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  فلسفه عدالت در انديشه سياسي مقام معظم رهبري
  

  ∗محسن مهاجرنيا
  چكيده

هـاي     از بنيـاد   شته و اي دا   سياسي مقام معظم رهبري جايگاه ويژه      انديشه در   ،عدالت
مـي  ي دا هـاي   و غايـت  هـا     آرمـان ،   درونـي  هـاي   تاساسي معرفت سياسي و عصاره فضيل     

  . سياسي استياه ل و موضوعي مساتمامفراروي 
 و همچنين ميزاني   است و ميزان    ها   رسيدن به غايت   براي راهبرد و راهكاري     التعد

  .ه الگوهاي رفتار سياسي استيبراي تصحيح رفتارهاي ناهنجار و شاخصي براي ارا
 ، شـامل و مطلـق     ، جـامع  ماننـد هـايي     و ويژگـي   دارد مراتـب    عدها و بعدالت  مفهوم  
ه در پـس معنـاي آن قـرار         دارانـ  انـب   تعهـدآوري و ج     ،ييزا وليتؤ مس ، غايي ،فرازماني

معرفتـي و  هـاي   ي زنـدگي فـردي و اجتمـاعي و حـوزه       هـا    عرصـه  تمامدر  . گرفته است 
  .هايي از آن تجلي يافته است و جلوهها   گونه،عملي

عرض   سو و هم    هاي هم   هاي اجتماعي و سياسي با بسياري از مفهوم         در تمام مناسبت  
كنـد و امـا در انديـشه سياسـي            انون تالقـي مـي    مانند آزادي و امنيت، حقوق، رفـاه و قـ         

درونـي و   هـاي      و آسـيب   هـا    اهميتش در معرض آفـت     تمامعدالت با   اي،    اهللا خامنه   آيت
  .و نياز به مراقبت دارد بيروني است

  .فلسفه سياسيعدالت، فلسفه عدالت، انديشه سياسي، : واژگان كليدي

                                                      
  استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي ∗

  25/9/1387:         تاييد2/8/1387:تاريخ دريافت
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  چيستي عدالت
و زيـستى    هـم اي بـراي      اصل خردمندانه  روش،   صورت  مثابه ارزش يا به   به  خواه  عدالت  

. اسـت سياسـي  فلـسفه    مفهوم بنيانى فلسفه اخالق وترين  است و اساسيها انسانزيستي  به
در فلـسفه سياسـي مقـام معظـم     . انـد  درباره آن انديـشيده   صورتي سياسي به    انفولسي ف تمام

 ي سه حوزه ديـن،    القنقطه ت ها و     زندگي سياسي انسان  ساسي  ا هاي   غايت رهبري، عدالت از  
رويكـرد   بر   ديتاكتوجه و    هاي فلسفه سياسي وي     ويژگي نياز مهمتر . جامعه است فلسفه و   
 در . كه با انديشه بسياري از فيلسوفان قديم و جديد متفـاوت اسـت            از عدالت است  خاصي  

هـاي عادالنـه      نگريـستند و قاعـده      حالي كه فيلسوفان كالسيك عدالت را از ديد طبيعت مي         
قـراردادي  را  كردند، فيلسوفان جديـد عـدالت          را بر عدالت فردي و اجتماعي بار مي        طبيعي

مقـام معظـم   . دنريگ در نظر مياخالقي ـ انساني در جهت استيفاي حقوق فردي و اجتماعي  
هـاي    كند كه بـر مبنـاي قاعـده         اي وسيع مطرح مي     رهبري از ديد ديني، عدالت را در گستره       

شناختي، اخالقي و اجتمـاعي       شناختي، معرفت   با رويكرد هستي  هاي پسيني     پيشيني و ضابطه  
  :كند رويكرد مطرح ميسه را در عدالت وي به طور مشخص . قابل تبيين و بررسي است

  ؛شناسانه ي هستدر رويكردعدالت 
  ؛انهيفردگرااخالقي و  در رويكردعدالت 
  .اجتماعي و سياسي در رويكردعدالت 

شود كه گاهي با عنوان عدالت  از خدا آغاز مي عدالتشناختي حقيقت  در رويكرد هستي 
اين عـدالت  . جا به تمام هستي و آفرينش سرايت يافته است شود و از آن از آن ياد مي   االهي

هاي اعتقادي، باور بر آن است كـه         كه در بحث   خداوند است،    ه،ي و ثبوت  هي كمال هاي  از صفت 
 را  يگونـه سـتم    چي ه زي ن يومت و داور   در حك  .كند ي ظلم نم  يبه كس  خداوند عادل است و   

به بنـدگانش   . دهد مي فري اطاعت كنندگان اوامرش را پاداش و گناهكاران را ك         .دارد يروا نم 
براساس . دنك  ي آنان را مجازات نم    ، از استحقاق  شتريكند و ب   ي نم فيل آنان تك  يي از توانا  شيب

جريان امور  .  قرار داده است   همين عدل، نظام هستي را خلق كرده و آن را بر سامانه عدالت            
اين  ميدر قرآن كر  . داند  انساني بر راه عدالت را نيز مايه تعالي و رشد انساني و اجتماعي مي             

در سـوره الـرحمن     .  شده است  اني ظلم ب  ي نف  و  قسط ، عدل ،زانيم: مانند ييها  با واژه  مفهوم
 ي را بـه معنـا     زانيـ ممفسران،   ).7،  )55(حمنالر(» والسماء رفَعها ووضَع الْمِيزَانَ   «: ديفرما  مي
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شـود بـه مثابـه سـنت          اين ميزان وقتي در پهنه هستي در نظر گرفته مي         . اند تفسير كرده عدل  
هاي انـساني و   ها و قانون  است كه بر طبيعت حكم فرما و منطبق با آن است كه قاعده              االهي

سـنت  «الت گـاهي بـا عنـوان        در انديشه رهبري از ايـن عـد       . شود  اجتماعي هم اثر گذار مي    
  :شود ياد مي»  قانون االهي«و » طبيعي

هـر  . عدالت در بنيان عالم و آفرينش نقش اساسى دارد؛ يعنى سنت آفرينش، عـدل اسـت     «
  و آفرينشى حركت كرد، ماندگار نظام اجتماعى اگر به دنبال اين سنت طبيعى و قانون االهي

 كه خود را تطبيق بدهد با قـوانين آفـرينش، بـا              است كاميابى انسان، در وقتى است      كاميابي
  ∗).7/4/1380 ،بيانات مقام معظم رهبرى(» ناپذير است ، كه تغيير و تبدل هاى االهي سنت

 ايـن ويژگـى اخالقـى را     هـر كـسي،   عدالت فردي خصلت برجسته انسانى است كه        اما  
ذ و نيـروى ايـن خـصلت         درجه نفو  .گذارد  اش اثر مي    هاي انساني   بر تمام رابطه   باشد،   داشته

وجـود  .  بستگى دارديوجدان و ديدگى اخالقى در هر فرد، به ميزان رشد، تكامل و آموزش
اجتمـاعى بـوده و بـر        گستردگى و ژرفاى عدالت فردى عامل مهمـى در اسـتوارى عـدالت            

اي از طهـارت روح اسـتوار          از نظر ديني، عدالت فـردي بـه گونـه          .يكديگر اثر متقابل دارند   
شود انسان عادل به سمت گناه، پليـدي، ظلـم، سـتم و تبعـيض در حـق                    سبب مي است كه   

  : فرمايد مقام معظم رهبري مي. ديگران كشيده نشود
طور عـادى و معمـول       ه حالتى باشد كه ب    ي كند، يعنى در و    پرهيزطور معمولى    هاز گناهان ب  «

ت اشـتباه و گنـاه   كه انسان عادل، معصوم اسـت و هـيچ وقـ    زند، نه اين  گناه سر نمىياز و 
، منتهـا   ددار هـا دور نگـه مـى       طور معمول دامان خود را از ارتكاب به آلودگي         هب... كند،   نمى

، عادل آن كسى است كه      دكن اى سقوط مى   گاهى هم به اقتضاى طبيعت بشرى، در يك چاله        
د،  گناهى هم سر بزن    يكند و اگر يك وقتى از و        مى پرهيزطور عادى و معمولى از گناهان        هب

  ).12/12/1367: همان(» كند شود و استغفار مى متوجه مى
آميـز    مـسالمت اجتماعى است كـه زنـدگى جمعـى          عدالت اجتماعي يكى از هنجارهاى    

از عـدالت در   ايـن نـوع  . سـازد   را ممكن مـى شو آراممندي   رضايتو صفا،صلح همراه با 
المللـى رابطـه     ت بـين  است و در عـدال    ي  گذار  برگيرنده نهادهاى حقوقى، حكومتى و قانون     

                                                      
همچنـين  . هاي گوناگون در سايت معظم لـه قابـل دسترسـي  اسـت               به مناسبت بيانات مقام معظم رهبري      ∗

 به نام حديث واليت جمع آوري شده است         CDاي در قالب      هاي ولي تحت مجموعه     ها و نامه    ها، پيام   بيان
  .ايم هاي سخنراني را حذف كرده و به تاريخ آن بسنده كرده و ما براي اختصار عنوان
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هاي ديني كه در       اين عدالت بر مبناي قاعده     .يابد ها با يكديگر بازتاب مى      ها و ملت    حكومت
  :تواند منعكس شود قابل تحقق است قالب فرهنگ جامعه مي

شـيوه  و  عدالت اجتماعى هم يك امر اجتماعى محض است و به حكومـت، سياسـت،               «
به بركت يك فرهنـگ صـحيح در اَذهـان يكايـك            روايى در جامعه مربوط است، جز        فرمان

: همـان (» جـور اسـت    هـا ايـن     صـحنه  تمـام هـا در     همـه پيـروزي   . مردم قابل تأمين نيـست    
هـاي    حقيقت آن است كه ماننـد بـسياري از مفهـوم          . اما درباره مفهوم عدالت   ). 19/4/1374

يـدگي خاصـي    هـا از پيچ     كمال، سعادت، آزادي، برابري، امنيت و ديگر غايـت        : مشابه مانند 
در فلسفه سياسـي    . دشو  مي ده سياسي شمر  هاي  انگيزترين بحث   مناقشهبرخوردار است و از     

 بنيـادي   هـاي   مومفهوم عدالت، مانند ديگـر مفهـ      كه   اي گويا تعمد وجود دارد      اهللا خامنه   آيت
همـين   بـه . دشـو  اسـتداللي مطـرح      انديشهسياست و جامعه، در چارچوب      دين،  مربوط به   
هاي اخالقي صرف بيرون      ا و موعظه  هعدالت را از چارچوب تنگ دستور      مفهوم   جهت وي 

.  پرداختند و تأمل  انديشه مهم فلسفه سياسي، به      ياه   و درباره آن، مانند ديگر موضوع      هآورد
  :در فلسفه سياسي اسالمي دو تعريف از عدالت ارايه شده است

 در جاى مناسـب ي هر چيزقرار دادن يعني » ء فى موضعه وضع كل شى«به معناى   عدالت. 1

 ؛خويش
  .دار قح به حق استحقاق و  ميزان عطا بهايا » حقه حق اعطاء كل ذى«به معناى   عدالت. 2

  : فرمايد اند و مي مقام معظم رهبري، در موردهايي تعريف عدالت را براساس ديدگاه نخست بيان كرده
  ).17/5/1381: همان(» عدالت يعنى هر چيزى را در جاى خود قرار دادن«

  : اند در مواضعي هم براساس معناي دوم تعريف كرده
 نيازهاى مـادى    تماممفهوم عدالت يعنى تأمين     . دارددر اسالم مفهوم خيلى وسيعى       عدالت«

 كه معناى عدالت است، هر صاحب حقـى را  »اعطاء كلّ ذى حقّ حقّه «اين  . و معنوى انسان  
  ).18/2/1377: همان(» به حق خودش رساندن

  :برند كار مي اضعي نيز هر دو تعريف را با هم و به يك معنا بهدر مو
  ).18/2/1377: همان(»  را دادنيكسى حق و عدالت يعنى هرچيزى را به جاى خود گذاشتن، به هر«

