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 چکیده 
عنوان آرمان واالي انسان بر روي زمین، سیاست و  تواناترین جایگاه تحقق عدالت به

اهمیت این موضوع تا حدي است که تحقق عدالت در ابعاد . نظام سیاسی است
در میان متفکران . گردد حکمرانان آن میسر می گوناگون، در سایه سیاست عدل و توسط

هاي جدید،  مسلمان، عالمه شهید صدر با نبوغ، موشکافی و اشراف بر بسیاري از نظریه
ویژه در بعد تحقق معتقد است و بررسی نظریه وي  به ارتباط عمیق عدالت با سیاست به

و، پرسش اصلی از این ر. تواند روشنگر راه براي تحقق عدالت در جامعه باشد می
اي را میان عدالت و سیاست و نظام   پژوهش حاضر این است که شهید صدر چه رابطه

سیاسی ترسیم کرده است؟ در این بررسی، با روش منطق درونی براي کشف و تبیین 
به . رابطه مذکور در دیدگاه وي با اتکاء بر توحید و فطرت انسانی تالش شده است

جانشینی انسان در زمین، سیاست یا مسئولیت سرنوشت ترین بعد  اعتقاد صدر، مهم
عدالت توسط . یابد جمعی خویش است که در سایه آن، تحقق و استمرار عدالت معنا می

نظام سیاسی حقیقی و از طریق اصولی مانند قانون عادالنه، اجرا، نظارت، مشارکت 
 .دیاب عمومی، تکافل عمومی، ضمان اجتماعی و توازن اجتماعی تحقق می

سید محمد باقر صدر، سیاست، عدالت، منطقه فراغ قانونی، تکافل عمومی،  :ها کلیدواژه
 توازن اجتماعی 
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 مقدمه 
ویژه در بعد  عدالت واالترین آرمانی است که بشر در طول زندگانی خود بر روي کره خاکی به

اصلی خود را  اندیشمندان بزرگ، مسئله و آرمان. سیاسی و اجتماعی به آن عنایت داشته است
توان  براي نمونه می. اند هاي فکري عظیمی را انجام داده عدالت دانسته و در جستجوي آن، تالش

» اي در باب عدالت نظریه«یا ) 1368افالطون، (افالطون » جمهوري«در آثار مدون بشري، کتاب 
رساله «یا ) 280: 1384شکوري، (سینا  ابن» رساله در عدل پادشاهی«و  (Rawlz,1979)جان رالز 
 .را نام برد) 5180:دوانی(الدین دوانی  جالل» در عدالت

. اند پیامران نیز توجهی شایسته و بنیادین به مسئله عدالت و تحقق آن در جوامع بشري داشته
هاي بسیاري  ترین منادیان عدالت بوده و در راه اجراي آن متحمل دشواري راستی بزرگ ها به آن

رآن، کتاب آسمانی دین حنیف اسالم، هدف اولیه پیامبران و کتب آسمانی اند تا جایی که ق شده
پاي آن قرار داده  و آن را اساس توحید و هم) 25: حدید(را برپایی عدالت و اقامه قسط دانسته 

هاي متعالی وجودي و بشري تأکید کرده  اسالم بر عدالت و قسط به مثابه بنیان همه ارزش.است
است به اقامه قسط و بناي زندگانی بر پایه عدل قیام کنند؛ به بیان مرتضی  ها خواسته و از انسان

حساسیتی که اسالم در زمینه عدالت اجتماعی و ترکیب آن با معنویت اسالمی از خود «مطهري 
 ).3: 1358مطهري، (» دهد، در هیچ مکتب دیگري نظیر و مانند ندارد نشأن می

سیره خویش، تحقق عدل و زندگی براساس آن را نیز در اندیشه و ) ع(پیشوایان معصوم 
براي (اند  فشانی پرداخته ها و اقدامات خویش قرار داده و در راه اجراي آن به جان سرلوحه برنامه

ها و تحوالت مهم سیاسی و اجتماعی،  تقریباً همه انقالب). هـ1419،)ع(به امام علی . ك.نمونه ر
ها،مانند امام  اعی رخ داده و بسیاري از برترین انسانویژه عدالت اجتم با هدف تحقق عدالت به

و «: اند نماي عدل و مجسمه عدالت بود، قربانی عدالت شده که آیینه تمام) ع(علی بن ابیطالب 
 ).153: 1368مطهري، (»قتل فی محرابه لشده عدله

 ر اوـه فـتـشـا را که کــاي بس     د پر اوـاووس آمـن طـمـدش
 خت آن صیاد خون صاف منـری زناف منگفت من آن آهوم ک

  .)13: 1390 مولوي،( 

هاي  مظهر عدل و شهید عدالت و قسط بود و عدالت براي او بنیان همه ارزش) ع(امام علی 
العدل یضع االمور «: شد که قرار گرفتن هر امري در جایگاه خود منوط بدان بود انسانی تلقی می
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در قرآن از «: نگاه قرآن به عدالت نیز جز این نیست )437:هـ1419) ع(امام علی ( »ها مواضع
هاي فردي گرفته تا  توحید گرفته تا معاد و از نبوت گرفته تا امامت و از امامت و آرمان

 ).42:هـ1389مطهري، ( »هاي اجتماعی، همه بر محور عدل استور شده است هدف
م، حاصل انکار عدل عالوه بر این، بخش عظیم و شاید همه مصائب و مشکالت جهان اسال

یا عدم درك صحیح آن و پیروزي منکران و دشمنان عدل در طول تاریخ اسالم 
 .بنابراین،توجه به عدالت، مسئله همیشگی انسان است.است

 طرح مسئله
رابطه عدالت با . ترین مسائل، رابطه آن با سیاست است در حوزه مباحث عدالت، یکی از مهم 

عنوان زینت  ت قرار دارد که در متون دینی ما، از عدالت بهاي از اهمی  سیاست در درجه
 براي مثال، امیر مؤمنان. اند شده  فرمانروایان یاد شده یا برترین بندگان خدا، رهبران عادل دانسته

برترین بندگان خدا . عدالت مایه استحکام زندگی مردم و پیرایه فرمانروایان است«: فرماید می) ع(
» کند ادل است که هم خود هدایت شده است و هم دیگران را هدایت میدر نزد او، رهبر ع

در آغاز ظهور اسالم و حتی در «بر همین اساس، به اعتقاد برخی ). 1/64: 1366تمیمی آمدي، (
. داري، همان واژه عدالت بود داري، جهان داري، جامعه صدر اسالم، سیاست به معنی مملکت
» اعطاء کل ذي حق حقه«مساوات و برابري به معنی  عدالت، مدیریت امت اسالمی را با

عنوان اداره یک  بنابراین سیاست، به.دهد دار نشان می رساندن حق به حق) 16: 1379مطهري، (
ترین ابعاد  پس یکی از مهم). 104: 1388عیوضی، ( »آمیخته است ،نظام، همیشه با مفهوم عدالت

زیرا بدون روشن شدن این .ی جامعه استبحث عدالت، ارتباط آن با سیاست و نظام سیاس
 . ها سخن گفت هاي گوناگون حیات انسان توان از اجراي عدالت در حوزه ارتباط، نمی

هاي خود پرداخته است، مرجع  یکی از اندیشمندان مشهور که در این حوزه به بیان دیدگاه
همه ابعاد اسالم و  امام سید محمد باقر صدر است که با موشکافی، دقت نظر و آگاهی از شهید

هاي فلسفی، سیاسی و اقتصادي و غیره،  هاي جدید در حوزه علوم شرعی و نیز اشراف بر نظریه
صدر، (به بررسی مفهوم عدالت و جایگاه آن در اداره امور و پیشبرد جوامع انسانی پرداخته است 

تار هستی، یعنی جانبه و مرتبط با فطرت انسانی و ساخ وي عدالت را به نحوي همه ).هـ1408
، بنیان )19: هـ1399صدر، (عدل کلی مورد بررسی قرار داده و آن را به مثابه ارزشی بسیار واال 
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دین، قانون، دولت و نظام سیاسی، تعلیم و تربیت، و واالترین آرمان حکومت و مؤثرترین عامل 
 . ایجاد مدینه فاضله و انسان سالم دانسته است

جانبه  انسانی و همه -ود به عدالت، آن را با نگرشی الهیهرچند شهید صدر در نگاه خ
قرار داده است، اما آنچه در اندیشه وي از اهمیت بیشتري برخوردار است، چگونگی  موردتوجه

درحالی که در اندیشه صدر، اساساً . آن است تحقق عدالت در جامعه و ارتباط نظام سیاسی با
م سیاسی، تحقق عدالت به نحوي فراگیر است که ترین و شاید رسالت اصلی سیاست ونظا مهم

براي مثال، . ها، امنیت، صلح، رفاه، استقالل و توسعه نیز فراهم گردد در سایه آن، حقوق و آزادي
ها و خالفت را حرکتی براي تحقق خیر و عدالت  ارزشهمه  وي عدالت را شرط اساسی رشد

 -برخی با تکیه بر دولت و نظام سیاسی). 142: تا الف بی صدر،(در جوامع بشري دانسته است 
گسترد وجاي  گستره عدالت، فراتر از مرزهاي کشورهاي مستقل نمی«معتقدند  -گرایان دولت

در نتیجه، با توجه به نقش ). 195: 1390فابر،(» اصلی حقوق و الزامات فردي، کشورها هستند
اندیشه شهید صدر، نفس این  کننده عدالت و کارکرد و فلسفه وجودي نظام سیاسی در تعیین

 .یابد رابطه نیز در دیدگاه وي اهمیت بسیاري می
در اندیشه : با توجه به مطالب مذکور، پرسش اصلی در پژوهش حاضر عبارت است از 

این پرسش  شهید صدر رابطه بین عدالت و سیاست و نظام سیاسی چگونه ترسیم شده است؟
بنیان نظریه صدر در تبیین رابطه عدالت و . زیر باشدهاي فرعی  تواند متشکل از پرسش خود می

سیاست چیست؟ دیدگاه وي درباره سیاست، عدالت چیست و در نهایت، سیاست براي تحقق 
 عدالت، چه نقش و کارکردي دارد؟

تبیینی، به  -هاي فوق، بر اساس منطق عملی اندیشه و با روشی توصیفی باتوجه به پرسش
پردازیم و تکیه اصلی خود را بر طرح رابطه عدالت با  صدر میبررسی این موضوع در مکتب 

بنابراین، بعد از بیان  .دهیم شناسانه وي قرار می بینی و منطق انسان سیاست در درون جهان
بررسی شناسی، به  بینی و انسان یعنی جهان چارچوب نظري و طرح مسئله در دو قالب مبنایی

نهایت، به  در و پردازیم وي می در دیدگاه) ومیبحث مفه(عدالت  مختصر مفاهیم سیاست و
 .بررسی رابطه عدالت با سیاست و نظام سیاسی خواهیم پرداخت

 پیشینه پژوهش
البته . درباره رابطه عدالت و سیاست از دیدگاه شهید صدر، پژوهشی انجام نشده است



 
 
 
 
 

 135تبیین رابطه عدالت با سیاست در اندیشه عالمه شهید سیدمحمدباقر صدر  
  

 

