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 مفهوم عدالت و ارتباط آن با دین از دیرباز مورد توجه حاکمان و نخبگان آن بوده است. :چکیده

عی در این تحقیق س گیرد؛ لذاای مورد تحلیل قرار میهای گستردهبا توجه به اینکه عدالت در حوزه

و عدالت سیاسی را مورد بحث قرار داده  ، عدالت اجتماعیعدالت اقتصادی مفهوم سه شده است تا

 یدگاهد از خالصه، طور بهو سپس از دیدگاه اندیشه بزرگان انقالب اسالمی مورد بررسی قرار گیرد. 

. اندتهدانس اخالقی فضایل ترینمهم از را آن و است تفریط و افراط بین وسط حد عدالت خمینی امام

 برابر، هایفرصت دادن ها،فاصله کردن کم را عدالت هاییمسلم قدر رهبری معظم مقام نینهمچ

 عدالت مطهری شهید دیدگاه برطبق. دانندمی ملی ثروت به متجاوزان مهار و کاردرست تشویق

 کنر ترینمهم بهشتی شهید ،همچنین. است متساوی هایاستحقاق زمینه در تساوی رعایت یعنی

 .داندمی عقاید و افراد با انصاف روی از برخورد را اخالقی عدالت

 ، اندیشه بزرگان، انقالب اسالمیعدالت اجتماعی عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی، کلید واژه:

 

 مقدمه:

شتر در سی توام بودن ملك و آثار بی ست نقش  و  اجتماع در ،دهی به مفاهیم بنیادیشکل هم در دین با سیا سیا

ست.  شته ا سزایی دا ستان عدل یکی از ویژگی درب شاهی ایران با صلی نظام  متون برای  در شد ومی آرمانی قلمدادهای ا

 عدالت دارد. تعاریف جدید ارتباط تنگاتنگ آنها با شده است که نشان از ذکر یعدالت معناهای مختلف
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 قانون این آیین و با مطابقت هماهنگی و آیین و عدالت به معنای نظام و الف:

 دروغ معنای گسترده راستی و ظلم در برابر عدالت در ب:

 (.35، ص 1381)اخوان کاظمی،  جای خود در چیز عدالت به معنای نهادن هر ج:

شود. عدالت در سلسله علل احکام است، هاى اسالم است که باید دید چه چیز بر او منطبق مىاصل عدالت از مقیاس

سله م سل صرفاً .علوالتنه در  ساً ،نظری نیست مبحث عدالت  سا ست و از این منظر موض بلکه ا صمعطوف به عمل ا لی وع ا

طه با یکدیگر مورد های گوناگون در رابق آن اعمال آدمیان در سممطو و حوزهکی اسممت که طبآن تصمممیم برای تعیین مال

  گیرد.داوری قرار می

شه در سالمی عدالت از اندی ست و بجایگاه رفیعی  ا شیعه ه ویژه دربرخوردار ا شه  صول پنج گانهیکی از  عدل ،اندی  ا

ویژگی مهم صفت  سیاسی و اجتماعی داردهای مهمی در عرصه اعتقادی آن است که عالوه بر عرصه خداشناسی، بازتاب

ست.ست؛ یا اجتماعی بودن آن ،عدالت سانی ا شری بیش از عنی ناظر به اجتماع ان صفی به  هر اجتماع ب صفت نیازو  این 

صل از و دارد ست که دومین ا صول دین قرار به همین دلیل ا ست. گرفته و ا سوی خدا شر به  شاید به  راهنمایی حرکت ب

اه متعارضمممی از سممموی مکات  کارهای مختلف و گها و راهکنون آراء، نظریهفهوم اسمممت که تادلیل اهمیت بنیادی این م

  .مورد عدالت ارائه شده است ، درگوناگون

آیه،  24بار کلمه عدل در  28قرآن اهمیت اجرای عدالت مورد تاکید قرارگرفته اسمممت ذکر  آیات متعدد همچنین در

بت آیه نشان از توجه حق تعالی نس 50بار کلمه ظلم در  56آیه و  50بار کلمه حق در  57آیه،  22بار کلمه قسط در  25

 سوره135جمله آیه  از و مبارزه با ظلم و ستم و بیدادگری دارد، داری از حقگویی و طرفبه مسأله عدل، قسط و داد و حق

 ...  سوره مبارکه نحل و ۹0آیه  سوره مبارکه شوری، 15آیه  مائده،مبارکه از سوره  8آیه  نساء، مبارکه

شن )مانند دالیل عقلیپیامبرانش را  مبارکه حدید، خداوند سوره 25آیه  در برای مثال و اخبار  ، معجزاتبا دالیل رو

شین( سال می انبیای پی شان کتاب و میزان را نازل میکند و هار سانمراه سطکند تا ان قیام کنند. مفهوم ، ها به عدل و ق

خواه و به طوری که عدالت هاسممت؛انبیا و نزول کتاب و میزان )دین(، تربیت انسممان ، این اسممت که هدف از رسممالتآیه

 ، برقراری عدالت است.یعنی هدف از ادیان الهی پا کنند.لت را برجو باشند و با دست خودشان عداعدالت

ود های کار خان که عدالت را در سرلوحه برنامهامام سیره پیامبر و ذات حقوقی و فلسفی دینی اسالم و ماهیت و بنابر

یل فضا رستگارى و برترین عدل را)ع(  است. امام علی همیت عدالت مطال  اساسی بیان شدهادر  صراحتاً ؛قرار داده بودند

 (.112و  100و  ۹8، ص 1381)قزوینی،  داندو باالترین موهبت الهى مى

ی سنانگیزد که نظام اکمل و احن بینش و نگرش را در انسان برمی)ع( ای قرآنی و سنت و سیره معصومان های آموزه

ر به ویژه با تفسممی -اسممت. تفکر عقالنی که اسممالمسممتاید، نظام مبتنی بر عدالت و اعتدال که خداوند آن را آفریده و می

آموزد که حتی بر خداوند قبیو است که بیرون از دایره عدالت حرکت کند. براساس آن نهاده شده به انسان می بر -یعیش
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ر حوزه دین معنا و مفهوم درست شود، بسیاری از مسایل و مباحث دنی که از مستقالت عقلی شمرده میهمین حکم عقال

شود. به این معنا که بر خداوند این مبنای عقالنی است که درست میو مسئله حساب و کتاب و پاداش، براساس  یابدمی

هایش عمل کرده پاداش ندهد و به جای ن رود و به کسممی که بر پایه فرمانقبیو اسممت تا ظلم کند و از دایره عدالت بیرو

 آن به کسی که نافرمانی نموده پاداش دهد.

 لغوی واصطالحی عدالت:معنای 

 به عدل همچنین. آیدمی شاهد و مثل همتا، نظیر، داد، دادگری، درستی، راستی، معنای به لغت که در ریشه عدل از

رفته  اربه ک نیز ایستادن راست و کارمیانه برابری، مساوات، روی،میانه پاداش، پیمانه، کیل، لنگه، جمله از دیگری معانی

 افراط میان متوسط امر و است باطل از حق اخراج و حق احقاق معنای به و است ظلم مقابل عدل عملی، حکمت در 1است.

 . (470، ص 1375)سجادی،  گویند عدل نیز را تفریط و

 عدالت، ترازوی 2."الحق القامه و نصبه الخلق فی وضعه الذی سبحانه اهلل میزان العدل ان" :فرمایدمی (ع)امیر حضرت

و ا نکنید و با سلطنت نافرمانی در ترازویش را خداوند .کرد را نص  آن حق اقامه و برای نهاد، بندگان برای که خداوند است

  نکنید. معارضه

 صاح  حق هر اگر که است این در مشخص است، عدل و حق یرابطه در طورکههمان دینی، و لغوی معنای تناس 

 صحبت هرجا دینی، عدالت نظرگاه از بنابراین .آمد خواهد وجود به جامعه افراد میان توازن و تعادل شود، ادا جامعه در حقی

 ار برخی عدالت .نابرابری چه و باشد داشته برابری اقتضای آن حق چه است، عدالت میدان آیدمی میان به انسان حقوق از

 اشخاصی و هاموقعیت همه به ای کهقاعده ازست ا عبارت صوری عدالت کنند؛می بندیتقسیم ماهوی و صوری نوع دو به

 نای از ستا عبارت ماهوی عدالت اما است؛ عادالنه ندارد، روا تبعیض و کرده حکومت یکسان، گیرندمی قرار آن موضوع که

  .(7۹، ص 1382)بختیاری،  توجه شود قاعده نیز محتوای و مضمون به که

 سیرتاریخی آن: مفهوم عدالت و

 و خود جای در چیز هر قراردادن روی،میانه گرایی،اعتدال معنای به را فلسفی عدالت و فقهی هایدرحوزه شهید صدر

 است لففرد مک خصلت جزء که نفسانی ملکه عنوان به فقهی، نگرش وی در است. گرفته تبعیض نفی و هااستحقاق رعایت

 مطابق رفتار» در را عدالت گاهی 3 دهد.می نشان خود از استقامت و داردبرمی گام شریعت راه در فرد آن شدن عملی با و

  اند.کرده تعریف «قانون

 :دهدمی توضیو را یك هر و دهدمی قرار عمده مولفه چهار در را عدالت موضوعات صدر، شهید

                                                            
  .373، ص12منظور، لسان العرب، ج ابن 1

 44،ص1كلينی،ابوجعفرمحمدبن یعقوب،الكافی،تصحيح علی اكبرغفاري،ج 2
 120 ص. ه 141 للمطبوعات، المعارف دائره: بيروت الواضحه، الفتاوي صدر، باقر محمد سيد 3
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فقهی،  بُعد از و است انسان وجودی ساختار بر مبتنی راست راه عدالت عدالت: یعنی موضوع عنوان به انسانالف( 

 گردد.  تبدیل ملکه به برای او پیماید تامی را آن انسان که بیندمی معتدل و مستقیم راه را عدالت

 عدالت موضوع خود که انسانی است، این نشان هستی جهان در نظم وجود عدالت: موضوع عنوان به هستی جهانب( 

 رقرارب تعادل نوعی هستی، با انسان انسان و انسان با رابطه در اند وعدالت موضوع خود، نیز اطرافش و پیرامون گرفته، قرار

  است.

