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پیشگﻔﺘار
تعيين مﺒانی ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نظام مقدﺱ جمهوري اسالمی ایران
باید با مشاركت گسترده و حضور همه جانﺒه دانشمندان ،محققان ،نخﺒگان دانشگاهی و حوزوي
و جوانان این مرز و بوم ﺻورت گيرد .به گواه تاریﺦ و تجارﺏ گﺬش��ته ،پيش��رفتی همه جانﺒه و
پایدار خواهد بود كه مﺒانی اسالمی و اقتضاﺋات ایرانی در آن توامان مورد توجه باشد.
اینﻚ مركز الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمی ،تخصصی
و فﮑري درباره پيش��رفت اس��المی ایرانی ،برگزاري نشس��تهاي علمی و تخصصی ،تاس��يﺲ
اندیش��ﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارزش��مند و تهيه نقشه راه تدوین الگو و انجام برخی
از مراحﻞ آن ،در نظر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گس��ترﺵ و تعميق ادبيات موﺿوعی در حوزه
الگوي اس��المی ایرانی پيش��رفت ،آثاري را به ﺻورت تﻚ نگاشتهاي علمی فاخر منتشر نماید.
تﻚ نگاش��ت نوش��تاري تخصصی و نيمه مﺒسوﻁ است كه توس��ﻂ یﻚ پژوهشگر خﺒره در یﻚ
موﺿوﻉ خاص نگاشته میشود .تﻚ نگاشت از نظر حجم و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است
و نویسنده با پردازﺵ و تحليﻞ یافتهها و مﻄالعات تخصصی پيشين و افزودن یافتههاي پژوهشی
جدید خود و تحليﻞ جامﻊ و منسجم آنها افقهاي تازهاي را در زمينه مورد بررسی میگشاید.
سلسله تﻚ نگاشتهاي الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت كه در مجلدات مختلﻒ منتشر میشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعی از اس��تادان ،اندیش��مندان و محققان دانشگاهی و حوزوي است كه مراحﻞ
مختلﻒ نگارﺵ ،ارزیابی ،ویراس��تاري ،تدوین و انتش��ار را با نظارت متخصصان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار ﺻاحﺐنظران قرار میگيرد .در پایان از مساعدتها و تالﺵهاي ارزنده نویسندگان
تﻚ نگاش��تها و داوران و مراكز مختلﻒ علمی و پژوهش��ی كه ما را در تهيه ،تدوین و انتشار این
سلسله یاري رساندند ،تقدیر و تشﻜر میشود .اميد است این محتواي علمی بتواند افق هاي نو و
روشنی را در پيﺶ ﭼشم متخصصان دانشگاهی و حوزوي بگشاید و هر روز در ﻃی مسير تدوین و
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خالصه
در ق��رآن کری��م خداوند تنها در دو مقام عالوه بر صیغه امر ،دس��تور تش��ریعی خود را
مس��تقیماً با بکار بردن ماده امر بیان کرده اس��ت :نخس��ت امر به پرستش او؛ و دوم امر
به عدالت و قس��ط .از این رو بجاس��ت که در منطق قرآن کریم ،پس از ایمان و اعتقاد و
پرس��تش پروردگار متعال ،عدالت را مهمترین بنیان تکوینی و دستور تشریعی و ارزشی
حیات بش��ری تلقی کنیم .عالوه بر قرآن کریم ،پیشوایان معصوم نیز در اندیشه و گفتار
و س��یره خ��ود همواره ب��ر عدالت به طور اع��م و عدالت اجتماعی به ط��ور اخص تأکید
ورزیدهان��د .لذا اعتقاد و الت��زام به اولویت و حاکمیت وجوب عدالت اجتماعی بر س��ایر
تکالیف اجتماعی ،یکی از دو رکن اصلی نظام تش��ریعی جامعه و حاکمیت اس�لامی در
تمامی ادوار و زمانها است و بدون آن سخن گفتن از جامعه اسالمی شایسته و پیشرفته
بی معناست.
جامعه اس�لامی پیشرفته ،جامعه عدالت محور و اتراف ستیز و استضعاف گریز است .در
اين جامعه ،بی وقفه تالش میشود عموم انسانها به آستانه تعادل و توازن در بهره مندی
از فرصتهاى اجتماعى رس��يده و هريك امكان استفاده از رشد و هدايت الزم را در حد
ظرفيت و توان خويش كس��ب نمایند .بديهى است اين تعادل ،هم به جنبههاى مادى و
هم به جنبههاى معنوى انسانى و اجتماعى ،نگرشى دو جانبه و همزمان با یکدیگر دارد.
منط��ق قرآنی نقطه کاربردی عدالت اجتماعی در میان انس��انها و جوامع بش��ری را از
مبدأ نفی تمامی تمایزات یکجانبه آغاز میکند و برای همه افراد بشر ،فطرت و کرامت و
ظرفیت رشد و کمال مادی و معنوی را مشترک و مساوی به شمار میآورد .آنچه مورد
تأکید قرآن کریم اس��ت ،حفظ خط تعادل در مرحله فعلیت یافتن ظرفیتهای انسانها
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بررس��ی جامعه ش��ناختی جوامع بش��ری در دوران معاصر نش��ان می ده��د که امروزه
کمی در تعیین وضعیت و سرنوش��ت تعادل اجتماعی
تأثیرگذارترین مقوالت کاربردی و ّ
آحاد افراد و مجموع جامعه ،سه شاخص« :فرصتها»« ،ظرفیتها» و «توانمندیها»ست
و بخ��ش اصلی عدالت اجتماع��ی کاربردی و قرار گرفتن هر فرد و جامعهای در موقعیت
برآمدهاش ،تابع برآیند این سه شاخص است.
به واقع س��ختترین مرحله عدالت اجتماعی ،مرحله برنامه ریزی اس��ت .در این مرحله
کمیت و شمارش و به
ارزیابی فرصتها و ظرفیتها و توانمندیها بر مبنای محاس��به و ّ
زبان اعداد و آمار و جداول محاس��باتی حرف اصلی را میزند و ضرورت دارد تمامی امور
بر مبنای حس��اب و کتاب مستدالً عادالنه تنظیم ش��ود .از این رو ،این مرحله از عدالت
اجتماعی ،پای مجموع ه گستردهای از بررسی ها و دانشها را به عرصه عدالت اجتماعی
باز میکند و تقریباً تمامی علوم از ریاضیات و فیزیک و ش��یمی کاربردی و پزش��کی و
داروس��ازی گرفت��ه تا جغرافی��ا و تاریخ و ادبیات و هنر و نظای��ر آن ،هر یک به نوعی در
خدمت عدالت اجتماعی قرار میگیرند.
بدون تردید جوهر و درونمایه گفتمان انقالب اسالمی ،عدالت اجتماعی است .این مدعا
در مراحل مختلف ش��کل گیری و رشد و پیروزی انقالب اسالمی و سپس استقرار نظام
جمهوری اس�لامی ایران ظهور و بروز ویژه داش��ته و همواره در بیانات امام خمینی (ره)
متجلی بوده اس��ت .این گفتمان در قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی ایران نیز آشکارا
متجلی شده و عدالت اجتماعی را به یکی از محورهای اصلی آن در جوهر مفاد و بسیاری
از اصول آن تبدیل کرده است.
مهم ترین این پیش نیازهای کاربردی عدالت اجتماعی در جامعه اس�لامی ایران معاصر
عبارتن��د از .1 :عدالت اجتماعی ب��ه مثابه بنیان فرهنگ عمومی؛  .2عدالت اجتماعی به
مثابه بنیان قواعد فقهی اجتماعی؛  .3عدالت اجتماعی به مثابه راهبرد اصلی برنامههای
دورهای و سالیانه؛  .4عدالت اجتماعی به مثابه راهبرد اصلی نظام حقوقی و قضایی
در الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت ،ضروری است عدالت اجتماعی در جایگاه کالنترین
راهبرد تمامی عرصههای اجتماعی قرارگیرد و وجه امتیاز و درخشش این الگو در برابر
الگوهای رقیب و معارضشود .از این رو ،برنامه ریزی اجرایی در جهت تحقق این کالن
 6راهبرد ،همواره باید به صورت متوازن و همگام و هماهنگ در تمامی عرصههای اجتماعی
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انج��ام پذیرد و پیش و پس افتادن برخ��ی از عرصهها بر برخی دیگر ،موجب اختالل در
کلیت عدالت اجتماعی خواهد ش��د و به نتایجی کام ً
ال بر خالف عدالت اجتماعی خواهد
انجامید.
اهم مسائل عدالت اجتماعی
تالش بخش پایانی این نوشتار معطوف به جستجو و تبیین ّ
در الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت است.
پیش گفتار
دوران معاصر جوامع بش��ری ،تاریخ پر فراز و نش��یب سه قرن به حرکت درآمدن نیروی
محرک و مولّد علم و ف ّناوری انس��ان و جامعه جدید را در تجربه و کارنامه خود ذخیره
کرده است .این تجربه و کارنامه ،از یک سو دستاوردهای تجربی بزرگ و فراوانی را برای
جوامع بشری به ارمغان آورده و از سوی دیگر ،بحرانها و معضالت سنگین و گستردهای
را نیز موجب شده است.
ظه��ور مکاتب فکری م��ادی گرا و تجربه مدار و نگرشهای مبتنی بر انس��ان محوری و
خودبس��نده بودن انس��ان در تنظی��م موازین زندگی فردی و جمعی و ف��وران زاد و ولد
ایسمهای بشری در جوامع مختلف به ویژه جوامع غربی در قرن بیستم میالدی و سپس
باال گرفتن مواجهه ها و مقابلهها در میان جوامع غرب و شرق و رخداد دو جنگ بزرگ
جهانی و کش��ته ش��دن دهها میلیون انسان در این دو جنگ و دیگر جنگها و منازعات
قرن میالدی پیشین و کنونی و استمرار سلطه اندک جوامع مسلط بر سایر جوامع بشری
از دوران استعمار تا کنون ،وضعیت نامطمئن و خطرناکی را در روابط و مناسبات جوامع
کنونی پدید آورده و شرایط حساس و ناپایداری را در جهان رقم زده است.
منش��أ و عامل اصلی این وضعیت خطرناک چیس��ت و مسبب آن کیست و راه عالج آن
در چه مس��یر و راهبردی نهفته است؟ این س��ئوال ،به واقع سئوال حساس و سرنوشت
س��از جوامع بشری کنونی است و در دوران معاصر که شتاب تحوالت جوامع به گونهای
است که همه جوامع اعم از صنعتی و ف ّناور و مسلط و قدرتمند و فاقد صنعت و ف ّناوری
و سلطه و قدرت را به درون گرداب خود میکشد ،پاسخ صحیح و راهگشا و عالج کننده
به این سئوال ،به اندازه نجات سرنوشت بشریت از طوفانها و بحرانهای سهمگین آینده
اهمیت دارد .حداقل ،جدی گرفتن سئوال و حرکت در جهت یافتن پاسخ آن ،موج کور 7
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و طوفانزای کنونی و مسابقه قمارگونه برنامه های متنوع توسعه در جوامع توسعه یافته
و در حال توس��عه را تا حدی به س��وی مبادی عقالنی و ارزشی الزم متوجه میکند و از
شدت گرفتن بحرانها میکاهد.
انقالب اس�لامی ایران از اس��اس مبتنی بر این بنیان مرصوص ش��کل گرفت که ارکان
سلطه ظالمانه قدرتهای صنعتی غرب به ویژه آمریکا بر دیگر جوامع را به لرزه درآورده
و نفی کند و با نفی این س��لطه یکس��ویه ،راه اس��تقالل و ع ّزت خود را بگشاید و جامعه
اسالمی خود را به دست خویش سامان دهد و بسازد و مسیر رشد و پیشرفت ویژه خود
را ترس��یم کند و با صبوری و همت و اهتمام وصف ناش��دنی و مقاومتی شگرف در برابر
موانع و هجومها و مقابلههای غرب و ش��رق ،راه پیش��رفت اسالمی مخصوص به خود را
هموار نماید و به فضل الهی بیش از س��ه دهه اس��ت که در این مسیر استوار مانده و روز
به روز بر ظرفیت و توانمندی بالقوه و بالفعل خود افزوده و بخش بزرگی از جهان اسالم
و س��ایر جوامع بش��ری را به خود امیدوار س��اخته و با وجود قوتها و ضعفها و فراز و
نش��یبهای فراوان ،الگویی موفق از نفی س��لطه و ستم غرب و آمریکا به جهان اسالم و
سایر جوامع بش��ری عرضه کرده است؛ الگویی متکی به آموزههای تشریعی و امدادهای
تکوینی پروردگار متعال و دست یافته به رشد و غنای فکری و تصمیم سازی و رسیدن
به مرحلهای از صبوری و مقاومت ملی و تمدنی که موجب حیرت قدرتهای مس��لط و
حسرت جوامع زیر سلطه شده است.
بدون تردید محوریترین عنصر بقاء و اس��تمرار و کس��ب توانمن��دی روزافزون انقالب
اسالمی و جامعه اس�لامی ایران معاصر ،تأکید و پافشاری بر نفی مناسبات ظالمانه بین
المللی و سلطه غیر انسانی قدرتهای صنعتی مسلط بر جوامع فرودست و لزوم اصالح و
عالج این مناسبات است ،همچنان که نفی سلطه غیر خدا بر فرد و جامعه انسانی ،علت
العلل رخداد و پیروزی این انقالب بوده است.
پس از س��ه دهه گذار جامعه اس�لامی و انقالبی ایران معاصر از چالشها و طوفانهای
سیاس��ی و فرهنگ��ی و اقتصادی و نظامی داخلی و تحمیل��ی خارجی ،اکنون که نیروی
فکری و علمی و مولّد جامعه اس�لامی ـ ایرانی ما در دانش��گاهها و حوزههای علمیه به
ظرفیت و بلوغ الزم دس��ت یافته و توان برنامه ریزی راهبردی در افق ملی ،منطقهای و
 8جهانی را بدست آورده و عزمی راسخ برای تدوین الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت خود
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فراهم نموده اس��ت ،بیش از همه نیازمند پردازش مبانی و اصول موضوعهای اس��ت که
الگوی جامعه س��ازی خاص خود را متناس��ب با ذات و درونمایه هویتی و ماهوی انقالب
اس�لامی فراهم آورد و پاس��خهایی جدید به س��ئواالت کنونی پیشرفت و توسعه جامعه
اسالمی ایران کنونی و سایر جوامع بشری بدهد.
ب��ه نظر می رس��د در میان مبانی و اص��ول موضوعه مورد نیاز الگوی اس�لامی ـ ایرانی
پیشرفت« ،عدالت اجتماعی» جایگاه اصلیترین و محوریترین مبنا را به خود اختصاص
میدهد ،به گونهای که با فرض تأمین س��ایر مبانی و اص��ول موضوعه مورد نیاز ،فقدان
مبان��ی و اص��ول موضوعه الزم در مورد مح��ور قرار گفتن عدالت به ط��ور عام و عدالت
اجتماعی به طور خاص ،کل الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت را با مشکل ماهوی مواجه
میکند و از ارزش و اعتبار الزم میاندازد.
نوش��تار حاضر جایگاه مبانی و راهبردهای عدالت اجتماعی در الگوی اس�لامی ـ ایرانی
پیش��رفت را مورد بررسی و کاوش قرار داده و میکوشد مبانی و راهبردهای مورد نیاز را
بر بنیان اوامر الهی و آموزههای اسالمی همراه با رهیافتهای عقلی و بررسیهای تجربی
الزم توضیح داده و تبیین کند .روشمندی این نوشتار مبتنی بر رجوع و استناد گسترده
به آیات قرآن کریم و روایات پیش��وایان معصوم با لحاظ رویکرد نظریه پردازانه و نگرش
جامع به منابع وحیانی ،عقالنی و تجربی اس��ت و اس��تخراج اصول و مؤلفههای عدالت
اجتماعی از آیات و روایات با لحاظ انسجام درونی و نظریهمند آنها مورد توجه قرار گرفته
اس��ت .همچنین در این بحث ،قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران به عنوان ترجمان
روزآمد تفکر اس�لام اهل بیت (ع) در بنا نهادن نظم و تمدن جدید جامعه اسالمی ایران
معاص��ر البته جایگاه تعیین کنن��ده و بیبدیلی دارد ،همچنان که همزمان با وفاداری به
عقالنیت فکری و علمی و راهبردی ،قرآن کریم و روایات پیشوایان معصوم مبدأ حجیت
ارزشداوریهای تمامی مبانی و راهبردهای مورد نیاز خواهد بود.
افزون بر این ،رویکرد محوری این نوش��تار ابتناء مبانی و اصول موضوعه الگوی اس�لامی
ـ ایرانی پیشرفت بر بنیانهای نظری و گذار منطقی از بنیانهای نظری به سوی جهت
گیریه��ا و سیاس��تهای راهبردی و کاربردی اس��ت به گونهای ک��ه منتهی به تصمیم
سازیهای الزم در نظام عمومی جامعه و حاکمیت شود.
به دلیل ضرورت طرح فش��رده مباحث ،طبعاً فرصت بررس��یهای تفصیلی در این بحث 9
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منتفی است و در حد ارائه اصلیترین و مهمترین دالیل و وجوه توصیفی و تبیینی اکتفا
شده است .امید است مورد امعان نظر اساتید و محققان قرار گیرد و با نقدهای شایسته
خود ،بر غنای این راه طوالنی و دشوار بیفزایند.
عدالت اجتماعی در اسالم (قرآن و روایات اهل بیت (ع))
همانا خداوند به عدل و احسان و یاری رساندن به خویشاوندان و نهی از فحشاء و منکر
و س��تم امر فرموده ،شما را نصیحت میکند شاید توجه کنید 1.به تحقيق پيامبران را با
نشانهها و آيات روشن فرستاديم و همراه آنان كتاب و ميزان (معیار عدل) فروفرستاديم
تا مردم قس��ط و عدالت را بپادارند و با کتاب و میزان ،آهن را فروفرس��تادیم که در آن
سختی شدید است 2.به تأکید خداوند به شما مسلمانان امر میفرماید که امانتها را به
اهل آنها بس��پارید و هنگامی که در میان مردم داوری میکنید ،به عدالت داوری کنید،
به درستی چه نیکو امری است آنچه خداوند شما را به آن نصیحت میکند 3.اى كسانى
كه ايمان آوردهايد ،قس��ط و عدالت را در باالترین حد آن بپاداريد ،برای خداوند شهادت
دهید اگر چه بر علیه خود یا پدر و مادر و یا نزدیکان ش��ما باش��د 4.اى كسانى كه ايمان
آوردهايد ،اوامر خداوند را بسیار بپادارید و به قسط شهادت دهید و دشمنی با هیچ قومی
ش��ما را از بپاداشتن عدالت باز ندارد ،عدالت پیش��ه کنید که عدالت به تقوی نزدیکتر
اس��ت 5.ای پیامبر! بگو پروردگار من امر به قس��ط فرموده است 6.ای پیامبر! هنگامی که
داوری میکنی ،پس میان آنان به عدالت داوری کن 7.ای مردم ،پیمانهها و ترازوها را به
عدالت مقدار کنید و چیزی از حق مردم کم نگذارید 8.در دستگاه الهی میان انسانها به
9
عدالت قضاوت میشود و بر آنان هرگز ظلم نمیشود.