مورد بررسی  طور کلی یا در هایی درباره اصل رابطه عدالت با سیاست یا حکومت به پژوهش
در اینجا به اختصار، برخی از آنها که اهمیت بیشتري . عدالت از دیدگاه عالمه صدر وجود دارد

 :گردد براي بحث ما دارد، بیان می
که توسط گروهی از » درآمدي بر نظام سیاسی عدالت در اسالم«کتاب مجموعه مقاالت  - 

چوب نظام سیاسی عدالت و شبکه پژوهشگرانتألیف گردیدهاست و مرکب از دو فصل کلی چار
در اثر فوق، بیشتر عدالت سیاسی . شود مفاهیم نظام سیاسی عدالت است و ده مقاله را شامل می

مورد توجه قرار گرفته تا اصل رابطه عدالت و سیاست، اما در عین حال، حاوي نکاتی درباره 
 ).1388علیخانی و همکاران، (صورت پراکنده است  به ارتباط میان این دو

بررسی ابعاد نظري و کاربردي عدالت در (عدالت و سیاست «کتاب مجموعه مقاالت  - 
 -تألیف فرشاد شریعت که مرکب از دو بخش مباحث فقهی» )گفتمان سیاسی اسالم و غرب

عدالت به (طور پراکنده در فصول سوم  در اثر فوق، به . تطبیقی است -کالمی و مباحث کاربردي
) عدالت و شهر عدل در فلسفه سیاسی غرب و گفتمان مسیحی  نوستالژي(هارم و چ) مثابه تعدیل

ارتباط حکومت و ) هاي جمهوري اسالمی ایران فراز و فرودگفتمان عدالت در دولت(هفتم  و
مورد ) به ترتیب دیدگاه امام خمینی، فلسفه سیاسی غرب و جمهوري اسالمی ایران(سیاست 

 ).1388شریعت، (بررسی قرار گرفته است 
تألیف سیدکاظم سیدباقري نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه » عدالت سیاسی«کتاب  -

اسالمی، که در آن مسائلی مانند عدالت و شورا، پیوند سیاست و عدالت در سیره فاطمه زهرا 
 ، عدالت و آزادي در)ع(ستیزي در اندیشه سیاسی علی  خواهی و خودکامگی ، عدالت)س(

 ).1393سید باقري، (محمد باقر صدر و غیره بحث شده است اهللا سید رویکرد آیت

ترجمه رستم فالح نیز عدالت در  1، اثر سسیل فابر»عدالت در جهان متحول«در کتاب  -
گرایی و لیبرتاریانیسم و در  طلب، جماعت ویژه از دیدگاه لیبرالیسم برابري ارتباط با واقعیت، به
رنوشت ملی و عدالت توزیعی جهانی مورد بررسی بر اساس حق تعیین س فصول چهارم و پنجم

 ).1390فابر،( قرار گرفته است
» قانون ملل«و »نظریه عدالت«در برخی متون اصلی اندیشمندان بزرگ درباره عدالت مانند  -

در کتاب . و دو اثر جان رالزنیز نقش دولت لیبرال در ارتباط با عدالت بررسی شده است

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
1 Cecil Fabre 
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، مسئله قدرت سیاسی و دولت و در اثر 13و  12ل والزر در فصول اثر مایک» هاي عدالت حوزه«
نیز نقش دولت حداقلی در ارتباط با تحقق عدالت » عدالت و استحقاق«رابرت نازیک با عنوان 

به نحوي » کدام عدالت؟ کدام عقالنیت؟«مک اینتایر در اثر خود با عنوان . بررسی شده است
فون هایک نیز در آثارخود به نقش اقتدار دولتی درعدالت . اند گذرا مباحثی در این باره بیان کرده

ها با  در سایر آثار مهم عدالت نیز کم و بیش به دولت یا قدرت و ارتباط آن. توزیعی توجه دارد
برخی نیز عدالت را به مثابه دموکراسی . عدالت به نحوي محدود و پراکنده توجه شده است

 )Campbell, 2002: 219-257ك به.نمونه ر براي( .اند مورد بررسی قرارداده
، و »عدالت سیاسی در قرآن«ها مانند بررسی عبدالصمد موسوي با عنوان  نامه در برخی پایان 

مباحثی در » )ع(عدالت و حکومت اجتماعی از دیدگاه حضرت علی «اي با عنوان  نامه نیز پایان
هاي سیاسی دراجراي عدالت مورد توجه  مویژه در اثر دوم، نقش نظا به. این باره بیان شده است

زایی با  وجود دارد، مانند اثرنجف لک هاي متعددي نیز درباره این موضوع مقاله. قرار گرفته است
قدرت «که درباره ساختار عادالنه است و اثر ناصیف نصار با عنوان  »عدالت و سیاست«عنوان 

اثر موالنا با . عدالت تألیف شده استکه درباره نسبت قدرت سیاسی با » سیاسی و اصل عدالت
مترادف در نظر گرفته شده و » سیاست«و » عدالت«که در آن » عدالت سیاسی مهدوي«عنوان 

نقش عدالت «الدین قوامی با عنوان  مقاله سید صمصام .سیاست با مفهوم عدالت تلفیق شده است
اي با  مقاله .رار گرفته استمورد توجه ق که در آن، نقش عدالت در مدیریت صحیح،» در مدیریت

تألیف بهرام اخوان کاظمی که در آن » عدالت و خودکامگی در فلسفه سیاسی فارابی«عنوان 
عدالت و استبداد، افسانه و «اثر حسن سعید با عنوان  .عدالت در مقابل تقلب قرار گرفته است

ا استبداد سازگاري که در آن بیان شده است استبداد با عدالت و عدالت ب» همزیستی ناممکن
اثر شهید بهشتی با عنوان . شود ندارد، و عدالت در حکومت، جز با برقراري قانون محقق نمی

از » نسبت عدالت و قانون«و اثر عبدالکریم سروش با عنوان » تجلی هدایت و عدالت در امامت«
 . دیگر آثار مطرح در این حوزه است

نظریه «شهید صدر وجود دارد، از جمله کتاب  آثار متعددي نیز درباره عدالت در اندیشه
نامه  ، پایان)1380(اثر جمشیدي » دیدگاه ابونصرفارابی، امام خمینی و شهیدصدر عدالت از

تألیف فاطمه غفوري، مقاله غالمرضا » عدالت اجتماعی در اندیشه سیاسی شهید صدر«
اهللا سیدمحمد باقر  آیت عدالت اجتماعی در اندیشه«ها و سید رضا کلوري با عنوان  جمشیدي

توازن «، »آزادي و عدالت از منظر فقهی و فلسفی شهید صدر«، اثر مسعود پورفرد با عنوان »صدر



 
 
 
 
 

 137تبیین رابطه عدالت با سیاست در اندیشه عالمه شهید سیدمحمدباقر صدر  
  

 

، اثر سیدرضا حسینی با »و رویکردهاي عدالت؛ کنکاشی در رویکرد شهید صدر و شهید مطهري
، اثر »)ید صدربررسی انتقادي نظریه شه(معیارهاي عدالت اقتصادي از منظر اسالم «عنوان 

، »تطبیق نظریه شهید صدر درباره عدالت توزیعی در ایران«آبادي با عنوان  محمدتقی گیلک حکیم
بررسی تطبیقی «اثر زهرا قاسمی، محمد حسین بهزادي و محمدکاظم کاوه پیشقدم با عنوان 

دالت از ع«خواه با عنوان  و اثر منیره حق» مفهوم عدالت در فلسفه سیاسی فارابی و شهید صدر
 .»منظر امام خمینی و شهید صدر

صورت  عدالت و در برخی موارد به بررسی آثار مذکور، بیانگر این است که هر چند در آنها
یک تبیین رابطه  پراکنده ارتباط عدالت با قدرت یا نظام سیاسی و دولت بررسی شده، اما در هیچ

ق و اجراي عدالت در جامعه مورد عدالت یا سیاست از دیدگاه سیاست و کارکرد آن براي تحق
در هیچکدام از آثار موجود، اصل رابطه سیاست و نظام  عالوه بر این،. توجه قرار نگرفته است

نظر  سیاسی با عدالت و تحقق آن از دیدگاه شهید صدر، که در حوزه اقتصاد و سیاست صاحب
اول، به لحاظ : استاز این رو، نوآوري پژوهش حاضر از دو جنبه . است، بررسی نشده است

اصل رابطه سیاست با عدالت، با تأکید بر نقش و کارکرد سیاست در ارتباط با عدالت و  بررسی
 . نظر در این حوزه عنوان صاحب دوم، تمرکز بحث بر اندیشه سیاسی شهید صدر به

 ) منطق در عمل(منطق درونی : چارچوب نظري
براي «در این منطق . است 1»ق در عملمنطق درونی یا منط« چارچوب نظري در این نگارش

از این ). 33: 1370اسپریگنز،(» درك واقعی هرگونه جستار، باید به روندهاي فکري آن پی برد
گردد و برمبناي آن، مسئله با توجه به  رو، ابتدا شمایی کلی براي مسئله مورد نظر تعیین می

بندي موضوعات  با دسته«واقع صرفاً زیرا منطق درونی در  گیرد؛ روندهایش مورد بررسی قرار می
دهد که با کمک آن  کار ندارد، بلکه چارچوبی نظري را ارائه می  (Kaplan,1946: 8)»ارائه شده

ازآنجایی که در اینجا هدف، بیان ربط عدالت با . توان به رابطه اجزاي مسئله بهتر پی برد می
 بینی است، مکتب و جهان سیاست و نظام سیاسی در چارچوب نگرش یک اندیشمند داراي

سرشت و ریشه «شود  دهد و باعث می قالب منطق درونی بهتر جواب می بنابراین، بررسی آن در
 (Tolmin,1972: 1/85). »ها را دریابد منطق آن

بیند و دوم، ربط آن را با  پس منطق درونی اوالً مسئله مورد بررسی را در یک کل جامع می
ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ

1 Logic-in-use 



 
 
 
 
 

 1392سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان / هاي اجتماعی متفکران مسلمان فصلنامه نظریه 138 
  

 

یشتري موردتوجه قرار دهد، زیرا بین کل و جزء ربط وجودي یا تواند با دقت ب اجزاي کل می
به نحوي که جزء، براي مثال ربط . شود منطقی وجود دارد که در این منطق به آن توجه می

کننده  اندیشمند، ربطی مبنایی و تعیین    شناسی  بینی و انسان عدالت با سیاست با کل یعنی جهان
سازي، جدا  وصیفی از بعد هنجاري بر خالف منطق بازدر ضمن، در این منطق بعد ت. است
این منطق توسط برخی از پژوهشگران به کار گرفته شده ). 35: 1370ك اسپریگنز، .ر(شود  نمی
اخالق «و ماکس وبر در » هاي سیاسی فهم نظریه«براي مثال، توماس اسپریگنز در کتاب . است

 ).1371وبر،( »پروتستان و روح سرمایه داري
گیریم که بحث مبنایی و عناصر آن را شامل  اي را در نظر می  ا ابتدا قالب کلی اندیشهپس م

بر همین مبنا از دید شهید صدر نگاه ما . پردازیم سپس به بررسی مسئله در آن قالب می. شود می
از ارتباط نیست و هر اندازه تفسیر فلسفی ما  بی به سیاست و عدالت با نگاه ما به جهان و انسان

