخاطب يتحقق اهداف فرد موردنظر وجود ندارد. در خوانش تخالف یالزم برا یها نهیزم

 یتصد یبرا یيها دانسته و باخشم و نفرت سخنان او را تالش يشیحرکات فرد را نما

بر دوش  فیتمام وظا زین« گرا گفتمان عمل» يعنی ی. در گفتمان بعددانند يم یمناصب بعد

موجود  يو فرهنگ یاقتصاد ،ياسیس یاست. فرد قهرمان بدون توجه به ساختارها قهرمان

 ،«یکار جهاد»همچون  يمیرا در جامعه برقرار کند. مفاه تعدال تنه کیبتواند  دیبا
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بر  یگراتر عمل دیموارد تأک يو در برخ «تیشفاف»، «مبارزه با مفسد و فساد» ،«المال تیب»

دو  انیم سةیگفتمان کاربرد دارند. در مقا نیدر ا «یثبات اقتصاد» ای «یتحول اقتصاد»

مانند  يعیواژگان مربوط به عدالت توز يستیگفت که در گفتمان پوپول توان يگفتمان م

همچنان بر  زی. گرچه در گفتمان دوم نشوند يتکرار م نیو مانند ا یکاریب ارانه،یتورم، 

وجود  زیمبارزه با فساد ن قیاز طر ینافردیتحقق عدالت ب یاما ادعا برا شود يم دیتأک شتیمع

وجود داشته و مردم و  يدر آن منج تیگراتر است اما درنها دارد. گفتمان دوم واقع

ندارد.  یيگفتمان جا نیدر ا زیها ن آن فیتعار نیندارند و بنابرا تیخصوصاً جوانان عامل

عدالت در هر دو وجود دارد که با  به ستنینگر یيو کاال یماد يعیبر عدالت توز دیتأک

در  هگرچ شود يشناخته م یا مهیخدمات ب شیافزا زیو ن ها ارانهی شیهمچون افزا يقیمصاد

مبارزه با  ران،یبگ ي)مبارزه با نجوم یيداشته و عدالت قضا یتر دهیچیگفتمان دوم صورت پ

 یيکاال يِبر عدالت اجتماع يگفتمان رسم دیمدنظر است. تأک زی( ننیها و مانند ا درشت دانه

باعث شده تا در  نیهمچون سهام عدالت، سبد کاال و مانند ا يمیشده در قالب مفاه

 یماد يِعیبه عدالت توز شتریاز عدالت ب فیشود و تعر «یيکاال»عدالت  زینعامه  فرهنگ

است که در گفتمان  نیدر ا يبا گفتمان عموم يشود. البته تفاوت گفتمان رسم کینزد

 شود ياز افراد جامعه م ياست و تنها شامل بخش «ازین» يعیعدالت توز یمبنا يمرس

و شامل همة  شده فیتعر یبا برابر يعیوزجامعه عدالت ت يدر گفتمان عموم که يدرحال

 جامعه است. یاعضا

طور مثال در  هستند که به يمعموالً در حال چرخش گفتمان يقهرمانان گفتمان رسم 

 دهید یهمچون مطالبه گر يمیو به کار بستن مفاه شانیبا عدالت در شعارها یآزاد بیترک

قهرمانان  ياسام یساز استفاده از مقدس يگفتمان رسم یها زمیاز مکان يکی. شود يم

و مانند آن صورت  هاتیها، تشب عدالت است که با انواع استعاره يرسم یها گفتمان

گوناگون انواع گفتمان  یها و خوانش یيطور خاص محل بازنما به زین ری. تصاوردیگ يم

که عموماً  دهید گستر در حال کمک به مردم بحران فرد عدالت ریعدالت است؛ تصو يرسم

گستر  خود را عدالت هک یفرد ریتصو ایو  ردیگ يقرار م يتوافق ایمورد خوانش مرجح 
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چسبانده شده  یا سطل زباله یاو بر رو يتغایتبل یاز پوسترها یادیکرده اما تعداد ز يمعرف

 .گردد يشده و به دنبال زباله م در آن سطل خم یگرد زمان زباله طور هم که به

 برساخت عدالت یها ی. استراتژ0 جدول
Table 4. Justice construction strategies 

جمالتنمونهیا

 یتصاویرشناسنشانه
هامضمون هامضمونخرده مصادیق 

 

