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 چکیده

فتمان گ یبرا یفرصت سمیبرالیل یمعرفت یمکتب بر آموزه ها نیو نقدِ ا ییجماعت گرا یفکر انیجر

 ،را در چارچوب تعامل ییمشلتر  فاا یمعرفت یبر آموزه ها دی، تا با تاٌکفراهم نموده اسلت یاسلاام

م ظر  نی. از ادیفراهم نما یو عما ینظر یمطاوب در حوزه ها یمسللامان سللتِیز یبرا تیصللاو و ام 

 نیمشتر  ب می، مفاهمفهوم عدالت لِی. در ذشلود یگفتمان محسلوب م نیمفهوم عدالت مرکز ثقل ا

د ، چ ریبودن خ ی یشللی، پییگرا اتیشللود. فالل یم یواکاو ییاسللاام و جماعت گرا یفکر انیدو جر

ه هست د ک ییها هگزار نی، از مهم تربر جماعات دتاکی ها،سل ت و ارزشل گاهیجا نییتب ،ییفره گ گرا

ف با هد قیتحق نیده د. ا یم لیو اسلاام را تشک انیجماعت گرا یفکر انیمشلتر  جر ینظر یمبان

  تنیکو" کیو با روش هرمونت یقیتطب ی، با نگرشاساام یاسیسۀشیمفهوم عدالت در اند گاهیجا نییتب

 . پردازدیمتون م یو واکاو یبه  بازخوان " ریاسک

 : واژگان کلیدی

 .)ره(ی یاساام، امام خم یاسیس ۀشیاند ،انیعدالت، جماعت گرا
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 مسئله : انیب 

در  عیوسلل یدمانیموجب د یفکر انیجر کی یمعرفت یو آموزه ها ینظر یها سللتهیبا یواکاو         

با هدفِ سعادت و به  ،تحقق عدالت یاساام شهیاند یخواهد شلد. در سل ت فکر یوعما یعرصله نظر

و  یدرحوزه خصوص یو براساس اصول مشخص ،یاخااق اتیبر فا یکمال رسلاندن انسانها مبت  تِیغا

 دهیفرد و جامعه  در هم ت  ،واخااق استیمفهوم س یم ظومه فکر نیدرا .شلده اسلت میترسل یمومع

 ییناکارآ ،حاضر در عصر یبشلر ۀجامع یانسلان و بحران ها یرو شیپ های با توجه به چالش .اسلت

در  .تمعاصلر در غرب قرار گرفته اس یفکر های انیاز جر یاریموردِ نقدِ بسل ،سلمیبرالیل ی ها آموزه

کتب  م نیا نیهمچ .باش د یم  سمیبرالیل یجد نم تقدی ازمعاصر  ییراسلتا مکتب  جماعت گرا نیا

 یاسللاام یخود با آموزه ها شلل اختی و معرفت شلل اختی یهسللت یها آموزه نتری از مهم یدربرخ

 نیاز ا .مپردازی یدو مکتب م نیا یبه بررس یبه واکاو یقیتطب کردیرو با رو نیاز ا .اشلترا  نظر دارد

 .مک ی یم یبررسلل یاسللاام شللهیاسللاام وسللر  در گفتمانِ اند یم ظر ابتدا مفهوم عدالت را در مبان

 گذارانیو ب  یمتفکران اصا شهیدر اند دیرا با یاساام ینظام جمهور یفکر یاست  چارچوب ها یهیبد

)ره( ی یامام خم ،گذار انقااب انیآراء ب  یمورد ۀاسلللاس به ع وان مطالع نینمود. بر ا یواکاو دیآن با

 یآموزه ها انیبا ب یسللر  در گام بعد .قرار گرفته اسللت یدر رابطه با موضللوع عدالت مورد بازخوان

ژوهش پ  دیدر فرا .مپردازی یدو گفتمان م نیا یقیتطب یبه بررسللل انیجماعت گرا نیادیلب  یمعرفت

