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 مقدمه
نه عدالت و هميشگي بـوده اسـت براي آدمي و آرماني . تنها نيازي مهم، بلكه خصلتي فطري

و تـرين دغدغـه درنتيجه اين امر همواره يكي از مهم و ازجملـه مفـاهيم بنيـادين هـاي بشـر
و انديشمندان به و فلسفه سياسي بـوده اسـت محوري همه فيلسوفان . ويژه در عرصه سياست

و استقرار عدل، خواست دائمي انسان در تمام فرهنگ و دوره تحقق عدالت هـاي تـاريخي هـا
و در حكم يكي از مطلوبيت و هست از ايـن رو، عـدالت. آيـد شـمار مـي هاي زندگي بـه بوده

بر به و و مثابه اصلي اساسي در زندگي آدمي نيازمند توجه نظري رسي پژوهشي مستمر اسـت
مي اگر با ارسطو هم بايـد حيـرت خـود را در قالـب عقيده باشيم كه منشأ فلسفه حيرت است،

و به جستجوي چيستي عدالت همت گماريم (پرسش بيان داريم )5: تاجيك، مفهوم عدالت.
و همـين امـر موجـب شـده اسـت كـه از ديربـاز هميشـگي عدالت پرسـش بشـر بـوده

م برداشت به تفاوتي از آن در ميان مردمان سرزمينهاي و هركسـي هاي گوناگون وجـود آيـد
آن به مي. را يار شود زعم خويش به اين امر نوعي بـه نسـبيت فرهنگـي در بـاب تعريـف تواند

و مشترك از عدالت، ترديد ايجاد كند و حتي در يافتن تعريفي يگانه (عدالت منجر شود هوفه،.
و برداشت همين دليل نيز در دوران جديد، فلسفه سياسي بـربه)9: اي فلسفيه درباره عدالت

و رفـاه اجتمـاعي تمركـ  (يابـدز مـي موضوعاتي همچـون آزادي، دموكراسـي ميلـر، عـدالت.
و نيمه اول سدة بيستم، مباحث مربوط به قدرت، اقتدار سياسـي،)1:اجتماعي در سده نوزدهم

د و مانند اينها مباحث غالب ميمشروعيت حكومت دادند، اما پـسر فلسفه سياسي را تشكيل
را«نوشتة» اي دربارة عدالت نظريه«از انتشار كتاب  ــ فيلسـوف سياسـي معاصـر» لـزوجان

ـ با چرخشي كه وي در مباحث فلسفه سياسي به  وجود آورد، بحث عدالت اجتمـاعي آمريكايي
(در نقطة مركزي تفكرات سياسي نشسته است ) 515: ليسم، دو مفهوم ليبراونزج.

مي آنچهكلي طور به ،»هتـر بـودنب«شـود بـه بحـث عـدالت بينديشـيم، دغدغـة موجب
به» شدنبهتر«و» زيستن بهتر« با است؛ يعني خروج از خودي خود سوي زندگاني بهتر همراه

و رعايت آن، امـور در جهـت ). فطرت(بودن با خود  عدالت، چيزي است كه در صورت تحقق
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مبمطلو ي در وجود آدمي ريشه دارد، از اين رو امري عمـومي، عدالت حقيق. يابديتري تداوم
و دورة تاريخي و انساني است؛ بدين معنا كه مربوط به مذهب خاص، جامعه خاص فراتاريخي

و زمان و مكاتب و مكان خاصي نيست، بلكه همواره در ميان همه شرايع و ها ها مطـرح بـوده
. خواهد بود

و در بين و فالسفة اسالمي نيز در اسالم از جايگاهي ويژه برخوردار» عدالت«انديشمندان
در است؛ تا آنجا  اسـت ايـن رسل ارسالو بعثت حكمتكه شودمى تصريح قرآنازاى آيه كه

: شود حاكم بشر زندگانى نظامبر قسطو عدل كه
)26: حديد(1.بالقسطسالنا ليقوم الميزانو الكتاب معهم انزلناو بالبينات رسلنا ارسلنا لقد

)29: اعـراف(2.»بالقسـط ربـى امـر قـل«: فرمايـد مـى اسـالمى تشريعى نظام درمورد نيز
ميمى شرطرا عدل الهى، يعني پيمان رهبرىو امامت براى همچنين و  الينـال«: فرمايد داند
و بالعـدل قامـت السـم«: فرمايـدمينيز|پيامبر اسالم)124: بقره(3.»الظالمين عهدي وات
ج(4.»االرض )5:10 فيض كاشاني، تقسير الصافي،

و با واژهبه) در برابر ظلم(در اسالم مفهوم عدالت و دادگري است هايي نظير معناي راستي
و برابري، قرابت معنايي دارد فقها، متكلمان، عالمان اخالق، فالسـفه،. قسط، ميزان، مساوات

د سياست و حاكمان اسالمي و تشيع از منظر خود به شرحر هر دو فرقة اهلنامه نويسان سنت
و با وجود پراكندگي اين ديدگاهو انواع آن پرداخته» عدالت«مفهوم  از اند ها، هر يك بخشـي

و بشري را تبيين (انـد كرده اين فضيلت بزرگ الهي و اجتمـاعي جمـال.  زاده، عـدالت سياسـي
دارد، تبيين عدالت در ارتبـاط بـا سياسـت يـا تري اما آنچه در اين ميان اهميت جدي)8:...در

 تـا اديمفرسـت]قـانون[= مقيـاسو كتـاب آنهـا همراهو فرستاديم روشن داليلبارا خويش فرستادگان همانا.1
.دارند برپارا عدل مردم وسيله بدين

.بگو پروردگارم مرا به برپايي عدالت دستور داده است.2
.رسد عهد من به ظالمان نمي.3
به آسمان.4 و زمين .اند واسطه عدل استوار شده ها
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سـاير بـه ته، بلكه نسـبت تنها كمتر مورد توجه قرار گرف عدالت در گفتمان سياسي است كه نه
و بنيادين دارد ابعاد عدالت، شأني جهت . دهنده

و تعيـين+خميني در انديشه سياسي امام كننـده نيز مفهـوم عـدالت از مفـاهيم كليـدي
مي به ود كه داراي ابعاد گوناگون فلسفيرو شمار درمنظـر. اسـت ...، كالمي، فقهـي، سياسـي

مي ايشان، ابعاد گوناگون عدالت در ارتباطي تنگاتنگ به با هم مطرح آن شوند؛ كـه ايشـان ويژه
و در چارچوب گفتمان سياسي نيز مطمح نظر قرار داده است از. عدالت را در ارتباط با سياست

مي همين رو، اين پرسش در اساسي مطرح شود كه در نگاه يك رهبر سياسي بزرگ، عـدالت
و چه شاخصه و در چارچوب گفتمان سياسي چگونه مطرح شده هـايي دارد؟ ارتباط با سياست

و برخـوردار از  و در عـين حـال دانشـمندي اخالقـي رهبري كه عالمي ديني، فقيهي برجسته
و فلسفي است . نگرش عرفاني

بررسـي مفهـوم عـدالت اين نوشتار درصدديم تا با رويكرد گفتمـاني بـه بر اين اساس در
همـين منظـور ابتـدا بـه. بپـردازيم+خمينـي ويژه عدالت سياسي در گفتمان سياسي امام به

سـي هاي عدالت سياسي را معين كرده، سپس آنها را در گفتمان سياسي ايشـان بـرر شاخصه
به. كنيم مي و موفـه«نظريه گفتمـاني لحاظ نظري براساس اين مقاله تنظـيم شـده1»الكـال