در ق��رآن کری��م خداوند تنها در دو مقام عالوه بر صیغه امر ،دس��تور تش��ریعی خود را
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مس��تقیماً با بکار بردن ماده امر بیان کرده است :نخس��ت امر به پرستش او1؛ و دوم امر
به عدالت و قس��ط 2.اما در سایر موارد ،عموم اوامر الهی حتی در بیان اوامر بسیار مهمی
همچون امر به برپایی نماز و امر به اداء زکات ،با اس��تعمال مصادر افعال در قالب صیغه
الصلو َة و آتُوا ال َّزکوةَ» 3بیان ش��ده و ی��ا از صیغ مالزم امر نظیر « ُکت َِب
ام��ر نظیر «اَقیموا َّ
ُ
اس» 5استفاده شده است.
علیکم» 4و «للِ ِهّ َعلی ال ّن ِ
استعمال همزمان ماده و صیغه امر در مورد دستور تشریعی الهی به عدل پس از دستور
تش��ریعی به پرس��تش او ،بیانگر اهمیت واال و کمال اهتمام پروردگار به رعایت عدل در
میان انسانهاست ،آن چنان که خود با بندگانش به عدالت حکم و رفتار کرده و میکند
6
و ذرهای بر آنان ظلم روا نمیدارد.
افزون بر این ،معموالً امر به عدالت و قسط در کالم الهی ،مؤکد به تأکیداتی فراتر از دیگر
اوامر اس��ت .از اهم این تأکیدات ،عالوه بر استعمال تأکیدهای ادبی و نحوی نظیر «ا َِّن»
مأمور
تأکیدی و جمله اسمیه ،ذکر صریح «العدل» به صورت مصدر مستقیم و به عنوان
ٌ
به در آیه  90س��وره نحل اس��ت که بیانگر باالترین درجه اهمیت برای «عدالت» است.
از این رو بجاس��ت که در منطق قرآن کریم ،پس از ایمان و اعتقاد و پرس��تش پروردگار
متعال ،عدالت را مهمترین بنیان تکوینی و دستور تشریعی و ارزشی حیات بشری تلقی
کنیم.
اگرچه اطالق «یأمر بالعدل» شامل عدالت فردی و اجتماعی هر دو میشود ،اما به قرینه
مقیدی
تالزم عدل با احس��ان و بیان تش��ریعی عدالت در موارد و حاالت و وضعیتهای ّ
نظیر «قیام مردم به قس��ط»« ،داوری به عدالت در میان مردم»« ،اقامه ش��هادت بر پایه
عدال��ت حتی بر علیه خود و نزدیکان» و «مقدار ک��ردن پیمانهها و ترازوها به عدالت»،
َعب ُدوا ا ّال ایّاه» (یوسف.)40/
« -1ا ِِن ُ
الح ُ
کم ا ّال للِهّ ا َ َمر اَن الت ُ
 -2البته همان گونه که در پی نوشتهای شماره  1و  3گذشت ،در قرآن کریم در آیه  90سوره نحل و آیه  58سوره نساء ،استعمال ماده
و صیغه امر در سه مورد دیگر یعنی «امر به احسان»« ،امر به یاری رساندن به خویشاوندان» و «امر به اداء امانات به اهل آنها» نیز آمده
است ،اما بنا بر مبنای مختار ،این موارد نیز از لوازم و مراتب عدالت به شمار میآیند و اموری جدا و مباین با عدالت نیستند و در حقیقت،
مشمول گستره کمال عدالت میشوند.
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مقصود اصلی از «امر به عدل» در کالم الهی ،امر به عدالت اجتماعی است.
موارد و مصادیق فوق گویای این نکته مهم نیز هست که عدالت در دو عرصه اقتصادی و
قضایی به اندازهای مهم و دارای اولویت است که از میان تمامی عرصههای اجتماعی ،تنها
این دو عرصه در بیان الهی مخصوص به ذکر ش��ده و سایر عرصههای عدالت اجتماعی،
الناس بالقِس��ط» مندرج ش��ده است.
در عموم جنس و اطالق «یأمر بالعدل» و «ل ِی ُقو َم
ُ
همچنی��ن به دلیل تصری��ح خداوند بر این که او برای هر چیزی اندازهای قرار داده 2و به
قرینه مالزمه مکرر و مس��تمر میان میزان و قس��ط در بیان الهی ،3عدالت اجتماعی نزد
خداون��د بیش از هر مقوله دیگری مبتنی بر اندازه گیری و محاس��به اس��ت و افزون بر
کمی نیز هست.
ارزیابی کیفی ،مبتنی بر ارزیابی ّ
عالوه بر قرآن کریم ،پیش��وایان معصوم نیز در اندیش��ه و گفتار و س��یره خود همواره بر
عدال��ت به طور اعم و عدالت اجتماعی به طور اخص تأکید ورزیدهاند .در این میان ،امام
علی(ع) بیشترین تأکیدها و تبیینها و پافشاریها بر عدالت اجتماعی را در بیان و رفتار
خ��ود ـ به ویژه در دوران کوتاه حاکمیت خویش ـ به م َن ّصه ظهور رس��انده  ،به گونهای
که در تاریخ تفکر و تحوالت بش��ری ،نام او ب��ا عدالت اعم از فردی و اجتماعی عجین و
مالزم شده است.
در انديش��ه و س��يره امامعلى(ع) ،عدالت مفهومى محورى اس��ت و جايگاهى بنیادین و
محكم در تنظيم و هدایت حيات فردی و اجتماعى انسانها دارد .امام على(ع) ،عدل را:
انصاف ،معيار ،حقیقت زندگى ،بهترين حكمت ،اصالحگر ،رستگارى ،باالترين بىنيازى،
قوام مردم ،نظام حاكميت و محكمترين بنیان معرفى مىكند 4و اين رهنمود بسيار مهم
را مكشوف مىسازد كه عدل اگر چه در نگاه ابتدایی و ظاهری موجب سختی و دشواری
اس��ت ،اما در واقعیت و حقیقت هس��تی ،باالترين گش��ايش در زندگى مردم است و هر
1
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 -1این نکته مورد توجه و تأکید عالمه طباطبایی نیز قرار گرفته و به آن توجه داده است .رجوع کنید به :المیزان فی تفسیر القرآن ،جلد
 ،12ص .330-332
َ « -2قد َج َعل ُهّ
ِند ُه بِمِقدار» ،هر
الل ل ُِک ِّل شَ ی ٍء َقدراً» ،به تحقیق خداوند برای هر چیزی اندازهای قرار داده است (طالق)3/؛ « ُک ُّل شَ ی ٍء ع َ
چیز نزد او دارای اندازهای است (رعد.)8/
( -3رحمن( ،)9/انعام( ،)152/اعراف( ،)85/هود( ،)85/انبیاء.)47/
لعدل حياةٌ» ،عدالت زندگی است؛ «ا َ ُ
مالك» ،عدالت معیار است؛ «ا َ ُ
نصاف» ،عدالت انصاف است؛ «ا َ ُ
« -4ا َ ُ
ٌ
لعدل ا ِ ٌ
خيرالحِ َكم»،
لعدل
لعدل ُ
لعدل فو ٌز» ،عدالت رستگاری است؛ «ا َ ُ
لعدل يُصل ِح البريَّة» ،عدالت امور مردم را اصالح می کند؛ «ا َ ُ
عدالت بهترین داوری است؛ «ا َ ُ
لعدل اَغنى
عية» ،عدالت استواری امور مردم است؛ «ا َ ُ
الغِناء» ،عدالت باالترین بی نیازی است؛ «ا َ ُ
لعدل ن ِظا ُم االمرة» ،عدالت نظم دهنده
لعدل قِوا ُم َّ
الر ّ
فرمانروایی است؛ «ا َ ُ
اساس» ،عدالت قویترین بنیان است؛ آمدی ،شرح غررالحكم و دررالکلم ،جلد ،7ص.236
لعدل اقوى
ٍ
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كس عدل را بر خود س��ختی و مضایقه بپندارد ،جور براى او س��ختتر خواهد بود 1.امام
علی(ع) هم در گفتارها و توصیههای متعدد و هم در سیره حکومتی و مدیریتی خویش،
پياپ��ى بر «عدالت اجتماعى» تأكيد ورزیده و «حاكميت عادل» و «برنامه اجراى عدالت
اجتماعى» را ،دو شرط ضرورى براى حرکت بی وقفه جامعه اسالمی به سوی عدالت به
شمار آورده و راه مستقیم هدایت و رشد جامعه اسالمی را ابتناء تمامی امور اجتماعی بر
2
بنیان عدالت معرفی کرده است.
به ویژه در سيره حكومتى امام على(ع) ،موارد فراوانى از شدت و قاطعيت وى در اجراى
موازين عدالت نقل شده است كه از آن جمله مىتوان به :خاموش كردن چراغ بيتالمال
هن��گام مالقات طلحه و زبير براى طرح خواس��تههاى ش��خصى خوي��ش ،3خوددارى از
پرداخت س��هم اضافى به عقيل (ب��رادر خويش) از بيتالمال ،4توبي��خ ابورافع خزانهدار
بيتالمال به سبب عاريه دادن گردنبند به دختر امام(ع) 5اشاره كرد.
اف��زون بر این ،اصوالً در دوران حاكميت امام على(ع) ،تنها به اين دليل دو جنگ بزرگ
و حس��اس صِ ّفين و َج َمل بر وى تحميل ش��د كه وی ادامه استاندارى معاويه بر شام را
مصداق عينى و بارز پذيرش ظلم و حاكم ظالم مىدانست ،6و سهمخواهى طلحه و زبير
را بىعدالتى 7واضح و غیرقابل تحمل مىشمرد .از همين روست كه مفهوم «عدالت» و به
ويژه «عدالت اجتماعى» با نام امام على(ع) مرادف گشته و وى در انديشه و حيات جوامع
اس�لامى و حتى بسیاری از جوامع غير اس�لامى ،به درستى «نمونه آرمانى» و «مصداق
8
اعال»ى عدالت در تمامى تاريخ بشريت گشته است.
بس��یار مؤکد اله��ی در آیات قرآن کریم و مبانی و س��یره
همی��ن اط�لاق و عموم اوامر
ً
پیشوایان معصوم به ویژه امام علی (ع) درباره عدالت اجتماعی کافی است تا ثابت کند که
اعتقاد و التزام به اولویت و حاکمیت وجوب عدالت اجتماعی بر س��ایر تکالیف اجتماعی،
ُ
ُ
فالجور علي ِه اضيقُ » ،در عدالت گشایش امور است و هر کس عدالت بر او سخت باشد پس
العدل
العدل سع ٌة َو َمن ضاقَ علي ِه
« -1فی
ُ
ستم بر او سختتر خواهد بود؛ آمدی ،شرح غرر الحکم و دررالکلم ،جلد ،7ص 238؛ ابن ابىالحديد ،شرح نهج البالغه ،جلد ،1ص.269
 -2آمدی ،شرح غررالحكم و دررالکلم ،جلد  ،7ص 237-8؛ همچنین امام علی(ع) در بسیاری از خطبههای خود در نهج البالغه به این
مسئله اشاره کرده که براى رعايت اختصار ،از ذكر آنها چشم پوشى شده است.
 -3موسوعة االمام على(ع) ،جلد ،4ص.221
 -4ابن ابى الحديد ،شرح نهج البالغه  ،جلد ،11ص.245
 -5موسوعة االمام على(ع) ،جلد ،4ص.214
 -6ابن ابى الحديد ،شرح نهج البالغه  ،جلد ،1ص 20-25و332؛ جلد ،9ص241؛ جلد ،16ص.160
 -7ابن ابى الحديد ،شرح نهج البالغه  ،جلد ،9ص 299و308؛ جلد ،19ص.147
 -8برای آگاهی تفصیلی رجوع کنید :موسوعة االمام على(ع) ،جلد ، 8ص.455-395
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یکی از دو رکن اصلی نظام تشریعی جامعه و حاکمیت اسالمی در تمامی ادوار و زمانها
است و بدون آن سخن گفتن از جامعه اسالمی شایسته و پیشرفته بی معناست.
مخصصی در آیات ق��رآن کریم و روایات معتبر وجود
اف��زون ب��ر این ،هیچ دلیل مق ِّید و
ِّ
ندارد که آحاد جامعه اسالمی در تمامی ادوار و زمانها را لحظهای از وجوب اقامه عدالت
اجتماعی و قس��ط معاف کرده باش��د و منطوق و مفهوم روای��ات توصیف کننده جامعه
مهدوی(عج) مبنی بر پر کردن زمین از عدالت پس از پر شدن از ظلم و جور ،1کمترین
اش��ارهای به تعلیق تکلی��ف عدالت اجتماعی در دورانهای قب��ل از زمان ظهور حضرت
مهدی(عج) ندارد.
از این رو ،این توهم که چه بسا وظیفه و تکلیف بسیار مهم عدالت اجتماعی ،متوقف بر
حضور و مدیریت پیش��وای معصوم در جامعه اس�لامی است و در دوران غیبت پیشوای
آخری��ن ،این وظیفه تا زمان ظهور و بس��ط ید مدیریت وی در جامعه اس�لامی معلَّق و
حداقل فاقد ضرورت و فوریت تش��ریعی اس��ت ،بی مبنا و غیر موجه اس��ت؛ تا چه رسد
به این توهم احتمالی که چه بس��ا برای تس��ریع در ظهور مهدوی (عج) و برپایی جامعه
اسالمی مبتنی بر عدالت جامع و کامل در آخر الزمان ،در دوران غیبت دامن زدن مؤمنان
به ظلم و فساد و یا حداقل سکوت و رضایت نسبت به ظلم و فساد فراگیر از سوی دیگران
امری طبیعی و موجه اس��ت و جامعه اس�لامی نیازمند عبور از دورانی پر از ظلم و فساد
برای رس��یدن به عدالت اجتماعی همه جانبه است .این گونه توهمات نسبتی با عموم و
اطالق آیات قرآن کریم و روایات پیش��وایان معصوم ندارد و معلول عوامل روانشناختی و
جامعه ش��ناختیای اس��ت که از مواجهه جهان غرب جدید با جهان اسالم نشأت گرفته
است و پرداختن به پیشینه و جزییات آن از موضوع این نوشتار خارج است.
رهیافت نظریه پردازانه به عدالت اجتماعی در اسالم
پ��س از اثبات وجوب عدالت اجتماعی به عنوان یکی از دو رکن اصلی تکوینی و تش��ریعی
جامعه اسالمی ،نوبت به پردازش و تبیین نظریهای میرسد که مبانی راهبردهای کالن نظم
اجتماعی روشمند در جهت تأمین عدالت اجتماعی و نیز مسیر خالف آن را نشان دهد.
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أَ ُ
االر َ
َت ُظلْماً َو َج ْوراً» ،خداوند به دست امام مهدی(عج) زمین را پر از عدل خواهد کرد ،آن چنان که پر از
ض ق ِْسطاً َكما ُملِئ ْ
« -1يَ ْمل ب ِ ِه ْ
ظلم و جور گردیده است .مصادر اين مضمون در احاديث شیعه و اهل سنت بسيار زياد است؛ براى نمونه در كتب روايى شيعه :مجلسی،
بحار االنوار ،جلد ،15ص ،104و از كتب روايى اهل سنت :الهندی ،كنزال ُع ّمال ،جلد ،14ص.275
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در منط��ق قرآن کری��م ،نظام کالن رفتار اجتماعى انس��انها همواره بر پایه س��ه رکن
«ا ِتراف»« ،ا ِس��تضعاف» و «عدالت» استوار است ،1بدين صورت كه اين سه ،همواره سه
رأس مثلث پایه رفتار اجتماعى را تش��كيل مىدهند و بسته به وضعيت هر يك و ميزان
وس��عت آنها ،مىتوان س��ه نوع كلى از وضعیت هر جامعه نس��بت به عدالت اجتماعی را
نشان داد و شرايط و اوصاف هر يك را تشريح نمود.
به لحاظ واژه شناس��ى« ،اتراف» به معنى«غوطهور ش��دن مطلق و نامحدود در لذایذ و
مطامع دنيوى»« ،اس��تضعاف» به معنى «بسته شدن راه انتخاب منافع مشروع دنيوى و
کماالت اخروى» و «عدالت» به معنى «رعايت ارزش و حق هر ش��ىء در جاى خود» و
2
رسیدن هر صاحب حقی به حق مشروع و معقول خود است.
واضح است کهاین مفاهيم ،بنیانها و پایههای نظام رفتاری انسانها در تمامی عرصههاى
اجتماعىاند و اوالً و بالذاّت مفاهیمی صرفاً اقتصادی نیس��تند ،اگر چه در عرصه اقتصاد
معرف انس��انهاى
بیش از س��ایر عرصههای اجتماعی بروز و نمود دارند .واژه « ُمت ِرف»ّ ،
غوطهور و بىقيدى است كه براى رسيدن به لذايذ و مطامع دنيوى ،در يك يا چند عرصه
اجتماعى نظیر سیاس��ت و اقتصاد و حقوق و فرهنگ و خانواده ،همواره طغیان س��لطه
جویی و س��یطره طلبی بر دیگران برپا میکنند و برای رسیدن به امیال و غرایز و منافع
خود ،به رغم تظاهر به رعایت نظم اجتماعی ،در واقع به هيچ معيارى تسلیم نمیشوند.
« ُمستض َعف» نيز ،در هيچ يك از عرصههاى اجتماعى مورد بحث ،راه انتخاب واقعی ندارد
و زیر بار ستم و سلطه دیگران ،از دست يابى به كمترين حقوق خود بازداشته مىشود.
قرآن کریم نظام رفتار اقتصادی انس��انها را بیش از س��ایر عرصهها مورد توجه قرار داده
و آن را در قالب س��ه گانه معروف «اتراف اقتصادى = اس��تغناء»« ،3استضعاف اقتصادى
= فقر» 4و «عدالت اقتصادى = قس��ط» 5معرفی کرده اس��ت .این توجه ویژه نه از جهت
 -1در قرآن كريم «مترفان» مجموعهاى از انسانهای آلوده به فسق و گناه و دور از خداوند (مؤمنون)64/؛ و «مستضعفان» مجموعهاى از
انسانهاى ناتوان و گرفتار در قيد و بند سلطه ديگران معرفی شدهاند (انفال( ،)26/نساء)97/؛ همچنين «عدالت» ،قرار گرفتن بر «صراط
مستقيم» و مالزم با حسن و نیکویی و مقابل فحشاء و منكر و زشتی و ستم به شمار آمده است (نخل 76و.)90
 -2فخرالدين طريحى ،مجمع البحرين ،ص 30واژه اتراف ،ص 85واژه استضعاف ،ص 421واژه عدل.
 -3در قرآن كريم «استغناء» مالزم با دورى از خداوند و همراه با بخل و سرانجام ،سر به طغيان گذاشتن دانسته شده است (تغابن،)6/
(ليل( ،)8/علق.)7/
 -4در قرآن كريم «فقر» در ميان مردم ـ که موجب نیازمندی و احتیاج به دیگران و محرومیت از حداقل مواهب طبیعی می شود ـ  ،وعده
شيطان و رانده شدن به سوى فحشاء دانسته شده ،ولى فقر در درگاه پروردگار مورد ستايش قرار گرفته است ،زيرا فقر در درگاه الهى عين
غنا و بىنيازى از مردم است (بقره( ،)268/فاطر.)38/
ذين
 -5در قرآن كريم  14مورد امر و توجه به قسط داده شده و قسط همراهى و مالزمت با طريق الهى معرفى گرديده است« .يا أي ُّ َها ال َّ َ
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اصالت دادن و مبنا قرار دادن عرصه اقتصاد برای سایر عرصههای اجتماعی ،بلکه از جهت
ظرفیتساز بودن اقتصاد برای سایر عرصههاست.