از  استفاده قرار گرفته است. هدف  رموردیاسک  تنی( کوی)قصد گراکیوروش هرمونت یقیتطب کردیرو

 یها  یچالش ها و کاست یبررس ،یگفتمانِ  عدالت اساام یها تینوشلتار عااوه بر شل اخت فرف نیا

اسللاام و  یبر توانِ معرفت هیراسللتا با تک نیدر ا نیهمچ .باشللد یم یموضللوع عدالت در عرصلله نظر

 شود.  یبا جهان خارج فراهم م یمعا یتعامل در عرصه ها یها  هیزم ،یاشتراکات نظر

  نریاسک نتنییکو کیروش هرمونت کاربرد

 هر چ د .از متفکّران به خصوص در عصر حاضر قرار گرفته است یاریمورد توجّه بسل ی یمتون د فهم

 از یاریاما در مقابل بسلل ،دان د یرا خارج از فهم انسللان م یکه نشللاٌت گرفته ار وح ی یکاام د یبرخ

 یعصر حاضر م یو معرفت یباکه به ع وانِ ضرورتِ روش یرا نه ت ها کاربرد کیروش هرمونت ،متفکران

 ،تاس یا شرفتهیم سجم و پ ک،یستماتیس یها هیاز اصول و رو یمجموعه ا کی. در قاب هرم وتدان د

ساساً به متون ا ن،یک  د ب ابرا یم میترس ،آن قبااً آگاه د تیخیرا که از تار یمتون مقدسل ریکه تفسل

و رسوم غالب در نظر گرفته  بو مردم آداب و رسلوم و آدا سلتیز طیبا مح کیارگان وندیپ کیع وان 

 ((SENAY 2::202شود. یم

ه مرحا نیمهم تر یخیتار اتیمتون در بستر مقتا یبازخوان ان،یآراءِ اسلاام و جماعت گرا یبررسل در

 یابه مع  دنیبه م ظورِ رسل « ریاسلک یقصلد گرا کیهرمونت»کاربردِ روش   دیفرا نی. در اباشلد یم

و  گرا  هیزم کیهرمونت نیب  ایروش در ب نیا.روش ها است ریاز سا شیب یاسیس شهیو اند ی یمتون د

 مالللمون ایو   هیرا از زم یهر مت  یمع ا ییگرا  هیزم ای ییبافت گرا  کردیدر رو.قرار دارد ،متن گرا

 یخیو تار یآن را در بستر اجتماع دیمتن با یکشف مع ا یبرا  رو نیاز ا. میآور یآن بدست م یاصلا

 ،متن مؤثر بوده اند دیتول رکه د ییمتن گرا متن مسلللتقلل از سلللاختارها کردیدر رو.میاش  قرار ده

 ریتحت تأث یاادیپ جاه و شصت م یبه متن از دهه ها کردیدو نوع رو نیدر مقابل ا. شلود یم یواکاو

مطرح  فهم متن یبرا یراه سوم "نیتگ شلتایو گیلودو"نظریه   ژهیبه و یو زبان یایتحا یفاسلفه ها

ملللورد نظلر مؤللف از يریلق  ی. بر ایللن اسللاس، هللدف اصللای هرم وتیللک کشف مع اشود یم
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متن  یروش مع ا نی(  در اFloistand, 1922: 22).بللانی حلاکم بلر اثلر اسلتشلل اخت قواعللد ز

 انیم  ریقصد مؤلف  را در  کرد. اسک دیمتن با یفهم مع ا یبرا یع ی .مؤلف است تیهمان قصد و ن

 دهه ازِ یخیاز لحاظ تار .دنمای یارتباط برقرار م  یواقع خیبا  تار یاسیس شهیو موضلوعات اند میمفاه

غرب  یاسللیسلل شللهیاند خیدر تار "گمشللده یها دهیا" یابیباز یروش برا نیا یاادیشللصللت م یها

هرگز مان د غرب  ،مدرن اقیسلبک و س یدر  اسلاام پژوه کیهرمونت .مورداسلتفاده قرار گرفته اسلت