تر باشد، دیدگاه سیاسی و اجتماعی ما و در نتیجه، تصور ما از عدالت و  جهان و انسان روشن
 : چگونگی تحقق آن، از روشنی بیشتري برخوردار خواهد بود، زیرا

شود، به مقدار موفقیت  هاي سیاسی و اجتماعی بشر داده می هر حکمی که در مورد نظام«
 )1356:41صدر، (. »و دریافت آن بستگی دارد تفسیر فلسفی آن نظام در تصور حیات

نگري و سپس  جهان( براساس منطق درونی، در پژوهش حاضر ابتدا در قالب بحث مبنایی
در ادامه، اصل و چگونگی  و) و بعد سیاست و عدالت در ارتباط با آن دو) فطرت(    شناسی  انسان

 .گیرد رابطه عدالت و سیاست موردتوجه قرار می

 ناییبحث مب -1

 نگري صدر و ارتباط آن با عدالت و سیاست  جهان -1-1
دهد و بر همین اساس، تفکر سیاسی او از  تشکیل می» مکتب اسالم«هاي صدر را  بنیان اندیشه

مکتب و مقایسه  وي با. قرآن، سنت معصومین و حکمت سیاسی اسالم اخذ شده است
صر، به ارائه تصویري پویا از اسالم در معا ها و مکاتب بینی اسالم با سایر جهان بینی  جهان

بنابراین، اسالم او، . روز در آوردن آن نقش اساسی داشته است چهارچوب حکمت اسالمی و به
اسالمی مشرف بر زمان و مکان و همگام با آن و همیشه پویا و زنده است؛ هر چند جوهر و 

، نقش هدایتی در زندگی ما شود و از این رو حقیقت آن ثابت است و با گذشت زمان کهنه نمی
قرآن ولی ما، سرپرست ما و پناهگاهی است که ... «: گوید او در تفسیر موضوعی قرآن می. دارد
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 )22.: تا، م بی صدر،(» ...هاي زندگی رهبري گردد هایش، باید واقعیت در پرتو راهنمایی
تی را براي تحقق عدالت پس به اعتقاد وي، امروزه فقط مکتب اسالم نیرو و توان بالقوه و ذا

اوبر مبناي اصل حاکمیت مطلقه الهی . در همه ابعادش از طریق ایجاد نظام سیاسی مطلوب دارد
، اصل جانشینی انسان در زمین )22 :صدر، همان(» انما السیاداه هللا وحده«: بر جهان هستی است

ن اهللا تعالی استخالف االستخالف م«ها از حیث  عنوان خلیفه خدا و اصل برابري همه انسان به
همچنین اسالم یگانه شریعت مکتوب نیست، . کند را استنتاج می) 9تا الف،  بی صدر،( .»للجماعه

است که از باطن ساختمان انسان و فطرت او » قانونی«و » سنن طبیعی تاریخ بشر«بلکه یکی از 
طرت الهی است که ف. دین، سرشت مردم است«: است» ی از وجود انسانیجز«و » ریشه گرفته

این کالم خود سخن از یک . توان دگرگون ساخت گاه خلقت را نمی مردم را بدان سرشته، و هیچ
 )55 .تا ن بی وصدر، 117-116 .تا م بی صدر،( .»واقعیت است، یک جمله اخباري است

ت از آن خداست، زیرا مالک مطلق و حقیقی اوس» قدرت«و » ثروت«نتیجه خیراتی مانند در
العباد عباد «: گیرد هاي دیگران، اعتباري و موقت است و در طول مالکیت الهی قرار می و مالکیت

و انسان، جانشین او در استفاده صحیح از این خیرات ) 26: تا الف بی صدر،(» اهللا و المال مال اهللا
با بیان آیه  صدر. بر همین اساس، انسان براي تحقق عدالت در برابر خداوند مسئول است. است

مطرح کرد که در این آیه، ضمن بیان » ...اهللا الذي خلق السموات و االرض«سوره ابراهیم  24
مسئولیت انسان به موضوع انحراف از این مسئولیت اشاره شده است که عبارت است از ظلم و 

زندگی دنیا، واقعیتی اصیل است که در عین «مکتب پس در این ). 32همان، (کفران نعمت 
تري در آینده است و هدف از آن آبادي جسم و جان هر  سازنده و پردازنده بودن، زندگانی وسیع

ترین آثار این نگرش توحیدي در اجتماع، آزادي انسان و نفی  از مهم). 6: 1361باهنر، (» دو
 »...وتعنی هذه الحقیقه ان االنسان حر وال سیاده النسان آخر«: خداست غیر   ربوبیت و حاکمیت 

همچنین . یابد سیاست راستین نیز در این نگاه و با چنین نگرشی معنا می). 9تا الف،  بی صدر،(
ات فی  العدل الذي قامت علی اساسه مسئولی«جامعه و سیاست  بنیانعنوان  توجه به اصل عدل به

ویژه که این مکتب به  به. برمبناي چنین نگرشی ممکن است) 32:همان( »ها العامه خالفت
 از این رو،و است هاي او هماهنگ  خصیت انسان ایمان دارد و بااستعدادها و نیازها و خواستهش

 .)82-80تا ر،  بی و 73-72: 1987صدر، (شود  را شامل می ها اصول مشترك بین همه انسان
شود و تحقق  بنابراین عدالت در درون کلیت این مکتب و نظام سیاسی برآمده از آن معنا می

 .دیاب می
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 فطرت انسانی و رابطه عدالت با سیاست  -1-2
ترین محورهاي تربیت انسان و توسعه جوامع  یابیم که یکی از بنیانی در قالب منطق عملی در می

جانبه به  توجه عمیق و همه ،سوي سعادت و خیر برین از دید صدر آدمیان به سوق دادنو 
ان فطرتی جامع دارد که بیانگر سرشت انس گاه وي،از دید. ساختار فطري و ذاتی انسان است

خودآگاهانه یا همان ساختار ذاتی نوع انسان است؛ بدین معنا که انسان با صبغه و رنگی خاص 
. هاي فطري، استعدادها، عواطف و احساسات است یآگاه دربرگیرنده سرشته شده است که

دي و اجتماعی و دهایش در بعد فراترین عامل رشد و شکوفایی استعد مهم ،فطرت انسانی
ترین بعد وجودي آن  تکوین جوامع بشري و پیدایش علوم، تمدن، فرهنگ و هنرهاست و اساسی

 ،این نگاه به انسان. است» اراده«دهد و حاصل این دو  او تشکیل می» اختیار«و » عقل«را 
: داند را بدیهی می امور فطريامام خمینی  ،اندیشمندان مسلمان است، براي مثال همه موردتوجه

 .)181: 1376امام خمینی، (»...که بدین مثابه باشد که احدي در آن خالف نکند و نکرده باشد...«
دوستی و  حس عدالت«هاي فطري انسان  ترین ویژگی یکی از مهمبر همین اساس، 

به لحاظ  است؛ پس انسان موجودي است که ذاتاً» حس تنفر از ظلم و ستم«و » خواهی عدالت
همین . از جور و ستم گریزان و متنفر است و به عدل و قسط گرایش دارد ،اکیاحساسی و ادر

او یعنی  انسان همراه با خصلت دیگر) عاطفی(و احساسی ) عقل فطري(خواهی ادراکی  عدالت
این دو  ،دهد و بر این اساس او را به سمت عدالت و اعتدال در زندگانی سوق می ،تسویه
است و برخوردار قدرت تدبیر از  او بنابراین .را پدید آورداضله تواند حیات طیبه و مدینه ف می

تواند در مسیر صحیح  عنوان جانشین خدا از طریق سیاست، می فهمد و به خیر و شر خود را می
-7شمس (» و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها«: ه استبیان شددر قران  .گام بردارد

8(. 
او که » محتواي باطنی«بیین خود از انسان، با توجه به شهید صدر در تبدین ترتیب، 

 را مورد توجهسیاست نیز عدالت و  ،است» عاطفه«و » عقل«دهنده آن، دو رکن اساسی  تشکیل
اي تابع و   رابطه میان عقل و عاطفه و اراده انسان با عدالت و سیاست، رابطه ،در نتیجه. دارد

، رابطه سیاست با عدالت بر فطرت و دیدگاههمین  اساسبر . 24متبوع یا زبربنا و روبناست
تحقق عدالت  برايتواند بنیانی محکم  مبتنی است و همین اصل می ،ساختار وجودي انسان

 .توسط سیاست و اجراي سیاست بر مبناي عدالت باشد
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 مفهوم و جایگاه سیاست  -1-3

انسان  شئونهم شأنی از  بینی صدر و جهان اي از جنبهسیاست هم بیان گردید، آنچه  اساسبر
ر دبینی او است و  از جهان اي جنبهکه عدالت نیز  طور که بیانگر ذات مدبرانه اوست؛ هماناست 

 جنبه ،مهمترینصدر دیدگاهدر  .)54: ـه1401./م1981صدر،( داردنیز ریشه فطرت انسان 
اصل اراده او و سیاست شأنی انسانی و ح .)134:تا الف بی صدر،( خالفت انسان، سیاست است

جمشیدي، (باور صدر  نظریه خالفت عمومی مورد اساسبر . به خیر و سعادت استنیل راه 
مسئول است که بر  ،عقل، قدرت و آزادي برخوردار بودن از، انسان به دلیل )179-223: 1378

سازد و  نظام سیاسی را می ،اش حاکم شود و در سایه چنین مسئولیتی سرنوشت خود و جامعه
خویش در جامعه تحقق ) عاطفی -عقالنی(الت را بر اساس عدل الهی و عدل فطري عد
تا،  بی و صدر،192همان،(» برابرند« ،در دارا بودن این حق و مسئولیت بخشد و همه افراد نیز می

پس وظیفه همگان است که . عاطفی آن با هم برابرند -زیرا در فطرت و ابعاد عقلی .)14الف،
بر . به تأسیس دولت و نظام سیاسی اقدام کنند ل،سامان زندگی خود و ایجاد عدبراي اداره و 

بیان در بیان سیاست صحیح  يو. این اساس، سیاست حقیقی نیز حرکت در مسیر عدالت است
 :کرده است

نه به معنایی که آن را از استعمارگران مشاهده  -همانا سیاست در معناي صحیح خود«
اي که   روابط داخلی و خارجی آن به گونه) اداره(امت و  ئونمراعات شعبارت است از  -کنیم می

» ...ابعاد و جوانب زندگی باشد تمامبخش مصالح امت و نگهبان وجود اجتماعی آن در  تحقق
 همانگونه که عدالت از ،سیاست از شئون اوست ،بر همین اساس .)1/326.: م2007،العاملی(

 . شئون اوست
نبود «را هاي اجتماعی موجوددر دوران معاصر  عدالتی بی همهیشه ریز به لحاظ تاریخی نوي 

یعنی از دید او انسان  .)84-83ق، ،تا بی صدر،( داند می» نظام سیاسی اجتماعی صالح و شایسته
قبل از هر چیز به درك صحیح از مفهوم سیاست و تحقق  ،به عدالت و معنویتنیل معاصر براي 