اي معنايي متشكل از مجموعه مثابه منظومه به+در اين پژوهش، گفتمان سياسي امام. است
و دال نشانه به ها بنـدي گفتمـان سياسـي در مفصل. هم پيوسته در نظر گرفته شده است هاي
را، مي+خميني امام » عـدل كلـي«و»انفطـرت انسـ«،»اسـالم نـاب«توان دال مركزي

و دال » اسـالم فطـري«دانست، اگرچه در گفتمـان ايشـان اينهـا از يكـديگر منفـك نبـوده
مي) عنوان دين عادالنهبه( و دال نشانه. سازند را هايي چون جمهوريت، هاي شناور نيز مقوله ها

و تأمين عدالت اجتماعي است مستضعفان، قانون . گرايي، صدور انقالب، استقالل، آزادي
در اين در حالي است كه تبيين عدالت سياسي يا رسيدن به شاخصه و معيارهاي عدالت ها

ما در اينجا بـا تسـاهل بـراي بيـان. گفتمان سياسي خاص نيز به الگويي نظري نيازمند است

1.
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و شاخصه . كنـيم اسـتفاده مـي» جان راولز«هاي آن، از الگوي معروف چيستي عدالت سياسي
و سي بهارتباط عدالت به شكل است ترين ابعـاد عنوان يكي از مهم گيري مفهوم عدالت سياسي
اي گونـه منظور از عدالت سياسـي آن اسـت كـه امـور كشـور بـه. انجامد عدالت اجتماعي مي

برخورداري از برابري،. شايسته اداره شود تا مردم در فضايي عادالنه به زندگي خود ادامه دهند
و آسايش به بيعن آزادي، امنيت كننده اين فضـاي ترديد تأمين وان حقوق طبيعي افراد جامعه،

(عادالنه خواهد بود و عـدالت. و مفاهيم مساوات، انصـاف در ايـن) 207: آشوري، حقوق بشر
هـاي عـدالت سياسـي، را بـا شاخصـه»راولز«اي نوآورانه نظريه عدالت سياسي گونه مقاله به

و مقايسه خواهيم كرد+خميني امام .تطبيق

 عدالت سياسي در انديشه جان راولز
ترين فالسفة سياسي قرن بيستم معتقـد اسـت كـه عنوان يكي از شاخصبه» جان راولز«

ــت انصــاف در  ــري سياســي اســت، رعاي ــوم براب ــه متضــمن مفه ــر آنك ــزون ب ــدالت، اف ع
آن(هاي مربوط به روابط اجتماعي گيري تصميم در) به مفهوم عام نتيجـه عـدالت اجتمـاعيو

(شـود مـي هـا را نيـز شـامل گيـري اصل از اين تصميمح و. دموكراسـي ميراحمـدي، اسـالم
مي) 207:مشورتي مي در سنت قرارداد اجتماعي كه راولز از آن سخن به گويد، مثابه بايد عدالت

ـ با ارجاع به ارزش انصاف را به و توجيـه مانند يك مفهوم سياسي ـ فهـم هاي سياسي خاص
و. كرد و وظـايف در نهادهـاي ي، اصول عدالت، تأميندر انديشه كننده شـيوه تعيـين حقـوق

و مسئوليت همكاري اجتماعي است . سياسي جامعه، توزيع مناسب منافع
و تأمالت فردي«در واقع، راولز پس از آنكه با انتشار كتاب مورد نقد قرار» نظريه عدالت

به گرفت، به و تصوري از عدالت گراييد كه اصول، چندان تفاوتي با محتواي نظريه لحاظ محتوا
و چگونگي توجيه، سـامان تـازه عدالت در آثار قبلي اي اش نداشت، اما از نظر اهداف، كاركرد

وي اين تلقي جديد از عدالت را عدالت سياسي يا تصـور كـامالً سياسـي از عـدالت. يافته بود
(ناميد : عـدالت سياسـي دو رويـه دارد)199: واعظي، از نظريه عدالت تا ليبراليسـم سياسـي.
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بر ساختن خواسته نخست اينكه قانون براي برآورده و لوازم آزادي و ها ابر بايـد عادالنـه باشـد
بهديگر آن و همـه سـامانه بـه بندي شود كه نسبت اي چارچوب گونه كه هـاي عادالنـه ممكـن
و كارآمد منجر شود تر، به يك نظام قانون محتمل (گذاري عادالنه )342: لز، نظريه عدالتراو.

به وضعيتي كه انسان(از نظر راولز، افراد در وضع اصيل واسـطه معيـار انصـاف، ها در آن،
و قضاوت مي دنبال آن هستند كه اسـاس همكـاري متقابـل منصـفانه در يـكبه) كنند عمل

الت اين جامعه بايد براساس تصور سياسي مشـترك از عـد. يافته را تعريف كنند جامعه سازمان
بي شكل و شك اصول عدالت مورد توافق در وضع اصيل، چنين تصور عمومي از عـدالت گيرد

(نهد را در اختيار مي به. كه)17: مثابه انصاف راولز، عدالت بر اين اساس، دو اصل عدالت راولز
: بايد بر آن توافق شود، عبارت است از

هـاي مشـابه اساسي سازگار با آزاديترين آزادي گستردهبه قرار است نسبت فرديهر.1
.ديگران، حق برابري داشته باشد

به اجتماعيهاي نابرابري.2 يك اي سامان گونهو اقتصادي به دهي شوند كه از شـكلي سو
و از ديگر كه معقول انتظار رود كه به سود همگان باشد و مناصبي باشند سو وابسته به مشاغل

(پذير استاندسترسي به آنها براي همگان امك )110: راولز، نظريه عدالت.
و آزادي اولاصل هاي آزادي. هاي اساسي است عدالت، مربوط به برابري در تعيين حقوق

و حق نامزدي بـراي(آزادي سياسي: اساسي شهروندان در مجموع از اين قرار است حق رأي
و عمومي آز) احراز مناصب دولتي و اجتماعـات، و آزادي همـراه بـا آزادي بيـان ادي وجـدان

و مصـونيتو نيـز) شخصي(انديشه، آزادي فردي همراه با حق داشتن مالكيت  از دسـتگيري
بر پايه اصل نخسـت،. شوند بازداشت خودسرانه كه براساس مفهوم حكومت قانون تعريف مي

 ها بايد برابر باشند؛ چراكه حقوق پايه شهروندان در يك جامعه عادل، يكسـان همه اين آزادي
(است و جملگـي يك از اين آزادي در واقع هيچ) 111: همان. هـا بـر ديگـري اولويـت نـدارد
مي به و اجتماعي دانسته بنابراين اصل اول عـدالت مشـتمل. شود عنوان هدف عدالت سياسي

و نهادهـاي موجـود در آن ماننـد. هاست بر اين قسم آزادي بخشي از ساختار اساسـي جامعـه
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و و قضايي قانون اساسي، دولت و(قواي انتظامي هـاي تـأمين ايـن آزادي در خدمت حراست
به)اساسي برابر مي اصل اول . روند شمار

و اقتصادي است؛ نابرابري اصل دوم نيز مربوط به نابرابري هـايي كـه بايـد هاي اجتماعي
و هم امكان رسـيدن بـه مقـام گونه به و اي ترتيب داده شود كه هم نفع همگان را تأمين كند

