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This article examines the concept of justice, especially political justice in the thought of Imam 

Khomeini and John Rawls. For this purpose, the indicators of political justice are determined first, 
and then they are examined in the thought of Imam Khomeini and John Rawls. The main question 

is, what are the principles and characteristics of political justice from the perspective of Imam 

Khomeini and what are the points of commonality or difference compared to John Rawls? The 
data of this research, which is based on the descriptive and analytical method and the comparison 

of two thinkers, shows that the political thought of Imam Khomeini is considered as a semantic 

system consisting of a set of interconnected signs. In the elaboration of Imam Khomeini's 
discourse on political justice, we can consider the central sign as "justice", which is at the core of 

his thought, and all other signs are in line with justice. Anti-tyranny, anti-arrogance, populism and 

defense of the oppressed are among the indicators of political justice specific to Imam Khomeini's 
thought, and indicators such as public security, public participation and equal right to choose, 

safeguarding the political rights of all, The right to criticize and monitor, and the freedom of 

assembly and dealing with civil disobedience are common in the thought of Imam Khomeini (RA) 

and John Rawls regarding political justice in order to develop and improve the human society as 

much as possible. 

Keywords: Imam Khomeini, John Rawls, equality, principles of political justice. 
                                                           

* . PhD student in political science, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran, 

omidsina2003@yahoo.com. 
** . Associate Professor, Department of Politics, Political Systems Research Institute, Research 

Institute of Islamic Culture and Thought, Tehran, Iran (corresponding author), 

sbaqeri86@yahoo.com. 
*** . Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Faculty of Medicine, University of Medical 

Sciences, Semnan, Iran, r.hosein14@yahoo.com. 

R
esearch A

rticle
 

DOR: 20.1001.1.23455705.1401.10.22.9.5 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23455705.1401.10.22.9.5


 

 

 ی سیاسعدالت  اصول
 و جان رالز ینیامام خم اندیشهدر 

 57/25/2952تهریخ پایرش:    51/25/2952تهریخ دریهف : 

 *امیر حیدری خویی
 **سیدکاظم سیدباقری
 ***حسین رضاپور

 (132-127) 

 چکیده:
 و جه  رالز  مسم  ا ه،از  مظر   سسهسع ال  ای اصهل  قهیس این  قهل  ب  بررسل  

جه  رالز بر  حهر همسن دشللهار  از  مظر ا ه، و  قهیسلل  آ  به پرسللش اصللا   .دز پردا  
 پژوهشههی این داد بهش .  تمرکز      در ع ال  افتراق هینقهط اشترا  اسل  ک  ب  

شللهل گرفت  اسلل   حههی  از آ  دارد ک  دو ان یشللمم   ایک  بر اسله  روش  قهیسلل 
ای  عمهی   تشلللهل از  جمهع  مظه   ثهب   ب   مسسلللسلهسللل  ا له،  م انل یشللل 

ر د ع ال  سه ه  یهفت  اس .-اسل  ک  در نظه، فهری تهحس پسهسلت  همههی ب نشلهن 
ست  ک  در ه س ا ال دال  رکزی ع ایشله       ان یشل  سلسهسلبم ی گفتمهن فصلل

سلتسزی  ظام چر م .ههی دیگر بر گرد آ     رکزی ان یشل  ایشله  اسل  و هم  دال
گرای  و دفه  از  ستضعفه  ازجما  اصهل ع ال  سسهس  ایشه  سلتسزی   رد،اسلتهبهر 

نشسم  و دیگر اسل   این در حهل  اسل  ک  در ان یشل  سلسهس  رالز  آزادی در ص ر   
شلهد  از دیگر سه  اصهل  چه  هه ازجما  ع ال  به نه   هانش از آ   تحاسل   ارزش

برابر  پهسللل اری از حقه  سلللسهسللل   مشیو حق گز      شلللهرک  عمه    همگهنسا م
صلللهر  همگله   حق انتقلهد و نظهر  و آزادی اجتمهعه  و بر هرد به نهفر هن    ن  ب 
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وجهد دارد  هرچمل  ک  اه اف نههی   جله  رالز و  مس م شلللتر  در انل یشللل  ا له، 
 هرک ا، از این اصهل  تفهو  اس .

 ع ال  سسهس . لاصه  برابری   جه  رالز   مسا ه،  م :کلیدی واژگان

 مقدمه:

هاد تاریخی ها و دورهتحق  عدابت و اسـتقرار عدل، نواست دائمی انسان در تمام لرهنا
تنها نیازد مهم، بلکی ن لتی لطرد و آرمانی و همیشگی بوده اسـت. عدابت براد آدمی نی

ــت. در نتییی ــر و ازشملی مفترین دغدغیاین امر همواره یکی از مهم ،بوده اس اهیم هاد بش
م اسالاندیشی ویژه در عرصی للسفی سیاسی بوده است. در بنیادین و محورد همی لیلسولان بی

اد از قرآن و در بین اندیشمندان اسالمی نی  عدابت از شایگاهی ویژه برنوردار است؛ در آیی
 ،دید)حمردم قیام بی عدل کنند شود کی حکمت بسثت و ارسال رسز این است کی ت ریح می

12.) 
 شنانت مبانی عقلی و نقلی دین اسالم بی شناسی کیبی عنوان لقیی و اسالم امام نمینی

قرائت شدیدد از اسـالم ارائی نمود کی بی تمام ابساد وشودد انسان توشی داشتی و آنچی  دارد و
 هاد امام نمینیمحتا  است را ارائی کرده است. اندیشی ، بدانکی بشر براد نیز بی سساد 

ی چون بازگشت بی اسالم راستین، استقالل نواهی و مقابلی با نفوذ بیگانگان، مبارزه در اصوب
، عدابت سیاسی، دینیساالرد بر سـرنوشـت نویه، مردممردم با دیکتاتورد، حاکم بودن 

 دلاا از مظلومان و استکبارستی د برشستی بوده است.

مبتنی بر آن، نظامی سیاسی از آن شا کی دغدغی عدابت در اندیشـی ایشان بنیادین است و 
برپاشـده است کی در چابه با اندیشی عدابت بیبرابیسم است، بذا لهم این اندیشی و مقایسی 

گردد کی ترین اندیشمندان غربی در این زمینی احسا، مییکی از برشستیآن با نظریی عدابتت 
 تمان امامدر گف عدابت سیاسیاصول گفتمانی بی بررسی  مدر این نوشتار درصددیم تا با رو

عدابت سیاسی را مسین کرده، سدس آنها را در اصول بدردازیم. بی همین منظور ابتدا  نمینی
 ن است کیآکنیم. بر این اسـا، پرسه اصلی سـی میو شان راب  برر گفتمان امام نمینی

از منظر امام نمینی یاسـیعدابت سـاصـول 
با شان راب  چی نقاط  سییکدام است و در مقا 

 .دارد یالتراق ایشترا  ا
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 شناسیمومفه .۱

در شهت  یاسیلالسفة سعمده  دهاتالمیکی از تاکنون  یاسـیس للسـفة سـیاز زمان تأسـ
عدابت  بوده است. دو آزاد دچون عدابت، برابر دهاتحق  ارزم یو چگونگ ییپاسـخگو

ا از شملی هر ارزمیچرا کی سـااسـت  خ بودهیدر تار دبشــر دهاها و آرماناز نواسـتی یکی
 داب ار ،دتوان گفت کی آزادیم ، با این همیمواشی است دادیبا سـ اال  و ابهاما  ز دآزاد

 است.تحق  عدابت براد 
 1یبی آنها اســم مسن یواژه شــناســ علماســت کی در  ییهااصــطالحعدابت از شملی 

ن وشود از آنها در ذه دریت ــو یشــود کی مفهومیگفتی م ییهابی نام یند. اســم مسنیگویم
 یئیك شیتوان یبر آن م یشـود کی مبتنیا،الق م یمیکی بر مفاه 2دارد. در مقابز اسـم ذا 

رد یپذیکی مسمواًل صــور  م دگرید دم بندی  حوا، درك کرد. در تقســیرا از ،ر دمـاد
م یم مفاهید در ردیعدابت را با دبندمین تقسیشود. در ایم میتقس 3یو ذهن ینیعدابت بی ع

از  یست بلکی در اثر انت اا بخشیت نیو مشـهود قابز ر  ینیداد، چراکی بی ،ور ع قرار یذهن
ر گیا ناعادالنی را ا،الق کرد. بی عبار  دیتوان بی آن صفت عادالنی بودن یم یده اشتماعیپد

اســت  یانالق ین رو مفهومیت و از ایك وضــسیبر  دگـذارارزم یا،الق عـدابـت نوع
 (.36 ،2471، یرسندسی)م

 ،(47 :1، 2323لراهیدد، ، حکم بی ح  است، )عدللت آمده اسـت کی عدابت و در ب
راغ  اصفهانی، ) کی اقتیـاد مساوا  و برابرد دارد گوید، عدابت، بفظی اسـتراغ  می

رود و انی و دورد از زیادهیمسنـاد مفهومی عـدل بی مسناد مالزمت با راه م .(222 ،2464
 ،2326،با،بایی،) شــتن هماهنگی در امور اســتعدل، دا قتیم در کارهاســت و حقیتفر
21: 442). 