 مسامان  از شم دانیو اند یپژوهان اسلاام نید هک سلتیمع ا ن نیبد نیامّا ا ،مورد توجه قرار نگرفت

 ، تس ،اساام اعم از قرآن یاسیس ۀشیم ابع اند یو واکاو یک ون در بازخوان ربازتایاز د .آن غافل بودند

ون مت یبررسلل یروش برا نیاز ا ،یعام ۀاجتهاد و مباحث ،ریدر غالب تفسلل ،یگفتمان متفکرانِ اسللاام

در جهان اساام و  ییگرا یخشونت  و افراي ،با توجه به گسلترش بحران .کردند یاسلتفاده م یاسلاام

 و یبه واکاو  یسع یدر حوزه نظر یاساام نیغرب، متفکر ژهینقاط جهان به و ریدر سا یاسلاام هراس

به  دنیرسللل یبرا یدیجد یافق ها افتنیبا هدف  یتااش فکر نیا .نمودند  ی ید میمفاه فیبلاز تعر

مات ها صورت  ریو گفتمان مال مسلامان  با سلا کسلویاز  یاسلاام  یگفتمان ها نینقاط مشلتر  ب

 ،ییسللاختار گرا ،گفتمان لیتحا ،یخیتار لیتحا یاز روش ها یاسللاام نیراسللتا متفکر نیدر ا .گرفت

روش ها غالباً به صورت توامان به کار گرفته شده  نیا .استفاده نموده اند کیو هرمونت یشل اس داریپد

در بلاب فهلم دیلن یلا عرضلۀ دیلن بله  ،ی کاام، فقه و تفسیریع  ،سلله شلاخه از عاوم اساامی .تاس

به بیان دیگر، هرم وتیکِ رایلج، در در  و فهلم متلون اسلاامی، بر شش  .دارند ازیروش هرم وتیکی ن

هلدف ملذکور از  هرسیدن بل - 2 .مفسر در جست وجوی مع ای متن است -1زیر استوار است.  ۀآموز

حالت ایلللدلال بلللرای مفلللسر آن  - 3ارف و عقاایی فهم متن میسر است  يریلللق پیمودن روش متع

فاصلاۀ زملانی میان عصر  -4 .است که به فهمی یقی ی و ايمی ان آور از مراد جدی متکام دست یابد

و زمانۀ مفسر یا خوان دۀ متن با زمان پیدایی و تکوین آن مانع دستیابی مفسر به مع ای مقصود و مراد 

همت  - 2جدی متون دی ی نیسلت و فهم عی ی متن، به رغم این فاصلاۀ زمللللانی، امکانرذیر است  

 - ٦متن محور و مؤلف محور است  مفسر باید بللرای در  پیللام مللتن صللرف شللودم فهلم عمالی

 .(0444 1322قرالت س تی و صحیو از متن با نسبی گرایی به شلدت مخالف است )حقیقت 

 اسلام  یاسیس ۀشیگفتمان عدالت در اند ینظر یمبان

اسلللت. نظام خاقت  قتیحق کی "عدالت" ،یعدالت در معارف اسلللاام یمفهوم لغو یواکاو ریسللل در

 یبه هر لحاظ در جا یزیهر چ یع یخاق شده است،  "عدل"و بر اساس  مانهیحک مانه،ی(، عانی)تکو

 هاهازاند میو ابااغ  و تعا ن،ی( پ  از وضع قوانعیانسان )تشر تیدر نظام هدا .خودش قرار گرفته اسلت

خاقت، جدا نشود.در  یتا آخر خط، از او خواسته شده که از نظام و مدار عادلانه ریو روشن نمودن مس

 یارزش یمکتب اساام عدالت مفهوم یش اس ی.در هستگرندیکدیم طبق بر  ع،یو تشر نیاستا تکور نیا

ر ب یسلل ت اله یکابه يور  .ردیگ یرا در برم یانسللان اتیو  ح یهسللت یاسللت، که از  مبدت تا م تها