  :فرمايند در جاي ديگر مي
  و هـا   باكتـ   انـزال  و  پيـامبران    قـرآن بـراى ارسـال       كـه   كـردن هـدفى    عدالت، يعنى تأمين  «

). 25،  )57(حديد(» ليقوم النّاس بالقسط  «است    جا بيان فرموده    يك آسمانى، در   هاي  تشريع
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بهتـرين    است كـه    براى اين معين كرده     اسالم  دستورى كه  عدل با   قسط و  . اقامه قسط  يعني
  ).30/3/1381: همان (تأمين كننده عدالت است تضمين و

عمل آمده    رهبري از عدالت به   هايي كه در انديشه سياسي مقام معظم          از مجموعه تعريف  
  :هايي است براي آن هفت ويژگي اساسي ذيل بيان شده است تعريف

 ؛)1/11/1371: همان(عدالت عام است 
 ؛)18/2/1377: همان(عدالت مطلق است 
  ؛)17/5/1381: همان(عدالت وسيع است 

  ؛)27/12/1380: همان(عدالت امري غايي است 
 ؛)24/2/1377: همان(عدالت فرازماني است 

  ؛)29/9/1379: همان(دارانه است  عدالت جانب
 ).12/3/1380: همان(عدالت جامع و شامل است 

گفته از جمله علل گستردگي مفهوم عدالت است كه سبب پيچيدگي و              هاي پيش   ويژگي
هاي  هاي وي، به موردهايي از ويژگي مناقشه در آن شده است كه در ذيل با استناد به ديدگاه       

  :شود  و بسط مفهومي عدالت اشاره ميمؤثر در قبض

  گستردگي عدالت به تناسب ابعاد زندگي
: همـان (» اجتمـاعي «،) 30/2/1362: همـان (» فـردي «هاي زندگي     عدالت در تمام عرصه   

بيانات مقام معظـم رهبـري،      (» سياسي«،  )300،  6درمكتب جمعه،   (» اخالقي«،  )9/11/1368
بيانات مقـام معظـم رهبـري،     (» اقتصادي«،  )347چهار ساله دوم،    (» اجتماعي«،  )14/7/1379
» محيط داخلـي  «،    )22/12/1368(» حقوقي«،  )22/2/1379: همان(» فرهنگي«،  )13/9/1364

و در تمام شـؤون تقنينـي، اجرايـي و          ) 9/1/1378: همان(» بين المللي «،  )9/1/1368: همان(
  :فرمايند ي ميمقام معظم رهبري در عبارت. حضور دارد )14/3/1383: همان(قضايي 
ى اسـت كـه در زنـدگى        ا عدل همان معنـاى واال و برجـسته       . عدل يك معناى عامى است    «

 دنيـا، يـك عـدلى       هاي  ه حادث تمام چوب و    ، سنگ ، آفرينش ، جان ، جسم ، عمومى ،شخصى
  ).1/11/1371همان، (» وجود دارد

 علـم و انـصاف بـر       ، حاكميـت عـدل    را بـه معنـاي    حاكميت اسـالم    در جاي ديگر وي     
 زنـدگى  ،زندگى واقعى،  اخالق، عواطف، دل، حاكميتى كه جسمدانند،  ميها موعه انسان مج
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 بنابراين به تناسب نيازهاي انـساني ايـن         .تواند آباد كند    را مى  ها   انسان  آخرت  و  دنيا ،معنوى
  :حاكميت عادالنه وجود دارد

هـا   زى كه انسان  هر نيا . گويى به نيازهاى اساسى هر انسانى      حاكميت دين خدا، يعنى پاسخ    «
 حاكميـت ديـن     معنوى، مادى، فردى، اجتماعى، دنيوى، اخروى، همه و همه در ظلّ          . دارند

  )2/2/1377: همان (»شوند خدا تأمين مى

  گستردگي در عرصه هستي
در فلسفه سياسي مقام معظم رهبري عدالت در دو عرصه مهـم تكـويني و تـشريعي در                  

  . پهنه آفرينش وجود دارد
يعنـى سـنت    عدالت در بنيان عالم و آفرينش نقش اساسـى دارد؛     . »االرض و   السماوات بالعدل قامت «

 آفرينشى حركـت     االهي  اجتماعى اگر به دنبال اين سنت طبيعى و قانون          هر نظام . عدل است  آفرينش،
 هـاي   نوتطبيـق بدهـد بـا قـان        انسان، در وقتى است كه خـود را        كاميابى . كامياب است  وكرد، ماندگار   

عدالت بنابراين ريشه تكوينى و طبيعى دارد       . ناپذير است  ، كه تغيير و تبدل     هاى االهي  رينش، با سنت  آف
  ؛)7/4/1380: همان ( »در مجموع آفرينش بنابر ديدگاه االهي

  ها ها و غايت گستردگي در هدف
تك مـسايل خـرد و        عدالت غايت و آمال كليت فلسفه سياسي اسالم است و هدف تك           

  .  استكالن سياسي
لَقَـد أَرسـلْنَا   « .عدل معرفى شـده اسـت    ها، اقامه ها و رسالت  در قرآن يك هدف بزرگ نبوت  بنابراين«

اصـالً انـزال    ). 7،  )57(حديـد (» رسلَنَا بِالْبينَاتِ وأَنْزَلْنَا معهم الْكِتَـاب والْمِيـزَانَ لِيقُـوم النَّـاس بِالْقِـسطِ             
 . براى اين بوده است كه قسط و عدل در ميان جوامع حـاكم بـشود               پيامبران سالار و    هاى االهي  كتاب

  ).27/12/1380: همان(» يعنى اين نمادهاى ظلم و زورگويى و فساد از ميان برخيزد
  ).3/7/1381: همان(» هاي صالح قرار گيرد انسانقدرت در دست «

  :فرمايند مقام معظم رهبري در تعبير بسيار رسايي مي
كنيد هدف و غايت براى حركت جامعه اسالمى تشكيل          م آثار دينى كه شما نگاه مى      در تما «

شـود   همه اثر هست در اغلب اينها گفته مـى           اين  راجع به امام زمان   . جامعه عادله است  
كـه گفتـه     وار تشريف بياورند تا اينكه جهان را پر از عدل بكنند، بيش از آنچه              كه اين بزرگ  

ند گفته شده پر از عدالت بكنند يعنى آنى كه در درجـه اول مطـرح                شده پر از دين حق بكن     
  )2/1372: همان (. اين انجام بگيردداست آن عدالت است كه باي
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  گستره زماني عدالت
هايي است كـه در طـول زمـان اسـتمرار دارد و دچـار كهنگـي و              عدالت از جمله آرمان   

  :شود فرسايش نمي
 ع نيازهاى انسان از اول تا آخـر تـاريخ تغييـر ناپـذير        هاى عالى به تب    هاى بشر، آرمان   هدف«

يعنى بشر از اول تاريخ تا هر وقتى كه زنده باشد محتاج به عـدالت اسـت؛ عـدالت      . ندهست
هـاى   بلـه، شـكل   . كند با گذشت زمان، آرمان عدالت تغيير پيدا نمى       . مى است ييك آرمان دا  

آرمـان بـه    ... ،  كنـد  لت تغيير پيدا مـى    ل رسيدن به عدا   يوسا. كند تأمين عدالت تغيير پيدا مى    
ها بر حسب زمـان   روش. كنند ها از اول تا آخر تغيير پيدا نمى     آرمان ...حال خود باقى است     

تپـد و    ها مـى   كنند، اما انسان دلش به عشق آن آرمان        كنند، ابزارها تغيير پيدا مى     تغيير پيدا مى  
واند خود را تأمين بكند دسـتورهاى مـنظم بـراى           كند و اسالم براى اينكه انسان بت       براى آن حركت مى   

  ).24/2/1377: همان(»  شرايط را در اختيار انسان گذاشته استهمهها و منطبق با   زمانتمام

  بودن مفهوم عدالت مطلق
 پرسش و فلسفه سياسي،     ها   مفهومي مركزي در حوزه غايت     صورت  با پذيرش عدالت به   

در تـاريخ    بـودن در چيـست؟      و عادالنـه   ؟ستعدالت چي  باقي است اين است كه    كه   يمهم
  :دو پاسخ اصلي داده شده استبه اين پرسش فلسفه سياسي غرب 

عدالت به معناي كسب منافع متقابل براساس توافق و قرارداد كه در آن انگيزه انجـام عمـل    . أ
  ؛عادالنه تأمين منفعت درازمدت فرد است

 وانيم از رفتار خودمان بدون رجوع بـه منـافع          كه بت  اطرفي به اين معن      بي درجايگاهعدالت  . ب
  .خود دفاع كنيم

اش سـودمند باشـد، امـا عـدالت            هر فضيلتي بايد به حال دارنده      ،در فلسفه يونان باستان   
از  در انديـشه يونـاني   .  ظاهر به سود ديگران است نه به نفع دارنـده آن            در فضيلتي است كه  

طلبانه عدالت از قرن هفـدهم        اردادي و نفع  نظريه قر . رفت  عدالت به مفهوم تعادل سخن مي     
  . استبه بعد در غرب رايج شده

.  ايـن نظريـه بودنـد   ظريه پردازانترين ن  هاي هفدهم و هجدهم مهم      هابز و هيوم در سده    
طلبـي بـه اجـراي     ي كه فرد از روي نفع     ياهبه نظر هابز، عدالت عبارت است از اجراي تعهد        

هيوم نيز كه متأثر از انديشه هـابز،         .ت قرارداد است   پس اساس عدال   ؛آنها رضايت داده است   
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 له عـدالت  ئمس .ديد   عدالت را در تأمين منافع متقابل مي       ،بخش مكتب اصالت فايده بود      الهام
از همـين رو مـردم      . شود كه منافع و اختالف منـافعي در كـار باشـد              اصل جايي پيدا مي    در
در حالي كـه در  ). 36 :تا بيبشيريه، (د برسند  عمل عادالنه به توافق و قراردا بارهتوانند در   مي

، عـدالت عبـارت از محتـواي توافـق خردمنـدان            )طرفي  عدالت به مثابه بي   (طرفي    نظريه بي 
مين منافع متقابل بلكه تمايل به عمـل بـر حـسب            ضانگيزه عمل عادالنه در اينجا نه ت      . است

بنابراين عمل عادالنه را    . رندآنها را بپذي  ) نه از روي مصلحت   (اصولي است كه ديگران عقالً      
ايـن برداشـت    .  نفـس آن بايـد انجـام داد        علـت بـردارد بلكـه بـه         نفعي كـه در    علتنه به   
 برداشت ابزارگرايانه هابز و هيوم، برداشتي كانتي اسـت كـه          رابرگرايانه از عدالت در ب      غايت

 مشتركي است   وجوي نقطه   كند، بلكه در جست     انداز خود منافع نگاه نمي      در آن فرد از چشم    
اي اخالقي است نـه        اساس انگيزه   در بنابراين، انگيزه عدالت  . نظرها باشد   كه مورد توافق هم   

 در نظريه عدالت جان ، عدالترهكانت درباسنت اخالقي ) 37 :انهم. (طلبانه اقتصادي و نفع
). همـان (كنـد      مطرح مي   انصاف صورتبه  را  عدالت  وي  . منعكس شده است  رالز به خوبي    

ها از راه قـرارداد اجتمـاعي، اخالقـي يـا از راه منـافع متقابـل عـدالت را نـسبي                ديدگاهاين  
ش بـراي   كوشـ هرگونـه   هاي پيشين عدالت، بر اين باور هستند كه           و با نفي قاعده    دانند،  مي

  را  چيـستي عـدالت،    رههر سخني دربـا   و   است؛ثمر   بيدستيابي به مفهومي مطلق از عدالت       
را علـت ايـن      انـضمامي آن     هاي  مو انتزاعي عدالت و مفه    نيتكثر معا  و تعدد. دانند نسبي مي 

در گذشته و حال در همـه       كه   ارزشي   ياه  اختالفبر اين باور هستند كه       دانند و   نسبيت مي 
در گردونه زمان باعث تغيير در شيوه اعمال كه هاي اجتماعي  جوامع و همچنين تغيير ارزش   

