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Abstract  
 “Justice” and “convergence” are two valuable political-social categories with a cause-effect correlation 

assumed between them. “Convergence” as a necessity for social life and the main cause for a leading 

society in the path of growth and development is the result of “justice”. The main idea of this article is that 

teleologist “justice” plays an effective role in creating “convergence” in the Muslim world; while naturalist 

justice not only does not have sufficient potential to create and expand convergence but also sometimes 

brings about divergence in especially Islamic communities. The results show that true justice, which is 

inclined to the source and resurrection and is confirmed by the Qur’an, is not achieved through forcing 

convergence and neglecting differences but rather it can be obtained relying on commonalities, justice 

seeking, and pluralism. Therefore, true justice should be considered as the basis and cause of convergence 

to establish religious civilization and avoid waste of forces, talents, resources, and facilities.  
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 چکیده

، مفروض است. یمعلول -یعلّها به صورت  ان آنیاند که مالزمه م یاجتماع -یاسیدو مقوله ارزشمند س« ییهمگرا»و « عدالت»
شرفت به شمار یر رشد و پیشرو در مسیجامعه پ یبوده و عامل اصل یاجتماع یها یکه حامل ارزندگ یبه مثابه ضرورت« ییهمگرا»
جهان اسالم نقش  «ییهمگرا» جادیا ت گرا دریغا «عدالت» ن نوشتار آن است کهیا یده اصلیاست. ا« عدالت»د، حاصل یآ یم

ندارد بلکه بالعکس در  یجاد و گسترش همگرائیت الزم جهت ایگرا نه تنها ظرف عتید و بالعکس، عدالت طبینما یمفا یا یموثر
که معطوف به مبدأ و  یقیدهد: عدالت حق یق نشان میج تحقید. نتایآ یبه شمار م یژه اسالمیجوامع بو یموارد عامل واگرائ یبرخ

 ییگرا ه بر مشترکات و به روش کثرتیها که با تک تفاوت یده انگاریبار به همگرایی ونادد قرآن است نه با اجییمعاد بوده و مورد تأ
بر قرار و از هدر رفت  ینیرد تا تمدّن دیقرار گ یید در نقش مبنا و علّت همگرایتواند )جمله ناقص( و بلکه با یطلبانه م عدالت

 شود. یریروها، استعدادها، منابع و امکانات جلوگین
 

  ، عدالت اجتماعی.، عدالت، جهان اسالمییاسالم، همگرا جهان ی کلیدی:ها  واژه
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 مقدمه. 0

تر اثری به  موضوع رابطه عدالت و همگرائی یکی از مسائل مهم و اساسی است که رد پای آن در کم
در طور جداگانه آثار فاخری  خورد و بدان پرداخته نشده است. اگرچه درباره عدالت و همگرایی به چشم می

های گوناگون از جمله در آثار مکتوب اندیشمندان مسلمان وجود دارد، اما پیرامون  مکاتب و اندیشه
بوده  یم اجتماعین مفاهیتر یادیرغم آنکه از بن به« عدالت»مناسبات و رابطه آن دو، اثری تولید نشده است. 

بشر، نشانگر  یود در جوامع کنونموج یها ییص و نارسایاست، اما نقا یل انسانین فضایو در زمره واالتر
ن ارزش بلند مرتبه، ناکام بوده است. جز در یتحقق ا یت در راستایش بشریآن است که تالش و پو

 یخیخ جوامع با درخشش عدالت، روشن شده است؛ در اغلب مقاطع تاریکه تار یکوتاه یها برهه
زمان مستدام بوده  یاستبداد در فراخنا یکیو تار ین، مستولیهمچنان در گستره زم یعدالت یب یها یرگیت

شود که با رواج  یآشکار م یبشر زمان یدر زندگ یاست. اثر و دامنه ظهور تابناک عدالت، با تحّول متعال
 یانسان ییر همگرای، مسیعدالت ین بیخون یها افته و با ختم طمعیرونق « صلح»، گوهر «حق»سّکه 

 شود.  هموار 
بوده و  یو فرهنگ یچندگانه فکر یساختارها یبرا یوزه مطلوب، پوششک آمیمثابه  به« ییهمگرا»
شه ساختن یها، بلکه پ یو انکار گوناگون یها و تضادها، نه نف ت تفاوتیریمد ین راهبرد برایتر یضرور

ها  یاستهالک دوگانگ یاز پ یآن که تحّول اّتحاد یبه مفهوم فلسف« وحدت»است.  یء همبستگیمش
ش ینبوده و زدا ی، قراردادیو فرهنگ یزات فکریرا اساسا  تمایست؛ زی، منظور نیماعل اجتیاست، در مسا

ژه جهان یبو یمطلوب در جوامع بشر ی، مقدور نخواهد بود. همگرایییثاق همگرایز با بستن میها ن آن
 ن جوامع برقرار شود.یای در ا ستهیابد که عدالت به نحو شای یتحقق م یاسالم، زمان

، «ییناهمگرا»و « یعدالت یب»از  یناش یها ینوشتار حاضر، متأّثر از درک نا بهنجار در این راستا،
د؛ از آنجا که در فقدان عدالت، ستم و ینما ی، بررسین دو را در موازنه عّلت و معلولیکوشد تا رابطه ا یم

ن است که ه این نوشتار آیاستبداد جایگزین شده و با حاکمیت ظلم، همگرایی مستقر نخواهد شد. فرض
ساز تحقق عدالت  ترین عوامل زمینه از مهم یکیگرای معطوف به مبداء و معاد،  حقیقی غایت« عدالت»

 .آید شمار می ل عدالت، بهیاز معال یکیبه عنوان « یقیحق ییهمگرا»است و 

 . مفهوم عدالت2

ف یدر تصّور نخست از مفهوم آن، اّما تعر یو سادگ یخ حقوق آدمینه در تاریریرغم سابقه د به عدالت:
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ق یو تکرار و تدق یا شهین نگاشته بر بحث کلیا یت و عمل به آن، دشوار است. بنایمانند رعا« عدالت»
، و با یقیهر نوشتار تحق یسته منطقی، به الزام بایست، فقط با اجمال و فشردگیعدالت ن یآور در معنا مالل

عدالت  یو اصطالح یلغو ین مقال، به معناینظر از موضوع نگاشته در امد  ین معنا و مفهومییغرض تع
 شود.  یاشاره م

و در  Justiceبه  یسیاست که از آن در انگل یواژه پر مشّقتی از نگاه مفهوم« نیع»به فتح « عدالت»
 یمردم، دادگرت ی، مورد رضای: مساوات و برابریبه معان یشود. در منابع لغو  می ریتعب «Justitia»ن به یالت