 عدابت سیاسیهاد عدابت اشتماعی است و با حیور عدابت سـیاسـی یکی از شـانی
قدر  میان مطلوب و توزی   رعایت قانون ســیاســی، توازن، اعطاد حقوقتوان از وشود می

                                                           

1. Abstrat noum 
2. Concrete noum 
3. Objective - subjective 
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لساالنی و آزادانی شارکت مسـخن بی میان آورد. در این قلمرو، بسترهاد الزم براد شـهروندان 
ح  بیان، ح  انتقاد، براد تحق  هاد گوناگون آزاددشود و لراهم می الراد در امور سـیاسی

آید و شهروندان در ، بی وشود میتشکیز اشتماعا ، ح  انتخاب شدن و ح  انتخاب کردن
یستی امر بادو  یاسیعدابت سدر »باشـند. اوهار دیدگاه نود، داراد م ـونیت سـیاسـی می

د عادالنی یباکی برابر  دبوازم آزاد ها وشهت برآورده سانتن نواستی نخست، قانون در است؛
عادالنی  دهاشود کی نسبت بی همی سامانی دبندچارچوب دبی نحونظام ن کی یدوم ا باشـد و

در این  .(431 ،2467 ، عادالنی و کارآمد منیر شود )راوب دن نظام قانون گذاریبی ، ممکن
ی، منظور از عدابت سیاسی ارزشی است کی با لراگیر شدن آن، امور شامسی، در پیوند با نوشت

شود؛ گیرد و حقوق شهروندان بی شایستگی ادا میقدر ، بی تناسـ  در شاد نود، قرار می
، لراهم و مسیر شامسی «محدودیت قدر »و « انتخاب شهروندان»با عدابت سیاسی، بستر 

 .(76 ،2355)سیدباقرد،  شودوده میگش« ح »براد رسیدن بی 

 قیتحق پیشینه .2

هاد عدابت پرسـه همیشـگی بشـر بوده و همین امر موش  شده است کی از دیرباز برداشت
نوعی بی تواند بیوشود آید. این امر میهاد گوناگون بیمتفاوتی از آن در میان مردمان ســرزمین

از  حتی در یالتن تسریفی یگانی و مشتر نسـبیت لرهنگی در باب تسریم عدابت منیر شود و 
( در سده نوزدهم و نیمی اول 2(. عدابت اشتماعی: 1، 2474هولی، ) عدابت، تردید اییاد کند

ــروعیت حکومت و مانند اینها  ــی، مش ــیاس ــتم، مباحث مربوط بی قدر ، اقتدار س ــدة بیس س
اد دربارة نظریی»کتاب دادند، اما پس از انتشار مباحث غاب  در للسـفی سیاسی را تشکیز می

وشود آورد، بحث با چرنشی کی ود در مباحث للسفی سیاسی بی« شان راوب »نوشتة « عدابت
 .(Jones,1995: 515)عدابت اشتماعی در نقطة مرک د تفکرا  سیاسی نشستی است 

ــیدد و درودد ) ــی»( در مقابی نود با عنوان 2471شمش ــان  عدابت  دهامفهوم و ش
ت یبا عنا «راوب ( یاسیی عدابت سید بر نظری)با تاک ینیامام نم یاسیسدر گفتمان  یاسیسـ

ن شانی از عدابت را در گفتمان یا دهایژگی، و«شان راوب » یاسیعدابت س دهابی شان ی
در پژوهه نود با  (2412زاده و میالنی )امام شمسیاند. نموده یبررس ینیامام نم یاسیس
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هاد عدابت راوب  و شهید مطهرد در ن وم شانصبررسی تطبیقی نظرا  شان » عنوان
 شــمندیدو اند نیا دگاهیبر د دیکأبا ت یاســیعدابت ســ دهاشــان ــی یبی بررســ «ســیاســی

 یاسیس نهیبرابر، گ  یاسی: مشارکت سیاسیو در آن سی شانص مهم عدابت س اندپردانتی
ــ تیبرابر و امن ــیس ــ را همی دبرا یاس تبار و لوالدد عبا،اند. دادهقرار  یمورد بحث و بررس

؛ «تطبیقی نگاه ین در راوب ، و مطهرد شهید اندیشی در سیاسی عدابت»( در مقابی 2416)
 آزادد و همچون اند و اصــوبیرا بررســی کرده اندیشــی مطهرد و راوب  در ســیاســی عدابت

 .است شده گرلتی نظر در اشتماعی توازن و عدابت هادپایی عنوان بی دموکراسی،
 شــهید هاددیدگاه تطبیقی مقایســی مسیارهاد عدابت توزیسی،» مقابی در (2471قلیچ )

 وزیسیت عدابت دو متفکر در آراء الکار و بررسی بی تطبیقی صور  بی« راوب  شان و مطهرد
 است. پردانتی

 امام آراء در عدابت دهیا بر حاکم اصول استخرا »( در مقابی 2474) درضو و یسبحان
 در را دیدگاه عدابت ،ینینم امام آراء و نظرا  یبررســ با کی ندهســت آن ، در صــدد«ینینم

 و مکش مفهوم نیا رامونیپ را شانیا دگاهید بر حاکم اصول و داده قرار یبررس ود مورد تفکر
 د.ینما استخرا 
 عدابت تحق   انیم یبررس»( در مقابی 2416) یاردسـتان هیبخشـا و یشوزان ییرضـا

بی «  (2411-2477)ینینم امام شییاند اسا، بر نقالبا از پس دهادوبت در یاشتماع
 و ی،بقات لاصــلی هایی مانند کاههاند و شــانصعدابت اشتماعی پردانتی دهاشــان ــی

 مثابی بی عدابت»(، در مقابی 2477التخارد ) امکانا  ،رح شــده اســت. از دمنـدبهره
س ال  ،رح ، بی«یابمللنیب و یمل عدابت باب در ینینم امام یینظر بر ددرآمد ؛«زیتسد»
 .است پردانتی( یابملل نیب و یمل یسنی) یاسیس یاصل حوزه دو با عدابت نسبت از

با وشود برنی از آثار مرتبم در این باره، اما بررسـی و مقایسـی عدابت ســیاسی از منظر 
و تواند این مهم را از منظر ین لیلسو  و شان راب  مشاهده نشد، امرد کی می امام نمینی

لقیی اسالمی و ین لیلسو  غربی، برشستی سازد تا تفاو  گفتمان عدابت در اسالم و آنچی 
ــود و لایده ــابت س گردد؛ بیه از پیه نمایان گرا ارائی میدر غرب در چارچوب نظریا  اص

هایی کی در این راستا وشود دارد بررسی نواهد شد ها و تفاو گردد. در این تحقی  شباهت
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کیـد بر دی و مقایســی آن با شان راوب  لیلســولی کی زمانی در نیرود  نمینیدگاه امام و تـأ
 کرده، داراد اهمیت و نوآورد نواهد بود.ها شرکت مینظامی آمریکا در شنا

 چارچوب نظری .9

شهان بی ن وم د سیاسی در هاها و نظرییشـییندهاد اسـاسـی کی در اچابهبا توشی بی 
ن گیور، ۶واب رمـایکز ز متفکران همـاننـد شـان راب ، ا یبرنبـی وشود آمـده اســت، غرب 

ســم و یبرابین بیکردند ب یســس داپردانتند و بی گونی یآرمان دهاشــییبی ،رح اند 2هابرما،
اورند. یبی وشود ب ی  مناسبیترک ،یاشتماع یو همبستگ د، برابردن آزادیسـم و بیابیسـوسـ

ــموبمیرد و شهان دهابرما، و واب ر تالم کردند کی تئور»  یك شهان آرمانیدر مورد  یش
اورند کی محور حرکت انسان ین از کنه و تفکر انسـان بی، نمادیت مثابین کنند و موقسیتدو

ن یها تسها عدابت در چارچوب گفتمانمدرنباشــد. از نظر پســت دعدابت و آزاد دبی ســو
)لوالدوند،  شوندیم م در رابطی با قدر  مسنایگر مفاهیگر عدابت و دید یا بی عبارتیابد؛ ییم

2467، 31-37.) 
هاست کی سازنده ین نظام مسنایی متمای  ها و نشانیاز احکام، گ اره داگفتمان میموعی

گردند. از دیدگاه میشـز لوکو، گفتمان اعمابی هسـتند کی موضوعاتی را کی در محسـوب می
ند و در لرآیند این سازها موضوعا  را میدهند. گفتمانگویند شکز میمورد آنها سخن می