ی کامل نیاز دارد که بر عدالت مبتنی باشد تا بتواند عدالت اجتماعی را نظام سیاسی و اجتماع
سیاست ونظام  بنیاندر چنین نگرشی آنچه  ،بنابراین .)11: 1362و 13: 1981صدر، (کند محقق 

» توازن مبتنی بر عدل« ويمسئله عدالت و اعتدال در نظام یا به زبان  ،دهد سیاسی را تشکیل می
 .دارد نگه می پایداره مثابه موجودي زنده و پویا است که آن نظام را ب

باید دانست که مسئله اصلی و محوري در هر نظام اجتماعی، تأمین کل نیازهاي این فرد یا «
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بلکه آن عبارت است از ایجاد توازن عادالنه بین نیازهاي تمام افراد جامعه  ،آن فرد نیست
 .)39-38: 1362و 35: 1981صدر، ( »)...عدالت(

 ،کند آنچه سیاست و نظام سیاسی و اجتماعی جامعه را تعیین می ،صدر دیدگاهابراین در بن
 :دو مسئله است

 وجود عدالت یا به بیان دیگرعادالنه و متعادل بودن نظام سیاسی؛ -1
ارادي، انتخابی و آگاهانه بودن نظام سیاسی که حاصل اراده آگاهانه جمعی مردم صاحب  -2

 .اختیار و برابر باشد
بر  ءهاي فطري انسان، اتکا هماهنگی با ویژگی مانندهاي اساسی  ویژگیاز چنین نظامی 

 اعطايها و استعدادهاي انسان،  با نیازها، گرایش ینوع بشر، هماهنگ یتفسیر صحیحی از زندگ
هاي  جوانب زندگی، توانایی برقراري توازن عادالنه میان انگیزه همهبینش صحیح به انسان در 

 . برخوردار استها یا مصالح اجتماعی  ارزشفطري و 

 مفهوم و جایگاه عدالت -1-4
را عدالت  بارههاي اساسی صدر در در اینجا براي بررسی مفهوم عدالت، ابتدا تعدادي از گزاره

 .پردازیم به بررسی مفهوم عدالت میسپس کنیم و  می بیان
مبتنی بر فلسفه و اوالً  گزاره، این.»عدالت، حق و خیر و ظلم، باطل و شر است«: گزاره اول

حق به  دوم اینکه، .اصل غیر   عارضی و  بینی صدر است که در عالم اصل خیر است و شر جهان
آنچه شیئیت شیء به : الشیء حقیقه«: االمر است معناي حقیقت داشتن و انطباق بر واقعیت یا نفس

حق است؛ به معناي که  ،ین سخنگوییم ا می... «وبه تعبیري ) 63: 1377جرجانی، (»...آن است
بهشتی، (»...منطبق است، یا واقیت عینی با این سخن منطبق است ،این سخن با واقعیت عینی

1378 :19(. 
مورد تأیید  ،االمر برخوردار است و این موضوع نفس عدالت از عینیت و ،بر همین اساس
عیار عمومی براي سلوك ایمان به م -با عقل فطري بدیهی خود -همه ما«: عقل و فطرت است

باطل و شر است و هر  ،داریم و آن معیاري است که تأکید دارد عدالت، حق و خیر است و ستم
دانیم و آن را که ستم و تعدي  شایسته احترام و پاداش می ،کس را در زندگیش عدالت بورزد

قیقی است پس عدل، ح .)53: ه1401/م1981 ،صدر( »شناسیم درخور کیفر و مکافات می ،نماید
 181سوره نساء و  85آیات  وي با بیان. عدل است فقدانو در مقابل، ستم و ظلم به معناي 
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تا  بی صدر،(» الحق و العدل فی نفس االمر و الواقع«: کند این موضوع را بیان می ،سوره اعراف
 .)192: ف

بر  .)54: همان( »شایسته احترام و پاداش است ،یابد که عادل عقل سلیم در می«: گزاره دوم
: 1981صدر، (است  شناسی صدر این گزاره که منتج از اصل فطرت و انسان اساس

از  یابد و حق و خیر بودن یا حسن عدل را درمی ،یابیم که عقل انسان ، درمی)53:ه1401/م
 .یابد د یا شربودن ظلم و جور را نیز درمیب، )حسن عقلی(یابد  حسن آن را درمی آنجایی که

انسان خواه را شایسته احترام و پاداش و  نین دریافتی این است که انسان عادل و عدالتتیجه چن
 . داند می جائر و ستمگر را شایسته عذاب و کیفر

عدالت خداوند در  .)54 ،همان(» خداوند سبحان در سلوکش عادل است«: گزاره سوم
مجازات و پاداش در آن بیانگر تحقق عدل در صدور و خلقت عالم، تدبیر و تشریع و  ،سلوك
حاصل  ،چنین عدالتی. بینی توحیدي صدر است این گزاره منتج از جهان بدین ترتیب، است و

 . نظام مبتنی برحکمت و دانش مطلق است
» هاي متعالی دیگر است شرط اساسی پیشرفت تمامی ارزش ،عدل در سلوك«: گزاره چهارم

بینی توحیدي صدر و  این گزاره مبتنی بر جهان .)19: هـ1399و صدر، 142تا الف،  بی صدر،(
در اینجا  .)110: تا م بی صدر،(منتج از نگاه قرآنی او به حرکت انسان و نتایج آن در هستی است

هاي متعالی انسانی است، بدین معنا که  خیرات و ارزش همهانسان به دستیابی عدل شرط اساسی 
سعادت بشري در سایه تحقق عدل و حرکت  و شود در سایه عدل فراهم می ، همهها خوبی
 . آید و جامعه بشري در سایه عدل و در مسیر عدل به وجود می -به مثابه فرد -انسان

این گزاره مبتنی بر نگاه  .»استقامت بر شریعت و طریقت آن است ،عدالت«: گزاره پنجم
 .استفطرت  بینی توحیدي و اصل که خود حاصل جهاناست اخالقی صدر به انسان  -فقهی 
شریعت دارد و آن را منطبق بر فطرت و ساختار درونی بشر درباره نی که یبا توجه به تبیصدر 
 .)120:ه1401/م 1981صدر، ( کند داند، عدالت را ایستادگی بر قوانین شریعت تعریف می می

به مل عاي را   او شرط پیدایش چنین ملکه. اخالقی است» ملکه«به مثابه  دیدگاهعدالت در این 
 .تبدیل گرددطبیعتی ثابت  اي که به عادت یا داند، به گونه و پایداري آن می شریعت

صدر با  .)148تا الف،  بی صدر،(» مشی زندگانی است عدالت، اعتدال در خط«: گزاره هفتم
کذلک جعلنا کم امه وسطا لتکونوا شهداء علی «آیه  ذکراعتقاد به نگرش توحیدي خویش و با 

 ،در این گزاره. داند عدالت را به مثابه اعتدال و توازن در مسیر زندگی می) 143 ،بقره(» الناس
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زن و اعدالت بیانگر وجود تو دوم اینکه،. حد صالح و شایسته در هر امري است عدالت اوالً
عدالت به مثابه حرکت و طریقت در مسیر در نهایت، . اعتدال و محور نگهدارنده امور است

 . گرفته شده است مستقیم در نظر
سه تعریف یا سه نوع برداشت از به توانیم  می ،شد بیانهایی که در اینجا  گزارهاساس بر

 :ازاست  که عبارت پی ببریمدر اندیشه شهید صدر  -به معناي کلی و عام -مفهوم عدل

 به لحاظ عقلی االمر و قابل درك عدل به مثابه این همانی واقعیت و نفس .1

االمر است  لت مترادف با حق بودن یا برخورداري از حقانیت و واقعیت و نفسعدا، در این بیان
عقل و قوه ادراك انسانی نیز قابل فهم و درك است؛ بنابراین در جهان هستی، عدل از طریق که 
ترین بخش و محور آن است و  و بلکه مهم -به مفهوم فلسفی -عنوان جلوه و بخشی از وجود به

خیر یا حسن بودن آن را با ادراك فطري خود  نیزحقانیت آن و  انسان این موضوع یعنی
پس هنگامی که مالکیت شخصی دارایی معینی براي قاضی محرز شد و به ثبوت «. یابد درمی
و حقیقت ) واقعیت امر(ن حکم کند، زیرا آن را حق مسلم در عالم واقع آتواند به  می ،رسید

نمونه و  ،شخص براي چنین دارایی در اعتقاد اویابد، پس رأي او به مالکیت آن  عادله می
 صدر،(»مصداقی است که از حکم بر حقیقت و عدالتی که خداوند تعالی بر آن امر نموده است

 .)190: تا ف بی

 عدالت به مفهوم اعتدال در امور و سلوك .2
. لت استرعایت اعتدال در امور، عدا ،ویژه در امور انسانی و اجتماعی امور هستی، بههمه در 

این فرض است که است، مبتنی بر حکماي مسلمان قرارگرفته  اغلباین دیدگاه که موردتوجه 
 بعد حد غلبه یا کثرت که بیانگر. بیانگر بعد تفریط آن استکه حد صفر : سه حد است ،هر امري

یا  »وسطیت«حد  ،و حرکت در آن حد یا پذیرش آناست افراط آن است و حدي که در وسط 
 .داردنام  اعتدال

وسطیت هر امر به معناي فضیلتی در برابر رذیلت نیست و ، اعتدال یا صدر دیدگاهالبته در 
مشی انسان در  بلکه وسطیت در سلوك و خط ،شود همیشه امري بین دو امر دیگر تلقی نمی

استنباطی . نه نقطه وسط دو امرمشخص ،زندگی به معناي طریقه وسط و حرکت اعتدالی است
این است که وسط بودن امت در  ،دارد» ....کذلک جعلنا کم امه و سطا«صدر از آیه که شهید 
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بلکه امتی است  ،یعنی دو امت دیگر نیست ،اینجا به معناي قرار گرفتن در حد سومی از دو حد
 .اي که هیچ انحرافی را نپذیرد  به گونهکند،  حرکت میکه بر مدار اعتدال یعنی بر صراط مستقیم 

 ه صرفاًندارد کموضوعی  گفتاري و تک بعدي یا تک در این نگاه عدالت مفهومی تک ،بنابراین
ها، هنجارها، قوانین و  بلکه خصلت اجتماعات بشري، گروه ،خصلت افراد به مثابه شخص باشد

بنابراین، آور و پویا و  بلکه تحرك ،نه تنها ایستا و ساکن نیست اعتدالی و چنیناست نیز غیره 
زیرا  ،امت اسالمی داراي مسئولیت خارجی نسبت به کل جهان هستی است«. است ورآ مسئولیت
 .)30: هـ1399صدر، ( »....و لذا گواه بر جهان است) عادله(امت وسط  ،وجودش

 استقامت بر اسالم معنیعدالت به  .3
ان استقاموا علی «و ) 112، هود(» فاستقم کما امرت و من تاب معک«شهید صدر با استناد به آیه 

استقامت در لغت به معناي حرکت . داند می» دین«بر » استقامت«عدالت را ) 16: جن(»....الطریقه
همان صراط مستقیم در زبان شرع است که صدر  ،است و خط راستو راست در طریق مستقیم 