-0118ص ،1ق: ج3101در امور و ضّد جور است )ابن منظور،  یرو انهی، میو قضاوت به حق، درست
ز یزان و انصاف و... نیقسط، استقامت، قصد، م یها (. واژه3311، ص0ق: ج3131، یدی؛ فراه0110

شده است )اخوان  ض آن گرفتهیبه عنوان نق« جور»هستند که معادل کلمه عدل و لغت  ییها ازجمله واژه
ز گرفته شده است یل به حق نیاعتدال و استقامت و م ی(. کلمه عدل به معنا00، 01: ص3101، یکاظم

: 3118، ی)جرجان« ل الی الحقیالعدل مصدر بمعنی العداله و هو االعتدال و االستقامه و هو الم»
ل ضمن اشاره به یذ مختلف متفاوت است که در یها عدالت در ساحت یاصطالح ی(، اما معنا11ص

مورد نظر روشن خواهد شد. عدالت، به لحاظ تعّلق آن  یژه معنایز بویآن ن یاصطالح یاقسام عدالت، معان
عتا  در هر یشود که طب یم یبند دسته ی، به اقسام مختلفیات انسانیبه ساحات و موضوعات گوناگون ح

و...  ی، اجتماعی، اخالقی، کالمی، فلسفی، فقهینیخواهد داشت. عدالت د یمتفاوت یحوزه، معنا
اد یان انواع یاز م یروند که عدالت اجتماع یشمار م ، از اقسام عدالت به(11-18ص: 3108 ،یرمضان)

 باشد.  یشده، مورد بحث حاضر م
 هر به کردن حق عطا و افراد حقوق تیبه معنای رعا« یعدالت اجتماع»، ید مطهریاز منظر شه

های  ها و دوم، اندیشه دو چیز است؛ نخست حقوق و اولویت بر مّتکی عدالتمفهوم از  نیا حق است. ذی
های متساوی نیز آن  انشائی و اعتباری در قالب بایدها و نبایدها و البته، رعایت تساوی در زمینه استحقاق

 (.03-08، ص3: ج3110مفهوم درست از عدالت است )مطهری، 
ن ییان افراد و اجتماع را تعیاست که رابطه م یفیوق و وظااز حق یا گر، به عنوان مجموعهید یدر مفهوم

کسان بوده و از امکانات جامعه و یک از افراد در برابر قانون، ی، هریحقوق یها کند و بر اساس آن ضابطه یم
(. آنچه مشهود است 03-08: ص3101وضلو، یبرخوردارند )ع یبه طور مساو یحقوق یها لوازم استحقاق

دهند؛  یرا نشان م یف عدالت، مفهوم تساویتفاوت در مفهوم عدالت، اّما تعار یوجود نوعرغم  اینکه، به
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، امور یاسالم یشناس و انسان ینیب ها در جهان شه تفاوتیآن باشد که ر یین تحّول معنایه چنید توجیشا
 ار و مراتب آن وجود ندارد.یسنجش ع یبرا یو ظاهر یماد  الف( سنجه و تقوا است که: یمعنو

است که  یز بهجت و انبساط معنوین یمعنو یها و هنجارها ت عدالت بر اساس ارزشیب( ثواب رعا
ست. لذا؛ عدالت در وضع همسان مادی، همان استحقاق و توزیع برابر مادی است. اما ین یقابل آزمون ماد

تناسب با های متفاوت معنوی، م رعایت عدالت بر اساس تمایزات معنوی، بالطبع مبتنی بر استحقاق
، ظهور و بروز داشته و قابل یوید دنیرا آنچه در دیهای هرکس، ناهمگون و گوناگون است؛ ز شایستگی

ر یمتغ یها یژگیات و ویاست. اّما خلق یذات یها یژگیها در و افراد و انسان یکشف و نظر است، برابر
ا هم یص نبوده و ی، قابل تشخیظاهر یها آنان است، با سنجه یو عمل یدتیها که حاصل اکتساب عق انسان
، در یسزا و جزا در امور معنو 1ست؛یش نیبا همگنان خو یمعنو یها ه حسابیدار تصف ها عهده انسان

ها بر  د؛ اما انسانیاست که با رستگاران و خطاکاران، برخورد متناسب و عادالنه نما یارات الهیطه اختیح
گران است. عدالت اجتماعی یبا د یزم به برخورد مساودر آن برابرند، مل یکه همگ یات ذاتیاساس خصوص

های مساوی به  به مفهوم فراهم نمودن شرایط و رفع موانع برای همه و منظور نمودن امکانات و استحقاق
ترین نقطه توجه و تأمل اندیشمندان و از موضوعات مهم اجتماعی است. لذا،  صورت یکسان، محوری

بر « یعدالت اجتماع»ر نقش یتأث یعدالت، رو یاصطالح یها ان گونهیم ن نگاشته، ازیاهتمام و تمرکز ا
 است. ییجاد همگرایا

 . مفهوم همگرایی7

« وحدت»گری از یر دیبه کار رفته و تعب یوحدت و همدل یبرا یدر لغت، به عنوان معادل« ییهمگرا»
د، یاست )مف« اده ونقصانیزر یئا واحدا من غین، شیئیروره شیص» یکه به معنا یاست، اّما نه وحدت فلسف

                                                           

های فردی است، یعنی حکومت  رعایت عدالت در امور مادی همان رعایت تساوی بر مبنای استحقاقمنظور این است که  .1
تری برخوردار است، از خدمات  یا از سطح تقوا و ایمان کم و تر است دش به دین کمتواند کسی را به جرم اینکه تقیّ  نمی

سبت به او تبعیض روا بدارد! بلکه باید نسبت به اقتصادی، ن خدمات مالی و در قضائی و مالی محروم نماید و اجتماعی و
این مسایل به طور مساوی  دین در بی تک افراد جامعه، اعم از دیندار و با نگاه به حضور و وجود تک صرفا   همه رعیت و

تقسیم کند. شیعه به طور مساوی  ی و. به طور مثال یارانه را بین مسلمان و ارامنه و سنّ نداشته باشدتبعیض  برخورد نماید و
در مسایل مادی باید تساوی براساس  کند و ها را فقط خداوند دانسته و داوری می های معنوی انسان تفاوت مقام

  شود.کسی رعایت  حق بودن هر با نظر به حق و اولویت و ذی های فردی و استحقاق
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ن احساس، به تناقض و یت است که اگر ای، احساس محرومییه واگراین بنی(. پس، نخست00ق: ص3131
 دهد.  یرخ م یاجتماع ییمنجر شود، واگرا یگسست اجتماع

د، آن است یآ یدست م به« ییجاد همگراینقش عدالت در ا»عنوان نگاشته  یابیدر مجموع، آنچه از معنا
« ییهمگرا»ان و دوام یبر بن« عدالت»ر مقوله یزان تأثینحوه، طراز و م ی، درصدد واکاویجار یا پژوههکه 