در جامعهاى كه عرصههاي اجتماعیاش به اتراف آلوده ش��ده ،راهبرد قرآن کریم مبتنی
بر بازداش��تن انسانهای مترف از مس��ير غوطهورى مطلق و بىقيدش��ان است )34(1.در
جامع��هاى كه دچار اتراف اقتصادى اس��ت ،ضروریترین و واجبترین اقدام ،بازداش��تن
«مستغنيان = غناگران» از افراط در غناى اقتصادى خود و قيد و بند زدن بر مطامع آنان
و بازگرداندنش��ان به محدوده تعادل و گرفتن گريبان قارونيان و زراندوزان و برگرداندن
حقوق و اموال بدست آمده از راه حرام و پااليش اموال حالل و بازستاندن «حق معلوم»
2
فقیران و ضعيفان از مستغنيان است.
دقیقاً بر خالف خرده جامعه مترفان که همواره ش��امل بخش کوچک و محدودی از افراد
جامعه است ،در جامعه گسترده مستضعفان فرصت انتخاب در عرصههاى مختلف اجتماعى
براى اكثريت جامعه از ميان رفته و عموماً ش��رايط الزم براى انتخاب مس��ير زندگى وجود
ندارد .در چنين وضعیتی سياس��ت ،اقتصاد ،فرهن��گ و تعليم و تربيت و ديگر عرصههاى
اجتماعى مستضعفان به صورت از پيش تصميمگيرى شده توسط مترفان و مستكبران بر
آنان تحميل مىشود و راه و حق گزينش راهبردهاى دنيوى و اخرویشان مسدود مىگردد.
ب��ه لحاظ اقتصادى« ،اس��تضعاف» جامع��ه را به «فقر» مىكش��اند و وضعيتى را پديد
روزمره ،مسئله عمده و اصلى اكثريت انسانهای
مىآورد كه معاش و گذران اوليه زندگى
ّ
فاقد توان و ظرفیت رقابت اقتصادی مىشود .با ورود به محدوده فقر ،عرصههاى مختلف
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امين ب ِالْق ِْسطِ شُ َهدا َء للِهَّ ِ» ،اى كسانى كه ايمان آوردهايد ،قسط را بسيار بپا داريد ،برای خداوند شهادت دهید (نساء )135/و
ا َم ُنوا ُكون ُوا َق َّو َ
امين للِهَّ ِ شُ َهداء ب ِالْق ِْسطِ » ،در راه خدا بسیار گام برداريد و به قسط شهادت دهید (مائده.)8/
نيزُ « :كون ُوا َق ّو َ
َ « -1فلَ
ض إِأل َقلي ً
ذين َظلَ ُموا ما اُتْ ِر ُفوا في ِه َو
األر ِ
والكان م ِْن الْق ِ
ال ِم َّم ْن ان َْج ْينا ِم ْن ُهم َو ات ََّب َع ال َّ َ
ُرون م ِْن َق ْبل ُِك ْم اُولُوا ب َ ِق َّي ٍة يَ ْن َه َ
َ
ون َع ِن الْفَسا ِد فى ْ
مين» ،چرا در ميان امتهاى گذشته انسانهايى صاحب عقل و ايمان وجود نداشتند كه ديگران را از فساد در زمين نهى كنند تا
كان ُوا ُم ْج ِر َ
ما مثل آن عده قليل مؤمنان كه نجاتشان داديم همه را نجات دهيم ،و ظالمان راه اتراف خويش در پيش گرفتند و ايشان گناهكار بودند
(هود .)116/در اين آيه به صراحت راه جلوگيرى از اتراف و فساد و اسراف ،نهى و ممانعت از فساد مترفان و مفسدان عنوان شده است تا
به سبب آن جامعه نجات يابد .اين نكته عالوه بر آياتى كه به صورت عام دعوت به امر به معروف و نهى از منكر مىكند ،خصوصاً در مورد
مترفان و مفسدان قابل توجه است و بیانگر آن است که این قاعده و سنت الهی همچنان که بر امتهای پیشین جاری و حاکم بوده ،بر
امت اسالمی نیز جاری و حاکم است.
بيل هَّ
ون َّ
َّ -2
ليم» ،كسانى كه طال و نقره را گنجينه خويش مىكنند و
هب َو الْفِضَّ َة َو الیُن ِفقُون َها فى َس ِ
ين يَ ْك ُن ُز َ
«الذ َ
الل ِ َف َبشِّ ْر ُه ْم ب ِ َعذابٍ ا َ ٍ
الذ َ
َ
ً
َ
ْ
«خُ
ِ
هم ب ِها»،
ز
ت
و
م
ه
ر
ه
ُط
ت
ة
ق
د
ص
م
ه
ل
أموا
ِن
م
ذ
نيز:
و
(توبه)34/؛
ده
بشارت
دردناك
عذاب
به
را
ايشان
پس
نمىكنند،
انفاق
خدا
در راه
ُ
َ
َ
ِ
ِّ
ُ
ْ
َ
َ
كي ْ
ْ
ْ
ّ
ُ
ذين فى أموال ِ ِهم َحقٌّ َمع ُلو ٌم ل ِلسائ ِِل
اى پيامبر ،از اموال مسلمانان صدقه بگير تا ايشان را پاك و پااليش نمايى( -103توبه)؛ و همچنین« :أل َّ َ
َوالمحروم» ،و كسانى كه در اموال ايشان حقى مشخص براى نيازمندان و محرومان است (معارج .)24/نكته جالب توجه اين است كه در
برخى روايات متذكر شده كه اين «حق معلوم» ،غير از زكات و ضرائب شرعيه مقرر است که هركس بايد آن را حداقل به صورت سالیانه،
حر عاملی ،وسائل الشيعه ،جلد ،9ص ،46باب.7
به اندازه وسعت مال و توان خود بپردازد؛ شیخ ّ
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اجتماعى به تدريج در هم فش��رده ش��ده و تابعى از مس��ئله «فقر در معاش» را تشكيل
مىدهند .در چنين وضعيتى ،تمامى عرصههاى سياس��ت ،فرهنگ ،خانواده و غيره «فقر
زده» مىش��وند و بحث فقر و مشكل معاش اوليه ،مهمترين مسئله هر يك از عرصههاى
اجتماعى مىگردد و در نتيجه« ،استضعاف» اقتصادى به عمدهترين و اصلىترين مسئله
جامعه تبديل مىشود.
اس�لام« ،فقر» را امرى مطرود و ش��يطانى معرفى مىكند 1و خروج از «فقر» را اولين
ضرورت هر فرد و جامعهاى به ش��مار مىآورد 2و مهمترین مس��ئله هر جامعه فقيرى را
حل مش��كل معاش و برطرف كردن فقر اقتصادى معرفى مىكند و توجه به تدبیر سایر
عرصههاى مختلف حيات اجتماعى را نسبت به حل مسئله فقر ،امرى ثانوى و در اولویت
دوم مىانگارد .به لحاظ تجربه اجتماعى نيز ،اين مطلب همواره تجربه شده كه انسانها
زمانى مىتوانند به جامعه سازی و تمدن سازی و عرصه های گسترده تولید آثار فرهنگی
و هن��ری و فلس��فی و دانشورزى روى آورند و در اي��ن زمينهها مجدانه تالش كنند كه
اکثریت جامعه از خط فقر گذر كرده باش��د و مش��كل اصلىاش ح��ل معاش اوليه افراد
نباشد.
جامعه اس�لامی پیشرفته ،جامعه عدالت محور و اتراف ستیز و استضعاف گریز است .در
اين جامعه ،بی وقفه تالش میش��ود عموم انس��انها به آس��تانه تعادل و توازن در بهره
مندی از فرصتهاى اجتماعى رس��يده و هريك امكان اس��تفاده از رش��د و هدايت الزم
را در حد ظرفيت و توان خويش كس��ب نمایند؛ جامعهاى كه افزايش سرعت و گشودن
مرزه��اى جديد در عرصههاى مختلف اجتماع��ى را همواره بر محور «عدالت اجتماعى»
قرار مىدهد و «تعادل» را شاخصه اصلى حركت اجتماعى به شمار مىآورد .بديهى است
اين تعادل ،هم به جنبههاى مادى و هم به جنبههاى معنوى انسانى و اجتماعى ،نگرشى
دو جانبه و همزمان با یکدیگر دارد.
كمى شمارش درجات
بر پایه این نظریه ،جامعه پیش��رفته اسالمى نمىتواند معيارهاى ّ
طان يَع ُِد ُك ُم ال ْ َفق َْر َو يأ ُم ُر ُك ْم ب ِالْف َْحشا ِء َو ُهّ
الل يَع ُِد ُك ْم َم ْغف َِر ًة ِم ْن ُه َو َفضْ ً
ال» ،شيطان به شما وعده فقر مىدهد و شما را به سوى فحشاء
« -1الشَّ ْي ُ
مىراند ،ولى خداوند به شما وعده بخشش و گشايش مىدهد (بقره.)268/
أن
 -2در روايات بسيارى فقر مذمت شده و امرى نزديك به فسق و كفر و بدتر از مرگ بشمار آمده است ،نظير :عن النبى(ص)« :كا َد ال ْ َفق ُْر ْ
ون ُكفْراً» ،فقر انسان را به كفر نزديك مىكند؛ نهج الفصاحة ،ص ،449و نيز عن النبى(ص)« :ال ْ َفق ُْر أشَ ُّد م َِن ال ْ َقت ِْل» ،فقر از كشته شدن
يَ ُك َ
الديْ ِن أل ْ َم ْو ُت الأْ ْح َم ِر» ،فقر همراه با قرض همانا مرگ سرخ
سختتر است؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،جلد ،72ص .47و عن على(ع)« :ال ْ َفق ُْر َم َع ّ
است؛ آمدی ،شرح غررالحكم و دررالکلم ،جلد ،7ص.311
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پیش��رفت و توس��عه را آن چنان كه در غرب معاصر رايج است ،مالك و معيار پیشرفت
اس�لامى قرار دهد .اگر براى محاس��به رشد اقتصادى ،شاخص سرانه توليد ناخالص ملى
در علم اقتصاد مدرن به عنوان مالك و معيار قرار داده مىش��ود ،اين شاخص در نگرش
اسالمى كام ً
ال ناقص و ناكافى است و نمىتواند توضيحى براى پیشرفت و رشد كل جامعه
به حساب آيد .توصيه اسالم ،افزودن شاخصهايى نظير «سرانه توزيع ثروت و امكانات» و
«ميزان بهرهمندى يكايك انسانها» و نگاه جامعنگر به مسئله «توليد ـ درآمد ـ مصرف»
1
در عرصه اقتصاد است.
به همين ترتيب ،نيازى به توضيح نيست كه رسیدن به باالترین سرانههای مصرفی نظیر
سرانه مصرف كاغذ ،سرانه ش��مارگان مطبوعات ،سرانه خريد كتاب ،سرانه مشاركت در
احزاب ،سرانه عضويت در تشکلهای صنفی یا اجتماعی ،تعداد دانشجويان و دانشآموزان،
ميزان اش��تغال بانوان ،تعداد كانالهاى تلويزيونى و راديويى و امثال اين گونه آمارها ،تا
زمانی که محور اتراف ـ اس��تضعاف را به س��مت نقطه عدالت اجتماعی س��وق ندهند،
هيچيك معرف جامعه اسالمی پیشرفته نيستند.
در نگرش اسالمى ،معيارهاى رشد و پیشرفت و توسعه هنگامى مىتوانند گوياى پیشرفت
نظام رفتار اجتماعی مورد قبول اسالم باشند كه ابتناء و جهت گیری الزم و كافى براى
حف��ظ تعادل و توازن معنوى و مادى ،اخروى و دنيوى ،در عرصههاى مختلف اجتماعى
ارائه كنند و در عمل ش��اخصهايى را معرفى نمايند كه گوياى مختصات عادالنه كيفى
كمى هردو باشند
و ّ
ت کاربردی به عدالت اجتماعی
رهیاف 
بدون تردید حرکت به س��وی تحقق عدال��ت اجتماعی ،نیازمند کاربردی کردن رهیافت
ت نظری عدالت اجتماعی در
نظری عدالت اجتماعی است و بدون تحقق این مهم ،رهیاف 
حد مبنایی کم اثر و یا مبنایی آرمانی که راه مستقیمی برای عملی شدن آن وجود ندارد،
باقی خواهد ماند و طبعاً رهیافتهای کاربردی مبتنی بر مبنای نظریای مغایر با مبنای
اس�لامی ،تعیین کننده جهت و مس��یر تصمیمات کاربردی جامعه اسالمی قرار خواهد
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 -1محقق ارجمند استاد محمدرضا حکیمی در مجلدات مختلف مجموعه الحیاة در بحثهای متعدد و متنوع به محوریت عدالت اجتماعی
از نظر اسالم پرداخته و روایات و مستندات تاریخی گستردهای ارائه کرده است .به ویژه رجوع کنید به :حكيمى ،الحياة ،جلد ،5ص.441
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گرفت و جامعه اسالمی را به بیراهه خواهد برد .از این رو ،پس از پردازش رهیافت نظری
الزم در باب عدالت اجتماعی از دیگاه اسالم ،تالش در جهت یافتن و ابتناء رهیافتهای
کاربردی متناسب و مبتنی بر آن ،ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد.
به نظر میرسد کاربردی کردن عدالت اجتماعی دارای ابعاد ذو وجوه زیر است:
الف) مفهوم کاربردی عدالت اجتماعی
به رغم پایه گذاری حکمت و س��یره و حاکمیت عدالت محور به دس��ت امام علی (ع) در
صدر اس�لام و توصیفها و تبیینها و تأکیدات فراوان آن انسان کامل 1و سایر پیشوایان
معصوم به ویژه امام سجاد (ع) درباره عدالت اجتماعی و ابعاد و ویژگیهای آن ،2متأسفانه
در س��نت فلسفی و کالمی دانشمندان اسالمی چندان به این موضوع توجه جدی نشده
و مباحثات عدلیه با اش��اعره و معتزله ،در حد مناقش��ه درباره تفس��یر عدالت تکوینی و
تش��ریعی خداوند و اعتبار حس��ن و قبح عقلی در مبانی و آموزههای ش��ریعت اسالمی
متوقف مانده است.
ُ
فالجور عليه أضيقُ » ،به درستی که در عدل گشایش است
«فإن فِي ال َعدل سع ٌة  ،و َمن ضاقَ عليه
 -1نهج البالغة (عبده) ،عن علی (ع)ّ :
العدل َ
َّ
ُ
منهج
سبيل الحقِّ و
البيضا ُء
و هر کس عدل بر او سخت باشد پس ستم بر او سختتر خواهد بود ،جلد ،1ص46؛
«والطريق ُة الغ َّرا ُء وال َم َّ
ُ
حج ُة َ
«إن اهلل َف َ
أنفسهم بضَ عف ِة
رض على أئم ِة
ِ
ِ
العدل» ،راه روشن و دلیل آشکار همانا راه حق و مسیر عدالت است ،جلد ،1ص126؛ َّ
العدل أن يُقدِّروا َ
اس» ،خداوند بر رهبران عادل واجب نموده که معیشت خود را به اندازه مردم ضعیف قرار دهند ،جلد ،1ص188؛ «فإن ّه َمن است َ
َثقل الحقَّ
ال ّن ِ
العمل بهما ُ
ُ
َ
أن يُ ُ
العدل أن يُ َ
أثقل عليه» ،هر کس حق گفتن به حضورش و عدالت طلبیدن از او برایش سنگین باشد،
عرض عليه كان
قال له أو
َ
عمل به این دو برایش سنگینتر خواهد بود ،جلد ،1ص201؛ «ول ُ
العدل وأجم َعها ل ِرضَ ى
أوسطها في الحقِّ وأع َّمها في
أحب األمو ِر إليك
ِ
يكن ُّ
الرعيةِ» ،باید دوست داشتنیترین امور نزد تو (مالک اشتر) ،میانهترین در حق و شاملترین در عدالت و فراوانترین در تأمین رضایت فرودستان
َّ
َ
عيةِ» ،به درستی که بهترین آثار نیک حاکمان ،پایداری
العدل في البال ِد و
عين ال ُوال ِة استقام ُة
«إن
ِ
أفضل ُق َّرة ِ
باشد ،جلد ،3ص86؛ َّ
ظهور مو َّد ِة َّ
الر ّ
ُ
ُ
ضيت َعليه» ،به درستی
الواضح
«العذر
عدالت در سرزمین و آشکاری دوستی فرودستان است ،جلد ،3ص92؛
عند َمن َق َ
عذر لك َ
ُ
العدل ،فإن َّه ٌ
ُ
بالظن» و«الواثقُ بظنِّه
العدل القضا ُء على الثِّقة
«ليس مِن
ص110؛
جلد،3
که عدالت عذر آشکار تو نزد کسی است که بر علیه او حکم نمایی،
ِّ
ِ
َ
الحكم» ،داوری بر پایه گمان از موارد عدالت نیست و کسی که بر گمان خود اطمینان کند
واه ٌِم فال بُدَّ لمري ِد
العدل من ِ
ِ
الي ِ
قين ُبموجِ ب ُ
طلب َ
العدل على ّ
الم أش ُّد من يو ِم
دچار توهم میگردد ،پس باید مرید عدالت در جستجوی یقین باشد تا حکم بر یقین کند ،جلد ،4ص92؛ «يَو ُم
ِ
الظ ِ
ُ
خرجها من
األمور مواض َعها و
ضع
الجور على ال َمظلو ِم» ،روز عدالت بر ظالم شدیدتر از روز ستم بر مظلوم است ،جلد ،4ص80؛
َ
الجور يُ ُ
«العدل يَ ُ
ُ
َ
الجو ِر ع ٌ
ِوض
ليس في َ
َجهتِها» ،عدالت امور را در جایگاه خود قرار میدهد و ستم امور را از مسیر خود خارج میکند ،جلد ،4ص102؛ «فإن َّه َ
العدلَ ،فاج َتنِب ما تُنك ُِر أمثالَه» ،در ستم جایگزینی برای عدالت نیست ،پس از آنچه بر خود نمیپسندی پرهیز کن ،جلد ،4ص.116
من
ِ
الملك» ،همانا مهمترین ارکان پیشرفت
أركان ال ُّرقي و ال ُعمران والقان ُون إن َّها ل ِ ُنور
«أهم
 -2رسالة الحقوق لالمام زين العابدين(ع):
ِ
ِ
ُّ
العدل في ُ
ُ
اإلحسان مع عا َّمة العِباد» ،شکرگزاری
العدل و
السلطان هو
ُ
و آبادانی و قانون به سبب درخشش عدالت در حکومت است ،ص12؛ «شُ كر ُّ
وضع الشِّ ئ في غي ِر محلِّه يُمث ُِّل ُّ
َ
لم»،
ضع الشَّ ئ في محلِّه يُمث ُِّل
العدل ،كما َّ
أن َ
حاکم عدالت و احسان او بر عموم بندگان است ،ص58؛ « َو ُ
الظ َ
قرار دادن هر چیز در جایگاه خود عدالت را حاصل میکند آن چنان که قرار دادن هر چیز در غیر جایگاه خود ظلم را پدید میآورد ،ص71؛
«ل َ َنفسي فإن ّه َمن است َ
العمل بهما ُ
ُ
َ
َثقل الحقَّ أن يُ ُ
العدل أن يُ َ
أثقل عليه» ،قسم به جان خودم هر کس حق گفتن
عرض عليه كان
قال له أو
حيث
به حضورش و عدالت طلبیدن از او برایش سنگین باشد ،عمل به این دو برایش سنگینتر خواهد بود ،ص378؛
مران إ ّال ُ
«اليكون ال ُع ُ
ُ
ِحطمه ٌ
ُ
يَ ُ
سيل و ال يَهد ُمه منجنيقٌ » ،آبادانی نخواهد بود مگر آن که حاکم عدالت پیشه
العدل
السلطان و ...