عنوان شریعت و طریقت اسالمی یا با از آن با توجه به برداشتی که از مفهوم دین و اسالم دارد، 
: ه1401/م1981صدر، (» العداله عن االستقامه علی شرع االسالم و طریقته«: کند سالم یاد میخط ا
عدالت، استقامت بر شریعت اسالم و طریقت  یعنی. )12 :1جلد  .م 1990/ 1410و صدر، 120

 .)همان(» العداله هی االستقامه علی خط االسالم«: فرماید در جاي دیگر می. آن است) روش(
عنوان طبیعت ثانوي یا با آورد که از آن  می پدیدستقامت حالتی ثابت در نفس ا اوالً ،بنابراین

. دارداي است که این ملکه را  عدالت صفت فرد یا جامعه ،شود و در نتیجه یاد می» المانعه ملکه«
بلکه مسئولیتی عظم و خطیر  ،حفظ چنین ملکه و حالتی کار آسانی نیست دوم اینکه،

مانند هایی  عدالت در این معنا از طریق شاخص سوم اینکه،. )120: ه1401 /م1981صدر، (است
 »....حسن الظاهر و السیره الحسنه بین الناس... بالحسن الممارسه، شهاده عدلین بها، شهاده الثقه

به عدالت به این فقط یک  گناه  صغیره، انجام چهارم اینکه، حتی  .شود شناخته می) 121همان، (
در اینجا پنجم اینکه . )16 :.م 1990، 1410 صدر،(کند  دار می زند و آن را خدشه یمعنا زیان م

 در نهایت،). 12: همان(بلکه جامعه و امت نیز هست  ،موضوع عدالت فقط فرد نیست
عدالت بنابراین، . با عدالت به این معنا دارد یارتباط مستقیم ،پذیري اجتماعی و سیاسی مسئولیت

 .)147تا الف،  بی صدر،(است عالی و نزدیک به عصمت  صفتی در سطحی بسیار
پس به لحاظ محتوا و ماهیت، عدالت، اعتدال حقیقی است؛ صراط مستقیم و مسیر صحیح 
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) ظلم و کفران(حقیقی و حرکت در چنین صراطی است؛ صراطی که در آن هیچ گونه انحراف 
بلکه جامعه،  ،بعدي نیست و تک گفتاري موضوعی، تک عدالت تک عالوه بر این،. وجود ندارد

دین عادالنه،  ،آنچه صحیح است ،و بر همین اساس شود می شاملاقتصاد، قانون و دین را نیز 
ولی عدل دینی یا  ،قانون عدل، حقوق عادالنه، و جامعه عادالنه یا امت عدل و نظایر آن است

ص خواهد بود که هر کدام مفاهیمی ناق ،عدل قانونی یا عدل حقوقی یا عدل قضایی و امثال آن
 . بیانگر بعدي کوچک از ابعاد عدل است

 بررسی رابطه عدالت با سیاست -2
 بعد اجتماعی و سیاسی عدل الهی -2-1

مبتنی است و عالوه بر قوا و  لهیعدل انسانی بر عدل وجودي یا عدل ا ،صدر دیدگاهدر 
 داردابعاد گوناگونی  بنابراین، .رداستعدادهاي فطري ادراکی و عاطفی، جنبه فعلی و کنشی نیز دا

توان عدالت اجتماعی را نمود عینی  می ،به عبارت دیگر .عدالت اجتماعی است ،ها که یکی از آن
هاي اجتماعی  و مجسم عدالت کلی و عام در درون جامعه دانست که مصادیق آن در قالب کنش

از یابد و  تجلی می غیرهخدمات و  ها، مقررات، معامالت، تولید، توزیع، و گروهی، قوانین، نظام
پس در اینجا باید چند نکته اساسی . سیاسی عدل دانست -توان آن را بعد اجتماعی  میاین رو، 

 :را مورد توجه قرار داد
عقل و (بر فطرت مبتنی زیرا  است، عدالت اجتماعی یکی از ابعاد عدل وجودي )اول
ممکن  غیر   ماعی بدون درك عدل الهی، پس درك و استنباط عدالت اجت. آدمی است) احساس
 . است

 :سازد عدالت اجتماعی را میموارد زیر )دوم

 در سیاست و تعیین سرنوشت سیاسی جامعه و اعتدال  برابري -1
 برابري در معیشت و سطح زندگانی -2

 در سلوك و معاشرت اجتماعیرعایت اعتدال  -3

 در آموزش و پرورشاعتدال برابري و  -4

 )غیره اعم از قدرت، ثروت، امکانات و(خیرات جامعه  همهوزیع در ت اعتدالبرابري و  -5

 برابري در برابر قانون، حقوق و دادرسی -6

 . استبعد اجتماعی آن  ،ترین بعد عدالت که با سیاست ارتباط تنگاتنگ دارد مهم )سوم
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 هاي بیانگر رابطه عدالت و سیاست گزاره-2-2

 :از است  هاي مورد نظر صدر عبارت ارهبرخی از گز ،رابطه میان عدالت و سیاست درباره
 .ترین مدلول را نسبت به رهبري بشر دارد بزرگ ،عدل الهی: گزاره اول 

 1981صدر، (منتج از آن است  ،توحیدي خویش که این گزارهمکتب شهید صدر بر مبناي 
وان عن عدل الهی به دربارهدر بحث  ،و ارتباط آن با انسان و حرکت اجتماعی او) 54:ه1401/م

اي فاضله و عادله  سوي جامعه یکی از اصول دین بر امتیاز سیاسی آن در رهبري جوامع بشري به
عنوان یکی از اصول دین  آنچه در طرح شدن عدل به در حالی که. کند یا سیاست فاضله تأکید می

. استدر رهبري آدمیان و جوامع بشري عدل الهی نقش سیاسی اهمیت دارد،در نگرش شیعه 
اما از  ،)197: تا م بی صدر،(» صفتی از صفات ذات مقدس باري تعالی است ،عدل«چند  پس هر

به اعتقاد  .است شدهبه اصلی از اصول دین، تبدیل به لحاظ کالمی میان صفات الهی برآمده و 
تواند الگوي رهبري  وثیق آن با سیاست است؛ بدین معنا که میدلیالرتباط این امر به  ،شهید صدر

این گونه  ،علم یا قدرت مانند در حالی که سایر صفات الهی. شودریت جوامع بشري ومدی
 ی دارد، جامعه و حرکت اجتماعی راعصفتی است که بازدهی و نقش اجتما،همانا عدل«: نیست
نیازمند  بیش از هر صفت دیگري شدیداً ،سازد و جامعه بشري و حرکت اجتماعی نیاز می بی

 .)197همان، (» عدل است
ایجاد هماهنگی میان معیار فطري و معیار کنشی براي اجراي  ،رسالت دین«: گزاره دوم

 .»عدالت اجتماعی است
که خود  -دینمهمترین رسالت ) 192-179:تا م بی صدر،(صدر  بینی اساس مکتب و جهانبر
 پس رسالت دین نه تنها شناخت. حقق و تضمین عدالت اجتماعی استت -بر عدل استمبتنی 

ها،  خواسته(و معیارهاي عملی زندگی ) نیازها، امکانات و استعدادهاي او(ابعاد فطري انسان 
تر از آن ایجاد نوعی تعادل میان این دو بعد از ابعاد  بلکه مهم ،است) غیره هاي اجتماعی و انگیزه

به معیارهاي نوع دوم  شایان ذکر است که. زندگانی انسان براي تحقق عدالت در جامعه است
پس عدالت اجتماعی از هماهنگی این دو معیار . مصالح جامعه و مدینه توجه دارد سیاست و

این دو معیار میان گیرد و سعادت بشري نیز حاصل ایجاد هماهنگی  شکل می) فطرت و سیاست(
که مصالح عمومی و اجتماعی او است » حب ذات بشر«براي نمونه  ،متضاد و دو بعد ظاهراً

ان الدین یوحد بین المقیاس الفطري «: است و فطرت در این نگاه دین استسیپیونددهنده 
، )المدنی(للعمل و الحیاه و هر حب الذات و المقیاس الذي ینبغی ان یقام للعمل و الحیاه 
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 .)72: 1356و صدر،  90همان،(»الیضمن السعاده و الرفاه و العداله
قابل  1کی نیست که با روش علمیپدیده طبیعی یا فیزی) اجتماعی(عدالت : گزاره سوم
 .»بررسی باشد

دینی و توحیدي خویش که این گزاره منتج از آن است، در  بینی  صدر با توجه به جهان
بیان کرده  هاي لیبرالیستی و سوسیالیستی عدالت و مقایسه آن با نظریه بارهبررسی نظریه اسالم در

زیرا  ،وش رایج علوم طبیعی استفاده کردتوان از ر که براي بررسی عدالت و تحقق آن نمی است
 :گیري، سنجش و مشاهده نیست از امور محسوس و فیزیکی قابل اندازه» حق«و » عدالت«

اي طبیعی نیست که بتوان آن را  ه پدید ،زیرا عدالت همچون حرارت و نقطه جوشش آب«
 »ممکن باشد هاي محسوس نیست که ادراك آن با حس و مشاهده عدالت از پدیده ...حس نمود

 .)175-174تا م،  بی صدر،(
عدالت و  ، درحالیکهموضوع علوم طبیعی است ،هاي طبیعی از دید صدر پدیده ،درواقع

 .)164-163تا ق،  بی صدر،(موضوع فلسفه، فلسفه سیاسی و سیاست است  ،مقتضیات آن
 :اساسی داردصدر چند ویژگی  دیدگاهعدالت اجتماعی در  ،درنتیجه

 محسوببدین معنا که مبتنی بر واقعیت وجود است و بخشی از آن : نگري تواقعی -1
 ؛شود می

 .گرایی است گرایی یا معنویت و ارزش اخالق -2

 .موضوع سیاست و فلسفه سیاسی است نه علوم طبیعی -3

اي  رابطه ،رابطه سطح عدالت در جامعه و شکوفایی در روابط انسان و طبیعت«: گزاره چهارم
 .»مستقیم است

این گزاره که حاصل نگرش توحیدي صدر به انسان و حرکت اوست، صدر به عدالت به در 
با  ییعنی صفتی از صفات جامعه که ارتباط مستقیم ،عمومی توجه دارد مثابه خصلتی سیاسی و

در  ،اي به نسبت ظلم و ستم موجود در آن هر جامعه گاه وي،از دید. توسعه آن دارد رشد و
دچار شکست و ضعف  ی،ابعاد زندگ همهطور کلی و توسعه در  یط بهروابطش با طبیعت یا مح

ترین مانع شکوفایی استعدادها و قدرت ابداع و ابتکار  بزرگ ،گردد؛ زیرا بیدادگري و کفران می
ها را به دو نوع  ها و جوامع، آن در نگرش خود به مدینه اساس، ويبر همین . افراد جامعه است

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
 .استو مشاهده و آزمون  بر استقراء یمبتنیاست که عیو طب یدر علوم تجرب جیمنظور روش را 1
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: کند کند و با بررسی این دو نوع جامعه مطرح می تقسیم می» دلجامعه ع«و » جامعه فرعونی«
اي است که در اثر ستم تجزیه و پراکنده شده  جامعه فرعونی یا مدینه منحرف، چون جامعه«