 یعنی ییدن به چاله پر بحران مفهوم مخالف همگرایعدالت، از آغشتن و غلط یها ستهیت بایاست، تا با رعا
 م.ی، دور بمانییو واگرا یکثرت، تفرقه، پراکندگ

، سه قرائت «اسالم یاسیشه سیوحدت در اند یاستراتژ»در مقّدمه کتاب  یجعفر یاستاد محمدتق
(. از 18-00، ص3: ج3113، یارائه داده است )موثق ییو معقول را از وحدت و همگرا یمطلق، مصلحت

هر  یات اجتماعیاستمرار ح یک ضرورت برایمعقول،  یی، تنها همگراییل از همگرایان آن سه تأویم
و  ی، محلّ یشخص یافته و باورهاید مشترک سازمان یان اصول و عقایکه بر بن یقرائت ل ویجامعه است. تأو

  در برهم زدن آن ندارند. یشده، نقش یک تعّقل شخصیبه عنوان محصوالت  یگروه

 . عدالت اجتماعی0

ر عدالت در دو قلمرو اسالم و یخچه عدالت در اسالم و غرب، دو وجهه و نحوه سیبا نگاهی به تار
به  ین دارد. از مرتبه متعالییاز باال به پا یا و مرحله یر عمودیشود. عدالت در اسالم، س ین مییز تعیغرب ن
 شده است: ی، بدین صورت طیعدالت اجتماع یعنی، ینی، به مرحله زمیک صفت الهیعنوان 
ه، معتزله، یعدل یها که مورد اختالف فرقه :ی( عدالت انسان0مثابه وصف خداوند،  به: یعدالت کالم. 3

خلقت انسان بر عدالت، برنامه  یکه بنابر بنانهادگ :ی( عدالت اجتماع1ه و مفّوضه واقع شده است، یجبر
(. اّما عدالت در 11-10: ص3108، یده است )ر.ک: رمضانیبر عدالت گرد یز مبتنیاسالم ن یاجتماع

 داشته است: یانسان یها ان طمعیدر م یر افقیغرب، س
 یدر جوار حکمت، عفت، شجاعت و خداپرست یگانه انسان ل پنجیاز فضا یلتیعنوان فضالف( ابتدا به 

 آمد، یشمار م به
 د،یب( آنگاه معطوف به قدرت گرد

 (،101-110، ص0: ج3103، یج( بعد معطوف به منفعت شد )پازارگاد
 (. 10: ص3103، یا و دهنوین د )قربانید( سپس معطوف به قرارداد گرد

ز یت آن نیبوده و فرع یک امر فرعیاست؛ اّما در غرب، عدالت  یصالت عدالت، ذاتپس، در اسالم، ا
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  است. یقرارداد
 یریو فراگ یبه لحاظ شأن اجتماع« یعدالت اجتماع»که  یابین محل بحث در مباحث معناییبا تع

، یتیریمد ،ی، اقتصادی، فرهنگیاسیگوناگون س یها عدالت در حوزه یها ا و جنبهی، شامل تمام زواییمعنا
و  یفرض شده است که جنبه عموم یز عدالت اجتماعین نگاشته نیشود، موضوع ا یو... م ی، مدنیحقوق

ا و یاز مزا یمند ها در بهره انسان ینگر کسانیو  یعدالت را مّد نظر داشته و استحقاق، همسان یاجتماع
 در آن مد نظر است. یو اجتماع یامکانات عموم

به سبقت حضور  یا خچهیز تاریخواهانه ن عدالت یاست. تکاپو ینیآموزه د و یعدالت، مقوله انسان
ت، دعوا، ی، مانند حق، مالکیاجتماع یم زندگین لوازم و مفاهین اجتماع و بروز اّولیو ظهور نخست یآدم

« عدالت»دارد. اّما نفس مفهوم  یات اجتماعیو... در ح یخواه ی، آزادیطلب ی، برابریزیست ، ستمیستمگر
انسان نشده است، بلکه بر  یاساس یها چ مبنایی از دغدغهیه یه، در ذهن بشر رسوخ ننموده و بیبدون بن

انسان، مهم وانمود شده و برآوردن آن  یبرا« عدالت»و...، مقوله  یو اخالق ی، هنجاریدتیعق یان مبانیبن
 ها بوده است. زه تالش انسانیستور کار و انگ، همواره در دیخیک مطالبه تاریبه صورت 

شود که تحقق عدالت به عنوان یک امر حقیقی  خواهی زمانی به همگرایی ختم می اما مسیر عدالت
انگیز دنیوی آلوده نشود. لذا، گرچه که  های نفاق گرایانه، به غرض فرض شده و تحت تاثیر مبانی مادی

اندیشانه به عدالت، به شرحی  غایی پیگیری نمود، اما رویکرد غایتتوان با دو وجهه طبیعی و  عدالت را می
 که در ادامه خواهد آمد، اتحاد و همگرایی اجتماعی را بیشتر و بهتر تأمین و تضمین خواهد نمود. 

 گرا و واگرائی عدالت طبیعت. 0-0

شود  یعت شناخته میاطبو اجتناب از فر ییگرا علم یژگیانه به انسان و جهان، با دو ویگرا عتیکرد طبیرو
 ی، همواره در تعامالت اجتماعیاگرویت و دنیها با انحصار در علمان (. انسان00ص :3101، یابانکی)ب

، آنان را یان مادیسود و ز  بر اساس معادله یویده و محاسبات دنیگرد« تعارض منافع»ش دچار معضل یخو
گران و کاستن یکه موجب گذشت به نفع د یتنها امرکند.  یوادار م یکسب منافع ماد یبه هر نوع تالشی برا

ل به ین ین گذشت و در راستایجبران ا یبرا یعیبا باور فراطب یو اخرو یمعنو  شود، معامله یها م از رنج
انه که امور قابل تجربه همچون قدرت، منفعت، مکنت، ثروت، یگرا یماد یسعادت است؛ اما بنابر مبان

ای  ن معاملهینه چنیقت دارند، زمیگر، اصالت و حقید یماد یمند ا بهرهیو  یویلت دنیو هر فض یلذت ماد
 یپوش گران چشمیمنافع در دسترس خود، به نفع د یت عدالت از برخیکه با رعا یست. هر انسانیاء نیمه
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ن سبب است که در یرقابل جبران خواهد شد. بدیان غی، دچار خسران و زیویدن ینیب د، بنابر جهانینما
در رقابل جبران را یگران، خسران غیبه د یکرد رواداری، مراعات عدالت با رویویدن یاندازها چشم یتنگنا