مسلامانان دارد.در اساام عدالت فاسفه  یدر نظام فکر یا ژهیو گاهیمفهوم  جا نیعدل اسلت م ا یمب ا

و  میو عا میانسللان در برابر خداوند عادلِ حک تیعبود یدر تفکر اسللاام  .معادو هدف رسللالت اسللت

 جهیانسان و در نت  شِیهدف آفر ،زیعادلانه ن یاياعت از دستورات او که يبعاً در بردارنده قواعد حقوق

 یگرید یدر جا .0عْبُدُونِیَوَ مَا خَاَقْتُ الْجِن وَ الْإِن َ إِلا لِ است0 «یاساام یاله» ینظام حقوق یهدف عال

دانسته و  «یتقو» یع یوالاتر  یبه هدف دنیارزشلم د جهت رس یعدالت را، ابزار ،یخداوند به روشل 

در .(1:٦0132٦)دانش پژوه  ی0 اعْدِلُوا هُوَ تَقْرَبُ لِاتقْوَدهدیفرمان م یورزالتبه تقوا، به عد دنیرس یبرا
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قرار  ،رسللاند ی)ص( آن را به امت خود مامبریکه پ   یو حکمت اله یدرقالب وح یاسللاام عدالت اله

کرد و دغدغه آن را چه  یاریعدل را در دلها کاشت و آب شهیبذر اند،قرآن یمطهر دیشله انیبه ب .دارد

قرآن اسلللت که  نیا .کرد جادیروحها ادر  یو اجتماع یوچه ازنظر  نظر عام یو فاسلللف یاز نظر فکر

يرح کرد   یعدل اجتماع ،یعیعدل تشللر ،ی یگوناگونش 0 عدل تکو یمسللهاه عدالت  را در چهره ها

 دیبا قطعااست که  یاسلت و عدالت از صلفات یقیحق ،ی(.  از نظر اسلاام، عدل اله3201394 ی)مطهر

قوام و  یآموزه برا نیقرآن به عدل به ع وان اسللاس و مهم تر کردیخداوند را به آن موصللوف نمود. رو

موضوع عدل در عام کاام افعال   .به کمال  انسان است دنیرس  یو شلرط لازم برا یدوام  نظام هسلت

را خارج  یخود فعا کمتح یبر مب ا میخداوند حک .عدل است یبر مب ا یافعال خدا جماگ.است یاله

و انجام  ،یو غرض عقاان تیکه مشلللتمل بر غا یاز  نظر عقل کار .دهد یعلدالت انجام نم ی رهیاز دا

معتقدند که افعال خداوند بدون  هیاساس، متکامان عدل نی.بر اسلتیروا ن میبر فاعل حک یکار نیچ 

باره گفته  نیدر ا دیمف خیشللل .باشلللدیو غرض نم تیاز غا یبوده و خال مانهیاسلللتث اء عادلانه و حک

 ت،سین نیاز مخاوق کی چیاز مکافان نداشته و به صااح ه کی چیه یبرا یآنچه سلود دنیآفر»اسلت0

«  با آن مخالف د. انیاسللت و همه جبر گرا هیمذهب عدل نیو ا سللتیو بر خداوند روا ن باشللدیعبث م

آن قر یمسامان بر مب ا نیو متفکر نیمتکامفاسلفه ضرورت معاد از نظر  .(201341 یگانیگارا ی)ربان

 ی یبراه  و ، تیربوب اتیمقتا ،انسان به کمال دنیرس یبرا ی ش،تااشیآفر یچون  هدفم د یایبا دلا

اگر  ،نیو براه لیدلا نیبر اساسِ ا .برهان فطرت مطرح شلده است ،برهان عدالت ،چون برهان حکمت

 .شود یجامعه  م یموجب فروپاش اتیو رذ اتیفا یو برابر،بودنخواهد  زین فیمعاد نباشد، حق و تکا

و  کسب فاالل یهم برا یرو تااش نیاز ا ،نخواهد داشلت یفیو تکا تیمخاوق در مقابل خالق مسلهول

