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 اجتماعیو عدالت  سیاسی عدالت ،اقتصادی بررسی مفاهیم عدالت

 (اسالمی اندیشه بزرگان انقالب)با تکیه بر 

 

 اعظم دهقان، سمیه جمالی، شریف ذبیحی مقدم، زهرا نجفی

 

  اقتصاد دانشگاه پیام نورمربی گروه 

 کارشناس ارشد علوم سیاسی

                                              ریزیکارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه

                                                                                        دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد شیراز

 

Najafi.84@gmail.com    

somayeh.jamali7@gmail.com  

dehqan7947@gmail.com 

 

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

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

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

 طور بهقرار داده و سپس از دیدگاه اندیشه بزرگان انقالب اسالمی مورد بررسی قرار گیرد. 

 ترینمهم از را آن و است تفریط و افراط بین وسط حد عدالت خمینی امام دیدگاه از خالصه،

 کردن کم را عدالت هاییمسلم قدر رهبری معظم مقام همچنین. انددانسته اخالقی فضایل

. دانندمی ملی ثروت به متجاوزان مهار و کاردرست تشویق برابر، هایفرصت دادن ها،فاصله

. است متساوی هایاستحقاق زمینه در تساوی رعایت یعنی عدالت مطهری شهید دیدگاه برطبق

 عقاید و افراد با انصاف روی از برخورد را اخالقی عدالت رکن ترینمهم بهشتی شهید ،همچنین

 .داندمی

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

 

   :مقدمه

سیاست نقش بسزایی داشته  و  اجتماع در ،دهی به مفاهیم بنیادیشکل هم در دین با سیاسی توام بودن ملك و آثار بیشتر در

 یمتون برای عدالت معناهای مختلف در شد ومی آرمانی قلمدادهای اصلی نظام شاهی ایران باستان عدل یکی از ویژگی دراست. 

 عدالت دارد. تعاریف جدید ارتباط تنگاتنگ آنها با شده است که نشان از ذکر
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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:

 (.83، ص 1831)اخوان کاظمی،  جای خود در چیز عدالت به معنای نهادن هر ج:

شود. عدالت در سلسله عللل احکلام اسلت، نله در هاى اسالم است که باید دید چه چیز بر او منطبق مىاصل عدالت از مقیاس

وع اصلی آن تصلمیم بلرای معطوف به عمل است و از این منظر موض بلکه اساساً ،نظری نیست مبحث عدالت صرفاً .معلوالتسلسله 

   گیرد.طه با یکدیگر مورد داوری قرار میهای گوناگون در رابق آن اعمال آدمیان در سطح و حوزهکی است که طبتعیین مال

اعتقلادی آن  اصول پنج گانهیکی از  عدل ،اندیشه شیعه ه ویژه دربرخوردار است و بجایگاه رفیعی  اسالمی عدالت از اندیشه در

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

بله هملین دلیلل اسلت کله  و دارد ین صفت نیلازوصفی به ا هر اجتماع بشری بیش از عنی ناظر به اجتماع انسانی است.ست؛ یا آن

فهلوم اسلت کله شاید به دلیل اهمیت بنیادی این م راهنمایی حرکت بشر به سوی خداست. گرفته و اصول دین قرار دومین اصل از

  .مورد عدالت ارائه شده است ، دراه متعارضی از سوی مکاتب گوناگونکارهای مختلف و گها و راهکنون آراء، نظریهتا

بلار  83آیله،  82بلار کلمله علدل در  83قرآن اهمیت اجرای عدالت مورد تاکید قرارگرفته است ذکر  آیات متعدد همچنین در

بت به مسللله علدل، آیه نشان از توجه حق تعالی نس 35بار کلمه ظلم در  35آیه و  35بار کلمه حق در  35آیه،  88کلمه قسط در 

از  3آیله  نسلاء، مبارکله سوره183جمله آیه  از و مبارزه با ظلم و ستم و بیدادگری دارد، داری از حقگویی و طرفقسط و داد و حق

 ...   سوره مبارکه نحل و ۰5آیه  سوره مبارکه شوری، 13آیه  مائده،مبارکه سوره 

و اخبلار انبیلای  ، معجلزاتبا دالیل روشن )مانند دالیل عقللیپیامبرانش را  مبارکه حدید، خداوند سوره 83آیه  در برای مثال

، این اسلت کله قیام کنند. مفهوم آیه، ها به عدل و قسطکند تا انسانمراهشان کتاب و میزان را نازل میکند و هارسال می پیشین(

جلو باشلند و بلا دسلت خلواه و علدالتبه طوری کله علدالت هاست؛انبیا و نزول کتاب و میزان )دین(، تربیت انسان هدف از رسالت

 ، برقراری عدالت است.یعنی هدف از ادیان الهی پا کنند.لت را برخودشان عدا

های کار خود قرار داده ان که عدالت را در سرلوحه برنامهامام سیره پیامبر و ذات حقوقی و فلسفی دینی اسالم و ماهیت و بنابر

فضایل و باالترین موهبلت  گارى و برترینرست عدل را)ع(  است. امام علی همیت عدالت مطالب اساسی بیان شدهادر  صراحتاً ؛بودند

 (.118و  155و  ۰3، ص 1831)قزوینی،  داندالهى مى

سلنی کله انگیلزد کله نظلام اکملل و احن بینش و نگرش را در انسان برملی)ع( ای قرآنی و سنت و سیره معصومان های آموزه

آن نهاده  بر -یعیبه ویژه با تفسیر ش -تفکر عقالنی که اسالمستاید، نظام مبتنی بر عدالت و اعتدال است. خداوند آن را آفریده و می

نلی کله از آموزد که حتی بر خداوند قبیح است که بیرون از دایره عدالت حرکت کند. براسلاس هملین حکلم عقالشده به انسان می

و مسئله حسلاب و کتلاب و  یابدر حوزه دین معنا و مفهوم درست میشود، بسیاری از مسایل و مباحث دمستقالت عقلی شمرده می

شود. به این معنا که بر خداوند قبیح اسلت تلا ظللم کنلد و از دایلره علدالت این مبنای عقالنی است که درست میپاداش، براساس 

 هایش عمل کرده پاداش ندهد و به جای آن به کسی که نافرمانی نموده پاداش دهد.ن رود و به کسی که بر پایه فرمانبیرو
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 واصطالحی عدالت:معنای لغوی 

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

 حکمت در 1رفته است. به کار نیز ایستادن راست و کارمیانه برابری، مساوات، روی،میانه پاداش، پیمانه، کیل، لنگه، جمله از دیگری

 گویند عدل نیز را تفریط و افراط میان متوسط امر و است باطل از حق اخراج و حق احقاق معنای به و است ظلم مقابل عدل عملی،

 . (255، ص 1853)سجادی، 

خداوند  عدالت، ترازوی 8."الحق القامه و نصبه الخلق فی وضعه الذی سبحانه اهلل میزان العدل ان" :فرمایدمی (ع)امیر حضرت

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

 در حقی صاحب حق هر اگر که است این در مشخص است، عدل و حق یرابطه در طورکههمان دینی، و لغوی معنای تناسب

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

 و صوری نوع دو به را برخی عدالت .نابرابری چه و باشد داشته برابری اقتضای آن حق چه است، عدالت میدان آیدمی میان به

، گیرندمی قرار آن موضوع که اشخاصی و هاموقعیت همه به ای کهقاعده ست ازا عبارت صوری عدالت کنند؛می بندیتقسیم ماهوی

 قاعده نیز محتوای و مضمون به که این از ستا عبارت ماهوی عدالت اما است؛ عادالنه ندارد، روا تبعیض و کرده حکومت یکسان

   .(5۰، ص 1838)بختیاری،  توجه شود

 سیرتاریخی آن: مفهوم عدالت و

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

 شدن عملی با و است فرد مکلف خصلت جزء که نفسانی ملکه عنوان به فقهی، نگرش وی در است. گرفته تبعیض نفی و هااستحقاق

  اند.کرده تعریف «قانون مطابق رفتار» در را عدالت گاهی 8 دهد.می نشان خود از استقامت و داردبرمی گام شریعت راه در فرد آن

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

 راه را فقهی، عدالت 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

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

  است. برقرار تعادل نوعی هستی، با انسان انسان و انسان با رابطه در اند وعدالت موضوع خود، نیز اطرافش و پیرامون گرفته،

 نظر گردد، ازمی 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 

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

                                                                               .(355، ص 1835)جمشیدی،  است نظام و دین مکتب، همه از ترمهم و تشریع فقه، قانون، عدالت، موضوعات ترینمهم از یکی پس
                                                           