 یر الهیعت متصل نبوده و جبران ایثار و رواداری جایی در تقدیک منفعت، به فراطبیل به یدارد. لذا، ن پی
دارد، بدون جعل  در پیرا  یوی، ضمن آنکه خسران دنیکردین نگاه و رویز با چنیندارد. التزام به عدالت ن

ز یعدالت ن یانسان یرپا گذاشتن قراردادهایندارد. ز یچ ضرورتیعدالت، ه یبرا یک قانون و قرارداد انسانی
است، بلکه عامل کسب  یماد ینیب جهان یتنها خالف مبان منجر نگردد، نه یویدن ییاگر به عواقب جزا

 گردد.  یشتر میمنافع ب
ها  گرا، گرچه نیل به منفعت، بستگی تاّم به کوشش شخصی انسان عدالت غایتبینی الهی و  در جهان

قید نبوده و در چارچوب ضوابط و قوانین خاص حقوقی و الهی،  دارد، اما کسب منفعت هرگز نامحدود و بی
موّجه و ارزشمند است. رعایت عدالت در اندیشه اسالم، ضمن آنکه یک تکلیف انسانی و اخالقی است، 

آید، و لذا رعایت آن معطوف به غایت بوده و با پاداش الهی همراه  شمار می ضه دینی و شرعی نیز بهیک فری
 است. 

نان، تظاهر آن است، مطابق ین بوده و عمل متدیقت دی، حقینید یها ها و ارزش از آنجا که آموزه
ان ینیز م یا چ مالزمهینبوده و هتفکیک عقاید دینی از اعمال متدینان، حقیقت دین لزوما  آن اعمال متدینان 

، اهمال و عدم یتوجه یست. چه بسا در اثر غفلت، بین ینیات دید، اعمال و اخالقینان با عقایعمل متد
نومن ببعض و نکفر »، ینشینبوده و بلکه به صورت گز« نید»نان، ین، محور نگاه و عمل متدید به دیتق

ن، اما یرغم انتساب به د به ینید ن صورت، جامعهیشند. در اده و عمل خود قرار داده بایوه عقیرا ش« ببعض
 کند.  یسته و رفتار میبه دور نگر ینید یها ها و ارزشاد، از آموزهیز یبا مسافت

های دینی، نه فقط نا همساز، که متعارض بوده و در  چه بسا گاهی ادعا و اعمال متدینان، با سفارش
انه به یگرا عتیکرد طبیرات روینفس جهان اسالم، متاّثر از تاثن تعارض ادعا و عمل است که یان همیجر

گوناگون گرفتار شده است؛ زیرا هرچند محور شعار و ادعای مسلمانان،  یها عدالت، در گرداب نفاق
گرایی گرویده و اگر هم احکام عدالت را مراعات  گرایانه است، اما در عمل، به منفعت عدالت غایت

کنند، نه بر اساس نگاه حقیقی و غایی به عدالت، که بنیان و قوام هستی بر آن بنا شده است، بلکه به  می
تبع مقررات اجتماعی است. چنین رویکردی به عدالت از آنجا که از عمق عقیده و باور  ی و بهشکل صور

های گوناگون، موجب واگرایی و حّتی  طلبی نبوده و بلکه طبق یک قرار و قانون اجتماعی است، لذا، منفعت



 111 نقش عدالت در تحقق همگرایی جهان اسالم

 

از  یو هم ناش دارد یرونیشه در علل بی، هم رین وضع بغرنجیشود. ظهور چن بروز نابرابری و نفاق می
 اسالم است.  یایدر دن یعوامل درون

شود: نخست، از طریق توسعه و دامن زدن به  یوه اجرا میرون جهان اسالم در قالب دو شیواگرایی از ب
 د تفرقه. یجد ید محورهایموجود؛ دوم، از راه تول یها نفاق

 از: یز ناشین ییهمگرا یا موانع درونی ییواگرا یعوامل داخل
ت، یر، غلو و حس حقانیکه به صورت تکف یاختصاص یها تیها و هو یت بر گوناگونیبالف( عص

 کند؛ یظهور م
و  ی، ستمگریخواه ادهیکه به شکل ز ی، مذهبی، قومیاسیس یها ییجو طرهیو س یورز ب( طمع

 کند؛ یبروز م یو حس برتر یانحصارطلب
 سازد. ج( نبود عدالت، زمینه بروز نارضایتی را مهیاء می

های اجتماعی برای رفع  جویی، جنبش ورزی و سود مواجهه با استبداد و انحصار و نیز علیه طمع در
خواهان، به  جویان و عدالت شکل گرفته و تعارض منفعت یخواه و حق یطلب تبعیض و با هدف عدالت

سه منشأ ن یکند. ا طلبانه ظاهر شده و جامعه را به واگرائی دچار می و مبارزات عدالت یشکل نافرمان
 اند: اسالم بر جای گذاشته یایا اثر را در درون دنیامد ی، سه پییواگرا

نفاق همچون  یرونیرسازنده از عوامل بیغ یها یو مددخواه یریارگیدار با  دامنه یها ( منازعه3
 و برانداز، یستیترور یها نفاق همچون استخدام گروه یطلب و عوامل درون منفعت یها قدرت
 ب،یشکست رق یبرا ینفاق و گوناگون یها گر و فعال نمودن گسلییکد یامور داخل( مداخله در 0
 گوناگون بر سر موضوعات محل اختالف.  یها ( مجادله و اتهام1

و  یرونیک از عوامل بیت موجود در جهان اسالم، محصول هر یک واقعیتفرقه به عنوان  یحال، تراژد
ن، عطش و آتش، زجر یخون یها یها، خودزن یماندگ ها، عقب ییاسالم که باشد، اما ناگوارا یایدر دن یدرون

، یین تأّمل در علل و عوامل واگرایمسلمانان به دنبال داشته و آنچه از نخست یو رنج و خشم و خشونت را برا
 است. « عدالت»ن است که گمشده جهان امروز، یشود، ا یب ذهن ما مینص

 ، محصول دو عامل است:یاسالم یایرون از دنیف به بمعطو ییواگرا
 یطره ظالمانه تعدادی از کشورهایها و س تی، موقعیبند در نظم جهان و قطب یعدالت یالف( ب

 ر ملل و ممالک،یجو بر سا سلطه
له تعّرض و یانه از آن به عنوان وسیر سودجویسوءاستفاده از مفهوم عدالت و تفس :یب( عدالت ابزار
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 ت جهان. یریاست و مدیدر سمداخله 
به « عدالت»که  یها ناممکن است، تحقق وضع د تمام تفاوتیچنانچه توح یانسان یایهرچند در دن

ک توقع دور از انتظار و برخالف طبع آغشته به حرص و هوس انسان است، یت گردد، یتمام و کمال آن رعا
، تا سر حد یورز مجادله و مناقشه را بر اساس عدالتشود دامنه نفاق و منازعه، مداخله و مبارزه،  یاّما م