حصن وثيقٌ في ٍ
ٌ
رأس ال ي ُ
عدل ُّ
َ
العدل في عبادِه و يُبغ ُ
ِض
حب
کند  ...عدالت حصار محکمی است که هیچ سیلی و منجنیقی آن را نابود نمیکند ،ص383؛ َّ
«ان اهللَ يُ ُّ
الجور» ،خداوند عدالت در بندگانش را دوست دارد و جور مورد بغض و غضب اوست ،ص.384
َ
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حسن و ُّ
از این رو ،فالسفه عدلیه با تأکید بر بداهت گزاره «ال َع ُ
بیح» به عنوان
دل
ٌ
لم َق ٌ
الظ ُ
1
بنیان قواعد عقالنیت عملی و کاربردی و اثبات وجوب عدل تکوینی و تشریعی خداوند
و عدالت پیامبر در ارائه و تبیین و تبلیغ وحی و رفتارهای شخصیاش و عدالت پیشوایان
معص��وم در تبیین و تبلیغ وحی و رفتارهای شخصیش��ان ،بح��ث را خاتمه یافته تلقی
کرده و متکلمان امامیه نیز با اش��اره گاه و بیگاه به پارهای از لوازم و ابعاد اجرای عدالت
در جامعه ،در گامهای اولیه این بحث مهم حیات افراد و جوامع بش��ری توقف کردهاند2؛
بگذریم از این که متکلمان اش��اعره در حقیقت از بنیان به وجوب تکوینی و تش��ریعی
عدالت پروردگار باور نداش��تهاند تا چه رسد به این که عدالت اجتماعی را امری ضروری
و واجب در شریعت اسالمی بدانند.
این وضعیت موجب ش��ده که تفس��یر عدالت اجتماعی در سنت ادیبان مسلمان نیز در
حد بیان وضوح و بداهت حسن عدل و قبح ظلم نزد عامه مردم و تفسیر عدالت به رفع
و نفی ظلم ـ به عنوان نقیض اجلی ـ بس��نده ش��ود 3.در نتیجه ،تفسیر نهایی عدالت در
گزاره «قرار دادن هر چیز در جای خود» متجلی ش��ده و عدالت اجتماعی به معنی قرار
دادن هر فرد در جایگاه اجتماعی خود تفسیر شده است.
اما این تفسیر بسیار کلی و دارای نواقص جدی است:
اوالً ،امام علی(ع) که خود برای اولین بار در حیات بش��ری به این تفس��یر اشاره فرموده،
االمور موض َعها» تفس��یر نکرده است ،بلکه تعبیر دقیق امام این است
ضع
عدالت را به « َو ُ
َ
االمور موض َعها» و لذا قرار گرفتن هر
ضع
که «عدالت = العدل» آن چیزی اس��ت ک��ه «یَ ُ
َ
چیز در جای خود ،نتیجه عدالت و نه عین عدالت است و فرق بزرگ میان این دو بر اهل
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 -1صدرالدین محمد شیرازی ،الشواهد الربوبیة ،ص663-670؛ شیخ الرئیس ابوعلی سینا ،شرح االشارات و التنبیهات ،جلد ،1ص221؛
مالهادی سبزواری ،شرح المنظومه ،جلد ،1ص.338
 -2شیخ صدوق ،التوحيد ،ص 396و االعتقادات في دين االمامية ،ص47؛ سید رضی ،خصائص األئمة ،ص125؛ شیخ مفید ،تصحيح
اعتقادات اإلمامية ،ص 62و النكت اإلعتقادية ،ص32؛ سید مرتضی ،الشافي في االمامة ج ،3ص158؛ ابو الصالح حلبي ،تقريب المعارف،
ص378؛ شيخ طوسي،االقتصاد ،ص114؛ ابن ميثم بحراني ،قواعد المرام في علم الكالم ،ص104؛ عالمه حلي ،کشف المراد فی شرح تجريد
االعتقاد ،ص 346؛ محمد مهدي نراقي ،جامع السعادات ،جلد ،1ص314؛ شيخ محمد رضا مظفر ،عقائد االمامية ،ص.121
 -3ابن اثیر ،النهایة فی غریب الحدیث ،جلد ،3ص190؛ ابن منظور ،لسان العرب ،جلد ،11ص430؛ خلیل فراهیدی ،کتاب العین ،جلد،2
ص13؛ جوهری ،الصحاح ،جلد ،5ص1760؛ فیروز آبادی ،القاموس المحیط ،جلد ،4ص .13البته دقت نظر برخی از لغویان نظیرآنچه ابو
سمی
هالل عسکری در الفروق اللغویة ص 428آورده جالب توجه است« :الفرق بین القسط و العدل ّ
ان القسط هو العدل الظاهر و منه ّ
ان القسط هو
المکیال قسطاً و المیزان قسطاً الن ّه یص ّور لک العدل فی الوزن حتی تراه ظاهرا ً و قد یکون من العدل ما یخفی و لهذا قلنا ّ
النصیب الذی ّبینت وجوهه و تقسط القوم الشیء تقاسموا بالقسط» ،فرق بین قسط و عدل آن است که قسط ،عدل آشکار است و از این رو
پیمان ه و ترازو قسط نامیده میشوند ،زیرا عدل را در وزن آشکار میکنند و تو آن را در ظاهر میبینی و گاهی عدل در امور مخفی و غیرظاهر
است و لذا گفتیم که قسط نصیبی است که وجهش آشکار است و قسط ورزیدن مردم آن است که اشیاء را آشکارا میان خود تقسیم کنند.
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تدقیق پوشیده نیست؛ زیرا این تعریف بیانگر تعریف شیء به رکن علیت غایی آن است و
دیگر اجزاء علت تامه را در خود ندارد .البته همین اکتفا به علیت غایی و تعریف عدالت به
نتیجه و اثر نهایی آن ،واجد اشاره به این نکته بسیار مهم است که جوهر ماهوی عدالت
هر گونه که فرض و تعریف ش��ود ،نمیتواند عاری و خالی از قرار دادن هر چیز در جای
حقیقی و شایسته خود باشد.
ثانی��اً ،اگر این تفس��یر معادل مفهوم کاربردی عدالت تلقی ش��ود ،ابهامی پایان ناپذیر ـ
ب��ه ویژه در موضوعات اجتماعی ـ پدیدار میگردد؛ چرا که از یک س��و موضع به حق و
شایس��ته هر مقوله اجتماعی را از وضع موجود تا نهایت نقطه آرمانی آن مر ّدد میکند و
از سوی دیگر ،ترتب جبری مقوالت اجتماعی بر یکدیگر ،موجب دور و تسلسلی پیچیده
در یافتن جایگاه به حق و شایسته این مقوالت می شود.
ثالث��اً ،این تفس��یر موجب درافتادن موض��وع عدالت اجتماعی ب��ه وادی مفاهیم جدلی
االطراف پایان ناپذیر خواهد شد ،زیرا هر مکتب و نحله فکری بشری ،واجد دعوی خاص
خود در مورد جایگاه به حق و شایسته افراد و گروهها و جوامع در عرص ه اجتماعی و تقدم
و ترتب علّی و رتبی مقوالت اجتماعی اس��ت و این موضع و جایگاه را بر پایه مفروضات
پیشینی که به آنها معتقد است ،تفسیر میکند .در نتیجه ،دعاوی جدلی االطراف در این
تفسیر متکثر میشود و پیامد دعاوی متکثر و متضاد و متناقض مبنی بر قرار دادن یک
امر اجتماعی در موضع به حق و شایس��تهاش ،بروز تزلزل و اضطراب و تضاد مفهومی و
کاربردی در اصل عدالت اجتماعی خواهد بود و نهایتاً موجب تهی ش��دن مفهوم عدالت
اجتماعی از کمترین ارکان و ابعاد کاربردی الزم و کافی خواهد شد.
رابع��اً ،آنچه در َمذبح و کش��اکش نیروهای اجتماعی قبل از همه قربانی می ش��ود و به
عنوان بهترین مفهوم قابل تأویل و تفسیر به مسلخ مناقشات سیاسی ـ اجتماعی بشری
برده میشود و بزرگترین ستمها و جنایتها به نام برپایی و تحقق آن توسط قدرتهای
ستمگر بر جوامع بشری روا داشته میشود ،همانا موارد و مصادیق عدالت اجتماعی است،
زیرا بخش اعظم ستمها و جنایتهای افراد و قدرتهای مسلط ،همواره به نام قرار دادن
امور اجتماعی در جایگاه شایس��ته خود انجام شده و میشود و تاریخ تحوالت سیاسی و
مدعاست.
بین المللی سه قرن اخیر بهترین دلیل و شاهد بر این ّ
این همان درس و تجربه بزرگی اس��ت که به وضوح از تاریخ س��لطه اس��تعماری غربیان 21
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بر بخش بزرگی از جهان بش��ری همراه با اوج گیری مناقش��ات فلس��فی غرب جدید از
لیبرالیس��م تا
مارکسیس��م 1متأثر از تنازع بقاء داروینی 2و از تفس��یر جامعه انسانی به
ِ
عنوان کلیتی طبیعی و قانونمند در تفکر فالسفه اجتماعی کالسیک 3تا قرارداد اعتباری
محض در تفکر فالس��فه اجتماعی نس��بیتگرای اخیر 4میتوان گرفت و در تمامی آنها،
آنچه در پایان دورههای متعدد مناقشات نظری و کاربردی بر جای مانده ،امتناع مفهومی
و مصداقی و کاربردی عدالت اجتماعی است!
از این رو ،برای رس��یدن به تفس��یر حقیقی عدالت اجتماعی در جامعه اسالمی ،نیازمند
ی هستیم و اگر چه
کم 
عبور از تعاریف کلی و کیفی تا رسیدن به شاخصهای کاربردی و ّ
بخش��ی از این مسیر باید از طریق بررسی جزء به جزء عدالت اجتماعی در هر موضوع و
کمی آن در هر عرصه اجتماعی پیجویی شود ،اما جستجو برای
ش��اخصهای جزیی و ّ
یافتن ش��اخصهای عامی که تقریباً عدالت در تمامی عرصههای اجتماعی را به صورت
کمی پوشش دهد ،اجتناب ناپذیر است.
کاربردی و ّ
برای رس��یدن به تعریف کاربردی قابل قب��ول از عدالت اجتماعی ،در اولین گام نیازمند
بررسی عقالنی مقوله عدالت اجتماعی هستیم .اصلیترین تکیه گاه عقلی در این بحث،
داوری قطعی و بدون تردید عقل نس��بت به ضرورت آغاز مقایسه وضعیتها ،موقعیتها
و ش��رایط آحاد افراد جامعه از نقطهای بدون تبعیض و مس��اوی اس��ت .این داوری البته
عدالت را در نقطه آرمانی نهایی تصویر میکند و از واقعیت تفاوتها و تنوعهای موجود
در حیات اجتماعی جوامع بش��ری به ش��دت فاصله میگیرد .اما این فاصله مهم نیست،
زیرا یافتن بنیان عقلی مورد نیاز در قلمرو کاربردی عدالت اجتماعی ،نباید تابع وضعیت
و ش��رایط عینی و خارجی این یا آن یا بس��یار و یا حتی عموم جوامع بشری باشد ،بلکه
آنچه ضرورت دارد ،تبیین داوری عقلی در مرحله اول و بررسی چگونگی ا ِعمال و اجرای
این داوری در جوامع بش��ری در مرحله بعدی اس��ت .در اینجا الزم اس��ت داوری عقلی
درباره عدالت اجتماعی ،معطوف به یافتن شاخصهایی شود که به رغم تمامی تفاوتها
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 -1جرج ساباین ،تاریخ نظریات سیاسی در غرب ،جلد ،2ص.170-294
 -2ایان باربور ،علم و دین ،ص.118
 -3جرج ساباین ،تاریخ نظریات سیاسی در غرب ،جلد ،2ص.170
 -4به گفته دیوید گوتير« :قراردادگرايى افراطى ،افكار و اعمال ما را تحت سيطره خود قرار داده است .قراردادگرايى ،به شكل همبستهاى
در خودآگاهى ما از خفا به ظهور رسيده است .نهادها و فعاليتهايى كه اساس منطقى خود را از مالحظات غيرقراردادى اخذ كردهاند ،در
حال متروك يا طرد شدن هستند .تأثير اين امر ،اين است كه برداشت قراردادگرا از عقالنيت و ارتباط آن با اميال تملكجويانه انسان ،به
طور كامل حاکم مىگردد» .فلسفه سیاسی معاصر غرب ،مقاله «آیا قرارداد اجتماعی یک ایدئولوژی است؟» ،ص.40
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و تنوعهای افراد و جوامع بشری ،نقطه مرکزی و مشترک در میان تمامی انسانها باشد
و مبنای تساوی و عدم تبعیض در میان همه افراد و جوامع بشری قرار گیرد.
پر واضح است که در دنیای مشتمل بر تنوع افراد و موقعیتها و قومیتها و با لحاظ دو
جنسیت مرد و زن در افراد انسانی و تفاوتهای زیستی و جغرافیایی فراوان در میان افراد
و جوامع بشری ،دست یافتن به نقطه تساوی و بدون تبعیض در میان آحاد افراد و جوامع
بشری امری بسیار سخت و دشوار است ،اما سوی دیگر این مسئله ،استحاله رسیدن به
تعریفی کاربردی از عدالت اجتماعی در صورت عدم یافتن نقط ه مساوی و بدون تبعیض
در میان آحاد و جوامع بشری است.
در این نقطه ،نگرش عقالنی معطوف به یافتن وجوه مشترک «انسانیت» انسان و جوامع
بشری میشود ،به گونهای که تبعیضها و تمایزها را از میان بردارد و نفی کند .اگر کاوش
ِ
انسانیت» فارغ از مختصات قومی
عقالنی انسان نسبت به خود ،منتهی به کشف «جوهر
و جغرافیایی و سایر تمایزات شود ،مبنای مشترک و مساوی الزم برای عدالت اجتماعی
کاربردی بدست میآید و اگر این کاوش به نتیجه مشترک نرسد و یا منتهی به تمایزات
بنیادین در میان آحاد انس��انها و اقوام و جوامع بش��ری شود ،چارهای بجز تن دادن به
امتناع کاربردی عدالت اجتماعی باقی نخواهد ماند.
در ای��ن مرحل��ه ،رهیافت وحیانی معاضدتی ب��زرگ و بی نظیر ب��ه کاوش عقالنی ارائه
میکند و راه جس��تجو و کشف مبنای مشترک و مساوی میان انسانها و جوامع بشری
را میگشاید.
اوالً بر اس��اس مبنای نظری اتراف س��تیزی و استضعاف گریزی قرآنی که در بخش قبل
تبیین شد« ،جوهر مشترک» همه انسانها ،مبتنی بر تعادل جویی و تعادل گرایی است
و مبنای مش��ترک و مس��اوی برای عدالت اجتماعی کاربردی در میان همه انس��انها را
تأمین میکند .این جوهری است که ریشه در وجود تکوینی انسان دارد و تضمین بقای
انس��انیت افراد و جوامع بش��ری ،وابسته به استمرار و بقاء آن است .افزون بر این ،تشریع
وحیانی نیز متناسب با همین جوهر تعادل انجام گردیده و شریعت اسالم و همه کماالت
اخالقی بر مبنای «خط تعادل» وضع ش��ده و از امت اسالمی حرکت بر مبنای این خط
1
تعادل مطالبه شده است.
َ
کذلک جعلنا ُکم ا َّم ًة َو َسطاً ل ِِتکون ُوا شُ هدا َء علی ال ّناس» ،و این چنین با فرستادن شریعت اسالم برایتان ،شما مسلمانان را امت وسط
« -1و
و متعادل قرار دادیم تا نمونه برای بشریت باشید (بقره.)143/
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ثانیاً قرآن کریم به وضوح بر نهاد مشترک و مساوی میان تمامی انسانها تصریح ورزیده
و از این نهاد مشترک با عناوینی چون «فطرت» 1و «کرامت» 2انسان نام برده است و با
ارجاع به این نهاد مشترک در همه انسانها ،تمامی تمایزات قومی و جغرافیایی و زیستی
3
و غیره را فاقد علت برتری جویی برخی از انسانها و جوامع بر برخی دیگر دانسته است.
در نتیجه ،منطق قرآنی نقطه کاربردی عدالت اجتماعی در میان انسانها و جوامع بشری
را از مب��دأ نفی تمام��ی تمایزات یکجانبه آغاز میکند و برای همه افراد بش��ر ،فطرت و
کرامت و ظرفیت رش��د و کمال مادی و معنوی را مش��ترک و مساوی به شمار میآورد.
آنچه مورد تأکید قرآن کریم است ،حفظ خط تعادل در مرحله فعلیت یافتن ظرفیتهای
انس��انها در عرصههای مختلف اجتماعی اس��ت و لذا بسط ید بخشی از افراد جامعه در
فعلیت دادن به ظرفیتهایشان و قبض ید و مسدود بودن راه فعلیت یافتن ظرفیتهای
سایر افراد و اقشار جامعه را نفی میکند.
اگر این منطق قرآنی مبنای تعیین نهاد مشترک و مساوی در میان افراد و جوامع بشری
قرار گیرد ،با کند و کاوی جامعه شناختی در مهمترین وجوه مشترک و مساوی در تأمین
خط اجتماعی تعادل در هر دوره و هر عصر از دورانها و اعصار جوامع بشری ،به روشنی
شاخصهای کاربردی عدالت اجتماعی در آن دوره بدست خواهد آمد.
بررس��ی جامعه ش��ناختی جوامع بش��ری در دوران معاصر نش��ان می دهد ک��ه امروزه
کمی در تعیین وضعیت و سرنوش��ت تعادل اجتماعی
تأثیرگذارترین مقوالت کاربردی و ّ
آحاد افراد و مجموع جامعه ،سه شاخص« :فرصتها»« ،ظرفیتها» و «توانمندیها»ست
و بخ��ش اصلی عدالت اجتماعی کاربردی و قرار گرفت��ن هر فرد و جامعهای در موقعیت
برآمدهاش ،تابع برآیند این س��ه شاخص اس��ت و از این رو ،نقطه تعیین وضعیت عادالنه
ب��رای هر فرد و جامعهای ،تس��اوی و برابری در فرصتها و رش��د ظرفیتها و بکارگیری
توانمندیهاست.