  .؛ اين نسبيت را قطعي كرده استت انضمامي آن شده اسهاي موعدالت و مفه
هـاي    هـا و منـافع مـادي و قـرارداد           در فلسفه سياسي مقام معظم رهبري فارغ از انگيـزه         

دربـاره  ). 18/2/1377بيانات مقام معظم رهبري،     . (اخالقي، عدالت مطلق پذيرفته شده است     
  :كنند  اشاره ميمصداق به يك الگوي عيني يعني به عدالت مطلق اميرمؤمنان 

  بـدون  عدالت، عدالت مطلـق يعنـى     .  عدالت است   نا دوم حكومت اميرالمؤمن   ةشاخص«
واللَّه ال  « . كند  شخص را هيچ سياست مربوط به خود را بر عدالت مقدم نمى            يهيچ مصلحت 

ببينيـد چقـدر    . دست بياورم  هاز راه ظلم ب     من حاضر نيستم پيروزى را     ؛»اطلب النّصر بالجور  
گويند آقا شما ممكـن      به شما مى  . شانى است، چه پرچم بلندى است     اين تابلو، تابلوى درخ   

است در اين ميدان، در اين ميدان سياست، در ايـن ميـدان مـسابقه علمـى، در ايـن ميـدان                      
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انتخابات، در اين ميدان جنگ، ممكن است پيروز بشويد؛ اما متوقف به اين اسـت كـه ايـن     
خـواهم ايـن     گويـد مـن نمـى       مى  نامؤمنكنيد؟ امير  چه انتخاب مى  . ظلم را انجام بدهيد   

هايى كه شـنيديد      اين حرف  تمام. پيروزى را، من شكست بخورم عيبى ندارد، اما ظلم نكنم         
طلبى مطلق   ن درباره عدالت، اينها همه پيرو همين، محورش همين عدالت         اراجع به اميرمؤمن  

  ).30/6/1381: همان(»  است نااميرمؤمن

  گستره استعماالها
ي كه بيان شد جايگاه عدالت در فلسفه سياسي مقام معظم رهبري، گـاهي در               طور  همان

گاهي از اهداف   . است) 29/9/1374:همان(مرتبه آرمان متعالي و هدف غايي فلسفه سياسي         
و در موردهايي عدالت نـه در       ) 21/2/1377: همان(ها است     مياني يا نزديك جامعه و انسان     

 و راهكاري جهت رسيدن به هـدف ديگـري اسـتخدام            جايگاه هدف بلكه به مثابه سازوكار     
 ابزار تحقق مفهـوم هـاي ديگـر       عدالتو در موردهايي همان      )29/9/1374: همان. (شود  مي
عدالت اگـر نباشـد همـه       . شود  تأمين نمي امنيت هم   طوري كه اگر عدالت نباشد        شود، به   مي

  ).7/4/1376: همان (رود خيرات به يك طرف مى

  هاي سياسي ت با ديگر مفهومگستره ارتباط عدال
هاي زندگي سياسـي      گستردگي مفهومي عدالت سبب شده است كه با بسياري از مفهوم          

عـدالت بـا آزادي،     : اي با آنهـا پيـدا كنـد ماننـد           و مرزهاي پيچيده  . اي برقرار   ارتباط گسترده 
، )25/4/1376: همـان (حكومت، امنيت، مساوات، قدرت و اقتـدار، جنـگ و صـلح، دفـاع             

مقام معظـم   .... و  ) 30/7/1381: همان(هاي اجتماعي، اقتصاد      روعيت، مشاركت، مناسبت  مش
  :فرمايد رهبري در اين باره مي

 تمـام در جامعه عـدالت الزم اسـت و عـدالت در            .  را بگيرد  آنعدالت چيزى نيست كه چيزى جاى       «
  ).7/4/1377 :همان(»  عدالت اقتصادى الزم است و اقتصادى ئلهامور اجتماعى از جمله مس

   پسينيهاي ه پيشيني و ضابطهاي هوجود قاعد
ازجمله مسايلي كه سبب پيچيدگي مفهوم عدالت شده است؛ وجود دو رويكرد اساسـي              
درباره عدالت است كه يك ديدگاه كه ريشه تاريخي و سنتي دارد بـه ايـن بـاور اسـت كـه          

ي و از پيش تعيـين شـده   هاي ثابت و فطري، طبيع  سري قاعده   اخالق و عدالت مبتني بر يك     
. انـد اسـت      هم آن امور مسلم را تأييد كرده        ها است و اديان االهي      كه مورد اتفاق همه انسان    
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ديدگاه دوم كه بيشتر انديشه مدرن غربي است، بر اين باور است كه عدالت هـيچ قاعـده و                   
يا براسـاس   ها بر مبناي منافع خود        عدالت همان چيزي است كه انسان     . ضابطه پيشيني ندارد  

. گيرد  كنند و قراداد اجتماعي و اخالقي شكل مي         هاي عقلي و اخالقي بر آن توافق مي         تمايل
در فلـسفه سياسـي مقـام       . هاي مفهومي درباره عدالت شـده اسـت         ها سبب ابهام    اين ديدگاه 

معظم رهبري اين فرض وجود دارد كه دين براي عدالت و امور عادالنه اصـول و قواعـدي                  
هـاي مطلـق،    بخشي از اين قاعـده . رده است كه مطابق با فطرت و طبيعت هستند  را تعيين ك  

اسالم قوانين خود را از     «) 19/9/1379:همان(فرا زماني، الزامي، تعهدآور و جانبدارانه است        
ى  ى اسـرار و رمـوز عـالم اسـت، قـوانين جامعـه              گيرد و خدا كه داناى همـه       وحى خدا مى  

 اجـرا   دهد و اگـر قـوانين االهـي        رت و طبيعت جهان قرار مى     اسالمى را منطبق با قوانين فط     
  ).7/1/1360: همان(»  عدل به معناى واقعى در جامعه مستقر خواهد شد،شود

  عدالت به مثابه بنياد انديشه سياسي 
هايي است كه در انديشه اسالمي در عرصه تكوين مبناي آفرينش          عدالت از جمله مفهوم   

مقام معظـم   . ها است   گيري   غايت، محور و اساس همه جهت      دانسته شده است و در تشريع     
  :فرمايد رهبري در اين باره مي

: همان (عدالت در بنيان عالم و آفرينش نقش اساسى دارد؛ يعنى سنت آفرينش، عدل است             «
»  وابـسته اسـت    آن؛ به   »بها تقوم السماوات و االرض    «ها و زمين      خلقت آسمان  ).7/4/1380
 و  انديـشه  بنـابراين در  . عالم تشريع براساس نسخه آن عدالت تكـويني اسـت         «و   ).7/4/1377: همان(

  ).13/10/1363: همان(» در زندگى انسان هم باشدو . ست كه عدالت هست ابينش اسالمى اين
هـاي    هـاي اسـت كـه بعـد         در منظومه فكري مقام معظم رهبري، عدالت از جمله مفهوم         

فلـسفه سياسـي،    : ها و رويكردهايي ماننـد      دانشتواند موضوع مطالعه      گوناگوني دارد كه مي   
ها كـه بـه نقـش بنيـادي آن            به بخشي از اين بعد    . حقوق، سياست، دين و اخالق قرار گيرد      

  :شود اشاره دارد در انديشه رهبر معظم انقالب اسالمي اشاره مي
 ؛)13/11/1378: همان (استنيازهاى طبيعى بشر عدالت از  .1

  ؛)12/3/1380؛ 22/1/1387: همان(يشگي بشر است عدالت از نيازهاي اصلي و هم
  ؛)3/9/1378: همان(هاى انسانى است  خواستهتمام عدالت سرآمد 

  ؛)24/2/1377: همان(و غير قابل تغيير است مى است يعدالت يك آرمان دا
  ؛)18/11/1371: همان(قانون طبيعى و گردش طبيعى اين عالم و تاريخ بشر استعدالت يك 



 

ري
رهب

ظم 
 مع

قام
ي م

ياس
ه س

ديش
ر ان

ت د
عدال

فه 
فلس

 /
جرني

مها
ن 
حس

م
  ا

15  

  ؛)22/8/1379 :همان(گيري فلسفه تاريخ بر مبناي عدالت است  جهت  و االهيسنت  .2
  ؛)1/8/1370: همان (ى آدمى نهفته است  تعالى و رشد انسان است كه در تزكيهمبنايعدالت 
  ؛)9/11/1365: همان( اسالم است حقوق اساسىبخشي از عدالت 

  ؛)13/10/1363: همان (استا حق يعنى آن قانونى، آن جعلى كه منطبق با واقعيته. عدالت حق است .3
  ؛)24/1/1362: همان( پايه توحيد بنا شده است عدالت بر .4

  ؛)14/3/1381: همان(عدالت از اصول ثابت اسالم است 
  ∗عدالت محور و مدار همه چيز است؛

  ؛)7/4/1383(عدالت مالك و اصل است 
 ∗∗گاه اسالم است؛  تكيهعدالت
  ؛)25/9/1382: همان( بر سر راه است عدالت

  ؛)24/6/1371: همان( است  دالت هديه االهيع
  ؛)3/9/1378: همان( است هاى توحيد از نشانهعدالت 

  ؛)26/1/1379: همان(عدالت پايه حكومت است 
  ؛)2/2/1377: همان(عدالت مقوم حاكميت اسالم است 

  ؛)2/4/1369: همان ( جوامع ديگر است تمام اسالمى و   فارق بين جامعهوجه
  ).30/3/1371: همان(مي با عدل است قوام جامعه اسال

  : گيرند كه وي بر پايه اين اصول بنيادي بسيار مهم عدالت نتيجه مي
هـر  . دارد؛ يعنى سنت آفرينش، عـدل اسـت        عدالت در بنيان عالم و آفرينش نقش اساسى       «

 و آفرينشى حركت كرد، ماندگار  نظام اجتماعى اگر به دنبال اين سنت طبيعى و قانون االهي
كاميابى انسان، در وقتى است كه خود را تطبيق بدهد با قـوانين آفـرينش، بـا       . مياب است كا

                                                      
خـواهيم   امـروز مـا مـى     . امروز مهمترين حرف نظام اسالمى عدالت است      «: مايدفر    مقام معظم رهبري مي     ∗

ـ           و مجاهدت  ها  تمام كوشش . عدالت اجرا شود   مين شـود؛ كـه اگـر       أها براى اين است كه در جامعه عدالت ت
ها به حقوق و آزادى خـود هـم          مين مى شود و انسان    تأ حقوق انسان و كرامت بشرى هم        ،مين شد تأعدالت  

  ).23/08/1382: همان (»بنابراين عدالت محور همه چيز استمى رسند؛ 
اسـالم  . ها از اول تاريخ بشر تا امروز است اسالم روى نقاطى تكيه كرده است كه آرزوى ديرين انسان     «∗∗

بشر، تشنه كرامـت و     .  است ها  اين   برادرى و كرامت انسان تكيه كرده؛ امروز بشر تشنه         ، اخوت ،روى عدالت 
  ).22/10/1382: همان(» ها تكيه كرده است نيت واقعى است؛ اسالم روى اينعدالت و انسا
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 تكوينى و طبيعـى      عدالت بنابراين يك ريشه   . ناپذير است  ، كه تغيير و تبدل     هاى االهي  سنت
  ).7/4/1380 (»دارد در مجموع آفرينش

  سو  همهاي مونسبت عدالت با مفه
هاي سياسي و اساسـي       ي، عدالت با بسياري از مفهوم     در فلسفه سياسي مقام معظم رهبر     

عـدالت بـا    . طوري كه قوام وجودي آنها بسته به وجـود عـدالت دارد             به. زندگي تالقي دارد  
هاي زنـدگي ارتبـاط وثيـق      آزادي، امنيت، رفاه، قانون، حقوق بشر و بسياري ديگر از مفهوم          

طلبد كه در ايـن       صت فراخي مي  سنجي با هدف تعيين مرزهاي مفهومي، فر        اين نسبت . دارد
به جهت اختصار و ارايه بعدهايي از مجاورت مفهومي، در ذيل به         . پذير نيست   نوشتار امكان 

  . شود رابطه عدالت و آزادي اشاره مي
يكي ويژگي اختيار انـسان و      . هاي انسان و جامعه انساني هستند       عدالت و آزادي ويژگي   