آسمان قطراتش  ،از این رو. رود است، استعدادهایش ضایع شده و نیروها و امکانتش به هدر می
تا  بی صدر،( »دارد و زمین برکاتش را از آنان دریغ می کند اي حبس می را در دل چنین جامعه

در مدینه عادله عکس این موضوع صادق است، زیرا در آن اتحاد و وحدت،  ،در مقابل .)238:م
 .دارندها در آن ارزش و منزلت واال و حقوق برابر  حاکم است و همه انسان ییأر فکري و هم هم

پیوندند و خیرات از همه سو  ها و امکانات به هم می و فرصتشود  استعدادها شکوفا می ،بنابراین
و اما مجتمع «مگر در پرتو عدالت اجتماعی  ،آید نمی دیدپ تیآورد و چنین وضعی به آن رو می

، هو مجتمع تتوحد به کل الباقیات و تساوي فیه کل الفرض و العدل فعو علی العکس تماماً
 ).همان( »....االمکانات

صدر، (» هاي نظام اقتصادي اسالم است عدالت اجتماعی یکی از بنیان«: گزاره پنجم
 ) 307-303:م1979/ه1399

 توحیدي مورد باور بینی در اندیشه شهید صدر، نظام اقتصادي اسالم که جزئی از کل جهان
رکن  ازبه مثابه نظامی که براي اداره اقتصاد جامعه وضع شده است،  ،)308، همان(صدر است 
بدون  ،زیرا ایجاد عدالت در اقتصاد.استبرخوردار ) السیاسه العلیا(سیاست برتر  مدیریتی یا

از طریق سیاست و نظام  ،نیست، پس ایجاد عدالت اجتماعی در حوزه اقتصادپذیر  سیاست تحقق
این اصل بیانگر نقش سیاست در تحقق عدالت در تولید، توزیع کاالها و . شود انجام میسیاسی 

هاي لیبرالیستی  در مکتب اسالم، برخالف نظام به اعتقاد وي،. مصرف است) هبه ویژ(خدمات و 
براي وضع و اجراي  اي و سوسیالیستی، عدالت اجتماعی داراي جایگاه اولیه است و به مثابه پایه

شود و  قوانین اقتصادي بر اساس عدالت وضع می همهقوانین در نظر گرفته شده است؛ بنابراین 
ترین ضامن اجراي  خود بزرگ ،شوند و سیاست اساس عدالت انتخاب میها بر  مجریان آن

 . هاست آن

 نقش سیاست در تحقق عدالت اجتماعی -2-3
عدالت اجتماعی نیز صراط مستقیم در درون جامعه است، صراطی که  ،با توجه به دیدگاه صدر

 وپس راستی . ستا» ظلم و کفران«یعنی فقدان » فقدان انحراف«و » اعتدال« ،ویژگی اساسی آن
بر جمع  ،اي که تناسب و اعتدال واقعی  به گونه ،دوري از انحراف درمسیر حق و استقامت بر آن
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برابري و مساوات «عدالت اجتماعی  ،فرما گردد، عدالت اجتماعی است؛ به عبارت دیگر حکم
ساوات منظور از برابري و م. است» متعادل و منطقی در درون جامعه و مبتنی بر عدل وجودي

، هاي افراد است ها، استعدادها و ویژگی متعادل، برابري بر مبناي مقتضیات، امکانات و توانایی
هایی به  و در شرایط خاص، تفاوت ثانوینبا هم برابرند، اما در فرض  ،در فرض اولیهزیرا افراد 

ها را  آن بارهدهاي خاص دارند که ضرورت رعایت تفاوت درالحاظ دارایی، توانایی و استعد
پس عدالت اجتماعی نه برابري مطلق نه نابرابري، بلکه برابري متعادل و متوازن . کند مطرح می

در نرخ  الًالزمه عدل و انصاف، مساوات در همه موارد نیست؛ مث« :اند که گفته طوري ، بهاست
 .)2504، 4، ج1378لنگرودي، (» ...ولی مصداق عدل است... مفهوم برابري نیست ،عادله
ها  ها، امکانات، توانایی یعنی مساوات بر اساس استحقاق ،ز چنین مساواتیا ،ر همین اساسب

 دربارهآنگاه که  ،عنوان مساوات اعتدالی یا متوازن یاد کردیم و در نگاه صدر و مقتضیات به
اما اینکه  .، منظور همین است نه برابري مطلقشود می بحثبرابري در امور اجتماعی و سیاسی 

 ، درواقع، فقطاجتماعی را مساوات حقیقی یا متوازن در سلوك سیاسی واجتماعی بدانیم عدالت
کند قانونی بر اساس عدالت وضع شود  حالیکه تحقق آن ایجاب میدر. ایم به تعریف آن پرداخته

را و آن مایه و پایه عدالت اجتماعی و تحقق آن واقع شود و این ربط عمیق عدالت با سیاست 
کننده سیاست در  هاي تعیین بر همین اساس در اینجا نقش .دهد ایی نیز نشان میاجر حوزهدر 

 .دهیم میرا مورد توجه قرار تحقق عدالت اجتماعی 
هاي سیاست در  ترین کارکردها و نقش یکی از مهم: وضع قانون در حوزه منطقه فراغ -1 

راي این قوانین بر اساس اج و نیزگذاري براساس عدل  قانون ،تحقق و اجراي عدالت در جامعه
یعنی جایی که نص آن  ،تدوین قانون در حوزه منطقه فراغ قانونی .است عدالت و رعایت حقوق

چنین  .)722-721:م1979/ ه 1399صدر، ( داردخأل قانونی بنابراین، ا خالی گذاشته است و ر
 )یا قانون موضوعه قانون(یا عقل انسانی ) شریعت یا شرع(قانونی خواه برگرفته از دین آسمانی 

متوجه تحقق عدالت  ،گیري آن جهت دوم اینکه،. بر عدالت کلی مبتنی باشدباید  اوالً باشد،
ها تدوین  باید بر اساس مقتضیات، امکانات و ساختار وجودي انسان سوم اینکه،. اجتماعی باشد

ی در جامعه بشري عدالت اجتماع قتواند ابزاري براي تحق قانون می ،با چنین شرایطی. شده باشد
روش و ابزار تحقق عدالت اجتماعی  ،گوییم قانون عادالنه و شایسته می به همین دلیل. باشد
آید که اگر روحیه  اي مطمئن و متعادل به وجود می امکان ایجاد جامعه ،با چنین مقیاسی«: است
رت نه بر محور تحصیل رضاي خداوند صو ،طلبی و مسابقه هم در آن حکومت کرد رقابت
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 .)105تا الف، بی صدر،(»....گیرد و نه بر اساس مصالح خصوص و منافع مادي می
و این کار  الزم است که اجرا شود ،قانون عالوه بر وضع: اجراي قانون بر مبناي عدالت - 2 

در نظام سیاسی جامعه  ،پس اجراي قانون. بر عهده سیاست است ،و هر نهاد دیگر فرد قبل از هر
تک تک افراد جامعه نیز در برابر قانون و براي اجراي  بنابراین،. اهمیت بسیاري دارد ،و اداره آن

و  اجرا در خصوصپس . ددارنبا هم برابر هستند؛ زیرا همه نسبت به آن حقی مساوي  ،آن
متساوون فی هذا  و افرادها جمیعاً... االمه« : د نداردبین افراد جامعه تبعیضی وجو ،قانون تضمین
 .)14همان، (»....مام القانونالحق ا
از  ،سومین نقش بنیادي سیاست در تحقق عدالت: نظارت بر اجراي قانون و داوري -3

 طریق نظارت بر اجراي قوانین عادالنه و داوري در خصوص چگونگی اجرا و قضاوت عادالنه و
تی و داوري سیاست در اینجا دو نقش نظار ،در واقع. استها  طرفانه در خصوص اجراي آن بی

نظارت بر  ،در واقع. دارد و حاصل آن نیز تحقق عدالت نظارتی و کنترلی و عدالت قضایی است
 .بسیاري دارداهمیت  ،وضع و اجراي آن ماننداجراي قانون نیز 

و اصل توازن مذکور صدر اصل : تحقق اصل تکافل عمومی یا اصل همیاري عمومی -4
والصوره االسالمیه «: دانسته استاجتماعی در جامعه  اجتماعی را دو بنیان مهم تحقق عدالت

للعداله االجتماعیه تحتوي علی جانبین عامین لکل منهما خطوط و تفصیالً خطوط احدهما مبدأ 
 ).222-221: 1360 و303: .م1399/1979صدر، (»تکافل العام و االخر مبدأ التوازن االجتماعی

معنی اصلی  ،در واقع. ضامن یکدیگر شدن استمصدر عربی است و به معناي کفیل و  »تکافل«
. از منافع خاص فردي و رو آوردن به مصالح عمومی و همگانی و توجه به آن است شتنآن گذ

فکري، همیاري و تضامن اجتماعی  عدالت اجتماعی از خود بیرون رفتن و هم ،بر این اساس
محض خود، به مصالح جمع و ها به جاي اندیشیدن به منافع شخصی  است، بدین معنا که انسان

پیمان « کرده استترین مصداق تاریخی که شهید صدر براي این اصل ذکر  مهم. ندیشنداعموم بی
النبی است که پیامبر اسالم میان مهاجران و انصار  هدر مدین )ص(اخوت و برابري رسول اهللا

 ).222: 1360 و304: .م1399/1979صدر، (» برقرار کرد
عدالت  به منظور نیل به اجراي تکافل عمومی برايخوت اولین گام عقد ا ،در این نگرش

عملی  ،سیاسی با همکاري مردم گردد و این امر توسط سیاست و نظام میمحسوب اجتماعی 
بلکه یکی از ابعاد  .امري نیست که صرفاٌ بر عهده سیاست باشد ،تکافل عمومیبنابراین، . شود می

 .استفه خدا در زمین نیز عنوان خلی مسئولیت سیاسی انسان به
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بخش مهمی از اصل تکافل  ،صدر گاهتحقق اصل تأمین عمومی و ضمان اجتماعی از دید -5
ایجاد  ،یا تأمین عمومی است؛ اما ضمان اجتماعی یا تأمین عمومی» ضمان اجتماعی«عمومی 

، تحصیل و ها، ایجاد مسکن، تغذیه، بهداشت عام در جامعه از طریق انواع بیمه نوعی تأمین 
افرادي معیشت در معناي کامل کلمه براي  ،طور کلی آموزش و پرورش، کار و مشاغل الزم و به

بر عهده دولت و نظام  به اعتقاد صدر، این وظیفه. دست یابند به آنهاتوانند خود  که نمی است
فرض االسالم علی الدوله ضمان «: استآن واجب و فرض  بریعنی سیاست جامعه و  ،سیاسی

این تأمین عمومی که بر  .)122: هـ1403صدر، (» معیشه افراد المجتمع االسالمی ضماناً کامالً
 .صورت کامل است همانا تضمین معیشت افرادجامعه به ،دولت واجب است

منظور این است که خیرات عمومی جامعه یعنی قدرت، : اجراي اصل توازن اجتماعی -6
 همهباشد که  نحويها در جامعه به  توزیع و مصرف آنهاي تولید و  ثروت، امکانات و زمینه
مزایا و امکانات و خیرات موجود سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، همه  افراد جامعه بتوانند از
در سطوح زیستی و  متناسب با مقتضیات روز برخوردار باشند وغیره، فرهنگی، بهداشتی و 