کمی تحقق این تساوی و برابری ،دورانی طوالنی
بدیهی است گستره و برنامه کاربردی و ّ
از تالش در جهت شکل گیری نوع جدیدی از حیات اجتماعی بشری را میطلبد ،اما گام
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ِّین َحنیفاً فطر َة اهلل الّتی َ
َ
لخلق اهلل» ،ای پیامبر به سوی آیین پاک بشتاب ،فطرت خداییای
تبدیل
اس علیها ال
ِ
« -1فاَقِم َوج َهک للد ِ
فطر ال ّن َ
که خداوند خلقت مردم را بر آن قرار داد و خلقت خداوند تبدیل پذیر نیست (روم.)30/
کرمنا بنی آد َم» ،به تحقیق فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم (اسراء.)70/
« -2و لقَد َّ
اس ان ّا خلَقنا ُکم مِن َذک ٍر و اُنثی و ج َعلنا ُکم شُ عوباً و َق َ
عند اهلل اَتقا ُکم» ،ای مردم! ما شما را از مرد و زن
ن
ان اکر َم ُکم َ
ّ
بائل َّ
« -3یا ایُّها ال ُ
آفریدیم و شما را جوامع و قبایل گوناگون قرار دادیم ،به درستی که با کرامتترین شما نزد خداوند ،پرهیزگارترین شماست (حجرات.)13/
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اول در این نقطه نهفته اس��ت که تعریف کاربردی عدالت اجتماعی به «تساوی و برابری
در فرصت ها و رش��د ظرفیتها و بکارگیری توانمندیها» پذیرفته شود و مبنای برنامه
ریزی قرار گیرد.
ب) مراحل کاربردی عدالت اجتماعی
ب��ه محض ورود به عرص��ه کاربردی عدالت اجتماعی ،ض��رورت تدوین مراحل کاربردی
عدالت اجتماعی آشکار میشود .در اینجا میتوان حق را به ادیبان و فالسفه اسالمی داد
که بجای گام نهادن مستقیم در وادی پر پیچ و خم و پر رمز و راز عدالت ـ به تعبیر امام
علی (ع)  1ـ  ،با تلویح و اش��اره غیرمستقیم به ضعف خود در این عرصه ،اولین مرحله را
از تبیین نقیض عدالت آغاز نموده و رفع و دفع ظلم واضح و آشکار را ،گام اول در مسیر
تحقق عدالت به شمار آوردهاند .در مرحله بعد ،نوبت به جستجو و مسدود کردن راههای
تجدید و تکرار ظلم و پس از آن ،کاهش هر چه بیشتر زمینهها و انگیزههای ظلم و سپس
دس��ت یافتن به نقطه تعمیم فرهنگ نفی ظلم رواداری و ظلم پذیری )53(1در عرصههای
اجتماعی میرسد.
در این بخش دو نکته مهم و تعیین کننده و در عین حال دیریاب و دش��وار وجود دارد.
نخس��ت این که الگوی نظریهمند قرآنی پیش گفته مبنی بر حرکت از دو سوی اتراف و
استضعاف به سوی خط تعادل ،در مرحله کاربردی شدن نیازمند تبدیل به شاخصهایی
عین��ی و قابل ارزیابی در تمامی عرصههای اجتماعی اعم از اقتصاد ،سیاس��ت ،فرهنگ،
خانواده ،حقوق و امنیت عمومی است و بدون یافتن شاخصهایی روشن که نمایانگر خط
کاربردی تعادل و نفی اضداد آنها در دو س��وی کاربردی اتراف و استضعاف باشد ،الگوی
نظری «اتراف ـ تعادل ـ استضعاف» قابلیت راهبردی و کاربردی تخواهد یافت .دوم این
که تدوین ش��اخصهای مورد نظر ،مبتنی بر تق��دم رتبی حرکت از نقطه کاهش و رفع
ظلم به سوی محور عدالت است و بدون سوق یافتن زمینهها و فرصتهای اجتماعی ظلم
به س��وی کاهش هر چه بیش��تر و ملموستر ،حرکت به سوی محور عدالت امکان پذیر
نخواهد بود .در واقع بس��ط و جریان مبانی و مؤلفههای عدالت در عرصههای اجتماعی،
ِعوجاج الحقِّ » ،هرگز تاریکی های برآمده بر عدل و انحرافات برآمده بر حق را برای شما بازگو
قیم ا
رار
َ « -1ه َ
ِ
َ
العدل اَو ا ُ َ
یهات اَن اُطل َِع ُبکم سِ َ
نخواهم کرد؛ نهج البالغة (عبده) ،جلد ،2ص .13
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به هیچ وجه نمیتواند امری دفعی و تک مرحلهای تلقی شود و نیازمند گذار از مراحل
نفی و رفع زمینهها و فرصتهای معارضهای خود است.
از این نقطه به بعد ،برنامه ریزی برای حرکت به سمت عدالت اجتماعی ممکن میشود
کمی کردن تحقق عادالنه هر یک از موضوعات اجتماعی ،تأمین
و متناسب با کاربردی و ّ
عدالت اجتماعی مرحله به مرحله ارتقاء مییابد .البته در تصویر مراحل مورد نیاز ،نباید
و نمیتوان س��اده انگاری کرد .تقابل عدالت اجتماعی با ظلم و فساد اجتماعی ،تقابل دو
نیروی متمرکز نیس��ت ،بلکه تقابلی در تمامی عرصهها و اجزاء حیات اجتماعی و امری
مستمر و همیشگی است و راه حل یک بار برای همیشه ندارد.
ج) مراحل برنامه ریزی عدالت اجتماعی
به واقع س��ختترین مرحله عدالت اجتماعی ،مرحله برنامه ریزی اس��ت .در این مرحله
کمیت و ش��مارش و
ارزیابی فرصتها و ظرفیتها و توانمندیها بر مبنای محاس��به و ّ
به زبان اعداد و آمار و جداول محاس��باتی ح��رف اصلی را میزند و ضرورت دارد تمامی
امور بر مبنای حس��اب و کتاب مس��تدالً عادالنه تنظیم ش��ود .لذا این مرحله از عدالت
اجتماعی ،پای مجموع ه گستردهای از بررسی ها و دانشها را به عرصه عدالت اجتماعی
باز میکند و تقریباً تمامی علوم از ریاضیات و فیزیک و ش��یمی کاربردی و پزش��کی و
داروس��ازی گرفت��ه تا جغرافی��ا و تاریخ و ادبیات و هنر و نظای��ر آن ،هر یک به نوعی در
خدمت عدالت اجتماعی قرار میگیرند و هر چه کاربرد این علوم در تدوین برنامه عدالت
کمی و حسابگرانه بیشتر انجام شود ،نتیجه
ِ
اجتماعی مستدل و مبرهن ،با دقت و بررسی ّ
برنامهریزی عادالنهتر خواهد بود.
از این رو ،برخالف تصورات س��اده انگارانهای که حرکت به س��وی عدالت اجتماعی مورد
نظر اسالم را بیگانه یا در تقابل با علوم پیشرفته تجربی تلقی می کنند ،در حقیقت عدالت
اجتماعی بیش از س��ایر وضعیتهای اجتماعی به خدمات گسترده علوم تجربی نیازمند
اس��ت و این خدمتی بزرگ به خانواده علوم تجربی نیز هست که آنان را از خدمتگذاری
به جریان ظلم و فساد ،به سمت خدمتگذاری تمام عیار به راهبردهای اجتماعی مبتنی
بر عدالت و احسان سوق میدهد.
کمی
 26در این مرحله ،تبدیل تمامی مبانی و مؤلفههای پیش گفته به شاخصهای کیفی و ّ
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واقعنما و بررس��ی تقدمها و ّ
تأخرها و تزاحمها و تعارضها و امکانها و موانع ،به فراهم
آمدن مجموعه گس��تردهای از مختصات کاربردی و اجراییای منتهی میشود که برنامه
ریزی بر اساس آن انجام پذیر خواهد بود و بدون آن ،احتمال درافتادن مسیر حرکت به
سوی عدالت اجتماعی به وادی تالشها و اقدامات یکسویه و کم نتیجه یا بینتیجه بسیار
زیاد است ،همچنان که میتواند به مسیر تصمیمها و اقدامهای کور و بینتیجه و انهدام
ظرفیتها و فرصتها و توانمندیها منتهی شود.
در واق��ع مرحل��ه برنامه ریزی عدال��ت اجتماعی ،مرحله تعامل عمیق و گس��ترده علوم
کمی برای تمامی عرصههای
وحیانی و عقالنی و تجربی در جهت شاخص سازی کیفی و ّ
اجتماعی است و مرحله کاربردی آن صرفا از زمانی آغاز میشود که حداقل شاخصهای
الزم و مورد نیاز پردازش و تدوین ش��ده و ب��ر پایه آن ،جداول اجرایی و عملیاتی توزیع
عادالنه ظرفیتها و فرصتها و توانمندیها در میان آحاد جامعه بدست آمده باشد.
اکنون به لحاظ تجربه س��ه دهه و نیم مدیریت نظام جمهوری اس�لامی ایران در جهت
عدالت اجتماعی ،نتایج گرانبها و البته بس��یار پر هزین��های در اختیار متفکران و برنامه
ریزان راهبردی اس��ت .در این س��ه دهه و نیم تالش و کوش��ش پر مخاطره و بی وقفه،
ب��ه وضوح جای خالی برنام��ه ریزی عدالت اجتماعی بر مبنای ش��اخصهایی برآمده از
کمی الزم قابل مشاهده است و ضعف نظری و کاربردی در پردازش
بررسیهای کیفی و ّ
این شاخصها به اندازهای مشهود است که هرگز شایسته دعاوی و اهداف انقالب اسالمی
ایران نیست و تنها راه ممکن پیش رو ،عالج این نقطه ضعف بزرگ و تعیین کننده است.
شایان ذکر است عالوه بر عهدنامه امام علی (ع) به مالک اشتر نخعی که حاوی مفاهیم
و مصادیق و مراحل و برنامههای متعدد در جهت تحقق عدالت اجتماعی اس��ت ،س��یره
حکومتی امام علی (ع) مبنی بر توزیع دقیق و محاسبه گرانه بیت المال در پایان هر هفته
بوده 1و جای تعجب اس��ت که این عهدنامه و س��یره حکومتی ،غربت نظری و کاربردی
توجیه ناپذیری را حتی در میان فالسفه و متکلمان و مفسران و فقیهان امامیه طی کرده
اس��ت ،اگر چه همواره بر تارک تمدنهای گذشته و معاصر درخشیده و اکنون نیز الهام
بخش افقهای بلند در برنامه ریزی عدالت اجتماعی است.
مون» ،نه ظلم روا دارید و نه ظلم بپذیرد (بقره.)279/
ون َو ال تُظلَ َ
« -1ال تَظل ُِم َ
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عدالت اجتماعی در گفتمان انقالب اسالمی
بدون تردید جوهر و درونمایه گفتمان انقالب اس�لامی ،عدالت اجتماعی است .این مدعا در
مراحل مختلف شکل گیری و رشد و پیروزی انقالب اسالمی و سپس استقرار نظام جمهوری
اس�لامی ایران ظهور و بروز ویژه داش��ته و همواره در بیانات امام خمینی (ره) متجلی بوده
اس��ت .از جمله ،در آغاز ش��کل گیری نهضت اسالمی در س��ال « :42مقصد ما جلوگیری از
ظلم وخودسریها و قانون شکنی ها و حفظ حقوق اسالم و ملت و برقراری عدالت اجتماعی
اس��ت»1؛ و در طلیعه فراگیری انقالب اس�لامی در سال « :57ملتی که با پشتیبانی اسالم و
قرآن ،نهضتش برای خدا و بس��ط عدالت و محو س��تمکاری است پیروز است»2؛ و در بیانیه
تشکیل شورای انقالب اس�لامی در اواخر سال « :57مبارزه ملت ایران تا استقرار جمهوری
اس�لامی که متضمن آزادی ملت و اس��تقالل کش��ور و تأمین عدالت اجتماعی باشد ،ادامه
خواهد یافت»3؛ و در بیانیه رفراندم رژیم جمهوری اسالمی در ایام اهلل  12فروردین :1358
دولت ها ـ ی جمهوری اس�لامی ـ میخواهم که بدون وحش��ت از ش��رق و غرب ،با
«من از 
اس��تقالل و فکر و اراده ،به دنیا عدالت اجتماعی و اس��تقالل فرهنگی و اقتصادی و فرهنگی
را نش��ان دهند»4؛ و در اواخر دوران زعامت و رهبری انقالب و نظام جمهوری اسالمی ایران
در پیام به مناس��بت قبول قطعنامه  598در س��ال « :1367آن چیزی که روحانیون هرگز
نباید از آن عدول کنند و نباید با تبلیغات دیگران از میدان به در روند ،حمایت از محرومین
و پابرهنههاس��ت ،چرا که هر کس از آن عدول کند ،از عدالت اجتماعی اس�لام عدول کرده
اس��ت»5؛ و در نهایت در وصیت نامه الهی ـ سیاس��ی خود« :عدالت فردی و اجتماعی و منع
از فساد و فحشاء و انواع کجرویها و آزادی بر معیار عقل و عدل و استقالل و خودکفایی و
جلوگیری از استعمار و استثمار و استعباد و حدود و قصاص و تعزیرات بر میزان عدل برای
جلوگیری از فساد و تباهی یک جامعه و سیاست و راه بردن جامعه به موازین عقل و عدل و
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قسم ما فى
 -1عهدنامه امام علی به مالک اشتر نخعی ،نهج البالغة (عبده) ،جلد ،3ص8-112؛ سیره حکومتی امام علی (ع)« :ان َّه َ
كان يُ ِّ
ِبيت المال فى ِّ
كل َعش َّية خَ
يأمر ب ِ
ِ
َين» ،امام علی(ع)
بيت المال َف
ثم يُصلّى َركعت ِ
ٍ
ِ
التأتى ُ
ميس َفينضَ ح بالماء َّ
الج َمع ُة َو فى بيتِالمال شَ ى ٌء َو ُ
هرچه در بیت المال بود میان مردم تقسیم می کرد ،پس جمعهای نمی آمد که در بیت المال چیزی مانده باشد و در عصر هر پنجشنبه
تقسیم بیت المال را انجام می داد ،سپس وضو میگرفت و دو رکعت نماز می خواند؛ موسوعة االمام على(ع) ،جلد ،4ص.190
 -2پیام امام خمینی (ره) به ملت ایران به مناسبت چهلم فاجعه بزرگ قم 1342/2/12؛ صحیفه نور ،جلد ،1ص.46
 -3پیام امام خمینی (ره) به ملت ایران 1356/11/2؛ صحیفه نور ،جلد ،2ص.11
 -4بیانیه امام خمینی (ره) به مناسبت تشکیل شورای انقالب اسالمی 1357/10/22؛ صحیفه نور ،جلد ،4ص.207
 -5بیانیه امام خمینی (ره) به مناسبت رفراندم جمهوری اسالمی ایران 1358/1/12؛ صحیفه نور ،جلد ،5ص.133
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انصاف و صدها از این قبیل ،چیزهایی نیس��ت که با مرور زمان در طول تاریخ بشر و زندگی
1
اجتماعی کهنه شود».
این گفتمان در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز آشکارا متجلی شده و عدالت اجتماعی
را به یکی از محورهای اصلی آن در جوهر مفاد و بسیاری از اصول آن تبدیل کرده است.
 .1در بند چهارم از اصل دوم ،بر عدالت تکوینی و تش��ریعی خداوند تصریح ورزیده و در
بخش سوم از بند ششم این اصل ،ابتناء نظام جمهری اسالمی ایران بر عدالت اجتماعی
2
در تمامی عرصهها را مورد تأکید قرار داه است.
 .2در بن��د نهم و دوازدهم و چهاردهم از اصل س��وم ،دولت جمهوری اس�لامی ایران را
موظ��ف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه و تأمین رفاه و رفع فقر و برطرف
س��اختن هر نوع محرومیت کرده و تامین حقوق همه جانب��ه افراد از زن و مرد و ایجاد
3
ت قضائی عادالنه برای همه را خواستار شده است.
امنی 
 .3در اصول نوزدهم و بیس��تم و بیست و دوم ،هر گونه امتیاز برای افراد جامعه اسالمی
ایران به سبب رنگ یا نژاد یا زبان را نفی کرده و آحاد ملت را مشمول حمایت و در برابر
4
قانون مساوي دانسته است.
 .4در اصل بیس��ت ویکم مالحظات مضاعفی که زمینه ساز ستم تاریخی بر زنان بوده را
 -1پیام امام خمینی (ره) به ملت ایران 1367/4/29؛ صحیفه نور ،جلد ،20ص .227
 -2وصیت نامه الهی ـ سیاسی امام خمینی (ره)؛ صحیفه نور ،جلد ،21ص .169-206
 -3قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران :اصل2ـ جمهوری اسالمی ،نظامی است برپایه ایمان به1 :ـ خدای یکتا (الالهاالاهلل) و اختصاص
حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛ 2ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛ 3ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی
انسان به سوی خدا؛ 4ـ عدل خدا در خلقت و تشریع؛ 5ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداومانقالباسالم؛ 6ـ کرامت و ارزش
واالی انسان و آزادی توام با مسوولیت او در برابر خدا که از راه :الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط براساس کتاب و سنتمعصومین
سالماهلل علیهم اجمعین؛ ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تالش در پیشبرد آنها؛ ج ـ نفی هرگونه ستم گری و ستم
کشی و سلطهگری و سلطهپذیری ،قسط و عدل و استقالل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
 -4قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران :اصل3ـ دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است برای نیل بهاهداف مذکور در اصل دوم ،همه
امکانات خود را برای امور زیر بهکار برد1 :ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد
و تباهی؛ 2ـ باالبردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر؛ 3ـ
آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ،در تمامسطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی؛ 4ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار
در تمام زمینههای علمی ،فنی ،فرهنگی و اسالمی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویقمحققان؛  5ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری
از نفوذ اجانب؛  6ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛ 7ـ تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛  8ـ مشارکت
عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی خویش؛ 9ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه،
در تما م زمینههای مادی و معنوی؛ 10ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیالت غیرضرور؛ 11ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق
آموزش نظامی عمومیبرای حفظ استقالل و تمامیت ارضی و نظام اسالمی کشور؛ 12ـ پیریزی اقتصاد صحیح و عادالنه برطبق ضوابط
ی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه؛ 13ـ
اسالم 
تامین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امورنظامی و مانند اینها؛ 14ـ تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد
امنیتقضائی عادالنه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون؛ 15ـ توسعه و تحکیم برادری اسالمی و تعاون عمومی بین همهمردم؛ 16ـ
ن جهان.
تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسالم ،تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفا 
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مورد توجه و عنایت خاص قرار داده و بر ایجاد زمینههای مس��اعد برای رش��د شخصیت
1
زن و احیا و تأمین تمامی حقوق مادی و معنوی آنان تصریح ورزیده است.
اهم مصادیق عدالت اجتماعی در عرصه
 .5در اصول بیس��ت و س��وم تا بیس��ت و هفتمّ ،
سیاسی و امنیتی را برشمرده و مهمترین زمینههای آزادیهای عادالنه سیاسی را مورد
2
تصریح قرار داده است.
اهم مصادیق عدالت اجتماعی در عرصه اقتصادی
 .6در اصول بیست و نهم تا سی و یکمّ ،
را تبیین نموده و گس��تره خدمات اقتصادی دولت ب��ه آحاد جامعه اعم از فراهم نمودن
فرصتهای تحصیلی و شغلی الزم و تأمین هزینه زندگی در دوران سالخوردگی را مورد
3
تصریح قرار داده است.