گردد، می نفوس در عدالت ایجادو ها انسان شدن ساخته ساززمینه جامعه، در عدالت عدالت: موضوع به عنوان جامعه ج(

  .است عمومی مصلحت به توجه و فردی منافع از شتنگذ به معطوف عدالت صدر،شهید  نظر از

 هعادالن جامعه به سوی جامعه تحول الگوی مثابه به صدر، نظر از الهی عدل عدالت: موضوع عنوان به شریعت و دین د(

)جمشیدی،  است نظام و دین مکت ، همه از ترمهم و تشریع فقه، قانون، عدالت، موضوعات ترینمهم از یکی پس است،

                                                                               .(567، ص 1380

سید شهید مطهری سی نیازهای تأمین قط ، و  سا با  مخالف آنها را تأمین و عدم اندقرار داده را مورد توجه زندگی ا

را  و آن توجه قرار دادهرا مورد  افراد جامعه و رفاه زندگی شهید صدر تقریباً سطو کهدر حالی .شمارندمی اسالمی عدالت

صول اجتماعی توازن عنوان تحت سالمی عدالت از ا  رساندن برای کوشش را امر با دولت شمارد و هدف و وظیفه ولیمی ا

 سوم اقتصاد را رکن اجتماعی شهید صدر عدالت .داندعامه مردم می رفاه سطو ترینبه عالی ماندهعق  مردم زندگی سطو

 (الف :از  داند. دو رکن دیگر عبارتندمی مبتنی اجتماعی اجتماعی و توازن تامین بر دو اصمممل را داند و آنمی اسمممالمی

مصممرف )رحمانی مقدم،  تبادل، تولید، هایزمینه در اسممالمی هایارزش محدود بودن آزادی به (ب مالیات متنوع اشممکال

 (.  8۹، ص 1386

                                                                                                                                                                                    

 موضوع عدالت: 

 از یکی شمریم.می عادالنه را امری که دارد دالیلی چه و گیردمی قرار چیزی چه صفت عدالت، شودکه توجه باید

 فتص گاهی .باشد داشته واحد موصوف همیشه که نیست صفتی عدالت که است این اجتماعی علوم فلسفه در مهم مسائل

 اممق در گاه و شودمی مطرح شخص عنوان صفت به عدالت گاه شود،انسان می عمل و فعل صفت گاهی است، انسان رفتار

 است اجتماعی نهاد یك صفت که عقل نه و شخص نه عدالت صفت گاهی گیرد،می یك جامعه قرار ساختار و نظام صفت

 نای در که اجتماعی وضع برای است حقی گاهی و قانون برای عدالت، حقیقت گاهی .است عادالنه نهاد فالن گوییممی و

 ودشمی جامعه کل برای صفتی هم عدالت گاهی .آیدمی میان به سخن غنی و فقیر اجتماعی طبقات میان شکاف از حالت

 اما این ،است موصوف ساده یافتن موارد این همه در ،گیردمی قرار عدالت جنبه از قضاوت مورد ناعادالنه و عادالنه جامعه و
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 از دبای عدالت برای متنوع و موصوفات مختلف .است تاثیرگذار هاگیریهم متفاوتند در نتیجه با موضوعات که واقعیت

  .(38-3۹، ص 1382، ترجمه: اسعدی، 1)باری شوند تفکیك یکدیگر

 مربوط شخص قوانین اگر  گوییم کهمی عادالنه آن به بیرونی رفتار اعتبار به و است فرد عدالت صفت دیگر، معنای در

 او مجری گویند و در مقاممی عادل او به حالتی چنین در دهد، انجام سازگارانه گیرد،می برعهده وقتی را خودش جامعه به

 برای خوبی مجری وقت آن کند،نمی توجه های آنهاویژگی و مرد بودن و زن و آشنا و دوست به که .شودمی عادلی فرد

 ظالمانه یا کنیمی  اجرا که قانونی که نیست مهم دیگر بدین ترتی  .است کرده عمل عادالنه است و قانون آن اجرای

 ارتباط د درفر رفتار .ندارد ربطی قانون به دیگر اش،بیرونی رفتار اعتبار به اما فرد است صفت عدالت گاهی هم .باشد عادالنه

 خوردبر انصاف براساس که باید .گیردقرار می بررسی مورد مذه  و اقتصاد، دین سیاست، خانواده، نهاد یعنی دیگران با

بحث  گاهی در اند.مذاه  به آن تمسك جسته که همه ادیان و شود.می تلقی «زرین قاعده» به که است چیزی این .کند

 معنای .گیرددربرمی را جامعه دادرسی که نظام .گویندمی روندی و ایرویه قضایی، عدالت به آن، شود ومطرح می قضا

 آن وعن چهار و کند،برگشت می قانون محتوای به که عدالتی یعنی است، محتوایی عدالت عدالت شده است، دیگری که از

 .شده است تفکیك هم از

ین ب مطلوبات اجتماع برابر، امکانات و براساس آن باید گیرد،دربرمی را جان راولز تا ارسطو توزیعی که از عدالت -1

 همه توزیع شود.

 دستمزد. با یعنی تناس  کار شد، مطرح ارسطو جان  ای، که ازمبادله یا تعویضی عدالت -2

 روانی(. و روحی و ذهنی جسمانی، ضرر از )اعم ضرر تناس  جریمه با اصالحی، عدالت -3

 جامعه را تعادل در برخی ایجاد کرده اند، ابراز را کدام دالیل خود معتقدان به این نوع عدالت هر کیفری، عدالت  -4

 کرارت تا از دارند،  «به سازانه»ه هم نگا برخی دیگر دارند. اشاره مثل به مقابله و انصاف برخی هم به اند،ثمره آن دانسته

 اندوزانه.     برخی هم نگاه عبرت و خطا جلوگیری شود،

 آنچه که بنام مصالو های انسان ومطلوب بر گذارهای تاثیره عنوان قدرتهای آنها بها وسیاستاین بین نقش دولت در

چه بسا  اهمیت اساسی دارد، باشند،ها میهای دولتسیاست مستقیم تحت تاثیر و که حق همه است منافع عمومی، و

 و آنجا که اختیارات از موفق نباشد. دولتی دیگر و این جهات موفق عمل کند، اقدامات خود بتواند در ها ودولتی با سیاست

 و اختیارات توجه به باید با است یك جامعه جمهوررئیس که کسی است و عدالت موضوع در بحثی نیز هاولیتمسئ

ای هسیاست و به عهده او را های موجود درآنعدالتیبی یاشود تمام مشکالت جامعه نمی داشت و انتظار او هایش ازمسوولیت

 این خود خالف عدل است. و گذاشت،وی 
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 عدالت اجتماعی وشاخص های آن: 

ساختار، عادل  صرف اینکه افراد یك  ست. به  ساختارها و وضعیت اجتماعی ا عدالت اجتماعی، عدل مربوط به نهادها، 

(. 30، ص 1387کند، بلکه خود سمماختار را هم باید عادالنه کرد )فوزی، ایت نمیباشممند، اما سمماختار، عادالنه نباشممد، کف

سترده سیارگ ضایی و ... را عدالت اجتماعی مفهوم ب صادی، فرهنگی، ق سی، اقت سیا سمی،  ای دارد که همه ابعاد روحی، ج

 گیرد.دربر می

 کنیم: ترین آنها اشاره میکه به مهمهای مختلفی ارائه شده است ی عدالت اجتماعی تعابیر و برداشتاز واژه

س 1 ست. عدالت اجتماعی به مثابه تنا شده ا ضائل دیگر تعبیر  س  با طبیعت و ف ستان از عدالت به تنا  : در یونان با

 .(67، ص 1388، ترجمه: عنایت، 1)فاستر

شت، به مفهوم توزیع ام2 ستگی و لیاقت: عدالت در این بردا شای ساس . عدالت اجتماعی به مثابه  ص  برا کانات و منا

ها باید براسمماس هاسممت. در این دیدگاه توزیع امکانات مادی و رفاهی و نیز توزیع مناصمم  و مقاومتشممایسممتگی و لیاقت

 .(81، ص 137۹)دلشاد،  ها صورت گیردها و لیاقتشایستگی

ستحقاق3 س ، ا ستگی. عدالت اجتماعی به مثابه رعایت تنا شای شت ازها و  عدالت اجتماعی که به نوعی  ها: این بردا

 (.)همان هایی است، بیشتر در میان برخی اندیشمندان مسلمان رایج بوده استترکی  دو برداشت قبل همراه با افزوده

سا4 شتر در دوران مدرنیته وات و برابری. عدالت اجتماعی به مثابه م ساوات و برابری، بی : تعریف عدالت اجتماعی به م

ای وجود داشته است. برای نخستین بار های قبل نیز به گونههای این تفکر در دورانچند که ریشه رایج گردیده است. هر

سطوح مختلفی  شد در دوران مدرنیته نیز عدالت اجتماعی به مفهوم برابری در  سط مکت  رواقیون مطرح  این دیدگاه تو

قتصممادی زندگی افراد اسممت که در اندیشممه کارل ترین سممطوح برابری، برابری در شممرایط ابه کار رفته اسممت. یکی از مهم

سته شکل برج صورتی تحقق میمارکس به  ست. از نظر وی، عدالت اجتماعی در  شده ا یابد که افراد به لحاظ ای مطرح 

پذیر نیسممت. همان طور که مالحظه اقتصممادی در شممرایط برابری زندگی نمایند و این امر بدون توزیع مجدد ثروت امکان

کند. تداوم این رویکرد را در آرا و برداشمممت از عدالت اجتماعی ارتباط زیادی با عدالت اقتصمممادی پیدا می شمممود اینمی

شه شمندان متأخر مدرنیته میاندی ستقل های اندی توان یافت که به دلیل اهمیت یکی از این رویکردها، در ادامه به طور م

 شود.توضیو داده می

ها: این تعبیر از عدالت اجتماعی در قرن بیستم در کتاب طرفی و برابری فرصت، بی. عدالت اجتماعی به مثابه انصاف5

طرفی اسممت و زمانی عدالت اجتماعی تحقق نظریه عدالت جان راولز آمده اسممت. از نظر وی عدالت اجتماعی به مفهوم بی

ساس پیش فرضیابد که دولت بیمی شد. برا ست. این واژه ای مهای هر مکت  و جامعه به گونهطرف با شده ا تفاوت معنا 

شی ضاعفی یافته؛ به گونهدر منطق  سوی مذاه  دیگر، عه، اهمیت م شیعه از  ست. « عدلیه»ای که مکت   شده ا خوانده 
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ساختار، عادل  صرف این که افراد یك  ست. به  ضعیت اجتماعی ا ساختارها و و عدالت اجتماعی، عدل مربوط به نهادها، 

 -کند؛ بلکه خود ساختار را هم باید عادالنه کرد امام در وصیت نامه سیاسینه نباشد، کفایت نمیباشند، اما ساختار، عادال