. اند  هاي اساسي انسان بوده   ها و دغدغه    اره از آرمان  ديگري انسانيت انسان است؛ آن دو همو      
ها از آن دو سبب شده است تا انسان نتواند لـذًت              ها و سوء فهم     ها، سوء برداشت    اما ناكامي 

آزادي عدالت محور و عدالت آزادي محور را تجربه كند و حتًي سهم آن دو را در زنـدگي                   
اي كـه آزادي در كنـار عـدالت حـضور             نه گو  به. يك فداي ديگري نشود     تعيين كند، تا هيچ   

 تمـام حـدها و    آزادى بـه معنـاى شكـستن        نـه   . داشته باشـد و مـانع آن نباشـد و بـرعكس           
هاي پيشيني بـراي       تلقي شود و نه عدالت به مفهوم سلسله قاعده          انساني و االهي  هاي    ارزش

 و تحديـد شـود      آزادي چگونه تبيين  . به دام انداختن و به زنجير كشيدن انسان ارزيابي شود         
كه نه انسان را در غلّ و زنجير قرار دهد و نه انسان، رها شده مطلق و پرتاب شده، به عـالم     

ها و خرافـات و       عدالت هم چگونه تفسير شود تا غلّ و زنجيري از سنت          . وجود تلقي شود  
  هاي جبري خدايگان براي انسان نشود؟ مشيت

ين عدالت و آزادي بر اين باور هـستند كـه           مقام معظم رهبري با نفي دوگانگي و تباين ب        
امـا در   . آيـد   شود و آزادي بدون عدالت هم هرگز پديد نمي          عدالت بدون آزادي محقق نمي    

وزن دهي به اين دو مقوله اساسي، وي ضمن اينكه آزادي را يكي از شعارهاي اصلي اسالم                 
 و اسالم منبع  ) 12/6/1377 :همان( دارد  االهي ريشه  بر اين باور هستند كه آزادى      ∗؛دانند  مي

                                                      
 رسالت آزادى انـسان     ،هاى پيغمبران  يكى از رسالت  « ويضع عنهم أسرههم واالغالل التى كانت عليهم         ∗
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  ).1/12/1374: همان(» است آزادى
طوري كه اگر عدالت مورد نظر وي         دانند به   تر از آزادي مي     گستره عدالت را بسيار وسيع    

ممكـن  . محقق شود به ضرورت، آزادي هم محقق خواهد شد اما عكس آن صـادق نيـست               
   :فرمايد وي مي. .د اما عدالت نباشداي مانند كشورهاي ليبرال غربي، آزادي باش است در جامعه

خـواهى هـم در      امـا آزادى  . داننـد  خـواهى مـى     آزادى رابرخواهى را ب   يى بحث عدالت   ا  عده«
 پـاس هـا    يى نهادينه شود، حقوق افـراد و آزادي        ا  خواهى است؛ اگر عدالت در جامعه      عدالت
  ). 7/9/1381: همان(»  شددخواهداشته 

  :فرمايد و اهميت آن و نسبتش با عدالت ميدر جاي ديگر با تعريف آزادي 
ها و امكان حركت و پرواز بـه سـوى سـرمنزل     آزادى يعنى رها شدن از قيد و بند طاغوت   «

البته شكل كامل اين آزادى و رهايى جـز در يـك            .  است  انسانيت كه تعالى معنوى و االهي     
امروز ما داريـم بـه      . نظام عادالنه اجتماعى از لحاظ اقتصادى و از همه جهت ممكن نيست           

  ).12/9/1361: همان(» كنيم طرف يك نظام عادالنه اسالمى هم حركت مى
هاي ضد آزادي در طول تاريخ سبب شـده           ها و حاكميت    هاي تلخ انسان از قدرت      تجربه

خواهي به نقطه مركزي انديشه انساني تبديل شـود و بـيش از هـر                 تا در دنياي امروز آزادي    
به تناسـب نيازهـا، انتظارهـا، شـرايط و     .  نادرست از آزادي پديد آيد     زماني زمينه تفسيرهاي  

اي فقـط دنبـال آزادي سياسـي و           عـده . هاي زندگي، نوع خاصي از آزادي طلب شود         محيط
هاي اخالقي و     اي به علت ناكامي     اجتماعي و رهايي از كمند استبداد و استكبار باشند و عده          

نند و با هر نـوع ارزش محـدود كننـده انـساني و              جنسي تمام آزادي را در آزادي جنسي ببي       
اند، آزادي را     رو بوده    مخالفت كنند و ديگراني كه با انسدادهاي مادي و اقتصادي روبه            االهي

اين تك بعدي ديدن آزادي سبب شده است تا در          . در تجارت آزاد و اقتصاد آزاد تلقي كنند       
هـا بـه    دگي در تعارض قرار گيرد و انـسان هاي ديگر زن ها و مقوله  هر بعدي آزادي با مفهوم    

جانبـه، فراگيـر و       اما از ديد انديشه اسالمي آزادي امري فطري، همـه         . نفي آنها مجبور شوند   
با آنها تعارض نـدارد و  . هاي زندگي اجتماعي است سو با ديگر بعدها، نيازها و ضرورت      هم

  : مقام معظم رهبري تصريح دارند. خود تخصيص بردار نيست
                                                                                                                                  

كشد و در شعارهاى انقـالب عظـيم اسـالمى مـا هـم        را به اسارت مى   ياست كه و  يي   قيدها و بندها    از همه 
» .اسـتقالل، آزادى و جمهـورى اسـالمى       : گفـت  دى يكى از سه جمله معروف ملت ما بود كـه مـى            شعار آزا 

  )14/11/1362 :همان(
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هـم آزادى در محـيط زنـدگى        . دهد ها آزادى مى   دهد، به ملت   ها استقالل مى   سالم به ملت  ا«
هـا، آزادى از   هاى ديكتاتور و مستبد، آزادى از خرافات و جهالت      خودشان، آزادى از قدرت   

ها؛ و هم آزادى از كمند قدرت اسـتكبار، كمنـد اقتـصادى              فكري هاى جاهالنه و كج    تعصب
رفـاه و پيـشرفت   ها  اسالم، به ملت  . كند را آزاد مى  ها    ها؛ ملت  قدرتها، فشار سياسى     قدرت

  ).12/3/1378: همان(» دهد اقتصادى همراه با عدالت اجتماعى هم مى
اي عادالنه است كـه     اي آزاد است كه عدالت در آن جريان دارد و جامعه          انسان و جامعه  

اي بـر ايـن     اهللا خامنه    فكري آيت  منظومه. ها و اختيار آنان سلب نشده باشد        وجه تمايز انسان  
حقيقت استوار است كه عدالت و آزادي فقط در سايه اسالم به صورت كامل امكان تحقـق                 

كدام بدون ديگري قابل      طوري كه هيچ    دانند به   وي آزادي و عدالت را مالزمه اسالم مي       . دارد
ادي و عـدالت در  داننـد و آز  اسالم بدون آزادي و عدالت را اسالم واقعي نمي   . تصور نيست 

همان طوري كه تحقق آزادي واقعي بدون عدالت را غيرممكن          . دانند  غير اسالم را توهم مي    
دانند؛ بنابراين با اشاره بـه تجربـه آزادي           و عدالت بدون آزادي واقعي انسان را هم توهم مي         

  :فرمايد خواهي ملت ايران مي
اجتمـاعىِ منهـاى اسـالم را مـردم مـا           عدالت   .خواستند  اسالم را مردم ما نمى      بدون آزادىِ«

توانيم قبول كنيم و بفهميم كه منهاى برنامه و نظـام عادالنـه اسـالم                ما نمى . كنند تصوير نمى 
جـور بـه مـا      هـا ايـن    تجربه.  بيايد يددپتواند يك عدالت اجتماعىِ به معناى واقعى كلمه          مى

جـور بـه مـا       ها داريم، ايـن    انقالب و   جهان  مشاهداتى كه ما از اوضاع تاريخ،      . است آموخته
گفتـيم آزادى مـدنى و       گفتيم عدالت اجتماعى، اگر مـى      بنابراين ما اگر مى   .  است امالء كرده 

گفتـيم تعـديل عادالنـه ثـروت، اگـر           آزادى سياسى و غيره، اگـر مـى        هاى گوناگون،  آزادى
اى  جموعهاينها را در م     طلب، همه  هاى بزرگ تجاوزطلب و توسعه     گفتيم مقابله با قدرت    مى

در نظامى كه عنـوانش نظـام اسـالمى اسـت، قابـل تحقـق و قابـل         كه نامش اسالم است و    
  ).1/6/1361: همان( »دانستيم گيرى مى پى

  شناسي عدالت گونه
هاي ذهني و بريـده از      اي از مفهوم    نگاره  در فلسفه سياسي مقام معظم رهبري عدالت تك       

ترين مفهـوم زنـدگي       كه بيان شد، از گسترده    طوري    بلكه همان . ابعاد و حقيقت انسان نيست    
هـاي   تمام حوزه. سياسي است كه تمام گستره حيات فردي و اجتماعي را در بر گرفته است         

فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي را مـشحون از خـود سـاخته اسـت در نـشئه عـالم                    
قرار دارد و   كه زمامش در دست خداي متعال       . تكوين، عدالت مفهوم بنيادي و فراگير است      
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در نشئه تشريع، عدالت غايتي آرماني است كه زمامش را به دست خليفه االهي يعني انسان                
هـا،     و دسـتورالعمل تكليفـي، تمـام آرمـان          اند، تا بر مبناي الگوي پيشيني عدالت االهي         داده

م مقام معظـ  . ها، سازوكارها و رفتارهاي عيني و ذهني خود را براساس آن تنظيم كند              انديشه
  : اند رهبري در عبارت گويايي اين حقيقت را به تصوير كشيده

 تمـام فلسفه است كه خود آن فلسفه معتقدِ بـه عـدل در             و   بينش   ،بينى اسالم يك جهان  «
ذرات و اركان عالم است و معتقد اسـت كـه همـان             تمام  وجود است، معتقد به حساب در       

عـدالت  . م اجتماعى انسان هـم باشـد      محاسبه و توازنى كه در تمام عالم هست، بايد در نظا          
داشته و    آفرينش عدالت وجود دارد و بايد وجود مى        تمامفقط مال زندگى انسان نيست، در       

. در زندگى انسان هم باشد    . ست كه عدالت هست    ا  و بينش اسالمى اين    انديشه. وجود دارد 
ايـن حـق    اسـت   ا  هـ  حق يعنى آن قانونى، آن جعلى كه منطبق با واقعيت         . عدالت حق است  

بينـى و منهـاى      طور نيست كه ما بگوييم اسالم منهاى آن فلسفه و منهـاى آن جهـان               بنابراين اين . است
بنـابراين  ). 1/10/1363 :همـان (»  اينها همان عدالت اجتماعى است...اخالق و منهاى همه چيز ديگر  

از آنهـا اشـاره     هـايي     عدالت بسيار گسترده و متنوع است كه به جهت اختصار در اينجا بـه گونـه               
بنـدي    البته ممكن است تمام موردها قسيم هم نباشند و به اعتبارهاي خاص قابـل دسـته               . شود  مي

آنچـه در اينجـا   . ها عام و خاص بوده و قابل ادغـام در يكـديگر باشـند    برخي از اين گونه   . باشند
  :شود كه در ذيل ارايه مي.بندي است  مورد توجه است، تنوع در دسته

در موردهاي فراواني كه مقوله عدالت در انديـشه رهبـر معظـم انقـالب               : كوينيعدالت ت . 1
اسالمي وارد شده است، پيش از طرح عدالت در زندگي انساني به مهندسي عدالت در نظام                

  گفته به همين حقيقت اشاره دارد؛ كه عبارت پيش. آفرينش اشاره شده است
 هـستي خداونـد عـدالت را در زنـدگي           بعد از مهندسي عـدالت در پهنـه       : عدالت تأميني . 2

  . ها تشريع فرموده است و تأمين آن را بخشي از دين و شريعت قرار داده است انسان
  و هـا   باكتـ   انـزال  و پيـامبران    قـرآن بـراى ارسـال       كه  عدالت، يعنى تأمين كردن هدفى    