اهم مصادیق عدالت حقوقی و قضایی و حفظ کرامت
 .7در اصول س��ی و دوم تا چهلمّ ،
و حیثیت آحاد جامعه به طور یکس��ان و مس��اوی را بیان نموده و بر اصل برائت و عدم
مجرمی��ت همه افراد جامعه تصری��ح ورزیده و تمامی صورته��ای ا ِعمال محدودیت و
مجازات و اضرار خارج از مجاری قانونی را نفی کرده و بر لزوم استناد هر گونه محدودیت
4
و مجازات قانونی به رسیدگی و حکم دادگاه صالحه تأکید کرده است.
 .8در اصل چهل و یکم و چهل و دوم ،بر تس��اوی تمامی افراد ایرانی نس��بت به تابعیت
کش��ور ایران تأکید کرده و ت��ا زمانی که هر فرد ایرانی اقدام به س��لب صریح یا ضمنی
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 -1قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران :اصل19ـ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساویبرخوردارند و رنگ ،نژاد ،زبان
و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود .اصل20ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانونقرار دارند و از همه حقوق انسانی،
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند .اصل22ـ حیثیت ،جان ،مال ،حقوق  ،مسکن و شغلاشخاص
از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
 -2قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران :اصل21ـ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات بارعایت موازین اسالمی تضمین نماید و
امور زیر را انجام دهد1 :ـ ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛ 2ـ حمایت مادران ،بالخصوص در
دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بیسرپرست؛ 3ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛ 4ـ ایجاد بیمه خاص
بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست؛ 5ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنهادر صورت نبودن ولی شرعی.
 -3قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران :اصل23ـ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد
تعرض و مؤاخذه قرار داد .اصل24ـ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد.
ن مکالمات تلفنی ،افشای مخابرات تلگرافی و
تفصیل آن راقانون معین میکند .اصل25ـ بازرسی و نرساندن نامهها ،ضبط و فاشکرد 
تلکس ،سانسور ،عدممخابره و نرساندن آنها ،استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع استمگر به حکم قانون .اصل26ـ احزاب ،جمعیتها،
انجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسالمی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند ،مشروط بهاین که اصول استقالل ،آزادی ،وحدت
ملی ،موازین اسالمی واساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند .هیچکس را نمیتوان ازشرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از
آنها مجبور ساخت .اصل27ـ تشکیل اجتماعات و راهپیماییها ،بدون حملسالح ،به شرط آن که مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است.
 -4قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران :اصل28ـ هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق
دیگران نیست برگزیند .دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برایهمه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای
احرازمشاغل ایجاد نماید .اصل29ـ برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی،بیکاری ،پیری ،از کارافتادگی ،بیسرپرستی ،در راهماندگی،
حوادثو سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکیبه صورت بیمه و غیره حقی است همگانی .دولت مکلّف است طبق
قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ،خدمات و حمایتهای مالیفوق را برای یکیک افراد کشور تامین کند.
اصل30ـ دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان رابرای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایلتحصیالت عالی را تا
سرحد خودکفایی کشور به طور رایگانگسترش دهد .اصل31ـ داشتن مسکن متناسب با نیاز ،حق هر فرد و خانوادهایرانی است ،دولت موظف
است با رعایت اولویت برای آنها کهنیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصلرا فراهم کند.
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تابعیت ایرانی خود ننماید ،این حق را پا بر جا دانسته است.
 .9در اصل چهل و س��وم تا چهل و هش��تم ،راهبردها و خطوط کلی عدالت اجتماعی در
عرصه اقتصادی جامعه را به طور گسترده تبیین نموده و مجموعه ظرفیتها و فرصتها و
زمینههای رشد اقتصادی عادالنه و بهره مندی و مالکیت ناشی از آن و رهیافتهای توزیع
2
عادالنه ظرفیتها و فرصتها در میان مناطق مختلف کشور و آحاد جامعه را برشمرده است.
اهم موارد بهره مندی اقتصادی غیر عادالنه و ناشی از فساد و
 .10در اصل چهل و نهمّ ،
سوء استفاده را مورد تصریح قرار داده و دولت جمهوری اسالمی ایران را موظف به نفی
3
و طرد و ممانعت از این گونه بهره مندیها کرده است.
1

 -167قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران :اصل32ـ هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین میکند.
در صورت بازداشت ،موضوع اتهامباید با ذکر دالیل بالفاصله کتبا به متهم ابالغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت
پرونده مقدماتی به مراجعصالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه ،در اسرع وقت فراهمگردد .متخلف از این اصل طبق قانون مجازات
میشود .اصل33ـ هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد عالقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی
س میتواند به منظور دادخواهی
مجبور ساخت ،مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد .اصل34ـ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر ک 
به دادگاههای صالح رجوع نماید ،همهافراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی
که به موجب قانون حق مراجعه بهآن را دارد منع کرد .اصل35ـ در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خودوکیل انتخاب نمایند
و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد .اصل36ـ حکم به مجازات و اجرای آن باید
چ کس از نظر قانون مجرمشناخته نمیشود ،مگر این
تنها از طریقدادگاه صالح و به موجب قانون باشد .اصل37ـ اصل ،برائت است و هی 
که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .اصل38ـ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطال ع ممنوع است ،اجبار شخص به شهادت،
ت و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اقرار یا سوگند مجاز نیس 
اصل  39ـ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانوندستگیر ،بازداشت ،زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب
مجازاتاست .اصل40ـ هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار بهغیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
 -2قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران :اصل41ـ تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب
ی که به تابعیت کشور دیگری درآید .اصل42ـ اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به
ت خود او یا در صورت 
تابعیت کند ،مگر به درخواس 
تابعیتایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکناست که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواستکنند.
 -3قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران :اصل43ـ برای تامین استقالل اقتصادی جامعه و ریشهکنکردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان
در جریان رشد ،باحفظ آزادگی او ،اقتصاد جمهوری اسالمی ایران براساس ضوابط زیر استوار میشود1 :ـ تامین نیازهای اساسی :مسکن ،خوراک،
پوشاک ،بهداشت،درمان ،آموزش و پرورش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده برای همه؛ 2ـ تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن
بهاشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر بهکارند ولی وسایل کار ندارند ،در شکل تعاونی ،از راه وام بدون بهرهیا هر راه
مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمایبزرگ مطلق درآورد.
این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بربرنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورتگیرد؛ 3ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور
به صورتی که شکل و محتوا وساعات کار چنان باشد که هر فرد عالوه بر تالش شغلی ،فرصت وتوان کافی برای خودسازی معنوی ،سیاسی و اجتماعی
و شرکتفعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد؛ 4ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از
بهرهکشی از کار دیگری؛  5ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالتباطل و حرام؛ 6ـ منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط
به اقتصاد ،اعم ازمصرف ،سرمایهگذاری ،تولید ،توزیع و خدمات؛ 7ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برایتوسعه و پیشرفت
اقتصاد کشور؛ 8ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور؛ 9ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ،دامی و صنعتی که نیازهایعمومی را
تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند .اصل44ـ نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران برپایه سهبخش دولتی ،تعاونی
و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیحاستوار است .بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ،صنایع مادر ،بازرگانیخارجی ،معادن بزرگ ،بانکداری،
بیمه ،تامین نیرو ،سدها وشبکههای بزرگ آبرسانی ،رادیو و تلویزیون ،پست و تلگراف وتلفن ،هواپیمایی ،کشتیرانی ،راه و راهآهن و مانند اینها است
که بهصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است .بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیعاست که در شهر و روستا برطبق
ضوابط اسالمی تشکیل میشود .بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ،دامداری ،صنعت،تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای
اقتصادی دولتی و تعاونی است .مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابقباشد و از محدوده قوانین اسالم خارج نشود و
ت قانون جمهوری اسالمی است .تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر
موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمای 
سه بخش را قانون معینمیکند .اصل45ـ انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یارهاشده ،معادن ،دریاها ،دریاچهها ،رودخانهها و سایر
ی که حریم نیست ،ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموالعمومی که
آبهایعمومی ،کوهها ،درهها ،جنگلها ،نیزارها ،بیشههای طبیعی ،مراتع 
از غاصبین مسترد میشود ،در اختیار حکومت اسالمیاست تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید ،تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را
قانون معین میکند .اصل46ـ هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویشاست و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کارخود
امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند .اصل47ـ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترماست .ضوابط آن را قانون معین میکند .اصل48ـ
در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میاناستانها و مناطق مختلف کشور ،باید
تبعیض در کار نباشد .به طوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود ،سرمایه و امکاناتالزم در دسترس داشته باشد.
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پیش نیازهای عدالت اجتماعی در ایران اسالمی معاصر
گذار سه دهه از پیروزی انقالب اسالمی و استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران ،تأمالت و
تجربیات نظری و راهبردی و کاربردی فراوانی را در اختیار مدیران ارشد و نخبگان فکری
و سیاسی جامعه ما قرار داده است .این گذار به ویژه در خصوص آرمان و تکلیف عدالت
اجتماعی ،با فراز و نش��یبهای فراوان در قانونگذاری و اجرا و داوری قضایی همراه بوده
و در بس��یاری از موارد موجب تصمیمات و اقدامات فاقد پیش نیازهای الزم شده است.
مهم ترین این پیش نیازها عبارتند از:
الف) عدالت اجتماعی به مثابه بنیان فرهنگ عمومی
در مدت سه دهه تالش مستمر نهادهای فرهنگی مرجع کشور نظیر شورای عالی انقالب
فرهنگی ،ش��ورای فرهنگ عمومی ،حوزههای علمیه و دانش��گاهها و بخشهای فرهنگی
قوای سه گانه کشور ،متأسفانه اهتمام چندان مؤثری در زمینه تبدیل عدالت اجتماعی به
یکی از اصلیترین بنیانهای فرهنگ عمومی به چشم نمیخورد .بررسی منشور «اصول
سياستهاي فرهنگي كشور» 1كه در اوايل دهه هفتاد به همت شوراي فرهنگ عمومي
تدوين و به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيد ،به وضوح بیانگر جایگاه فرعی و
حاشیهای عدالت اجتماعی در این منشور است .همچنین در طول دو دهه اخیر ،موضوع
عدالت اجتماعی در مجموع پژوهشهای محققان حوزوی و دانشگاهی اندک شمار بوده
و آنچه ارائه شده ،فاقد بنیانهای الزم برای فرهنگ سازی حول محور عدالت اجتماعی
بوده است .از این رو ،چه توقع و انتظاری میتوان از عرصه فرهنگ عمومی داشت؟ و آیا
ب��دون قرار گرفتن عدالت اجتماعی در جایگاه یکی از اصلیترین ارکان فرهنگ عمومی،
حرکت به سوی تحقق عدالت اجتماعی ـ با هر برنامه ریزی محتمل ـ  ،امکان پذیر است؟
نکته بس��یار مهم و قابل توجه آن اس��ت که در دو دهه اخیر ،ب��ار اصلی مطالبه و دفاع
و صیان��ت از عدال��ت اجتماعی در فرهن��گ عمومی بر دوش رهب��ری انقالب و جنبش
دانش��جویی کش��ور بوده و در حقیقت رابطه «امامت ـ امت» ضام��ن بقاء محور عدالت
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 -170قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران :اصل49ـ دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ،غصب ،رشوه ،اختالس ،سرقت ،قمار،
سوءاستفاده از موقوفات ،سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معامالت دولتی ،فروش زمینهایموات و مباحات اصلی ،دایرکردن اماکن فساد
و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورتمعلو م نبودن او به بیتالمال بدهد .این حکم باید با رسیدگی و
ق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
تحقی 

جايگاه مباني و راهبردهاي عدالت اجتماعي در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت

اجتماعی در جامعه شده ،بدون آن که سایر نهادهای مرجع فرهنگی در این زمینه نقش
جدی ایفا نمایند.
اکنون به نظر میرس��د زمان مناسب بازنگری در این وضعیت فرا رسیده و برای حرکت
به سوی تحقق عدالت اجتماعی ،اولین پیش نیاز ،قرار گرفتن عدالت اجتماعی به عنوان
محور و سنگ بنای فرهنگ عمومی و تعمیم آن در نگرش فرهنگی عامه مردم و به ویژه
در دوران تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان است.
ب) عدالت اجتماعی به مثابه بنیان قواعد فقهی اجتماعی
افزون بر عدم اهتمام درخور فالسفه و متکلمان اسالمی و امامیه به عدالت اجتماعی ،کم
توجهی فقهای امامیه به قاعده عدالت اجتماعی به مثابه قاعدهای محوری در اجتهادات
فقه��ی نیز تعجب آور اس��ت .حتی اگر این فرض که «مجموع��ه احکام فقهی اجتهادی
در موضوعات اجتماعی آیینه تمام نمای حس��ن و قبح ش��رعی و عقلی و تجسم عدالت
اجتماعیان��د» پذیرفته ش��ود و مجموع��ه احکام اجتماعی فقهاء تمام��اً مالزم با عدالت
اجتماعی تلقی شود ،به دلیل آن که معموال دامنه اجتهادات فقهی از مرحله کشف وضع
و انشاء و فعلیت احکام الهی فراتر می رود و ضرورتاً مرحله تنفیذ و چگونگی اجرا را نیز
شامل میش��ود ،عموم و اطالق مؤکد اوامر الهی نظیر «ا ِع ِدلُوا» 1و «اَقسِ ُطوا» ،2رجوع به
قاعده «رعایت عدالت اجتماعی» ـ به عنوان قاعدهای حاکم بر س��ایر ظواهر مس��تنبطه
ـ در مرحله اجرای احکام ش��رعی را الزامی میکند .بر این اس��اس ،پس از مرحله تبیین
و اس��تنباط احکام ش��رعی مبتنی بر نصوص و ظواهر کتاب و سنت ،تالش برای تحقق
احکام اجتماعی اس�لام میتواند به وجوه عادالنه و یا غیرعادالنه صورت پذیرد و وظیفه
فقیه ،افتاء مبتنی بر تجویز مسیر تحقق عادالنه و عدم تجویز مسیر تحقق ناعادالنه یک
حکم فقهی اجتماعی است.
به عنوان ش��اهد مدعا ،موارد فراوانی از مس��ائل ابواب معامالت و اجتماعیات را میتوان
برشمرد که تأکید بر اجرای حکم ظاهر و حتی نص شرعی بدون مالزمت با رعایت عدالت
در اجرا ،منجر به نقض غرض ش��ارع مقدس از وضع آن حکم میش��ود و نهایتاً موجب
توجه اتهام فقدان عدالت در احکام اجتماعی اسالم میگردد.
 -1مصوبات شوراي فرهنگ عمومي كشور ،منشور مصوب جلسه  1371/5/20شورای عالی انقالب فرهنگی.
قرب للتَّقوی» ،عدالت پیشه کنید که به تقوی نزدیکتر است (مائده.)8/
« -2ا ِعدلُوا ه َو ا َ ُ
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فهی لَه»،1
از ای��ن قبیل میتوان تمس��ک ب��ه اطالق و عموم « َم��ن اَحیی اَرضاً َمیت�� ًة َ
اس ُمسلَّط ُون علی اَموال ِهم»،3
طاب ل ُکم مِن النِّساء َمثنی و ثُ َ
الث و ُر َ
«فانک ُِحوا ما َ
باع»« ،2ال ّن ُ
«الم
عند شُ روطِهم» 4و موارد فراوان دیگر را معرفی کرد که فرض تحقق آنها بدون
ؤمنون َ
َ
ُ
مالزمت با مقدمات عادالنه ،به نتایج ظالمانه واضح و آشکار میانجامد و هر عقل سلیمی
از پذیرش آن ابا میکند .به همین دلیل است که در سالهای اخیر با پدیدههای عجیبی
نظیر زمین خواریهای گس��ترده و رواج و توس��عه ش��رکتهای هرمی و استثمار ظاهرا ً
ش��رعی زنان بی پناه بر پایه پارهای از فتاوای جواز فقهی در این امور مواجهیم و این در
حالی اس��ت که حتی اگر قوانین رایج جمهوری اسالمی در این موارد کام ً
ال رعایت شود
و قیود و محدودیتها و ممانعتها ملحوظ گردد ،فاصله آنچه تحقق مییابد با مقتضای
عدالت اجتماعی در اسالم بسیار است.
مخصص یا مق ِّید
اف��زون ب��ر این ،ارتقاء قاعده عدالت اجتماعی به مرتبه حاکم و نه صرفاً ِّ
س��ایر قواعد و احکام اجتماعی فقهی ،مس��تلزم دقت نظر و بررسی در تنقیح موضوعات
مس��ائل اجتماعی فقهی نیز هس��ت و مث� ً
لا با مالحظه قاعده عدال��ت اجتماعی ،امروزه
نمیت��وان هر اقدام معمولی و ناچیز بر روی یک زمین را «احیاء» آن زمین تلقی کرد و
تحق��ق احیاء یک زمین موات ،نیازمند تحقق مقدمات و لوازم متعدد میش��ود تا تملک
مبتنی بر احیاء را عادالنه کند .همچنین جواز و حلیت اتخاذ زوجات متعدد در ش��رایط
اضطرار یا اکراه یا ناچاری زوجات مزبور ،تحقق موضوع نکاح را با اش��کال مواجه میکند
و در حقیق��ت حاکمی��ت قاعده عدالت اجتماعی بر این اح��کام ،موجب خروج این گونه
رفتارها از ش��مول مصادیق موضوعات مزبور نزد ش��ارع می گ��ردد و نظایر این موارد و
مثالها فراوان است.
نتیجه این بررس��ی نش��ان میدهد که حرکت جامعه اسالمی به سوی عدالت اجتماعی
نیازمند یک بازنگری گسترده در اجتهادات فقهی اجتماعی و قواعد فقهی موسوم به ابواب
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صلحوا بی َنهما بال َعدل و ا َ ُ
قسطوا» ،بین دو طائفه مؤمن متنازع به طریق عدل اصالح برقرار سازید و قسط بورزید (حجرات.)9/
« -1ا َ ُ
 -2روایات مستفیضه باب «من أحیا ارضاً میتة فهی له» ،شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعة ،جلد ،25ص412؛ در مباحث فقهی جواهر الکالم
موارد فراوانی از تمسک به اطالق و عموم روایات مزبور به سهولت در دسترس است ،اگرچه صاحب جواهر خود نیز بر پارهای از آنها ایراد
جدی وارد میداند و تمسک به اطالق و عموم را نمیپذیرد؛ محمد حسن النجفی ،جواهر الکالم ،جلد  ،22ص 200و جلد  ،38ص.15
( -3نساء.)3/
 -4به نظر میرسد اصل این روایت مرسل که به صورت قاعده فقهی عام و مطلق در ابواب مختلف معامالت مورد تمسک فقهاء
قرار گرفته ،منقول از عوالی اللئالی است؛ ابن ابی جمهور احسایی ،عوالی اللئالی العزیزیة فی االحادیث الدینییة ،جلد ،1ص222
و جلد ،2ص 457و جلد ،3ص .208
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معامالت نیز هس��ت و بدون آن ،محتمل اس��ت تمامی تمهیدات و برنامههای حاکمیت
اس�لامی در زمینه تأمین عدالت اجتماعی ،با برخ��ی فتاوای فقهی متضمن نفی عدالت
اجتماعی نقض گردد و میدان فقاهت در عرصه عدالت اجتماعی ،مش��مول نهی الهی « َو
ال تَکون ُوا کالّذین نَقَضَ ت َغزلها مِن بَعد ُق َّو ٍة انکاثاً» 1شود.