سی عدل به گونه سیا شدن برای امور و بعد اجتماعی و  ای مورد توجه و الهی خویش، اهمیت عدل را در مورد میزان واقع 

سی  سیا صاص، تعزیرات و تمام قواعد  ست که حدود، ق ، ص 1384)فوزی،  یابدآن ابتنا میو اجتماعی بر عنایت قرارداده ا

 توان اصول عامی را برای عدالت اجتماعی ذکر کرد:با توجه به عامل مذکور می(. 300

ساوات: -1  نظر از ملیت، جنس، نژاد و ترین معنای عدالت باشممد. یعنی همه افراد صممرفشمماید اصمملی برابری و م

های مادی و معنوی موجود در جامعه برخوردار به منظور اسمممتفاده از نعمت برابرمذه ، در ازای کار انجام شمممده از حق 

سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نمود می شند. برابری اجتماعی در سه عرصه  سانبا ست که: ان ا به هیابد. مبنای برابری این ا

باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها ها میزمینهها سب  برابری آنها در همه حس  گوهر و ذات برابرند، اما آیا برابری ذاتی انسان

 شود؟های افراد باعث نابرابری آنها با سایرین نمیو شایستگی

ضع میقانونمندی:  -2 ستقرار نظم در جامعه و ست که برای ا صلی قانون، قانون مجموعه مقرراتی ا گردد. کار ویژه ا

خواهد مطابق قانون رفتار کنند. فردی عادل تلقی د میهای صممحیو رفتار اجتماعی اسممت و به اجبار از افراتعیین شممیوه

 ردد؟ گشود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونی سب  متصف شدن افراد به صفت عدالت میمی

صی  بالقوهاعطای حقوق:  -3 ساینجا منظور از حق، امتیاز و ن شده و برا شخص در نظرگرفته  ست که برای   اسای ا

آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزی را دارد و یا اولویتی برای او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موج  اعتبار 

شمارند و آثار تصرف او را بپذیرند. لذا زمانیاین حق برای او، دیگران موظف ان که به حقوق دیگراند این شئون را محترم ب

شته شود و اجازه ست، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد.  احترام گذا و اختیار و یا تصرفی که حق فرد ا

درحقیقت عدالت در زمینه حق و حقوق وی فراهم شمممده اسمممت. هر چیزی در جامعه دارای حق اسمممت و تعادل اجتماع 

 گرددکه این حقوق مراعات شود. هنگامی میسر می

الزم و مورد نیاز وجود داشممته باشممد و هر چیزی که اجتماع الزم دارد، به اندازه  دیعنی هم امکانات به ح توازن:– 4

ستحق صحیو به افراد م سته و  شای شد و هم امکانات به طور  صحیو در  کافی موجود با سد و هم اینکه امکانات به نحو  بر

ای هر جامعه کارهای فراوانی در بخششود. دجامعه تقسیم گردد، اینجاست که ارتباط این واژه با توزیع عادالنه روشن می

صلحت کل جامعه را تأمین می ضایی و ... وجود دارد. توازن، م سی، فرهنگی، ق سیا صادی،  سئله توجه اقت کند و به این م

 رد. ها و افراد را دربرگیها و امکاناتْ بخشی، مقطعی و محدود نباشد، بلکه همه جانبه بوده و کلیه بخشدارد که توزیع نقش

ا در تعریف عدالت اجتماعی، برقراری مسمماوات، توازن، اطاعت از قانون و مراعات حقوق اجتماع و شممهروندان آن را لذ

توان یك تعریف جامع از عدالت پذیرفت. موارد دیگری هم به عنوان شمماخص که از دل اصممول گفته شممده پیشممین می

های ادالنه منابع و ثروت، بهبود وضمممعیت درآمدی گروهتوان ذکر کرد. امنیت و انسمممجام اجتماعی، توزیع عآید میدرمی

سی  سعه توانایی پذیر و حمایت جدی از محرومان،آ صتاولویت دادن برای تو سانی و تأمین فر سطو های ان شغلی،  های 
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وزیع، ید، تهای تولای، توجه به معیارهای عدالت در عرصهیافته از اعتبارات و امکانات توسعهمندی مناطق کمتر توسعهبهره

 عمومی است. ها و خدماتمصرف و فرصت

 :از عبارتند دارد که اساسی رکن دو اجتماعی عدالت ترتی  بدین

 همینطور گذشتن و بودن متعهد و مسئول یکدیگر برابر در شدن و یکدیگر کفیل معنای به که عمومی؛ تکافل : الف

 است؛ مصالو همگانی به اندیشیدن و فردی صرف منافع از

شار جامعه و افراد تمام برای اجتماعی زندگانی ابعاد در تمام تعادل و برابری ایجاد بیانگر که اجتماعی؛ توازن :ب  اق

ست،یعنی صرف و توزیع و تولید و های بکارگیری زمینه و امکانات ثروت، قدرت، ا شد ای گونه جامعه به در آنها م  که با

 برخوردار نیازها و شرایط و مقتضیات متناس  با و متوازن متعادل، صورتی به موجود و امکانات مزایا از بتوانند افراد تمامی

 (. 581، ص 1380)جمشیدی،  شوند

انقالب اسممالمی با حکومت دینی و با سممعی در فراهم آوردن زمینه عدالت گسممتری و از بین بردن فقر و تبعیض در 

انسممان در امور مادی و معنوی را هدف خود قرار داده جامعه و با وسممعت بخشممی به معیشممت افراد، رشممد و کمال حقیقی 

ترین ای است که همه افراد از مهمای متعادل است، جامعه متعادل، جامعهاست. در اصل، به تبعیت از اسالم دنبال جامعه

صارزش شوند و تنها در اختیار افراد خا سان برخوردار  شد. های اجتماعی، مانند قدرت و ثروت و موقعیت به طور یک ی نبا

ست. البته های دینی برای برقراری عدالت در جامعه، تربیت مهرهیکی از نیازهای حکومت های کارآمد و کارگزارانی عادل ا

های عدالت باید در حوزه علوم انسانی تعریف شود. در کشور ما در این حوزه خأل جدی وجود باید توجه داشت که شاخصه

زل باشد. رفتار فرهنگی، اقتصادی و سیاسی فرد باید عادالنه باشد تا تعادل رفتاری در ها باید به سه بخش نادارد. شاخص

عدالت اجتماعی، یعنی عدالت در سممطو زندگی جمعی، و زندگی در این سممطو دارای ابعاد  1او و در جامعه ایجاد شممود.

عدالت اجتماعی نیست. چرا که از باشد. تمایز چندان روشنی بین عدالت و اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی قضایی می

سان و اعمال او. منظور از عادالنه بودن نهاد  صفت ان ست نه  صفت نهادهای اجتماعی ا سی، عدالت  سیا سفه  دیدگاه فل

سئولیت ست که حقوق و م صتاجتماعی این ا سته به خود را عادالنه توزیع کند ها، قدرت و اختیارات، مزایا و فر های واب

ردد گتساوی است در برابر شرایط از قبل تعیین شده و استحقاق در کس  آنچه به اراده افراد باز میصفت نزدیك عدالت، 

 که ممکن است او را از دیگران برتر، یا فرونشاند. 

 :باشد می ویژگیهای زیر دارای اسالم در اجتماعی عدالت ابعاد اما

 زمین؛ در انسان عمومی خالفت تحقّق مسئولیت و سرنوشت تعیین در دسترسی برابری .1

 سیاسی؛ آزادی و بر حکومت نظارت جامعه، یاداره در دسترسی برابری .2

 اجتماعی؛ امتیازات عمومی و مقرّرات قانون، مقابل در دسترسی برابری .3

                                                            
 115،ص  1379اقتراح در باب عدالت با موسی غنی نژاد و حسين بشيریه، نقد و نظر، سال سوم، شماره دوم و سوم.،  1
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 اقتصادی جامعه؛ منابع و ثروت بعد در توزیعی عدالت .4

 سیاسی جامعه؛ منابع و قدرت بعد در توزیعی عدالت .5

 زندگانی؛ سطو و معیشت به دسترسی در برابری .6

 اجتماعی؛ معاشرت و سلوك در اعتدال .7

 پرورش؛ و آموزش در برابری .8

 دادرسی؛ و قضاوت در برابری .۹

 (.581، ص 1380)جمشیدی،  اجتماعی همیاری تکامل و عمومی تأمین و اجتماعی توازن .10

را تحقق عدالت، آزادی و استقالل و امام خمینی )قدس سره( همواره در سخنان خود یکی از اهداف حکومت اسالمی 

ونه گاحیای هویت بومی برشمرده است. عدالت از جمله مفهیم مهمی است که ایشان پیوسته بر آن تاکید داشته است، آن

، 138۹رود )جمشیدی و دوردی، اجتماعی نظام سیاسی از دیدگاه ایشان به شمار می -گیری سیاسیترین جهتکه محوری

 (.1۹0ص 

 

 : های آنو شاخصه اقتصادیعدالت 

  اند:نموده اقتصادی ذکر عدالت نوع دو اندیشمندان

 .است جامعه اعضای میان مواه  و منابع توزیع چگونگی گویای که توزیعی؛ عدالت.  1

 توزیعی عدالت ارسطو، دیدگاه از. است معامله طرف دو میان دادوستد چگونگی بر ناظر  که تعویضی؛ عدالت.  2

 ضیتعوی عدالت و .شود معین او هایشایستگی و منزلت برحس  جامعه اعضای از یك هر سهم یابدکهمی تحقق درصورتی

 . (277، ص 1381)میرموسوی و حقیقت،  است مشروط شود،می ستانده آنچه با شودمی داده آنچه بودن برابر به نیز

 توزیع شدن عادالنه سمت به را اقتصاد که تدابیری ترینمهم .است توزیعی استفاده درسوء اقتصادی معضل رینتمهم

 اعمال و گناه از جلوگیری و ربا تحریم عادالنه، دستمزد بر تأکید کار، حقوقی روابط گسترش دهد،می سوق درآمدها

 :دارد وجود اساسی اصل سه اقتصادی عدالت سیستم درون در .است ناشایست

 دوجو به اقتصادی مراحل به توجه با را سیستم فرد یك چطور که است این دهندهنشان اصل این مشارکت: اصل .1

 به یزن و مولّد یهادارایی خصوصی مالکیت به یابیدست در برابر  هایفرصت نیازمند اصل این .کند معاش کس  تا آورد،