تواند ها نی تنها مربوط بی چی د اســت کی میکنند. گفتمانســانتن مدانلی نود را پنهان می
گفتی شود یا درباره آن لکر شود، بلکی درباره این نی  هست کی چی کسی در چی زبانی و با چی 

کی با ی است کثر  مسان دارادگفتمان  .(Foucault, 1974: 49)تواند صحبت کند آمریتی می
یـابنـد و لهم از واقسیـت و شهان پیرامون را شــکز هویـت و مسنـا می ،محورد دهـاگ اره

کننده نظم گفتمانی هستند، بی منتظم کی منسکس دها یا احکام، بی نحواین نشـانی .دهندمی
شـوند. بی بیان دیگر، درسـت مشـابی تیربیا  زیست شهان ما، هر می« 3مف ـز»یکدیگر 
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اســت.  دبندن عناصــر پراکنده در درون ین گفتمان ارتباط برقرار کند، مف ــزعملی کی میا
گفتمانی، متناس  با نظامت مسناییت  دبندبی کار رلتی در ین مف ز دهامسانی واژگان و نشانی

 دبندکند. عن ـر اساسی در هر مف زپیدا می دها مرزبندکالن آن گفتمان با دیگر گفتمان
ــ 1دگفتمانی دال مرک  ــانگان مرک  دت. دال مرک اس ــت از نش ین گفتمان کی  دعبار  اس

دهد ها را تحت تأثیر نود قرار میهمـاننـد ین میدان ملنا،یســی، دیگر مفاهیم و نشــانی
(Laclau and Mouffe, 2001.) هاییدال و شناورند کی هستند هاییگفتمان دال هر بنابراین در 

 نام بی را هاییدال باید گفتمانی تحلیز در. دارد محورد شنبی گفتمان آن براد کی دارند وشود
 دیگر اش اد و مفاهیم گفتمانی، بنددمف ز در کی نمود شستیو محورد یا مرک د هاددال

ــدمی وحد  آنها بی و داردمی نگی هم کنار را  و کلیدد مفهوم برتر، یا مرک د دال. بخش
 هم با و کنندمی پیدا نظم آن ییسـا در دیگر هادنشـانی کی اسـت گفتمان هر در بخههویت

ها و میـامین از اصز در اسـتخرا  دال (.231 ،2476بهروزبن، ) شـوندمی بنددمف ـز
ــی، بهره برده میأتکرار و ت ــریح موارد تحت بررس ــود. در این راســتا آن مفهوم و کید ص ش

 عنوان دالاد کی بیشـتر اسـتسمال شده و یا تکیی اصلی رود آن بوده در مالحظی آن بی نشـانی
باشــد. دال مربوط زمانی بی عنوان دال هویت بخه یا دال مرک د بســیار حائ  اهمیت می

پذیرد، هویت شود کی عالوه بر مسیارهاد لوق باید هم مان عامز تسریممرک د نطاب می
در گفتمان امام  .دبندد گفتمانی نی  باشها و بی تب  کز مف زر دالیبخشـی و انسـیام سـا

و  شــناســی، شامسیشــناســیو در نتییی نوا انســاندال برتر اســت « دابــــتع»، نمینی
زند؛ شاکلی هویت الراد را رقم می ،شودبندد مطرح میهایی کی از انسان در آن مف زویژگی

 شود.ناب نی  در اندیشی ایشان، در شهت عدابت، مسنادار می اسالمنوانه 
پیام واحدهاد زبانی را در ارتباط با  گیرد مسنا وتحلیز گفتمان چگونگی تبلور و شــکز

عوامـز درون زبـانی )زمینی متن( واحدهاد زبانی، محیم بالل ــز زبانی مربوط و نی  کز 
 کندنظـام زبـانی و عوامـز برون زبـانی )زمینی اشتماعی، لرهنگی و موقسیتی( بررســی می

سانی حوال  مو توصیم ت« نقشی مسانی»(. تحلیز گفتمان، با استخرا  7 ،2461)لرکال ، 
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آنها )نقشی مسانی(، امکان  دبندها و در نهایت دسـتیابی بی عناصـر بازیگر و مف زو برهان
لهم بهتر مسائز و ارائی راه حز بهتر مسائز اشتماعی و سیاسی لراهم  دبسـیار مطلوبی را برا

ــانتار نظریی بوردیوآوردیم ــم بوئین واکا 1. س  2نتدر مورد دانه، عمز و شامسی ابتدا توس
تواند از منظر ذهن ننثی صور  بدذیرد شود و مستقدند کی تحلیز گفتمان اواًل نمیتی یی می

 Bordieu and) ســتینود را دارد( و ثانیًا اب امًا نابی از رویکرد نقادانی ن دهالر )پیه

Wacquant,1992: VII-IX).  وابستی است و دیابکتیکی کی در این« دور هرمونتیکی»و ثابثًا بی 
تر )یسنی استخرا  بهتر نقشی مسانی دقی  دهاالتد، امکان دستیابی بی تحلیزلرآیند اتفاق می

از نظر لرکال ، هر تحلیز  (.Guba and Lincoln, 1989: 152) آوردین گفتمان( را لراهم می
. لرآیندهاد 1هاد زبان متن . ویژگی2گفتمان رندادهاد ارتباط باید سی بسد را پوشه دهد: 

ترد کی آن رنداد ارتبا،ی اشتماعی گستردهتوبید و م ر  . 4متن  ۹تبم با توبید و م ر مر
سد متنعبی آن تسل  دارد. بی  عمز  ؛بار  دیگر، از نظر لرکال  هر تحلیز گفتمانی باید سی بع

 .(Jorgensen and Philips, 2002: 68) ردیاشتماعی را در نظر بگعمز و  ؛گفتمانی
کا  ن نیاز ا یکیتوشی داشت.  ید بی نکا  و مسـائز ناصیعدابت با نییبنابراین در زم

نسبت  یمختلف دهام عدابت وشود دارد، چرا کی نگرمیتسر دبرا ین است کی چی اب امیا
ان کرد و یتوان از مفهوم عدابت بینم دم شام  و واحدیبی مفهوم عدابت وشود دارد و تسر

م عدابت دارند. بی هر حال هر یدر تسر یســاســا یر زمان و مکان نقشــیگر متلید داز ســو
ــندهیمتفکر و نو عدابت از نظر نود  دهایژگیم و وید بی تسریی نود باینظر ددر ابتدا داس

 .گرددر یپذی امکانیبدردازد تا لهم آن نظر
ن یاز ا یکی ،رگذارندیم عدابت تأثیدر تسر درها و عناصــریکـی چی متلنیگر اینکتـی د

 یچرا کی هر گفتمان ،باشدیم یخیشکز گرلتی در هر دوره تار دهاگ ارهها و گفتمان ،عناصر
و  ییایر شلرالیآورد. در واق  در هر متلیوشود می   بیرا ن یهـا و چـارچوب نـاصــنگرم
شود دارند و ییســانتارها ،یمسرلت دایو شلرال یسی،ب دایگر شلرالید یا بی عبارتی یمسرلت
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کنند ر نیین سانتارها تلیکی ا یرگذار هسـتند. تا زمانیاثکرد هر شامسی از عدابت تیکی بر رو
 الت. یر نخواهد یی  تلیم عدابت نیتسر یچهارچوب اساس

 شناسیروش .4

تحلیلی و ســدس تطبیقی اســت، مطاب  با عنوان مقابی بی اصــول -این مقابی از نوا توصــیفی
ردانتی است تا و شان راب  پ ینینمامام  یاسیاشتماعی در گفتمان سـ - یاسـیعدابت سـ

نقاط اشـترا  و تفاو  اسـتخرا  شده و در شهت اهدا  پژوهه بی کار گرلتی شود. اصول 
ها، آورد دادهعدابت سیاسی در این نوشتی در سی مرحلی بررسی شده است، توصیم و شم 

شود، بذا روم مقابی، ها و در نهایت میان دو متفکر مقایسـی میسـدس تحلیز و تفسـیر داده
 اد است. مقایسی

 گفتمان عدالتدر  ینیهای امام خمآموزه. 5

 های بنیادینآموزه .5-1

هایی شناسی و ویژگینوا انسان دال برتر است و عدابت ،ینیگفتمان امام نماندیشی و در 
زند؛ در واق  شاکلی هویت الراد را رقم می ،شـودبندد مطرح میکی از انسـان در آن مف ـز

دال مرک د گفتمان انقالب بی شمار  ،مفسر آن است ینیامام نمکی  محوردعدابت اسالم
ــ داو دوره رودمی ــالم بی من بی دال برتر نظم س ــیرا آغاز کرد کی اس  دیمطرح گرد دیشد یاس

. از نظر ایشــان بازگشــت بی هر نوا تفســیر و قرائت از (11-46 ،2466نمینی، موســود )
موسود لرهنا و تمدن غرب یارد رساند )توانسـت مسـلمانان را در مواشهی با اسـالم نمی