  :است  جا بيان فرموده يك آسمانى، در هاي  تشريع
براى اين معـين      اسالم  دستورى كه  عدل با  قسط و .  مه قسط االهي  اقا. »ليقوم النّاس بالقسط  «

  ).30/3/1371: همان(» تأمين كننده عدالت است بهترين تضمين و  است كه  كرده
  :گويد در جاي ديگر مي
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حـق حيـات،    . هاى حقوق بـشر در اسـالم اسـت         ترين نمونه  ترين و دقيق    ما ظريف  وراببه  «
رخوردارى از رفاه و بقيـه حقـوق اساسـى يـك جامعـه در      آزادى، برخوردارى از عدالت، ب 

 را  آنها را استفاده كرد و اسالم دستور         شود اين  از منابع اسالمى مى   . اسالم قابل تأمين است   
ها توجه كننـد     ها و ارزش    غرب به اين اصالت    وران  ديشهنان داده و پيش از اينكه       انابه مسلم 

  ).9/11/1365: همان(» بايد برگرديم به اسالم. تاسالم انسانها را به آنها متوجه كرده اس
در انديشه اسالمي عدالت آرمان بسيار بلندي است كه تمام پيامبران براي            : عدالت آرماني . 3

ها را نيز براي برپايي  اند تا انسان اند و مأموريت داشته پديد ساختن و اجراي آن مبعوث شده 
  .اين آرمان وادارند

هـا   الت آرمان بشر است و سازوكار و مقدمه رسيدن به ديگـر آرمـان             عد: اي  مقدمهعدالت  . 4
  . است

عدالت در جامعه و نيز حكومت اسالمى در ميان اجتماعات بشرى هم بـا              براي رسيدن به    «
 خود آن يك مقدمه براى تعالى و رشد انسان اسـت            اماشود،    مى شمردهاينكه هدف بزرگى    

  ).1/8/1370: همان(»  نهفته استانسان  كه در تزكيه
 بـر ايـن حقيقـت         االهي ديگـر   ادياناسالم و    ذات اديان است،     وعدالت جز  :عدالت ديني . 5

  :تأكيد دارند
هاى آسمانى را براى اينگونـه        و فرستادن كتاب    پيامبران آيه معروف سوره حديد كه ارسال     «

 كـامالً نـشان     طور   به مردم به عدالت قيام كنند     تا) 25،  )57(حديد(» ليقوم الناس بالقسط  «كه  
بدون داشتن اين هـدف، اديـان   . آيند  يك نظام عادالنه مىيد ساختندپ براى    در اصل  كه اديان  دهد مى

شت كـه عـدالت     ابنابراين هيچ شكى نبايد د    . دينى وجود ندارد اصالً، يعنى اين هدف را نداشته باشند         
  ).13/10/13639: همان(»  اديان استتمام ذات اسالم است و ذات وجز

هاي دور اين اتفاق نظر وجود دارد كه عـدالت از   با وجودي كه از گذشته : عدالت حقوقي  .6
هـا    حقوق طبيعي و نياز به آن ريشه در فطرت انسان دارد، باب اين وجـود، يكـي از بحـث                   

برخي از رويكردها به اين امر      . درباره عدالت اين بوده است كه عدالت حق است يا تكليف          
در انديشه مقام معظم رهبري حـق يـا         . دالت فقط حق يا تكليف است     اند كه ع    گرايش يافته 

ممكن است در   . تكليف دانستن عدالت به جايگاه و رويكرد به آن وابسته دانسته شده است            
موردهايي اجراي حق براي مجري آن تكليف باشد و براي مردمي كـه موضـوع اجـراي آن                  

  :فرمايد همان طوري كه وي مي. عدالت هستند، حقوق تلقي شود
، يكسان بر مـردم       االهي هاي اجتماعى و عمومى و حد     ،كه حقوق انسانى   عدالت، يعنى اين  «
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  ).3/12/1368: همان(» اجرا شود
اي عدالت به مثابه يك مسئله اخالقـي          اهللا خامنه   در مواضعي از انديشه آيت    : عدالت فردي . 7

 خواه فرد در جايگـاه سياسـي،        .يا فقهي و تكليفي درباره افراد مورد توجه قرار گرفته است          
  .اجتماعي قرار داشته باشد يا در همان سلك فردي باشد

 حالتى باشد كه    ي كند، يعنى در و    پرهيزطور معمولى    هعدالت يعنى اينكه انسان از گناهان ب      «
 زند، نه اينكه انسان عادل، معصوم است و هـيچ           گناه سر نمى   يطور عادى و معمول از و      هب

  ).12/12/1367: همان(» كند اه نمىوقت اشتباه و گن
  :فرمايد  مقام معظم رهبري در اين باره مي:عدالت اجتماعي. 8

 قـشرها بهـره برنـد و        تمـام  ،عدالت اجتماعى يعنى اينكه از همه بركـات جامعـه اسـالمى           «
 صـورت انـد، بـه      ها كه هميشه در طول تاريخ پشت سر پيـامبران بـوده            محرومان و پابرهنه  

ى كـه از اخالقيـات و از        ا   عدالت اجتماعى   ...اسالمى از قسط و عدالت    هاى نهضت    خودى
عدالت اجتماعى هم يك امر اجتماعى محض       . فرهنگ صحيح منفك باشد، اين خواهد شد      

، جز به بركت يـك       مربوط است  روايى در جامعه    حكومت، سياست، شيوه فرمان     به است و 
هـا   ها در همه صحنه     همه پيروزي  .ذهان يكايك مردم قابل تأمين نيست     افرهنگ صحيح در    

  ).19/4/1374: همان(» جور است اين
 وي در جاي ديگر عدالت فردي و عدالت اجتماعي را دو قسيم بـراي عـدالت انـساني                  

  :كند معرفي مي
عـدالت انـسانى در دو قلمـرو        . طور كامل متجلى اسـت     عدالت به معناى انسانى آن هم به      «

 عدالت يك   يهد؛ عدالت يك انسان در قلمرو فردى و       د فردى و اجتماعى خود را نشان مى      
: همـان (» گـوييم  ىمـ  عـدالت اجتمـاعى    بـه آن    كـه  شا  حكومت و فرمانروايى   بارهانسان در 

26/12/1379.(  
 عـدالت و زاينـده   اعـث  اسالمى است كه مقررات ب   ،آن دولت و حكومت   : عدالت سياسي . 9

ه به جريان در بياورد و وضعى هاى جوشان عدالت اجتماعى را در جامع     عدالت و سرچشمه  
 به همـين مناسـبت اسـت كـه در           ... . كه عدالت اجتماعى در جامعه تأمين بشود         پديد آورد 

كه بتوانـد     اين علتى است براى     ا   بسيار گسترده  ياه اختيار ، حاكم اسالمى  ياهاسالم اختيار 
  ).23/6/1363: همان (در جامعه عدالت اجتماعى را برقرار كند

اقتـصاد و  .  گاهي از اين عدالت با عنوان عدالت توزيعي ياد شده است    :قتصادىعدالت ا . 10
هاي مرتبط با عدالت است كه مقام معظم رهبري توجـه             ترين حوزه   زندگي اقتصادي از مهم   
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  : آن دارند و باور دارند كه اي به ويژه
بـراى  هـا    هـا و بعثـت     هاى عدالتى كه قرآن معتقد اسـت نبـوت         ترين بخش  يكى از اساسى  «

  ).22/5/1366: همان(» استا ه مندى عدالت است، عدالت اقتصادى است، عدالت در بهره
ما اگر بخواهيم عدالت را تعريف كنيم و در ضمن مثال، عدالت را بيـان               : عدالت الگويي . 11

ايـن اسـت كـه      . توانيم پيدا كنيم    نمى ن  اكنيم، هيچ مثالى رساتر، گوياتر از رفتار اميرمؤمن       
. كنـد   به مردم معرفى و منصوب مى        را به امر پروردگار با نصب االهي       ي و  اكرم پيامبر  

 .اللَّه است   واليت و، چون به معناى حاكميت عدل، فضيلت        ...اين يك حقيقت اسالمى است    
 ،، نقطـه بـارزتر از همـه        نادر زندگى جمعى و حكومتى اميرمؤمنـ      ) 1/12/1381: همان(

اسـت، در عمـل     ا   نقطـه بـارز تقـو       ناردى اميرمؤمن همچنان كه در عمل ف    . عدالت است 
اين براى ما   . ، بارزترين نقطه، عدالت است     نان خالفت اميرمؤمن  أسياسى و ش  ،  حكومتى

مالحظه عـدالت، اجـر     . دانيم، نقطه بسيار با اهميتى است      مى ن  اكه خود را پيرو اميرمؤمن    
است و بايد شاخصه ا وظيفه منهادن به عدالت و عمل كردن به آنچه مقتضاى عدالت است،  

  نمنـا گيرد؛ اين منطق اميرمؤ    الشعاع عدالت قرار مى    همه چيز تحت  . شمرده شود نظام اسالمى   
  ).23/8/1382: همان (است

  كنيد هدف و غايت براى حركـت جامعـه         در تمام آثار دينى كه شما نگاه مى        :عدالت انتظاري . 12
همه اثر هست در اغلب اينهـا گفتـه           به امام زمان اين   راجع  . ه است ن تشكيل جامعه عادال   ،اسالمى

كـه گفتـه     شود كه اين بزرگوار تشريف بياورند تا اينكه جهان را پر از عدل كنند، بيش از آنچه                 مى
 مطرح  نخست كه در درجه      چيزي شده پر از دين حق كنند گفته شده پر از عدالت كنند يعنى آن             

  ).2/6/1372: همان (رد اين انجام بگيد عدالت است كه باي،است
اي ارزيـابي شـده        از ديد مقام معظم رهبري عدالت معادل رفتـار دينـي           :عدالت خدماتي . 13

  : شود ها به كار گرفته مي است كه در خدمت به انسان
در اسـالم خـدمت بـه       . رفتار دينى يعنى گسترش عدالت در جامعه و خـدمت بـه آحـاد مـردم               «

خدمت . ن هم موردنظر است؛ افق ديد اسالم خيلى وسيع است         هاى غيرمؤم  ها، حتّى انسان   انسان
  )2/1/1383: همان(» المال و تضييع حقوق مردم  از تبعيض، تضييع بيتپرهيزكردن، 

. كنـد   اي كه در دنياي امروز عدالت را ارزش تلقـي نمـي              در برابر انديشه   :عدالت ارزشي . 14
  :مقام معظم رهبري بر اين باور است

ها بايـد بـراى مـردم        ارزشى وجود دارد، يك حقايقى وجود دارد كه اين         ا ب هاي  مهويك مف «
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يك حقيقت باارزشى  .  حقيقت توحيد بارى تعالى    مانندبشر احتياج به اينها دارد،      . بيان بشود 
. ايـن بـاالترين حقـايق اسـت       . حقيقت وجود صـانع   .اين زيباترين حقايق عالم است    . است

 ياهـ   عدل، ذوق درونى انسان براى عـروج بـه مقـام          نياز بشريت به    . زيباترين حقايق است  
  ).7/2/1373: همان(»  اين از زيباترين حقايق بشرى است... عالى معنوى و روحى

اي بـراي از بـين بـردن     هايي از تاريخ بـشر، عـدالت بهانـه        در برهه  :بخش  عدالت رهايي . 15
حـالي كـه در انديـشه    در . ها بـوده اسـت   هاي انسان و به غل و زنجير كشاندن انسان         آزادي

بخشي، قدرت مطالبه حق و شجاعت مقابلـه بـا            خواهي، رهايي   اسالمي، عدالت روح آزادي   
  .كند ظلم را ترويج مي

 هرچند پـايين اجتمـاع،      هاي  طبقهبروز عدالت در يك جامعه، آنجايى است كه يك فرد از            «
امـر مـسلمين و       ظلمى روا شود يا حقى ضايع شود، بتواند جلوى ولى          يكه بر و   در صورتى 

ى ايـن را    ا  عده. ترين فرد مملكت بايستد و احقاق حق كند بدون اينكه صدايش بلرزد            عالى
ـ  احتمـال    طور   به دانند، ما احساسمان اين است كه اينها       عملى نمى   كـافى بـه واليـت و    وراب

