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چكيده
عدالت از شؤون و مقومات وجود و محور زندگانی انسان است که بدون آن آدمیان معنای زندگی را در نمی یابندد و جامعده نید
ج با قیام به قسط و گسترش آن قوام نمی یابد .بعالوه عدالت و قسط ،عدالتخواهی و قسططلبی شأنی از شؤون فطری انسدان
است که بدون آن انسانیت انسان معنا نمییابد و آدمی که دارای عقل سلیم است بدا جببدهای خدا بده سدوی عددد و داد در
حرکت است .عدد و داد نه تنها عامل رشد ،توسعه ،رفاه و امنیت در جامعه که عامل وحددت و یکپدارگیی جامعده نید هسدت.
عدالت و داد در وجود انسان «استقامت» و «اعتداد» میآفریند و در جامعه بشری نید «اسدتقامت»« ،اعتدداد»« ،اسدتحقا »،
«فضیلت» و «استقالد» را به بار میآورد.
در بررسی دیدگاه امام خمینی در مورد مفهوم عدالت اجتماعی ابتدا واژه عدالت و قسدط از لحدا تداری ی در اندیشده اسدالمی
بررسی شده است .سپس در ادامه مقاله به بحث در مورد معانی و موضوعات عدالت از دیدگاه امام (ره) پرداختده شدده ،و نهایتدا
برخی از راهکارهای اساسی که ایشان برای عملی شددن عددالت اجتمداعی در نظدر دارد از ببده بی مکتوبدات و فرمایشاتشدان
استنتاج و است راج گردیده است.
كليد واژه ها :عدالت؛ عدالت اجتماعی؛ اندیشه سیاسی؛ انقالب اسالمی؛ امام خمینی
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مقدمه

«عدالت» از جمله مفاهیم بنیادی در عرصه نظريه های سیاسی است که از روزگاران نخستین دغدغه خاطر انسان بوده و
ذهن انديشمندان بسیاری را به خود مشغول داشته است .فالسفه بزرگی چون افالطون و ارسطو در دوره کالسیک غرب
و فیلسوفانی چون فارابی در دوره اسالمی و برخی از نظريه پردازان سیاسی معاصر همگی اين مسأله را در کانون توجه
خود قرار داده اند .در انديشه اسالمی نیز عدالت و عدالت اجتماعی جايگاه مهمی يافته است و به ويژه در انديشه شیعی
«عدل» يکی از اصول اعتقادی شیعیان است که عالوه بر عرصه خداشناسی و صفات الهی بازتاب های مهمی در عرصه
سیاسی و اجتماعی دارد(اخوان کاظمی.)11 :1831 ،
انديشمندان اسالمی بنا برنوع نگرش خود به منابع اسالم  ،تعاريف و ديدگاههای مختلفی پیرامون عدالت بیان داشته اند.
مسئله اصلی اين پژوهش و تحقیق اين است که امام خمینی(ره) به عنوان يک متفکر و انديشمند بزرگ اسالمی که دارای
ويژگیهای منحصربفرد وکم نظیری در میان متفکران اسالمی از نظر جامعیت نسبی ديدگاه ايشان به مقررات اسالم و نیز
واقع نگری در تفکر و انديشه هستند  ،چه ديدگاهی در پیرامو ن مسئله عدالت و عدالت اجتماعی مطرح نموده اند؟
«عدالت» جزء مهم ترين مباحث اديان الهی و دانشوران سیاسی بوده است و می توان «اجرای عدالت» را بزرگترين هدف
تشکیل حکومت اسالمی دانست .بعثت پیامبران و تشريع اديان نیز برای به سعادت رساندن انسان ها با اجرای قسط و عدل
در زندگی آنان بوده است( .همان  )11 :خداوند متعال در اهمیت عدالت می فرمايد:
« لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ و أنزَلنا مَعَهُمُ

الکِتابَ وَ المیزانَ لِیَقُومَ الّناسُ بِالقِسطِ»}1{.

«به تحقیق ،فرستادگان خود را با داليل روشن فرستاديم و کتاب و میزان به همراه آنها فرود آورديم تا مردم برای قسط و
عدل قیام کنند» .بنابراين قرآن فلسفه بعثت انبیاء را استقرار عدالت و گسترش آن دانسته و عدالت را از صفات الهی و
بارزترين ويژگی آفرينش و نیکوترين خصلت انسان معرفی کرده است .2اساس حکمیت ،حکم و حکومت در قرآن،
ايجاد قسط و عدل در جامعه است .از سوی ديگر ،فراوانی آيات درباره عدل و کلمات مترادف و متضاد آن ،بیانگر
اهمیت جايگاه اين مفهوم در قرآن است.
تاريخ بشر ،شاهد انقالبها و دگرگونیها در شیوه حکومتهاست .گاه پیامبران و وارثان برحقشان با انگیزه گسترش قسط و
عدل و هدايت مردم و گاه انديشمندان با بیداری فطرتشان به هدايت کشتی انقالب و اداره جامعه پرداخته اند .انقالب
اسالمی ايران که با محتوای ايدئولوژيک پايه ريزی شد و به دوام خود ادامه داد؛ مرهون شخصیت پیامبرگونه امام
خمینی(ره) است که چو ن مقتدای خود ،از پی رهايی خلق ،نهضتی عظیم را پايه ريزی کرد و در میان امواج مختلف توطئه
و دسیسۀ دشمنان ،آن را به سرانجام رساند و در وصايای پايانی خويش بر ضرورت حفظ و تداوم آن ،تأکید نمود.
امام خمینی(ره) به عنوان انديشمندی دينی و زمان شناس ،با دريافتی جامع از دين و با نگاهی عقالنی -عرفانی نسبت به دين
و سیاست و با درکی تاريخی از نیازها و تحوالت جامعه و الزامات آن ،به احیای نگرش اسالم در تمام ابعاد حیات انسانی
پرداخت .او توانست عالوه بر ارائه نگرشی کلی و همه جانبه از اسالم ناب محمدی(ص) به تعبیر خودش ،کنش اجتماعی و
سیاسی مبتنی بر آن را نیز دنبال نمايد .به معنايی امام تجسم انديشه وعمل دينی بود در قالبی همسونگر( .جمشیدی:1831 ،
 ) 222بر همین مبنا می توان او را متفکری جامع االطراف دانست که دين را با نگرشی عقالنی و اصولی مورد توجه قرار
داده است.
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امام اسالم ناب محمدی(ص) را به مثابه الگويی برتر ئ مکتبی جامع مطرح ساخت که بنیان خود را بر توحید استوار ساخته
است .توحیدی که عادالنه و عین عدالت است و هر چه از آن نشأت می گیرد نیز عادالنه است .اين است که در بیان طرز
نگرش خود و اهداف مورد نظرش در باب انقالب اسالمی و نظام حاصل از آن وقتی از او سوال شد که شما می خواهید
چه نوع رژيمی را جانشین رژيم شاه کنید ،در جواب فرمودند:
رژيمی که به جای رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست رژيم عادالنه ای است که شبیه آن رژيم در دموکراسی غرب
نیست(صحیفه امام ،ج.)18 :8
در اين پژوهش سعی شده است ديدگاه امام خمینی(ره) در خصوص مسئله عدالت و عدالت اجتماعی در منظومه فک ِر
سیاسی و دينی ايشان ،مورد توجه و بررسی قرار گیرد ،تا بدين طريق هر چند گامی کوچک در تبیین انديشه های اين
فقیه و مجتهد دورانديش به عنوان رهبر دينی و پايه گذار انقالب اسالمی در خصوص مسأله مهم عدالت اجتماعی برداشته
شود.
مفاهيم و نظریه های عدالت در اسالم:
عدالت در قرآن كریم:

عدل و قسط در قرآن کريم جايگاهی بس واال را به خود اختصاص داده است .در اين کتاب آسمانی عدالت به مثابه
اصلی اساسی و بنیادی تلقی می گردد که خلقت هستی بر پايه آن صورت گرفته است و تدابیر امور عالم بر اساس آن
تحقق می يابد و کتب آسمانی و بیان شرع بر مبنای آن و در جهت تحقق آن است(جمشیدی .)112 :1831 ،ازمنظر قرآن
عدالت هم اصل و مبدأ هستی ا ست ،بدين معنا که هستی بر اساس آن و مطابق آن به وجود آمده است« :وَ تَمَّت کَلِمُۀَ رَبِّکَ

صِدقاً وَ عَدالً ال مُبَدِّلَ لِکَلِماتِهِ»{ « }8وکالم پروردگار تو با صدق و عدل به انجام رسید هیچکس نمی تواند کالمات او را
دگرگون سازد( ».مکارم شیرازی ،1833 ،ج  )214 :5و هم واالترين هدف جهان و آدمیان و شرايع و اديان برای رسیدن به
عدالت و تحقق آن در جامعه و نفس انسانی است«:لِیَقُومَ الناسُ بِالقِسطِ»{.}2

بر همین مبنا ،در نگاه قرآن ،عدالت ذاتاً و فی نفسه دارای ارزش است وبه عبارت ديگر ،ارزش ذاتی دارد و سالمت و
امنیت همه ا مور وابسته به آن است و به همین جهت است که خداوند به تمامی انسانها ،بويژه اهل ايمان ،مؤکداً دستور می
دهد که برپا دارنده عدالت و قسط باشند«.قُل اَمَرَ رَبّی بِالقِسطِ»{ ،}5يعنی اينکه «بگو پروردگارم به عدالت فرمان داده است»
(مکارم شیرازی،همان ،ج.)122 :3
در ن گاه قرآن و انديشه قرآنی عدالت صرفاً مفهومی انتزاعی نیست بلکه مفهومی حقیقی است که ريشه در وجود و فطرت
انسانی دارد .بنابرين ،امری است واقعی و نه اعتباری( .جمشیدی ،همان )115 :خداوند در قرآن قیام برای عدالت و تحقق
آن را در تمام ابعاد زندگی انسان به صورت پیوسته ،مستمر و مدام مورد تأکید قرار داده است«:اِنَّ اللّهَ يَامُرُ بِالعَدلِ واالِحسانِ

و إيتاء ذی القربی»{ }3يعنی اينکه «خداوند فرمان به عدل و احسان و بخشش به نزديکان می دهد( ».مکارم شیرازی ،همان،
ج  )833 :11و از صفات او اين است که محب المقسطین است« :اِنَّ اللّهَ يُحِبُ