 .است تولیدی کارهای در شدن استخدام منظور

 هایهادهن از یك هر عملکرد با مطابق که است اقتصادی سیستم بازدهیا  خروجی توزیع قوانین بیانگرتوزیع:  اصل .2

 .است کار نیروی و سرمایه
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 برای که را تصحیحی هر و کرده کشف را هاانحراف باید و گیردبرمی در را تعادلی اصول هماهنگی: یا توازن اصل .3

 .کند ایجاد است، الزم عادالنه و متعادل اقتصادی نظم بازگرداندن

 ترینعمده از یکی عدالت واژه. است اقتصادی روابط و رفتارها حوزه در افراد  اقتصادی حقوق مراعات اقتصادی عدالت

 ویژه توجه مورد تاکنون دور گذشته از نظری مباحث سطو در که است؛ بشری تمدن تاریخ طول در معنوی هایارزش

 و دآزا اقتصاد در رفاه، اقتصاد هاینظریه و دولت دخالت عدم و اسمیت آدام نامرئی دست. است بوده اقتصادی وراناندیشه

 عدالت ارهدرب اقتصادی متفکران دغدغه بیانگر همواره سوسیالیزم، اندیشه در( سرمایه) تولید ابزار خصوصی مالکیت الغای

  .(71، ص 1384)آقانظری،  است اقتصادی

 حیات حوزه در دانست.بررسی می قابل اجتماعی تکافل و  اجتماعی توازن بعد دو از را اقتصادی عدالت صدر، شهید

 درآمد کس  چگونگی حیث از نه است؛ اجتماعی زندگی سطو حیث از برابری انسانی، افراد بین اجتماعی توازن اقتصادی،

 با  متناس بتواند باشد،که افراد دسترس در ایاندازه به سرمایه که است این زندگی سطو برابری از مقصود. اقتصادی

 ادی نیز عمومی همیاری عنوان به آن از گاه که اجتماعی تکافل بعد از اما. شوند برخوردار زندگی مزایای از روز، مقتضیات

، 1374)مرامی،  شودمی اشاره جامعه در موجود مشکالت با برخورد در مسلمان هر اجتماعی مسئولیت به واقع در اند،کرده

 . (20-15ص 

 اقتصادی: عدالت هایشاخص

 جامعه. افراد از هریك برای عمومی اولیه امکانات و عمومی هایثروت از برابر برخورداری حق.  1

 گیرد. تعلق گروه یا فرد آن خود به باید گروه یا فرد هر تولیدی محصول.  2

 نهاآ از عمومی استفاده نیز و فرد به منحصر استفاده طبیعی، منابع و عمومی اموال از برداریبهره برای الزم شرط.  3

 است. آینده هاینسل برای آنها از مندیبهره فرصت دادن هدر معنی به اموال حقوق تضییع هرگونه و است

 ایترض وضعیت تحقق اجتماعی عدالت کنندهتعیین و برآوردکننده شاخص ترینمهم درآمد؛ و ثروت نسبی توازن.  4

 .( 64-62، ص1388)فتحانی،  است جامعه افراد بین آمد در و ثروت تقسیم در عمومی

 یعنی تساوی، دادن عدالت چهار معنای میان تفکیك مستلزم اسالمی در دیدگاه اقتصادی عدالت هایشاخص تدوین

تولید، توزیع،  هایدر عرصه اقتصادی عدالت .است آن قلمروهای تمایز میان و اعتدال و همچنین حق، توازن صاحبان حق

تبیین کننده  هایشاخص همراه موجود به هاینظریه است ضروری .کندظهور پیدا می عمومی ها و خدماتو فرصت مصرف

ود تا ش شناختی آنها کالبد شکافی و معرفت شناختی شناختی، انسان هستی شده، مبانی واکاوی مختلف آنها، از زوایای

ها، رصتف معیار عدالت در توزیع  .قرار داد مورد سنجش آن بستر اجراییرا در  تحلیلی، عدالت-تبیینی هایبا شاخص بتوان

 یبازار قیمت آن آید و شاخصمی بدست تراضی با که است کارکردی، استحقاقی، سهمی و مساوات، و در توزیع برابری

 کفاف در حد استحقاقنیازمندان،  حقوق در رعایت معیار عدالت .است و ثروت، توازن درآمد معیار عدالت در توزیع .است
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پس  .باشدمی عرفی اعتدال آن شاخص است عرفی بستگان، استحقاق مالی حقوق پرداخت در و کفاف حد آن شاخص و

ای مناطق روستایی و شهری، وضعیت مقایسهتراضی، توازن، حد کفاف و اعتدال را در توزیعات جامع باید مدنظر داشت. 

دی بهبود وضعیت درآم ای،امکانات توسعه یافته از اعتبارات وتوسعه مناطق کمترمندی شاخص توسعه انسانی، سطو بهره

میزان رفاه اجتماعی، فقر، توسعه انسانی، توزیع معقول ثروت و در آمدها و  وطبقه متوسط جامعه  و پذیرهای آسی گروه

ریزی و گسترش عدالت ه اساسی در پایهچهار مولفهای عدالت اقتصادی باید مورد توجه قرارداد. تورم را به عنوان شاخص

کن کردن فقر، محرومیت، اعمال امنیت و آزادی، و از اقتصادی در جامعه که از سوی زمامداران باید مورد نظر باشد: ریشه

 (.۹3، ص 138۹اقتصاد است )کاوند،  بین بردن تبعیض و استثمار در حوزه

 ودشمی تبیین هاییشاخص قال  شده، در های ذکرمولفه عالوه بر، اقتصادی عدالت د توجه داشت که سنجشیبا اما

 کنندهنتعیی ،عدالت یواژه ظرفیت حد در توانندنمی که نحوی به بوده نقد واجد محتوایی و شکلی منظر از آنها از هرکدام که

  .باشد واقع عالم در آن

 صورت هب را درآمدی نابرابری میزان فقط بوده، درآمدی نابرابری کنندهتبیین هایشاخص از یکی که جینی: ضری  -1

 ارهاش جامعه در درآمدی نابرابری بودن زیاد و متوسط کم، به فقط و دهدمی نشان جامعه درآمد و جمعیت با نسبت در کلی

 رد بوده، ناتوان جامعه درآمدی هایدهك بین در نابرابری میزان تبیین از شده، یاد شاخص که ستا حالی در این .کندمی

 نممک حال عین در ولی یابد کاهش جامعه کل در نابرابری و یافته جامعه بهبود کل جینی ضری  است ممکن که حالی

 اخصش لذا و بوده تناقض در عدالت ذات با مسأله این که باشد بیشترشده جامعه درآمدی پایین هایدر دهك نابرابری است

 .باشدمی ناتوان آن دادن نشان از تنهایی به شده یاد

  هاو استراتژی هاسیاست از ایمجموعه باشد،می درآمدی نابرابری کاهش کنندهبیان جینی که ضری  آمدن پایین در

 ایدب نیز نابرابری کاهش هایخود سیاست اجرای و طراحی که است حالی در این نماید، عملیاتی را کاهش این تا است الزم

 الح عین در ولی کند نهادینه را نابرابری خود، ذات در سیاست یك است ممکن که نحوی به باشد بوده عدالت پایه بر

 ود،موج پارادایم چارچوب در و جینی ضری  شاخص منظر اقتصادی از عدالت تبیین در لذا دهد، کاهش را نابرابری متوسط

 وانبت شود تا شکافی کالبد ...و هااستراتژی ها،سیاست کارآمدی میزان جامعه، درآمدی هایدهك وضعیت شاخص، کل باید

 .داد ارایه اقتصادی عدالت سنجش از اولیه تحلیلی

 در ضری  سرانه درآمد ضرب حاصل و تلفیق از است معروف نیز آمارتیاسن شاخص به اجتماعی که رفاه شاخص  -2

 رینابراب تواندنمی و بوده متعددی اشکاالت واجد نیز درآمد سرانه است که حالی در این .آیدمی دست به درآمدی برابری

 یابد ولی افزایش جامعه آمد کلدر متوسط و درآمد سرانه است ممکن دیگرسخن به .کند تبیین خود درون در را درآمدی

 بدترشدن بهای به سرانه درآمد است ممکن بهتر، عبارت به .باشد یافته افزایش درآمدی هایدهك از برخی در نابرابری

 ذات با نیز مسأله این که باشد شده ایجاد درآمدی باالی هایگروه شدن بهتر و درآمدی پایین هایگروه درآمدی وضعیت

 نیز ألهمس این که آیدمی دست به جینی ضری  با نسبت در برابری ضری  دیگر سوی از .است تضاد و تناقض در عدالت

 .باشدمی خود خاص شده مطرح اشکاالت واجد
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 رفاه زا تحلیلی تواندنمی قطع طور به آن، یمجموعه زیر هایشاخص مشکالت با اجتماعی رفاه شاخص تفاسیر، این با 

 یزن سرانه درآمد جزیی شناسیطیف و ساختارشناسی همچنین .دهد نشان جامعه در را درآمدی عدالت بر مبتنی اجتماعی

 نظام اختارس .برد کار به انتزاعی کامالً صورت به دیگر، یك کشورها با مقایسه در را شاخص این تواننمی است که آن بیانگر

 سرانه درآمد افزایش یا در کاهش تواندمی ...و اقتصادی نظام هر در ایدئولوژیك هایگزاره محدودیت هرکشور، اقتصادی

 مورد کشورها استراتژیك، هایتفاوت این به توجه بدون جهانی هایسازمان گزارش در که است حالی در این .باشد مؤثر

 بندیتقسیم ینا شوندکهمی تقسیم یافتهتوسعه و توسعه درحال نیافته، توسعه هایطیف به و گرفته قرار دیگریك با مقایسه

 وردم که نیست اجتماعی رفاه آن نیز، روابط این از شده حادث اجتماعی رفاه نتیجه در.باشدمی اساسی اشکاالت واجد نیز

 .دهد نشان جامعه در را درآمدی و اقتصادی عدالت بتواند و بوده اسالمی ایدئولوژیك هایگزاره نظر

 هجمل آن از که است متعددی اشکاالت واجد اقتصادی، عدالت تعیین در نیز آن کنندهتبیین هایشاخص و فقر  -3

 یبرالیل اقتصاد هایگزاره و اسالمی هایآموزه در فقر( ترمینولوژی) شناسیمفهوم و (اتیمولوژی) شناسیریشه به تواندمی

 اسبراس لذا و گرفته قرار هاتفاوت این درصدد استراتژیك هدف یك عنوان به اقتصادی منظر از فقیر انسان .نمود اشاره