ها بیانگر چهره واقسی اسـالم نیست و اسالم ؛ زیرا همی این قرائت(312: 7، 2477نمینی، 
ــلمانان بوده هیچ وقت  ــالم در میان مس مانند حقیقتی همواره در پرده مانده و آنچی برنامی اس

ود از اسالم را مردود دانستی قرائت یکسونگرانی و محد ینیگفتی و اشرا نشده است. امام نم
. در قرائت ایشـان، اسـالم آیین شام  و کاملی (357: 12، 2477نمینی، موسـود اسـت )

کند و شام  تمام ابساد مادد، مسنود، هاد وشودد انسان توشی میاسـت کی بی تمامی شنبی
دال  ،مگرایی م مم است کی از اسال،رح اسالم»غیبی و واهرد است. بی تسبیر بابی سسید، 
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یت  ،برتر نظم سـیاسی بسازد. تبدیز ین دال بی دال برتر مساود است با اییاد وحد  و هو
(. اسالم، 214: 2461سسید، «)اسالم است ،دال برتر ،گرایانین کز و اش ایه. براد اسالم

کوشیدند براسا، گرایان میگیرد انقالب اسالمی، دال شناورد بود کی اسالمپیه از شـکز
ــزامنط  هم ــی بی آن و مف  بندد میددم در گفتمان نویه و رزد و تفاو  با مسنابخش

 سرانیام تبدیز آن بی دال مرک د، هویت کّلی گفتمان نود را شکز دهند.

 سیاسی عدالت .5-۲

است و دابهاد دال مرک د ، عدابت ینمیناشتماعی امام -سیاسی  اندیشیبندد در مف ز
گیرند و برشســتی مورد توشی قرار می دین عادالنی لمرودر ق« اســالم لطرد»و « اســالم ناب»

هایی چون شمهوریت، مســتیــسفان، هاد شــناور نی  مقوبیها و دالنشــانیشــوند. می
 دگرایی، صدور انقالب، استقالل، آزادد و تأمین عدابت اشتماعی است. هستی محورقانون

عموم مردم  یاساس دازهاین نیتأمو  درامون عدابت را دو مفهوم برابریپ شی امام نمینییاند
. (356: 12، 2477موسود نمینی، ; 131: 7، 2477)موسـود نمینی،  دهدیز میتشـک
ــی امام نمینییتوان عدابت را در اندین میبنابرا  نیالراد شامسی در تأم د"برابر د، بی مسناش

 نمود.  یآنان" مسرل یاساس دازهاین
، دو چهره یاســیدر حوزه عدابت ســ ینیامام نمشــی و عمز یز اندیاز رهگـذر تحل
و « عدابت ییابیی اینظر»الت کی در قاب  یدســت توان میاز عدابت ، متفاو  اما مکمز

 زی  تسدی، عدابت از ،رییابیی ایارائی اســت. مطاب  نظرقابز « عـدابت یی ســلبیـنظر»
کی در قاب  حال آنکند، ینقه م دفایا ،ینیاست دییاد سـیدر ا یو قانون ی، انالقیلرهنگ

شود. یو اقتدار شـناسـانده م یی ، قانون گرای، تولدمند  توانی، عدابت از ،ریی سـلبینظر
در مقام « زیتسد»ت اصــز یســازد، رعاین دو وشـی از عـدابـت را بی هم مرتبم میآنچـی ا

نمود  ینیشــی و عمز امام نمیکردن عدابت اســت کی در اند دم و کاربردیشــنانت، تسر
 .(41 ،2477لتخارد، ادارد )

ــی امام نمینی ــت کی همی ابساد حیا  ،بنابراین در اندیش ــی عدابت دابی اس ــیاس -س
ــامان میاشتماع ــهروندان بی یابد و شریان امور باید بی گونیی، بر گرد آن س ــد کی ش اد باش
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ساالرد، مشارکت سیاسی، شـایسـتی حقوق نود دسـت یابند، با حاکمیت گفتمان عدابت؛
، امر بـی مسرو ، نهی از منکر، مشــور ، ن ــیحت و نیرنواهی، ح  تسیین ح  انتقـاد

ــت، برابرد، آزادد و امنیت همی ــرنوش ــیدن شامسی شانبی بی وشود میس آید و زمینی براد رس
ــساد  لراهم می ــود، با توشی بی منط  و ادبیا  امام نمینیاســالمی بی س ــز ،ش ــی اص  س

. 1برابر،  یاسیمشارکت س. 2ن ایشان رصد کرد: توان در گفتمارا می یاسیعدابت س اساسی
 همگان. دبرا یاسیس تیامن. 4برابر و  یاسیس نهیگ 

 گفتمان عدالترالز در جان های آموزه .6

 های بنیادینآموزه .6-1

اکنون بی عنوان یکی از مناب  هم 1اد در باب عدابتاثر مشــهور راب  نظریـی عـدابـت یا نظریی
زبان ترشمی  15تا کنون بی بیه از  ،کتاباین شــود. قی میکالســین للســفی ســیاســی تل

عنوان ین عدابت از نظر راب  مقدم بر نوشبختی است. نوشی و کامیابی آنگاه بی اسـت.شـده
چارچوبی است کی الراد  ،شـود کی عادالنی بودن آن محرز باشـد. عدابتارزم مثبت تلقی می

ــت پی گرلتن آمال و ارزم ــنت مورد نظر نود را پیدا میهاد مختلم در آن لرص کنند. در س
ــخن می ــا  را بیباید عدابت بیگوید، میقرارداد اشتماعی کی راب  از آن س مانند ین مثابی ان 

هاد سیاسی نام ـــ لهم و توشیی کرد. در اندیشی ود، مفهوم سـیاسـی ـــ با ارشاا بی ارزم
دهاد ســیاســی شامسی، توزی  کننده شــیوه تسیین حقوق و ووایم در نهااصــول عدابت، تأمین

راب  این تلقی شدید از عدابت را عدابت  مناسـ  منال  و مسئوبیت همکارد اشتماعی است.
(. عدابت سیاسی دو 211 ،2473)واعظی،  دیسـیاسـی یا ت ـور کاماًل سیاسی از عدابت نام

باید عادالنی  ها و بوازم آزادد برابرسـانتن نواستیرویی دارد: نخسـت اینکی قانون براد برآورده
ممکن و  نةهاد عادالهمی سامانیبیبندد شود کی نسبت اد چارچوبگونیباشـد و دیگر آنکی بی

 (.431 ،2476)راب ،  .گذارد عادالنی و کارآمد منیر شودتر، بی ین نظام قانونمحتمز

                                                           

1. A Theory of Justice  
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 عدالت .6-۲

 کند:راب  دو اصز اساسی نود براد عدابت را چنین بیان می

اد کی با آزادد براد دیگران ترین آزادد پاییاز ح  برابر براد گســتردههر شــخص باید 
د اوبیی یکسانی هادآزادسازگار است، برنوردار باشد، این اصز بی این مسنی است کی همی 

(، این اصز بی مسناد آن است (Rawls, 2001: 114کرد توان آنها را سل  دارند کی هرگ  نمی
تواند آن را انکار کند و نادیده انگارد، در اصز هیچ کس نمی کی  هر شـخص آزادیی دارد کی

کید دارد کی نابرابرددوم، راب  ضــمن اقرار بـی نـابرابرد هاد هـاد اشتمـاعی بر این نکتی تأ
 اد تنظیم شوند کی:اشتماعی و اقت ادد باید بی گونی

 ابم( بی بیشترین سود بی محرومین و الراد کمتر برنوردار منیر شود،
ها، ها، با شـرایم برابرد من فانی و عادالنی لرصتشایگاه ها ودسـتیابی بی من ـ  ب(

 .((Rawls, 2001: 114باشد براد همگان باز 
بنـابراین بـی ،ور کلی راب  حتی در نظریـی عـدابـت نود نی  از ســویی ولادار بی مبناد 

کند کی ی را ،رح میماند کی آزادد اسـت و از دیگر سو، دغدغی برابرد من فانبیبرابیسـم می
قابز تحلیز اســت، زیرا کی در شــرایم غفلت، انســانها در شــرایم  ۶در پی ،رح پرده غفلت

اشتماعی نود ندارند و بذا بی -شـوند کی هیچ ا،العی از موقسیت سیاسیاد لر  میاوبیی
کنند و دانند کدام است، انتخاب میدور از سـود و منال  شـخ ی نود، موقسیتی را کی نمی

 کوشد کی برنورد او با دیگران، من فانی باشد.ذا هر کس میب

 و جان رالز ینیمقایسه عدالت سیاسی امام خم. 8

اما لهمی کی از مفهوم عدابت در اندیشی سیاسی از است، غایت سـیاسی  نیترشام عدابت 
و مکات  لکرد مختلم مثز یالتی تفاو   ع ــر کالســین تا پســت مدرن وشود داشــتی