المُقسِطین»{}7

يعنی «همانا خدا عادالن را

دوست دارد»(همان ،ج .)831 :2
قرآن خود کتاب عدالت و قسط است؛ يعنی از سويی مبتنی بر عدل است ،و از سوی ديگر کتابی برای تحقق عدالت و
قسط در جامعه بشری است .به طور کلی عدالت ظاهر و باطن قرآن است .به تعبیر امام خمینی(ره):
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« يک بعدش اين است که ظلم را از بین بشر بردارد و عدالت اجتماعی را در بشر ايجاد کند ،ما اگر کوشش کنیم
و آنهايی که تابع قرآن خودشان را می دانند ،و مسلمین جهان اگر کوشش کنند تا اينکه اين بعد از قرآن را که
بُعد اجرای عدالت اسالمی است در جهان پخش کنند ،آن وقت يک دنیايی که صورت ظاهر قرآن می شود»
(صحیفه امام ،ج.)282 :17
از میان معانی و مفاهیم کلی عدل ،در آيات قرآن چهار معنا بیشتر مدنظر است که عبارتند از:
 -1عدل به مثابه رفتار ،فعل يا کنش فردی و اجتماعی که بدان امر می شود.
 -2عدل به مثابه مبنا و اساس امور ديگر.
 -8عدل به مثابه ملکه ،خصلت و صفت افراد و گروهها.
 -2عدل وجودی يا عدل به معنای وجود شناسی و فلسفی که بنیان و اساس خلقت و آفرينش وجود و انسان را
تشکیل می دهد.
از میان اين معانی استنباط می شود که عدل از ديدگاه قرآن نه تنها معنای وجود شناسی و فلسفی دارد ،بلکه فعل يا کنش
يا رفتاری است که قابلیت تحقق در فرد و جامعه ،را نیز داراست .بر همین اساس  ،می تواند خصلت و ملکه فرد يا جامعه
نیز باشد و مهمتر اينکه ،مبنا و اساس امور فردی و اجتماعی چون؛ اصالح ،حکومت ،داوری و شهادت است(جمشیدی،
همان.)112 :
بررسی آيات قسط نیز ما را به به پنج معنای اصلی ازاين واژه می رساند که عبارتند از:
 -1قسط به مثابه پايه و اساس وجود که مظهر الوهیت پروردگار است يعنی قیومیت ذاتی او در قیام به قسط آشکار
است .پس قسط اساس آفرينش و نشانه حی و قیوم بودن پروردگار است.
 -2قسط به مثابه پايه و اساس اجتماع و امور آن.
 -8قسط به مثابه کنش يا فعلی که قابلیت تحقق و عینیت يافتن را داراست ،لذا بدان امر می شود و مردم برای آن قیام
و انقالب می کنند و از اصول پیامبران و از هدفها و وظايف مهم آنان است .در اينجا همچنین با توجه به معنای لغوی
قسط می توان گفت قسط سهم و نصیبی است که ه ر کسی در دايره وجودی خويش در درون جامعه دارد .پس شايد
بتوان گفت که جامعه مقسط ،جامعه ای است که هر کسی در آن به سهم و بهره حقیقی خود از هر جهت برسد.
 -2قسط به مثابه يک صفت که هم به فرد تعلق می يابد ،هم به امور جامعه.
 -5قسط به مثابه غايت و هدف اساس آفرينش عالم ،ارسال رسوالن و بیان شرايع(همان.)113-114 :
با اينکه دو واژه قسط و عدل را جداگانه مورد بررسی قرار داديم اما اين دو واژه گاه به هم از نظر مفهومی خیلی
نزديک هستند و شايد نتوان بین آنها تفاوت قائل شد .برای نمونه امام خمینی (ره) می نويسد:
«القسط ،به کسر قاف؛ به معنی عدل [است و قرار گرفتن آن بعد از عدل] پس عطف تفسیری است» (امام خمینی،
.)557 :1873
جدا ازديدگاه انديشمندان دينی در خصوص معانی عدل و قسط و روابط بین اين دو واژه ،قرآن کريم خود به بیان
مصاديق متعددی از تحقق عدل و قسط يا نحوه اجرای آن در جوامع بشری پرداخته است .اين مصاديق در ابعاد گوناگون
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زندگانی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،اخالقی و معنوی مطرح شده است و بیانگر اهمیت ،ضرورت و جايگاه قسط و
عدل در جامعه مقسط و عادل در نگرش قرآن است(ايران نژاد.)22 :
 )1-2عدالت در سنت:

سنت در لغت به معانی متعددی چون مسیر حرکت ،دوام و همیشگی ،راه و روش پسنديده و نیکو آمده است( .جمشیدی،
همان )152 :در اصطالح فقها واژه سنت در برابر بدعت به کار رفته است و آن عبارت است از« :هر حکمی است که بر
اساس اصول شريعت و قواعد دين مبین اسالم قرار دارد ».و در مقابل بدعت عبارت است از«:از هر حکمی که بر خالف
اصول شريعت اسالمی بوده است و موافق سنت نباشد( ».حکیم ،بی تا )3 :در اين مبحث به صورت مختصر به بررسی
عدالت در سنت رسول اهلل(ص) و ساير پیشوايان معصوم (ع) می پردازيم.
منبع اصلی فهم و تدبر در سیره پیامبر اسالم ،قرآن مجید است .قرآن ذکر يکتاپرستی و دعوت خويش را با فراخواندن
مردم به پرستش خدای يگانه آغاز نمود .دعوت به آفريدگاری واحد و يگانه در جامعه جاهلی که به پرستش خدايان
مختلف می پرداختند ،به ويژه برای ثروتمندان و بزرگان آنان ،امری غريب و عجیب می نمود .چرا که يکتا پرستی پیغام
وحدت را به همراه داشت .همگان در برا بر خداوند برابر بودند مگر آنان که در عبادت و پرهیزگاری و انجام اعمال
حسنه و نیکو و در کسب خیرات بر ديگران سبقت گیرند و به طور کلی هر کاری بايد با نام و انديشه و به قصد تقرب به
خدا انجام شود .و بر اين اساس از توحید سرچشمه گرفته و برابری و عدالت را شعار خود قرار می دهد .تحقق عدالت و
برابری يکی از اهداف رسالت پیامبر بوده است .پیامبر اکرم عدل را میزان خداوند در زمین می داند{ .}3که بايستی در
تمامی امور بدان عمل نمود .بنابراين عدالت در جمیع امور فردی و اجتماعی و از جمله امور سیاسی و تشکیل نظام
سیاسی ،مورد توجه است و حکم معیار و مقیاس را دارد و بر اين اساس بهترين حکومت و فرمان روايی ،آن است که با
عدالت همراه باشد.
اولین اصل عدالت ،از منظر رسول اهلل(ص) ،برابری و يکسانی انسانها در خلقت و وجود است .از ديدگاه او تمام انسانها در
اصل و اساس با هم برابرند و هیچ کس را بر ديگری هیچ گونه برتری و امتیازی نیست ،چنانکه در حجۀ الوداع فرمود:
« يا اَيّها الناسُ اِنَ رَبَکُم واحد وَ اِنَ اَباکُم واحِد کُلُّکُم مِنَ اَدَمَ وَ اَدَمَ مِن تُراب ...الفَضلَ لِعَرَبِی عَلی عَجَمی اِالّ

بِالتَّقوی».

(حرانی 1843 ،ه 88 :و پاينده .324 :1877،و ملتجی23 :؛ به نقل از جمشیدی)153 :1831 ،
« ای مردم پروردگارتان يکتاست و پدرانتان نیز يکی است .همه شما ازآدم هستید و آدم از خاک ...هیچ عربی را
به عجمی برتری نیست مگر به تقوا».
در برخی از نسخ در باب همین خطبه و در آغاز عبارت چنین آمده است « :اَيُّها الناسُ :النّاسُ فِی اِالسالمِ سَواءٌ؛ اَلناسُ طَفُ

الصاع( ».همان )153 :يعنی ای مردم ،مردم در اسالم (و در پیشگاه حق) يکسان و مساوی هستند ،مردم پیمانه برابرند يا هم
پیمانه اند (يعنی کسی را بر کسی زيادتی و فزونی نیست).
اصل آزادی مبتنی بر برابری نوع انسانی را می توان دومین اصل از اصول عدالت در نگاه رسول خدا(ص) دانست .انسانهای
برابر در نگاه آن حضرت در اصل خلقت عقل برابر و در نتیجه اختیار و آزادی برابر در تعیین سرنوشت خود دارند .پس
فرمان بردن آنها از پیامبر نیز در امر خیر و نیک است که مصلحت عمومی آنان را تأمین می نمايد .برای نمونه در پیمان
دوم عقبه ،بیعت کنندگان با آن حضرت اينگونه پیمان بستند:
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«چیزی را با خدا انباز ندانیم ،دست به دزدی نزنیم ،زنا نکنیم ،فرزندان خود را نکشیم ،از هر بهتان و دروغ خود
ساخته بپرهیزيم و در کار نیک از فرمان او سر نپیچیم» (حمید اهلل.)41 :1872 ،
در انديشه سیاسی رسول اکرم(ص) سومین اصل عدالت اخوت و برادری انسانهاست .مؤمنان با هم برادرند و اين برادری
تمام ابعاد زندگانی افراد را دربر می گیرد ،همانگونه که خودش در مدينۀ النبی ،عمالً برای تحقق اين برادری گام
برداشت و انسانها را با هم از طريق عقد اخوت يا پی مان برادری ،دو به دو ،برادر نمود .او فلسفه برادری را اينگونه بیان می
کند:
« اَيُهَا الناسُ اِنَّمَا المُومِنُون اِخوَةٌ وَ ال يَحِلُ األمریءٍ مالَ اَخیهِ اِالّ عَن طیبَ نَفسِ مِنهُ( ».حرانی ،همان ( 88 :با کمی اختالف)؛
نهج الفصاحه)324 :