  .979، ص14منظور، لسان العرب، ج ابن 1

 44،ص1كلينی،ابوجعفرمحمدبن یعقوب،الكافی،تصحيح علی اكبرغفاري،ج 4
 141 ص. ه 141 للمطبوعات، المعارف دائره: بيروت الواضحه، الفتاوي صدر، باقر محمد سيد 9
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 بلا علدالت مخلالف آنهلا را تللمین و عدم اندقرار داده را مورد توجه زندگی اساسی نیازهای تلمین قطب، و سید شهید مطهری

 توازن عنوان را تحت و آن توجه قرار دادهرا مورد  افراد جامعه و رفاه زندگی شهید صدر تقریباً سطح کهدر حالی .شمارندمی اسالمی

 ماندهعقب مردم زندگی سطح رساندن برای کوشش را امر با دولت شمارد و هدف و وظیفه ولیمی اسالمی عدالت از اصول اجتماعی

 بلر دو اصلل را دانلد و آنمی سوم اقتصلاد اسلالمی را رکن اجتماعی شهید صدر عدالت .داندعامه مردم می رفاه سطح ترینبه عالی

 محلدود بلودن آزادی بله (ب مالیات متنوع اشکال (الف :از  داند. دو رکن دیگر عبارتندمی مبتنی اجتماعی اجتماعی و توازن تامین

                                                                                                                                                                                      (.  3۰، ص 1835مصرف )رحمانی مقدم،  تبادل، تولید، هایزمینه در اسالمی هایارزش

 موضوع عدالت: 

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

 است، انسان رفتار صفت گاهی .باشد داشته واحد موصوف همیشه که نیست صفتی عدالت که است این اجتماعی علوم فلسفه در

یك  ساختار و نظام صفت مقام در گاه و شودمی مطرح شخص عنوان صفت به عدالت گاه شود،انسان می عمل و فعل صفت گاهی

 .است عادالنه نهاد فالن گوییممی و است اجتماعی نهاد یك صفت که عقل نه و شخص نه عدالت صفت گاهی گیرد،می جامعه قرار

 و فقیر اجتماعی طبقات میان شکاف از حالت این در که اجتماعی وضع برای است حقی گاهی و قانون برای عدالت، حقیقت گاهی

 جنبه از قضاوت مورد ناعادالنه و عادالنه جامعه و شودمی جامعه کل برای صفتی هم عدالت گاهی .آیدمی میان به سخن غنی

 هاگیریهم متفاوتند در نتیجه با موضوعات که واقعیت اما این ،است موصوف ساده یافتن موارد این همه در ،گیردمی قرار عدالت

  .(83-8۰، ص 1838، ترجمه: اسعدی، 1)باری شوند تفکیك یکدیگر از باید عدالت برای متنوع و موصوفات مختلف .است تاثیرگذار

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

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

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

 عدالت گاهی هم .باشد عادالنه ظالمانه یا کنیمی  اجرا که قانونی که نیست مهم دیگر بدین ترتیب .است کرده عمل عادالنه و

 سیاست، خانواده، نهاد یعنی دیگران با ارتباط فرد در رفتار .ندارد ربطی قانون به دیگر اش،بیرونی رفتار اعتبار به اما فرد است صفت

 تلقی «زرین قاعده» به که است چیزی این .کند برخورد انصاف براساس که باید .گیردقرار می بررسی مورد مذهب و اقتصاد، دین

 و ایرویه قضایی، عدالت به آن، شود ومطرح می بحث قضا گاهی در اند.مذاهب به آن تمسك جسته همه ادیان و که شود.می

 یعنی است، محتوایی عدالت عدالت شده است، دیگری که از معنای .گیرددربرمی را جامعه دادرسی که نظام .گویندمی روندی

 .شده است تفکیك هم از آن نوع چهار و کند،برگشت می قانون محتوای به که عدالتی

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

 توزیع شود.

 دستمزد. با یعنی تناسب کار شد، مطرح ارسطو جانب ای، که ازمبادله یا تعویضی عدالت -4

 روانی(. و روحی و ذهنی جسمانی، ضرر از )اعم ضرر تناسب جریمه با اصالحی، عدالت -9

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

 خطا جلوگیری شود، تکرار تا از دارند،  «به سازانه»ه هم نگا برخی دیگر دارند. اشاره مثل به مقابله و انصاف برخی هم به اند،دانسته

 اندوزانه.     برخی هم نگاه عبرت و

                                                           
1 . Barri 
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منافع  آنچه که بنام مصالح و های انسان ومطلوب بر گذارهای تاثیره عنوان قدرتهای آنها بها وسیاستاین بین نقش دولت در

 ها وچه بسا دولتی با سیاست اهمیت اساسی دارد، باشند،ها میهای دولتسیاست مستقیم تحت تاثیر و که حق همه است عمومی،

 در بحثی نیز هاولیتمسئ و آنجا که اختیارات از موفق نباشد. دولتی دیگر و این جهات موفق عمل کند، اقدامات خود بتواند در

-نمی داشت و انتظار او هایش ازمسوولیت و اختیارات توجه به باید با است یك جامعه جمهوررئیس که کسی است و عدالت موضوع

   این خود خالف عدل است. و گذاشت،های وی سیاست و به عهده او را های موجود درآنعدالتیبی شود تمام مشکالت جامعه یا

 عدالت اجتماعی وشاخص های آن: 

عادل باشند، املا عدالت اجتماعی، عدل مربوط به نهادها، ساختارها و وضعیت اجتماعی است. به صرف اینکه افراد یك ساختار، 

عدالت اجتملاعی مفهلوم (. 85، ص 1835کند، بلکه خود ساختار را هم باید عادالنه کرد )فوزی، ساختار، عادالنه نباشد، کفایت نمی

 گیرد.ای دارد که همه ابعاد روحی، جسمی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و ... را دربر میبسیارگسترده

 کنیم: ترین آنها اشاره میهای مختلفی ارائه شده است که به مهمتعابیر و برداشتی عدالت اجتماعی از واژه

، 1)فاسلتر : در یونان باستان از عدالت به تناسب با طبیعت و فضائل دیگر تعبیر شلده اسلت. عدالت اجتماعی به مثابه تناسب1

 .(55، ص 1833ترجمه: عنایت، 

لیاقت: عدالت در این برداشت، به مفهوم توزیع امکانات و مناصب براساس شایستگی و . عدالت اجتماعی به مثابه شایستگی و 8

هلا هلا و لیاقلتها باید براسلاس شایسلتگیهاست. در این دیدگاه توزیع امکانات مادی و رفاهی و نیز توزیع مناصب و مقاومتلیاقت

 .(31، ص 185۰)دلشاد،  صورت گیرد

ها: این برداشت از عدالت اجتماعی که به نلوعی ترکیلب دو ها و شایستگیتناسب، استحقاق. عدالت اجتماعی به مثابه رعایت 8

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

ی، بیشلتر در دوران مدرنیتله رایلج : تعریف عدالت اجتماعی بله مسلاوات و برابلروات و برابری. عدالت اجتماعی به مثابه مسا2

ای وجود داشته است. برای نخسلتین بلار ایلن دیلدگاه های قبل نیز به گونههای این تفکر در دورانگردیده است. هر چند که ریشه

کلی توسط مکتب رواقیون مطرح شد در دوران مدرنیته نیز عدالت اجتماعی به مفهوم برابری در سطوح مختلفی به کار رفته است. ی

ای مطلرح ترین سطوح برابری، برابری در شرایط اقتصادی زندگی افراد است که در اندیشه کارل مارکس بله شلکل برجسلتهاز مهم

یابد که افراد به لحاظ اقتصادی در شرایط برابری زندگی نماینلد و ایلن شده است. از نظر وی، عدالت اجتماعی در صورتی تحقق می

شود این برداشت از علدالت اجتملاعی ارتبلاط زیلادی بلا پذیر نیست. همان طور که مالحظه میمکانامر بدون توزیع مجدد ثروت ا

توان یافت که به دلیل اهمیت های اندیشمندان متلخر مدرنیته میکند. تداوم این رویکرد را در آرا و اندیشهعدالت اقتصادی پیدا می

 شود.داده می یکی از این رویکردها، در ادامه به طور مستقل توضیح

ها: این تعبیر از عدالت اجتماعی در قرن بیسلتم در کتلاب نظریله طرفی و برابری فرصت. عدالت اجتماعی به مثابه انصاف، بی3

یابد کله دوللت طرفی است و زمانی عدالت اجتماعی تحقق میعدالت جان راولز آمده است. از نظر وی عدالت اجتماعی به مفهوم بی

عه، اهمیلت ای متفاوت معنا شده اسلت. ایلن واژه در منطلق شلیهای هر مکتب و جامعه به گونهاساس پیش فرضطرف باشد. بربی

خوانده شده اسلت. علدالت اجتملاعی، علدل مربلوط بله « عدلیه»ای که مکتب شیعه از سوی مذاهب دیگر، مضاعفی یافته؛ به گونه