بودجه و اختالس  کسری

ی( و خشم ا هیروي عدالت يب)
از گشت ارشاد )عدالت 

 بینافردی و معرفتي(

زماني دو  خشم از هم
 عدالتي صورت از بي

یي سطوح افزا هم
 عدالت

تجمیع تعاریف 

 عدالت

: 1مقوله شماره 

ی ها یاستراتژ

 برساخت عدالت

ربط دادن آقازادگي )تجمل، 

ژن خوب، ساشا سبحاني، 

مقامات  نینش خارجفرزندان 

و ...( )عدالت توزیعي و 

« خودت بمال»ی( با ا هیرو

ي عدالت يبهداشت )بوزیر 
 بینافردی(

ی ها مثالانواع 

ي در سطوح عدالت يب

گوناگون وجود دارند 

که با هر رویداد جدید 

 شوند يمبه ذهن متبادر 

بینامتنیت و تجمیع 

سطوح عدالت در 

 طول زمان

)اسالمي(، ع( ) يعلحضرت 

چگوارا )مارکسیست(، 

 انوشیروان )تاریخي( و...

ی تاریخي، سیاسي، دیني و ... مرتبط ها چهره

 اند شدهبا عدالت تبدیل به شمایل عدالت 

ی ساز لیشما

 از عدالت

ی انتخاباتي مبني ها وعده

 قوةوقتي »، ها ارانهی شیبرافزا

سال جنگل  61قضاییه بعد از 

نهارخوران گرگان را از 

دست قضات بازنشسته نجات 
 «دهد يم

گفتمان پوپولیستي بر 

عدالت توزیعي و 

بر  گرا عملگفتمان 

عدالت بینافردی و 

 کرامت تأکیددارند

ی ها گفتمان

پوپولیستي و 

 از عدالت گرا عمل

نقش قدرت 

در برساخت 
 مفهوم عدالت

یاور  محمد يعلصل »
 آگهشاید »، «محرومان آمد

دوباره رأی بیاره بتونیم  ...

انواع کلمات «. بشیم دار خونه

در خوانش  زیآم نیتوه

 تخالفي

تشکر و ستایش 
)خوانش مرجح(، مفید 

ها در شرایط  دانستن آن

موجود )خوانش 

توافقي( و نمایشي 

حرکاتشان دانستن 

 چندگانةخوانش 

کاربران از 

 ی قدرتها مانگفت
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جمالتنمونهیا

 یتصاویرشناسنشانه
هامضمون هامضمونخرده مصادیق 

 

 خوانش تخالفي()

ی مفهوم کرامت و ریکارگ به

که با شأن و  مطالبه گری

آزادی نزدیکي دارند در 

 گفتارهای مسئولین

تالش برخي از 

ی رسمي ها گفتمان

عدالت برای تعریف 

 ی از عدالتتر مقبول

چرخش 

ی رسمي ها گفتمان

 عدالت

تشبیه قهرمانان عدالت رسمي 

ی دیني ها تیشخصبه 
ی ها تیشخصبرجسته و یا 

 مقبول معاصر

ی برای فرد ساز هاله
او به  بااتصالقدرتمند 

 انواع موضوعات

ی ساز مقدس

 قهرمان
 

از  يمختلف یها صورت: یمجاز یبرساخت مفهوم عدالت در فضا یامدهایپ. 5

 جادیا قیکاربران بتوانند از طر که يهنگام شود؛ يم دهید يرانیا یمجاز یدر فضا یکنشگر

ها به موازنة قدرت پرداخته و بر  جنبش تیها و درنها و چالش ها نیها، کمپ هشتگ
بود.  میروبرو خواه یصورت فعال کنشگر بابگذارند،  ریتأث گذاران استیس ماتیتصم

که کاربران وارد گفتگو باقدرت شده و به  شود يم دهید یيها محدود در زمان یکنشگر

 ن،یدر قوان رییمنجر به تغ داریپا یشگرکن که يدرحال پردازند يم يمقطع یها یگر مطالبه
پراکنده بودن  اهد. شگردد يم نیهمچون تشکالت و احزاب و مانند ا دیجد یفضاها جادیا

مطرح  يمختلف یها اند. حوزه ناهموار ساخته یکنشگر یکه راه را برا میمطالبات هست
همچون  یيها : هشتگدهد يها نشان م تنوع خود را در انواع هشتگ نیکه ا شوند يم
، «کارگران»، «وپرورش آموزش» ،«يپوشال یبند رتبه»، «خط فقر»، «معلمان یبند رتبه»