و راه. براي همه يكسان باشد) عامل نابرابري(ها موقعيت  هـاي از ديـدگاه راولـز، فرصـت هـا
و موقعيت به رسيدن به مقامات دولتي ت گونه هاي اجتماعي، بايد رتيب داده شود كه همگان اي

و اقبال يكساني برخوردار باشند براي دست (يافتن به آنها از شانس راولـز، عـدالت بـه مثابـه.
و نظريه راولز، شاخصه)43:افانص هـاي عـدالت سياسـي عبـارت با توجه به دو اصل عدالت

: است از
اين اصل آن است كه همه شهروندان بـراي مشـاركت الزمه: مشاركت سياسي برابر.1

اعتقاد او قانون اساسي مبنـاي در فرآيند تدوين قانون اساسي حق برابري داشته باشند؛ زيرا به
به. است كه قرار است از آنها پيروي شودساير قوانيني  اصل آزادي برابر مستلزم اين است كه

شهروندان فرصـت مشـاركت در فرآينـدهاي سياسـي داده شـود؛ آنچـه بـه بهتـرين تعبيـر، 
(شود دموكراسي مبتني بر قانون اساسي نااميد مي كه قانون از آنجا) 110:راولز، نظريه عدالت.

مير اجتماساسي، بنياد ساختا به اعي است، روند سياسي دسترسي يكسـان داشـته بايد همگان
گاه كه اصل مشاركت برآورده شود، همه مردم وضع همگاني شـهروند برابـر را داراآن. باشند

. خواهند بود
از آنجـا كـه راولـز از آزادي: حق گزينش سياسي برابـر.2 ـ جملـه آزادي هـاي اساسـي

مي سياسي برـ سخني و گويد، افزون حق رأي، از حق نامزدي براي احـراز مناصـب دولتـي
و صـوري ترتيب، همه شهروندان دست بدين. راند عمومي نيز سخن مي كم در معناي رسـمي

هر شهروند براي تصاحب مناصب انتخابي. دسترسي برابر دارند) دولتي(مناصب عمومي آن، به
اصل دوم عدالت نيز. را داردو رسيدن به قدرت حكومتي صالحيت پيوستن به احزاب سياسي 

و ثروت، براي سازمان به هايي كاربرد دارد كـه در سلسـله اختيـارات خـود منظور توزيع درآمد
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و مسئوليت( مي هاي افراد را مطمح تفاوت)ها مبني بر واگذاري مناصب از نظر. دهند نظر قرار
و از سـويي راولز، اصل دوم وقتي اجرا خواهد شد كه همه مشاغل در دسترس همگ ان باشـند

به دهي نابرابري سامان و اقتصادي در. اي باشد كه همه مردم منتفع شـوند گونه هاي اجتماعي
مي،واقع با اصل آن است كه قانون اساسي را بنياد» اشتغال به امور عمومي«بايد حقوق برابر

و البته بايد اقداماتي نيز به . ها انجام گيردديمنظور پاسداشت ارزش منصفانه اين آزا نهد
كند كه حكومت، پاسـبان حقـوق شـخصمي تأكيدراولز: امنيت سياسي براي همگان.3

و قواعد عمومي بي و زماني كه امور به است كـار رود، بـه حكومـت طرفانه براي نظام حقوقي
بي. انجامد قانون مي و انتظام در واقع وي اجراي اعمـال بخـش قـانون يـا بـه طرفانه تعبيـري

بهم ـ مي مثابه انتظام نصفانه قانون را عدالت ـ در صورت نبود اين شـرايط، راولـز. نامد بخشي
و وظيفه طبيعي را از طريق تبيـين نظريـه درون اي در بـاب نافرمـاني مـدني مايه اصول الزام

مي. كند ترسيم مي ـ اطاعت كنيم او بر اين امر تأكيد ندارد كه ـ هرچه كه باشد . بايد از قانون
توانيم فرض كنيم كه اطاعت كامـل از قـانون وجـود خواهـد اگرچه بر پايه شرايط آرماني مي

و واقعي، مي از. تـوانيم تنهـا اطاعـت ناكامـل را فـرض بگيـريم داشت، در شرايط غيرآرماني
و بي و هـم، لـذا عدالتي وجود خواهد داشت آنجاكه ظلم آن هـم شـهروندان قـانون مرتكـب

و نافرماني مدني وجود خواهد داشت كه ترتي بدين.شوند مي ب براي مثال، موضوعات مجازات
.توانند بر طبق نظريه آرماني مطرح شوند نمي

و وظيفه عدالت را دربر مـي و در واقـع بحث راولز درباره نافرماني مدني، تنها قلمرو گيـرد
ن خستين اصل دليل كافي در تأييد تحديد مصاديق نافرماني مدني است؛ مصاديقي چون نقض

بي) آزادي برابر(عدالت،  برابـري فرصـت(پرده دومين بخـش اصـل دوم عـدالتو نيز نقض
اما اگر دربـاره آنهـا تحقق يا نقض اين اصول، آسان نيست،البته همواره تشخيص ). منصفانه

بي كننده آزادي عنوان تضمين به هـا پايه بينديشيم، اغلـب روشـن اسـت كـه ايـن آزادي هاي
در همچنين آن اصول، اقتضائات دقيقي را مـي. شوند نمي داشته پاس طلبـد كـه بايـد آشـكارا

. نهادها تجلي يابد
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رخ اي از ابراز خواسته از آنجاكه نافرماني مدني، شيوه هاست كه از طريق تريبون عمـومي
و اعتراض ناراضيان از سـوي عمـوم درك شـود مي و دقت كرد كه خواسته . دهد، بايد تالش

و شيري، عدالت در گفتمان اسالم فقاهتيميراحمد( )68:ي

+ خميني حضرت امام سياسيگفتمان

پردازيم تـا بـر مبنـاي مي+خميني شناسي گفتمان سياسي امام در اين بخش به معرفت
و ديدگاه راولز، شاخصه . هاي عدالت سياسي را در گفتمان مذكور بررسي كنيم نگرش گفتماني

مثابه يك منظومـه معنـايي، به+خميني مقاله گفتمان سياسي امامكه بيان شد، در اين چنان
و دال اي از نشانه دربرگيرنده مجموعه به ها آن هم پيوسته است كـه دال هاي را هـاي مركـزي

مي» فطرت انسان«و» اسالم ناب«،»عدل كلي« حاصـل ايـن سـه دال نيـز. دهـد تشكيل
. نمودار شده است است كه در اين شكل» اسالم فطري مبتني بر عدل«

+ خمينيـ گفتمان سياسي حضرت امام1شكل

مستضعفاناجتماعيعدالت ستيزيظلم

 عادالنه اسالم

فطري
آزادي جمهوريت

استقالل گراييمردم گراييقانون
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و فطرت انسان: دال مركزي )اسالم عادالنه فطري(عدالت، اسالم

كالم،: در نگرش سياسي خود بر چند مبناي اساسي معرفتي تكيه دارد+خميني امامحضرت
و عرفان در. فقه، فلسفه يكـي: باب سياست داراي دو نـوع سـاختار اسـت مجموعه فكري او

و جهت ساختار نگرشي كه نقش تعيين دهنده طرز تفكـر ايشـان در بـاب سياسـت كننده دارد
و احكـام  و ديدگاه سياسي ايشان كه مجموعـه آداب و ديگري نيز ساختار دروني نظريه است