                                                           
1 . Faster 
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-فراد یك ساختار، عادل باشند، اما ساختار، عادالنه نباشد، کفایت نملینهادها، ساختارها و وضعیت اجتماعی است. به صرف این که ا

الهی خویش، اهمیت عدل را در مورد میزان واقع شلدن  -کند؛ بلکه خود ساختار را هم باید عادالنه کرد امام در وصیت نامه سیاسی

ست که حدود، قصلاص، تعزیلرات و تملام قواعلد ای مورد توجه و عنایت قرارداده ابرای امور و بعد اجتماعی و سیاسی عدل به گونه

تلوان اصلول علامی را بلرای علدالت با توجه به عاملل ملذکور ملی(. 855، ص 1832)فوزی،  یابدآن ابتنا میسیاسی و اجتماعی بر 

 اجتماعی ذکر کرد:

، نژاد و مذهب، در ازای نظر از ملیت، جنسترین معنای عدالت باشد. یعنی همه افراد صرفشاید اصلی برابری و مساوات: -1 

های مادی و معنوی موجود در جامعه برخوردار باشند. برابری اجتماعی در سه به منظور استفاده از نعمت کار انجام شده از حق برابر

برابلری ها به حسب گوهر و ذات برابرند، املا آیلا یابد. مبنای برابری این است که: انسانعرصه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نمود می

های افراد باعث نابرابری آنها با سایرین باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگیها میها سبب برابری آنها در همه زمینهذاتی انسان

 شود؟نمی

گردد. کلار ویلژه اصللی قلانون، تعیلین قانون مجموعه مقرراتی است که برای استقرار نظم در جامعه وضع میقانونمندی:  -8

شلود کله طبلق خواهد مطابق قانون رفتار کنند. فردی عادل تلقلی ملیای صحیح رفتار اجتماعی است و به اجبار از افراد میهشیوه

 گردد؟ قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونی سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت می

ای است که بلرای شلخص در نظرگرفتله شلده و براسلاس آن، او وهاینجا منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقاعطای حقوق:  -8

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

که به حقلوق دیگلران احتلرام گذاشلته شلود و اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند. لذا زمانیدیگران موظف

اجازه و اختیار و یا تصرفی که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. درحقیقت عدالت در زمینه حق و 

مراعلات  گرددکله ایلن حقلوقحقوق وی فراهم شده است. هر چیزی در جامعه دارای حق است و تعادل اجتماع هنگامی میسر می

 شود. 

الزم و مورد نیاز وجود داشته باشد و هر چیلزی کله اجتملاع الزم دارد، بله انلدازه کلافی  یعنی هم امکانات به حد توازن:– 4

برسد و هم اینکه امکانات بله نحلو صلحیح در جامعله تقسلیم  موجود باشد و هم امکانات به طور شایسته و صحیح به افراد مستحق

هلای اقتصلادی، سیاسلی، شود. در جامعه کارهای فراوانلی در بخلشباط این واژه با توزیع عادالنه روشن میگردد، اینجاست که ارت

ها و امکانلات  کند و به این مسئله توجه دارد که توزیع نقشفرهنگی، قضایی و ... وجود دارد. توازن، مصلحت کل جامعه را تلمین می

 ها و افراد را دربرگیرد. بوده و کلیه بخش بخشی، مقطعی و محدود نباشد، بلکه همه جانبه

تلوان لذا در تعریف عدالت اجتماعی، برقراری مساوات، توازن، اطاعت از قانون و مراعات حقوق اجتملاع و شلهروندان آن را ملی

تلوان ذکلر آید ملییك تعریف جامع از عدالت پذیرفت. موارد دیگری هم به عنوان شاخص که از دل اصول گفته شده پیشین درمی

پلذیر و حمایلت جلدی از هلای آسلیبکرد. امنیت و انسجام اجتماعی، توزیع عادالنه منابع و ثروت، بهبلود وضلعیت درآملدی گروه

یافتله از منلدی منلاطق کمتلر توسلعههای شغلی، سطح بهرههای انسانی و تلمین فرصتاولویت دادن برای توسعه توانایی محرومان،

 عمومی است. ها و خدماتهای تولید، توزیع، مصرف و فرصتای، توجه به معیارهای عدالت در عرصهعهاعتبارات و امکانات توس

 :از عبارتند دارد که اساسی رکن دو اجتماعی عدالت ترتیب بدین
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 منلافع از همینطور گذشلتن و بودن متعهد و مسئول یکدیگر برابر در شدن و یکدیگر کفیل معنای به که عمومی؛ تکافل : الف

 است؛ مصالح همگانی به اندیشیدن و فردی صرف

 اسلت،یعنی اقشار جامعه و افراد تمام برای اجتماعی زندگانی ابعاد در تمام تعادل و برابری ایجاد بیانگر که اجتماعی؛ توازن :ب

 از بتواننلد افلراد تملامی که باشد ای گونه جامعه به در آنها مصرف و توزیع و تولید و های بکارگیری زمینه و امکانات ثروت، قدرت،

، ص 1835)جمشلیدی،  شلوند برخوردار نیازها و شرایط و مقتضیات متناسب با و متوازن متعادل، صورتی به موجود و امکانات مزایا

331 .) 

انقالب اسالمی با حکومت دینی و با سعی در فراهم آوردن زمینه عدالت گستری و از بین بردن فقر و تبعلیض در جامعله و بلا 

سعت بخشی به معیشت افراد، رشد و کمال حقیقی انسان در امور مادی و معنوی را هدف خود قرار داده است. در اصل، به تبعیلت و

های اجتماعی، مانند قلدرت و ترین ارزشای است که همه افراد از مهمای متعادل است، جامعه متعادل، جامعهاز اسالم دنبال جامعه

هلای دینلی بلرای یکسان برخوردار شوند و تنها در اختیار افراد خاصلی نباشلد. یکلی از نیازهلای حکوملتثروت و موقعیت به طور 

های علدالت بایلد در های کارآمد و کارگزارانی عادل است. البته باید توجه داشت که شاخصلهبرقراری عدالت در جامعه، تربیت مهره

ها بایلد بله سله بخلش نلازل باشلد. رفتلار ه خأل جدی وجود دارد. شلاخصحوزه علوم انسانی تعریف شود. در کشور ما در این حوز

عدالت اجتماعی، یعنی علدالت در  1فرهنگی، اقتصادی و سیاسی فرد باید عادالنه باشد تا تعادل رفتاری در او و در جامعه ایجاد شود.

باشد. تملایز چنلدان روشلنی قضایی می سطح زندگی جمعی، و زندگی در این سطح دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی

بین عدالت و عدالت اجتماعی نیست. چرا که از دیدگاه فلسفه سیاسی، عدالت صفت نهادهلای اجتملاعی اسلت نله صلفت انسلان و 

بله  های وابسلتهها، قدرت و اختیارات، مزایا و فرصتاعمال او. منظور از عادالنه بودن نهاد اجتماعی این است که حقوق و مسئولیت

خود را عادالنه توزیع کند صفت نزدیك عدالت، تساوی است در برابر شرایط از قبل تعیین شده و استحقاق در کسب آنچله بله اراده 

 گردد که ممکن است او را از دیگران برتر، یا فرونشاند. افراد باز می

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

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

 سیاسی؛ آزادی و بر حکومت نظارت جامعه، یاداره در دسترسی برابری .8

 اجتماعی؛ امتیازات عمومی و مقرّرات قانون، مقابل در دسترسی برابری .8

 اقتصادی جامعه؛ منابع و ثروت بعد در توزیعی عدالت .2

 سیاسی جامعه؛ منابع و قدرت بعد در توزیعی عدالت .3

 زندگانی؛ سطح و معیشت به دسترسی در برابری .5

 اجتماعی؛ معاشرت و سلوك در اعتدال .5

 پرورش؛ و آموزش در برابری .3

 دادرسی؛ و قضاوت در برابری .۰

 (.331، ص 1835)جمشیدی،  اجتماعی همیاری تکامل و عمومی تلمین و اجتماعی توازن .15

                                                           
 111،ص  1973اقتراح در باب عدالت با موسی غنی نژاد و حسين بشيریه، نقد و نظر، سال سوم، شماره دوم و سوم.،  1
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سخنان خود یکی از اهداف حکومت اسالمی را تحقق عدالت، آزادی و استقالل و احیای  امام خمینی )قدس سره( همواره در

ترین گونه که محوریهویت بومی برشمرده است. عدالت از جمله مفهیم مهمی است که ایشان پیوسته بر آن تاکید داشته است، آن

  (.1۰5، ص 183۰جمشیدی و دوردی، رود )اجتماعی نظام سیاسی از دیدگاه ایشان به شمار می -گیری سیاسیجهت