اقتصاد، توازن اجتماعی را برابري در اره دربدر بحث  البته وي. برابر و یکسان شوند ،معیشتی
ان توازن الالجتماعی بین االفراد المجتمع فی مستوي «: کرده استسطوح معیشت تعریف 

در حوزه زیست  ).501: 1360 و708: .م1399/1979، صدر(» المعیشه ال فی مستوي الدخل
. ت نه برابري در درآمدتوازن اجتماعی بین افراد انسانی، برابري در سطوح معیشت اس ،اقتصادي

 ،ها زیرا توانایی ،شدنی نیست برابري مطلق ،سیاسی و اجتماعی، پس در حوزه اقتصادي
توان در حوزه معیشت و مشارکت عمومی در  می بنابراین،. ها متفاوت است ها و کارایی شایستگی
ها،  وت آنبرابري را برقرار کرد، یعنی با فرض وجود تعدد درآمدها و مناصب و تفا ،سیاست

معناي توازن  ،توان سطح زندگی افراد و مشارکت آنان در سیاست را یکسان کرد و این می
ها و  ها، ثروت مناصب سیاسی، قدرت به طوري که. اجتماعی در حوزه اقتصاد و سیاست است

صورت  اي در دسترس همگان قرار گیرد که هر فردي بتواند با دیگران به  گونه به ،امکانات جامعه
اي موجود و متداول باشد که هر فردي بتواند در   گونه ثروت در میان مردم به«: برابر زندگی کند

 ،سطح برابري از معیشت ،افرادهمه یعنی براي  ،هر مرتبه عمومی و برابر با دیگران زندگی کند
 ).501: 1360 و708: .م1399/1979و 124: 1403صدر، (» ایجاد گردد

هاي زندگی مدنی انسان، واجب و  حوزه همهتوازن اجتماعی در چنین امري یعنی ایجاد  
چرا  .)62تا الف،  بی صدر،(»و من مثله ذلک الوجوب ایجاد التوازن االجتماعی«: ضروري است
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ز اشود؛ زیرا  می محسوب -ویژه براي سیاست وحکومت اسالمی به -این امر مسئولیتی واجب
 . ه بقاء و استمرار حیات اجتماعی استالزم ،ابل تحقیق و از سوي دیگریک سو ق

 الزامات سیاسی عدالت -2-3
صدر عبارت  گاهترین الزامات سیاسی عدالت از دید برخی از مهم مطالب مذکور،با توجه به 

 :است
عدالت و نیز بعد  ،در اندیشه صدر: ابتناي قانون و نظام سیاسی جامعه بر عدالت -1

نیز  ها و گردد که تصویب قوانین واجراي آن می سوبمحاجتماعی آن به مثابه اصلی اساسی 
 . گردد بدان باز می ،ها آندرباره قضاوت  داوري و

صدر، انسان در درون جامعه  به اعتقاد: تربیت نفوس انسانی در مسیر مصالح عمومی -2
 خط مستقیم ،پس عدالت. تواند به کمال برسد و به انسان عادل یا انسان مستقیم تبدیل گردد می

هاي دیگر و همراه با  و راه راستی است که انسان با حرکت در آن در درون جامعه و بین انسان
 .)62تا الف،  بی صدر،(تواند انسان معتدل و عادلی گردد ها می آن

یکی دیگر از الزامات سیاسی عدالت : برقراري حکومت و نظام سیاسی صالح و شایسته -3
 زیرا. یاسی و حکومتی صالح و مردمی در جامعه استاجتماعی، وجود سازمان و نظام س

دار تحقق عدالت  عهده ،باالترین نهادي است که قبل از هر نهاد دیگري ،حکومت و نظام سیاسی
هاي اجتماعی است  اهللا در مسئولیت هدر جامعه است و این همان وظیفه و مسئولیت انسان خلیف

مشروعیت، حقانیت، مطلوبیت و ارزشمندي  ،سبر همین اسا). 29و بی تا ر،  26: 1987 صدر،(
سوي عدالت  گیري آن به حکومتی جامعه بر اساس انطباق آن با موازین عدل کلی و هدف نظام

 .)143تا الف، بی صدر،( شود اجتماعی تعیین می
گیري شدید و قاطعانه در برابر هرگونه  موضع: مبارزه با ظلم و جور و دشمنان عدالت -4

سیاسی عدل است که بیش تحقق از دیگر لوازم  ،دشمنان عدالت و تعدي و مقابله باظلم و ستم 
 .)18-17همان، (سیاست و نظام سیاسی عادالنه است عهده بر ،از پیش

تحقق عدالت در بعد اقتصادي و سیاسی یا : ها و خیرات عمومی توزیع عادالنه ثروت -5
یکی از  ،هاي جامعه مناصب و ارزشها، امکانات،  عدالت در توزیع ثروت، قدرت، فرصت

 ماننددر آثار متعددي  وي. ترین الزامات سیاسی عدالت و بنیان جامعه صالح و شایسته است مهم
به بررسی این » النبک االربوبی فی االسالم«، »المدرسه االسالمیه«، »االسالم یقود الحیاه«اقتصادنا، 
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افراد  همهسازي  نیاز بی اغنا و.... دف نهاییه ،به اعتقاد وي،طور کلی به.پرداخته است موضوع
 ).514: 1360 و709: .م1399/1979 ،صدر(جامعه اسالمی است 

 هاي تحقق عدالت سیاست و راه -2-4
برخی از  صرفاًدر اینجا . اي دارد  مباحث گسترده ،هاي تحقق عدالت در جامعه راه ربارهصدر د

 ،ویژه برعهده سیاست و نظام سیاسی جامعه است به که ،هاي تحقق عدالت اجتماعی ترین راه مهم
 :شود بیان می

ویژه قدرت،  ابعاد به همهدر انسان: تحقق مسئولیت و جانشینی انسان از ناحیه خداوند -1
اداره جامعه و سرنوشت عمومی ازطریق سیاست یا استخالف سیاسی و نیز در ثروت و امکانات 

ان اهللا سبحانه و تعالی هو مصدر «مانند اس اصولی اسبر) اقتصاد یا استخالف اقتصادي( عمومی
للسیاده النسان آخر او لطبقه او «و ) همان(» االنسان حر«و ) 9: تا، الف بی صدر،(» السطات جمیعاً

کرامه و حقه فی الحریه و المساواه و المسامحه فی بناء «و ) همان( »الي مجموعه بشریه علیه
ان االستخالف من اهللا تعالی «و ) 26همان، (» اهللا و المال مال اهللا والعباد عباد«) همان(» المجتمع

 .غیره جانشین و خلیفه  خدا در زمین  استو ) 31همان، (» ...استخالف للجماعه 

براي تحقق عدالت  ،قانون و شریعت: وضع و اجراي قانون و شریعت صالح و شایسته -2
زیرا عدالت  میسر نیست،اجتماعی بدون قانون، تحقق عدالت . استمورد نیاز اجتماعی 

 ،برخی متفکران در بیان عدالت اجتماعیاز این رو، تماعی، عدالت در شئون انسانی است و جا
رفتار مطابق قانون است، براي درك و برقرار  ،چون عدالت«: اند رفتار مطابق قانون دانسته«آن را 

ها، مجبوریم قوانین طبیعی و روانی  کردن عدالت درباره یک فرد یا در قلمرو اجتماعی از انسان
جعفري، (» هاست، بپذیریم و محیطی آن فرد و اجتماع را که نمایشگر واقعیاتی معین در آن

1358 :264(. 
انسان  به دستجز  ،که تحقق عدالت در جامعه ییآنجا از: ها تهذیب و تربیت انسان -3 

اي که اسیر قدرت و   گونه به ،ان، پرورش و تهذیب نفوس آدمیشود نمی انجامعادل و معتدل 
 گاهاز دید. هاي تحقق عدالت اجتماعی است یکی دیگر از روش ،ثروت و مقام و منصب نشوند

ها  بلکه آن ،آورد نمیپدید ثروت یا قدرت برخالف تصور بسیاري از متفکران غربی، فساد  ،صدر
اد قدرت و ثروت را در پی فس ،شود و طغیان انسان دچار فساد می ،اراده  در دست انسان صاحب

پس اگر انسان در مسیر مستقیم حق  .)6: علق(»...االنسان لیطغی«: دارد نه طغیان ثروت و قدرت
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تشکیل داد؛ قدرت و » رضوان اهللا«مقیاس و معیار زندگی او را به تعبیر صدر، حرکت کرد و 
 .)39: تا، ر بی و46: .م1987صدر، (آورد نمیپدید ثروت در دست او فساد 

در سه  کند، حرکت میسوي کمال و عدالت  که به ،ی انسانگدیدگاه صدر، تحول در زنداز 
 .آید میپدید  جنبه

 کند؛  گیري فرد را مشخص می تحول فکري، عقیدتی و نگرشی که نوع جهت) الف
و احساس او را با ادراکش  کند ها را تابع عقل می تحول در عواطف و احساسات که آن )ب
 .ها و تشبه به اخالق اهللا ها، خلق و خوي تحول در کنش )دهد؛ ج وند مییپ

 ،براساس تصور شهید صدر: ایجاد و استمرار نظام سیاسی و حکومت مشروع و صالح -4
روش و ابزار تحقق عدالت اجتماعی است و باالترین هدف هر نظام  ،سازمان سیاسی سیاست و
به همین . ار تحقق عدالت در جامعه استد عهده ،پس سیاست نهادي. جز این نیست ،سیاسی
 »للشریعه االسالمیه هو رعایه شوون االمه طبقاً«: بیان کرده استصدر در تعریف حکومت  دلیل،

امت نیز تحقق عدالت اجتماعی است که همان  ئونترین شأن از ش مهم).6 صدر، االسس، رقم(
 :دانستند ین هدف خود میوجهه اجتماعی عدل الهی است که پیامبران نیز آن را واالتر

هاي اجتماعی در خالفت عمومی انسان بر آن استوار است، همان  عدالتی که مسئولیت«
وجهه اجتماعی عدل است که پیامبران منادیش بودند و رسالت آسمانی بر آن تأکید داشته 

 )48: 1358و  20: 1399صدر، (» ...است
احیه حکومت و نظام سیاسی جامعه با تحقق این اصل از ن: اجراي اصل تکافل عمومی -5 

ت نشود، فاي که نیازمند در جامعه یا  گونه به ،»ایجاد غناي عمومی«و » کفالت همگانی«هدف 
 .شود میانجام 

توان در وجوب زکات،  هاي عینی آن را می که نمونه: اصل مسئولیت متقابل عمومی -6
 .دید یرهغ توزیع عادالنه آنها و، ها وجوب خمس، پرداخت مالیات

 سازي سطح زندگی افراد جامعه از طریق براساس یکسان: اجراي اصل توازن اجتماعی -7
ها به طبقات  آن دادن هاي عمومی جامعه و اختصاص ها، ثروت وجوه شرعی، مالیات دریافت
اي که   جانبه هاي اصولی و همه د با یارانهنتر بتوان اي که طبقات ضعیف  گونه به ،تر جامعه ضعیف