ا،در بعد اول. سياسي است ـ عرفاني است؛ در مام نظريه اوليحا فلسفي كه در بعد دوم نگرش
ـ كالمي است  (فقهي از) 429: ...از ديدگاه جمشيدي، نظريه عدالت. از اين رو، اگر بخواهيم
تـوانيم بپـردازيم، مـي+خميني بررسي عدالت سياسي در گفتمان امام ديدگاه صرفاً فقهي به

تك اسالم ناب را به ما را در تحليلي جـامع بعدي، مثابه دال مركزي تلقي كنيم، اما چون نگاه
از. جانبه در اين زمينه به واكاوي پردازيم رساند، ناگزيريم با نگاهي همه در اين باب ياري نمي
و فقهـي+خميني آنجاكه گفتمان امام داراي وجوه ممزوج به همِ عرفاني، فلسـفي، كالمـي

ا  و زاويـه ديـد يشـان در است، ممزوجيت اين چند عرصه بـر چگـونگي تعريـف او از عـدالت
مي اين و جهل«در كتاب+خميني امام. گذارد باره، تأثير » عـدل«،»شرح حديث جنود عقل

و مي» جور«را از لشكريان عقل و چنـين مـي را از لشكريان جهل و دانـد گويـد كـه عـدالت
گرايش به آن امري فطري است كه در نهاد بشر ريشه دارد؛ بدين معنا كـه انسـان طبعـاً بـه 

گ و قسط و ستم بيزار استعدل و از جور ،+خمينـي عـالوه از ديـدگاه امـام بـه. رايش دارد
و انسان نيز ذاتاً موجودي كمال هاي كمال عدالت از مقوله به طلبي است و رو همـين طلب بوده

(ذاتاً خواهان عدالت است و جهل امام. مي)99: خميني، شرح حديث جنود عقل : گويد ايشان
كه از فطرت و خضـوع در هاي الهيه در كمون ذات بشر مخمر است، حب عـدل

و عدم و بغض ظلم آن. انقياد در پيش آن است مقابل آن است، را ديد، اگر خالف
(بداند در مقدمات نقصاني است )113: خميني، تفسير سوره حمد امام.

به همينبر و با توجه به تمايل فطرت نز شايد مهم،اعتدال اساس د ترين مفهوم عدالت در
ـ حد+خميني امام مفهوم كـه بودن آن است؛ بدين وسطـ با توجه به نظريه اعتدال در اسالم
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و سـلوك الـي در سير تكامل راه يـا صـراط مسـتقيم،اهللا، عـدالت انسـان در مسـير سـعادت
و جهل امام( آن) 152: خميني، شرح حديث جنود عقل را بپيمايـد تـا بـه است كه آدمـي بايـد

ب) نسبي(كمال  ب. گردده انسان كامل عادل بدلو عد از نگرش امام به عدالت، از نگـرش اين
و عدالت را طريق سير انسان كامـل عرفاني ايشان سرچشمه مي  گيرد كه بر سلوك تكيه دارد

(شمارد مي در اين نگاه در برابر انسـان، حقيقـت) 464 ...:جمشيدي، نظريه عدالت از ديدگاه.
و كمال مطلق قرار  بهمطلق و بين آدمي به دارد و خدا مثابه هدف نهايي، تنها عنوان نقطه آغاز
و راه، حركـت در مسـيربه. يك خط قابل ترسيم است لحاظ كالمي نيز حركت در ايـن خـط

، عدالت طريق سـير+خميني همين دليل از منظر امامبه. است) عدالت الهي يا كلي(اعتدال 
را انسان كامل به و سعادت . است|ستين يا خط اسم اعظم الهي، پيامبر اسالمسوي معبود

همچنين با حركت در اين مسير است كه تعديل) 297: خميني جمشيدي، انديشه سياسي امام(
: گيرد قواي نفساني صورت مي

ـ كه از اول سير تا منتهي النهاية وصـول و اعتدال حقيقي جز براي انسان كامل
ـ براي و معوج نشده است و آن هيچ منحرف و ميسر نيسـت كسي ديگر مقدور

و خط محمدي است (به تمام معني خط احمدي خمينـي، شـرح حـديث امـام.
و جهل،  )153و 152جنود عقل

و اسالميت امام گرايي عدلبنابراين مثابه دو روي سكه دال مركـزي به+خميني فطري
به. شود گفتمان سياسي ايشان تلقي مي وان مقوم ديگـري عمـلعن در واقع هر يك از اين دو

و نمي مي و اين امر نيز خود مسـتلزم توجـه توان اين دو را جدا از هم انگاش كند كـردن بـهت
. خميني است هاي امام وجوه مختلف انديشه

آنكـه بـه رو برآنيم تا دال عدالت اجتماعي را مورد بررسي قـرار دهـيم، بـي در مقاله پيش
. هاي ديگر بپردازيم دال
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 جتماعياعدالت دال

و انديشه امام تنهااين دال، از بـين. خمينـي اسـت شاخه از عدالت به مفهوم كلي آن در نگاه
و اقتصـادي بـا يكـديگر  و عدالت سياسـي انواع مختلف مصاديق عدالت نيز عدالت اجتماعي

از)11: همـان زاده، جمـال(؛قرابت بيشـتري دارنـد  و حكومـت زيـرا عرصـه قـدرت، دولـت
عر گسترده مي. هاي اجتماعي استصهترين در هر چند و اقتصـادي را تـوان عـدالت سياسـي

تـوان هاي ظريفي كه با يكديگر دارند، مـي دليل تفاوت بطن عدالت اجتماعي نيز يافت، اما به
. گر متمايز كردآنها را از يكدي

ميبه اجتماعيعدالت آن اجراي عدالت در اجتماع مربوط بـا شود كه بايد حقوق افـراد در
مي. توجه به مصالح عمومي تأمين شود و حكومت، براسـاس از سويي بايد رفتار نهادها، مردم

و به و با افراد داراي شرايط يكسان، بـه قانون در دور از تبعيض باشد و تسـاوي برخـورد شـود
و نيازهاي آنها رفتاري متناسـب انجـام صورت تفاوت شرايط نيز به نسبت توانايي ، شايستگي

و برنامـه. پذيرد ريـزان حكـومتي مـورد بنابراين در تحقق عدالت اجتماعي، هم رفتار حاكمان
و هم رفتار شهروندان با يكديگر توجه قرار مي سـو بـا مفـاهيم عدالت اجتماعي از يـك. گيرد

و از سويي ديگر با نهادهاي  و مشروعيت سروكار دارد و اجتماعي مانند برابري، آزادي سياسي
و گـروه(و سياسي عيني اجتماعي  و) هـاي اجتمـاعي نظير دولت، حكومـت و توزيـع قـدرت

و اجتماعي مردم در ارتباط است . مشاركت سياسي
حضرت امام همواره در سخنان خود يكي از اهداف حكومـت اسـالمي را تحقـق عـدالت،

و احياي هويت بومي برشمرده است و استقالل كه. آزادي عدالت از جمله مفاهيم مهمي است
ـ تـرين جهـت گونـه كـه محـوري ايشان پيوسته بر آن تأكيد داشته است، آن گيـري سياسـي
مي اجتماعي نظام سياسي از ديدگاه ايشان به ـ الهـي امام در وصـيت. رود شمار نامـه سياسـي

و سياسـي مورد ميزان واقعي خويش نيز اهميت عدل را در  و بعـد اجتمـاعي شدن براي امـور
و اي مورد گونه عدل به و تمـام قواعـد سياسـي توجه قرار داده كه حدود، قصـاص، تعزيـرات