 : های آنو شاخصه عدالت اقتصادی

  اند:نموده اقتصادی ذکر عدالت نوع دو اندیشمندان

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

 درصورتی توزیعی عدالت ارسطو، دیدگاه از. است معامله طرف دو میان دادوستد چگونگی بر ناظر  که تعویضی؛ عدالت.  8

 بودن برابر به نیز تعویضی عدالت و .شود معین او هایشایستگی و منزلت برحسب جامعه اعضای از یك هر سهم یابدکهمی تحقق

 . (855، ص 1831)میرموسوی و حقیقت،  است مشروط شود،می ستانده آنچه با شودمی داده آنچه

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

 در .است ناشایست اعمال و گناه از جلوگیری و ربا تحریم عادالنه، دستمزد بر تلکید کار، حقوقی روابط گسترش دهد،می سوق

 :دارد وجود اساسی اصل سه اقتصادی عدالت سیستم درون

 تا آورد، وجود به اقتصادی مراحل به توجه با را سیستم فرد یك چطور که است این دهندهنشان اصل این مشارکت: اصل .1

 استخدام منظور به نیز و مولّد یهادارایی خصوصی مالکیت به یابیدست در برابر  هایفرصت نیازمند اصل این .کند معاش کسب

 .است تولیدی کارهای در شدن

 و سرمایه هاینهاده از یك هر عملکرد با مطابق که است اقتصادی سیستم یا بازده خروجی توزیع قوانین بیانگرتوزیع:  اصل .8

 .است کار نیروی

 بازگرداندن برای که را تصحیحی هر و کرده کشف را هاانحراف باید و گیردبرمی در را تعادلی اصول هماهنگی: یا توازن اصل .8

 .کند ایجاد است، الزم عادالنه و متعادل اقتصادی نظم

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

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

 مالکیت الغای و آزاد اقتصاد در رفاه، اقتصاد هاینظریه و دولت دخالت عدم و اسمیت آدام نامرئی دست. است بوده اقتصادی

 است اقتصادی عدالت درباره اقتصادی متفکران دغدغه بیانگر همواره سوسیالیزم، اندیشه در( سرمایه) تولید ابزار خصوصی

  .(51، ص 1832)آقانظری، 

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

 از مقصود. اقتصادی درآمد کسب چگونگی حیث از نه است؛ اجتماعی زندگی سطح حیث از برابری انسانی، افراد بین اجتماعی توازن

 زندگی مزایای از روز، مقتضیات با متناسب بتواند باشد،که افراد دسترس در ایاندازه به سرمایه که است این زندگی سطح برابری

 هر اجتماعی مسئولیت به واقع در اند،کرده یاد نیز عمومی همیاری عنوان به آن از گاه که اجتماعی تکافل بعد از اما. شوند برخوردار

 . (85-13، ص 1852)مرامی،  شودمی اشاره جامعه در موجود مشکالت با برخورد در مسلمان
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 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.  8

 و است آنها از عمومی استفاده نیز و فرد به منحصر استفاده طبیعی، منابع و عمومی اموال از برداریبهره برای الزم شرط.  8

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

 عمومی رضایت وضعیت تحقق اجتماعی عدالت کنندهتعیین و برآوردکننده شاخص ترینمهم درآمد؛ و ثروت نسبی توازن.  2

 .( 52-58، ص1833)فتحانی،  است جامعه افراد بین آمد در و ثروت تقسیم در

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

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

 آنها، از زوایایتبیین کننده  هایشاخص همراه موجود به هاینظریه است ضروری .کندظهور پیدا می عمومی ها و خدماتفرصت

 هایبا شاخص شود تا بتوان شناختی آنها کالبد شکافی و معرفت شناختی شناختی، انسان هستی شده، مبانی واکاوی مختلف

و مساوات، و در  ها، برابریفرصت معیار عدالت در توزیع  .قرار داد مورد سنجش آن را در بستر اجرایی تحلیلی، عدالت-تبیینی

 درآمد معیار عدالت در توزیع .است بازاری قیمت آن آید و شاخصمی بدست تراضی با که است کارکردی، استحقاقی، سهمی توزیع

 حقوق پرداخت در و کفاف حد آن شاخص و کفاف در حد نیازمندان، استحقاق حقوق در رعایت معیار عدالت .است و ثروت، توازن

پس تراضی، توازن، حد کفاف و اعتدال را در توزیعات جامع  .باشدمی عرفی اعتدال آن شاخص است عرفی بستگان، استحقاق مالی

یافته توسعه مندی مناطق کمترشهری، شاخص توسعه انسانی، سطح بهرهای مناطق روستایی و وضعیت مقایسهباید مدنظر داشت. 

میزان رفاه اجتماعی، فقر،  وطبقه متوسط جامعه  و پذیرهای آسیببهبود وضعیت درآمدی گروه ای،امکانات توسعه از اعتبارات و

چهار مولفه تصادی باید مورد توجه قرارداد. های عدالت اقتوسعه انسانی، توزیع معقول ثروت و در آمدها و تورم را به عنوان شاخص

کن کردن فقر، ریزی و گسترش عدالت اقتصادی در جامعه که از سوی زمامداران باید مورد نظر باشد: ریشهاساسی در پایه

 (.۰8، ص 183۰اقتصاد است )کاوند،  محرومیت، اعمال امنیت و آزادی، و از بین بردن تبعیض و استثمار در حوزه

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

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

  .باشد واقع عالم

 در کلی صورت به را درآمدی نابرابری میزان فقط بوده، درآمدی نابرابری کنندهتبیین هایشاخص از یکی که جینی: ضریب -1

 در این .کندمی اشاره جامعه در درآمدی نابرابری بودن زیاد و متوسط کم، به فقط و دهدمی نشان جامعه درآمد و جمعیت با نسبت

 است ممکن که حالی در بوده، ناتوان جامعه درآمدی هایدهك بین در نابرابری میزان تبیین از شده، یاد شاخص که ستا حالی

 هایدر دهك نابرابری است ممکن حال عین در ولی یابد کاهش جامعه کل در نابرابری و یافته جامعه بهبود کل جینی ضریب

 دادن نشان از تنهایی به شده یاد شاخص لذا و بوده تناقض در عدالت ذات با مسلله این که باشد بیشترشده جامعه درآمدی پایین

 .باشدمی ناتوان آن
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 الزم  هاو استراتژی هاسیاست از ایمجموعه باشد،می درآمدی نابرابری کاهش کنندهبیان جینی که ضریب آمدن پایین در

 پایه بر باید نیز نابرابری کاهش هایخود سیاست اجرای و طراحی که است حالی در این نماید، عملیاتی را کاهش این تا است

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

 وضعیت شاخص، کل باید موجود، پارادایم چارچوب در و جینی ضریب شاخص منظر اقتصادی از عدالت تبیین در لذا دهد، کاهش

 عدالت سنجش از اولیه تحلیلی بتوان شود تا شکافی کالبد ...و هااستراتژی ها،سیاست کارآمدی میزان جامعه، درآمدی هایدهك

 .داد ارایه اقتصادی

 برابری در ضریب سرانه درآمد ضرب حاصل و تلفیق از است معروف نیز آمارتیاسن شاخص به اجتماعی که رفاه شاخص  -8

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

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

 پایین هایگروه درآمدی وضعیت بدترشدن بهای به سرانه درآمد است ممکن بهتر، عبارت به .باشد یافته افزایش درآمدی هایدهك

 سوی از .است تضاد و تناقض در عدالت ذات با نیز مسلله این که باشد شده ایجاد درآمدی باالی هایگروه شدن بهتر و درآمدی

 .باشدمی خود خاص شده مطرح اشکاالت واجد نیز مسلله این که آیدمی دست به جینی ضریب با نسبت در برابری ضریب دیگر

 رفاه از تحلیلی تواندنمی قطع طور به آن، یمجموعه زیر هایشاخص مشکالت با اجتماعی رفاه شاخص تفاسیر، این با 

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

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

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

 گرفته قرار دیگریك با مقایسه مورد کشورها استراتژیك، هایتفاوت این به توجه بدون جهانی هایسازمان گزارش در که است حالی

 در.باشدمی اساسی اشکاالت واجد نیز بندیتقسیم این شوندکهمی تقسیم یافتهتوسعه و توسعه درحال نیافته، توسعه هایطیف به و

 بتواند و بوده اسالمی ایدئولوژیك هایگزاره نظر مورد که نیست اجتماعی رفاه آن نیز، روابط این از شده حادث اجتماعی رفاه نتیجه

 .دهد نشان جامعه در را درآمدی و اقتصادی عدالت

 به تواندمی جمله آن از که است متعددی اشکاالت واجد اقتصادی، عدالت تعیین در نیز آن کنندهتبیین هایشاخص و فقر  -8

 انسان .نمود اشاره لیبرالی اقتصاد هایگزاره و اسالمی هایآموزه در فقر( ترمینولوژی) شناسیمفهوم و (اتیمولوژی) شناسیریشه