 فقر سنجش هایاز شاخص اینمونه مطلق، و نسبی فقر خط .شوندمی تدوین و طراحی هاشاخص فقیر،  انسان تعریف

 مسکن و پوشاك خوراك، جمله از انسان اولیه نیازهای باشد تادرآمد می از مشخصی حداقل کننده بیان که بوده درآمدی

 استراتژیکی هایمؤلفه ولی دارد، اهمیت فقر توضیو درآمد در میزان آنکه اسالمی، ضمن هایگزاره منظر از .دهد پوشش را

 در توانندمی که بوده اسالم منظر از اقتصادی انسان یك کافی شرط که وجود دارند نیز ...و برکت انفاق، قناعت، چون هم

 کارآمدنا و بعدی تك ناقص، نگاهی فقر، یمقوله به درآمدی خاص نگاه لذا گیرند قرار توجه مورد اقتصادی عدالت تبیین

جامعه حق یك زندگی  همه افراد اوالً  عدالت اقتصادی اهمیت دارد: هدف در نظام جمهوری اسالمی دو در .بود خواهد

 شد. با درآمدها ها وبه دنبال متوازن کردن ثروت عدالت اقتصادی باید ثانیاً و دارند آبرومندانه را متعارف و

 

 شاخصه های آن:و  عدالت سیاسی

منابع قدرت گیرد. به دلیل اجتماع عدالت سیاسی در جامعه معموالً در رابطه شهروندان و حکومت است که شکل می

شکل می ست حکومت این رابطه معموالً به نفع حکومت  شهروندی در معرض تهدید  در د ست که حقوق  گیرد. و این جا

و شمممهروند  مدنی لذا در بحث وجوه عدالت در جامعه باید به اثرات مثبت و منفی رابطه بین دولت، نهاد 1گیرد.قرار می

 معیار و ارزیابیهای آنها مورد بررسی قرارداد. بودن این رابطه را با توجه به شاخصهتوجه نمود و میزان عادالنه یا ناعادالنه 

ست؛ یعنی بر پایهاقدامات و جریان سی، عدالت ا سیا ست، که باید حرکتهای  سی ی عدالت ا سیا سی و زندگی  سیا های 

دالت با آن ارزیابی کنیم. بنابراین عو زندگی سیاسی خودمان را باید ها شکل بگیرد. بر پایه همین شاخص است که فعالیت

دهد که آیا این زندگی سیاسی ما زندگی درستی است یا خیر. به طور خالصه، عدالت در عین به ما شاخص می که است

                                                            
 118، ص19خمينی ،روح اهلل،صحيفه نور: ج  1
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کند، به ما برای ارزیابی نظام سیاسی و عملکردی آن، شاخص گیری زندگی سیاسی را مشخص میحال که هدف و جهت

 شود، عمدتاً رویکرد سیاسی دارد. نظام سیاسی مطرح می دهد. عدالتی که درمی

شاره به بعدی از عدالت دارد که تنظیم سی ا سیا شارکت و برابری، گزینش و کنندهعدالت  ست. م سی ا سیا ی زندگی 

سیاسی، به عنوان حقوق افراد جامعه، تأمین سیاسی عادالنه خواهد بود و اینجاست که بین عدالت وامنیت   کننده فضای 

ست، رابطه برقرار می شهروندان باید حقوق وسیا سه عامل حکومت، جامعه مدنی و  وظیفه  شود. جهت برقراری عدالت، 

چوب قانون انجام دهند. مشمممارکت عمومی مردم در مدیریت کشمممور و نظارت عمومی آنان بر خود را در قبال هم در چار

ها و تبدیل آن به سممو به واقعی شممدن اولویتری اسممت، از یكبرگیرنده آثا و در . باشممدنهادهای حاکمیت امری الزم می

انجامد، از سمموی دیگر فرایند گردش تجربیات و احیاناً حل معضممالت و عادالنه شممدن فضمما را تسممهیل گفتمان غال  می

رسممند و می اجتماعیهای سممیاسممی ها و مهارتکه مردم نیز در این فرایند به رشممد و ارتقاء آگاهی کند، و باألخره اینمی

منجر به تقویت هر چه بیشتر جامعه مدنی و در نتیجه مشارکت  فعال آنها می شود و از آنجا که جامعه مدنی حلقه واسط 

ستهاند و برآمده از حوزه عمومی میشهروندان و حکومت شند، که انتقال خوا صاحبان قدرت و انعکاس با های عموم را به 

و از آنجایی که حکومت با  (.440، ص 1381، ترجمه: نوذری، 1رعهده دارد )هابرمایله به درون جامعه را بعملکرد حاصممم

سیس می شهروندان تا سوی  شروع برخوردار هدف تامین منافع عمومی از  شود و به همین خاطر از حق اعمال قدرت م

شدمی سهو قدرت آن با قانون و اخالق تحدید می (155، ص 1384)میراحمدی،  با عامل در ایجاد عدالت،  شود.  لذا این 

توانند در تعامل با هم به نوعی یك توازن قوا در جهت تحقق عدالت و برآورده نمودن منجمله عدالت سیاسی به خوبی می

شاخص سو و نظارت رو تعدیل قدرت از یكتوان دید. از اینهای عدالت در محدوه این عوامل میحقوق هم عمل نمایند. و

 باشد.عدالتی میاری مناس  جهت جلوگیری از ظلم و بیمردم از سوی دیگر راهک

یابى به آن، برقرارى نظم در گیرد و داراى اهدافى است که الزمه دستشکل مى اش در تعامل با دیگرانانسان زندگى

 خرسندى اى نظم عادالنه، نظمى است که بیشترینباشد. نظم دو صفت عادالنه یا غیرعادالنه دارد. در هر جامعهجامعه مى

شان شند ن سند نبا ست که را براى افراد آن جامعه فراهم آورد، و در مقابل، اگر مردم جامعه از نظم موجود خر دهنده این ا

اى وجود ندارد. درعلوم سیاسى دو دسته مفاهیم داریم: مفاهیم کلیدى و اصلى و مفاهیم احتماالً در آن جامعه نظم عادالنه

ند. امفاهیم بنیادى و در عین حال اندك هستند، قدرت، عدالت و سعادت از مفاهیم کلیدى ثانوى و فرعى. مفاهیم کلیدى

اگر بتوانیم به عدالت آگاهى بیابیم، بسمممیارى از مفاهیم ثانوى همچون امنیت، آزادى، رفاه، مشمممروعیت حکومت مطلوب 

شن مى ستبداد و دیکتاتورى نیز رو سالم با عدالا سى ا سیا سفه  سعادت در فل سخ ما به نظم شود.  ست. پا ت گره خورده ا

ست که علت نابرابرى و بى سان نمىعادالنه در گرو این نکته ا ند و تواند به تنهایى زندگى کعدالتى را چه چیزى بدانیم؟ ان

براى تداوم زندگى، باید داراى نظم باشممد و در هر نظمى این نابرابرى وجود دارد، در هر نظمى یکى دسممتوردهنده اسممت 

شود و در هر قانونى یك رشته دستورهاست، لذا بحث عدالت به فرمان بر. نظم، بدون مقررات و قانون ایجاد نمى ودیگرى

کنند. ما مرتّ  در دهد و مردم اطاعت مىکند، حکومت دستور مىدهد و راننده اطاعت مىآید. پلیس دستور مىوجود مى

                                                            
1 . Habermai 
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ستى و  ستیم. نظم، فراد ست نظم را برقرار کند تا افراد حال اطاعت کردن و امر دادن ه ستى دارد، وحکومت موظف ا فرود

 اند، برسند.به اهدافى که براى خود تعریف کرده

سی از یك سیا سی و نظام  سیا سوی دیگر، عدالت  سوموتور محرك زندگی  شاخص ارزیابی این حرکت از  و معیار و 

ست؛ یعنی عدالت هم نقطه ست که بر پایها شکل میی آن، حرکتی عزیمت ا سیاسی  سی و زندگی  سیا  گیرد و همهای 

ست که ما می شاخصی ا صحیو را توانیم فعالیتمعیار و  سیر  سی خودمان را با آن ارزیابی کنیم که آیا م سیا ها و زندگی 

ست که به ما شاخص میمی ست یا درست رویم یا نه. بنابراین عدالت ا سیاسی ما زندگی درستی ا دهدکه آیا این زندگی 

کند، به ما برای ارزیابی گیری زندگی سیاسی را مشخص می. به طور خالصه، عدالت در عین حال که هدف و جهتنیست

 دهد.نظام سیاسی و عملکردی که نظام سیاسی دارد، شاخص می

 ترینتوان درنظر گرفت. یکی از مهمریف، چند شممماخص و چند مؤلفه برای عدالت میااز این زاویه با توجه به این تع

مقصود ازگزینش برابر به عنوان یك مؤلفه، این است «. گزینش برابر»های عدالت در نظام سیاسی، عبارت است از شاخص

انتخاب مدیران و مسئوالن در نظام سیاسی، باید براساس یك نوع معیارهای برابری عمل کنیم. به عبارت  که ما در فرآیند

ا همعیارهایی مشترك صورت بگیرد. به این معنا نباشد که در بعضی ازعرصهها و ها به شکلی برابر با شاخصدیگر، گزینش

های خودمان را انجام دهیم. این های دیگرگزینشها با شمماخصها ودر بعضممی دیگر از عرصممهای از شمماخصما با مجموعه

 گزینش باید نسبت به همگان، به شکل یکسان و برابری صورت بگیرد. 