(يابد اجتماعي بر آن ابتنا مي ايشان تحقق همـه) 300:+خميني فوزي، انديشه سياسي امام.
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و قسط در جامعه را از مهم مي ابعاد عدالت و معتقد است در صـورت ترين وظايف رهبري داند
ع : دالت، ضروري استتأسيس حكومت، دو شرط براي اجراي

و عادل باشد و اخالقي برخوردار زمامدار اگـر ... زمامدار بايستي از كمال اعتقادي
و عادل نباشد، در دادن حقوق مسـلمين، اخـذ ماليـات  و صـرف صـحيح آن هـا

ج خميني، صحيفه امام(.كرد اجراي قانون جزا، عادالنه رفتار نخواهد ) 8:268 امام،

به ديگر اينكه نظام سياسي اي طراحي شود كه نهادها بتوانند بـر گونهو قانون اساسي بايد
و اين همان آيين معروف  و نهي«يكديگر نظارت داشته باشند است كه حكومـت را بـه» امر

و طوربه. سازد عدالت نزديك مي كلي حكومت مطلوب از منظر امام، حكومتي است كه محتـوا
و اسال را عدالت، مردمي ماهيت آن ميميبودن مي«: دهد بودن تشكيل گوييم حكومـت ما كه

(گوييم حكومت عدل اسالمي، مي ج. )3:509همان،
به امام آن خميني در بحث از عدالت اجتماعي را مـورد توجـه قـرار معناي واقعي، تمام ابعاد

كه. دهد مي عدالت اجتماعي، يعني عدالت در سطح زندگي جمعي كه خود داراي ابعادي است
و عدالت سياسي از منظر امامدر اي +خمينـي نجا به سه بعد عدالت اقتصادي، عدالت قضايي
.پردازيم مي

 عدالت سياسي.1
ميبهاين بعد و مشاركت مردم مربوط و سياست و از همـين رو نسـبت حوزه قدرت بـه شـود

و تعيين شايسـتگي اينكه امور كشور بـه. كننده دارد ساير ابعاد عدالت اجتماعي نقشي بنيادين
و اين مسئله كه حاكمان، مشروعيت خود را چگونه به مي اداره شود و در نزد مردم دست آورند

از ديـدگاه مـردم، اگـر حـاكم. تواند با عدالت سياسي مرتبط باشد مشروعيت دارند يا خير، مي
سياسي شايستگي احراز اين مقام را داشته باشد، حكومت عادالنه است؛ در غير ايـن صـورت، 

و فرمـانبرداري از آن جـايزا گر به اجبار قدرت را تصاحب كرده باشد، آن حكومت ظالم است
ها امكان مشاركت همچنين در مقام اجرا نيز حكومتي عادل است كه با رفع محدوديت. نيست

و آزاد را براي مردم در زمينه و مناصب سياسي را برپايه برابر و قدرت هاي سياسي فراهم كند
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و و بـي. شايستگي افـراد تقسـيم كنـد استعداد ترديـد برخـورداري از برابـري، آزادي، امنيـت
به آسايش ـ تأمينـ . كننده اين فضاي عادالنه خواهد بود عنوان حقوق طبيعي افراد جامعه

و. عـدالت سياسـي از ديـدگاه امـام، مشـاركت برابـر اسـت هاي شاخصهيكي از در آثـار
مردم، ابتناي حكومت بر آراي ملت، نظارت مردم بر حكومت هاي ايشان، لزوم مشاركت نوشته

كـه ايشـان در نخسـتين روزهـاي پـس از پيـروزيو مانند آن بسيار مورد توجه است؛ چنـان 
و پـس از آن نيـز در تشـكيل انقالب، ديدگاه مردم را در خصوص نوع نظام سياسي جويا شـد

انتخاب اعضاي خبرگان رهبري مجلس شوراي اسالمي، پذيرش قانون اساسي از سوي مردم، 
در واقـع از ديـدگاه امـام،. جمهور، نظر مردم را از طريق انتخابات جويا گشتو انتخاب رئيس

و نظارت همگاني آنها با حكومت منتخب خودشان، خود بزرگ« و مشاركت ترين آگاهي مردم
(»ضامن حفظ امنيت در جامعه خواهد بود ج. )4:248همان،

ميسي مشاركت+امام داند، از اين رو در مشاركت همگـاني اسي را متعلق به همه مردم
و آگاهي سياسي. نبايد تبعيضي ميان مردم ايجاد شود به سخني ديگر، از آنجاكه مردم از رشد

از. برخوردارند، ضروري است كه در همه امور نظارت كنند در واقع تحقق حاكميت الهي جـز
ـ كه  و مقبوليت مردمي ـ ممكـن به حكومت، توانايي اجراي قـانون را مـي راه حكومت دهـد

. يابد بر اين اساس، مشروعيت الهي بدون مقبوليت مردم عمالً تحقق نمي. نيست
 اقتصاديعدالت.2

بهبه اقتصاديعدالت مي طور عام و عدالت توزيعي تقسيم عدالت توليدي. شود عدالت توليدي
ح توان يك نگاه سرمايه را مي وزه اقتصاد دانست؛ بدين معنا كه بايد براي همه افـراد دارانه به
و فقر ريشه فرصت و هاي برابر اقتصادي ايجاد شود تا در پرتو آن، توليد توسعه يابد كـن شـود

. اين همان برابري در توليد است
هـاي برابري توزيعي نيز به مقوله اقتصاد، نگاهي سوسياليستي دارد؛ بدين بيان كه ثـروت

بهجامعه باي و صاحبان درآمـد نيـز ماليـاتد و از ثروتمندان تساوي بين همه افراد توزيع شود
و مستمندان توزيع گردد و بين فقرا . گرفته شود
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اما نگاه سومي نيز وجود دارد كه معتقد به جمع اين دو عدالت در حوزه اقتصاد است كه از
بيمي يادآن به عدالت فراگير  از. اه اسالمي همسوستشك با ديدگ شود؛ نگاهي كه اين بعـد

و برابـري) تـأمين(خميني به بحـث ضـمان عدالت اجتماعي در انديشه امام اجتمـاعي افـراد
به. ها در جامعه نظر دارد فرصت و مسئوليت اجتماعي براي ايجاد تأمين اجتماعي، مفهوم تعهد

و دلگرمي است و يكي از داليل تشكيل حكومت در جامعه نيز تأمي. اطمينان ن امنيت عمومي
اي تساوي در برابر قـوانين همچنين اگر در جامعه. رفاه نسبي مردم در تمام ابعاد زندگي است

و همـه قشـرهاي جامعـه بـه  و دوگانگي باقي نمانـد و جايي براي تبعيض وجود داشته باشد
به حقوق خود برسند، بي مي گمان محيط امني  آيـد كـه در آن اسـتعدادها بـه شـكوفايي وجود

مي مي و جامعه در مسير سازندگي قرار رفاه مردم را از+روست كه امام از همين. گيرد رسد
: داند اهداف ملي دولت اسالمي مي

و و مسـئولين كشـور ماسـت كـه روزي فقـر و دولـت و آرزوي ملت همه آرمان
و غيرتمنـد كشـور از  و صـبور و مردم عزيز تهيدستي در جامعه ما رخت بربندد

و معنوي برخوردار باشندرفاه در  (زندگي مادي ج. )7:342همان،

مي نيز چنانها فرصتبرابري در كه گفته شد، زماني تحقق و دوگـانگي يابد كـه تبعـيض
و تساوي در برابر قوانين وجود داشته باشد؛ نكته اي كه در اصل نـوزدهم قـانون جامعه نباشد