 .اندهاد مختلفی از عدابت داشتیسـوسیابیسم و مکت  اسالم هر کدام برداشت بیبرابیسـم،
هاد اییاد شامسی مطلوب، برقرارد قسم عدابت شده و یکی از راه بیاد در اسالم نگاه ویژه

مسیارد براد ســنیه  ،عدابت ،تـا شـایی کی در اســالم ،و عـدابـت عنوان شــده اســت
                                                           

1. Veil of Ignorance  
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را بر پایی عادالنی یا غیرعادالنی بودن  سیاسی ممشروعیت ین نظاتوان میهاسـت و حکومت
ها ها و شباهتدر ذیز بی بررسی تفاو (. 17 ،2412)امام شمسی زاده و میالنی،  دیآن سنی

 پردازیم.در باب عدابت در اندیشی دو اندیشور می

 هاتفاوت .7-1

 نظام فکری .7-1-1
یابد کی بی آزادد ابیسـم مسنا مینظریی عدابت سـیاسـی شان راب  در درون گفتمان لکرد بیبر

 «مستقد است داست کی بی آزاد یکس برالیب»  ۶«کرانسـتون سیمور»باور تمام دارد، بی گفتی 
(Cranston, 1967: 45 )ــان هابرالیب ــس»در  یسیها بی ،ور ،بمستقدند کی انس  دآزاد تیوض

 «مناس  است ،کنندیکی لکر م چی نود هستند، بر اسا، آن نظم دادن بی اعمال دکامز برا
(Locke, 1960: 287). 

شان راب  در قاب  این منظومی لکرد کی دغدغی اصـلی آن آزادد، در شستیود عدابت  
اسـت، همان گونی کی در اصـول عدابت راب  آمد، شاب  آن است کی ایشان، عدابت را نی  با 

ــت. بحا  آزادد تحلیز می ــی اوس ــاس ــول اس ریی عدابت شان راب  در نظکند و یکی از اص
عدابت اوبین لییلت براد نهاد اشتماعی است، همچنان کی حقیقت براد نظام »نویسد: می

 2گوید در وض  نخستینداند و می. راب  عدابت را تبلور ان ا  می(Rawls, 1999: 3)«تفکر
نواهند شامسی مدنی تشکیز دهند و کی تا حدد مشابی مفهوم وض  ،بیسی است، آدمیان می

ــفانی توال  می ناچار بی ــوبی مسقول و من  ــول در تفکین رود اص ــی کی این اص کنند. نقش
گیرد همان اســت کی مفهوم عدابت ها و تقســیم م ایاد اشتماعی برعهده میحقوق، تکلیم

 .(.(Rawls, 2001شود نامیده می
بر گرد توحید ســامان یالتی اســت و در قاب  این گفتمان،  ،ینینم اماماما منظومی لکرد 

بر نال ، راوب  کی  شود،اصـز اوبی براد او عدابت است و آزادد در پرتو عدابت، تحلیز می
، اصــابت شــد. بی بیان دیگر، در نظام لکرد امام نمینیعدابت در پرتو آزادد، تحلیز می

                                                           

1. Maurice Cranston  
2. original position 
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یابند و بذا هیچ عدابت مطرح اســت و بقیی ارزشــهاد ســیاســی در پی آنها، ارزم می-توحید
گارد. عدابت را نادیده ان-لتار و گفتارد در این گفتمان نباید، اصــابت توحیداصــلی، قانونی، ر

این قاب  لکرد گاه پاد در للسـفی و عرلان دارد و گاه براد تنظیم، رلتارها و قوانین سـیاسی، بی 
 یابد. آن محور اصلی، سامان می کند، اما در هر حال، همی امور بر گرد،لقی رود می

 انـد از: عبـار  ینیگفتمـان امـام نمانـدیشـــی و هـاد کلی ویژگیبـا این وصــم، 
، موسود نمینی)1توحیدمحورد و گسـترم امر قدسی در زوایاد مختلم حیا  بشرد -2

، 2477، موســود نمینی) یبینی اســالمتشــکز نظام مسرلتی از نظرگاه شهان -1؛ (2467
بنا نهادن ســیاســت بر دین و بروز یالتن مسرلت دینی در حیا  ســیاســی،  -4؛ (117: 15

دانه »بر « اندیهدانه شریست»برترد  -3؛ (325: 2، 2477، موسود نمینی) یاشتماع
، موســود نمینی) شهت عدابتمحوریـت نظریـی والیت لقیی در  -2؛ «انـدیه،بیسـت

با عدابت نی گفتمـان ســازد و مسین کردن مرزهـاد هویـت دیغیریـت -7؛ (23: 2471
؛ بی (431: 7، 2477، موســود نمینی) یمدارانی غربهاد انســانســکوالریســم و اندیشــی

، نیموسود نمی) یستیعبارتی قوام یالتن هویت ایرانی ـــ اسـالمی در تقابز با هویت مدرن
ــان منطب  بر شهان 6؛ (45-15 ،2475 ــود ) ددیبینی توحـــــ تسریم نوینی از انس موس
نود را از گذشــتی شدا  ،گفتماناین نظام لکرد و رو، ؛ از این(425-422 ،2413، نمینی

شکز گرلت کی بی مثابی ین  داو تشکز گفتمانی دینی« نظام دانایی»ندانست. در این لرایند 
از  ینیقرائت واسازانی امام نم. گر شد، شلوهبی سـود عدابت سـازعمز و رهایی دراهنما

ــالم )حداقز در پاره ــ نیدئوبوژیا داوشوه(، چهرهاز  دااس و   یدقا یکی تمام دیبدان بخش
بخه  ییمدرن و رها یاشتماع - یاسیس دهاگفتمان ریسا یو انقالب یانسان ،یعناصر آرمان

شستی ن« یسابدال مت» نیاسالم بی مثابی  ،یداد. در ثقز گفتمان انقالبیرا در نود انسکا، م
 بر را در یآدم یزندگ دهانییو زم ایـزوا یتمـام یداب نیچن ییو محتوا یمفهوم دبود. غنـا

                                                           

. بسد بیدارد لردد، بی نود آمدن و در  نویشــتن و 2: دو بسد دارد ینیتحول انســانی در اندیشــی امام نم .1
اسی، قیام و نی م در برابر ولم و بی عدابتی، در . بسد بیدارد اشتماعی ـ سی1حرکت در مسیر لطر  ابهی 

گشــاد حرکت صــحیح شامسی انســانی و رهایی از شهـت برپـایی عدابت در زمین، این دو بسد تحول، راه
 (.332 ،2475ها و تسلقا  و مشکال  شارد است )شمشیدد، وابستگی
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ی را نموده و هر س نییت  یعرلان ییمایکرده، هر دو را با س انتید نیرا همنش استیگرلتی، سـ
-12، 2466نشــانده بود )تاشین، « عمز دراهنما دتئور»در من بت  یدر کنه اشتمـاع

ا  را بی سود عدابت هدایت این راهنماد عمز، همی سانتار، کارگ ار، قوانین و مقرر (.15
ت از یحمابر همین اســا،  زند،کنـد و هر آن چی کی مان  این هد  باشــد را کنار میمی

 گردد.یمحسوب م یشانا یاسیس شییاند دهاه لر ین و ملز تحت ستم، از پیمستیسف
بنابراین در مقایســی نظام لکرد دو اندیشــمند باید اذعان داشــت کی در ین ســو امام 

هاد عرلانی و دینی کی میان ماییهاد للســفی با بنبا نظام لکرد متشــکز اندیشــی ینینم
ر اندیشمندد قرار گنظریی و عمز، نیازهاد دنیود و انرود ارتباط برقرار کرده و در سود دی

دارد کی نظام لکرد ود بر اسـا، نیازهاد دنیود و بهتر زیستن کی در کز نظام للسفی غرب 
 (.Ingram, 2008: 1-4) داردنهادینی است، قرار 

 نگاه ب: نفع دن:وی و اخروی .7-1-2
لکرد است کی در مقام »شـأن حقیقت اشز از  ینیدر گفتمان انقالبی و اسـالمی امام نم

  ییمال  تم دســودآور نییتس بدین مسنا کی ؛(67 ،2476م ــباح ی دد، «)عمـز درآیـد
بر عدابت -دتوحیتسامز در گفتمان  و استیس داگر شاکلی و ابتنا ی. بی عبارتستین قتیحق

همچنین چابه با لرهنا شود؛  ریتفس ستیمنفن از شر تواندینم قتیاست، حق ستیشـر
 .شودیمحسوب م ینیامام نمعدابت گفتمان دارد، از محورهاد سرمایی

از  هد  ی وشنانت یهسـت ،یتفاو  انسـان شـنانتبنابراین در نگرشـی کالن، در مورد 
عدابت -توحیداصابت  ییبی عدابت از زاو ینیامام نم فتگآن باید  داسـازکاره و عدابت