ی مشارکت سیاسی همگان را فراهم کند. نظامی عادالنه است. نظام سیاسی باید زمینه« مشارکت برابر»شاخص دوم 

ست و عدالت در آن نقش دارد که زمینه شارکتا شد ی م شهروندانش فراهم کند. این گونه نبا سی را برای تمام  سیا های 

برخی از این حضور و امکان  که بعضی از شهروندان در زندگی سیاسی، امکان حضور و مشارکت بیشتری داشته باشند و

است. به این معنا که نظام سیاسی بتواند برای تمام « امنیت برابر و یکسان»مشارکت برخوردار نباشند. شاخص سوم بحث 

شخاص، از امنشهروندانش به شکل یکسان، امنیت را برقرارکند. باز اینجا اگر دیدیم که بعضی از طبقات یا گروه یت ها و ا

 ساند.را برخی دیگر برخوردار نیستند، این با عدالت در زندگی سیاسی سازگار نیست و به عدالت آسی  میبرخوردارند ام

 :.مشارکت سیاسی برابر1

گردد. به این معنا که تمامی مشارکت سیاسی روندی است که در طی آن قدرت سیاسی میان افراد جامعه توزیع می 

صمیم سی را  مند میخاب و انتقاد بهرهگیری، ارزیابی، انتشهروندان از حق ت سیا شارکت  درگیر »گردند. مایکل راش نیز م

سی سیا سمی  شتن مقام ر سی از عدم درگیری تا دا سیا سطوح مختلف فعالیت در نظام  )راش،  داندمی« شدن فرد در 

 های: فعالیت. مشارکت سیاسی شهروندان به دو شیوه قابل تحقق است که عبارتند از( 123، ص 1377ترجمه: صبوری، 

. این اری استگذهای پیرومنشانه. در بعد مشارکتی، شهروند درصدد اعمال نفوذ بر روند سیاستمشارکت جویانه و فعالیت

ستفعالیت سیا صریو منافع، تألیف منافع و شکال ت صورت میگذها در ا شهروندان به بیان اری  گیرد. که در جریان آنها 

ست شنهادات خود به درخوا ستها و پی سیا سی از رهبر یا گروه نفع  سیا ها پرداخته و به اعمالی چون رأی دادن، حمایت 

 پردازند.سیاسی و تقاضا و پیشنهاد می
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هایی چون ارائه منابع، دریافت منابع، رفتار قانونمند و ارائه و دریافت منابع وجود دارد که در بعد پیرومنشممانه، شممیوه

أمین اجتماعی و خدمات رفاهی دولت، به پرداخت مالیات، انجام خدمت نظام وظیفه، مردم در کنار برخورداری از مزایای ت

اطاعت از قوانین و انجام برخوردهای بهنجار، سوگند وفاداری خوردن به حکومت، گوش دادن به سخنرانی رهبران سیاسی 

د و نظارت مردم و پاسمممخگویی . حق انتخاب کردن، انتقا(92، ص 1376)آلموند، ترجمه: طی ،  ورزندو ... مبادرت می

های مختلف از توان در این مبحث مطرح نمود. در واقع، حق انتخاب کردن مردم از روشمسمممئوالن و آزادی احزاب را می

باشممد. تا بتوانند فرد هایشممان میروی از خواسممتهیابد، که به منظور دنبالهها و احزاب تحقق میجمله شممرکت در تشممکل

نص  قدرت بنشانند. الزمه مشارکت سیاسی فعال، وجود آزادی سیاسی است، چرا که در فقدان آزادی، دلخواه خود را بر م

گیرد. آزادی سممیاسممی حقی اسممت که تمام شممهروندان، بایسممتی به طور  برابر از آن برخوردار نظارت و انتقاد صممورت نمی

 باشند.

باشد، به این معنا که هم در بحث آزادی باید به عدالت ی متقابل بین آنها امری مهم میتعامل آزادی و عدالت و رابطه

، در فرهنگ اسالمی آزادی باید (207، ص 1384)میراحمدی،  توجه کرد و هم در بحث عدالت باید به آزادی توجه داشت

ن ایدر چارچوب عدالت قرار بگیرد؛ یعنی اگر آزادی برخالف معیارهای عدالت باشمممد، این آزادی پذیرفتنی نیسمممت. بنابر

نیم تواکنیم، میی این دو نگاه میای در آزادی و مصممادیق و قلمرو آزادی دارد. وقتی ما به رابطهکنندهعدالت نقش تعیین

ها و شممرایط آزادی و پذیر اسممت که شمماخصکند. عدالت زمانی امکانبگوییم، اگر آزادی نباشممد، عدالت تحقق پیدا نمی

 توان از عدالت صحبت کرد. آزاد است، شکل بگیرد. در چنین جامعه آزادی میی ی یك جامعههایی که الزمهویژگی

سی ارائه می سیا ستهراولز دو رویه جهت عدالت  ساختن خوا ست، قانون در جهت برآورده  ها و لوازم آزادی دهد: نخ

ر به تعادالنه ممکن محتملهای بندی شود که نسبت به همه سامانهبرابر باید عادالنه باشد. دوم، اینکه به نحوی چارچوب

  (.342، ص 1378نه و کارآمد منجر شود )راولز، ترجمه: سروریان و بحرانی، گذاری عادالیك نظام  قانون

 

 :.گزینش سیاسی برابر2

قش آورند یا در نگزینش سیاسی فرایندی است که به وسیله آن افراد، مقامات رسمی را در نظام سیاسی به دست می

داران دیگر شوند، اما در بعضی موارد در نقش منص سمی، اساساً در مقامات سیاسی و اداری ظاهر میصاح  منصبان ر

 .(144ص  ،1378)راش،  کنندمانند اعضای قوة قضائیه، پلیس و ارتش خدمت می

بر  مبتنیاین است که معیارهای گزینش افراد  یند گزینش سیاسی اهمیت داردفرآ عدالت اجتماعی، آنچه در منظر از

 مورد نظر قرار توان واقعی فرد و اسممتعداد درگزینش افراد خصمموصممیات اکتسممابی و آیا هایی اسممت؟ویژگی چه معیارها و

ه عدالت نزدیکتر اسممت، عامل و ب ترروشممن اسممت که شممیوه اول مناسمم  های انتسممابی، موروثی؟ویژگی گیرد یا برمی

ست آیا عادالنه بودن گزینش، در کننده دیگرتعیین ستم گزینش افراد ا ست گرفتن من انتخاب افراد برای در سی ص ،د  ا

 از مر،ا بدو یابند یا اینکه درندن مراحل خاص به یك مقام دست میگذرا به عبارتی افراد پس از شخصی است یا سازمانی؟

 د،شودو شیوه استفاده می هر های حکومتی ازسیستم معموالً در شوند.گماشته می افراد سازمان به کار سوی چند تن از
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 انتخاب او های فرد درتوانایی دخالت عوامل نامربوط به استعدادها و از گردد، ترچه فرآیند انتخاب افراد غیرشخصی هر اما

 شویم.می ترجامعه نزدیك ساالری درشایسته به استقرار گردد وکاسته می

سی برابر، حق برابر منظور سیا ست شهروندان در از گزینش  ست که دریابی به موقعیتد سی ا سیا واقع، حق  های 

شدن می ست وانتخاب  شترین تعهد ا شدن، نیازمند بی  رواین ؛ ازشودمی مرحله انتخاب کردن آغاز پس از نامیم. انتخاب 

شارکت نیز ست و همواره در سطو م ستهای بییتمحدود با موانع و آن محدود ا . (1384)میراحمدی،  شماری همراه ا

 البته جدای افراد وجود دارد؛ سطو محدودی از طریق انتخاب در یابی به یك مقام سیاسی ازمشارکت و تالش برای دست

شرایطی را برای پذیرش یك مقام سیاسی  ها ومحدودیت قانون، سطوح باالیی سیاست، تمایل افرادی برای مشارکت در از

ضع می اداری در و سی و سیا ص  رهبری که با قیود شونده درانتخاب قیودی که برای فردقبیل  از کند،نظام   ت،فقاه من

نیز عامل جنسیت که  مقامات عمومی وضع شده و مناص  و سایر وگردند سایرین حذف می مدیریت و... و تدبیر ،عدالت

 .(561)جمشیدی، ؟؟؟، ص  کنددایره حق انتخاب شدن خارج می از یعنی زنان را اعضای جامعه، نیمی از

 .امنیت سیاسی: 3

ستقرار امنیت اجتماعی، شهروندی که درآن،وضعیتی  یعنی ا شهروندان( حقوق  سی اجتماعی  سیا محفوظ و  )حقوق 

 ی عدالت وجامعه اسممت. رابطه ترین بسممتر پیدایش تعادل درمناسمم  های اصمملی اجرای عدالت وزمینه از محترم باشممد،

توازن بخشممی اسممت و  گرایی وی عدلزمینه یعنی امنیت اجتماعی، اسممت؛دوسممویه  ای متقابل ورابطه امنیت اجتماعی،

راد پیشرفت همه اف های برابر برای ارتقا وفراهم گشتن شرایط و زمینه زمینه امنیت اجتماعی. توازن بخشی، گرایی وعدل

 ترینکلیدی است و یکی از جامعه عوامل مهم تأمین برابری در از های اجتماعی،فرصت برخورداری یکسان آنها از جامعه و

 وره طهمگان ب ایجاد امنیت پایدار و گسترده، با باشد.جامعه می تأمین امنیت در ای،ها برای فراهم نمودن چنین زمینهراه

کی از ی اقتصادی بپردازند، تا به انجام بهترکارهای سیاسی، فرهنگی و شوندمی برخوردار مساعد فرصت مناس  و از برابر

 زادی.نه آ یابد ونبود امنیت نه عدالت تحقق می در ،نیست ن است که انجام هیچ کاری بدون وجود امنیت متصوردالیل ای

سیاری ازبی سیاسی عامل تشکیل حکومت را جهت نیست که ب سته فالسفه بزرگ   منیت درا ریشه» اند.تأمین امنیت دان

)دری  «آرامش در برابر خوف و ترس و نگرانی و ناآرامی اسممتایمنی اسممت که به مفهوم اطمینان و  امن، ایمان و لغت از

 امنیت دارای دو بعد ذهنی و عینی اسمممت. به عبارت دیگر امنیت هم شمممامل اطمینان و .(282، ص 137۹آبادی، نجف

اقتصممادی زمانی  فرهنگی و بنابراین برابری سممیاسممی، گیرد.دربرمی روانی را هم آرامش روحی و آرامش فیزیکی اسممت و

با وجود همه  روانی مصممونیت داشممته باشممند. روحی و جان  کلیه تهدیدات فیزیکی و جامعه از که افراد، خواهد بود برقرار

به جای آن امنیت  دسممت داده اسممت و از امنیت اهمیت درجه اولی خود را از این بعد اهمیتی که امنیت نظامی داراسممت،

  .(78، ص 137۹)امیدوار،  هستند فرهنگی و اقتصادی باالترین درجه اهمیت را دارا

سی، افراد جامعه هنگامی که از سیا صی، مراد از امنیت  شخ جان  دولت اطمینان  شان ازااجتماعی عمومی و امنیت 

جرای ا مراحل مختلف قانونگذاری، قضاوت و وظیفه دولت این است که در اند.ل کنند، به امنیت سیاسی دست یافتهحاص

دام اق طرفی اطمینان حاصممل کنند.این بی از وشممهروندان نیز را نسممبت به شممهروندان حفا نماید طرفی خودقوانین، بی
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ت ترین تهدیدامهم سوی آن از منزلت افراد از ها، خشونت دولتی و سل  حیثیت ویا اداری دولت علیه افراد وگروه سیاسی