همه  لیآن، ن تِ یاست و غا تم دیو غا مانهیفعل خداوند حک .نخواهد داشت یمع و اتیبه غا دنیرسل

است و بر اساس حکمت  یاز افعال اله یانسان، فعا  شی. آفرباشلد یموجودات به کمال مطاوبشلان م

و جاودان دست  یخاقت انسان آن است که به کمال ابد یینها تیاست. غا یخاصل تیغا یدارا ،یاله

با توجه به  یآدم اتیاگر ح رایاسلللتم ز دانیجاو یاخرو اتیدر گرو وجود ح ت،یغا نیو تحقق ا ابدی

او نابود شود و  یمحدود گردد و با مرگ، هسلت ایچ د روزه دن یدر زندگ و،و عظمت وجود ا یدگیچیپ

  کهیبا توجه به ا گر،یبه عبارت د  .خواهد بود هودهیخاقت او لغو و ب ابدیانتقال ن ایبله جهان جاودانه

که از  یگردد، آن هم کمالات یو جاودان یواجد کمالات ابد تواندیروح قابل بقاسللت و م یانسلان دارا

 اتیح نیاو م حصللر بهم اتیاگر ح سللت،ین یبا کمالات ماد سلهیمقا ل،قابیمرتبه و ارزش وجود نظر

در قرآن هدف از  .(3٦4،1324یزدی) مصباح .سازگار نخواهد بود یمحدود باشلد با حکمت اله یویدن

و  دنیشر  نورز ،(یم د اتی)فایازضاالت وگمراه یو دور یاهداف رسلالت را 0 خرد ورز نتری مهم

 تیعدالت، و هدا ییبرپا یبرا ،( تیو کرامت انسلان(  توسط کتاب )حکمت و عقاان یعبادت خدا)آزاد

کسللب  یفرد برا ۀک  د تیهدا تیم ظر خرد و عقاان نیاز ا یانسللان به سللمت کمال وسللعادت مع و

 یم یناشاز خداوند  ریبه غ میو عدم تسا تیاز حق کرامت انسان است م که از حر انتیو ص،ها اتیفا

عد و بُ   یعدالت مورد نظر ُبعد فرد .است نیزم یعدالت بر رو ییبرپا یبرا ریمس نیا تیدر نها  .شلود

از گ اه و  یدور ،گفتار و رفتار تیرعا ،ینفسلللان یاعتدال در قوا .ردیگ یانسلللان را در برم یاجتملاع

 دهیآن به اجتماع کش ام هً اسلت که د یعدالت در حوزه فرد ،و عبادت خدا دنیو شلر  نورز بیتهذ

 کهیرو ه گام نیاز ا .دهد یفره گ خود رانشللان م ،اسللتیسلل ،اقتصللاد  یشللود ودر حوزه ها  یم

عدالت را از  دینما یم یبه مردم معرف یمکارم اخااق  ی)ص( خود را بله ع وان کلاملل ک  ده امبریلپ
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 امبریپ یدیتوح یش اس یستک د.براساس ه یم ویتشر یمحور تیغا یو بر مب ا یم د اتیم ظر فا

نکردن عدالت،  تیعدم عدل و رعا  گریبر عدالت اسللتوار اسللت. از م ظر د ی)ص(، خاقت هسللتاکرم 

 »اکرم )ص( نقل شده است0  امبریاز پ ثیحد نی. اسازدیپاشد و جهان را متزلزل م یرا از هم م یهست

 یکره خاک نیمحدود بشر در ا ینه ت ها زندگ یع ی .«آسمان ها است  یداریاستقامت و پا هیعدل و ما

همه در پرتو عدالت و تعادل  نیو آسمانها و زم یشود باکه سرتاسر جهان هست یبدون عدالت برپا نم

 سللر مقدار و به ،یدر مورد م اسللب خود برقرار هسللت د و اگر لحظه ا یزیو قرار گرفتن هر چ روهاین