تام و تمام دارد و اصــواًل عدابت  وندیپ تیانالق و مسنو باعدابت بـدین مسنـا کی  ردگنمی
بذا باید  ،(271: 27، 2477، موسود نمینیمسنا نخواهد داشت ) یو ق د ابه  هانگی بدون
بلکی منال  مسنود نی  باشـد و همی هد  عدابت، دستیابی  کننده نی تنها، منال  مادد،تامین

ساز سساد  شامسی اسالمی بی سـود و رلاه بیشتر نیست، بلکی در کنار آن، عدابت باید زمینی
و رســیدن بی حیا  ،یبی باشــد، پس در این تلقی، عدابت، شام  و داراد نگرشــی لراگیر بی 

 منال  مادد و مسنود است.
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 دی آشــنایکند کی همان نظریاز عدابت ارائی م یشان راب  مفهوم این در حابی اســت کی
از انت اا کشانده  دم داده و آن را بی سطح باالتریالك، روسـو و کانت را تسم یقرارداد اشتماع

. هد  راب  ارائی اشتماعی را در نظر دارد-و در نهایت نی  تامین منال  مادد و سیاسی اسـت
ی یسا یها قبز بر سـنت للسفی اسـت کی از مد یهاگرادهیلا دهادر برابر آموزه شدید یراه

ــتریاند و عدابت را با توشی بی بالکنده ــایش کند. بی م مییازها تسرین دن موازنی نابص ارض
ــتم تداوم نگرم یغرب درباره عدابت در ســده ب یتوان گفت منظومی مسرلتیز مین دبیهم س

 گذشتی غرب بخ وم سده هیدهم است.
 یعدابتیاســت کی ب نینکتی قابز توشی اکند. اه میگنبـی عدابت  دزادآ چـییرراب  از د

درشی  نیبلکی ح ــول باالتر گردد،ینم دو اقت ــاد یمنح ــر بی شنبی اشتماع انییگرادهیلا
 شودیهم م یاسیو عدابت س دآزاد میاعمال سـلطی و اشبار و نقض حر متیبی ق تیمطلوب

 .گردد یقربان دهیلا ای رین دپا هیح  در پممکن است   یترت نیو بد
،ور گسترده از ،رز  بیو  است ییگرادهیلراتر از نقد لا راوب  عدابت یینظر یاصلنگرة  اما

 بی سی مسأبی مهم پردانتی شده است: یینظراین است؛ در  کردهکانت از عقز استفاده  یتلق
 ؛یقرارداد اشتماع ییاز نظر دیشد دری. ارائی تفسابم

 ؛نود ریدر تفس تیکانت از عقالن یگسترده از ،رز تلق . استفادهب
، 2473ی، آن )انوان کاوم نیگ یو شا زیارائی بد دو تالم برا ییگرادهیلـا د. نقـاد 
226-227.) 

کند، پردازد میبا این همی، راوب  همچنان در چارچوب گفتمان حاکم بر بیبرابیسم نظریی
کند و ح  را عن ــرد پســینی یود تحلیز میشویانی دنعدابت ســیاســی را در قاب  منفست

ــان میمی ــازد، در داند کی انس ــا، آن، بس تواند نود آن را برگ یند و نیر و عدابت را بر اس
داند و با توشی بی ناسـتگاه اندیشی اسالمی، ح  را امرد پیشینی می حابی کی امام نمینی

ز پیه نود ،راحی کند و هر گونی کی تواند این آموزه لرازمان، لرامکان و مطل  را اانسان نمی
ــت، ــت کی ،بسا  میز و منفست اوس ــینی و مطل  اس ــازد، بذا عدابت نی  امرد پیش آن را بس

 آورد. پیامدهاد اندیشگی و عملی گوناگونی را بی وشود می
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 هاشباهت. 7-۲

و  یتوان شباهتی کامز میان امام نمینهرچند باتوشی بی تفاو  گفتمانی کی اشاره شد، نمی
توان ادعا کرد کی نوعی شباهت میان دو هاد سـیاسی میراوب  یالت، اما در برنی از عرصـی

 شود.اندیشمند وشود دارد کی در ادامی بی برنی از آنها پردانتی می

 های س:اسیمقابل: با نابرابری .7-2-1
ی هم نف  همگانی را اد ترتی  داده شود کها باید بی گونیو راوب  نابرابرد ینینمدر نگاه امام 

ها، براد همی یکســان باشــد. از دیدگاه دو تأمین کند و هم امکان رســیدن بی مقام و موقسیت
هاد اشتماعی، باید بی هاد رســیدن بی مقاما  دوبتی و موقسیتها و راهاندیشــمند، لرصــت

ــانی برنودگونی ــانس یکس ــت یالتن بی آنها از ش ــود کی همگان براد دس ر ااد ترتی  داده ش
توان اصــول برابرد . بر این اســا، می(Rawls 2001; 2461)موســود نمینی،  باشــند

 و راب  را این گونی برشمرد: ینینمسیاسی از دیدگاه امام 
  مشارکت سیاسی برابر: ب وم مشارکت مردم، ابتناد حکومت بی آراد ملت، نظار  مردم

ــی مورد  ــیاس ــت کی در عدابت س بوده  ینینمنظر امام بر حکومت از شملی مواردد اس
در سود دیگر، از نظر راوب  همی شهروندان  .(311: 3: 2461، موسود نمینیاسـت )

براد مشــارکت ســیاســی ح  برابر دارند و اصــز آزادد در این زمینی باید محترم شــمرده 
 (.225 ،2476راوب ، ) .شود

  ؛(225، 2472راوب ، ; 3، 2461)موسود نمینی،  برابرح  رأد و آزادد انتخاب 
 ؛ 127، 2461، )امنیت سیاسی( )موسود نمینی پاسـدارد از حقوق سـیاسـی همگان

Rawls, 1999: 81؛) 

  ح  انتقاد و(  ؛ 351 :2، 2461، موسود نمینینظارRawls, 1999: 79؛) 
  رواب ، ؛ 177: 3، 2461، موسود نمینی) یمدنآزادد اشتماعا  و برنورد با نالرمانی

 ؛(2476
  ییپاهاد بی آزاددمقابلی با ( ،؛ 77: 2477میراحمدد و شیردRawls, 1999). 
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 طبق: محرومحمایت از  .7-2-2
مستکبر و -دوگانی مســتسیــمت ــور  نیشامسی  یاز سـانتار اشتماع ینیت ـور امام نم

آن، شامسی بی ،بقا  لرودسـت مستیسم و محروم و ،بقا   یاسـت کی ،ثروتمند -لقیر
کی ،بقا  باالدست و  یسانتار اشتماع نیدر ا ،اسـت شـده میتقسـ ،دسـتلرامسـتکبر و 

ا بر اراده نود ر زیقدر  تحم باالدستانهسـتند،  گریکدیمنال  متسار  با  دلرودسـت دارا
وض  ،بقا  باالدست و  سییبا مقا کردی،بقا  مسـتیـسم در دسـت دارند. امام تالم م

ه و لرودستان لراهم نمود درا برا یاشتماع دنابرابر دبرا سیی،بقا  مسـتیسم، قدر  مقا
گاه ــا، محروم یواقس تینســبت بی محروم آنان را ینودآ ــب تیو احس  ه دهد.یال ا ،ینس
 یی و از واشبا یك لرین را یاهتمام بی امور مسـلم ،با اسـتناد بی کتاب و سـنت ینیامام نم

توشی داشتی »ایشـان بی صراحت بیان نموده کی (. 61 :1 ،2461، موسـود نمینیداند )یم
 تیو مظلوم تیبـاشــنـد کـی محروم دامیلس از ،بقـی دشمهور و وکال سید رئیـبـاشــ

داران و ییمسـتیسفان و محرومان شامسی را بمس نموده و در لکر رلاه آنان باشند، نی از سرما
و رنم  تیمحروم یمرلی و غرق در بذا  و شــهوا  کی تلخ نانیو صــدرنشــ نواراننیزم

و تاکید (. 311 :12 ،2477، موسود نمینی)«بفهمند نندتوایگرسـنگان و پابرهنگان را نم
،بقا ،  ۀرلاه حال هم د، براشــودیدنبال او برقرار م کیهم  یاحکام اســالمداشــت کی 

 ریااز س شتریآنها ب دهمی است و اسالم برا دبرا م،یضس ۀن ـوصًا کارگران، دهقانان، ،بق
کرد نطاب بی مسئوالن تاکید میو  (333 ،2471، موسود نمینی،بقا  ح  قائز است )

بی مستمندان کی در ،ول  دیدار تیها مسئوب. شما در دوردستدیمسـتیسفان برسکی باید بی 
 ییکی آنها را بی شا داتا راه چاره دیینما تیو شد دیلشــار و زحمت بودند برســ ریز خیتـار