«ای مردم! همانا مؤمنان برادرند و مال برادر مؤمن بر مؤمنی ديگر جزءِ با خرسندی صاحب مال روا نیست».
اصل چهارم را می توان مردم نگری ،ديگر خواهی يا عام نگری و توجه به مصلحت عمومی دانست .آن حضرت می
فرمايد «:ما کَرِهتُهُ لِنَفسِکَ فَاکَرههُ لِغَیرِکَ وَ ما اَحبَّبتَهُ لِنَفسِک فَاَحَبَّهُ لِاَخیکَ» (راهنمای انسانیت24 :؛ نهج الفصاحه،711 :
حديث  )2711يعنی آنچه را برای خود نمی پسندی برای ديگران نیز نپسند و آنچه را برای خود می پسندی برای ديگران
نیز بپسند .اين حديث بیانگر يکسان بینی ،يکسان انگاری و يکسان کرداری آدمیان نسبت به همديگر است .اصل پنجم
مهرورزی و تودد و دوستی با مردم است که بارها مورد تأکید رسول خدا قرار گرفته و بیانگر ذوب شدن فرد در اجتماع
است که می توان آن را اصول و ارکان مهم عدالت دانست .به گونه ای که آن حضرت بعد از ايمان مهمترين بنیان و
اساس عقل را تَودد با مردم می داند:
«رَأسُ العَقل بَعدَ االيمانِ بِاللّه اَلتَّودُدِ اِلیَ الناسِ و اصطناع المعروف الی کل بِرًّ و فاجِر( .راهنمای انسانیت533 :؛ نهج
الفصاحه ،243-247 :حديث  .1384به نقل از جمشیدی)154 :1831 ،
يعنی اساس خرد پس از ايمان به خدا ،دوستی با مردم و نیکوکاری با افراد نیک و افراد ناشايست است».
پیامبر اسالم با تکیه بر اين اصول به تکامل جامعه به سوی عدالت نظر دارد و در باب عدل انسانی به رعايت عدالت در
انديشه و گفتار و کردار تأکید می ورزند .برای نمونه می فرمايند« :المسُلِمُ مَن سَلِمَ المُسلِمُنَ مِن لِسانِه وَ يَده( ».جمشیدی،
همان « )154 :مسلمان آن است که مسلمان از دست و زبانش در سالمتی و امنیت باشد».
پیامبر در راستای اجرای عدالت اجتماعی ،به جنبه های مختلف سلبی و ايجابی آن توجه داشت .يعنی هم به عوامل تحقق
بخش و هم به عواملی که مانع تحقق عدالت می شود و يا نبود آنها به تحقق عدالت ياری می رساند توجه داشت؛ برای
مثال ،قرآن پیامبر را بردارنده غل و زنجیر از دست و گربیان مردم می داند«،وَ يَضَعُ عَنهُم إِصرَهُم وَ األغلَالَ الَّتیِ کَانَت

عَلَیهِم « }4{».و بارهای سنگین و زنجیرهائی را که بر آنها بود (از دوش و گردنشان) برمی دارد( ».مکارم شیرازی ،همان ،ج
 )845 :3يعنی همان غل و زنجیرهايی که حاصل آداب و سنن و افکار جاهلی و عقب نگهدارنده است و طبیعتاً مانع
تحقق حقّ و عدالت می گردند .در سیره عملی پیامبر اکرم نمونه های فراوانی از برخورد با چنین افکار و اعمالی به ويژه
در زمینه تعصبات قومی و قبیله ای به چشم می خورد .او در روايتی افتخار اقوام گذشته را چیزی ناپسند دانسته و فرموده
است:

عدالت اجتماعی در اندیشه سیاسی امام خمینی121 /

«آنان که به قومیت خود تفاخر می کنند ،اين کار را رها کنند و بدانند که آن مايه های افتخار ،جز زغال جهنم
نیستند و اگر آنان دست از اين کار نکشند ،نزد خدا از جعل هايی (سوسک) که کثافت را با بینی خود حمل می
کنند پست تر خواهند بود( ».ابی داود ،ج  ،322 :2به نقل از روحانی ،ج )152 :1
امامان شیعه به پیروی از قرآن و رسول خدا(ص)  ،تصويری نمادين و منسجم از عدالت در قالب نظريه ای متقن ارائه داده
اند .اين موضوع ،بويژه در کتاب نهج البالغه و در انديشه و سیره حضرت علی(ع) و فرزند بزرگوارش حضرت مجتبی(ع)،
به صراحت و وضوح ديده می شود .امامان معصوم(ع) نظريه عدالت در اجتماع را منبعث از تساوی آدمیان در خلقت و
عقل و اختیار آنها ،به عنوان فصل تمايز انسان صاحب اراده از ساير موجودات ،مطرح می کردند( .جمشیدی ،همان)171 :
امام علی(ع) عدل را با معانی ای نظیر ،انصاف (ری شهری ،میزان الحکمه) ،مراعات حق( ،غررالحکم ،حديث 8112؛ به
نقل از دنبلی ،روزنامه کیهان) میزان (همان ،حديث  ، )8232هماهنگی و راستی (نهج البالغه :حکمت  ،)273قرار دادن هر
چیز در جای خود ،نام می برد.
حضرت علی(ع) در خصوص برابری و مساوات می فرمايند « :وَ مَا الجَلیلُ وَ اللطَّیفُ وَالثَّقیلُوَ الخَفیفُوَ القَویُّ وَ الضَعیفُ فی خَلقِهِ

اَال سِواء» (نهج البالغه ،5-3 :خطبه  ،135بند 17-13؛ صبحی صالح135 :؛ فیض االسالم ،خطبه  )227يعنی {تمامی
موجودات از} ب زرگ و کوچک ،سنگین و سبک ،توانا و ناتوان در آفرينش با هم برابرند .نتیجه ای که از وجود برابری
در خلقت موجودات و من جمله آدمیان می گیرد اين است که تمامی موجودات در برابر حق يکسانند بنابرين ،اساس
حقوق را مساوات مبتنی بر عدل وجودی تشکیل می دهد « :بنابرين امور مردم از نظر حقوق بايد در نزد تو مساوی باشند،
چرا که هیچگاه جور و ستم جانشین عدالت نخواهد شد( ».نهج البالغه ،132 :خطبه 54؛ صبحی صالح و فیض االسالم:
خطبه 54؛ ابن ابی الحديد ،خطبه )54
برخی از شاخصها و معیار های عدالت از ديدگاه حضرت علی(ع) عبارتند از:
 -1درک و فهم عمیق؛  -2علم و دانش محکم و ريشه دار؛  -8حکمت نیکو و ارزشمند؛  -2حلم پايدار .آن حضرت
می فرمايند:
« وَالعَدلُ مِنها عَلی اَربَع شُعَبَ .عَای غائِضِ الفَهم ،وَ غَورِ العِلم وَ زَهرَة الحُکم وَ رَساخَۀِ الحِلم ،فَمَن فَهِمَ عَلِمَ غَور العِلم وَ مَن

عَلِ مَ غَور العِلم صَدَرَ عَن شَرائع الحُکم وَ مَن حَلِم لَم يُفرط فی اَمره وَ عاش فِی الناس حَمیداً» (نهج البالغه ،141 :حکمت
 81؛ فیض االسالم ،1144-1111 :حکمت  81؛ شهیدی 833 :حکمت.)81
يعنی عدل دارای چهارمعیار (شاخص) يا چهار شعبه و بنیان می باشد .ابتدا درک و فهم عمیق ،زيرا تحقق عدالت به درک
و فهم و بینش و بصیرت بستگی دارد .سپس اگر کسی دارای فهم و بینش واال باشد آنگاه به اعماق دانش و آگاهی راه
پیدا می کند .گام سوم دريافت حکمت است ،دريافت حقیقت امور (حکمت نظری) و اينکه چگونه بايد با آنها برخورد
کند (حکمت عملی) و در گام چهارم بردباری و حلم ثابت و پابرجايی که مبتنی بر حکمت و دانش و فهم است.
(جمشیدی )132 :1831 ،يکی ديگر از شاخصهای عدالت در نگاه حضرت علی(ع) نفی هوای نفسانی است که آن هم
نتیجه درک واال و عمیق او از حقايق و مراتب امر است« .فَکا َن اَوَّلَ عَدلِهِ نَفیَ الهَوی عَن نَفسِهِ( ».صبحی صالح :خطبه 37؛
فیض االسالم :خطبه 33؛ انصاريان)338 :1857 ،
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(س)

سیره پیشوايان معصوم(ع) نیز همچون سیره پیامبر اکرم

مبتنی بر عدل و داد است و همانگونه که در بیان خود و در

انديشه خود بر عدالت و قسط در تمام ابعاد زندگانی توجه و تأکید دارند در عمل و کردار نیز بر تحقق قسط و عدل همت
می گمارند( .ايران نژاد )81 :به بیان امام صادق(ع)« :مَن لَم يَکُن فِعلَهُ مُوافِقاً لِقَواه فَايمانُهُ مُستَودَع( ».مغنیه )128 :1831 ،يعنی
کسی که سیره عملی و کنش او مطابق و هماهنگ با گفتارش نباشد ،ايمانش عاريه ای است.
 )2-2عدالت در كالم اسالمی:

از صدر اسالم ،عمده ترين مباحث کالمی که دارای بازتاب های گسترده ی سیاسی و جدل برانگیز بود ،بحث های
مربوط به دو موضوع اصلی «رهبری و امامت» و «عدالت» بوده ،که گاه در ارتباط با هم نیز مطرح می شدند .علت طرح
مسأله عدالت از يک سو ،به توحید و عدل ارتباط می يافت ،و از سوی ديگر ،به رهبری و حاکمیت جامعه.
نگاهی به تاريخ صدر اسالم نشان می دهد که اختالف های بعدی فرقه ای در اسالم به طور عمده به شخصیت و شرايط
امام و وظايف او برمی گردد .در اين میان اتصّاف به صفت عدالت و يا عدم آن در مورد شخص امام يا خلیفه ،يا حق قیام
مردم علیه خلیفه ی جائر ،دارای نقش مهمی در اين مجادالت فکری بوده است .بر همین اساس و با توجه به محوريت
عدالت سیاسی و ضرورت مشروعیت رهبری جامعه مسلمانان به گروههای سیاسی گوناگون تقسیم شدند که هر يک
ديدگاهی را در اين باب عرضه می داشت .و بر اساس دو محور می توان تقسیم بندی کرد:
 )1محور عدل يا عدل الهی که بر اين اساس به دو گروه عدلیه و غیر عدلیه تقسیم می شوند .به عنوان مثال ،علويان و
شیعیان و سپس معتزله از گروه عدلیه محسوب می شوند در حالیکه عثمانیه ،اهل حديث ،مرجئه و سپس اشاعره از
گروه غیر عدلیه به حساب می آيند.
 )2محوری امامت و رهبری جامعه که بر اين مبنا نیز مسلمانان به دو گروه اصلی شیعه يا طرفداران امامت و اهل
سنت و جماعت يا طرفداران نظريه خالفت تقسیم می شوند( .جمشیدی)215 :1831 ،
پس بر اين اساس می توان مسلمانان را به دو دسته کلی تشیع و تسنن و يا عدلیه و غیر عدلیه تقسیم کرد و در درون هر
يک از اينها می توان گروههايی را نام برد که به لحاظ و چگونگی طرح و تبیین مسأله عدالت ديدگاه های مختلفی دارند
که از اين گروهها می توان به شیعه ،معتزله ،اهل حديث ،اشاعره ،خوارج ،مرجئه ،و ...اشاره کرد.
در نگرش اهل حدي ث ،عدل الهی به گونه ای توجیه شده که با هر نوع حاکمیتی انطباق می يافت .از ديد آنها خداوند
عادل است ولی ما توانايی شناخت و تشخیص عدل او را نداريم پس هر چه که خدا انجام می دهد ،عدل است و جز آن
ظلم .همین که عملی از او صادر شود عدل است خواه ما آن را عدل بینگاريم و خواه ظلم و بر ما نیست که در مورد عدل
خدا بحث و چون و چرا کنیم ،وظیفه ما سکوت محض و تسلیم و تعبد است .به بیان شهید مرتضی مطهری از آنها:
« ...ما بايد به حکم اعتمادی که به صحت گفتار انبیاء داريم همه اين ها را بدون چون و چرا بپذيريم ،لزومی ندارد
درباره اين که مثالً عدل چیست و به چه دلیل منطقی خداوند عادل است بینديشیم ،بلکه انديشیدن دراين مورد
بدعت است و حرام( ».مطهری)54-31 :1843 ،
به طور کلی ،اهل حديث در امور دينی ،اعم از اصول و فروع ،طرفدار تعبد و هرگونه تعقل و استدالل منطقی بودند.
(جمشیدی ،همان )213 :اشاعره وارث نگرش جزئی اهل حديث ا ند .از ديد اشاعره عدل يکی از صفات خداست که از
فعل او منتزع است و هیچ فاعلی غیر از خدا وجود ندارد و فعل او نیز همه عدل است پس ظلم معنا ندارد .از نظر اينها
آنچه خداوند انجام می دهد عدل است ،پس عدل فعل خداست نه اينکه معیاری باشد در عالم خارج که خداوند بر اساس
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آن اقدام نمايید .فعل خدا نیز معیار و مقیاس نیاز ندارد يعنی عقل ما توانايی آن را ندارد که برای افعال خدا معیار تعیین
کند .در واقع ،اين نوع نگاه به مسأله عدالت ناشی از انکار حسن و قبح ذاتی و عقلی افعال و امور بود( .همان)212-218 :
به بیانی ديگر ،اشاعره معتقدند که عدل خود حقیقتی نیست که قبالً بتوان آن را توصیف کرد و مقیاس و معیاری برای
فعل پروردگار قرار داد .معنای عادل بودن اين نیست که او از قوانینی به نام عدل پیروی می کند ،بلکه منظور اين است که
او سرچشمه ی عدل است .آنچه او می کند عین عدل است ،نه اينکه آنچه را مطابق عدل است انجام می دهد .عدل
مقیاس فعل پروردگار نیست ،بلکه فعل پروردگار مقیاس عدل است( .اخوان کاظمی )113-114 :1832 ،اينها اينطور
فرض می کنند که اگر خدا به مطیعان و نیکان کیفر بدهد و کافران و عاصیان را پاداش ،عین عدل است .يعنی «آن چه آن
خسرو کند شیرين بود».
ال می تواند آنها را
معتزله برخالف اشاعره معتقدند که حسن و قبح در ذات امور قرار دارد ،پس اين عقل است که مستق ً
تشخیص دهد .عقیده اين گروه در باب عدل اين بود که برخی کارها قطع نظر از فاعل و شرايط خارجی و به خودی خود
عدل است و برخی ظلم( .جمشیدی ،همان) 221 :
شیعه که در اصل و در لغت به معنای مشايعت ،همراهی ،پذيرش و پیروی است عموماً به کسانی اطالق می شود که پیرو
حضرت علی(ع) و خاندانش و معتقد به جانشینی بالفاصل آن حضرت بعد از پیامبر(ص) بودند .انفکاک کامل شیعه از ساير
مسلمانان با مسأله احقاق حق عموم جامعه و دو مسأله عمدة سیاسی يعنی عدل و امامت شکل گرفت( .جمشیدی ،همان:
 ) 225عدل و امامت در شیعه از اصول دين شمرده می شوند و گاهی اين دو را به نام دو اصل مذهب می نامند .از ديدگاه
تشیّع ،اصل عدل بسیار مهم است؛ و « شايد از آن رو که عدالت را به عنوان اصلی از مذهب ،مهم می شمارند ،نقش
اساسی را در انديشه سیاسی شیعه بازی می کند .البته برداشت آنان از عدالت در اين دوران تقريباً متفاوت با برداشت
معتزله است ،و نیز شايد به همین دلیل است که شیعه ،ظلم و بی عدالتی را بسیار ناشايست می شمارد( ».لمبتون:1872 ،
)853
در نگاه شیعه ،عدل الهی منشا و الگويی بوده است برای تحقق عدل و قسط در جامعه .تشريع و بیان حدود و اجرای آنها
نیز بر اساس عدل است و در همه آنها مصالح بندگان و عموم مردم در نظر گرفته شده است .به تعبیری؛
«در تشريعیات و احکام دين الهی و جزاء و پاداش ،ثواب و عقاب اين امور همه میزان عدل است و مذهب ما است
گه پروردگار عالم بندگانش را که مکلف به تکالیف او فرموده ،اوالً هدفی از اين تکالیف داشته است .بدون
غرض نیست وآن غرض راجع به خود انسان است هر امری مصلحتی دارد که به خود انسان برمی گردد».
(دستغیب شیرازی)114 :1878 ،
انديشمندان شیعه با استناد به روايات پیامبر و ائمه معصومین(ع) به معنای فقهی عدالت اشاره کرده اند که برخی ازآنها به
شرح زير است:
مال مهدی و مال احمد نراقی تعريف نسبت ًا کاملی از عدالت ارائه می کنند که می توان آن را تعريفی فقهی – اخالقی
دانست:
«عدالت عبارت است از ملکه ای که موجب انقیاد و اطاعت «قوه عملی» از «قوه عقلی» می گردد به نوعی که هیچ
عملی از آن سر نزند مگر به فرمودة عقل و اين در حالی به وجود می آيد که ملکه عدالت در وجود آدمی استوار
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گردد ،به طوری که همه اعمال و افعال انسان ،بر روش اعتدال صورت گیرد( ».مهدی نراقی1433 ،م 1213/ه ،ج
 .35-33 :1و احمد نراقی ،بی تا )83-87 :
همچنین ،شیخ مرتضی انصاری نیز به عنوان يکی از فقهای بزرگ شیعی عدالت را در دو معنا مطرح می سازد:
 )1عدالت را کیفیت نفسانی می داند که انسان رابه رعايت تقوا و مروت وادار می کند .در واقع عدالت عبارت است
از تغییر کیفیت به حالت ،هیأت نفسانی ،ملکه و قدرت توانمندی که بر اثر تمرين و ممارست در جان و طبیعت آدمی
جايگزين و استوار می گردد.
 )2عدالت عبارت است از قدرت و توانايی بر ترک گناهان ،بخصوص گناهان کبیره ،و نیز قدرتی که در درون
انسان قرار دارد و نمی گذارد در انجام دادن واجبات گرفتار اختالل شود( .انصاری1211 ،ه1441.م)132-135 :
اين نگرش با توجه به ديد شريعت مدارانه فقها باعث شد که از عدالت گاه نیز تحت عنوان استقامت بر شريعت يا ملکه
ای که باعث استقامت بر شريعت می شود ياد کنند .عدالت در نگرش فقهی شیعه مفهومی بس گسترده دارد و تمام امور
فردی و روابط بین افراد در درون جامعه را در برمی گیرد .ما در اينجا تنها به گوشه هايی از آنها اشاره کرديم.
)3

(ره)
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(ره)

نگرش و توجهی که امام خمینی

به مسئله قسط و عدالت در جامعه و نهادهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،قضايی آن