(اساسي نيز آمده است با توجه بـه آنچـه)38:ري اسالمي ايراني جمهومنصور، قانون اساس.
و همـين+خميني گفته آمد، امام در اين باب به هر دو نوع عدالت اقتصـادي توجـه داشـته

. دهد عنايت، ايشان را در زمره طرفداران عدالت فراگير جاي مي
ييقضا عدالت.3

. رود شـمار مـي معناي عدالت اجرايي است كه خود جزيي از عـدالت قـوانين بـه اين عدالت به
و درمورد عدالت قضايي معموالً گفته مي شود كه قاضي عادل كسي است كه براساس قـانون

(بودن خود قوانين اسـت اما نكته مهم، عادالنه. طرفانه عمل كند بي در)53: همـان آشـوري،.
و بزرگي مقام قاضي سخن رفتـه گونه قانون اسالم به و سنگيني بار آن اي از اهميت قضاوت
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آنك در ها شده است؛ تا بدان گونه سفارشه در خصوص كمتر چيزي پايه كه منصب قضـاوت
(نهاده شده است×و امام معصوم|روايات، تنها برعهده پيامبر ايزهي، نظارت بر قدرت.

و جايگـاه مسـئله خميني پس از پيروزي انقالب اسالمي بـه امام)65: در فقه سياسي اهميـت
و مجازاتقضا، هدف از اجراي قوا ها در اسالم، جرايم عليه حقوق مردم ها، فلسفه مجازات نين

مي.و نظارت از سوي اولياي امر پرداخت : گويد ايشان
ها، كساني كه متكفل ايـن بايد خيلي توجه بكنند آقايان قضات، آقايان دادستان

و الزم هـم هسـت كـه شـما  امر مهم اسالمي هستند، كه مسئوليت زياد اسـت
توجـه. بايد وارد شد، لكن در يك امر بزرگي اسـت. را به عهده بگيريد مسئوليت

و در دسـت  و ناموس يك ملت در دست اين قضاوت است و مال بكنند كه جان
و بايـد تـا آن مقـداري كـه اين دادگـاه  و مسـئول ايـن مسـائل هسـتند هاسـت

نـه توانند، تا آن مقداري كه قدرت دارند، توجه بكننـد بـه مصـالح عمـومي؛ مي
و نه آن يك اينكه گناهكار است، از او بگذرند كه خداي نخواسته گناهكار نيست،

(وقتي مبتال بشود ج امام. )16:252خميني، همان،

+خميني عدالت سياسي در گفتمان امام هاي شاخصواكاوي

سـتيزي، گرايـي، ظلـم جمهوريت، مـردم+خميني بنابرآنچه گذشت، در گفتمان سياسي امام
ب و ساير دالتوجه و اسالم، هاي شناور مرتبط با داله مستضعفان هاي مركزي عدالت، فطرت

ميو نيز نيل به حقيقت متعالي، انسان تعالي رسيدنبهدر راستاي  يابد كه همـان تحقـق معنا
(عدالت است خميني، اسالم دين در نظرگاه امام) 317و 316، ...در جمشيدي، نظريه عدالت.

ا و و داراي فطرت عدالتخواهعدالت است بنـابراين دال اساسـي. نسان نيز دوستدار عدل است
و گفتمان امام آنچـه كـه در اما در عرصه جامعه بشري،. جز عدالت نيست+خميني انديشه

دارد؛ نام، بعدي از عدالت است كه عدالت سياسي يافتن كمال انساني نقش مهمي دارد فعليت
و گفتمـان. ام پيوندي ناگسسـتني دارد عدالتي كه با گفتمان سياسي ام امـا آنچـه در انديشـه

و معيارهاي عـدالت سياسـي اسـت كـه در اينجـا سياسي امام حايز اهميت است، شاخصه ها
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مي بدان كه در چارچوب نظري اين پژوهش گفته شد، سـه شاخصـه مهـم چنان. شود ها اشاره
از عدالت سياسي بر ت سياسي برابر، گـزينش سياسـي مشارك: اساس الگوي راولز عبارت است

و امنيت سياسي براي همگان مي حال بدين. برابر . پردازيم ها

 مشاركت سياسي برابر.1

هـاي سياسـي، يكـي از آزادي. عدالت سياسي، مشاركت سياسـي برابـر اسـت شاخصهاولين
و نظارت است و آزادي انتقاد عـ اگر مشاركت سياسي را بـه. مشاركت سياسي برابر ام، معنـاي

تـوان حـق شدن افراد در سطوح مختلف فعاليت در نظام سياسي در نظـر بگيـريم، مـي درگير
و آزادي احـزاب را در ايـن مبحـث انتخاب و نظارت مردم، پاسخگويي مسئوالن كردن، انتقاد
هـا هاي مختلف ازجمله شركت در تشكل كردن مردم از روش در واقع حق انتخاب. كردمطرح 

. ابد تا بتوانند فرد دلخواه خود را بر منصب قدرت بنشاننديو احزاب تحقق مي
 كردن انتخابحق) الف
فقيه، معتقـد اسـت واليـت امـور گذار نظام سياسي مبتني بر واليت عنوان بنيانبه خميني امام

و حقانيت الهي آميخته است، اما با اقبال  و تشكيل حكومت ديني، گرچه با مشورت مسلمانان
مياكثريت جامعه  و ظهور انـد تـا بـه انتخـاب ترتيب، مردم محق شمرده شده بدين. يابد بروز

(بپردازند مي امام) 141: هاي واليت فقيه زايي، بررسي تطبيقي نظريهلك. :فرمايد خميني
و] الشرايط فقيه جامع[ واليت در جميع صـور دارد، لكـن تـولي امـور مسـلمين

ن كه در قانون اساسي هم از آن ياد تشكيل بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمي
و در صـدر اسـالم تعبيـر شـده اسـت بـه بيعـت بـا ولـي مسـلمين . شده است

ج امام( )20:459خميني، صحيفه امام،

خمينـي اساسي نظام جمهوري اسالمي ايران نيز كه مـورد تأييـد امـام قانونترتيب بدين
و به در همين است، چنين حقي را براي مردم قائل است جمهور، نماينـدگان انتخابات رئيس رو

و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، محدوديتي براي مشاركت مـردم ديـده  مجلس خبرگان
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و رد نظام سياسي ديني مبتني بر واليت. شود نمي :فقيه، توانايند بنابراين مردم در پذيرش
اش اين است كه خـودش انتخـاب هركسي، هر جمعيتي، هر اجتماعي حق اوليه

(ند يك چيزي را كه راجع به مقدرات مملكت خودش استبك ج. )4:492همان،

و نظارت انتقادحق)ب
و آزادي و نظـارت از ديگر حقوق هاي سياسي مردم در زمينه مشاركت سياسـي، حـق انتقـاد

و از آنجـا. است؛ اصلي كه در فقه اسالمي بسيار مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت  كـه حـاكم
د دركارگزاران سياسي و اشتباه و امكان خطا خصوص آنـان يني در عصر غيبت، معصوم نبوده

و لزوم پاسخگويي مسئوالن مي و نظارت مردم . مطرح شده اسـت) استيضاح(رود، بحث انتقاد
فقيـه، همـه در برابـر اي از سخنان خود معتقد است كـه در نظـام واليـت خميني در پاره امام