در مقصد مشترک است را تنّزل داد و از  یجهت ر و همیدر مس یکه تعاون بر اساس اصول و همراه ییهمگرا
 ل شد. یک اتحاد و انسجام ناین یامدهایو نفاق کاسته و به پ ییشمار واگرا یب بیمصا

 گرا و همگرایی  عدالت غایت. 0-2

بینی الهی تدوین شده، به کمال نهایی متصل  معطوف به غایت که دستورالعمل آن ناظر به جهانعدالت 
گرایانه به عدالت، از آنجا که نهایت هستی را به عنوان علت غایی در تدوین منظومه  است. رویکرد غایت

 دهد.  دست می داند، نگرش و روش متمایزی را به عدالت موّثر می
دهد، ممیزاتی است که در نظم و نسق  بر همگرایی را به ضوح بازتاب میآنچه اثربخشی عدالت 

کند،  گرا اثرگذارند. چنین ممیزاتی، ضمن آنکه جامعیت و شمول را برای عدالت ایجاد می عدالت غایت
دهد. مظاهر  رعایت عدالت را از یک امر قراردادی، به یک موضوع حقیقی و غایی خلقت، اوج و صعود می

  شود. به عدالت، در تکوین و تشریع الهی و در صورت و طینت زندگی انسانی نمودار می چنین نگرشی
گرا و  تیو در دو ساختار غا یو ماد یاله ینیب توان متأّثر از دو جهان یعدالت را م یسان، مبان بدین

گرا،  عدالت غایتجانبگی  نمود که بنا به جامعیت و همه یبند ها، دسته هیگرا به دو گروه متفاوت نظر عتیطب
های وجودی  اثربخش باشند؛ زیرا جنبه ییجاد و راه بردن همگرایتوانند، در ا یانه میگرا تیغا یعمدتا  مبان

گیرد و اهتمام حقیقی به  گرایی است که مورد توجه قرار می گرایی و در قالب غایت انسان، در پرتو حقیقت
 های حقیقی، قطعا  موجب ایجاد همگرایی خواهد شد.  حق و عدالت و توجه به استحقاق

که در ایجاد نظم و نسق و عدالت اجتماعی بوده  یزاتیمشخصات و مم یت، دارایعدالت معطوف به غا
 ها اشاره خواهد شد.  ترین آن اثرگذار است. در ادامه به مهم

د نهاده شده یتوح ی، بر مبنایها در نظام عدالت اله انسان یان برابریبن داشتن عدالت: یشه الهیر (الف
 ید بوده و برابریبر توح یز مبتنیا نه انسان یها است. لذا، برابر نکه خداوند، خالق و مالک مطلق انسانیو ا

عدالت،  ی(. منشأ اله13ص :3103رد )پورعّزت، یگ یها با خداوند نشأت م ز از رابطه برابر آنیها ن انسان
ده است یاست که خداوند آفر ییها ها و ثروت از نعمت یها در برخوردار همه انسان یتساو یمبنا
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شود،  یها و درآمدها م از ثروت یمند جاد حق و بهرهیسبب ا، آنچه ی(. در منظومه معرفت اله08)لقمان:
ب مّما یب مّما اکتسبوا وللنساء نصیللرجال نصاست:  ید اقتصادیاز دو امر خارج نیست، یا کار مف

برخوردار جامعه قرار داده شده   نان در ثروت طبقهیاست که حّق ا یازمندیا نی(، و 10)نساء:  اکتسبن
 ،0: ج3103، یو رحمان ی؛ ر.ک: حاتم30 ات:ی)ذار حّق للسائل و المحروم اموالهم یو فاست: 

در چنین منظومه معرفتی، نه تنها افراد به حقوق خویش قانع بوده و به حقوق یکدیگر  (.010-010ص
 ها انس و الفت و در نتیجه انسجام و همگرایی ایجاد خواهد شد.  کنند، بلکه در میان آن تعّدی و ظلم نمی

د حق هر یبر عدالت دارد و لذا با یضاح مفهومیحق، تقدم ا در عدالت: ییگرا قتیق و حقح (ب
به مرحله اثبات برسد. بر  ین باشند، تا حق هر موجودی، مشّخص و حدود حقوق موجودات معیموجود

ن حق، با ییت تعیشود، جعل و مرجع یف میت حق، تعری، اگر عدالت به رعایاسالم ینیب ان جهانیبن
افته از حق یشه یها ر ، حقی(. در نظام عدالت اله011، ص0: ج3103، یو رحمان یخداوند است )حاتم

مطرح است  یکننده حّق  نین، عدالت به عنوان تأمیاست. بنابرا یواقع یها بر حق یز مبتنیخدا و عدالت ن
تی به نحو شایسته، شک چنین عدال بیت خداوند دارد. یت و مالکیت، خالقیشه در حّقانیقت آن، ریکه حق

 گردد.  عامل انسجام و همبستگی اجتماعی خواهد شد و یا حداقل عامل تشّتت و واگرائی نمی
ل به کمال و سعادت باشد، عدالت که یاز خلقت، ن یآنگاه که هدف اساس در عدالت: ییگرا سعادت (ج

عدالت  یحق به صاحبان آن که معنا یتواند فارغ از سعادت باشد. لذا، اعطا یاست، نم یمحور نظام هست
و  یرا منظور نموده باشد. سعادت محور یشود که سعادت انسان یمحقق م یعدالت یاست، در پناه اجرا

ت مشترک که همان یها را در غا شده و انسان یی، موجب همگرایدر نظام رفتار انسان یت سعادتمندیغا
 جهت و همگرا خواهد کرد.  سعادت است، هم

، ینید یشناخت جهان یاست. طبق مبان یمان آدمیهای عدالت، ا یکی از ضمانت مان:یو ان ید (د
 ی( است. به مقتضا380)آل عمران:  ی( و مالک هست311(، رب )انعام: 31 خداوند متعال، خالق )رعد:

ت او، حق یمالک یشود و به اقتضا یها م خدا شامل انسان یعیو تشر ینیت تکویت خداوند، هدایربوب
ن یها جانش ، انسانیشناخت انسان یمختص و منحصر به خداوند است. طبق مبان یگذار ت و قانونیحاکم

ست ی( بوده و هدف از ز0ت )تکاثر: یمسئول ی(، دارا10دار خداوند )احزاب:  (، امانت18خدا )بقره:
و  یت فردیهو یراز انسان، دای( و ن331و قرب به خداوند است )مومنون:  یاریمومنانه انسان، تکامل اخت