داشته بیانگر اين امر است که عدالت را نه صرفاً ملکۀ يا فضیلتی فردی بلکه خصلت و حالتی اجتماعی می داند .در اين
نگرش عدالت خصلت و ويژگی قوانین سیاسی و اجتماعی و نیز ويژگی گروهها و نهادهای اجتماعی وسیاسی و ،مهمتر از
آن ،خصلت و ويژگی جامعه انسانی است .به عنوان مثال ،يکی از مهمترين و شايد ويژگی اصلی حکومت جمهوری
اسالمی را تحقق عدالت می داند.
« در جمهوری اسالمی ستم نیست ،در جمهوری اسالمی زور گويی نیست  ...در جمهوری اسالمی برای فقرا فکر رفاه
خواهد شد و مستمندان به حقوق خودشان خواهند رسید  ...عدالت الهی سايه می فکند( ».صحیفه امام ،ج)525 :3
از سوی ديگر ،بايد دانست که در نگاه امام در جامعه مبتنی بر توحید ،عدل الهی منشأ تمام امور خواهد بود .بنابراين
عدالت در جامعه منتج از عدل الهی و توحید است .چه به زعم ايشان در جامعه توحیدی ،همه امتیازات لغو می شود و تقوا
مالک امور خواهد بود .در چنین جامعه ای؛ « زمامدار با پايین ترين فرد جامعه برابر است و ضوابط و معیار های متعالی
الهی و انسانی مبنای پیمان ها و يا قطع روابط است( ».صحیفه امام ،ج)31 :5
بر همین اساس می توان استنباط کرد که امام خمینی(ره) معتقد است که عدل الهی – به طور نسبی -می تواند در جامعه
تحقق يابد و انسانها می توانند بر اساس آن به تحقق نوعی از عدالت در جامعه ،از طريق تشکیل حکومت و ايجاد نظامات
سیاسی ،اقدام نمايند.
« البته بسط عدالت همان بسط صفت حق تعالی است برای اشخاصی که چشم دارند .بحث عدالت هم می دهند،
عدالت اجتماعی هم به دست آنهاست ،حکومت هم تأسیس می کنند ،حکومتی که حکومت عادله باشد( ».امام
خمینی ،تفسیر سوره حمد)172 :
مهم تر از همه اينکه ،از ديد امام خمینی(ره)  ،اسالم گونه ای است که قابلیت تحقق عدالت در همه ابعاد را مطرح کرده
است و با شناخت آن می توا ن چنین عدالتی را در جامعه پیاده نمود .به عالوه ،آنچه اسالم در مورد عدالت آورده است
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«به طور عاقالنه و قابل عمل و عینیت  ...به طور کامل» است( .صحیفه امام ،ج )828 :8بنابراين امام بر اسالمی نظر دارد که
عدالت محور و اساس آن است.
«عدالت اسالمی را می خواهیم در اي ن مملکت برقرار کنیم ،يک همچو اسالمی که در آن عدالت باشد ،اسالمی
که در آن ظلم نباشد( »...،همان ،ج)225 :4
بر اين اساس اگر در جامعه ای تساوی در برابر قوانین وجود داشته باشد و جايی برای تبعیض و دوگانگی باقی نمانده باشد
و همه اقش ار جامعه به حقوق خود رسیده باشند می توان آن جامعه را متصف به عدالت دانست .بنابراين از ديد امام
خمینی ،عدالت منحصر به قوه قضايیه يا افراد انسانی نیست بلکه به تمامی نهادهای اجتماعی مربوط می شود( .همان،
ج)121 :17
مفهوم عدالت از ديدگاه امام خمینی(ره) بسیار گسترده است و جنبه های الهی ،فردی و اجتماعی را نیز در بر می گیرد .در
اين قالب ،امام (ره) تعاريف چند از عدالت را گوشزد می کنند .گاه عدالت به معنای «حد وسط بین افراط و تفريط» به کار
گرفته می شود .اما در جای ديگری امام صريحاً بر مضمون عدالت اجتماعی اشاره کرده و معنای عدالت را «قائل نشدن
امتیاز برای اقشار (خاص) مگر به امتیازات انسانی که خود آنها دارند»« ،طبقات مختلف به طبقه پايین ظلم نکنند ».و «قیام
به قسط و رفع ستمگری ها و چپاول گری ها و رفع ايادی ظلم و تأمین استقالل و تعديل ثروت بطور عاقالنه و قابل عمل و
عینیت در اسالم ».عنوان می کنند(میرسندسی.)31 :1875 ،
در واقع امام خمینی(ره) بر اين عقیده اند که معیار تمام تصمیم گیری های حکومت و از جمله توزيع امکانات و فرصت
های مختلف و متعدد در جامعه و خرده بخش های آن بايستی مبتنی بر عدالت اجتماعی (نه برپايه امتیازات برخاسته از
عواملی همچون قدرت ،ثروت ،نژاد ،قومیت ،زبان ،جنسیت و قلمرو جغرافیايی) باشد و البته در اين میان توجه بیشتری بر
اقشار محروم و گروه های نیازمند جامعه گردد(آقاپور.)38 :1832،
)4

(ره)

موضوع عدالت در اندیشه سياسی امام خمينی

از ديدگاه امام خمینی ،موضوع عدالت ،اسماء و صفات الهی و تحقق آن در حقايق وجوودی و انسوان و جواموع بشوری بوه
مثابه برترين فضیلت هاست .بنابراين ،صفات حق تعالی ،صدور عالم هستی و تدبیر آن ،عقايد و حقايق ايموانی ،سولوک و
شدن انسان و تجلی صفات خدايی در قلب انسوان و کمواالت انسوانی و تعوديل قووای او و ايجواد قوانون و تودبیر جامعوه و
حکومت و تشريع احکام و تبیین همه ،موضوع عدالت واقوع موی شووند .در اينجوا سوعی خوواهیم کورد بوه چنود محوور از
موضوعات عدالت در انديشه امام (ره) بپردازيم.
 )1-4جهان هستی موضوع عدالت:

خدواند يکتا عادل مطلق است .در نتیجه ،در حوزه فعل و صدور عالم و تشريع قوانین مورد نیاز بشر جز بوه عودالت عمول
نمی کند .از اين منظر ،به تعبیر امام ،موضوع عدالت را می توان مظهريت اسماء و صفات الهی در حقايق وجودی دانسوت.
پس کلیت جهان هستی در خلقت و در اساس افاضه فیض الهی است .اين افاضه بور اسواس عودل اسوت .بنوابراين ،عودالت
الهی در آنچه از او صادر شده است جريان يافته و اين جريان به صورت تام و تمام است .بدين ترتیوب نظوام موجوود نظوام
اَتَم و نظام احسن است و هیچ گونه نقص و کاستی در آن مشاهده نموی گوردد« .حُسون در کول و اعتودال در سرتاسور آن
حاکم است» (امام خمینی )112 :1873 ،امام در اين خصوص چنین می فرمايند:
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« يکی از معارفی که حکیم و متکلم و عامه مردم از اهل شرايع تصديق دارند و جای شبهه برای احودی نیسوت ،آن
است که آنچه قلم قدرت حکیم علی االطالق ،جلت قدرته ،جريان پیدا کورده از وجوود و کمواالت آن و از بسوط
نعمت و تقسیم اَجال و ارزاق ،بهترين نقشه و جمیل ترين نظام است ،و مطابق با مصالح تامه و نظام کلی ،اتوم نظوام
متصور است( ».همان)112 :
امام با اينکه جهان را عدل محض می داند ،اما برای رفع شبهه به جايگاه مسائلی چون شورور ،نوواقص ،تفاوتهوا ،شوفاعت و
مانند اينها در عالم هستی می پردازد .ايشان در آثاری چون شرح چهل حوديث ،تقريورات شورح اسوفار ،کسوف اسورار بوه
بررسی اين شبهات می پردازد و در نهايت می گويد که هیچ يک از اينها نمی تواند نقصوی بور عودل و اکمول بوودن نظوام
هستی باشد( .جمشیدی ،همان )274 :امام همچنین عنوان می کنند که:
«حسن اين نظام اتم را کسی می بیند که سر تا پای نظام را بتواند ببیند .بهتر از اين نظام که نظوام کول اسوت ممکون
نیست بلکه محال و مستحیل است .برای اينکه ذی الجمال خودش احسن الجمال و اتم الجمال موی باشود و ممکون
نیست چیزی احسن و اتم از او باشد ،پس اثر و ظل او هم تجلی و جلوه همین جمال احسن خواهود بوود( ».مؤسسوه
تنظیم و نشر آثار امام خمینی)185 :1873 :
بنابراين ،در می يابیم که جهان به مثابه فعل پروردگار در نظر گرفته می شود و چون پروردگار عالم ،خود جمیل محوض و
عدل محض است فعل او نیز جمیل محض و عدل محض می باشد.
 )2-4انسان موضوع عدالت:

در نگرش فلسفی – عرفانی امام خمینی  ،انسان دارای ويژگیهايی اسوت کوه آن را از سواير موجوودات جودا موی کنود.
(ره)

انسان دارای فطرتی است که شامل باطن و عقل است .در او استعدادهای گوناگون ،و در عین حوال متضوادی وجوود دارد
که او را چند بعدی ساخته است .بر همین اساس می تواند تا جايی که برايش ممکن است در رذايول سوقوط کنود و از هور
حیوانی پايین تر رود؛ پايین ترين درجه ای که پايین تر از آن قابل تصور نباشد .اوُلئِک کاَالَنعام بَل هُم اَضّل« ، 11اينان همانند
چهار پايان اند ،بلکه از آنان گمراه تر هستند».؛ و يا در جهت صعودی و در حرکت به سوی کمال و سعادت به جايی «اين
انسان را که برسد به آن مراتب مافوق طبیعت و هر چیزی که در آن قابلیت هست فعلیت پیودا بکنود( ».صوحیفه اموام ،ج:2
)173
بنابراين ،براساس اين نگرش ،اين انسان در صراط قرار دارد و صراط يک طرفش تباهی و فساد و طرف ديگورش سوعادت
و خوشبختی راستین انسان است .انسان برای حرکت در صراط -در جهت مثبت -نیاز بوه عودالت بوه مثابوه طريقوه و روش
دارد ،بدين معنا که عدالت صراط مستقیم و خط راستی است که انسان با حرکت در آن خط می تواند بوه سوعادت برسود.
بنابراين ،انسان خود موضوع عدالت است و عدالت ،انسان را در حرکت وتحولش به سوی کمال ياری می دهود توا اينکوه
عدالت به مثابه ملکه ای راسخ و صفتی پايدار در وجود او تحقق يابد و تبديل به موجودی معتدل و مستقیم گوردد .در ايون
نگاه  ،عدالت اين است که بین او و حق احتجابی صورت نگیرد و بی پرده و بالعیان خدا را مشاهده کند و صوفات او را در
خود متجلی سازد (امام خمینی )123 :187 ،و می فرمايند:
«عدم احتجاب از حق به خلق و از خلق به حق ،و به عبارت اخری رؤيت وحدت در کثورت و کثورت در وحودت»
(همان)123 :
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به طور کلی از ديد امام ،عدالت طريق سیر انسان کامل است زيرا در بعد اخالقی نیز عودالت تعوديل اسوت ،خوواه تعوديل
قوای سه گانه اصلی وجود خود و خواه تعديل جمیع قوای باطنیه و ظاهريه و روحیه و نفسیه (همان )151 :و تعديل ،نووعی
سیر و پیمودن راه است .بعالوه  ،اگر امام از عدالت به مثابه طريقه و سیر راه انسان شدن و ساخته شدن انسان ياد موی کنود،
به اين علت است که آنچه موضوع عدالت است همین شدن انسان و تحول اوست و حرکت او در خط مسوتقیم و رسویدن
به اعتدال حقیقی.
« پس طريق سیر انسان کامل از نقطه نقص عبوديت تا کمال عز ربوبیت عدالت است که خط مستقیم و سیر معتودل
است» (همان)152-158 :
 )3-4قانون و فقه موضوع عدالت:

از نگاه امام خمینی ،قانون – اعم از احکام شرع و قوانین موضوعه بشری -بايد مبتنی بور عودل باشود .بوه رغوم آنکوه اصول
عدالت در فقه  ،به تدريج ،اهمیت اساسی و اولیه خودش را به عنوان بديهی ترين و اولین اصل و حکم ثابت از دست داده
است و تبديل به يکی از شروط برای پذيرش مسئولیت برخی از امور شورعی شوده و در نتیجوه ،بوه لحواظ مفهوومی نوزول
کرده است (جمشیدی ،همان ، )238 :اما در نگاه امام خمینی ،در مورد قانون و حکم ،اساس و مبنا عدالت اسوت و احکوام
و قوانین وسیله و ابزاری برای تحقق عدالت.
«احکام شرعی قوانین اسالم هستند و اين احکام شأنی از شئون حکومت می باشند ،بلکه احکام مطلوب بوالعرض و
اموری ابزاری هستند برای اجرای حکومت و گسترش عدالت» (امام خمینی ،کتاب البیع ،ج)272 :2
همچنین امام کلیه قوانین و مقررات اسالمی را مبتنی بر اصل عدالت می داند ،و می فرمايند:
« اِنَّ االسالمَ قامَ لِتأسیس حُکومَهِ عَادلهِ فیها قَوانینَ مَربوط بِالمالیاتُ و بَیت المال و اَخذها مِن جمیعِ الطباقِ عَلی نَهوج عَودل و
قوانین مربوطه بالجزائیات  ...و قوانین مربوطه بالقضاء و الحقوق علی نَهج عَدل( ».همان)272 :

«همانا اسالم برای تأسیس حکومت عادله ای قیام کرد که در آن قوانین مربوط به مالیات و بیت المال و اخوذ آن از
تمامی طبقات بر اساس عدالت باشد و قوانین مربوط به جزا و قوانین مر بووط بوه قضوا و حقووق بور اسواس عودالت
باشد».
(ره)

به طور کلی ،امام خمینی

شیرازه ،بنیان و تمامی قوانین و احکام شرع را بر پايه عدالت می داند.

 )4-4جامعه موضوع عدالت:

جامعه نیز می تواند موضع عدالت قرار گیرد؛ زيرا جامعه از افراد تشکیل می شود و اگر انسان به مثابه فرد موضوع عودالت
واقع می شود جامعه نیز می تواند به مثابه جمعی از افراد موضوع عدالت قرار گیورد .ايون مسوأله بوويژه ،بوا توجوه بوه اصول
برابری انسانها در خلقت و در برابر قوانین ،که مورد تأيید امام خمینی است ،اهمیت بیشتری می يابد .بنابراين« ،با هر چیزی
که برابری را در جامعه بر هم می زند و امتیازات پوچ و بی محتوا را در جامعه حاکم می سازد بايد مبارزه کورد( ».صوحیفه
امام ،ج)833 :5
به عالوه ،جامعه برای امام در درجه اول اهمیت است ،زيرا جامعه مجموعه افراد است در حالیکوه فورد صورفاً فورد اسوت و
اگر بخواهیم بین مصالح فرد و جامعه اولويت را تعیین کنیم ،اولويت با مصالح جامعه است .پوس هموه افوراد بايود بوه فکور
جامعه باشند و خود را در جامعه ذوب کنند تا اينکه انسانیت آنها به معنای واقعی تحقق پیدا کند ،زيرا تبوديل شودن انسوان
به عادل نیز در جامعه معنا می دهد نه در فرديت محض و انزوا از جمع و جامعه.
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«وقتی که ايمان نباشد و توجه همه اش به خودش باشد ،هر چیزی را برای خودش بخواهود هیواهو از اينجوا بپوا موی
شود .من برای خودم اين مسند را می خواهم و شما هم برای خودتان می خواهیود ،جموع [امکوان] نودارد( ».تفسویر
سوره حمد)122 :
امام همچنین در اهمیت اجتماع و ضرورت تحقق عدالت در آن می فرمايد:
«همه زحمت انبیاء برای اين بود ،که عدالت اجتماعی درست بکنند ،بورای بشور در اجتمواع و يوک عودالت بواطنی
درست کنند برای انسان در انفراد» (صحیفه امام:ج)833 :11
بنابراين ،اگر عدالت در جامعه حائز اهمیت و در تمامی شئون آن جاری اسوت ،پوس هودف اساسوی نهضوت اسوالمی نیوز
تحقق عدل و داد است .به همین سبب مهم ترين ويژگی نظام اسالمی از نظر امام تکیه آن بر عدل و داد است .پوس جامعوه
موضوع عدالت است ،چه به عنوان راهی که جامعه بايد آن را بپیمايد ،چه به عنوان هدفی که جامعه بايد به آن برسد و چه
به عنوان معیار و اساسی که جامعه بايد بر اساس آن بنا شود.
)5

معيارهای عدالت اجتماعی از دیدگاه امام خمينی(ره):

منظور از معیارهای عدالت اجتماعی مواردی هستند که با مشاهده يا دريافت آنها در درون جامعه می توان پی به وجود
عدالت اجتماعی در آن جامعه برد .مفاهیم عدالت و عدالت اجتماعی در اسالم ،مفاهیم آرمانی و انتزاعی نیستند بلکه
مفاهیمی هستند که از ويژگی برجسته قابلیت اجرا برخوردارند و اگر مفاهیم دادگری ،عدالت ،عدالت اجتماعی و ظلم و
ستم در اين ديدگاه مورد توجه واقع شدند ،بیانگر آن است که بدون روشن شدن اين مفاهیم نمی توان به شناخت
صحیحی از عدالت دست يافت.
در اينجا به بررسی مهمترين شاخص ها و معیارهايی می پردازيم که ،از بین مکتوبات و فرمايشات امام خمینی (ره) برای
عملی شدن و تحقق عدالت اجتماعی استخراج و استنتاج گرديده است.
 )1-5از بين بردن فقر و تهيدستی:

روشن است که هدف دين و حکومت دينی ،شکل گیری عدالت در میان جامعه است .لکن بايد به سوی تعريفی عملیاتی
از عدالت رفته ،شاخص و يا شاخصهايی برای آن بیان شود تا با معیارهای ملموس و روشن بتوان به ارزيابی وضعیت
جوامع پرداخت .از منظر اقتصادی ،يکی از شاخصهای تحقق عدالت در اجتماع ،بی نیازی عموم مردم و ملحق سازی
اقشار ضعیف جامعه به سطح معیشتی ديگر مردمان است .امام موسی بن جعفر(ع) در اين مورد فرموده اند:
«اگر عدالت در میان مردم برقرار شود ،آنان بی نیاز می شوند( ».کلینی ،اصول کافی ،ج )245 :2
اولین معیار تحقق کامل عدالت اجتماعی از ديدگاه حضرت امام نیز به عنوان يکی از ادامه دهندگان راه ائمه(ع) رفع فقر و
تهیدستی از جامعه اسالمی است .می فرمايند:
« مال ملت ما را نبايد ببرند و بخورند ،بايد مردم در رفاه باشند؛ بايد فقرا را برايشان فکر کرد؛ بايد اين زاغه نشینهای
بیچاره را که هیچ ندارند ،بايد برای اينها فکر کرد ،نه همه برای آن باال و آن اشراف  ...حکومت مال همه است،
برای همه بايد کار بکنند .برای ضعفا بیشتر بايد کار کرد تا اينها را برسانند به آن حدها( ».صحیفه امام ،جلد ،2
)211
همچنین در جای ديگری در لزوم توجه به فقرا و مستضعفین می فرمايند:
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«ما می خواهیم منافع مملکتمان صرف اين فقرا و بیچاره ها بشود ،اينهايی که آب ندارند بخورند و هیچ چیز
ندارند .مناطقی در ايران هیچ چیز ندارند( ».همان ،جلد )18 :5
همانطور که ديديم امام در جای جای سخنان شان بر لزوم رسیدگی بر فقرا و مستضعفین اشارات فراوانی داشته اند و اين
نشانگر اهمیت عدالت و اجرای آن در جامعه اسالمی برای ايشان است .به عنوان مثال در جای ديگری به اين شاخص
اشاره کرده ،و عدول از آن را ،عدول از مشی عدالتخواهانه دين بر می شمرد و در پیامی خطاب به روحانیون گفته اند:
« آن چیزی که روحانیون هرگز نبايد از آن عدول کنند و نیايد از تبلیغات ديگران از میدان به در روند ،حمايت از
محرومین و پابرهنه هاست ،چرا که هر کسی از آن عدول کند از عدالت اجتماعی اسالم عدول کرده است ».بنابراين از
ديدگاه امام(ره) ،يکی از شاخص های تحقق عدالت اجتماعی ،فقدان فقر در جامعه است( .يوسفی)871 :1831 ،
 )2-5فقدان شكاف در سطح معيشت جامعه:

اين شاخص و معیار تحقق عدالت اجتماعی با مورد قبل مکمل يکديگر هستند .امام تاريخ قبل از انقالب را در شکل
گیری و استمرار نوعی از روابط اجتماعی در پیدايش فقر و محرومیت در بین بخش اعظم جامعه بسیار با اهمیت دانسته و
همواره بر از بین بردن فقر و محرومیت و به «توزيع مجدد منابع اقتصادی در جامعه» معتقد بوده است به نحوی که شکاف
شديد طبقاتی به ارث رسیده از نظام سیاسی وابسته را تخفیف داده و فاصله طبقات مختلف اجتماعی را کم کند .امام در
اوا يل پیروزی انقالب برای رسیدن به اين مقصود در غالب نصیحت از صاحبان صنايع و بازاريان می خواهد که خودشان
داوطلبانه چنین کاری را عملی سازند:
« اين معنا امروز ديگر عملی نیست که يک دسته ای آن باال باشند و همه چیزهايی را که بخواهند ،به طور کلی
تحقق پیدا کند ،پارکها ،اتومبیل ها و  ...يک دسته هم اين زاغه نشینها باشند که اطراف تهرانند  ...اين نه منطق
اسال می دارد ،نه منطق انصافی دارد .شما بايد فکری برای اينها بکنید ،برای حفظ خودتان ،خانواده تان ،ثروت و
حیثیت تان خودتان بنشینید با هم تفاهم بکنید .بايد فکری بکنید که اين تفاوت طبقاتی به اين طور نباشد .يک
تعديلی شود اسالم تعديل می خواهد( ».صحیفه امام ،ج )87 :3
در اين عبارت به روشنی مشاهده می شود که انباشت سرمايه بی حد و حصر از سوی عده ای در مقابل محرومیت عده ای
بی شمار ديگر مورد پذيرش امام نیست .امام تنها به اين «توصیه و موعظه اخالقی»{ }11بسنده نکرده و در جای ديگری می
فرمايند:
«همه کسانی که دارای اموال زياد هستند بايد بنشینند و فکر بکنند البته (اگر) آنها فکر نکنند ما فکر می کنیم،
اينطور نیست که ما فکر نکنیم ،ما با وجوه شرعیه ،با واليت الهیه با آنها عمل می کنیم  ...ما خودمان آنهايی را که
دارای اموال زياد هستند به حساب می کشیم و حسابهايشان را رسیدگی می کنیم( ».همان ،ج )24 :11
و يا درجای ديگری امام در خصوص لزوم تعديل سرمايه ها می فرمايند:
« حکومت اسالمی ،يک نظام عادالنه است .بايد برای زاغه نشین های بیچاره های که هیچ ندارند ،بايد برای اينها
فکر کرد؛ نه همه برای آن باال و آن اشراف ،برای اشراف؛  ...حکومت مال همه است ،برای همه بايد کار بکنند.
برای ضعفا بايد بیشتر کار بکنند تا اينها را برسانند به آن حدها( ».همان ،ج)211 :2
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امام در ادامه اعالم می کنند که جهت گیری و روح اقتصاد اسالم به طرف حمايت از محرومین و مستضعفان است.
بنابراين عدم پذيرش شکاف شديد طبقاتی در جامعه به معنای عدم مشروعیت جمع آوری ثروتهای انبوه از يک سو و از
سوی ديگر قرار داشتن بخشهای عظیمی از جامعه در فقر و تنگدستی است .لذا مکانیزمی که برای بوجود نیامدن چنین
وضعیتی پیشنهاد می کنند «توجه داشتن به نحوه ثروت اندوزی و میزان آن در جامعه» و دخالت حاکم شرع و دولت در
فعالیتهای اقتصادی افراد به منظور تعديل ثروت در بین اقشار مختلف جامعه است.
 )3-5ایجاد رفاه برای همه اقشار:

يکی ديگر از شاخص هايی که می توان از فرمايشات امام راحل استنتاج و استخراج کرد توجه به رفاه و آسايش همه
طبقات جامعه اسالمی است .امام در اين مورد می فرمايند:
«ه مه نظام های اقتصادی به رفاه بشر می انديشند .بر اين اساس يکی از اهداف نظام های دينی ،رفاه و آبادانی
است( ».همان ،ج  .222 :21به نقل از يوسفی ،همان)871 ،
و در جای ديگری می فرمايند:
«همه اقشار ملت در جمهوری اسالمی بايد در رفاه باشند .در جمهوری اسالمی برای فقرا فکر رفاه خواهد شد( ».به
نقل از يوسفی)128-123 :1875 ،
امام اين رفاه و آسايش را برای همه اقشار و اقلیت های موجود در جامعه اسالمی الزم دانسته و می فرمايند:
« همه اقلیت ها مطمئن باشند که اسالم با اقلیت ها همیشه بطور انسانی ،بطور عدالت ،رفتار کرده است و همه در
رفاه هستند ...و رفاه هم حاصل خواهد شد( ».صحیفه امام ،ج )142 :3
 )4-5از بين بردن ظلم و جور:

يکی از مهمترين الزامات عدالت اجتماعی از ديدگاه امام خمینی ازبین بردن ظلم و جور است .او خود ،هم به لحاظ نظری
و هم در بعد عملی ،مبارزات مستمری علیه جور و ظلم و ستم آغاز کرد و ادامه داد تا سرانجام نیز با پیروزی انقالب
اسالمی ايران به بزرگترين هدف خود از مبارزه دست يافت .يکی از اولین اقدامات امام ،هم در حوزه عمل و هم در
حوزه نظر ،در جهت تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با جور و ستم ،نگارش کتاب کشف االسرار در سال  1822شمسی
بود( .جمشیدی ،همان)241 :
امام علت ارسال رسوالن و نبوت را قیام برای برقراری عدالت و مقابله با ظلم می داند.
« نبوت اصالً آمده است و نبی مبعوث است برای اينکه قدرتمندهايی که به مردم ظلم می کنند پايه های ظلم آنها
را بشکنند( ».همان ،ج )132 :2
(ص)

بعثت پیامبر اسالم

نیز برای مبارزه با ستم و بیدادگری و تحقق عدالت در جامعه بوده است .سیره و سنت پیشوايان

معصوم ما نیز مؤيد اين موضوع است.
« بعثت رسول خدا برای اين است که راه رفع ظلم را به مردم بفهماند ،راه اينکه مردم بتوانند با قدرتهای بزرگ
مقابله کنند به مردم بفهمانند  ...ظل مت ظلم را به کنار بزند و به جای او عدالت بگذارد ،نور عدالت را به جای او
بگذارد و راه او را به ما فهمانده است( ».همان ،ج )285 :17
ايشان همچنین هدف انبیاء را برقراری عدالت و مبارزه با ظلم می دانند.
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« قیام پیامبران خدا و نزول کتاب و میزان الهی برای همین بود .که مردم از فشار ظلم و تبعیض و تحمیل نجات يافته در
سايه قسط و عدل زندگی کنند و در پرتو آن نظام عادالنه به کماالت انسانی نايل آيند( ».وصیت نامه امام)
امام قیام حضرت علی(ع) بر ضد معاويه و قیام امام حسین(ع) در مقابل يزيد قیامی عادالنه در جهت تحقق عدالت و برای
م قابله با سلطان جائر می داند که ضرورتی عقلی و دينی است و انسان در برابر آن مسئول است و نمی تواند نسبت به آن
خاموش بماند و دست به اقدامی نزند.
و ايشان همچنین می فرمايند:
« کوشش همه مردم بايد اين باشد که زير بار ظلم نروند .همان طوری که ظلم حرام است ،زير بار ظلم نیز رفتن
حرام است( ».صحیفه امام ،ج )232 :11
بنابراين ،قیام برای مقابله با جابرين در هر زمان و در هر وضعیتی تکلیف است و از آن گريزی نیست.
« برای من مکان مطرح نیست ،آنچه مطرح است مبارزه بر ضد ظلم است .هر جا که بهتر اين مبارزه صورت بگیرد،
آنجا خواهم بود( ».همان ،ج )811 :5
پس همانطور که ديديم مبارزه با ظلم و جور يکی از اهداف پیامبران و امامان معصوم(ع) ،و ازمهمترين راهها و شاخص
های تحقق عدالت اجتماعی از ديدگاه امام هست .و امام يکی از معیارهای تحقق عدالت اجتماعی را مبازره با ظلم و جور
حاکمان ستمگر می داند.
 )5-5ساده زیستی ،نفی تشریفات و تجمالت بویژه در نزد مسئولين{:}12

امام توجه ويژه ای به زندگی پیامبر اسالم و ائمه معصومین داشته اند و روش زندگی آنان را نمونه و الگوی خود در
زندگی قرار داده بودند .و به مردم و علما و دولتمردان توصیه می کنند که به دور از تجمالت باشند و ساده زيستی را سر
لوحه زندگی خود قرار دهند.و خطاب به مسئولین و روحانیون می فرمايند:
« از اهم مسائلی که بايد تذکر دهم ،مسئله ای است که به روحانیت و دست اندرکاران کشور مربوط می شود ،و
همیشه نگران آن هستم که مبادا اين مردمی که همه چیزشان را فدا کرده اند و به اسالم خدمت نموده و به ما منت
گذاشتند ،به واسطه اعمال ما از ما نگران بشوند ،زيرا آن چیزی که مردم از ما توقع داشته و دارند و به واسطه آن
دنبال ما و شما آمدند و اسالم را ترويج نموده و جمهوری اسالمی را بپا کردند و طاغوت را از میان بردند ،کیفیت
زندگی اهل علم است .اگر خدای نخواسته ،مردم ببینند که آقايان وضع خودشان را تغییر داده اند ،عمارت درست
کرده اند  ...و آن چیزی را که نسبت به شما در دلشان بوده است را از دست بدهند ،از دست دادن آن همان و از
بین رفتن اسالم و جمهوری اسالمی همان( ».همان ،ج)817 :14
و در ادامه می فرمايند:
« شما گمان نکنید که اگر با چندين اتومبیل بیرون بیايید وجهه تان پیش مردم بزرگ می شود ،آن چیزی که مردم به آن
توجه دارند ،اينکه شما ساده باشید ،همانطوری که سران اسالم و پیغمبر اسالم و امیر المؤمنین و ائمه ما زندگیشان ساده و
عادی بود بلکه پايین تر از عادی( ».همان)813 :
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 )3-5تعديل ثروت به طور عقالنه.
 )7-5رشد همه جانبۀ استعدادهای تمام افراد جامعه و ضايع نشدن آنها.
 )3-5قرار گرفتن هر فرد در مسؤلیت و مقام درخور او.
 )4-5تأمین استقالل و آزادی.
هر يک از اين شاخص ها و معیارها در ارتباط بسیار نزديکی با يگديگر قرار دارند و تاحدودی کوتاهی در پرداختن و
عمل به هر کدام از اين آنها ،رسیدن به هدف نهايی که همان برقراری عدالت اجتماعی در جامعه باشد را به خطر خواهد
(ره)