 ثیمامون را در حد نیهم هیگذارد. شب  دخواه یستیاصلول م حرف شلوند رو به ن نیاز ا ،سلوزنی

م اما اگر فال اب دی0 حکومتها ممکن اسلت کافر باش د و دوام دیفرما یکه م میخوان یم یگریمعروف د

 .(403:3،:132 یرازیباش د دوام. )مکارم ش

رار ق شیمکارم اخااقى، اجراى عدالت را سرلوحه رسالت خو میو تقس لیاعظم)ص( با هدف تکم امبریپ

 مانىیو دعوت ا حتیو اخوّت را محقق ساخت، اما فقط به ج به اخااقى و نص داد و مسلاوات و برابرى

برد و  نیب زحقوقى را ا ااتیتبع ع ىیها، وحسلدها و انتقامجولى ها هیبسل ده نکرد، باکه موجبات ک

 یاخااق ی ییخود آ .(٦320132اى متوازن بوجود آورد.) کاهر اجتماعى را در جامعه گانگىیوحلدت و 

 یبرا ،یشللماریخود مکروه م یآنچه برا.اسللت  تیعقاان نیهمان مصللداق عدالت و ع امبریدر نظر پ

دوست بدارم تا در حکمت عادل  گرانید یبرا ،یداریخود دوسلت م یمکروه شلمار و آنچه برا گرانید

 نیاهل زم یها  هیو مودتت در س یتا در اهل آسمان محبوب باش ،یک  شهیو در عدالت قسط پ یباش

و مکاتب،  شم دانیاند نیا ۀیکا یاذعان کرد که در آرا دی)با 0٦1،44014:3 یراند).مجاسگسلت شلهیر

نها به از آ یگرفته که برخ رتصو،به قرآن و س ت یبا تأس،از مفهوم عدالت یمتعدد و مشابه یرهایتعب

 است0 لیشرح ذ

  .حاکم در کال ات است ینظم اله یماهو صۀیخص عدالت،

  .است شیخو یدرجا زیقرار دادن هر چ ،یع یم «موضوعه یف ءیکل الشوضع 0 »یبه مع ا عدالت،

 تیو رعا تیاها یفاای و رساندن دار حق را به حق ،یع یم «حق حقه یاعطاء کل ذ0 »یبه مع ا عدالت،

و  یروانهیم ،ییگرااعتدال یعدالت، به مع ا.مطاق یعدم ترادف با برابر ضیتبع یاسلللتحقلاقهلا و نف

خرد و  به  هینف  و مد یو سرردن راهبر  هیماکات متوسلطه و تعادل سله قوه در نف  و مد تیرعا

 نیا.و راست عمل نمودن و انصاف است یراسلتکردار ،یراسلت یعدالت، به مع ا.باشلد یخردم دان م

عمران و  نیتأم یمب ا نیتریوجه ممکن و اصللا نیبه بهتر یمصللاحت عموم نیتأم یمفهوم  به مع ا

 «جموعحسن در م» یاست.عدالت، به مع ا یمشتر  عموم راتیخ یمساو میتقس یو به مع ا تیام 

همسان با  یمفهوم ی.عدالت، به مع اباشد یم لیمجموعه و تمام رذا یو جور به مع ا ل،یو کمال فاا

که باعث ماازمت تقوا در تر   یاماکۀ راسللخه یفقها، به مع ا دیعدالت از د..اسللت یعقل و خرد عما

 یعدالت در مبان ممفهو ی(. پ  از واکاو1:401393ی. )اخوان کافمشودیمحرمات و انجام واجبات م

 .مپردازی ی)ره( م ی یمفهوم در گفتمان امام خم نیا یبه بررس ،اساام ۀشیاند

 )ره(ینیگفتمان عدالت در آراء امام خم ینظر یمبان

 دیآن با انگذاریمتفکران و ب  شللهیرا اند یاسللاام ینظام جمهور یفکر یاسللت که چارچوب ها یهیبد