و شهروندان  و حتي وليكارهاي خود پاسخگويند مي بر همه امور و چنانچـه فقيه نظارت كنند
و كارگزاران از معيارهاي اسالمي تخطي كردند، مردم مي و تـذكر دهنـد توانند اعتراض كنند

مي. جلوي خطاها را بگيرند : فرمايد ايشان در باب انتقاد نيز
مسـلمين هر فردي از افراد ملت حق دارد كه مستقيماً در برابر سايرين، زمامدار

و او بايد جواب قانع و به او انتقاد كند و در غير اين را استيضاح كند كننده بدهد
خـود از مقـام بـه صورت اگر برخالف وظايف اسالمي خود عمل كرده باشد، خود

حل مـي  و ضوابط ديگري وجود دارد كه اين شكل را . كنـد زمامدار معزول است
ج( )5:409همان،

انتقاد از حكومت يا رهبر، مادامي كه موضـوع انتقـاد حفـظ شـود، خميني معتقد است امام
و قصـد. محدوده خاصي ندارد تنها محدوديت انتقاد، زماني است كه به توطئـه تبـديل شـود

و حاكميت افـراددر. براندازي حكومت در ميان باشد مورد نظارت نيز بايد اموري كه به قدرت
و البته بديه مربوط مي ي است كه امور شخصي نيز از حيطه نظارت خـارج شود، محدود گردد

. است
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و اجتماعاتآزادي احزاب)ج
و انتخاب كارگزاران بـدون همكـاري بـا مشاركتتحقق و امور كشور شهروندان در سياست

خميني فعاليت احزاب سياسي را در چـارچوب مصـالح ملـي امام. يكديگر تقريباً ناممكن است
مي مي و درهرگ«: فرمايد داند و احزاب از طرف مردم كـه مصـالح مـردم صورتي ونه اجتماعات

آن) مصالح ملي( و مرز و اسالم در تمامي شئون حد را تعيين كـرده را به خطر نيندازند، آزادند
ج(».است )4:266همان،

هايي باشند تا بتوانند در نظام سياسي فعاليت كنند؛ بايد واجد ويژگي احزاببه باور ايشان،
و دوري از توطئـه، هايي چون عدميويژگ برخورد مسلحانه با نظام سياسي اسالم، بيان انتقـاد

و نيز سـازگاري بـا نبودن به قدرت وابسته و حمايت مردمي هاي بيگانه، برخورداري از پذيرش
و اجتماعي و همبستگي ملي ـ محدوديت. انسجام و مخالف ـ اعم از موافق هـايي احزاب نيز

و سازوكارهاي قانوني را دوراحزاب. دارند و آزادي را ندارند كه حكومت و موافق، اين حق زده
و رفع منكرات اقدام كنند احزاب مخـالف نيـز افـزون بـر داشـتن ايـن. خود به اجراي احكام

در ها، نمي ويژگي و فرستادن نمايندگان خود به قوه مقننه يا مجريـه توانند از طريق انتخابات
و و نفوذ كنند؛ زيرا ممكن است با نفوذ در حكومت بـه سسـت حكومت سهيم شده كـردن آن

. سرانجام به براندازي حكومت ديني اقدام كنند

 برابر سياسيگزينش.2

يابي بـه مناصـب سياسـي از گزينش سياسي برابر، حق برابر شهروندان در دست نگارندهمراد
ا كـردن، شـدن بـرخالف انتخـاب انتخـاب. شـود شدن ناميده مـي نتخاباست كه در واقع حق

مي باالترين سطح مشاركت سياسي به و نيازمند بيشترين تعهد است شمار شـدن انتخـاب. رود
مي پس از مرحله انتخاب شود، از اين رو سطح مشاركت نيز همواره در آن محـدود كردن آغاز

و محدوديت و با موانع بي بوده د. شماري همراه است هاي و تالش براي بهستمشاركت يابي
البتـه جـداي از تمايـل. مقام سياسي از طريق انتخاب، در سطح محدودي از افراد وجود دارد
و شـرايطي را بـراي افراد براي مشاركت در سطوح باالي سياست، قانون نيـز محـدوديت  هـا



ـ فصلنامه 198 89 پاييز/22شماره/ انقالب اسالمييپژوهشعلمي

و اداري وضع مي در كند؛ مانند قيـودي كـه بـراي فـرد انتخـاب پذيرش مقام سياسي شـونده
و نيز عامل جنسيت كـه نيمـي از اعضـاي منصب رهبري و ساير مناصب عمومي وضع شده

مي جامعه، يعني زنان را از دايره حق انتخاب بر اين در هر نظام سياسي افزون. كند شدن خارج
و از سوي مقام پاره مي اي از مناصب، انتصابي است بنـابراين چنـين. شـود هاي مافوق، تعيين

مي انتخاب سازوكاري نيز راه را براي (برد شدن با استفاده از آراي مردم، از ميان و. ميراحمدي
)81: همانشيري، 

فقيه بـه ايـن براي مثال در نظام جمهوري اسالمي ايران، رئيس قوه قضاييه از سوي ولي
بنابراين راه براي انتخاب شدن به شيوه دموكراتيـك، محـدود شـده. شود منصب برگزيده مي

مي اما با بررسي. است از توان دريافت كـه در گفتمـان سياسـي امـام بيشتر خمينـي بسـياري
و اجتماعي افزون بر اينكه حق افـراد بـه  وآ شـمار مـي مناصب سياسي يـد، در واقـع تكليـف

:ستبراي آنها مسئوليتي
اي بر جمهوري اسـالمي وارد مشاركت شما يك لطمه اگر خداي نخواسته از عدم
ـ بشود، بدانيد كه آحاد ما كـ  ـ خـداي نخواسـته ه ايـن خـالف را كـرده باشـيم

(مسئول هستيم . ج امام... )329و 19:328خميني، صحيفه امام،

تواند از تمايل افراد براي حضور در عرصـه سياسـي اگر گفته شود اين تكليف سنگين مي
د توان گفت نگاه امام نيز اين بكاهد نمي و حضـور تأكيـد و چنين است؛ زيرا او بر مشاركت ارد

مي به (دانـد همين رو مسامحه در امور مسلمين را از گناهان نابخشودني جهمـان. ،21:420 (
و رهبري جامعه ـ ايـنبهـالبته در سطوح باالي نظارتي و تخصـص دليل تأكيد بـر عـدالت

و براي منصب رهبري، شرايط  گفتمان، حق گزينش سياسي را براي همه افراد در نظر نگرفته
ميو صالحيت يابي به آن مقام براي غالب افراد نـاممكن شمرد كه امكان دست هايي را الزم

به اين ويژگي. نمايد مي .آمده است+خميني ويژه امام ها در مباحث فقها
و گفتارهاي حضرت امام مي و با بررسي آثار توان دريافت كه شرايط تصدي بـراي حكـام

ت: ولي عبارت است از داري، شجاعت، شـهامت، تـدبير، آگـاهي قوا، مردمعلم، اجتهاد، عدالت،
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و مقتضيات زمان، مصلحت به شناسي، نگرش بـاز، دينـداري، احسـاس مسـئوليت، مسايل روز
آن عدم و مظاهر و عالقه به دنيا و جاه(حرص ، خداترسـي، مراعـات)مانند مقام، قدرت، پول

و امانت (داري قانون، افضليت علمي ) 148: زايي، همانلك.
فقيهاني كـه فاقـد» عدالت«قريب به اتفاق شهروندان، با قيد» فقاهت«از اين رو با قيد