. فضاى واليى ندارند، وگرنه در فضاى واليى و تحت زعامت واليت فقيه، اين عملى است              
خـواهى هـم در      امـا آزادى  . داننـد  خـواهى مـى     آزادى رابـر خـواهى را ب    ي بحث عدالت  ا  عده

هـا پـاس      نهادينه شود، حقوق افـراد و آزادي       اي  خواهى است؛ اگر عدالت در جامعه      عدالت
  ).7/9/1381: همان(» خواسته شد

گانه پيشين منحصر نيست و ممكن است موردهاي  هاي عدالت، در موردهاي پانزده    گونه
. گري به آنها اضافه شود يا برخي از آنها در ذيل ديگري قرار گيـرد و در آن ادغـام شـود             دي

بنابراين ذكر آنها فقط از اين نظر بود كه نشان دهيم در انديشه سياسي مقام معظـم رهبـري                   
  . هاي آفرينش و در بُِعدهاي گوناگون زندگي انساني حضور دارد عدالت در تمام عرصه

  حقق عدالتها و موانع ت آسيب
. هـا اسـت     دهـي بـه زنـدگي سياسـي اجتمـاعي انـسان             كاركرد عدالت تـدويني سـامان     

در . منـد دسـتگاه آفـرينش اسـت         طوري كه عدالت تكويني بيانگر كاركرد سامانه نظام         همان
حالي كه عدالت تكويني به صورت سنت جاري در عرصه هستي در آمـده اسـت، ويژگـي                  

و در سطح راهبـرد و در مرحلـه راهكـار عمليـاتي آن      عدالت تدويني در سطح آرمان غايي       
هـا قـرار داده شـده         است كه رسالتي تعهد آور و مسؤوليتي ارادي و اكتسابي فراروي انسان           

بر خالف عدالت تكويني كه سنت ثابت و تخلف ناپذير اسـت، در عـدالت تـدويني                 . است
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. وهرج و مرج قرار دارد  همواره در معرض انحراف و انسداد، تعطيلي، نارسايي و كج فهمي            
هاي در رسالت پيامبران قرار داده است تا سالمت           به همين علت، دين براي آن دستورالعمل      

در اسالم چون به آن، نقش غايي داده شده اسـت و شاخـصه ارزيـابي و     . آن را تضمين كند   
ه ها شده اسـت، توجـ       ها، كاركردها و حتي انديشه      گيري  تراز براي تصحيح بسياري از جهت     

در جامعه انساني عدالت مانند هر مفهـوم و پديـده           . سازي خود عدالت دارد     فرواني به سالم  
شود و بـه همـين علـت اجـراي عـدالت              رو مي   هايي روبه   ها و آفت    اجتماعي ديگر با آسيب   

هميشه با موانع و دشواري همراه است و مقام معظم رهبري از آن بـه صـورت دشـوارترين      
  :كنند رين كار ياد ميت ميدان مجاهدت و مشكل

ميدان مهمتر و دشوارتر از همه اينها، ميدان بـسط عـدالت، رفـع تبعـيض و جلـوگيرى از                    «
ى كه خود مـا در داخـل كـشور در           ا  طبق تجربه تاريخى و تجربه    . المال است  تطاول به بيت  

هاى مجاهدت براى بسط عـدالت       ايم، يكى از دشوارترين ميدان     طول اين مدت كسب كرده    
 نامحسوس دستى در بيـرون     ياهاى محسوس،    كس كه با نوعى تخلف چه تخلف      هر  . است

اينكه ما گفتيم . كند از مرز قانونىِ مجاز براى خود دارد، با اين مبارزه مخالفت و معارضه مى
براى عدالت طلبى بايد مبارزه كرد، براى مبارزه با فساد بايد همه دست به دست هم بدهند                 

المـال دارنـد بايـد     ر بين مسؤوالن و كسانى كه دستى در امور بيـت    د   ويژه و فساد اقتصادى  
ها و در عين حال اگـر         ترين  است كه اين كار جزو مشكل       علت جدى گرفته شود، به همين    

تا وقتى در جامعه عدالت باشد، تبعيض نباشـد،         . ست ا ها ترين به نتيجه برسد، جزو پربركت    
 و نـابحق و نابجـا در   فراوانـي هـاى   امتيـازطلبى نگاه متفاوت به اشخاص و قشرها نباشد و         

  ).19/6/1382: همان(» كنند ها صبر مى جامعه وجود نداشته باشد، مردم بر خيلى از ناكامى
  :شود ها و موانع عدالت اشاره مي در ذيل به موردهايي از اين عرصه

  خواهي فهمي از عدالت هاي كج هاي ناشي از زمينه مشكل
هاي فكـري و فرهنگـي منحـرف ممكـن اسـت خـود           لت زمينه در برخي كشورها، به ع    

ترين مصداق اين مورد كـه بارهـا مقـام معظـم              مهم. عدالت مانعي براي تحقق عدالت باشد     
 در شـرايط سياسـي دوره       كنـد، مـاجراي عـدالت اميرمؤمنـان           رهبري به آن اسـتناد مـي      

سـاله حكومـت آن      نج دورانِ پ  هاي  هو حادث  ن  ااگر به زندگى اميرمؤمن   . حكومتشان است 
 مـشكل   صـورت بينيم عمده آنچه براى آن بزرگوار در اين مدت بـه             حضرت نگاه كنيم، مى   

له عدالت چقدر سخت    ئدهد كه مس   ناشى بود؛ اين نشان مى     يوخواهى   پيش آمد، از عدالت   
خواهى و دنبال عدالت رفتن، به زبان آسان است؛ اما در عمل آن قدر با موانع                 عدالت. است
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شود كه دشوارترين كار هر حكومت و نظامى اين است كـه عـدالت را            مى رو  به  روون  گوناگ
 امـور و شـؤون      تمـام  عدالت در    .عدالت فقط عدالت اقتصادى نيست    . مين كند أدر جامعه ت  

با آن قدرت ملكوتى و      ن  ازندگى بسيار دشوار است؛ اين همان چيزى است كه اميرمؤمن         
ها را   ها و دشمنى    بود كه آن دشمن    يعدالت و .  قرار داد  ، آن را وجهه همت خود      ن االهي أش

ا و  هـ    بـا مـشكل    رويارويي علت ايستادگى كرد و به       ننااميرمؤم. آورد  مى وي پديد عليه  
  ).23/8/1382: همان (حل آنها حاضر نشد از عدالت دست بردارد

چنـان كـه فهـم چيـستي عـدالت، تـشخيص مـصداق و               : رخورد جاهالنـه بـا عـدالت      
گذاري و اجراي عدالت در اختيار كساني باشد كه اهل تخيص نيستند يا      گيري، قانون  تصميم

خود به فضيلت عدالت فردي متصف نباشند هم فهم عدالت و هـم اجـراي آن بـا مـشكل                    
  :بنابراين مقام معظم رهبري تأكيد دارند. شود رو مي روبه

 مـذهبى و اسـالمى      ،ى عـال  هـاي   موشـود راجـع بـه مفهـ        ى پيدا مى  اي هر كسى از هر گوشه    «
احتيـاج   هاى علمـى در منـابع ديـن         تشخيص آنها به مايه    واك  ر دينى كه فهم، اد    هاي  مومفه
. ند به اظهار نظر كردن و از خود حرف در آوردن          نك  بنا مى  ،ندارند راها    هو اينها آن ماي   . دارد

ا خـب ايـن اسـالمى كـه شـم           بپرسـد كـه    يكسى نيـست از و    ... گويد،   جور مى  اسالم اين 
 بـشرى را هـم از نظـر اسـالم معنـا             هـاي   مو مفهـ   زند؟ همه  گوييد، كجا اين حرف را مى      مى
ايـن  ! است، كـدام اسـالم؟  ا كنند معلوم هم نيست مستندشان كج كنند؛ عدالت را معنا مى    مى

هاى الزم   هايى بدون داشتن صالحيت     زشتى است كه انسان      زشتى است، حادثه    بسيار حادثه 
 نظرهايى كنند كه آن اظهار نظرها اگر فرض كنيم كـه            هى شوند و اظهار   ا وارد در يك مقوله   

 ).20/6/1379: همان(» شود جاهالنه  غرض و مرضى نباشد، تازه مى هيچ شائبه

  اغراض شخصي و هوا و هوس
وگرنـه عـدالت    . در جامعه اسالمي حاكميت نبايد در دست افراد غيرمهذب قـرار گيـرد            

  . شود دستخوش هوا و هوس مي
 ،گيـرد، بايـد مظهـر قـدرت        آن شخص يا آن دستگاهى كه اداره امور مردم را به عهده مـى             «

 جوامع  تمام، فارق بين جامعه اسالمى و       ويژگياين  .  باشد   رحمت و حكمت االهي    ،عدالت
 و  ا نفـسانى، هـو    هاي  ها، شهوت  جهالت. شوند هاى ديگر اداره مى    ديگرى است كه به شكل    

ىِ به نفع و سود شخصى يا گروهى، اين حق را ندارند كـه زنـدگى      شخصىِ متك  هاي  ههوس و سليق  
 در جامعه و نظام اسالمى، عدالت و علـم          بنابراين. و مسير امور مردم را دستخوش خود قرار بدهند        

 از هـر كـس و در   ـ و هـوس   او دين و رحمت بايد حاكم باشد؛ خودخواهى نبايد حاكم بشود، هو
  ).20/4/1369: همان( » نبايد حكومت كندـرفتار و گفتار هر شخص و شخصيتى 
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  هاي سياسي درباره عدالت غرض
گـذاري،    گيـري، قـانون     هـا، تـصميم     چنان كه در فهم چيستي عدالت، تشخيص مـصداق        

اغراض شخصي، هوا و هوس و جهل و ناداني حاكم شـود؛ عـدالت آسـيب                 اجراي عدالت 
ه بـه عـدالت بـه مراتـب بيـشتر          هاي سياسي در ميان باشد آسيب وارد        بيند اما اگر غرض     مي
هـا دينـي ماننـد عـدالت          بنابراين مقام معظم رهبري درباره كساني كه درباره مفهوم        . شود  مي

  :فرمايد كنند مي اظهار نظر مي
اگـر  ... كننـد    عدالت را معنـا مـى     ... كنند؛    بشرى را هم از نظر اسالم معنا مى        ها  مو مفه تمام«

.  باشد كه ديگر هيچى، بـدتر در آنويانه و خائنانه    سودج ،ناحىج ، سياسى هاي  شائبه غرض 
  ).2/6/1379: همان(»  ما وجود دارد اين، بسيار حادثه و پديده زشتى است كه در جامعه

  حاكميت انديشه ليبراليستي 
هـاي غربـي و ليبراليـستي         كه متـأثر از انديـشه     لوح    ساده مقام معظم رهبري در نقد افراد     

  :فرمايد بي  ميهستند، درباره دموكراسي غر
شـان آزادى در درجـه اول        حـاال اينكـه دمكراسـى     . دمكراسى يك ادعاى صادقانه نيست در غـرب       «

آزادىِ در فعاليت اقتصادى است؛ يعنى هر كسى كه بيـشتر تـوان داشـته باشـد و بيـشتر بـه دسـت                        
شـود   يى مـى  چنين فضا  خب در اين  .  ليبرالى است  انديشهبياورد، بيشتر حق دارد؛ اين پايه اصلى اين         

  ).8/8/1380: همان (كرد؟ همه چيز در اختيار پول است شود فكر تبعيض فكر عدالت كرد؟ مى
  :فرمايد وي درباره راه حل خروج از اين انديشه و عدم پيروي از آن مي

 روى فرهنـگ غربـى در زمينـه مـسايل اقتـصاد            عالج اين است كه ما خودمان را از دنبالـه         «
  ).12/1377: همان(» نجات ببخشيم كامل خالص كنيم، طور به

  حاكمان آلوده و مستكبر 
زماني است كه حاكميت در دست حاكماني قـرار          در فلسفه سياسي مقام معظم رهبري،     