آن،  ییایعدالت و هم در پا ییداین، خداوند هم در پی(. بنابرا111، 0: ج3101، یاست )مطهر یاجتماع
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شناسی الهی دارد که همه  چنین عدالتی که ریشه در هستید. یمند نما محور است تا انسان را از عدالت بهره
 د در همگرایی نقش موثری ایفا نماید. توان داند، بنابراین، می رنگ و مساوی در خلقت می را یک
 یو برابر یمثابه مخلوقات همسان، مقّوم برادر ها به سرشت انسان یگانگی ها: انسان یکرامت و برابر ( هـ

در برابر خدا وند،  یگانگین ی(. لذا، ا100: ص3100)پاینده، « الناس سواء کأسنان المشط»است. 
ها و  ان انسانیم یو برابر یاستقرار برادر یبرا یمثابه راهکار عدالت، بهشود و  یم یعدالت اجتماع یربنایز

 در نتیجه همگرایی میان جامعه بشری است. 
، ضامن و حافظ عدالت است، لذا، هم ین در عرصه رفتار انسانیعت به عنوان ظهور دیشر عت:یشر (و
عدالت است.  یاجرا یبرا ییها، مبنا انو هم از راه نظام عمل متقابل انس یانت از کرامت انسانیق صیاز طر

روزمّره،  ینموده و هم در دادوستدها ی، پاسبانیعت از کرامت انسانیح که حدود و الزامات شرین توضیبا ا
کند. در جوامعی که عدالت از چنین ضمانت اجرائی و صیانتی برخوردار  یت عدالت، حکم میبه رعا

  باشد، همگرایی نتیجه قطعی آن خواهد بود.
ت است. از آنجا که نیاز بنیادین به عدالت و نیز یعدالت، عقالن یعمده برا یاز مبان یکی ت:یعقالن (ز

شود، لذا، عقالنیت، از مبانی عدالت بوده و  ضرورت همگرایی، با ابتنا بر تعقل و تفّکر، فهم و درک می
ای عدالت و هم نیل به همگرایی را گیرد. اهتمام به تفّکر و تعّقل، هم زمینه اجر مبنای همگرایی قرار می

 کند.  تسهیل می
 یت رفتارهایت، هرگاه در غایعت و عقالنیمان، کرامت، شریم حق، سعادت، ایسان، مفاه نیبد

، مؤّثر واقع یاجتماع یها رفتار و حرکت یجهت ، همیگردد، قطعا  در همراه یخواهانه لحاظ و عمل عدالت
ر: قدرت، منفعت، قرارداد و یانه نظیگرا عتیطب یاشت. اما مبانرا به دنبال خواهد د ییشده و همگرا

و  یویدن یها و رقابت در خواهش ییعت طّماع انسان، موجب واگرای، به لحاظ طبیویدن یها لتیفض
 شود.  یرا باعث م ییت و واگرایرا تقو یجهت انه شده و ناهمیگرا عتیطب

 . نقش عدالت در پیدایی همگرایی 5

، ییزدا ، شبههی، رفع شکاف طبقاتیی، فقرزدایساالر ستهی، شاییگرا تحقق عدالت، قانون یارهایمع
(. 310-311: ص3100د )پرور، یآ یبه شمار م یت حقوقیو امن یعموم یرشد و تعال یبرا یساز نهیزم
 یاجتماع ییه مشارکت و همسویو روح ییش همگرایدایارها، پین معیتحقق ا یعیجه طبیاست نت یهیبد
نه یم و استوار شده و زمیتحک یوند اجتماعیو پ یعدالت، احساس همبستگ یارهایرا با تحقق معیت؛ زاس
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، به سه یو عمل یث نظریاز ح یشود. چرا که روابط و تعامالت اجتماع یان آحاد مّلت برقرار میم ییهمگرا
ز در سه یآم هستند. روابط رقابتم یطرفانه قابل تقس یز و روابط بیآم ز، روابط رفاقتیآم دسته: روابط رقابت

 رند:یگ یل قرار میچارچوب ذ
 ت دارد،یب او اولویق رقیب، عدم توفیک رقی یبرا ( تعارض:3
 ت!،یت دارد، نه اولویگر او، ارجحیب دیق رقیب، عدم توفیک رقی یبرا( مخالفت: 0
 گر او، مطلوب است. یب دیق رقیب، عدم توفیک رقی یبرا ( انتقاد:1

 شوند: یم یبند ر دستهیز در سه چارچوب زیز نیآم رفاقتروابط 
 گر او، مطلوب است،یق دیق رفیق، توفیک رفی یبرا ( همراه:3
 ت دارد،یگر او، ارجحیق دیق رفیق، توفیک رفی یبرا ( ائتالف:0
 (. 101-101: ص3101، یت دارد )افتخاریگر او اولویق دیق رفیق، توفیک رفی یبرا ( اتحاد:1

انه، آنچه کامال  مشهود و بارز یانه با روابط دشمنانه و واگرایان روابط دوستانه و همگرایم سهیدر مقا
از عدالت و حقوق  یو برخوردار یانه، احساس همدلیز و همگرایآم ن است که روح روابط رفاقتیاست، ا

از  یو عدم برخوردار یانه، احساس ناهمدلیز، دشمنانه و واگرایآم کسان است. چنانچه روح روابط رقابتی
ت یت، ارجحیاست. مراتب انتظار تحقق منافع و برآوردن حقوق، سه سطح مطلوب یعدالت و حقوق مساو

که هرچه رفتارها و روابط، به عدالت  یا گونه کنند؛ به ین مییت را در دو عرصه رقابت و رفاقت، تعیو اولو
 یارهایتِر تحقق مع نییدر مراتب بعد، با انتظار پا ت برخوردار است ویگر از اولو یق بازیک باشند، توفینزد

ن نقطه به تحقق ین دورتریت برخوردار است. همچنیا مطلوبیت و یگر، از ارجح یق و بازیق رفیعدالت، توف
تر شدن  کیت دارد و در مراتب بعد، به تناسب نزدیب، اولویق رقیعدالت، حالت تعارض بوده که عدم توف

ن یها چن د در ذهنیت دارد. شایا مطلوبیت و یز، ارجحیب نین رقیا یب براین رقق آیبه عدالت، عدم توف
ب یق رقیا عدم توفیق و یق رفیت توفیت و مطلوبیت، ارجحیالقاء شود که آنچه عامل سه سطح اولو یتصور

باشد،  یاگر حّق آدم ید دانست که هر سود و نفعیاست؟! اّما با یطلب و منفعت یسودجوئ یشود، نوع یم
تصور  یبند قطب ینجا از آن لحاظ که نوعیبوده و در ا یخواه ن عدالتیست، بلکه عیدن آن ناپسند نیطلب

گرند، لذا، تحقق  شده است که طبقه محکوم و محروم از طبقه حاکم و برخوردار، خواسته عدالت را مطالبه
، اتحاد است یحالت رفاقت نیدتریشود و شد یم ییو همگرا یعدالت، موجب احساس همبستگ یارهایمع