در اینجا بجاست گالیهای جدی درباره مشی و روش فقهی شورای نگهبان قانون اساسی
در خصوص عدم اهتمام وافر به عدالت اجتماعی در مصوبات فقهی آن شورا مطرح شود
و این نکته مورد پرس��ش قرار گیرد که چرا در میان دالیل ظورای محترم نگهبان برای
تصویب یا رد قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی ،استناد به موافقت یا مخالفت قوانین
مزبور با قاعده عدالت اجتماعی مورد نظر ش��ارع مقدس ناچیز و بلکه نایاب است و تنها
در سالهای اخیر ،مواردی از نقض و رد مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان به دلیل
ش��دت وضوح تبعیض آمیز بودن آنها مشاهده شده است؟ استمرار و برطرف نکردن این
ایراد تأثیری جبران ناپذیر در عدم اهتمام به عدالت اجتماعی در نظام مدیریتی و اداری و
مناسبات رفتار عمومی مردم بر جای می گذارد و رفع آن وظیفه مستقیم فقهای شورای
نگهبان است.
ج) عدالت اجتماعی به مثابه راهبرد اصلی برنامههای دورهای و سالیانه
قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران (1368ـ
 )1372در حال��ی ب��ه تصویب رس��ید و به اجرا درآم��د که به دلیل ضرورت بازس��ازی
کم��ی در عرصههای
ویرانیهای ناش��ی از جنگ تحمیلی ،بازس��ازی و رش��د و افزایش ّ
2
مختلف اجتماعی را محور قرار داده و در آن هیچ توجهی به عدالت اجتماعی نشده بود.
توجه به عدالت اجتماعی که س��هل اس��ت ،به تدریج گفتمان تقدم توس��عه بر عدالت از
درون دولت سازندگی شکل گرفت و بر فرآیند اجرای قانون مزبور حاکم شد.
قانون برنامه دوم (1374ـ  )1378تحت تأثیر هشدارها و نهیبهای رهبر انقالب به دولت
س��ازندگی و مجلس شورای اس�لامی درباره ضرورت توجه به عدالت اجتماعی ،تالش در
جهت تحقق عدالت اجتماعی را به عنوان اولین هدف کالن خود معرفی کرد ،3اما به سبب
 -1شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعة ،جلد  ،15ص 30و جلد  ،21ص276؛ ابن ابی جمهور احسایی ،عوالی اللئالی العزیزیة فی االحادیث الدینییة ،جلد ،1ص.218
 -2همانند آنان که بافتههای محکم خود را پس از بافتن و محکم کردن ،از هم میگسلند نباشید (نحل.)92/
 -3قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران (1368ـ  ،)1372هدف های کلی ،ص .31

35

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

آن که س��مت و سوی برنامههای اجرایی قانون مزبور بر پایه جذب منابع مالی مورد نیاز
دولت س��ازندگی قرار گرفت ،به رغم خدمات زیربنایی و روبنایی فراوان دولت س��ازندگی
در بازسازی بنیه اقتصادی کشور ،عم ً
ال مسیری بر خالف عدالت اجتماعی پیمود و حتی
1
برخی اساتید برجسته جامعه شناسی را به نوشتن کتابی جامع در نقد آن واداشت.
قان��ون برنامه س��وم (1379ـ  2)1383که در مطبخ دولت اصالحات و مجلس شش��م
به س��رانجام رس��ید ،از اس��اس دردمند عدالت اجتماعی نب��ود و مدعی درمان اصالح
ساختاری و مش��ارکت عمومی در نظام جمهوری اسالمی بود و برنامههای اجراییاش
عموماً بر محور تس��اهل و وادادگی فرهنگ��ی و اجتماعی و اقتصادی دور میزد .با این
وجود ،پرچم پاس��داری از عدالت اجتماعی و تأکید بر آن صرفاً در دس��ت رهبری و به
تبع ایشان در دست تش��کلها و جنبشهای دانشجویی عدالتخواه بود .در این مرحله
به نظر میرس��د احس��اس خطر رهبری در مورد مسیر پیشرفت جامعه اسالمی ایران،
موجب جای گرفتن تأکید بر عدالت اجتماعی در دو س��ند چش��م انداز بیست ساله 3و
سیاس��تهای کلی برنامه چهارم (1384ـ  4)1388شد ،اگرچه اکثر برنامههای اجرایی
من��درج در آن ،به وضوح رویکرد تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعی نداش��ت .اما
پافش��اری و تأکیدات پیاپی رهبری بر عدالت اجتماعی ،به تدریج به مطالبهای عمومی
و فراگیر تبدیل ش��د و از درون آن دولت نهم به عنوان دولت عدالتخواه برآمد و توجه
به عدالت اجتماعی را محور برنامههای خود قرار داد؛ اگرچه با کمال تأس��ف و تحسر،
برنامهه��ای نابس��امان دولتهای نهم و دهم نیز نهایتاً مس��یر کام�لا بر خالف عدالت
اجتماع��ی را پیم��ود و آثار مخرب گس��تردهای بر گفتمان عدال��ت اجتماعی در ایران
اسالمی کنونی بر جای گذارد.
نهایتاً راهبرد عدالت اجتماعی و پیشرفت به عنوان محور اصلی سیاستهای برنامه پنجم از طرف
رهبر انقالب ابالغ ش��د و در نتیجه میتوان گفت که پس از فراز و نش��یبهای فراوان دولتها،
اکنون به نقطهای رسیدهایم که بتوانیم برنامه ریزی بر پایه عدالت اجتماعی را آغاز کنیم.
مروری گذرا بر مس��یر طی ش��ده از دولت س��ازندگی تا کنون ،به روشنی نشان میدهد
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 -1قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران (1374ـ  ،)1378هدف های کلی ،ص 13و خط مشی
های اساسی ،ص .15در هر دو بخش ،عدالت اجتماعی به عنوان اولین هدف کلی و خط مشی اساسی معرفی شده است.
 -2رفیع پور ،فرامرز ،توسعه و تضاد؛ این کتاب در سال  1376در نقد روش توسعه دولت سازندگی منتشر شد.
 -3قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران (1379ـ  ،)1383ص 3و .4
 -4مأخذ http://www.khamenei.ir/FA/Message/detail.jsp?id=820911B
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که فقدان محوریت عدالت اجتماعی در برنامه ریزیهای دورهای و س��الیانه ،اصلیترین
دلیل عدم حرکت در جهت تحقق شاخصهای عدالت اجتماعی مورد نیاز و توقع جامعه
اسالمی و انقالبی ایران است و برای برداشتن اولین گا م ممکن و مؤثر ،توجه ویژه به این
معادله توسط دو قوه مقننه و مجریه ضرورت دارد.
د) عدالت اجتماعی به مثابه راهبرد اصلی نظام حقوقی و قضایی
بداهت ش��کل گیری نظام قضایی در جوامع بش��ری به منظور داوری عادالنه در جهت
تضمی��ن حقوق آحاد جامعه و فیصل��ه دادن به منازعات و اختالف��ات ،تأکید بر عدالت
اجتماع��ی در نظ��ام قضایی جمهوری اس�لامی را غیر الزم میکند .پر واضح اس��ت که
نظام قضایی جمهوری اس�لامی باید در تمامی جهات تدوین قوانین و مراحل دادرسی و
صدور و اجرای احکام ،مبتنی بر تحقق عدالت اجتماعی باشد ،اما چرا این گونه نیست؟
و یا حداقل احس��اس عمومی این اس��ت که قوه قضاییه قادر به حرکت در جهت عدالت
اجتماعی نیس��ت؟ پاسخ بس��یار ساده و کوتاه اس��ت .این قوه وظایف قانونی 1خود را بر
مح��ور تأمین و تضمین عدال��ت اجتماعی فراگیر تعریف و س��ازماندهی نکرده و مقهور
دیوانساالریهای زاید و رایج است.
افزون بر این ،به نظر میرسد مهمترین وظیفه این قوه که پیشگیری از وقوع جرم است
نیز ،در حد پارهای از الزامات دیوانس��االرانه متوقف شده و تالش در جهت تحقق عدالت
اجتماعی در عرصه رفتارها و تعامالت مردم با یکدیگر واگذارده ش��ده است .حال چگونه
میتوان از آحاد و اقش��ار و طبقات متنوع جامعه اس�لامی ای��ران توقع و انتظار حرکت
به س��وی تحقق عدالت اجتماعی داش��ت ،در حالی که نظ��ام حقوقی و قضایی در حال
اجرا ،فرس��نگها از تحوالت گس��ترده عرصههای اجتماعی عقب مانده و یارای همگامی
با محور بنیادین عدالت اجتماعی را ندارد .بازسازی نظام قضایی کشور با رویکرد عدالت
اجتماعی ،از مهمترین پیش نیازهای حرکت به س��وی تحقق عدالت اجتماعی اس��ت و
بدون آن ،سخن گفتن از عدالت اجتماعی به سفسطه در الفاظ میانجامد.

 -1مأخذ http://www.khamenei.ir/FA/Message/detail.jsp?id=820911B
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جایگاه عدالت اجتماعی در الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت
در دوران کنونی ،عرصه های مختلف حیات اجتماعی جوامع بشری به شدت به یکدیگر
نزدیک ش��ده و درهم تنیدهاند .این وضعیت موجب شده که عرصههای اجتماعی اعم از
اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ ،حقوق ،خانواده و حتی امور امنیتی و نظامی به گونهای فراگیر
در ابع��اد و اجزاء یکدیگر ترکیب ش��ده و اوالً ،روابط درون هر یک از عرصهها به صورت
پيوس��ته و منس��جم و در جهت هدفمندىه��ای کالن برنامه ریزان ق��رار گیرند و ثانياً،
مجموع عرصهها ،تأثير و تأثر و روابطى پيوسته و منسجم در میان خود برقرار کنند و در
نهايت الگوى كالن و فراگير همه عرصهها را شكل دهند .در نتیجه ،تحقق هر هدف کالن
اجتماعی ،مستلزم هماهنگی و همسویی تمامی عرصههای اجتماعی در جهت تحقق آن
هدف است و متقاب ً
ال اخالل در یک عرصه از عرصههای اجتماعی و توقف حرکت به سوی
هدف کالن مورد نظر ،موجب آش��فتگی و اختالل در کلیت تحقق هدف مزبور و نهایتاً
توقف آن در تمامی عرصههای اجتماعی میش��ود .عدالت اجتماعی به عنوان یک هدف
کالن اجتماعی نیز از این امر مستثنی نیست.
در الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت ،ضروری است عدالت اجتماعی در جایگاه کالنترین
راهبرد تمامی عرصههای اجتماعی قرارگیرد و وجه امتیاز و درخشش این الگو در برابر
الگوهای رقیب و معارضشود .لذا برنامه ریزی اجرایی در جهت تحقق این کالن راهبرد،
همواره باید به صورت متوازن و همگام و هماهنگ در تمامی عرصههای اجتماعی انجام
پذی��رد و پی��ش و پس افتادن برخی از عرصهها بر برخی دیگر ،موجب اختالل در کلیت
عدالت اجتماعی خواهد شد و به نتایجی کام ً
ال بر خالف عدالت اجتماعی خواهد انجامید.
اقتصاد عادالنه همگام با فرهنگ یا سیاس��ت ی��ا نظام قضایی ناعادالنه و فرهنگ عدالت
خ��واه همگام ب��ا اقتصاد و سیاس��ت ناعادالنه و نظایر این گون��ه ترکیبهای عرصههای
اجتماعی ،موجب ناپایداری عدالت در موارد گسترده و بسط بی عدالتی میشود و نهایتاً
بسیاری از مردم و حتی دانشمندان و نخبگان را نیز به سوی باور به نظریه امتناع عدالت
اجتماعی در دوران معاصر حیات بشری سوق خواهد داد.
مهمترین مسائل عدالت اجتماعی در الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت
 38بر پایه مباحثی که در بخشهای پیش��ین گذشت ،محوریت راهبرد عدالت اجتماعی در
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ی ـ ایرانی پیشرفت ،در مرحله اول مستلزم بررسی ظرفیتها و فرصتها و
الگوی اسالم 
زمینههای رشد در عرصههای اجتماعی کنونی جامعه اسالمی ایران است و در مرحله دوم
نیازمند تدوین معادالت و نس��بتهای کاربردی میان ظرفیتها و فرصتها و زمینههای
رش��د مورد نظر اس��ت و در مرحله سوم نیازمند شناس��ایی و تدوین متغیرهای اصلی و
اولویت دادن به آنها نسبت به متغیرهای فرعی و تدوین الگو بر مبنای راهبری تحوالت
الزم بر پایه اصالح متغیرهای اصلی است.
اهم مسائل عدالت اجتماعی
تالش بخش پایانی این نوشتار معطوف به جستجو و تبیین ّ
در الگوی اس�لامی ـ ایرانی پیش��رفت است و جمع میان سه مرحله فوق را در هر عرصه
مد نظر دارد.
اجتماعی ّ
در یک جمع بندی مختصر ،اینک که سه دهه و نیم از عمر نظام جمهوری اسالمی ایران
میگذرد ،ضمن مالحظه واقع بینانه نس��بت به س��هم باالی معارضهها و تحوالت جهانی
در عدم دس��ت یابی به عرصههای اجتماعی شایسته و بایس��ته جامعه اسالمی ایران ،به
وض��وح میتوان عامل اصل��ی را همانا عدم تدوین راهبردهای کارآم��د و اجرای موازن و
م�لازم راهبردهای مف��روض معرفی کرد .عصاره بررس��یها و پژوهشهای متعدد درباره
نابس��امانیها و اختاللهای عرصههای اجتماعی جامعه ما به وی��ژه در دهه اخیر ،بیانگر
فقدان راهبردهای کارآمد تأمین عدالت اجتماعی در وهله اول و عدم پایداری و پای بندی
موجه و مقدور در رتبه بعدی است.
مدیریت کالن در قوای سه گانه کشور به راهبردهای ّ
از این روست که مبانی و راهبردها در زمانها و فرصتهایی چند ،مورد بررسی و ارزیابی
چند باره قرار میگیرند و بسیاری از مسائل بار دیگر از نقطه بررسیهای پیشینی قبلی
مورد توجه واقع می شوند .بنا بر این آنچه در محورهای بعد مطرح میشود ،اغلب مسائل
مزمن و ریشه یافته در عرصههای اجتماعی کشور ما در دهههای اخیر و بلکه در نیم قرن
و یا یک قرن اخیر است که فقدان راهبرد عدالت اجتماعی ،موجب نابسامانی و اخالل در
آنها شده و به برآمدن وضعیتها و نتایجی انجامیده که هرگز شایسته جامعه اسالمی ـ
ایرانی ما نیس��ت ،به ویژه که رخداد انقالب اس�لامی و مطالبه اهداف بزرگ آن را نیز در
تاریخ و کارنامه خود جای داده است.
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الف) عرصه اقتصاد
مس��ائل اصلی و راهبردی فراوانی در عرصه اقتصادی کش��ور وجود دارند که تا کنون بر
مبنای راهبرد عدالت اجتماعی مورد بررسی قرار نگرفتهاند ،نه بر پایه مبانی نظری نظیر
مبنای نفی اتراف و اس��تضعاف و التزام به خط تعادل و نه بر پایه ش��اخصهای کاربردی
نظیر بررسی و تدوین نظام فرصتها و ظرفیتها و توانمندیها و زمینههای رشد عادالنه.
لذا تدوین ش��اخصهای عدالت اقتصادی در الگوی اس�لامی ـ ایرانی پیش��رفت نیازمند
بازخوانی و تبیین آنهاست .این مسائل را مرور میکنیم:
کمی آن؛
1.1تعریف حداقل رفاه همگانی و شاخص های کیفی و ّ
کمی
2.2برقراری نسبت متوازن و پایدار میان تولید و توزیع ثروت و تدوین شاخصهای ّ
آن در علم اقتصاد؛
3.3تدوین نسبت عادالنه میان «کار ـ درآمد» و ریز شاخصهای شغلی آن؛
4.4پی��ش بینی و مهار مزیتهای ناگهانی و بادآورده توس��عه صنعتی و عمرانی و توزیع
عمومی آنها؛
5.5برچیدن ظرفیتهای کاذب نظام اعتباری پولی و تدوین نظام واقعی ظرفیتها؛
نظام اعتباری پولی و مالی اسالمی بر چه مبانیای استوار میشود؟
6.6توزیع سرانه فرصتها و ظرفیتها به صورت تقریباً مساوی؛
7.7ارتقاء بی وقفه توانمندیهای افراد کمتر توانمند؛
8.8س��اماندهی دقیق انفال به ویژه در موضوع زمین و آب و انرژی بر مبنای س��هم برابر
عموم مردم از آنها؛
9.9بازتوزیع فرصتها و ظرفیتها در میان اقشار همچنان ضعیف مانده جامعه؛
 1010جایگزین��ی ش��اخصهای عینی کار و تولی��د و خدمات با ش��اخصهای پولی و تبعیت
شاخصهای پولی از متغیرهای مزبور به جای تبعیت شاخصهای عینی از متغیرهای پولی؛
بدیهی است افزایش کارآمدی و بهرهوری اقتصادی با استفاده از ف ّناوریهای جدید در
تمامی موارد فوق مورد نظر است و این امور سرعت افزای عدالت اقتصادیاند.
شایان ذکر است شاخصهای کاربردی رایج در عرصه علم اقتصاد و بازار اقتصادی حاکم
بر جهان کنونی ،نه تنها رویکرد قابل اهتمامی به تبیین مس��ائل دهگانه فوق که بس��یار
 40مهم و سرنوش��ت ساز نیز هس��تند ندارد ،بلکه در اغلب موارد رویکرد فرعی تلقی کردن
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تبیین این گونه شاخصها را در پیش گرفته و میگیرد و معموال نظریات انتقادی مبتنی
بر مطالبات دهگانه فوق را ،به عنوان برخی از لوازم آزادی ارائه نظریههای علمی به شمار
م��یآورد ،ولی در عرصه کاربردی اقتصاد جهانی اجازه باز ش��دن زمینه و فرصتی برای
آن نمیدهد .این وضعیت به خوبی بیانگر آن اس��ت که الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت
در عرصه اقتصادی ،مس��یر بس��یار دش��واری را پی��ش روی خ��ود دارد و پس از تدوین
شاخصهای کاربردی مورد نیاز ،در مرحله اجرا با موانع گستردهای مواجه است.
ب) عرصه سیاست
راهبرد عدالت اجتماعی در عرصه سیاست ،با مسائل فراوانی مواجه است .اصوال گفتمان
سیاسی حاکم بر فضای سیاست جهانی و بین المللی که مبتنی بر حق سلطه قدرتهای
برتر و لزوم تبعیت قدرتهای زیر س��لطه اس��ت و این گفتمان را با توسل به فرآیندهای
گوناگون و پیچیده دلیل تراش��ی ،تبدیل ب��ه مبانی و مؤلفههای متعدد در عرصه حقوق
بین المللی کرده و در درون منشورها و پیمانهای جهانی و منطقهای جای داده و تأیید
و امضای عموم کش��ورها را به پای آن نش��انده اس��ت ،جایگاه چندانی برای ابتناء عرصه
سیاست جوامع بشری بر بنیان عدالت اجتماعی باقی نگذارده است.