به مثابه  رانیا یاسلللاام یو به تبع آن نظام جمهور ینمود. عدالت در گفتمان انقااب اسلللاام یواکاو

مقاله  کیرود در نوشللتار حاضللر با توجه مازومات  یبه شللمار م یاز ع اصللر اصللا یکیآرمان و  ،تیغا

ر )ره( دی یگذار انقااب امام خم انیآراء ب  ،یمتفکران و صلاحب ظرانِ انقااب اساام انِیدر م،یپژوهشل
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 قرار گرفته است. یرابطه با موضوع عدالت مورد بازخوان

موده ن  فیو تعر نییتب ینظام ارزشلل کیو در قالب   دیتوح هیرا  بر پا یحکومت اسللاام ی یامام خم  

توان  یم شانیا یها یها شهیو اعتدال دراند یآزاد ،عدالت چون  یمیمفاه  یرو با بررس نیاز ا .است

ا بر اساس آن ب  یاساام یاز آن نشاٌت گرفته و نظام جمهور یکه انقااب اساام یکیتهور یچارچوب ها

  .شده را مشخص نمود

گونه که اسللت، آن ی یامام خم یو اجتماع یاسللیدر فاسللفه سلل یاصللا میعدالت از جماه مفاه    

. نگرش رودیشمار مبه شانیا دگاهیاز د یاسینظام س یلللل اجتماع یاسیسل یریگجهت نیتریمحور

 .ار استاستو اتیاخااق،یکرامت انسان ،اتیفا ،چون اعتدال یع اصر ینسبت به عدالت بر مب ا شانیا

 یعدل است و عدل تجا ینظام تجا .در انسان است یتحقق صلفات اله شلانیموضلوع عدالت در نزد ا

ر نزد  عدالت د .است شانیا یش اس یموضوع عدالت امام بر گرفته از نگرش هست نیب ابرا .صلفات الاه

در  .است  وستهیهم پبه  فیها و تعارمتشکل از مجموعه نشانه ییمع ا یامثابه م ظومهبه ی یامام خم

در  صنق ،جدا از هم در نظر گرفته نشده است یو اقتصاد یاجتماع ،یاسیعدالت س یم ظومه فکر نیا

را  جوامع یبه يور کا ی یامام خم .شود یم زیابعاد ن ریدر سا یهر کدام از ابعاد عدالت م جر به کاست

 ،یدیک د )جمشلل یم میتقسلل یدیرتوحیو جامعه غ یدیجامعه توح یبه دو گونه کا یبه لحاظ نظر

انسللان کامل و متعادل اسللت که همه ارکان،  کیهمان د  ،از م ظر امام یدی(.جامعه توح13240442

 افته،ی تیو ترب ویصح یو به صورت گریکدیبا  یآن با نظم و هماه گ یو روح یجسم یع اصر و اعاا

 یمقصد متعال یبه سو ،یهمدرد وو با مشلارکت  فهیهم، با حسلن انجام وف فیبدون مداخاه در وفا

 کترینزد ییبه گفتمان ارسللطو شللانیموضللوع عدالت از نگاه ا ،( 441در حرکت اسللت. )همان، شیخو

گزاره  تیشاٌن  و غا شانیدر نزد ا .کمال مطاوب تینگارانه معطوف به وضع تیغا یبرداشت یع ی .است

 .درس یبه شرع به م صهٌ فهور م یبا عقلِ متک یاخااق  یها

 : لتیعدالت و فض -1

 اتی. حکمت را فادان دیرا تحت چهار ج   حکمت، شجاعت، عدالت و عفت م لیفالا شلانیا 

 لیفاللا لیو عدالت را تعد هیقوه غاللب اتیشللجاعت را فالل ه،یقوه شللهو اتیقوه نايقه، عفت را فالل

 آنم بیو تهذ هیقوه نظر لیکه حکمت تعد ک  دیم فیتعر نیچ  نیرا ا کیگانه شلللمرده و هر سللله

 لیو عدالت هم تعد هیقوه شللهو بیو تهذ لیآن، عفت، تعد بیو تهذ هیقوه غاللب لیشللجاعت، تعد