ق، یگر و رفیق بازیجاد شده و توفیا یی، همگرایو همبستگ یدار شدن احساس همگونیکه پس از پد
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 شود.  یّسر میاست که به برکت تحقق عدالت، م یین درجه همگراین باالتریابد و ای یت میاولو

 . نقش عدالت در پایایی همگرایی6

را یآشکار خواهد شد؛ ز ییهمگرا یداریو پا ییایبارز عدالت در پا، نقش ییبا تأمل در عوامل همگرا
( جور و 311-300: ص3101، یو ضعف نفس )باقر یازطلبی، امتییض، سودجویهرچه از دامنه تبع

د و درآمد یوه نادرست تولی، اسراف و شیت حقوق مردم، استثمار، انحصارطلبیحکومت ظالمان، عدم رعا
 ی( به عنوان موانع تحقق عدالت اجتماع310-310، ص0: ج3103مانی، )حاتمی و رح یو شکاف طبقات

ع حدود یاز ثروت با توز ییر تمرکززدایتحقق عدالت نظ یکاسته شود و از سوی دیگر به راهکارها
 یعادالنه ثروت و درآمد، عمران و آبادان یع و اجرایتوز یها استیت و سین مالکیها و وضع قوان تیمالک

ها،  ت حقوق انسانیو رعا یو کار و تالش و... در جنبه اقتصاد یاضت اقتصادیو ر ییجو ن و صرفهیزم
ن عادالنه ی، قوانی، حکومت اسالمیت اسالمیا تربی، یدولت و مّلت در جنبه فرهنگ یو همکار یزیست ظلم

ت و انسجام یشتری گردد، امنیتوجه ب یو اجتماع ین در جنبه ارزشیمماشات قوان یقاطع و ب یو اجرا
  شود. یتر م دارتر و مستحکمیدار، پایز پدین« ییهمگرا»و  یاجتماع

گاهانه، دستوریبه سه گونه تقس یوفاق اجتماع گاهانه )ر.ک: گروه نویو غ یم شده است: آ  سندگان،یرآ
گاه مبتنیمانند گذشته ن یاجتماع یینک همگرای(. ا301-301، 0: ج3103  یست که دوام آن: الف( ناخودآ

در فضا و احوال اکنون جهان،  یاجتماع ییباشد. همگرا« اطاعت»بر  یو مبتن یدستور ، ب(«سّنت»بر 
رد. ظهور یشه و شکل بگیت ریا بر اساس خواسته حاکمی یست که بر اساس سّنت مقبول اجتماعین یامر

از  یها و رواج نقد و نقض ناش یدئولوژیو شکسته شدن حرمت سنن، به چالش رفتن ا یجهان چندقطب
گاهانه و توافق ییدار ساخته است؛ همگرایرا پد ییتبادل اطالعات، نوع سّوم از همگرا یآزاد بر  یو مبتن یآ

 یستیشک، همز یاست. ب ییر مسالمت و همگرایان مسیرهپو ینه براینک تنها گزیا« تیعقالن»
ان داشته یی برا عدالت چنانچه برخیشود؛ ز یّسر میاست، با عدالت م ییساز همگرا نهیز که زمیآم مسالمت

واحدها  یها خواسته ی(. وقت038، ص03: ج3110ها است )مطهری،  م خواستهیاست، همان توازن در تنظ
ت ی، مشروط به رعاییو آحاد جامعه متوازن نباشد، تضاد و تعارض رخ خواهد داد و توافق بر سر همگرا

گردد که معطوف به  ییهمگراتواند ضامن و بسترساز  یم یعدالت است. ناگفته نماند که اغلب، عدالت
را مد نظر داشته باشد. با هتک حرمت عدالت و نقض  یو اله یت بوده و سعادت و مقاصد اخرویغا
که  یشود. زمان یل میتبد ییز رنگ باخته و به واگراین ییانه، همگرایگرا عتیطب ییا سودگرایآن  یارهایمع
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ت شده و یتوسط همگان رعا یاجتماع یها ها و سلسله ارزش ها، مدل مثابه مظهر قبول جلوه به ییهمگرا
 یها ختن استوانهیز مراعات شود و با فروریرد که عدالت نیگ یمثبت قرار م یاجتماع یزندگ یربنایز

ساخت  یزیو فرور یسازمان یخته و موجب بیز فرورین ییو همگرا یعدالت، سقف نظم و انسجام اجتماع
 آورد.  یرا به بار م یاجتماع یجامعه شده، تشنج، اختالل و نابهنجار

 . تاثیرات متقابل عدالت و همگرایی 3

ن یب یاسیه سیحاصل از اتحاد یک مرحله قطعیسم، یان فدرالیهمچون جر یرا برخ ییهمگرا
دانند که  یبر ارتباطات م یند مبتنیک فرایان، آن را یهم مانند کارکردگرا یدانند. برخ یم یاسیس یواحدها

همچون  یشوند. کسان یدار میکپارچه پدی یاسیو س یاجتماع یها ان مبادالت، جوامع و نظامیدر اثر جر
ق یها عم دانند که تابع نظر نخبگان، اگر شکاف یم یزیآم مات مشارکتیان، آن را حاصل تصمینوکارکردگرا

 ییبودند، به صورت نها یپوش اگر هم کم و قابل چشمشود و  یند ظاهر میک فرایع بودند، به صورت یو وس
 ییرسد همگرا ی(. حال به نظر م13-18: ص3111، ینیمسک یکند )ر. ک: نصر یدا میظهور پ یو قطع

ش از آنکه ین تفاوت که بیز است، اّما با ایآم مشارکت یها میبر تصم یاند، مبتن ان گفتهیچنان که نوکارکردگرا
ن است که اگر عدالت به یها است. اما نکته آن در ا ط شکافیتابع عدالت و شراتابع نظر نخبگان باشد، 

از عدالت به صورت  یز نخواهد بود و هر مقدارین یچ شکاف و گسستیش محقق شود، هیکمال و تمام خو
افزوده  ییها کاسته و بر استحکامات همگرا زان هم از دامنه شکافیاجرا و محقق گردد، به همان م یکیتشک

 زاده و ظاهر خواهد شد که عدالت به کمال خود، برقرار گردد. یزمان یو قطع یینها ییشود و همگرا یم
و « یندیفرا»ا کمال عدالت، در دو شکل یا کامل آن، متاّثر از نقص یبنا به ظهور ناقص  ییهمگرا

ناقص و  ییهمگرا یعنی، «ندیفرا»ک یبه صورت  ییظهور همگرا یامدهاین است؛ پییقابل تب« یینها»
ب ینص ییارزنده همگرا یامدهایتمام پ یعدالت، اندک است. زمان یتبع نقص در اجرا ، بهیمصلحت