 .مند شوند ملزومات زندگی بهره همهدر طبقات باالتر قرار گیرند و از  ،کنند ریافت مید

: جنبهاز ناحیه حکومت اسالمی در دو : اجراي اصل تأمین عمومی و ضمان اجتماعی -8
/ ه 1399صدر، (شود  میانجام بعد عمومی یا همگانی که براي همگان و با شرایط یکسان ) الف
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مرحله خاص یا مرحله مربوط به ضعفاي جامعه براي افرادي که ) ب .)699-698: .م 1979
من طریق تهیه المال الکافی لسد «: توانایی تأمین زندگی خود را در چارچوب بعد عمومی ندارند

 ).716 -700همان، (»...حاجات آلفرد و توفیر حد خاص من المعیشه له
دگی اجتماعی از طریق پر کردن دخالت دولت در زن نظارت بر تحقق عدالت اجتماعی و -9
 .ها و اجراي آن) 728-721همان، (» ...هاي قانونی موجود منطقه الفراغ فی التشریعخأل

 هاي عمومی براساس عدالت؛  ایجاد، اداره و توزیع صحیح خیرات و ثروت -10
اري، گذ ها، نقش کار، نفی ربا، ایجاد بانک بدون بهره، قیمت بر استعدادها، لیاقت اتکاء -11

 ؛)733-730همان، .: ك.ر(منع احتکار و انباشت فردي 

 .هاي برابر براي مشارکت عمومی شهروندان در اداره امورجامعه ایجاد فرصت -15

 گیري نتیجه
. شهید صدر بوده است دیدگاهبررسی و تبیین رابطه عدالت با سیاست از  پژوهش حاضر، هدف

عنوان بنیان اساسی  به» توحید«ر مبتنی بر اصل شماي کلی اندیشه شهید صد ،منطق عمل اساسبر
 بنابراین،. جلوه وجود مطلق است نیز مهمترینهستی است؛ اما در کل، عدالت محور توحید و 

و فطرت نوع انسان نیز به عدالت و داد است وجود براساس عدالت بنیان یافته  ويدر نگاه 
عدل  ،عاطفینیز و ) عقل فطري(عقلی به لحاظ اداراکی و  گرایش دارد و در ساختار وجود او

 ،و راه مستقیممتنفر است  ،و از ظلم و جورگرایش دارد عدل  به بنابراین،. سرشته شده است
نیل او جز راه عدالت نیست و کمال انسان و  ،یعنی حرکت در مسیر هماهنگ با فطرت و هستی

چنین  ،م طریقت مستقیموعدالت به مفهواست در سایه چنین سلوکی بوده  ،سعادت راستین به
 .دارد معنایی را
سیاست و نظام  بنابراین،. کننده است این منطق، رابطه عدالت با سیاست تعیین اساسبر

فاقد معنا وحقیقت است و هم مجري  ،گردد و بدون آن سیاسی هم براساس عدالت بنا می
ه که عامل پس عدالت در میدان جامع. بخش عدالت در جامعه ونفوس انسانی است وتحقق

 ،، جز با سیاست عادالنهاستسعادت آدمی است و هدف اصلی از جانشینی انسان در زمین نیز 
پس مسئولیت و نظام سیاسی از سویی . یعنی سیاست منطبق برعدل، تحقق نخواهد یافت

اي که فطرت بشر بر   آن است؛ یعنی همان وظیفه کردناجرا  ،پاسداشت عدالت و از سوي دیگر
مغایر و منافی این مسئولیت عظیم  ،و سه عامل ظلم، کفران و نابخردياست اده دوش او نه
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تحقق عدالت در جامعه با نفی این سه عامل و تحقق الزامات عدالت اجتماعی و . اجتماعی است
بر عهده  را نقش اساسینظام سیاسی جامعه در این حوزه که  شود میانجام هاي آن  پیمودن راه

 . دارد

 منابع
 )باترجمه آزاد آیات(کریم   قرآن 
 .آگاه: هاي سیاسی، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران ، فهم نظریه)1370(اسپریگنز، توماس  

 .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی :، جمهور، ترجمه فؤاد روحانی، تهران)1368(افالطون  
: ینی، قمالبالغه، تألیف سید رضی، حققه و ضبط نصه سید جعفر حس ، نهج)1419) (ع(امام علی  

 . دارالثقلین
 .دفتر نشر فرهنگ اسالمی: بینی اسالمی، تهران ، جهان)1361(باهنر، محمد جواد  
 .فرزان: ، تعریفات، ترجمه سید عرب و سیما نوربخش، تهران)1377(جرحانی، میر سید شریف  

 .دفتر نشر فرهنگ اسالمی: البالغه، تهران ، ترجمه و شرح نهج)1358(د تقی مجعفري، مح 

دفتر : ، اندیشه سیاسی شهید رابع امام سید محمد باقرصدر، تهران)1377(مشیدي، محمد حسین ج 
 .المللی مطالعات سیاسی و بین

: ، نظریه عدالت از دیدگاه ابونصر فارابی، امام خمینی و شهید صدر، تهران)1380( _______ 
 .پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی

، حق و باطل از دیدگاه قران، تهیه و تنظیم بنیاد نشر آثار و )1378( حسینی بهشتی، سید محد حسین 
 .بقعه: هاي شهید آیت االه بهشتی، تهران اندیشه

سسه تنظیم و نشر آثار امام ؤم: ، شرح چهل حدیث، تهران)1376(، سید روح اهللا )امام(خمینی  
 . 16 خمینی، چاپ

 .، کتابخانه مجلس5180خطی شماره  الدین محمد، رساله عدالت نامه، نسخه دوانی، جالل 
سازمان پژوهشگاه فرهنگ و : ، عدالت سیاسی، تهران)1393) (به کوشش(سیدباقري، سیدکاظم  

 .اندیشه اسالمی
 ).ع(دانشگاه امام صادق : ، عدالت و سیاست، تهران)1387) (به اهتمام(شریعت، فرشاد  
 .قل سرخع: سینا، قم ، فلسفه سیاسی ابن)1384(شکوري، ابوالفضل  
 .وزاره االرشاد اسالمی، الف: ، االسالم یقود الحیاه، طهران)بی تا(صدر، سید محمد باقر  
 .دارالتعارف للمطبوعات، الطبع الحادیه اللعشر :، اقتصادنا، بیروت.)م 1979/ ه 1399(  _______ 

 .میبنیاد علوم اسال: اقتصاد ما، ترجمه محمد مهدي فوالدوند، تهران ،)1360( ________ 
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 .دفتر نشر میثم، ق: ، اقتصاد برتر، ترجمه علی اکبر سیبویه، تهران)بی تا( _______ 

بنیاد : ن، ترجمه محمد مهدي، تهرانآمسئول و تاریخ ساز از دیدگاه قر ، انسان)بی تا( _______ 
 .ن، نآقر

 .ثهدار الزهراء، الطبعه الثال :، بحوث االسالمیه و مواضع اخري، بیروت)1403(  _______ 

انتشارات : جمال موسوي، قم: هاي تاریخ در قران، ترجمه سنت موضوعی ، تفسیر)بی تا( ______ 
 .اسالمی وابسته به جامعه مدرسین قم، ت

 .جهاد البناء: ، خالفه االنسان و شهاده االنبیاء، طهران)1399( ________ 
 .نشر التوحید الطبعه الثالثه: ، رسالتنا، تهران.)م1987( _______ 
 .انتشارات روزبه، ر: محمد تقی رهبر، تهران: ، رسالت ما، ترجمه)بی تا( _______ 
 .جهاد البناء:، صوره عن االقتصاد المجتمع االسالمی، طهران)1399( _______ 

دارالتعارف للمطبوعات، : ، الفتاوي الواضحه، الجزء االول، بیروت)ه1401/م  1981( _______ 
 .الطبعه السابعه

مرکز الغدیر للدراسات : التاریخ، تحقیق عبدالجبار شراره، بیروت فدك فی ،)تا بی( _______ 
 .االسالمیه، ف

 .روزبه :، فدك در تاریخ، ترجمه محمود عابدي، تهران)1360( _______ 

 . مجمع الشهید الصدر العلمی و الثافی، الطبعه الثانیه: ، فلسفتنا، قم)هـ1408( _______ 
د الحادي عشر، لوعه الکامله المولفات سید محد باقر صدر، المج، المجم)ه 1410( _______ 

 . دار الکتب للمطبوعات :بیروت....) یحتوي علی فدك، اهل البیت(

دارالکتاب االیرانی للطباعه و النشر و : ، المدرسه االسالمیه، تهران)ه 1401/ م 1981( _______ 
 . التوزیع

 .سسه مطبوعاتی عطاییؤم :می خلخانی، تهران، مدرسه اسالمی، ترجمه کاظ)1362( _______ 

 .دار المتعارف للمطبوعات: ، المدرسه القرانیه، بیروت)بی تا( _______ 

 .حکمت: اي بر بیبنش اجتماعی اسالم، ترجمه کریم جعفري، تهران  ، مقدمه)1356( ______ 

 .ءبناال دجها: ، منابع القدره فی الدوله االسالمیه، طهران)هـ1399( _______ 

 . ، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات)شرح و تعلیق(، منهاج الصالحین، .)م 1410/1990( _______ 

: ، نهادهاي اقتصادي اسالم، ترجمه غالمرضا بیات و فخر الدین شوشتري، تهران)بی تا( _______ 
 .بدر، ن

 .روزبه، هـ: ، همراه با تحول اجتهاد، ترجمه اکبر نبوت، تهران)1359( _______ 

 ، محمدباقرالصدر السیره والمسیره فی حقائق ووثائق، بیروت، مؤسسه.)م2007(عاملی، ابوزید ال 
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 .ج5 دارالمعارف للمطبوعات،
پژوهشکده مطالعات : ، نظام سیاسی عدالت در اسالم، تهران)1388(علیخانی، علی اکبر و همکاران  

 .فرهنگی و اجتماعی
در نظام سیاسی  دم در اندیشه سیاسی اسالم، عدالت، حکومت و مر)1388(عیوضی، محمدرحیم  

 .پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی: عدالت در اسالم، تهران
 ).ع(دانشگاه امام صادق : ، عدالت در جهان متحول، ترجمه رستم فالح، تهران)1390(فابر، سسیل  
 .ج5ج دانش، ، مبسوط، در ترمینولوژي حقوق، تهران، کتابخانه گن)1378(لنگرودي، محمد جعفر  

 .صدرا :تهران، پیرامون انقالب اسالمی، )1358(مطهري، مرتضی  

 .صدرا :تهران، بیست گفتار، )1368( ________ 
 .صدرا :، بررسی مبانی اقتصادي اسالم، تهران)1379( _______ 

 .انتشارات اسالمی: ، عدل اللهی، تهران)1398( _______ 
انتشارات  : عنوي، به تصحیح رینولد نیکلسون، تهران، مثنوي م)1390(مولوي، جالل الدین محمد  

 .هرمس، چاپ پنجم
 .سمت: اخالق پروتستان و روح سرمایه داري، ترجمه عبدالمعبود انصاري، تهران ،)1371(وبر، ماکس 
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