ست سبت به افراد ا سی خ. (61، ص 1378)باری،  دولت ن سیا  این میان آنچه بیش از سازد. دردشه وارد میکه به امنیت 

نسممبت به اقدامات  همه اینکه افراد جامعه را از ترمهم نماید وجامعه کمك می همه به فراگیر شممدن امنیت سممیاسممی در

 معیارهایی است که باشد.برآمده از مشروعیت باالی نظام میاقتدار سیاسی دولت است که خود  کند،دولت خوشبین می

 مندده برای وصممول به اهداف خویش بهرههای پدید آمفرصممت ها وآزادی از موثر سممایه آنها شممهروندان بتوانند به طور در

شرایط، در وند شو وان تخیزند به تعبیری میرمیب هدف ایجاد تغییر در آن، به مخالفت با قانون با افراد صورت نقض این 

سی برای همگان در سیا ست؛ از سایه برابری گفت امنیت  ضع قانون و نظر در مقابل قانون ا  لحاظ اجرای قانون، چه از و

اطمینان شهروندان از دو طریق محقق  اطمینان شهروندان به احقاق حقوقشان ازسوی دولت است. امنیت سیاسی، مراد از

 می شود:

 . برابری درمقابل قانون1

 اجرای قانون. قضاوت و . برابری در2 

امتیازهای ذاتی و  ها وموقعیت از نظرصمممرفافراد  جامعه، سمممت که درا زمانی اجرای آن، و مقابل قانون برابری در

ساس رنگ پوست، وباشند  برابری نسبت به قانون برخوردار جایگاه یکسان و در اکتسابی خود ذه ، عقاید سیاسی، م برا

توجه نشمممود که این  امتیازات مذکور ها وموقعیتبه  به هنگام اعمال قانون نیز، و طبقه بندی نشممموند ،گروه زبان و قوم ،

مرد، یکسان  زن و اعم از همه افراد، بیستم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ذکرشده است. اصل نوزدهم و مطل  در

رعایت موازین اسممالم  فرهنگی با همه حقوق انسممانی، سممیاسممی، اقتصممادی اجتماعی و از و دارند حمایت قانون قرار در

  .(38، ص1387)منصوری،  دارندبرخور

 

 عدالت دراندیشه بزرگان انقالب اسالمی 

  «:ره»امام خمینی

شه سانی ری صفت نف سان را به مالزمت داری میامام )ره( با نگاهی فقهی واخالقی به عدالت آن را  داند که همواره ان

سط بین افراط و تفریط از عدالت در دارد و در تعریف دیگر تقوا، ترك محرمات و فعل واج  وامی حوزه اخالق آن را حد و

هایی نظیر سممیاسممت، عدالت اجتماعی مورد نظر ایشممان جنبه عام داشممته و حوزه 1وآن از امهات فضممایل اخالقیه اسممت.

ترین کارکرد مفهوم عدالت اجتماعی در تفکر امام )ره(، مربوط ترین و اساسیشود؛ اما مهممی فرهنگ، حقوق را نیز شامل

اقتصاد و معیشت جامعه است. امام در بیانی صریو تخطی از سیاست حمایت از محرومان و عدم رفع محرومیت  حوزهبه 

                                                            
 45ص21صحيفه جروح اهلل،خمينی، 1
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و آن راخواست  1نماید.اشان را عدول از اصل عدالت مورد نظر اسالم عنوان میاز آنان و کوتاهی در تأمین نیازهای اساسی

 2خدا و خواست مردم دانسته است.

 شود عبارتند از:که از مفهوم عدالت اجتماعی در تفکر امام در این مطالعات دیده میبطورکلی تعاریفی 

 های ناروا در بین آحاد جامعه.م عدالت به معنای مساوات و رفع تبعیض

 م عدالت به معنای انصاف.

 م عدالت به معنای اعتدال و رعایت حد وسط در امور.

 های مردم را دربردارد. ای که محرومیت تودهاعادالنهم عدالت اجتماعی به معنای برهم زدن سیستم ن

 3های فاحش طبقاتی .م عدالت اجتماعی به معنای توازن وکاهش فاصله

های بهم ها و دالای از نشممانهگفتمان سممیاسممی امام خمینی )ره( به مثابه یك منظومه معنایی، در برگیرنده مجموعه

دهد. حاصل این سه دال تشکیل می "فطرت انسان"و  "اسالم ناب"، "کلیعدل "های مرکزی آن را پیوسته است که دال

 است، که در شکل زیر نمایش داده شده است. "اسالم فطری مبتنی بر عدل"نیز 

ترین مفهوم عدالت در نزد امام خمینی )قدس سره(، با توجه به نظریه اعتدال در اسالم، حد وسط بودن آن است؛ مهم

توان گفت از . می4تکامل انسان در مسیر سعادت و سلوك الی اهلل، عدالت، راه صراط مستقیم است بدین مفهوم که در سیر

منظر امام خمینی )قدس سره(، عدالت طریق سیر انسان کامل به سوی معبود و سعادت راستین یا خط اسم اعظم الهی، 

 (2۹7پیامبر اسالم )ص( است )جمشیدی، اندیشه سیاسی امام خمینی: 

 

 

 

 

 

                                                            
 99، ص 21همان، ج  1

 256و111،ص3همان،ج 2
 256و  111، ص3، جهمان3

 152امام خمینی، شرح حدیث جنود عقل و جهل، .  4
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 (138۹مآخذ: )جمشیدی و درودی،                  

 

 :مقام معظم رهبری

سایر انقالب  سالمی همچون  سالمی انقالب ا صول ثابت در انقالب ا ست، منظور از ا صول ثابت و متغیری ا ها دارای ا

نیست، اصول متغیر هم به اصولی اطالق اصولی است که بنیاد حرکت انقالب برآن استوارگردیده است و تخطی از آن جایز 

های مناس  به اقتضای شرایط و تحوالت را به ها و روششود که بر خصوصیت اجتهادی، امکان گزینش نسبت به راهمی

سئول می ساالری و خدمت به مردم، دفاع از یك م ستقالل، آزادی، مردم  صولی چون عدالت، ا سالمی ا دهد. در انقالب ا

صول تغییرناپذیر و ثابت میمظلوم، مبارزه ب ساد در زمره ا ست. گفتمان ا ظلم و ف سی ا سا شدکه مظهر همه اینها قانون ا با

عدالت، یك گفتمان اسمماسممی اسممت، همه چیز ماسممت، منهای آن جمهوری اسممالمی هیچ حرفی برای گفتن ندارد. این 

صی و هرگیر کنید، به گونهگفتمان را باید همه شخ سرکار  بیاید، خودش را ناگزیر ببیند  ای که هر جریانی و هر  جناحی 

شما باید  شود پرچم عدالت را بر دست بگیرد، این را  شود، یعنی برای عدالت تالش کند و مجبور  سلیم این گفتمان  که ت

 1در دست بگیرید و حفا کنید.

آرمان در حال فراموش  ایشممان دهه چهارم انقالب را دهه عدالت و پیشممرفت نام نهاده اسممت، نه به این خاطر که این

ست، که با این نام ساله شدن ا شتر و همگانی کردن م شود؛ بلکه جهت فراهم آمدن زمینه برای کار بی گذاری زنده و پویا 

 )همان(. باشدعدالت در کنار پیشرفت و توسعه می

های شممرطنموده و پیشمفهوم این واژه را این چنین بیان  2رهبری با قبول اختالف نظر در معانی عدالت، قدر مسمملم

 3اند:آن را به صورت زیر ذکر کرده

                                                            
 .8/8/1384كارگزاران، مورخ بيانات رهبر انقالب اسالمی در دیدار با  2

گيري بيان گردیده این قدر مسلم به شكل نتيجه. كه 29/3/1385بيانات رهبر انقالب اسالمی در دیدار با مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوري اسالمی، مورخ .   2

 ت.اس

 .29/3/1385بيانات رهبر انقالب اسالمی در دیدار با مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوري اسالمی، مورخ  3
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 : شهیدمطهری

شممود. منظور از حقوق طبیعی حقوقی عدالت در اندیشممه اسممتاد مطهری با رجوع به مفهوم حقوق طبیعی تعریف می

انسان مبنای یك است که خداوند و آفرینش در وجود انسان به ودیعه نهاده است. از نظر ایشان هر استعداد خدادادی در 

 سازد.حق طبیعی است که جمع آنها حقوق طبیعی انسان را می

 بندی نموده است.وی مباحث عدالت را در چهارسطو دسته

اسممباب عدالت اجتماعی )قانون خوب،  -3اقسممام عدالت )روحی، جسمممی، مزاجی، اجتماعی(   -2تعریف عدالت  - 1

 ار عدالت )تعادل فکری، اخالقی، عملی، و آسایش روحی(. آث -4اجرای مجریان و در نتیجه رشد عمومی(  

شهید مطهری چهار معنا از واژه عدالت، که در حقیقت مجموعه تعاریف این واژه در فرهنگ اسالمی و نزد حکمای آن 

 (.56، ص 1378اند )مطهری، لحاظ شده است را ذکر نموده

رعایت تناس  در این معنا، همان  .دارد وجود اهماهنگیو ن تناسبیبی یمعنا، کلمه این بودن؛ در مقابل موزون -1

 عدالت است )اندام وارگی(.