انداخت .از اين رو حضرت امام

بر روی هر کدام از اين موارد تأکید ويژه ای داشتند ،و خواستار تعادل در جامعه

اسالمی بودند.
نتيجه گيری

امام از مفهوم عدالت برای تصحیح روابط اجتماعی و طبقاتی جامعه و برای اصالح جامعه و در حقیقت ايجاد يک نظم
اجتماعی فراگیر و پايدار در جامعه سود می جويد .و اين نشان دهنده میزان توجه امام به مفهوم عدالت اجتماعی و اهمیت
آن برای امام خمینی(ره) است.
در مکتب سیاسى حضرت امام ،عدالت اجتماعى جايگاه و اهمیتى بس واال دارد .در اين مکتب ،تحقق عدالت اجتماعى،
هدف بعثت انبیا و انقالب اسالمى و مبارزه با رژيم طاغوت و نیز راز دشمنى استکبار بوده است و بى توجهى به آن
عواقب شومى را براى حکومت و ثروت اندوزان به دنبال مى آورد .براساس اين مکتب ،در حکومت و جامعه بايد تمامى
اقشار جامعه از حقوق برابر برخوردار و همه در برابر عدالت مساوى باشند و قانون و موازين قانونى بر آن حاکم بوده،
مسئوالن در صدد جلب امتیازات ويژه براى خود نباشند و همواره با خدمتگزار مردم دانستن خود ،به دنبال پر کردن
شکافهاى طبقاتى به نفع محرومان باشند .در اين مکتب ،تحقق عدالت اجتماعى هدف غايى و نهايى نبوده و هدفى
متوسط براى رسیدن افراد جامعه به کمال معنوى و انسانى است .در مکتب سیاسى حضرت امام ،با الگو پذيرى از عدالت
اجتماعى مطرح در حکومت هاى پیامبر(ص) و امام على(ع) ،عملی شدن و تحقق عدالت اجتماعى ،لوازمى نظیر :از بین بردن
فقر و تهیدستی؛ فقدان شکاف در سطح معیشت جامعه ؛ ايجاد رفاه برای همه اقشار ؛ از بین بردن ظلم و جور ؛ عدالت در
عرصه برخورد قانون با افراد؛ اصل ساده زيستی ،نفی تشريفات و تجمالت بويژه در نزد مسئولین ؛ رشد همه جانبۀ
استعدادهای تمام افراد جامعه و ضايع نشدن آنها و موارد متعدد ديگری را مى طلبد.
حضرت امام در سیره عملى خود نیز اهتمام خاصى به تحقق عدالت اجتماعى داشت و ضمن رعايت آن در رفتارهاى
فردى و حکومتى خود ،توجه به آن را يکى از مطالبات جدى و همیشگى خود از مسئوالن حکومتى مى دانست.
پینوشتها

 .1سوره حديد ؛ آيه .25
 .2برای نمونه ،ر.ک؛ شوری()22؛  15؛ مائده(3:)5؛ نساء(53: )2؛ نحل (.41: )13
 .8انعام ()3؛ .115
 .2حديد ()57؛ .25
 .5اعراف ()7؛ .24
 .3نحل ( )13؛ .41
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 .7مائده ()5؛  ، 22حجرات ( )24؛ ، 4ممتحنه()31؛ .3
 .3العدل میزان اهلل فی االرض فمن اخذه قاده إلی الجنه و من ترکه ساقه إلی النار ( .جمشیدی)131 :1831 ،
 .4سوره اعراف ( ،)8آيه .157
 .01اعراف (.174 :)7
 . 11اينگونه بیانات امام منحصر به همین مورد نمی شود برای نمونه نگاه کنید به مجموعه صحیفه امام ،ج 287 ،283 ،288 :17؛ ج
211 :21؛ ج 83 :3؛ ج  21-22 :11و  ،133-137و. ...
 .12صحیفه امام  ،ج ،881 :3ج  ،257 :7ج  517 - 511 :4ج  ،258 - 252 :17ج  ،271 :13ج 251 :14و...
منابع
 .1اخوان کاظمی ،بهرام ( .)1832عدالت درانديشه های سیاسی اسالم ،تهران :مؤسسه بوستان کتاب قم ،چاپ اول.
 .2آقا بخشى ،على ( .)1875فرهنگ علوم سیاسى ،تهران :مرکز اطالعات و مدارک علمى ايران.
 .8آقاپور ،علی ( .)1832بررسی تحقق عدالت اجتماعی پس از انقالب اسالمی ايران ،پايان نامه کارشناسی ارشد ،تهران :پژوهشکده امام
خمینی(ره) و انقالب اسالمی.
 .2ايران نژاد ،ابراهیم ،عدالت از ديدگاه امام خمینی (ره) ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ،در دست انتشار.
 .5جمشیدی ،محمدحسین ( .)1877انديشه سیاسی شهید رابع امام سید محمدباقر صدر؛ تهران :موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
 .)1831( _____________ .3نظريه عدالت (از ديدگاه فارابی -امام خمینی -شهید صدر) ،تهران :پژوهشکده امام خمینی و انقالب
اسالمی.
 .7حرانی ،ابی محمد حسن ابن علی ( 1843ه) .رهاورد خرد (تحف العقول) ،به تصحیح علی اکبر غفاری ،تهران :کتابفروشی اسالمیه.
 .3حمید اهلل ،حیدرآبادی ( .)1872محمد ،نامه ها و پیمانهای سیاسی حضرت محمد(ص) و اسناد صدر اسالم ،ترجمه سید محمد حسینی ،تهران؛
انتشارات سروش.
 .4خمینی ،امام سید روح اهلل ( .)1834آخرين پیام ،وصیت نامه الهی – سیاسی ،تهران :انتشارات سازمان و اوقاف و امور خیريه ،با همکاری
انتشارات نگار.
 .)1872( ______________ .11استفتائات 8 ،جلد ،قم :دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .)1873( ______________ .11ترجمه تحرير الوسیله ،مترجم علی اسالمی 2 ،جلد ،قم :انتشارات اسالمی حوزه ،چاپ جهاردهم.
 ،______________ .12تفسیر امام از سوره حمد ،تهران :حزب جمهوری اسالمی ،بی تا.
 .)1873( ______________ .18تفسیر سوره حمد ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چاپ سوم.
 ،______________ .12تقريرات شرح اسفار ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
( _____________ .15زمستان  .)1873شرح چهل حديث(،اربعین حديثاً) ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چاپ شانزدهم.
 .)1877( ______________ .13شرح حديث جنود عقل و جهل ،تهران :موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 .)1878( ______________ .17واليت فقیه ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 ،______________ .13واليت فقیه «حکومت اسالمی» ،قم :انتشارات آزادی(،بی تا).
 ،______________ .14کتاب البیع ،قم :انتشارات اسماعیلیان ،بی تا 5 ،جلدی.
 .21دستغیب شیرازی ،سید عبدالحسین ( .)1878عدل ،با مقدمه و تصحیح سید محمد هاشم دستغیب ،قم :مؤسسه مطبوعاتی دارالکتاب.
 .21دنبلی ،مهرناز ( .)1838/3/12عدالت در انديشه امام علی ،روزنامه کیهان.
 .22راهنمای انسانیت (( .)1877سیری در نهج الفصاحه) ،گردآورنده ،مرتضی فريد تنکابنی ،تهران :دفتر نشر و فرهنگ اسالمی ،چاپ سوم.
 .28روحانی ،سعید ( .)1831تاريخ اسالم در آثار شهید مطهری ،جلد  ،1قم :نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ،دفتر نشر معارف،
چاپ دوم.
 .22طباطبايی ،محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ترجمه محمد جواد حجتی کرمانی 21 ،جلد ،قم :دارالعلم ،بی تا.
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 .25فوزی ،يحیی (" .)1831نوسازی اقتصادی از ديدگاه امام خمینی" پژوهشنامه علوم انسانی ،شماره اول ،مجله دانشگاه بین المللی امام خمینی
قزوين.
 .23قاضی زاده ،کاظم ( .)1877با همکاری سعید ضیايی فر ،انديشه های فقهی-سیاسی امام خمینی ،تهران :مرکز تحقیقات استراتژيک رياست
جمهوری.
 .27کچوئیان ،حسین ( .)1872عدالت اجتماعی در ديدگاه مرحوم شريعتی و شهید مطهری ،در؛ سفر سبز(مجموعه مقاالت يادواره هجدهمین
سالگرد شهادت مرحوم دکتر علی شريعتی) ،به کوشش محمد علی زکريايی ،تهران :انتشارات الهام.
 .23کلینی ،ابو جعفر محمد ابن يعقوب  ،اصول کافی ،ترجمه و شرح سید جواد مصطفوی 2 ،جلد ،تهران :انتشارات علمیه اسالمیه ،بی تا.
 .24لمبتون ،آن .کی .اس ( .)1872دولت و حکومت در اسالم ،ترجمه عباس صالحی و محمد مهدی فقیهی ،تهران :انتشارات عروج.
 .81محمدی ری شهری ،محمد ،میزان الحکمه ،عنوان العدل.
 .81مغنیه ،محمد جواد ( .)1831ارزشهای اخالقی در فقه امام صادق(ع) ،ترجمه سید محمد رادمنش ،تهران :کانون انتشارات محمدی.
 .82مکارم شیرازی ،ناصر ( .)1833تفسیر نمونه ،تهران :انتشارات دارالکتب االسالمیه.
 .88ملتجی ،مهدی  ،تحکیم صلح جهانی ،خطبه رسول اکرم(ص) در سفر حجۀ الوداع ،تهران :سازمان انتشارات اشرفی.
 .82مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ( .)1873صحیفه امام ،تهران :مجموعه آثار امام خمینی 22 ،جلد.
 .)1873( _______________________ .85عدل الهی از ديدگاه امام خمینی( ،تبیان آثار موضوعی ،دفتر هفدهم) ،تهران.
 .83نهج الفصاحه ( .)1877گردآوری و ترجمه ابوالقاسم پاينده ،تهران :انتشارات جاويدان ،چاپ سوم.
(ره)

 .87يوسفی ،محمد رضا ( .)1831انتخاب راهبردی رشد و توزيع از ديدگاه امام ،بررسی انديشه های اقتصادی امام خمینی (مجموعه مقاالت
دومین کنگره بررسی انديشه های اقتصادی حضرت امام خمینی«ره») ،تهران :پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس 11و  12خرداد ماه
.1874
 .83قرآن کريم ( ،با ترجمه آزاد آيات).
 .84ابن ابی الحديد المعتزلی (1873ق) .عزالدين بن هبه اهلل ،شرح نهج البالغه ،به تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم ،مصر :دارالحیاء الکتب العربیه.
 .21امام علی ( .)1834نهج البالغه ،جمع آوری و تألیف سید رضی ،با تصحیح محمد دشتی ،ضمیمه المعجم المفهرس اللفاظ نهج البالغه ،قم؛
نشر امام علی(ع).
1873( ____ .21ق) .نهج البالغه ،گردآوری ابوالحسن محمد شريف رضی ،ضبط نصه و ابتکر فهارسه العلمیۀ صبحی صالح ،بیروت؛
دارالکتاب اللبنانی.
 .22انصاريان ،علی ( .)1857الدلیل علی موضوعات نهج البالغه ،تهران؛ انتشارات مفید.
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