 هاشاخص فقیر،  انسان تعریف براساس لذا و گرفته قرار هاتفاوت این درصدد استراتژیك هدف یك عنوان به اقتصادی منظر از فقیر

 حداقل کننده بیان که بوده درآمدی فقر سنجش هایاز شاخص اینمونه مطلق، و نسبی فقر خط .شوندمی تدوین و طراحی

اسالمی،  هایگزاره منظر از .دهد پوشش را مسکن و پوشاك خوراك، جمله از انسان اولیه نیازهای باشد تادرآمد می از مشخصی

 وجود دارند نیز ...و برکت انفاق، قناعت، چون هم استراتژیکی هایمؤلفه ولی دارد، اهمیت فقر توضیح درآمد در میزان آنکه ضمن

 خاص نگاه لذا گیرند قرار توجه مورد اقتصادی عدالت تبیین در توانندمی که بوده اسالم منظر از اقتصادی انسان یك کافی شرط که

اقتصادی عدالت  هدف در نظام جمهوری اسالمی دو در .بود خواهد ناکارآمد و بعدی تك ناقص، نگاهی فقر، یمقوله به درآمدی

به دنبال متوازن کردن  عدالت اقتصادی باید ثانیاً و دارند آبرومندانه را جامعه حق یك زندگی متعارف و همه افراد اوالً اهمیت دارد:

  شد. با درآمدها ها وثروت
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 شاخصه های آن:و  عدالت سیاسی

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

لذا در  1گیرد.گیرد. و این جاست که حقوق شهروندی در معرض تهدید  قرار میحکومت این رابطه معموالً به نفع حکومت شکل می

عادالنله یلا و شلهروند توجله نملود و میلزان  ملدنی بحث وجوه عدالت در جامعه باید به اثرات مثبت و منفی رابطه بین دولت، نهاد

های سیاسلی، علدالت معیار و ارزیابی اقدامات و جریانهای آنها مورد بررسی قرارداد. ناعادالنه بودن این رابطه را با توجه به شاخصه

های سیاسی و زندگی سیاسی شلکل بگیلرد. بلر پایله هملین شلاخص اسلت کله ی عدالت است، که باید حرکتاست؛ یعنی بر پایه

دهلد کله آیلا ایلن زنلدگی به ما شاخص می که سیاسی خودمان را باید با آن ارزیابی کنیم. بنابراین عدالت استو زندگی ها فعالیت

-گیری زندگی سیاسی را مشخص میسیاسی ما زندگی درستی است یا خیر. به طور خالصه، عدالت در عین حال که هدف و جهت

شلود، عملدتاً رویکلرد دهد. عدالتی که در نظام سیاسی مطرح میمی کند، به ما برای ارزیابی نظام سیاسی و عملکردی آن، شاخص

 سیاسی دارد. 

ی زندگی سیاسی اسلت. مشلارکت و برابلری، گلزینش و امنیلت کنندهعدالت سیاسی اشاره به بعدی از عدالت دارد که تنظیم

ینجاست که بلین علدالت و سیاسلت، رابطله کننده فضای سیاسی عادالنه خواهد بود و اسیاسی، به عنوان حقوق افراد جامعه، تلمین

وظیفله خلود را در قبلال هلم در  شود. جهت برقراری عدالت، سه عامل حکومت، جامعه مدنی و شهروندان بایلد حقلوق وبرقرار می

-چوب قانون انجام دهند. مشارکت عمومی مردم در مدیریت کشور و نظارت عمومی آنان بر نهادهای حاکمیلت املری الزم ملیچار

انجامد، از سوی دیگلر فراینلد ها و تبدیل آن به گفتمان غالب میسو به واقعی شدن اولویتبرگیرنده آثاری است، از یك و در . باشد

که مردم نیز در ایلن فراینلد بله رشلد و  کند، و باألخره اینگردش تجربیات و احیاناً حل معضالت و عادالنه شدن فضا را تسهیل می

رسند و منجر به تقویت هر چه بیشتر جامعه مدنی و در نتیجله مشلارکت  فعلال اجتماعی میهای سیاسی مهارتها و ارتقاء آگاهی

-باشند، که انتقال خواسلتهاند و برآمده از حوزه عمومی میآنها می شود و از آنجا که جامعه مدنی حلقه واسط شهروندان و حکومت

، ص 1831، ترجمله: نلوذری، 8له به درون جامعه را برعهلده دارد )هابرملایحاصهای عموم را به صاحبان قدرت و انعکاس عملکرد 

شود و بله هملین خلاطر از حلق اعملال و از آنجایی که حکومت با هدف تامین منافع عمومی از سوی شهروندان تاسیس می (.225

شود.  لذا این سه عاملل در حدید میو قدرت آن با قانون و اخالق ت (133، ص 1832)میراحمدی،  باشدقدرت مشروع برخوردار می

توانند در تعامل با هم به نوعی یك توازن قوا در جهلت تحقلق علدالت و بلرآورده ایجاد عدالت، منجمله عدالت سیاسی به خوبی می

رت سلو و نظلارو تعدیل قلدرت از یلكتوان دید. از اینهای عدالت در محدوه این عوامل مینمودن حقوق هم عمل نمایند. وشاخص

 باشد.عدالتی میمردم از سوی دیگر راهکاری مناسب جهت جلوگیری از ظلم و بی

یابى به آن، برقلرارى نظلم در جامعله گیرد و داراى اهدافى است که الزمه دستشکل مى اش در تعامل با دیگرانانسان زندگى

عادالنه، نظمى است که بیشترین خرسندى را براى افراد آن اى نظم باشد. نظم دو صفت عادالنه یا غیرعادالنه دارد. در هر جامعهمى

دهنده این است که احتماالً در آن جامعله نظلم جامعه فراهم آورد، و در مقابل، اگر مردم جامعه از نظم موجود خرسند نباشند نشان

م ثلانوى و فرعلى. مفلاهیم کلیلدى اى وجود ندارد. درعلوم سیاسى دو دسته مفاهیم داریم: مفاهیم کلیدى و اصلى و مفلاهیعادالنه

اند. اگلر بتلوانیم بله علدالت آگلاهى بیلابیم، مفاهیم بنیادى و در عین حال اندك هستند، قدرت، عدالت و سعادت از مفاهیم کلیدى

شود. سلعادت بسیارى از مفاهیم ثانوى همچون امنیت، آزادى، رفاه، مشروعیت حکومت مطلوب استبداد و دیکتاتورى نیز روشن مى

علدالتى را در فلسفه سیاسى اسالم با عدالت گره خورده است. پاسخ ما به نظم عادالنه در گرو این نکته است که علت نابرابرى و بلى

                                                           
 111، ص13خمينی ،روح اهلل،صحيفه نور: ج  1

4 . Habermai 
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تواند به تنهایى زندگى کند و براى تداوم زندگى، باید داراى نظم باشد و در هلر نظملى ایلن نلابرابرى چه چیزى بدانیم؟ انسان نمى

شود و در هر قانونى یلك مى یکى دستوردهنده است ودیگرى فرمان بر. نظم، بدون مقررات و قانون ایجاد نمىوجود دارد، در هر نظ

دهد و مردم کند، حکومت دستور مىدهد و راننده اطاعت مىآید. پلیس دستور مىرشته دستورهاست، لذا بحث عدالت به وجود مى

دادن هستیم. نظم، فرادستى و فرودستى دارد، وحکومت موظف است نظلم را  کنند. ما مرتّب در حال اطاعت کردن و امراطاعت مى

 اند، برسند.برقرار کند تا افراد به اهدافى که براى خود تعریف کرده

و معیار و شاخص ارزیابی این حرکت از سوی دیگر، عدالت است؛ یعنلی  سوموتور محرك زندگی سیاسی و نظام سیاسی از یك

گیرد و هم معیار و شاخصلی اسلت های سیاسی و زندگی سیاسی شکل میی آن، حرکتت است که بر پایهی عزیمعدالت هم نقطه

رویم یا نه. بنابراین عدالت اسلت ها و زندگی سیاسی خودمان را با آن ارزیابی کنیم که آیا مسیر صحیح را میتوانیم فعالیتکه ما می

زندگی درستی است یا درست نیست. به طور خالصه، عدالت در عین حال که دهدکه آیا این زندگی سیاسی ما که به ما شاخص می

کند، به ما برای ارزیابی نظام سیاسی و عملکردی که نظام سیاسلی دارد، شلاخص گیری زندگی سیاسی را مشخص میهدف و جهت

 دهد.می

های ترین شاخصدرنظر گرفت. یکی از مهمتوان ریف، چند شاخص و چند مؤلفه برای عدالت میااز این زاویه با توجه به این تع

 مقصود ازگزینش برابر به عنوان یك مؤلفله، ایلن اسلت کله ملا در فرآینلد«. گزینش برابر»عدالت در نظام سیاسی، عبارت است از 