ــاند پ ــاز د،یکن دایبرس ــسفان و . امروز بدیکن تیآنان شد دبرا ددر عمران و راهس ــتی ی مس
 یتبار  و تساب دندا هی. پدینسمت ما هستند ندمت کن یکی وب نانیزاغی نشـ ومسـتمندان 
، موسود نمینیداشتی باشد ) دهیلا نانیندمت بی زاغی نشـ ۀاسـت کی بی انداز یکمتر ندمت

2471، 333.) 
کمك گر ید بی مسلمانان دیبا یاست کی هر مسلمان یك اصـز اسـالمین یشـان ایدگاه ایاز د

توســم  یاســیو قدر  ســ دهسـتند کی از شهت امکانا  ماد ین عمدتًا کســانیکند. مسـتیــسف
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ــرما دهاا قط ی ی،اغوت دهاحکومت ــ ددارییس ــسم کش ــدهیبی ض دگاه امام یاند. از دده ش
و در  (.121 :1 ،2461)موسود نمینی،  «ن آمده استینیا  مستیسف داسالم برا» ینینم

ن یزم در دن مسناسـت کی مستکبریهم دما  اسـالم برایتسل» سـت کیکالمی دیگر بر این باور ا
 (.62 :7 ،2461)موسود نمینی،  «ن را استثمار کنندین، مستیسفینباشد و نتوانند مستکبر

ح یاست. راب  در توض یاشتماع دلت نهادهاین لییعدابت نخسـت ،شان راب در نگرم 
ــورهایت یاهم ــترک دالتن ت  ــبا  اشتماعم یتنظ داز عدابت برا یمش ــان یمناس  نا،ر نش

ــازد کی الراد شامسی دریم ان یم یدارند و توالق یعدابتیاز عدابت و ب یگوناگون دهاالتیس
گوناگون  دهابا هد  ییهاان انسانیآنها وشود ندارد. ت ور مشترك از عدابت است کی در م

ــلح مدن ــترکیکند، بنابراییاد میا یص ــور مش  دمطلوب برا ك نظمیاز عدابت آغاز  ین ت 
ن و حفظ ییکی بی موش  ســانتار نهادها تس ییهادنابرابراو براد اســت.  یشـامسی انســان

شـود، دببخواهانی و نودسرانی است مگر آنکی عقاًل بتوان انتظار داشت کی بی نف  همگان یم
کند تا شرایطی بی وشود آورد کی نابرابرد در واق  او تالم می(. 41، 2462ی، یریاسـت )بش

بت رلاه دو دی کی بنایت اوبیمفهوم وضسترین الراد شامسی، بیشتر سود را برساند. اد محرومبر
ــت، قل  و مل  نظرورا ــکیب  اس ــسیدهد. راب  در زمیز میی او را تش ــول وض ی یت اوبینی اص
 ،یکند و دومیرا اقتیا م یم اساسین حقوق و تکابییدر تس دبرابر ،ن اصزید؛ نخستیگویم

  داد کی هم بی ،ور مسقول یترت داد بی گونییرا با دو اقت اد یاشتماع دهادرنابراب دمقتیا
اشــد داشــتی ب یهمی الراد باز اســت بســتگ دت کی بی رویبی نف  هر لرد باشـد با مقام و موقس

د ثرو  از ،بقا  باال بی یبای(. بر ،ب  اصز اول عدابت راب ، م622-621 ،2464)بلوم، 
ثرو   بازار بی تمرک  یه عمومین منظور در برابر گرایو دوبت بی ا ر شودین سرازیی،بقا  پا

 دهاها و دنابت  ثرو ین گونی توزییـاد کنـد. امـا بر ،ب  اصــز دوم عدابت ایا یموانس
مز  ه عیرا کاهه دهد و بی انگ دد اقت ــادیو توب ییلراتر رود کی کارا دد از حدینبـا یدوبت

ن است کی در چارچوب یشان راب  ا ی(. هد  اساس35 ،2462ی، یری  برساند )بشیالراد آس
اورد کی مشــکال  و یبی وشود ب یعدابت ،ینواهدســم و آزادیبرابیب دهاشــییالکـار و اند

کی بی شــکا  اقت ــادد م ســیبرابیب دهار شهان مدرن و چابهیان دهادهی دهاچابه
ســم یراببی  در تقابز با بشــی شان رابید گفت اندیز باین دبیرا بر ،ر  کند. بی همانیامد می
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ك ینگرد و تالم دارد تا یبی عدابت م دن متفکر از چارچوب و بستر آزادیست. در واق  این
وض  قرارداد  دهاه شرطیاز پ ییاد کند. برنیها اان انسانیم یو عقالن یمنطق دنوا برابر

کی لرد لقم  د( نود را بی دست حیاب شهز سدردن بی نحو2تحق  عدابت عبارتند از  دبرا
 دی برایاوب درهای( نواستار حداکثر مقدار ممکن از ن1د؛ یبی حساب آ یانالق یتیشـخ ـ

م عدابت در شامسی او اعمال نواهد شد؛ ینکی شرای( دانستن ا4نود و نانواده نود شـدن؛ 
ها با ( انســان2دا  مفهوم حقوق کرد، یاز عدابت را تاب  مق دشــنهادی( هر درك و لهم پ3

 دچ لردیدهد هیکنند کی اشازه نمیاز عدابت را انتخاب م یصــول مختلم درکتوشـی بی ا
بی  ید نظام عدابتی(. در واق  راب  مستقد است کی با134 ،2475شم  شـود )همدتن،  دلدا

ها از چی استسداد، نکی انسانیداشتی باشد لارغ از ا دکسان و برابرید کی با همی رلتار یوشود آ
ــاید محرومهمچنان کی می برنوردارند. ییهایژگینژاد، امکانا  و و ــد تا ش ترین الراد کوش

شامسی، بیشـترین سود را از قرارداد و روند امور ببرند، هر چند کی دیدگاه او، انت اعی است و 
 توان در واقسیت شامسی بیبرال از آن نشانی یالت.نمی

 بندی و برخی نتایججمع

یکی سانتار ، داراد دو نوا سانتار استاسالمی، در گفتمان  اندیشی سیاسی امام نمینی
و نظام سیاسی تفکر ایشـان در سـیاسـت شـیوه دهنده کننده و شهتنگرشـی کی نقه تسیین

اسـت و دیگرد سـانتار درونی نظریی سـیاسـی ایشـان کی میموعی آداب و احکام سـیاسی 
دارد کی مسطو  بی در گفتمان مقابز، نظریی عدابت راب  هم در درون سنت کانتی قرار  است.

دهنده آن اسـت و نظریی عدابت ود پیرامون سـانت شامسی بی ،ور کلی و نهادهاد تشـکیز
، پرده شهز و اصــول ۹، بی ،رلی2، ان ــا ۶برنی مفاهیم اســاســی مانند وضــ  نخســتین

 تنظیم شده است. 4عدابت
نگاه بی  و راب  در ینینم امامهاد اندیشــی توان گفت، تفاو بر اســا، آن چی آمد، می

                                                           
1 - original position 
2 - fairness 
3 - impartiality 
4 - principals of justice 
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ترد از راب  بینانی اسـت و دامنی گستردهواق  امامعدابت عمدتًا از آن شهت اسـت کی نگرم 
ــوبی چون آزادد عدابت ــتحقاقی، ولمدر اص ــتی د، محور، برابرد اس ــتکبارس ــتی د، اس س

اد مثابی منظومیبی یشانا سیاسی گیرد. اندیشـیگرایی و دلاا از مسـتیـسفان را در برمیمردم
بندد هم پیوستی در نظر گرلتی شده است. در مف زبی دهامتشکز از میموعی نشانی مسنایی

مدار و اســت و آزادد و برابرد اســتحقاق عـدابـت دال مرک دســیـاســی ود، گفتمـان 
در اندیشی شان  دال مرک در گآیند. در سود دیسـاالرد هم در پرتو آن بی وشود میشـایسـتی

کوشد تا گرایی میید از قرارداد اشتماعی و اصـز لایدهنوانشـی شد راب ، آزادد اسـت کی با
 لیایی بی سود عدابت نی  بگشاید. 