« نظام پرداخت» ،«یاجبار یسرباز»، «حقوق بازنشستگان یساز همسان» ،«نستانافغا»، «زنان»
 ریمختلف خود را درگ یها تنوع است. کاربران جوان به گونه نیدهندة ا نشان نیو مانند ا

 وندیپ لیها در ارتباط نباشند. به دل با تمام آن ماًیاگر مستق يحت دانند يمسائل م نیا يدر تمام
نه »همچون  یيها هشتگ طرف کیاز يگروه درون ياجتماع ةیو سرما تاحساس عدال انیم

به راه  زمان کیکه در « حق مسلم ماست یجار رود ندهیزا» گریو از طرف د« به انتقال آب

عدم  ایحذف  یدر موارد نیهمچن يو منطق يتناقض ذات يو حت يپراکندگ نی. اافتند يم
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کامالً  نیو مانند ا يپزشک یها رش رشتهیپذ تیظرف شیعدم افزا ای شیحذف کنکور، افزا
 یها احزاب و تشکل ندگانینما کیستماتیس يزن چانه که یيازآنجا يطورکل آشکار بود. به

عدالت  فیتعر يمنف یامدهایموارد شاهد پ یاریدر بس ردیگ يمختلف باقدرت صورت نم
و  يمدن یها تیفعال يهدف يو ب يکه از نفرت و خشم منفعالنه تا پراکندگ میدر فضا هست

را شامل  ها یبودن کنشگر دهیفا يپراکنده بودن و گاه ب زیاز آن و ن يناش يسرخوردگ

 .شود يم

 یمجاز یبرساخت عدالت در فضا یامدهای. پ5 جدول
Table 5. Consequences of construct of justice in cyberspace 




برآیندکلیفضاهامضمون

یشناسنشانهجمالتنمونهیا

تصاویر

 

 شمارة مقولة
: پیامدهای 2

برساخت 

مفهوم 

عدالت در 

 فضا

 انهیگرا نخبهتعاریف  غلبة

از عدالت در فضای 

 مجازی

تعاریف افراد از عدالت بر اساس 

واژگان گفتمان رسمي و اینکه گویي 

تنها قهرمانان رسمي عدالت در 

ی گوناگون قادر به تشخیص و ها دوره

 تعریف عدالت هستند

ی پرند که برای ها خونههمین »

میلیون پول بدی رو  21باید  اش اجاره

 نشناس نمک... تقدیمتون کرد، 

اختار ، دشمنان کشور و س«نباشید

 حاکم قلمداد کردن هر نوع اعتراض

عاملیت مجازی به خاطر 

کاربران نبود امکان 

ي زن چانهمستقیم برای 
 باقدرت

زماني میان نبود امکان قدرت  هم رابطة

ي مستقیم باقدرتمندان در زن چانه

موضوعات گوناگون و نیز عاملیت در 
 فضا وجود دارد

نه به گشت »یي همچون ها هشتگ

 اچةیدرمن »، «نه به فیلترینگ»، «ارشاد
 «خزر را نجات دهید» ، «ارومیه هستم

 ی دوگانهها یساز یگرید

جامعه  دةید بیآسی ها گروهتنها  نه

یي که تعاریف ها گروهبلکه تمامي 

متفاوت از عدالت و مفاهیم همبسته با 

 آن دارند نیز دیگری هستند

ی ها بیآسجوانان دچار  اول مرتبةدر 

دوم تمام  مرتبةگوناگون و در 

ها دیگری تلقي  ی آنها گروه

 شوند يم

مقاومت در برابر 

 ها یساز یگرید

مقاومت در برابر تعاریف رسمي و 

ی ها گروه که نیااحکام قضایي و مانند 

 کنند يمجوانان را دیگری سازی 

مقاومت در برابر احکام قضایي 

 معترضان

 عواطف منفيرواج 
درنهایت عاملیت در فضا چون به 

به عواطف  شود ينمعملي منجر  حل راه

 زند يممنفي در فضا دامن 

حقمونه هرچي سرمون بیاد، »خشم: 

، «هرکي فکر خودشه که ازبس
باالتر از سیاهي رنگ »ناامیدی: 

 «هاس يشصت دههروزگار 
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 یریگ جهیو نت بحث
روزمره  يبرساخت مفهوم عدالت در سطح زندگ یيپژوهش که به دنبال شناسا نیا در

 فیموجود که آبشخور تعر یها دگاهید ياز تمام یریگ تا با بهره میتالش کرد میهست
کرده و سپس  جادیا ینظر تیموجود، حساس اتینظر زیهستند و ن يرانیعدالت در جامعة ا