و با قيد  و مـديريت«وصف عدالتند نيـز آنـان كـه داراي قـوه تـدبير نيسـتند، حـذف» تدبير
و سنگين(از مقام رهبري كه بگذريم. شوند مي ، ساير مناصب نيـز)با آن شرايط بسيار سخت

ميهرچند عاري از شرا . توانند در آنها مشاركت داشته باشند يط خاص خود نيستند، شهروندان
و: خميني دو چيز است مقدمات اين امر نيز در نگاه امام و مردم احساس مسئوليت در برابر خدا

و سعادت و رساندن آنها به كمال و نيز ضرورت خدمت به ديگران و نظام اسالمي . اسالم

 براي همگان سياسيامنيت.3

كه آوردن فراهم و معيارهايي است شهروندان امنيت سياسي در جامعه دادگر، از طريق ضوابط
به در پرتو آنها مي و فرصت اي مؤثر از آزادي گونه توانند آمـده بـراي رسـيدن بـه هاي پديـد ها

البته بديهي است كه در صورت نقض اين شرايط، افـراد بـراي. مند شوند اهداف خويش بهره
دربه. خيزند نون به مخالفت با آن برميتغيير قا تعبيري ديگر، امنيـت سياسـي بـراي همگـان

و چه از حيث اجراي آن .سايه برابري در مقابل قانون است؛ حال چه از نظر وضع قانون
مراد از امنيت سياسي در اين پژوهش، اطمينان شهروندان به احقـاق حقوقشـان از سـوي

و اجتماعي خود از جانب دولت افراد جامعه هنگامي. دولت است كه از امنيت شخصي، عمومي
باره وظيفه دولت آن است كه در مراحل در اين. اند اطمينان يابند، به امنيت سياسي دست يافته

بي مختلف قانون و اجراي قانون، و طرفي خود را نسبت گذاري، قضاوت به شهروندان حفظ كند
. حاصل كنند طرفي، اطمينان شهروندان نيز از اين بي

و ضـرورت، امنيت به تفصيل تعريف نگشته، اما گزارهخميني امامدر آراي هايي در اهميت
مي. امنيت وجود دارد آن ايشان امنيت را نعمت و در موارد متعددي مي داند براي مثال. ستايد را

و دوران نـاام:گويـد جا پس از مقايسه نظام پهلوي با نظام جمهوري اسـالمي مـي در يك ني
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و نخبگان به پايان رسيده است مي. هراس مردم در«: گويد در موارد مشابه ديگري نيز دولـت
و ترس عمـومي  و هراس ـ كه منشأ اصلي ناامني و استبداد و از زورگويي خدمت مردم است

مي در يك جامعه به ـ خبري نخواهد بود شمار ج خمينـي، امام(».رود ) 6:256صـحيفه امـام،
مي ترتيب بدين و برابـري: شود اطمينان شهروندان از دو طريق محقق برابري در مقابل قانون

و اجراي قانون . در قضاوت
و امتيازهاي است كه در جامعه، افراد جداي از موقعيت هنگاميبرابري در مقابل قانون ها

و اكتسابي خود، از جايگاه برابري نسبت بربه ذاتي و مردم اسـاس رنـگ قانون برخوردار باشند
و گروه، طبقه به پوست، عقايد سياسي، مذهب، قوم، زبان و از سويي هنگام اعمال بندي نشوند

و امتيازات مذكور توجهي نشود؛ نكته قانون نيز به موقعيت اي كه در اصـل نـوزدهم قـانون ها
و اجراي قانون نيز از مظاهر عمـده امنيـت سياسـي. اساسي نيز آمده است چگونگي قضاوت

و منصفانه كافي نيسـت؛ چراكـه ممكـن در واقع صرف قانون. است گذاري دقيق، كارشناسانه
به است قانون مشكلي نداشته باشد، اما مجري قانون به داليل سياسي، برخي از شهروندان را

و مذهبي (شان زيرپا كند جرم تعلقات قومي، زباني و شيري،. بنـابراين)83:همانميراحمدي
بهمجريان قانون ني و آنز بايد بدان باور داشته باشند و جداي از منـافع بانـدي، اجـراي را جد

مي. ضمانت كنند و از سـويي قـواي بايد قانون قوه قضاييه نيز شكنان را سرجاي خود بنشـاند
و حركت و انتظامي، هم بايد از حريم آزادي و هم حيطه امنيت نظامي هاي قانوني دفاع كنند

و تهدي آنملي را حراست و آخر را قانون بزند. را خنثي نمايند دات .در اين ميان بايد حرف اول
و+خميني از ديدگاه امام و در اجـراي احكـام همه در پيشگاه قضاوت اسـالمي برابرنـد

ها نيست در اسالم براي مجازات مجرمين فرقي بين گروه«: حدود الهي، احدي مستثنا نيست
(»ندو همه در مقابل قانون برابر هست ج خميني، امام. +از اين رو، امام) 6:253صحيفه امام،

مي كس را از مصونيت قضايي برخوردار نمي هيچ و حتي خود در اين امر پيشگام :شود داند
و اقرباي اين و شخصي، اگرچه از بستگان جانـب باشـند، خـود مسـئول هر گروه

و اگر خداي نخواسته تخلف از اح و اقوال خود هستند كام اسـالم كردنـد، اعمال
(دستگاه قضايي موظف است آنان را مورد تعقيب قرار دهد ج. )14:145همان،
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پيغمبـر«: خميني همه بدون استثنا تـابع قانوننـد سرانجام اينكه در حكومت مورد نظر امام
رو[اكرم هم تابع قانون بود؛ تابع قانون الهي،  (»توانست تخلف بكند نمي] از اين )378: همان.

مي« به كساني كه صورت اسالمي پيش خواهند قانون را بشكنند، اينها ديكتاتوراني هستند كه
.اند آمده )415: همان(» ...

 نتيجه
ويـژه عـدالت سياسـي در گفتمـان سياسـي بـه واكـاوي مفهـوم عـدالت، بـه نوشـتار در اين
آنبندي اين گفتمان دريافتيم كه دال مركز با مفصل. پرداختيم+خميني امام ،»عدالت«راي

تشـكيل» مثابـه ديـن عادالنـه اسالم فطـري بـه«در شكل» فطرت انسان«و» اسالم ناب«
و دال مي سـتيزي، گرايـي، ظلـم هاي شناوري چون جمهوريت، مردم، مستضعفان، قـانون دهد

و تبيين شده و عدالت اجتماعي در نسبتي مستقيم با دال مركزي تعريف . انـد استقالل، آزادي
تـرين بعـد عـدالت انسـاني در عرصـه مثابه مهم عدالت سياسي به+خميني مان امامدر گفت

و توسعه جامعه است بـه» راولـزي«اگر با نگاهي. جامعه، داراي نقش مهمي در كمال انسان
مشاركت سياسي برابر، گزينش«عدالت سياسي توجه كنيم، سه شاخص عدالت سياسي، يعني 

و امنيت سياسي برا مي»ي همگانسياسي برابر با بررسـي صـورت گرفتـه در ايـن. نمايد رخ
به نوشتار در پاسخ به سؤال اين مقاله مي هاي برخاسته رغم وجود برخي محدوديت توان گفت

و عدالت، سه شاخصه اصلي عدالت سياسي در گفتمان سياسي امام و تقوا خمينـي از تخصص
و تأكيد واقع و بنيان مورد توجه كال شده و فقهي آنها مورد توجه قـرار گرفتـه هاي نظري، مي

. است
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