اما انقالب اس�لامی در اصل و ذات خود منادی شکس��تن فضای س��لطه شد و در مسیر
تحق��ق خود ،بزرگترین س��لطهها را یا از پیش روی خود برداش��ت و ی��ا حداقل آنها را
در براب��ر خود متوقف کرد .پیامد این مواجهه سیاس��ی ب��زرگ و بی بدیل ،تأثیر پذیری
راهبردهای سیاس��ت داخلی و خارجی ایران اسالمی معاصر از مدعای انقالب اسالمی از
یک س��و و اثر گذاری جبهه مقابل بر این راهبردها از سوی دیگر بوده است و همین امر
موجب ناپایداری و عدم ثبات دولتهای دو دهه اخیر ایران اس�لامی نس��بت به مبانی
عدالت اجتماعی در عرصه سیاس��ت داخلی و خارجی ش��ده و فراز و نشیبهای فراوانی
برای عرصه سیاست کشور رقم زده است.
اکنون جامعه ما در مس��یر تدوین الگوی اس�لامی ـ ایرانی پیش��رفت ،بیش از همیش��ه
نیازمن��د ابتن��اء راهبرده��ا و جهت گیریهای سیاس��ی بر مبنای ش��اخصهای عدالت
اجتماعی در عرصه سیاس��ت داخلی و خارجی است و در حقیقت ،موطن و معبر دعوی
عدالت اجتماعی و تبدیل آن به گفتمان فراگیر جامعه ،س��امان یافتن عرصه سیاست بر 41
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اهم مسائل آن چنین است:
مبنای عدالت اجتماعی است و ّ
 .1صیانت از اصل عدالت اجتماعی و پاس��داری از آن و پایداری در جهت تحقق آن در
گفتمان رهبری و رؤسای قوای سه گانه کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
 .2تدوین الگوی مشارکت عمومی عادالنه در جهت ترویج و تحقق عدالت اجتماعی؛
 .3جهتگیری جمعيتها و احزاب و گروههای سياس��ى بر پایه بکارگیری «قدرت» در
جهت «اجرای حق» و «تحقق عدالت» و پیشگیری و ممانعت از شکل گیری و تفوق
منطق منازعات قدرت برای قدرت؛
 .4تقدم تصدی پس��تهای سیاس��ی و مدیریتی توسط انس��انهای مؤمن ،خدمتگزار،
کمهزینه و پرکار بر مبنای راستی آزماییهای بی ابهام؛
 .5افزایش منسجم و مستمر آگاهى عمومى نسبت به مسائل و تحوالت سياسى داخلی
و جهانی و وضعیت عدالت اجتماعی در جهان؛
 .6گس��ترش تضارب آراء درون فكرى و برون فكرى در چارچوب نظام توزیع موقعیتها
و فرصتهای سیاسی عادالنه؛
 .7ارائه سیاس��تها و خط مش��ىهاى روش��ن و واضح عدالت خواهانه توس��ط احزاب و
جريانهاى سياسی؛
 .8نفی کامل داد و ستد آراء و بهره گیری از هيجان عمومى و جلب نظر منفعت گرايانه
رقبای سیاسی؛
 .9تدوین برنامه پایداری و اس��تمرار مقاومت جامعه اس�لامی ایران در برابر قدرتهای
ظالم و مستکبر .
 .10ایجاد جبهه مقاومت و پایداری عدالت خواه در میان ملتهای همسو.
ج) عرصه فرهنگ و تعليم و تربيت
نهادینه ش��دن عدال��ت اجتماعی در نگرش و بینش آحاد جامع��ه ،مرهون توجه وافر به
رهیافت نظری و کاربردی عدالت اجتماعی در عرصه فرهنگ و تعلیم و تربیت است .در
این عرصه ،الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت نیازمند تدوین شاخصهایی است که فضای
فرهنگی و تربیتی جامعه را مبتنی بر عدالت نگری ،عدالت خواهی ،گفتار و رفتار عادالنه
 42در س��پهر عموم��ی و اجتماعی قرار دهد و عدالت اجتماع��ی را تبدیل به اصل حاکم بر
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بینش و رفتار حکومت و مردم کند.
این مهم از یک سو به پشتوانه فرهنگ عدالت محور اهل بیت (ع) که در درازای تاریخی
جامعه اسالمی ایران جاری و ساری است ،سهل و شدنی مینماید و از دیگر سو ،با لحاظ
فرهنگ تنازع بقاء داروینی حاکم بر انسان و جوامع مدرن کنونی و تبلیغ فرهنگ شانس
محور و عدالت گریز جهانی ،امری بس��یار مش��کل و ناشدنی و دست کم مواجه با موانع
بزرگ و فراوان به نظر میرسد.
ام��ا بنیان بس��یار مهمی در ای��ن عرصه وجود دارد ک��ه فرهنگ عدالت مح��وری را بر
فرهنگهای رقیب و معارض غلبه و برتری ذاتی و طبیعی میدهد و آن فطرت و کرامت
خدادادی انسانهاس��ت که در عمق ریشه و باطن خود عدالتجو و عدالت خواه است و
همواره در جستجو و تشنه عدالت است.
از این رو ،عرصه فرهنگ و تعلیم و تربیت در الگوی اس�لامی ـ ایرانی پیشرفت ،نیازمند
تبیین و ارائه گس��تره وس��یعی از نگرشها و آگاهیهای است که به برآمدن و عمومیت
یافت��ن فرهنگ عدالت اجتماعی بینجامد و این فرهنگ را در آحاد و ابعاد جامعه درونی
اهم مسائل آن بدین شرح است:
و ریشه دار کند و ّ
 .1كاوش در آداب و رسوم دينى مبتنی بر عدالت اجتماعی و تنظيم نظام تعليم و تربيت
اسالمى بر مبنای آن؛
 .2تدوین اصول رفتار اجتماعى بر پایه عدالت اجتماعی؛
 .3ترویج مس��تمر و پایدار ارزشهاى متعالى و پرهيز از اصل و عمده كردن جاذبههاى
مادى و مصرفى و ترويج عواطف و احساسات متعالى و انسانى؛
 .4مقابل��ه مس��تمر ب��ا افزايش غلظت و حج��م جاذبهها و تبليغات م��ادى و مصرفى و
الگوسازیهاى جذاب جسمى و جنسى؛
 .5توجه به مسئوليتهاى انسانى و دينى در مقابل همنوعان و هم كيشان؛
 .6پرهیز از توسعه دیوانساالرانه مراکز تعلیم و تربیت و اهتمام به ارتقای کیفی آنها؛
 .7تعمیم و تعمیق گفتمان عدالت خواهی در تمامی سطوح آموزش و تعلیم و تربیت؛
 .8اس��تفاده هوش��يارانه و دقی��ق و ب�� ه هنگام از ق��درت قانونى و ضابطهمن��د در برابر
گفتمانهای ضد عدالت که بعضاً خود را عدالت خواه جا می زنند.
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د) عرصه خانواده
به رغم نیاز متقابل دو جنس انسانی مرد و زن به یکدیگر در گذران زندگی و حیات دنیوی
خود ،به جرأت میتوان ادعا کرد که مناقشه تاریخی و بشری این دو جنس با یکدیگر در عین
مش��ارکت و ترکیب مستمر ،دیرپاترین مناقشه موجود در زندگی انسانها و جوامع بشری
است .ادعای غالب در میان متفکران و مورخان و جامعه شناسان این است که در این مناقشه
تاریخی مبتنی بر قوتها و ضعفهای جنس��یتی ،عموماً غلبه با مردان بوده و زنان همواره
سهم فرودست و ستم کشیده را برعهده گرفتهاند؛ ادعایی که فاقد دقت الزم و کافی است و
عمدتاً مبتنی بر ارزیابی ظاهری از مناسبات مرد و زن در زندگی اجتماعی است.
روش��ن اس��ت که در موقعیتهای فقدان اراده و انتخاب زن و ا ِعمال اراده و قدرت مرد،
غلب��ه همواره مردانه بوده و هس��ت ،اما دین اس�لام با ارائه بنیادیتری��ن حقوق ارادی
و انتخاب��ی ب��ه زنان و تأمین حقوق وی��ژه برای آنان در مایملک م��ردان ،مبنای عدالت
اجتماعی بسیار دقیق و شایستهای را در عرصه خانواده در جوامع بشری بنا نهاده است.
از این رو ،تعجب آور مینماید که دعاوی مکاتب بشری مبنی بر کوشش مستمر و ارائه راه
حلهای احقاق حقوق و آزادیهای شایسته زنان ،پیاپی به ویرانی هویت و حقوق ارادی و
انتخاب زنان انجامیده و اکنون در جهان بشریت ،بجز مبانی دین اسالم در عرصه خانواده،
دین و مکتب دیگری را نمیتوان معرفی کرد که زندگی مشترک زن و مرد را با حفظ حقوق
ارادی و انتخابی این دو سامان داده باشد و این البته در دنیایی که به سوی ویرانی گسترده
خانواده مشترک زن و مرد به پیش میتازد ،افتخار بسیار بزرگی برای دین اسالم است.
در الگوی اس�لامی ـ ایرانی پیش��رفت ،ش��اخصهای عدالت اجتماعی در عرصه خانواده
نیازمن��د بازخوانی حقوقی و فقهی گس��ترده متناس��ب با موقعیته��ا و ظرفیتهای و
زمینههای رش��د زندگی جدید فردی و اجتماعی است و مهمترین مسئله ،حفظ مبنای
اهم موارد و موقعیتهای زیر جریان مییابد:
عدالت اجتماعی در این عرصه است که در ّ
 .1تدوین مقررات و ضوابط اجتماعی و ديوانساالرى بر پایه توازن حقوق خانوادگى زن و
مرد همراه با تضمین حقوق ارادی و انتخابی هر یک؛
 .2آموزش و بس��ط فرصتها و ظرفیتهای ارزش��ی و قانونی انتخاب همس��ر و تشکیل
زندگی مشترک؛
 .3 44ایجاد فرصت الزم برای دسترسی هر یک از زوجین به حقوق خود؛
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 .4ایجاد فرصت و ظرفیت انتخاب مطلق یا مش��روط همس��ر م��ورد نظر خود و کاهش
نابسامانی اجتماعی و تبعیض در انتخاب همسر؛
 .5تدوین و معرفی و ترویج شاخصهای زندگی مبتنی بر رفتار عادالنه زوجین با یکدیگر.
 .6س��اماندهی ش��اخصها و موقعیتهای زوجیت موقت و تعدد ازواج مبتنی بر رعایت
کامل عدالت فردی و اجتماعی فیما بین زوجین.
هـ ) عرصه حقوقی و قضایی
از منظ��ر دین مبین اس�لام ،اصوالً نظام داوری و قضایی بای��د در تمامی ابعاد و اجزاء و
مراحل صدور و اجرای احکام عدالت محور باش��د و حقوق عادالنه شرعی و قانونی آحاد
جامعه اعم از ضعیف و قوی را تضمین نماید .افزون بر این ،در بیان امام علی (ع) شاخص
اصل��ی عادالنه بودن تمامی عرصههای اجتماعی جامعه اس�لامی ،تحقق عدالت حقوقی
و قضایی در جامعه اس��ت و پیشرفت واقعی و سعادتمند جامعه مرهون تضمین عادالنه
1
اهم لوازم و ضرورتهای عدالت اجتماعی
حقوق افراد به ویژه افراد ضعیف جامعه استّ .
در این عرصه به شرح زیر است:
 .1ترویج و تعمیم فرهنگ تالزم حقوق با مسئولیتها و تکالیف در میان آحاد جامعه و
حکومت نسبت به مردم و مردم نسبت به حکومت؛
 .2تدوین معیارهای حقوق عادالنه تخصصى در عرصههای مختلف اجتماعی متناسب با
تحوالت اجتماعی جدید و مقتضیات زمان و مکان؛
 .3ابط��ال تمام��ی انواع کلی و مجمل تفوی��ض و اغماض حقوق قانون��ی افراد و تدوین
فرصتهای دسترسی به موقع آخاد افراد به ا ِعمال حقوق حقه خود؛
 .4ایجاد تناسب میان فرمها و اَشکال قوانین حقوقی بامحتوا و ارزشهای عادالنه مستتر
در آنها؛
 .5آموزش پیامدهای مس��ئولیتهای حقوقی اقدامات و رفتارهای افراد و نتایج زیان بار
عدم توجه به آنها؛
 -1قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران :اصل156ـ قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق
بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است .1 :رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ،تعدیات ،شکایات ،حل و فصل دعاوی و رفع
خصومات و اخذ تصمیم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند؛  .2نظارت بر حسن اجرای قوانین؛  .3کشف جرم
و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسالم؛  .4اقدام مناسب برای پیشگیر از وقوع جرم و اصالح جامعه.
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 .6ارتقاء توانمندیهای افراد در دفاع از حقوق عادالنه خود؛
 .7تنظی��م و اجرای نظام جامع ثب��ت عادالنه مالکیتها به ویژه مالکیت زمین همگام با
تدوین واجرای شاخصهای ختم منازعات مزمن گذشته؛
 .8تدوین و اجرای نظام س��اده و گس��ترده و عادالنه ثبت پیش��رفته عقود و معامالت در
میان مردم؛
 .9تدوین مراحل ضمانت اجرای عادالنه حقوق در میان مردم؛
 .10ا ِعمال منس��جم و آش��کار و هدفمند قدرت الزام حکومت��ی در جهت توازن عادالنه
حقوق در میان آحاد مردم و حقوق ملت و حاکمیت.
نتیجه نهایی
در الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت ،عدالت اجتماعی جایگاه مرکزیترین و محوریترین
مسئله را به خود اختصاص میدهد و تبیین این مسئله در ابعاد گسترده نظری ،راهبردی
و کاربردی آن ،نقش بیبدیلی در پردازش الگوی مزبور ایفا میکند.
از آنجا که الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت ،الگویی هم اسالمی و هم ایرانی است ،از یک
سو نیازمند ابتناء بر مبانی اسالمی م ّتخذ از قرآن کریم و روایات اهل بیت (ع) است و از
سوی دیگر بسط و جریان مبانی مزبور در جامعه اسالمی ایران معاصر مورد توجه و نظر
است و تبیین و تأمین توأمان این دو جهت مالزم و همسو با هم ،مسیر نظری و راهبردی
نسبتاً دشواری را در پیش رو پدید میآورد.
برای دست یافتن به تبیین نظریهمند مبانی قرآنی الزم در باب عدالت اجتماعی ،مراجعه
گسترده به آیات الهی ،منتهی به برآمدن نظریه «محوریت خط تعادل» و «نفی دو سویه
اتراف و اس��تضعاف» شد؛ نظریهای که روایات پیش��وایان معصوم (ع) به ویژه تأکیدهای
فراوان امام علی (ع) در بیان و س��یره خود ،ابعاد گس��ترده آن را در عرصههای مختلف
اجتماعی نشان داده و تبیین کردهاند .بر پایه این مبنای قرآنی و روایی ،الگوی اسالمی ـ
ایرانی پیشرفت در حقیقت الگویی عدالت محور است و هر مسیر و هر افقی از پیشرفت
را مبتنی بر محوریت خط عدالت در میان آحاد و اقشار جامعه جستجو و ترسیم میکند.
اما تبیین نظری و محوریت این نظریه قرآنی صرفا پاس��خگوی گام اول و بنیادین مورد
 46نیاز الگوی اس�لامی ـ ایرانی پیش��رفت اس��ت و توقف در این گام ،راهگشای مسیرها و

جايگاه مباني و راهبردهاي عدالت اجتماعي در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت

افقهای پیش��رفت مورد نیاز جامعه اسالمی ایران معاصر نخواهد بود .لذا در مرحله بعد،
تبیین مفهوم کاربردی عدالت اجتماعی مورد نیاز اس��ت؛ تبیینی که به تفس��یر ترادفی
و خودمفهومی نینجامد و راه بس��ط و جریان عملی در میان آحاد جامعه را باز کند .در
حقیقت مفهوم کاربردی عدالت اجتماعی نیازمند تبیینی اس��ت که تمامی افراد جامعه
را در نقطه آغازین خود ،بدون تبعیض به شمار آورد و مسیر رشد و شکوفایی ظرفیتها
و فرصتها و توانمندیهای آنان را در نقط ه مس��اوی امکان پذیری قرار دهد .این تبیین
همان نتیجهای بود که از بررس��ی مفهوم کاربردی عدالت اجتماعی بدست آمد و مبنای
کاربردی توزیع مساوی ظرفیتها و فرصتها و توانمندیها در میان آحاد جامعه را برای
الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت نشان داد.
در مرحل��ه راهب��ردی و ورود به مس��یر اجرایی عدالت اجتماعی ،اوال الگوی اس�لامی ـ
ایرانی پیشرفت نیازمند توجه به عدالت اجتماعی به عنوان هسته اولیه و اصلی فرهنگ
عمومی و قرار دادن آن در بنیادیترین الیه فرهنگ سازی جامعه است و ثانیا احتیاج به
تغییر رویکرد متفکران و اندیشمندان و فقیهان اسالمی در جهت محور قرار دادن عدالت
اجتماعی در تمامی اس��تنباطهای فرهنگ س��از اعتقادی و فقه��ی دارد و ثالثا نیازمند
التزام و وفاداری مدیریت کالن کش��ور به محوریت عدال��ت اجتماعی در برنامه ریزهای
کوتاه مدت ،میان مدت و درازمدت آنان است و ضروری است مدیریت ارشد کشور فارغ
از تعلقات سیاس��ی و اجتماعی خود ،این التزام و وفاداری را در کوتاهترین زمان ممکن
نشان دهد و رابعا نیازمند نوسازی نظام حقوقی و داوری قضایی کشور با محوریت عدالت
اجتماعی اس��ت و در این مس��یر جریان تقنیین مبتنی بر عدالت اجتماعی نیز ضرورتی
انکار ناپذیر دارد.
با لحاظ ش��رایط و ظرفیت فکری و علمی و مدیریتی کنونی کش��ور ،تدوین و پردازش
الگوی اس�لامی ـ ایرانی پیش��رفت مبتنی بر محوریت عدالت اجتماعی ،مواد و مقدمات
الزم و کاف��ی را در اختی��ار دارد؛ مبانی دینی و عقالنی مورد نیاز وجود دارد ،به ویژه این
که تدوین این الگو بر مبنای تفکر اسالم اهل بیت (ع) که به تفکر تاریخی عدلیه معروف
اس��ت انجام میپذیرد؛ بررسیها و مطالعات جامعه شناختی مورد نیاز نیز به وفور انجام
شده و تجربه گستردهای از فراز و فرودها و تالطمهای سه دهه و نیم عمر نظام جمهوری
اس�لامی ایران بدس��ت آمده است؛ پس ش��رایط الزم و کافی فراهم است .آیا پیش نیاز 47
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دیگری هم الزم است؟
آری ،دو مرحله بس��یار مهم و حس��اس باقی مانده است .نخس��ت ،جدی گرفتن تبیین
کمی عدالت اجتماعی در عرصههای مختلف و دوم ،عزمی راس��خ
ش��اخصهای کیفی و ّ
برای تدوین برنامههای راهبردی و اجرایی مورد نیاز.
و الی اهلل التوکل و علیه التکالن.
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