ابعاد آن را  يبرساخت مفهوم عدالت با تمام ،يرانیا یمجاز یفضا ياستقرائ يبا بررس
آمده شامل عدالت عامالنه/منتقدانه، مسئوالنه،  دست به یها سنخ نیتر . مهممیکن يبررس

و ازجمله  نیشیاز مفروضات پ یاریها بس سنخ نیهستند. ا ي/فرامليو مل انهیفردگرا ،یيایاتوپ
. کنند يرا اثبات م ی/ساختاریفرد عاداب يزمان ها و هم آن یمند نهیزم ف،یتکثر در تعار

 میکرد ياز عدالت که با عنوان سطوح عدالت معرف يقبل فیفضا تعار نیدر ا نیهمچن
با دو  يو معرفت يو اطالعات ینافردیبا دو صورت ب یا مراوده ،یا هیرو ،يعیشامل عدالت توز

ابعاد در  نی. اشوند يم فیو بازتعر یيهمچنان بازنما زین يکیو هرمنوت يقیصورت تصد

و  شده بیجامعة ما ترک يفرهنگ یها نهیو زم یبا مسائل ساختار ينرایا یمجاز یفضا
ها ارائه  از آن یفرد و منحصربه دیجد فیتعار ،یمجاز یفضا تینامتنیخصوصاً در اثر ب

 يبرخ يرانیقرار دارند. در جامعة ا گریکدیبا  یا دهیچیپ که در رابطة درهم شود يم
 یها و حقوق بشر در دوره سمیبرالیل سم،یهمچون اسالم، مارکس مکاتبو  ها دگاهید

 اند، شده بیترک يدر تمام ساحات زندگ نکهیبه فرهنگمان واردشده و عالوه بر ا يخیتار

اند.  شکل داده زیرا ن انیرانیا یها دغدغه نیتر از مهم يکیعنوان  از عدالت به فیتعار
 یساختار طیها را در ارتباط با شرا پرداخته و آن بمکات نیا فیبه بازتعر یکنشگران مجاز

 نیاز ا یدیجد فیتعار ،یمجاز یفضا تینامتنیب جةی. درنتدهند يقرار م يرانیجامعة ا
 کنند، يحرکت م یيبه سمت همگرا نکهیاست که ضمن ا یریگ مکاتب در حال شکل

 یسازوکارها تاز عدال فی. در برساخت تعارگذارند يم ریعدالت تأث فیمجدداً بر تعر

 زیو ن یریتصو تیکه خاص یساز لیعدالت و شما فیتعار عیهمچون تجم یا دهیچیپ
. شوند يم دهید زیآن ن یها یيایو نقش قدرت و پو رگذارندیتأث اریها بس فضا بر آن تینامتنیب

 یایقدرت از وجوه پو يرسم یها گوناگون از گفتمان یها مجدد و خوانش فیبازتعر
ها و  همچون تشکل ياسیو س يالزم اجتماع یها است. کانال التبرساخت مفهوم عد

ورزانه وجود ندارد و  عدالت و کنش عدالت فیمداخلة آنان در تعر یاحزاب جوانان برا
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 یيامدهایکه منجر به پ دهیگرد هیتخل یمجاز یگروه در فضا نیا یانرژ يتمام نیبنابرا
 يزن چانه یبرا میامکان مستق کاربران به خاطر نبود یمحدود مجاز تیهمچون عامل

همچون خشم و  يپراکنش عواطف منف جهیباقدرت، تنش باقدرت و احساس انفعال و درنت
 شده است. ینگر نفرت و گسترش مطلق

 یو سپاسگزار تشکر
نظرات  یبرا يو سرکارخانم دکتر معصومه قاراخان يبیدکتر جعفر هزارجر یجناب آقا از

 .میتشکر را دار تیمؤثرشان در بهبود مقاله نها

 از اصول اخالق پژوهش یرویپ
 است. دهیگرد تیمقاله رعا نیاصول اخالق پژوهش در ا يتمام

 یمال یحام
 افتیدر يرانتفاعیو غ يخصوص ،يدولت یها از سازمان يکمک مال گونه چیپژوهش ه نیا

 نکرده است.

 سندگانینو مشارکت
 اند. مقاله مشارکت داشته نیدر نگارش ا سندگانینو يتمام

 منافع تعارض
 منافع ندارم. تعارض
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