دار یپد یو قطع« یینها»هم به صورت  ییکامل عدالت، همگرا یتبع اجرا شود که به یجامعه همگرا م
 یهم ساختن مشارکت عموم( با فرا0زات گوناگون، ی( با احترام به تما3توان:  یگردد. رفتار عادالنه را م

جاد نمود. تعامل عادالنه یا یمند و قانون ییگرا ( و با قانون1از قدرت و ثروت و...  یی( با تمرکززدا1مردم، 
 ییافزا ده و با همیمّلت از دولت گرد یو ماد یمعنو یها یبانیمّلت، موجب جلب پشت -در ساختار دولت

اقتدار جامعه  یها ، مولفهیین همگرایخواهد شد. در پرتو ا شرفت قابل وصولین دو رکن جامعه، رشد و پیا
و  یآور ت، فنیان، درجه امنیمتول ی، کارآمدیت، توان اقتصادین، جمعیسرزم یها همگرا در شاخصه
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( 11: ص3111، ینیمسک یمطرح هستند )نصر یکه به عنوان سازندگان سطح قدرت اجتماع یدئولوژیا
، ضعف هنجار، یهنجار یشامل ب یاجتماع یاز اختالالت هنجارها یاریبسکنند.  یز کارا و مؤّثر عمل مین

، 0: ج3103سندگان، یو خشونت )گروه نو ییو واگرا ی، تناقض هنجاری، تضاد هنجاریهنجار یداریپا نا
ده و در نبود شکاف و یمعطوف به رشد، برطرف گرد ییت عدالت و استقرار همگرای(، با رعا080-081ص

 شود. یبرقرار م یاجتماع یانشقاق، همبستگ
نقش  ییجاد همگرایچنانچه عدالت در ا یعنیعدالت هستند؛  یبر اجرا ی، مبتنییهمگرا یامدهایپ

 یامدهای، در تحقق پییز حاصل تحقق عدالت بوده و نقش عدالت در همگراین ییهمگرا یامدهایدارد، پ
تبع تحقق عدالت در  بلکه به ست،ین یامدها منحصر در حوزه خاصین پیکند. ا ی، ظهور مییهمگرا

طه خاص ی، نظر به حیها رخ خواهد داد و در هر قلمرو طهیز در آن حین ییگوناگون، انواع همگرا یها حوزه
 خواهد داشت: در پیگوناگون را  یامدهایش، پیخو

گاهیک جامعه، هوی یم ارتباطات درونیتحک یبه معنا :یاسیس یی. همگرا3 آن به عنوان  یت و خودآ
 منافع متقابل، یبا غرض بهبود و ارتقا یعمل جمع

ک ی، احساس منافع مشترک، حس یا مبادالت اجتماعیکه با توسعه ارتباطات و : یاجتماع یی. همگرا0
 شود، یک به هم متوّلد میت نزدیا هویجامعه بودن و 

و وجود  یانسان یرویه، کار و نی، سرمایان آزاد مبادالت تجاریشتر به جریکه ب: یاقتصاد یی. همگرا1
 ر عدالت در قلمرو تجارت است،یقابل انطباق بوده و خود تفس یگمرک یها هیاتحاد
ق توسعه یستارها در زمان خاصی بوده که از طریت انطباق ایزان قابلیم یبه معنا: یستاریا یی. همگرا1

دار یان واحدها پدیاحساس مشترک مت یل و تقویش تعهدات متقابل و تشکیت مشترک و افزایادراک هو
اد شده نیست، یمنحصر در چهار گونه  یی(. البته که انواع همگرا310-311ص :3110، ییشود )کوال یم

 ییها تیو به تعداد هو یو محلّ  ی، زبانی، فرهنگی، قومینی، دی، مذهبیالملل نی، بیا منطقه ییبلکه همگرا
وجود دارد. در  یید، همگرایجاد نمایا یتواند توافق و همبستگ یها، م از آن یا تعدادیک یحول  یکه گروه

، ی، اجتماعیاسیس یها ز در عرصهیآن ن یامدهایمختلف، پ یها ها و شعبه در شقه ییگرو تحقق همگرا
 ، ظهور خواهد نمود.یطه و عرصه قابل همسوئیو هر ح یو فرهنگ یستاری، ایاقتصاد

ک پروسه یابعاد گوناگون و متنّوعی است، اّما  یهرچند داراف آن، یف و توصیبا نظر به تعر ییهمگرا
ش ین، بیدارد. بنابرا یان برمیرا بروز داده و تعارضات را از م یبوده که احساس تعّلق مشترک عموم یفرهنگ
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ت عدالت را برقرار ید فرهنگ رعایز، بایش از هر چیش و پیب یعنیاست،  یساز از به فرهنگیز، نیاز هر چ
شود. عدالت  یت می، تعاون و مشارکت در جامعه تقوییو همگرا یتحقق عدالت، فرهنگ همکار نمود و با

 یو مشارکت متقابل اجتماع ییساختن همگرا شهیدارد، اّما نفس پ ییجاد همگرایلی در ایبد یهرچند نقش ب
و  ییو تابع جا افتادن فرهنگ تعاون، همگرا یداد فرهنگیک روی، ییبه همگرا یبندینحوه پا یو به عبارت

 است. یهمکار

 گیری نتیجه. 8

 ییبا همگرا یجه قابل حصول است که عدالت رابطه تنگاتنگ و علّ ین نتیاد شده، ایاز مجموع مباحث 
در  یست. البته آن عدالتیممکن ن یدار جز با تحقق عدالت اجتماعیو پا یقیحق ییدارد و اساسا  همگرا

کار گرفته شود،  به ینیت دین مبدأ و غایانه بوده و بیگرا تیغا یبر مبان یمؤّثر است که مبتن ییگراجاد همیا
کسب ثروت و قدرت  یبرا یمثابه ابزار ده از مبدأ و معاد، بهیانه و بریگرا عتیطب یبر مبان یرا عدالت مبتنیز

و عامل  ییگیری همگرا در شکل ست، بلکه مانعی بزرگیرگذار نیتاث ییتنها در تحقق همگرا است که نه
به لحاظ  ییهمگرا یشود. محورها یت میاز احساس محروم یناش یاجتماع یها ها و شکاف گسست

ز قلمروها و تنوع یتبع تما ز بهیها ن ارزنده آن یامدهایآن متفاوت و متنوع بوده و لذا، پ یها تعدد حوزه
مطلوب است که نه با محو  ییاز همگرا ینها نوعن، تی، متفاوت است. بنابراییعدالت و همگرا یها طهیح

 طلبانه تکوین یابد.  مساوات ییگرا ق تکّثریه بر مشترکات و از طری، که با تکید اکراهیزات و توحیتما
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