به شکلی  هاانتخاب مدیران و مسئوالن در نظام سیاسی، باید براساس یك نوع معیارهای برابری عمل کنیم. به عبارت دیگر، گزینش

هلا ودر ای از شلاخصها ما با مجموعلهها و معیارهایی مشترك صورت بگیرد. به این معنا نباشد که در بعضی ازعرصهبرابر با شاخص

های خودمان را انجام دهیم. این گزینش باید نسبت به همگان، به شلکل یکسلان های دیگرگزینشها با شاخصبعضی دیگر از عرصه

 د. و برابری صورت بگیر

ی مشارکت سیاسی همگان را فراهم کند. نظلامی عادالنله اسلت و است. نظام سیاسی باید زمینه« مشارکت برابر»شاخص دوم 

های سیاسی را برای تمام شلهروندانش فلراهم کنلد. ایلن گونله نباشلد کله بعضلی از ی مشارکتعدالت در آن نقش دارد که زمینه

مشارکت بیشتری داشته باشند و برخلی از ایلن حضلور و امکلان مشلارکت برخلوردار  شهروندان در زندگی سیاسی، امکان حضور و

است. به این معنا که نظام سیاسلی بتوانلد بلرای تملام شلهروندانش بله شلکل « امنیت برابر و یکسان»نباشند. شاخص سوم بحث 

شلخاص، از امنیلت برخوردارنلد املا برخلی دیگلر ها و ایکسان، امنیت را برقرارکند. باز اینجا اگر دیدیم که بعضی از طبقات یا گروه

   رساند.برخوردار نیستند، این با عدالت در زندگی سیاسی سازگار نیست و به عدالت آسیب می

 :.مشارکت سیاسی برابر1

گلردد. بله ایلن معنلا کله تملامی مشارکت سیاسی روندی است که در طی آن قدرت سیاسی میان افلراد جامعله توزیلع ملی 

درگیر شلدن فلرد »گردند. مایکل راش نیز مشارکت سیاسی را  مند میگیری، ارزیابی، انتخاب و انتقاد بهرهز حق تصمیمشهروندان ا

، 1855)راش، ترجمه: صلبوری،  داندمی« در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی

هلای هلای مشلارکت جویانله و فعالیلتشیوه قابل تحقق است که عبارتند از: فعالیلت. مشارکت سیاسی شهروندان به دو ( 188ص 

هلا در اشلکال تصلریح منلافع، اری است. ایلن فعالیلتگذپیرومنشانه. در بعد مشارکتی، شهروند درصدد اعمال نفوذ بر روند سیاست

ها ها و پیشنهادات خود به نفع سیاستن درخواستگیرد. که در جریان آنها شهروندان به بیااری صورت میگذتللیف منافع وسیاست

 پردازند.پرداخته و به اعمالی چون رأی دادن، حمایت سیاسی از رهبر یا گروه سیاسی و تقاضا و پیشنهاد می
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دم در هایی چون ارائه منابع، دریافت منابع، رفتار قانونمند و ارائه و دریافت منابع وجلود دارد کله ملردر بعد پیرومنشانه، شیوه

کنار برخورداری از مزایای تلمین اجتماعی و خدمات رفاهی دولت، به پرداخت مالیات، انجام خدمت نظام وظیفه، اطاعت از قوانین و 

 ورزنلدانجام برخوردهای بهنجار، سوگند وفاداری خوردن به حکومت، گوش دادن به سلخنرانی رهبلران سیاسلی و ... مبلادرت ملی

توان . حق انتخاب کردن، انتقاد و نظارت مردم و پاسخگویی مسئوالن و آزادی احزاب را می(48، ص 1855)آلموند، ترجمه: طیب، 

-ها و احزاب تحقق ملیهای مختلف از جمله شرکت در تشکلدر این مبحث مطرح نمود. در واقع، حق انتخاب کردن مردم از روش

ا بتوانند فرد دلخواه خود را بر منصلب قلدرت بنشلانند. الزمله مشلارکت باشد. تهایشان میروی از خواستهیابد، که به منظور دنباله

گیرد. آزادی سیاسی حقلی اسلت کله سیاسی فعال، وجود آزادی سیاسی است، چرا که در فقدان آزادی، نظارت و انتقاد صورت نمی

 تمام شهروندان، بایستی به طور  برابر از آن برخوردار باشند.

باشد، به این معنا که هم در بحث آزادی باید بله علدالت توجله ی متقابل بین آنها امری مهم میطهتعامل آزادی و عدالت و راب

، در فرهنگ اسلالمی آزادی بایلد در چلارچوب (855، ص 1832)میراحمدی،  کرد و هم در بحث عدالت باید به آزادی توجه داشت

-کننلده، این آزادی پذیرفتنی نیست. بنابراین عدالت نقش تعیینعدالت قرار بگیرد؛ یعنی اگر آزادی برخالف معیارهای عدالت باشد

توانیم بگوییم، اگلر آزادی نباشلد، علدالت کنیم، میی این دو نگاه میای در آزادی و مصادیق و قلمرو آزادی دارد. وقتی ما به رابطه

ی آزاد اسلت، ی یك جامعههایی که الزمهویژگیها و شرایط آزادی و پذیر است که شاخصکند. عدالت زمانی امکانتحقق پیدا نمی

 توان از عدالت صحبت کرد. شکل بگیرد. در چنین جامعه آزادی می

هلا و للوازم آزادی برابلر بایلد دهد: نخست، قانون در جهت برآورده ساختن خواستهراولز دو رویه جهت عدالت سیاسی ارائه می

-تر به یلك نظلام  قلانونهای عادالنه ممکن محتملدی شود که نسبت به همه سامانهبنعادالنه باشد. دوم، اینکه به نحوی چارچوب

    (.828، ص 1853نه و کارآمد منجر شود )راولز، ترجمه: سروریان و بحرانی، گذاری عادال

 :.گزینش سیاسی برابر2

آورند یا در نقلش صلاحب می گزینش سیاسی فرایندی است که به وسیله آن افراد، مقامات رسمی را در نظام سیاسی به دست

داران دیگر مانند اعضلای قلو  شوند، اما در بعضی موارد در نقش منصبمنصبان رسمی، اساساً در مقامات سیاسی و اداری ظاهر می

 .(122ص  ،1853)راش،  کنندقضائیه، پلیس و ارتش خدمت می

این است که معیارهای گلزینش افلراد مبتنلی بلر چله  یند گزینش سیاسی اهمیت داردفرآ عدالت اجتماعی، آنچه در منظر از

 گیلرد یلا بلرملی ملورد نظلر قلرار توان واقعی فرد و استعداد درگزینش افراد خصوصیات اکتسابی و آیا هایی است؟ویژگی معیارها و

عادالنله  در دیگلر کننلدهه عدالت نزدیکتر است، عاملل تعیلینو ب ترروشن است که شیوه اول مناسب های انتسابی، موروثی؟ویژگی

به عبارتی افلراد  شخصی است یا سازمانی؟ دست گرفتن مناصب، انتخاب افراد برای در سیستم گزینش افراد است آیا بودن گزینش،

-گماشته ملی افراد سازمان به کار سوی چند تن از از امر، بدو یابند یا اینکه درندن مراحل خاص به یك مقام دست میگذرا پس از

 از گلردد، تلرچله فرآینلد انتخلاب افلراد غیرشخصلی هر اما شود،دو شیوه استفاده می هر های حکومتی ازسیستم الً درمعمو شوند.

 ترجامعه نزدیك ساالری درشایسته به استقرار گردد وکاسته می انتخاب او های فرد درتوانایی دخالت عوامل نامربوط به استعدادها و

 شویم.می

واقع، حق انتخاب شلدن  های سیاسی است که دریابی به موقعیتدست شهروندان در برابر، حق برابر از گزینش سیاسی منظور

 سلطح مشلارکت نیلز روایلن ؛ ازشلودملی مرحله انتخاب کردن آغلاز پس از نامیم. انتخاب شدن، نیازمند بیشترین تعهد است ومی

-. مشارکت و تالش بلرای دسلت(1832)میراحمدی،  همراه استشماری های بییتمحدود با موانع و آن محدود است و همواره در
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 تمایلل افلرادی بلرای مشلارکت در البته جدای از افراد وجود دارد؛ سطح محدودی از طریق انتخاب در یابی به یك مقام سیاسی از

 از کنلد،نظام سیاسی وضلع ملی اداری در شرایطی را برای پذیرش یك مقام سیاسی و ها ومحدودیت قانون، سطوح باالیی سیاست،

 وگردند سایرین حذف می مدیریت و... و تدبیر ،عدالت فقاهت، منصب رهبری که با قیود شونده درانتخاب قبیل قیودی که برای فرد

دایره حلق انتخلاب شلدن  از یعنی زنان را اعضای جامعه، نیز عامل جنسیت که نیمی از مقامات عمومی وضع شده و مناصب و سایر

 .(351)جمشیدی، ؟؟؟، ص  کندارج میخ

 .امنیت سیاسی: 3

محفلوظ و محتلرم  )حقوق سیاسی اجتملاعی شلهروندان( حقوق شهروندی که درآن،وضعیتی  یعنی استقرار امنیت اجتماعی،

 اجتملاعی،امنیلت  ی علدالت وجامعله اسلت. رابطله ترین بستر پیدایش تعادل درمناسب های اصلی اجرای عدالت وزمینه از باشد،

 تلوازن بخشلی، گرایلی وتوازن بخشلی اسلت و علدل گرایی وی عدلزمینه یعنی امنیت اجتماعی، دوسویه است؛ ای متقابل ورابطه

 برخلورداری یکسلان آنهلا از پیشرفت همه افراد جامعه و های برابر برای ارتقا وفراهم گشتن شرایط و زمینه زمینه امنیت اجتماعی.