زيبـاترين  «و  » بـشرى   تـرين پديـده    پـاكيزه «از آن با دو تعبير      . گيرد كه مجري عدالت باشند    
ر اختيار حاكمان آلـوده و مـستكبر        ياد شده است و اما اگر حاكميت د       » بشري زندگى    پديده

  . قرار گيرد؛ عدالت قابل تحقق نيست
حكومت اگر با اسـتكبار     . ترين پديده بشرى است    حكومت اگر با عدل همراه باشد، پاكيزه      «

ى از  ا همراه نباشد، حاكم، خود را موجودى برتر از ديگران نداند، حاكم براى خـود منطقـه               
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 راه ندارنـد، حـاكم اگـر خـود را     يد كه ديگران به و  زندگى را انحصارى و اختصاصى ندان     
ترى، اين نه فقط ملـوث نيـست، نـه فقـط آلـوده و                 آحاد مردم بداند با وظيفه سنگين      انندم

بگذاريـد ديـن كمـك كنـد در         . هاى زندگى بشرى است    زشت نيست، بلكه زيباترين پديده    
  ).5/1376: همان(» غلب آلوده استاهاى دنيا  امروز حكومت. ها پاكسازى فضاى حكومت

  حاكميت طاغوت
 و هـر گونـه       حاكميت اسالم يعنى حاكميت عـدل      در دستگاه فكري مقام معظم رهبري،     

  :انحراف در آن آفت و آسيب به عدالت است
. هـا   انـسان  بايد بدانند كه حاكميت اسالم يعنى حاكميت عدل و علم و انصاف بر مجموعه             «

  و اخالق، زندگى واقعـى، زنـدگى معنـوى، دنيـا          انسانها،   ، عواطف ، دل ،حاكميتى كه جسم  
 رابـر حاكميـت ديـن در ب     . حاكميت ديـن يعنـى ايـن      . تواند آباد كند    را، مى  ها  انسانآخرت  

  حاكميت طاغوت است؛ كه در آن
   ؛»و اذاتولى سعى فى االرض ليفسد فيها و يهلك الحرث و النسل«

  ).2/2/1377: همان (حاكميت طاغوت، حاكميت فساد است

    هاي االهي چي از قانونسرپي
  :فرمايد مقام معظم رهبري در اين باره مي

رود،  رود، تبعـيض از بـين مـى    عـدالتى از بـين مـى      اگر به قوانين اسالم عمل بشود، هم بى       «
رود، علـم و تحقيـق و اسـتعدادهاى          رود، فقر از بين مـى      ها از بين مى    صفايى ميان انسان   بى

شود و هم از آن طرف عوارضى كه   ها انجام مى   پيشرفتهم اين   . يابد ذهنى بشر پرورش مى   
هاى غلط كه بر مردم تحميل شده اسـت           روش پيشامروز دنيا دست به گريبان آن است از         

 ، آن دردها بـر مـردم تحميـل نخواهـد       غيردينى و غير االهي    ،هاى غيراسالمى   روش پيشاز  
هايى كـه     اين خودپرستى  اين حيرت، اين سرگشتگى، اين خودخواهى، اين فردپرستى،       . شد

 ، از رهـا كـردن راه خـدا    هاى غير االهي امروز بر دنيا حاكم است، اينها ناشى است از روش 
  ).9/6/1378: همان(» است

  هاي اغواكننده  تبليغ
هاي اغواكننده يكي از موانع جـدي در راه فهـم و              واقعيت امروز دنيا اين است كه تبليغ      

زماني كه چنين قدرت تبليغاتي وجود دارد نظـم ظالمانـه   شود و تا    تحقق عدالت شمرده مي   
  .  فرما است حكم
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جور در  ى به آنها، اين فكران وابسته هاى تبليغاتى مراكز استكبارى دنيا و روشن امور دستگاه«
با فكـر   .  كنونى ممكن نيست     نظم ظالمانه  برابركنند كه هيچ حركتى در       سطح عالم تبليغ مى   

هـا را قـانع كننـد،     خواهنـد ملـت   كنند، مـى   گرايى مبارزه مى   د، با آرمان  كنن انقالب مبارزه مى  
العملى   آن هيچ عكس   رابرمتقاعد كنند كه به همين وضعيت كنونى ظالمانه دنيا بسازند، در ب           

  ).30/7/1381: همان(» نشان ندهند

  محيط مغاير با عدالت 
سياسي و زواياي زندگي     ويژگي دستگاه فلسفي مقام معظم رهبري، توجه به همه بعدها           

ها و مسايل ديني و سياسي فقط به پيام و محتواي آنهـا توجـه                 ها، مفهوم   وي در فهم گزاره   . است
ها و فضاي عمومي حـاكم بـر آن را در فهـم مفهـوم عـدالت                   ها، شرايط، عامل    ندارند، بلكه زمينه  

   :فرمايد اسالم ميوي در تحليل وضعيت عدالت در محيط عربستان در پيش از . دانند مؤثر مي
روزى كه محـيط بـه        مناطقِ آن  تمامفرساى براى انسان در      هاى طاقت  فتنهاساسي  از مسايل   «

علم هم بود، تمدن هم بود به فراخور زمان خودشـان،           . دند وجود داشت  منطقه عربستان بو  
اى ه هاى سلطنتى و تشريفات هم بود، نه اينكه اينها نبود، آن انضباط            نظم و ترتيب حكومت   

ناشى از قدرت مطلقه در آن كشورها وجود داشت، آنچـه نبـود، نـور انـسانيت بـود، نـور                     
آنچه نبود، درست همان چيزى بود كه بشر به آن نياز قطعى دارد؛ يعنى محيط               . فضيلت بود 

آنچه مردم آن روز كم داشتند، عدالت      . فضيلت انسانى، محيط رحم و مروت، محيط عدالت       
ايـن بـود كـه خيـراتِ روى         . زير دست و پاى قوى لگدمال نـشود       اين بود كه ضعيف     . بود

زمين در دست يك عده از افراد خاص و قدرتمند متمركز نشود كه ديگران محروم بماننـد                 
زير نام حكومت ساسانى هم بود كه همـين بـود، زيـر       .  اينها بود دردهاى بزرگ بشر     ياز و 

  ).13/7/1381: همان(» نام امپراتورى رم هم كه بود همين بود
  :كند وي در جاي ديگري اضافه مي

اما همين عدالت، براى چيست؟ براى اينكه در محـيط          . پيداست عدالت خيلى اهميت دارد    «
ايـن اسـت    . دغدغه بپيمايند  اشكال، بى  مانع، بى  ها بتوانند راه بندگى خدا را بى       عادالنه انسان 

  ).10/12/1372: همان(» اينها را از خدا بخواهيد. لهئمس

   جدايي دين از سياست يدها
تـرين مـانع فهـم و اجـراي      بـزرگ  اي، جدايي دين از سياسـت      اهللا خامنه   در انديشه آيت  

 در پيام حج با انتقاد شديد از كسانى كـه دم از             هاي زندگي است وي     عدالت در تمام عرصه   



 

ري
رهب

ظم 
 مع

قام
ي م

ياس
ه س

ديش
ر ان

ت د
عدال

فه 
فلس

 /
جرني

مها
ن 
حس

م
  ا

29  

مدعيان ديندارى كـه بـه كمـك آنهـا شـتافته و              از   زنند و كسانى   جدايى دين از سياست مى    
  :فرمايد كنند خطاب به آنها مى همين سخن را تكرار مى

انـد   اند؟ آيا فكر كـرده      قرآن و تاريخ اسالم و احكام شريعت انديشيده        ياه  هآيا هرگز در آي   «
 امور سياسى يعنى حكومـت، قـانون،        تمامكه اگر دين جدا از سياست است پس چرا قرآن           

ن و ديگر مظاهر سياست، همه      هاى زندگى، جنگ و صلح، تعيين دوست و دشم         بندى صف
  )14/4/1368: همان (»كند  به خدا و دين و اولياى خدا مرتبط مىراو همه 

  شكاف بين فقير و غني 
در فلسفه سياسي مقام معظم رهبري، تبعيض و شكاف بين فقير و غنـي يكـي از موانـع                   

  : جدي تحقق عدالت است
 جامعـه؛  هـاي  طبقـه ها بـين   ن فاصلهكرد اسالم، عزت ملى، استقالل، عدالت اجتماعى و كم    «

توانـد شـكاف بـين فقيـر و غنـى را       يك قانونِ شـما مـى    . امروز ما به اينها خيلى نياز داريم      
بايد دنبال اين باشيد كه اين فاصله را كم و          . تواند هم مقدارى اين را جمع كند       تر كند؛ مى   عميق

مبارزه با فساد، يك جنبـه      .  فساد است  از جمله مهمترين كارها، مبارزه با     . اين شكاف را پر كنيد    
  ).27/3/1383: همان(» اخالقىِ محض نيست؛ اداره كشور متوقف به مبارزه با فساد است

  فقدان معنويت
هـاى    در صد سال اخير، بـر حـذف معنويـت و ارزش            به ويژه هاى ستمگر عالم،     قدرت

سترش فـسادهاى    آن، گـ    انـد و نتيجـه     واالى انسانى در زندگى جوامع بـشرى پـاى فـشرده          
 ميـان    ويرانى بنيان خانواده و نيز رشد استثمار و افزايش فاصله         ،بندوبارى  بى ، اعتياد ،اخالقى
اعتنايى به كرامت انسان و      هاى فقير و غنى و دورى روزافزون از عدالت اجتماعى و بى            ملت

 انـسان،   علم نيز ماننـد   . ده است شجمعى   ههاى مرگبار و افزايش كشتارهاى دست      توليد سالح 
  ).7/10/1370: همان(» هاى دينى شده است اعتنايى به ارزش قربانى حذف معنويت و بى

  غفلت 
 ى بـا دل انـسانى، بـا       ا ، جامعـه    االهـي   جامعـه .  بياورنـد  يـد دپخواهنـد     اين را مـى    پيامبران«

آن كسى بـه كـسى و آن جامعـه بـه             ى كه در  ا احساسات و عواطف صحيح و سالم، جامعه      
كند، با اين    بيند و خدا مؤاخذه مى     كارى بااحساس اينكه خدا مى     لم نكند، هر  جوامع ديگر ظ  

ى كه مردم آن جامعه دچار غفلـت نباشـند، غـرق در ماديـت               ا  جامعه .احساس انجام بگيرد  
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كار بـراى خـدا، كـار بـراى رسـيدن بـه       . نباشند، غرق در خودخواهى و خودپرستى نباشند  
آينـد تـا      مـى  پيـامبران خب،  . جامعه كامل است  و  مل  اين انسان كا  . ت اس  ربوبي يآستان لقا 

هايش و مردمش درست     ى كه انسان  ا  بياورند، آن وقت اگر جامعه     پديدى را   ا  جور جامعه  اين
نـد، احـساس مـسؤوليت در پـيش          دار كنند، رحـم و مـروت      كنند، درست عمل مى    فكر مى 

بـراى خـود     مه چيز را  ند، غرق در ماده نيستند، ه      دار ند، احساس معنويت   دار خداى بزرگ 
خواهند، وقتى اين جامعه قدرت پيداكند و پول پيدا كند و پيشرفت و رفاه مـادى پيـدا                   نمى

آورد؛   مـى  يددپهاى همه دنيا خير      رفاه مادى، براى انسان     پيشرفت و  ، قدرت ،بكند، آن پول  
نويت را  چراغ مع . چنان كه در صدر اسالم، اسالم آمد و چراغ علم را در دنيا روشن كرد               هم

 در را هـا  كرد، انسان  مستقر دنيا عدالت اجتماعى را در سطح عظيمى از      . در دنيا روشن كرد   
معنويـات اسـالم    ى كه جوامع فـاتح صـدر اسـالم از   ا تربيت كرد، به همان اندازه  سطح دنيا 

  ).15/1/1371: همان(» برخوردار بودند

  گرفتن جايگاه آرماني عدالت  ناديده
هاي سياسي براي تحقق عـدالت        گيري بسياري از پديده     ري، جهت در فلسفه سياسي رهب   

وي در  . است و هرگونه خلل در آنها سبب آسيب و پديد آمدن مانع در تحقق عدالت است               
  :كنند اين باره به مسئله حكومت اشاره مي