ها، رعایت مساوات در شرایط مساوی و یکسان تبعیض: رعایت مساوات در استحقاق هرگونه و نفی تساوی -2

  :باشد صورت دو به است جرا، ممکن ا معنا در مقام )تساوی درقانون(. این

؛ ظلم است این معنا عین .نشود در نظر گرفته استحقاقی نظر شود و هیچ چشم یك چیز به و همه کس همه الف( به

 طقیمن و معقول معنا که این عدل است، درحالی هم بالسویه منع است، پس عدل بالسویه اگر اعطای :گفت توانمی که چرا

 .نیست

سوم،  در معنای که است عدل از لوازم معنا ها باشد ایناستحقاق در همه تساوی رعایت معنای به «عدل»ب( اگر 

 .شد خواهد بررسی

 مورد شود و یا پایمال کسی معنا، اگر حقوق این به توجه حق؛ با صاح  به حق کردن افراد و عطا حقوق رعایت  -3

 دهش قانونگذار تعریف توسط که است «اجتماعی عدالت»معنای  همان تعریف این .شودمی محقق «ظلم»تجاوز قرار بگیرد، 

 :است دو چیز بسیار مهم به معنا، توجه در این .بشمارند را محترم افراد باید آن یو همه

 .کنندپیدا می همدیگر به نسبت افراد که و اجتماعی فردی هایو اولویت الف( حقوق

 ایدهاب و در قال  انشایی صورت و افعال را به کارها تا است اعتباری هایاندیشه بشر در استخدام ذاتی خصوصیت ب(

 .دهد ارائه و نبایدها
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 یا امکان وجود آنچه به و رحمت از افاضه نکردن و امتناع وجود خداوند در افاضه ها از سویاستحقاق رعایت -4

 به قیممست است، زیرا که عدل مطابق و جسمیه و نفسیه باشد و طبیعیهبه معنای عدالت تکوینی می .دارد وجودی کمال

 (. 56، ص 1378است )مطهری،  معنی همین

 :شهید بهشتی

شهید بهشتی تدوین گردید )رفیع سالمی به همت  سی جمهوری ا سا صول عدالت خواهی در قانون ا ، ص 1376پور، ا

سط و عدل می122 سالمی را جامعه ق صادی را از ویژگی(. وی جامعه ا های ماهوی و داند و تامین عدالت اجتماعی و اقت

داند. نکته مهم درمبحث عدالت از کند و اسممالم منهای عدالت را اسممالم قالبی میمیناپذیر جامعه اسممالمی معرفی جدایی

باشد. وی عدالت اخالقی را زیربنای جامعه عادالنه اسالمی و غایات ابعاد نظر دکتر بهشتی تاکید وی بر عدالت اخالقی می

ل رابطه و رفاقت به جای ضممابطه را مانع ها را مهم دانسممته و اعماداند. وی جهت این مهم حاکمیت ضممابطهعدالت را می

 داند. برپایی عدالت می

 

 گیری:نتیجه

فی موضممعه  تعاریف وضممع الشممیء .اسممت تعاریف دانشمموران اسممالمی عدالت ویژگی ماهوی نظم حاکم برکائنات در

روی و رعایت میانه اعتدال گرایی، ،«دادن حق هرکس به او» اعطاءکل ذی حق حقه ،«چیز در جایگاه خود قراردادن هر»

سط، صلحت عمومی، ملکات متو شترك در تامین م ساوی خیرات م سیم م برای تحقق عدل در جامعه وجود  جامعه و... تق

عدل به وجود  دادگسممتر و برای تحقق نبوت یا شممریعت عدل را در جامعه از طریق ایجاد یك نظام سممیاسممی مبتنی بر

  .آیدمی

شانه)ره(، میبندی گفتمان امام خمینی مفصل در ست. ن سالم ناب دان شناور نیز های و دالتوان دال مرکزی را ا های 

د. باشهای دیگر میجمهوریت، مردم، مستضعفان، قانونگرایی، صدورانقالب، استقالل، آزادی، تأمین عدالت اجتماعی و دال

سلم صلههمچنین مقام معظم رهبری قدر م صتهایی عدالت را کم کردن فا ست ها، دادن فر شویق در کار و های برابر، ت

ها، اظهار نظرها، مناطق دور ها، قضاوتعزل و نص  -مهار متجاوزان به ثروت ملی، عدالت را در بدنه حاکمیتی رایج کردن

صاح  و  ساندن، همه را  شور را به همه ر شور زیر نظر آوردن، منابع مالی ک شور و مناطق فقیر را مثل مرکز ک ست ک د

سلم مالك این منابع ستن، را از قدر م صل ها و مورد اتفاقدان ست که باید انجام بگیرد. بنابراین، عدالت یك ا های عدالت ا

های متسمماوی، اسممت و نیازمند قاطعیت. بر طبق دیدگاه شممهید مطهری عدالت یعنی رعایت تسمماوی در زمینه اسممتحقاق

یکسممان و رفع موانع برای همه به طور یکسممان عدالت عدالت اجتماعی عبارت اسممت از ایجاد شممرایط برای همه به طور 

ستاجتماعی از لحاظ اجرا و عمل وظیفه دولت شتی  .ها ا شهید به ترین رکن عدالت اخالقی را برخورد از مهمدر نهایت، 

ر بودن مداداند: پیش نیاز برخورد عادالنه، رعایت انصمماف در تعامل با دیگران اسممت و حقروی انصمماف با افراد و عقاید می
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صاف  صادیق رعایت ان شد، جملگی از م سان با ضرر ان شمنی نورزیدن با حق، حتی اگر به  درکلیه ارتباطات اجتماعی و د

 توان مدعی رعایت عدالت در جامعه شد.است. از نظر وی توجه همزمان به خردورزی، تدبیر و خلوص عقیده می

 

 منابع و ماخذ:

 .۹-12ابن منظور، لسان العرب، جلد 

 . 81ان کاظمی، بهرام، عدالت در نظام سیاسی اسالم، تهران، اندیشه معاصر، سال اخو

آلموند، گابریل، چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه علیرضا طی ، تهران: مرکز آموزش مدیریت 

 .۹2، ص 1376دولتی، 

 .1378تهران، مطالعات راهبردی، ها، هراس، ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی، باری بوزان، مردم، دولت

 3۹- 38،ص 1382سال  نشر نو، ترجمه مرتضی اسعدی، تهران، فلسفه سیاسی، ،باری، بریان

، 1382بختیاری، صادق، تحلیلی از توزیع درآمد با استفاده از روش پارامتریك، تهران: وزارت امور اقتصادی و دارایی، 

 .7۹ص 

 .3/1385/ 2۹با مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی، مورخ بیانات رهبر انقالب اسالمی در دیدار

 440ص ،1381سال چشمه، نشر یورگن هابرمای،تهران، حسینعلی، ترجمه نوذری،

جان راولز، نظریه عدالت، ترجمه محمدکمال سروریان، مرتضی بحرانی، تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی،  

1378. 

اندیشه های سیاسی شهید رابع امام سید محمد باقر صدر )ره(، تهران، انتشارات وزارت امور جمشیدی، محمد حسین، 

 .1377خارجه، 

های عدالت سیاسی در گفتمان سیاسی امام مفهوم و شاخصه"(. 138۹جمشیدی، محمدحسین و مسعود دوردی. )

پژوهشی مطالعات انقالب اسالمی، سال  -، فصلنامه علمی"خمینی )قدس سره( )با تاکید بر نظریه عدالت سیاسی راولز(

 .17۹-205، صص 22هفتم، شماره 

، ص 1380، تهران، پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی، چاپ اول، "نظریه عدالت "جمشیدی، محمدحسین، 

581. 

 1378اول.  خمینی، روح اهلل، عدل الهی از دیدگاه امام خمینی، تهران مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ

 .1۹خمینی، روح اهلل، صحیفه نور، ج 

 .13۹0دری نجف آبادی، قربانعلی، درسهای از اقتصاداسالمی، قم، نشر واصف الهیجی، چاپ اول، سال 
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 .137۹دلشاد تهرانی، مصطفی، حکومت حکمت، تهران، انتشارات دریا، چاپ اول، 

 .1377سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: سمت،  شناسی ای بر جامعهراش، مایکل، جامعه و سیاست، مقدمه

 .86رحمانی مقدم، احمد، اقتصاداسالمی، تهران، نشر معارف، چاپ دوم، سال 

 . 76رفیع پور، فرامرز، توسعه و تضاد، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، سال 

 .75 ت امیرکبیر، سالسجادی، سیدجعفر، فرهنگ علوم فلسفی و کالمی، تهران، انتشارا

 .120ص  .141سید محمد باقر صدر، الفتاوی الواضحه، بیروت: دائره المعارف للمطبوعات، 

 .67،ص1388سال ،1جلد امیرکبیر، نشر تهران، حمید، ترجمه عنایت، مایکل، خداوندان اندیشه سیاسی، فاستر،

ادی، های اقتصامه اقتصادی بررسی مسائل و سیاستمفهوم، ماهن فتحانی، علی، عدالت اقتصادی و راهبردهای مبتنی بر

 .64 -62، ص8۹، ش1388

 .1387فوزی، یحیی، اندیشه سیاسی امام خمینی، قم: دفتر نشر معارف، سال

 .1387فوزی، یحیی، تحوالت سیاسی اجتماعی بعد از انقالب اسالمی ایران، تهران، نشر عروج، 

 .81ال دولت، ترجمه رسول جعفریان، تهران، نشر معاصر، سالقزوینى عبدالکریم بن محمد مجتبى، بقاء و زو

 .1کلینی، ابوجعفرمحمد بن یعقوب، الکافی، تصحیو علی اکبر غفاری، ج

 . 1374ای مفهوم عدالت، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ ششم،  مرامی، علیرضا، بررسی مقایسه

 . 1، چاپ یازدهم، ج1373مطهرى، مرتضى، انسان کامل، قم، صدرا، 

 .1376مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی مبانی اقتصاداسالمی. تهران انتشارات صدرا، سال

 .1387دوران،  منصوری، جهانگیر، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تهران: نشر

از دیدگاه اسالم و دیگر مکات ، تهران، دانش و اندیشه معاصر، حقیقت، سیدصادق، مبانی حقوق بشر  میرموسوی، علی و

 .1381چاپ اول، 

 .1384میر احمدی، منصور، اسالم و دمکراسی مشورتی، تهران: نشر نی، 

 .1381نوذری، حسینعلی، یورگن هابرمای، تهران، نشرچشمه، سال

 

 منابع مطبوعاتی

 .153-154غرب، اطالعات سیاسی، اقتصادی، شماره (، عدالت در اندیشه سیاسی 137۹اخوان کاظمی بهرام )

امیدوار، احمد، ابعاد نظری و راهبردهای عملی امنیت ملی، مقاالتی امنیت ملی و نقش نیروهای انتظامی، تهران، 

 .78. ص137۹سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، 
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می، تهران، انتشارات پژوهشگاه آقانظری، حسن، عدالت اقتصادی از نظر افالطون ارسطو و اسالم، مجله اقتصاد اسال

 14،ش1384فرهنگ و اندیشه اسالمی، 

 1385/3/2۹بیانات رهبر انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام، مورخ 

 http://www.leader.irبیانات رهبر انقالب اسالمی، پایگاه اطالع رسانی دفترمقام معظم رهبری، 

 .3.1376و  2گیری عقالنی، ترجمه مصطفی ملیکان، نقد و نظر، سال سوم، شماره میمراولز، جان، عدالت و انصاف و تص

 ۹3،ص.8۹، سال282کاوند، دکترعلیرضا، مجله اطالعات، شماره
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