 وشود اندیشمند دو دیدگاه در کی هاییتفاو  وشود دهد، باهاد این تحقی  نشان میداده
 گرلتن نظر در بدون ها؛شایستگی بی توشی و برابرد و آزادد مثز مشترکی اصول برها آن دارد،

ــارکت در اد،بقی و قومی شایگاه کید هاگ ینه و مش ــول عدابت  تأ دارند و از شملی اص
نه برابر بی مثابی اصــول شهان یو ح  گ  ی، مشــارکت عمومیت همگانیـاشتمـاعی و امن

باشد کی موش  تکوین و و راب  مشتر  می ینینمدر اندیشی امام  یاسیشـمول عدابت س
 گردد.تسابی هر چی بیشتر شامسی بشرد می

 : اصول عدالت سیاسی در اندیشه امام خمینی و جان رالز۱جدول 

 جه  رالز  مسا ه،  م ع ال  سسهس  اصهل

 ههتفهو 

نگه   حهر  ع ال -تهحس  نظه، فهری. 2
ی  آزادگسترد  ب   فهه، ع ال  سسهس  )

ظام ستسزی  استهبهرستسزی   رد، گرای  
 و دفه  از  ستضعفه (

ههی  هی ه بنههی فاسف  بان یش . 5
 عرفهن  و دیم 

 نسهزههی دنسهی و ا روی. 9
دانش » و« ان یشدانش شریع ». 9

 «ان یشطبسع 
اصهل  ع ال  )ا ی  و  عمهی  و  .2

 آزادی(

سسهس      -. نظه، فهری2
 لسبرالسسسم

  قرائفاسف   ته  بر  ان یش . 5
 قرارداد اجتمهع از ج ی  

 نسهزههی دنسهی. ته سن 9
 ان یشطبسع دانش . 9
شهل ج ی  اصل فهی   گرای  . 2

 )آزادی(
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 ههشبهه 

 ههی سسهس  قهبا  به نهبرابری. 2
 حمهی  از طبقه  پهیسن. 5
    همگهنسع ال  اجتمهع  و ا م. 9
   شهرک  عمه  .9
 مش برابریحق گز . 2

 ههی سسهس  قهبا  به نهبرابری. 2
 حمهی  از طبقه  پهیسن. 5
  س مع ال  اجتمهع  و ا. 9

  همگهن
   شهرک  عمه  .9
 مش برابریحق گز . 2

 (های پژوهشنبع: یافته)م

 :کتابنامه
 قرآن کریم

، ش 8،   کت ب نقد، «بررساای و نقد نظریه عدالت جان راولز(. »1384اخوان کاظمی، بهرام ) 

 .181-151، ص 37

 تهران، علمی و فرهنای.، ست؟یچ   الیفلسف  ال(. 1373اشتراو ، لئو و فرهنگ رجایی )

در باب  امام خمینیۀ ؛ درآمدی بر نظری«تعدیل»عادالت به مثابه (. »1386افت،ااری، اصاااغر )

 .66-39، ص 5، ش 3،   دانش الی ال ، «عدالت ملی و بین المللی

 بررسی تطبیقی نظرات جان رالز و شهید(. »1391امام جمعه زاده، ساید جواد و جمیل میالنی )

 .48-26، ص 32، ش راهبرد اوال  ، «عدالت سیاسیهای مطهری در خصوص شاخ 

ی غالمرضاااا ، ترجمهگرای هراس بهی دینا اروپ مداری و ظهور االرررالح(. 1379بابی، ساااعید )

 جمشیدیها و موسی عنبری. تهران، دانشااه تهران.

یاسی در سده بیستم محافظه کاری سهای و جنبشها تاری  اندیشه(. »1375بشایریه، حساین )

 .41-32، ص 111-119، ش 11،   اقتص دی -اهالد ت الی ال  ، («26در قرن بیستم )

ی احمد تدین. تهران، انتشااارات ، ترجمهه ی نظ ح الرری الرر نظری (. 1373بلوم، ویلیام تئودور )

 آران.

، ش 9،   مط ل  ت راهبردی، «نشداسالم سیاسی و جهانی(. »1385بهروزی لک، غالمرضاا )

 .171-145، ص 31

، «گیری گفتمان انقالبی در ایرانغیریت، هویت و انقالب ،شااکل(. »1377تاجیک، محمدرضااا )

  .116-83، ص 1، ش متین

عدالت سیاسی در های مفهوم و شاخصه(. »1389جمشایدی، محمد حساین و مسعود درودی )
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مط ل  ت انقالب ، «با تأکید بر نظریه عدالت ساایاساای راولز یگفتمان ساایاساای امام خمین

 .219-183، ص 22، ش 7،   االالم 

و شهید  نظری  ددالت از دیدگ ج ابونصر ف راب ، ام ح خمیه (. 1381جمشیدی، محمدحسین )

. تهران، پژوهشکده و شهید صدر صردر نظری  ددالت از دیدگ ج ابونصرر ف راب ، ام ح خمیه 

 و انقالب اسالمی. مام خمینیا

. تهران، المکتبااه   القرآنیررالمفردات ف  غر(. 1373راغااب اصااافهااانی، حساااین بن محمااد )

 ه.یالمرتضو

ی مرتضای بحرانی و سایدمحمدکمال سروریان. تهران، ، ترجمهنظری  ددالت(. 1388رالز، جان )

 پژوهشکده مطالعات فرهنای و اجتماعی.

ی عرفان ثابتی. تهران، ، ترجمهدردالرت بر  مثر بر  انصررر  ا یرک ب زگوی (. 1385ز، جاان )راول

 ققنو .

لت اتحقق عدان سی میزر(. »بر1397رضاااایی جوزانی، نیکو و احماد ب،شاااایش اردساااتاانی )

،  (1392-1368»)خمینیم مااندیشه   اساابر ب نقالاز اپس ی لت هادر دوجتماعی ا

 .44-25،  ص 41، ش 11،   مط ل  ت الی ال 

است،راج اصول حاکم بر ایده عدالت در آراء امام (. »1383سبحانی، حسن و سید محمد رضوی )

 .118-77، ص 65، ش 33،   احقیق ت اقتص دی، «خمینی

. تهران، پژوهشااه فرهنگ و ددالت الی ال  از مهظر قرآن کریم(. 1411سایدباقری، سایدکاظم )

 .اندیشه اسالمی

. تهران، مؤسااسااه االعلمی ر القرآنیزان ف  افسرریالم(. 1417طباطبایی، ساایدمحمدحسااین )

 للمطبوعات.

عدالت سیاسی در اندیشه شهید مطهری (. »1397عبا  تبار مقری، رحمت و شاهربانو فوالدی )

 .121-113، ص 26، ش 7،   انقالب االالم ه ی پژوهش، «و راولز در یک نااه تطبیقی

 . تهران، زمستان.در غرب   الی د فلسف  الیبه(. 1377عنایت، حمید )

 .یة النشر االسالم. قم، مؤسسنیکت ب ال (. 1414فراهیدی، خلیل بن احمد )

پیران، محمدجواد ی فاطمه شااایسااته، ترجمهاحلیل انتق دی گفتم ن(. 1391فرکالف، نورمن )

پور، رامین کریمیان، رضاااا ذوقدارمقدم، پیروز ایزدی، و بهرامغالمرضااااکاشااای، شاااعبانعلی 

 ها.محمود نیستانی. تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه
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 . تهران، طرح نو. التیخرد در ال(. 1376فوالدوند، عزت الله )

لز و شهید جان راوهای معیارهای عدالت توزیعی مقایسه تطبیقی دیدگاه(. »1389قلیچ، وهاب )

 .164-145، ص 5، ش 3،   مط ل  ت اقتص د االالم ، «مطهری

. قم، مؤسااسااه آموزشاای و پژوهشاای امام آموزش فرههگ (. 1367مصااباح یزدی، محمدتقی )

 .خمینی

. حکومت االالم  و والیت فقی  در اندیش  ام ح خمیه  (.1389موساوی خمینی، سیدروح الله )

 .و نشر آثار امام خمینی تهران، مؤسسه تنظیم

. ب  گورب چف، شررررح از آی  الل  عوادی( آوای اوحیرد )نر مر  امر ح خمیه (. 1386) ———

 نی.یم و نشر آثار امام خمیتهران، مؤسسه تنظ

 .. تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیشرح چهل حدیث(. 1394) ———

. تهران، مؤساااساااه تنظیم و نشااار آثار امام هود دقل و عهلشررررح حدیث ع(. 1377) ———

 .خمینی

 .یانقالب اسالم ی. تهران، سازمان مدارك فرهناف  نروریصح(. 1372) ———

 .. تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیصحیف  ام ح(. 1368) ———

تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  .وصیت ن م  الی ال  اله  ام ح خمیه . 1381. ———

 .خمینی

 .. تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیوالیت فقی ؛ حکومت االالم . 1369. ———

-5، ص 46، ش 12،   مصب ح، «مفهوم ساازی عدالت(. »1382میر ساندسای، ساید محمد )

24. 

عدالت ساایاساای در گفتمان اسااالم ساایاساای »(. 1388میراحمدی، منصااور و اکرم شاایری )

 .91-63، ص 48، ش 12،   دلوح الی ال ، «فقاهتی

 ی خشایار دیهیمی. تهران، طرح نو.، ترجمهفلسف  الی ال (. 1381همپتن، جین )

ی امیر طبری. تهران، ، ترجمهه ی  فلسرررف ی ددالت، برداشرررتدرب رج(. 1383هوفه، اتفرید )

 اختران.

 .. تهران، مؤسسه باقر العلوماز نظری  ددالت ا  لیبرالیسم الی ال (. 1384واعظی، احمد )
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