ا هـ  تشكيل حكومت براى تحقق آرمـان     . استا   اساسى اينج   تشكيل حكومت هدف نيست، نكته    « 
ها پيش نرفت، حكومت منحـرف اسـت؛         جهت تحقق آرمان    حكومت تشكيل شد، در    اگر. است

هايى طـول بكـشد،      ها سال  ممكن است تحقق آرمان   .  كلى است؛ اين، معيار است      اين يك قاعده  
سر راه وجود داشته باشد، اما جهت حكومـت، جهـت ايـن قـدرتى كـه                  ى بر ياه  موانعى، مشكل 

هـا و     آرمـان  ،هـا   حتماً بايد بـه سـمت آن هـدف         رحتمطو   به گيرى آن،  تشكيل شده است، سمت   
شـود و در مـتن قـرآن و احكـام            آرزوهايى باشد كه شعار آن داده شده است و شعار آن داده مى            

شـك؛ معيـار ايـن اسـت،         يآن جهت نبود، حكومت منحرف است ب       در اسالمى وجود دارد، اگر   
 بيايـد، تـا مقـررات       يـد دپقانون   كى بر  بيايد، تا نظم مت    يددپمعيار اين است، تا عدالت اجتماعى       

  ).19/9/1375: همان(»  همه جا مستقر بشود االهي
  :كنند درخطاب به دانشجويان بر همين مسئله تأكيد مي

 خواهـد آمـد؛     پديدهاى آرمانى را كنار بگذاريد، برآيند غلطى         ها نگاه به قله    اگر شما جوان  «
ها، برآيند معتدل و مطلـوبى خواهـد         لحتگرايى شما و چالش مسؤوالن با مص       برآيند آرمان 

گرايـى رفتيـد و گـرايش مـصلحت انديـشانه يعنـى         شد؛ اما اگر شما هـم دنبـال مـصلحت         
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ها كنار آمدن وارد محيط فكرى و روحـى دانـشجو و جـوان شـد، آن                  صددرصد با واقعيت  
ان ها از ريشه قطع و گم خواهد شد؛ دانشجوي           آرمان رخيريزد و ب   وقت همه چيز به هم مى     

هـاى معرفتـى     گرايى را رها كنند؛ توقع من از شما عزيزان ايـن اسـت كـه پايـه                 نبايد آرمان 
يكى از كارهاى بسيار مهمى كـه مـورد         . ها عميق و مستحكم كنيد       زمينه تمامخودتان را در    

توانيـد در سـه زمينـه علـم،           از دوسـتان هـم بـود، ايـن اسـت كـه شـما مـى                 برخـي اشاره  
 جنـبش   بـاره توانيـد در    را مـى   نظـري اين كار   .  كنيد نظريشى كار   خواهى و آزاداندي   عدالت

  ).15/8/1382: همان(» خواهى انجام دهيد  عدالتبارهتوليد علم يا در

  فقدان قانون عادالنه، فقدان مجري عادل و عدم اجراي عدالت 
  :فرمايد در هر سه مورد مقام معظم رهبري مي

 در معنـاى عـدالت اجتمـاعى و در          .اساس جامعـه اسـالمى بـر عـدالت اجتمـاعى اسـت            «
هاى فراوانى شـده      فراوانى كه در ذيل اين موضوع بسيار مهم مطرح است، بحث           هاي  بحث
 بحث امروز ما بر روى آن است، اين است كه عدالت اجتماعى  اما آن مطلبى كه تكيه    . است

 اسـالم ايـن     پايه اول قوانين عادالنه است كه به نظـر معتقـدان بـه            . بر سه پايه استوار است    
گيـرد و    زيرا اسالم قوانين خود را از وحى خدا مـى         . قوانين عادالنه فقط قوانين اسالم است     

 جامعـه اسـالمى را منطبـق بـا     هـاي  نو اسرار و رمـوز عـالم اسـت، قـان        تمامخدا كه داناى    
 عـدل بـه     ؛ اجرا شود    االهي هاي  نودهد و اگر قان     فطرت و طبيعت جهان قرار مى      هاي  نوقان

.  استهاي نو اين قان   نيروى اجرا كننده  : پايه دوم . واقعى در جامعه مستقر خواهد شد     معناى  
 عادل نداشته باشد از عدل اجتماعى خبـرى           عادالنه باشد اما نيروى اجرا كننده      ها  نواگر قان 

 هميشه معطـل خواهـد      ،ى نداشته باشد  ا  اگر مجريان شايسته   هاي  نوبهترين قان . نخواهد بود 
هـا در آن     هايى كه مسلمان    اسالم در جامعه   هاي  نوهايى گذشت و قان     كه قرن  چنان هم. ماند

، يعنـى  هاي نوبه همين جهت است كه از نظر اسالم مجرى قان.  اجرا نشد ،كردند زندگى مى 
بـا تقـوا و مراقبـت       . گيرد بايد انسانى عادل باشد      اجرايى قرار مى    آن مقامى كه در رأس قوه     

نظـران   در اين دو پايه تقريباً بحثى ميان صـاحب        .  آن نظارت كند    و اجراى  ها  نوكامل بر قان  
پذيرند كه براى اجـراى عـدالت احتيـاج بـه             طرفداران عدل اجتماعى مى    تماميعنى  . نيست

 پايه سوم بارهاما نكته بسيار مهم در. ستا عادالنه و به مجريان پرهيزگار و با تقوا هاي نوقان
اگر بخواهيم در جامعه عدالت به معناى واقعى اجرا         . ند هست اجراى عدالت است و آن مردم     

 بايد مردم در صحنه اجتماع حضور كامـل داشـته باشـند، حقـوق خـود را بفهمنـد و                     ،شود
به همين جهت اسالم بر روى      . اجراى عدالت را كه تأمين عادالنه آن حقوق است، بخواهند         

  ).7/1/1360: همان(» كند فهم و درك مردم تكيه مى
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  ه و اصالح نفس فرديعدم تزكي
هـا ارتبـاط    در انديشه مقام معظم رهبري فهم و اجراي عدالت با فضيلت درونـي انـسان      

  :فرمايد بنابراين وي مي. وثيق دارد
سايه توجه بـه خـدا، در سـايه          عدالت اجتماعى در سايه اصالح انسان، نفوس، بواطن، در        «

  )29/9/1374 :همان(» مبر استااين، دو هدف پي. ذكر، حاصل خواهد شد

  سويي توسعه اقتصادي و عدالت فقدان هم
  :فرمايد اي در عبارت رسايي مي اهللا خامنه حضرت آيت

اگر رونق اقتصادى باشد، پيشرفت صنعتى و اقتصادى باشد اما عـدالت اجتمـاعى نباشـد،                «
خـواهيم    را ما نمـى     آن ند، هست  از كشورهايى كه از آنها هم بدتر       برخيشود   ، مى آنشود   مى
خواهيم در جامعه؛ ما رونق اقتـصادى همـراه بـا عـدالت              ه، ما رونق اقتصادىِ فقط را نمى      ك

 گوييم عدالت اجتماعى باشد، رونق اقتصادى نباشد، چون        البته نمى . خواهيم اجتماعى را مى  
جايى كه هيچ رونق اقتصادى نيست البتـه بـاز عامـل خيلـى                هم عدالت اجتماعى در آن     آن

عـدل  .  حال جامعه به رفاه الزم، به برخوردارى الزم نخواهد رسـيد           مهمى است اما در عين    
دو تا با هم كه باشد جامعه شـكوفا خواهـد شـد،              اجتماعى همراه با پيشرفت اقتصادى، اين     

ند، از  هـست دار امـور  ن سررشـته شود كه ما عدالت اجتماعى را رعايت نكنـيم، مـسؤوال          نمى
ش كوشـ  ـ اقتـصادى كننـد    ششكوخواهند  ىدهند كسانى كه م طرفى ضمن اينكه اجازه مى

 عيبى ندارد، توليد ثروت در اسـالم  ـ كار كنند  ـ قانونى، از مجارى صحيح  ـاقتصادى سالم  
 خدعـه و مكـر،      ،هاى تقلّب   از راه   هاى غيرقانونى، استفاده   مذموم نيست اما استفاده از روش     

ى اينها گرفته شـود فاصـله       هاى عمومى، اينها ممنوع است، بايد جلو       استفاده از ثروت   سوء
  ). 14/2/1379: همان(» بايد كم شود

هاى گونـاگون اقتـصادى و توليـدى كـشور و حواشـى آن، بايـد                  فعاليت تمامما در زمينه    «
هـايى   ما طبق برخى از سياسـت     . محور يم، هم عدالت   هست محور كنيم كه ما هم توسعه     توجه

ا و ه به رشد توليد  فقطهم دارد، نيستيم كه        فراواني كه امروز در دنيا رايج است و طرفداران       
. ما نيست   رشد ثروت در كشور فكر كنيم و به عدالت در كنار آن، فكر نكنيم؛ نه، اين منطق                

خواهيم عدالت را با توسعه و رشد اقتصادى در كنار هم            نوآورى نظام ما همين است كه مى      
ديدگاهى كه تـصور كنـد اينهـا بـا هـم            ما  . اينها با هم متنافى نيستند     و با هم داشته باشيم و     

  )4/6/1382: همان(» سازند يا بايد اين را انتخاب كرد يا آن را، قبول نداريم نمى
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  فقدان برنامه اجرايي براي تحقق عدالت 
خواهي در نهضت مشروطه ايـران       مقام معظم رهبري درباره خصوص به ماجراي عدالت       

  :رو شدند دان برنامه عملياتي با شكست روبهكنند كه بعد از پيروزي به علت فق اشاره مي
دستگاه طرفدار اسالم و حق دو عيب اساسى درشـان بـود، يكـى اينكـه طـرح مشخـصى                    «

خواستند اما آن وقتى كه بنا بود يـك طرحـى بـرود و تثبيـت بـشود و                    عدالت مى . نداشتند
اده ى نداشـتند، بـرخالف مـشروطه كـه يـك چيـز آمـ              ا امضاء بشود، يك چيز مدون آمـاده      

  .»كردند چيزهاى كم اهميت با هم اختالف مى دوم اينكه سر. ى بود گذاشتند وسطا شده تجربه

  گيري نتيجه 
دست آمد كـه در دسـتگاه فلـسفي           از مجموع آنچه درباره عدالت بيان شد، اين نتيجه به         

تـرين مفهـومي      عـام . اي برخوردار است    مقام معظم رهبري عدالت از اهميت و جايگاه ويژه        
وسيله خداوند تمام هستي و نظام كائنات بر سامانه آن جريان يافتـه اسـت و        كه هم به   است

ها مسؤوليت دارند تـا چرخـه زنـدگي را بـر          هاي زندگي اجتماعي انسان     هم در تمام عرصه   
تا به  . ورزي عدالت فقط آرمان و آرزو نيست        در اين دستگاه انديشه   . مدار عدالت بچرخانند  

هاي زندگي  عدالت راهبرد يا راهكار براي رسيدن به غايت     . عريف شود لحاظ بعد غايي آن ت    
عدالت فقـط ارزش محتـوايي و فـضيلت         . سو معنا شود    هاي ديگر هم    نيست تا مانند مفهوم   

عـدالت فقـط روش يـا       . هـاي اخالقـي ديگـر تبيـين شـود           اخالقي نيست تا مانند موضـوع     
لت يك مقوله فـردي يـا اجتمـاعي         عدا. هاي ديگر نيست    سازوكاري براي دستيابي به هدف    

و »  عـالم  تزيبـاترين حقيقـ   «عدالت در فلسفه سياسي مقام معظـم رهبـري،          . صرف نيست 
 را بـر  عالم و آفـرينش    كه با اراده االهياست) 7/2/1373: همان(»  بشرى تزيباترين حقيق «

اگر بـه دنبـال ايـن       اجتماعى    و هر نظام  » االرض و  بالعدل قامت السماوات  «. عدالت استوار شده است   
،  هاى االهي  آفرينش، با سنت  هاي    قانون خود را با     و آفرينشى حركت كرد،      االهي  سنت طبيعى و قانون   

  ).7/4/1380: همان (ماندگار است، تطبيق داد، ناپذير است كه تغيير و تبدل
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