 ای،ها برای فراهم نملودن چنلین زمینلهترین راهکلیدی جامعه است و یکی از عوامل مهم تلمین برابری در از های اجتماعی،فرصت

 شلوندمی برخوردار مساعد فرصت مناسب و از برابر وره طهمگان ب ایجاد امنیت پایدار و گسترده، با باشد.جامعه می تلمین امنیت در

یکی از دالیل این است کله انجلام هلیا کلاری بلدون وجلود امنیلت  اقتصادی بپردازند، تا به انجام بهترکارهای سیاسی، فرهنگی و

فالسلفه بلزرس سیاسلی عاملل  جهت نیسلت کله بسلیاری ازبی نه آزادی. یابد ونبود امنیت نه عدالت تحقق می در ،نیست متصور

ایمنی است که به مفهلوم اطمینلان و آراملش در  امن، ایمان و لغت از امنیت در ریشه» اند.تلمین امنیت دانسته تشکیل حکومت را

امنیلت دارای دو بعلد ذهنلی و عینلی اسلت. بله  .(838، ص 185۰آبادی، )دری نجف «برابر خوف و ترس و نگرانی و ناآرامی است

 ی سیاسلی،بنابراین برابر گیرد.دربرمی روانی را هم آرامش روحی و آرامش فیزیکی است و عبارت دیگر امنیت هم شامل اطمینان و

 روانی مصونیت داشته باشند. روحی و جانب کلیه تهدیدات فیزیکی و جامعه از که افراد، خواهد بود اقتصادی زمانی برقرار فرهنگی و

بله جلای آن  دسلت داده اسلت و از امنیت اهمیت درجه اوللی خلود را از این بعد با وجود همه اهمیتی که امنیت نظامی داراست،

   .(53، ص 185۰)امیدوار،  صادی باالترین درجه اهمیت را دارا هستندامنیت فرهنگی و اقت

ل جانلب دوللت اطمینلان حاصل شلان ازااجتماعی عمومی و امنیت شخصی، مراد از امنیت سیاسی، افراد جامعه هنگامی که از

طرفلی اجرای قوانین، بی قضاوت ومراحل مختلف قانونگذاری،  وظیفه دولت این است که در اند.کنند، به امنیت سیاسی دست یافته

یلا اداری دوللت علیله  اقدام سیاسلی طرفی اطمینان حاصل کنند.این بی از وشهروندان نیز را نسبت به شهروندان حفظ نماید خود

 )بلاری، ترین تهدیدات دولت نسبت بله افلراد اسلتمهم سوی آن از منزلت افراد از ها، خشونت دولتی و سلب حیثیت وافراد وگروه

 همله بله فراگیلر شلدن امنیلت سیاسلی در این میان آنچه بیش از سازد. درکه به امنیت سیاسی خدشه وارد می. (51، ص 1853

اقتدار سیاسی دولت است که  کند،نسبت به اقدامات دولت خوشبین می همه اینکه افراد جامعه را از ترمهم نماید وجامعه کمك می

-فرصلت ها وآزادی از موثر سایه آنها شهروندان بتوانند به طور معیارهایی است که در باشد.نظام میبرآمده از مشروعیت باالی خود 

هلدف ایجلاد  به مخالفت با قانون با افراد صورت نقض این شرایط، در وند شو مندده برای وصول به اهداف خویش بهرههای پدید آم

وضلع  نظلر سایه برابری در مقابل قانون اسلت؛ از یت سیاسی برای همگان درتوان گفت امنخیزند به تعبیری میرمیب تغییر در آن،

اطمینلان  اطمینان شهروندان به احقاق حقوقشلان ازسلوی دوللت اسلت. امنیت سیاسی، مراد از لحاظ اجرای قانون، چه از قانون و

 شهروندان از دو طریق محقق می شود:

 . برابری درمقابل قانون1
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 اجرای قانون. قضاوت و . برابری در8 

 امتیازهای ذاتی و اکتسلابی خلود ها وموقعیت از نظرصرفافراد  جامعه، ست که درا زمانی اجرای آن، مقابل قانون و برابری در

طبقله  ،گلروه زبان و عقاید سیاسی، مذهب، قوم ، براساس رنگ پوست، وباشند  برابری نسبت به قانون برخوردار جایگاه یکسان و در

بیستم قلانون  اصل نوزدهم و توجه نشود که این مطلب در امتیازات مذکور ها وبه موقعیت به هنگام اعمال قانون نیز، و بندی نشوند

همله حقلوق  از و دارنلد حمایلت قلانون قلرار مرد، یکسان در زن و اعم از همه افراد، اساسی جمهوری اسالمی ایران ذکرشده است.

   .(83، ص1835)منصوری،  رعایت موازین اسالم برخوردارند گی بافرهن انسانی، سیاسی، اقتصادی اجتماعی و

 

 عدالت دراندیشه بزرگان انقالب اسالمی 

  «:ره»امام خمینی

داند که همواره انسان را به مالزملت تقلوا، تلرك داری میامام )ره( با نگاهی فقهی واخالقی به عدالت آن را صفت نفسانی ریشه

از عدالت در حوزه اخالق آن را حد وسط بین افراط و تفریط وآن از امهات فضایل دارد و در تعریف دیگر محرمات و فعل واجب وامی

شلود؛ ملی هایی نظیر سیاست، فرهنگ، حقوق را نیز شاملعدالت اجتماعی مورد نظر ایشان جنبه عام داشته و حوزه 1اخالقیه است.

اقتصاد و معیشت جامعه است. امام در  ماعی در تفکر امام )ره(، مربوط به حوزهترین کارکرد مفهوم عدالت اجتترین و اساسیاما مهم

اشلان را علدول بیانی صریح تخطی از سیاست حمایت از محرومان و عدم رفع محرومیت از آنان و کوتاهی در تلمین نیازهای اساسی

 8ردم دانسته است.و آن راخواست خدا و خواست م 8نماید.از اصل عدالت مورد نظر اسالم عنوان می

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

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

 ل عدالت به معنای انصاف.

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

 های مردم را دربردارد. ای که محرومیت تودهاجتماعی به معنای برهم زدن سیستم ناعادالنهل عدالت 

 2های فاحش طبقاتی .ل عدالت اجتماعی به معنای توازن وکاهش فاصله

 هلای بهلم پیوسلتههلا و دالای از نشلانهگفتمان سیاسی امام خمینی )ره( به مثابه یك منظومه معنایی، در برگیرنده مجموعه

اسالم فطلری "دهد. حاصل این سه دال نیز تشکیل می "فطرت انسان"و  "اسالم ناب"، "عدل کلی"های مرکزی آن را است که دال

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

                                                           
 41ص41صحيفه جروح اهلل،خمينی، 1

 33، ص 41همان، ج  4

 414و111،ص9همان،ج 9
 414و  111، ص9، جهمان4
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بودن آن است؛ بدین ترین مفهوم عدالت در نزد امام خمینی )قدس سره(، با توجه به نظریه اعتدال در اسالم، حد وسط مهم

توان گفت از منظر امام . می1مفهوم که در سیر تکامل انسان در مسیر سعادت و سلوك الی اهلل، عدالت، راه صراط مستقیم است

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

 (8۰5یشه سیاسی امام خمینی: است )جمشیدی، اند

 

 

 

 

 

 

               

 (183۰مآخذ: )جمشیدی و درودی،                  

 

 :مقام معظم رهبری

ها دارای اصول ثابت و متغیری است، منظور از اصول ثابت در انقالب اسالمی اصولی است انقالب اسالمی همچون سایر انقالب 

شلود کله بلر استوارگردیده است و تخطی از آن جایز نیست، اصول متغیر هلم بله اصلولی اطلالق ملیکه بنیاد حرکت انقالب برآن 

دهلد. در های مناسب به اقتضای شرایط و تحوالت را به یك مسئول ملیها و روشخصوصیت اجتهادی، امکان گزینش نسبت به راه

خدمت به مردم، دفاع از مظلوم، مبارزه با ظلم و فساد در زملره انقالب اسالمی اصولی چون عدالت، استقالل، آزادی، مردم ساالری و 

باشدکه مظهر همه اینها قانون اساسی است. گفتمان عدالت، یلك گفتملان اساسلی اسلت، همله چیلز اصول تغییرناپذیر و ثابت می

ای که هر جریانی و هر ه گونهگیر کنید، بماست، منهای آن جمهوری اسالمی هیا حرفی برای گفتن ندارد. این گفتمان را باید همه

شخصی و هر جناحی سرکار  بیاید، خودش را ناگزیر ببیند که تسلیم این گفتمان شود، یعنی برای عدالت تالش کند و مجبور شلود 

 8پرچم عدالت را بر دست بگیرد، این را شما باید در دست بگیرید و حفظ کنید.

نام نهاده است، نه به این خاطر که این آرمان در حال فراموش شدن اسلت،  ایشان دهه چهارم انقالب را دهه عدالت و پیشرفت

گذاری زنده و پویا شود؛ بلکه جهت فراهم آمدن زمینه برای کار بیشتر و همگانی کردن مساله عدالت در کنار پیشلرفت که با این نام

 )همان(. باشدو توسعه می

                                                           
 138امام خمینی، شرح حدیث جنود عقل و جهل، .  1
 .1/1/1914كارگزاران، مورخ بيانات رهبر انقالب اسالمی در دیدار با  4
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هلای آن را بله شلرطمفهوم این واژه را این چنین بیان نموده و پیش 1سلمرهبری با قبول اختالف نظر در معانی عدالت، قدر م

 8اند:صورت زیر ذکر کرده

 : شهیدمطهری

شود. منظور از حقوق طبیعلی حقلوقی اسلت کله عدالت در اندیشه استاد مطهری با رجوع به مفهوم حقوق طبیعی تعریف می

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

 سازد.که جمع آنها حقوق طبیعی انسان را می

 بندی نموده است.وی مباحث عدالت را در چهارسطح دسته

اسلباب علدالت اجتملاعی )قلانون خلوب، اجلرای  -8اقسام عدالت )روحی، جسمی، مزاجی، اجتماعی(   -8تعریف عدالت  - 1

 آثار عدالت )تعادل فکری، اخالقی، عملی، و آسایش روحی(.  -2مجریان 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 لحاظ 

 (.35، ص 1853اند )مطهری، شده است را ذکر نموده

رعایت تناسب در این معنا، همان عدالت  .دارد وجود و ناهماهنگی تناسبیبی یمعنا، کلمه این مقابلبودن؛ در  موزون -1

 است )اندام وارگی(.

ها، رعایت مساوات در شرایط مساوی و یکسان )تساوی تبعیض: رعایت مساوات در استحقاق هرگونه و نفی تساوی -8

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

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

 .نیست منطقی و معقول معنا که این عدل است، درحالی هم بالسویه منع است، پس عدل بالسویه اگر اعطای :گفت توانمی

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

 .شد خواهد

تجاوز  مورد شود و یا پایمال کسی معنا، اگر حقوق این به توجه حق؛ با صاحب به حق کردن افراد و عطا حقوق رعایت  -8

افراد  یو همه شده قانونگذار تعریف توسط که است «اجتماعی عدالت»معنای  همان تعریف این .شودمی محقق «ظلم»قرار بگیرد، 

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

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

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

 .دهد ارائه نبایدها

                                                           
گيري بيان گردیده این قدر مسلم به شكل نتيجه. كه 43/9/1911بيانات رهبر انقالب اسالمی در دیدار با مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوري اسالمی، مورخ .   1

 ت.اس

 .43/9/1911بيانات رهبر انقالب اسالمی در دیدار با مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوري اسالمی، مورخ  4
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 کمال یا امکان وجود آنچه به و رحمت از افاضه نکردن و امتناع وجود خداوند در افاضه ها از سویاستحقاق رعایت -2

 معنی همین به مستقیم مطابق است، زیرا که عدل و جسمیه و نفسیه باشد و طبیعیهبه معنای عدالت تکوینی می .دارد وجودی

 (. 35، ص 1853است )مطهری، 

 :شهید بهشتی

(. وی 188، ص 1855پلور، اصول عدالت خواهی در قانون اساسی جمهوری اسالمی به همت شهید بهشتی تدوین گردید )رفیع

ناپلذیر جامعله ملاهوی و جلدایی هایداند و تامین عدالت اجتماعی و اقتصادی را از ویژگیجامعه اسالمی را جامعه قسط و عدل می

داند. نکته مهم درمبحث عدالت از نظر دکتر بهشلتی تاکیلد وی بلر کند و اسالم منهای عدالت را اسالم قالبی میاسالمی معرفی می

مهلم  دانلد. وی جهلت ایلنباشد. وی عدالت اخالقی را زیربنای جامعه عادالنه اسالمی و غایات ابعاد عدالت را میعدالت اخالقی می

  داند. ها را مهم دانسته و اعمال رابطه و رفاقت به جای ضابطه را مانع برپایی عدالت میحاکمیت ضابطه

 گیری:نتیجه

 قلراردادن هلر»فی موضلعه  تعاریف وضع الشیء .است تعاریف دانشوران اسالمی عدالت ویژگی ماهوی نظم حاکم برکائنات در

تلامین  روی و رعایت ملکلات متوسلط،میانه اعتدال گرایی، ،«دادن حق هرکس به او» حقهاعطاءکل ذی حق  ،«چیز در جایگاه خود

برای تحقق عدل در جامعه وجود دادگستر و بلرای تحقلق نبلوت یلا  جامعه و... تقسیم مساوی خیرات مشترك در مصلحت عمومی،

  .آیدیعدل به وجود م شریعت عدل را در جامعه از طریق ایجاد یك نظام سیاسی مبتنی بر

های شناور نیز جمهوریت، های و دالتوان دال مرکزی را اسالم ناب دانست. نشانهبندی گفتمان امام خمینی )ره(، میمفصل در

باشد. همچنین مقام معظلم های دیگر میمردم، مستضعفان، قانونگرایی، صدورانقالب، استقالل، آزادی، تلمین عدالت اجتماعی و دال

کلار و مهلار متجلاوزان بله ثلروت مللی، های برابر، تشویق درست ها، دادن فرصتیی عدالت را کم کردن فاصلههارهبری قدر مسلم

ها، اظهار نظرها، مناطق دور دست کشور و مناطق فقیر را مثل مرکز ها، قضاوتعزل و نصب -عدالت را در بدنه حاکمیتی رایج کردن

هلا و ملورد مه رساندن، همه را صاحب و مالك این منابع دانسلتن، را از قلدر مسللمکشور زیر نظر آوردن، منابع مالی کشور را به ه

های عدالت است که باید انجام بگیرد. بنابراین، عدالت یك اصل است و نیازمند قاطعیت. بر طبق دیدگاه شهید مطهری عدالت اتفاق

است از ایجاد شرایط برای همه به طور یکسان و رفلع های متساوی، عدالت اجتماعی عبارت یعنی رعایت تساوی در زمینه استحقاق

ترین رکلن مهمدر نهایت، شهید بهشتی  .ها استموانع برای همه به طور یکسان عدالت اجتماعی از لحاظ اجرا و عمل وظیفه دولت

صاف در تعامل با دیگران اسلت و داند: پیش نیاز برخورد عادالنه، رعایت انعدالت اخالقی را برخورد از روی انصاف با افراد و عقاید می

مدار بودن درکلیه ارتباطات اجتماعی و دشمنی نورزیدن با حق، حتی اگر به ضرر انسان باشد، جملگی از مصادیق رعایت انصاف حق

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

 

 منابع و ماخذ:

 .۰-18بن منظور، لسان العرب، جلد ا

 . 31اخوان کاظمی، بهرام، عدالت در نظام سیاسی اسالم، تهران، اندیشه معاصر، سال 
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آلموند، گابریل، چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، 

 .۰8، ص 1855

 .1853هراس، ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، مطالعات راهبردی، ها، باری بوزان، مردم، دولت

 8۰- 83،ص 1838باری، بریان، فلسفه سیاسی، ترجمه مرتضی اسعدی، تهران، نشر نو، سال 

 .5۰ ، ص1838بختیاری، صادق، تحلیلی از توزیع درآمد با استفاده از روش پارامتریك، تهران: وزارت امور اقتصادی و دارایی، 

 .8/1833/ 8۰بیانات رهبر انقالب اسالمی در دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی، مورخ

 225، ص1831ترجمه نوذری، حسینعلی، یورگن هابرمای،تهران، نشر چشمه، سال

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

1853. 

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