فراتر  یعدالت مفهوم یگرا برا اتیفا یها هینظر .(13440121 ،ی یالخم یفاالل ثااث است )موسو

را در نظر گرفته اند که  یعدالت اصول و اهداف یبرا .آن در نظر گرفته اند  یاز مفهوم فاهر یو متعال

اسللت که  یاتیم ظر عدالت فالل نیاز ا .سللتیزمان و مکان ن اتیعام الشللمول اسللت و گرفتار مقتالل

موضوع  فیشود در تعر یبه آن اشاره م لیکه درذ یایبه دلا .شود یموجب کمال و سلعادت انسلان م

رگ بز لیاز فاللا لتعدا»امام  ری. به تعبرندیگ یگرا قرار م اتیدر زمرهٌ  فااسللفهٌ فالل شللانیعدالت ا

 اتیاز فا یم قول است که عدالت جزو  یالشان ارسطايال میعظ اسلوفیاسلت، باکه از ف تیانسلان

 تیغا نِیشیپ یبه تبع عاما زیحارت امام ن .(12:01322ی ی)خم« هاست  اتیباکه همه فا سلتین

، حد عدالت شانیا ۀدیبه عق ده د. یم ویتوض  گونهیرا ا یافاايون اتیچهار فال ،محور اتیگرا و فال

و  یباي  لیاسللت باکه عدالت مطاقه، تمام فاللا یاخااق لیو از امهات فاللا طیافراط و تفر نیوسللط ب

از آن و در مقابل، جور که  یخواهد بود نه جزل اتیعدالت، همه فا ف،یتعر نیاسلت. مطابق ا یفاهر

 (.:1344012 ی یخم ی)موسو.از آن ینه جزل هاستاتیهمه رذ زیضد آن است ن
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 اعتدال : -2

خود قرار  یاخااق ریتفاس یرا مب ا  ، ییدر بحث عدالت مفهوم اعتدال ارسلطو )ره (  ی یخم امام      

بزرگ  لیو از فاا ریو غاوّ و تقص طیافراط و تفر نیب« حد وسلط » راسلتا عدالت را  نیدر ا .ده د یم

ا از کرده و آن ر فیتعر ط،یافراط و تفر نیامام مفهوم عدالت را به حد وسط ب .ک  د یم فیتعر یانسان

  ی یش اسانه امام خم ی(. در آموزه هست13440144 ،ی یکرده است )خم یاخااق معرف لیامهات فالا

 است که نف  او متشکل از دو جزء است 0 یانسان موجود

 .جزءمتعقل) نف  نايقه (که م شاٌ حکمت و عدالت است -1

 ( 1401342ی یخم ی)موسو .غاب و شهوت است ،خشم ،لیم ،متعقل که م شا شوق ریجزء غ -2

 یاو، توسعه م یاند و به ت اسب رشد جسمان یانسلان یاز رفتارها یقوا، م شلا نوع نیهر کدام از ا      

و  .ردیپذ قوا، در انسان، بطور کامل، صورت نیاز ا کیممکن است که رشد هر  .تا به کمال رس د اب دی

 یصورت شاهد رفتارها نیا رد .غابه ک  د ،یآنها بر سوم یدو تا ای ،یگریاز قوا بر د یکیممکن است، 

باشللد  یحد وسللط م اتیفالل یم ظر، به مع ا نیبود. عدالت در ا مینابه جار و خارج از تعادل خواه

در  آموزه  اعتدال همان عدالت است در مفهوم  شلانیا دیاز د نیب ا برا .(  :1344014-123 ی ی)خم

 .اعتدال اتیفا تیرعا

 عدالت و فطرت :  -3

ون چ .ندارد شیگرا اتیبه سمت رذ شیخو یب ا به فطرت اله یانسان چی)ره(ه ی یدر نظر امام خم   

ایشان معتقد است که انسان، بللله صورت بالقوه خایفه   .محور است اتیکمال جو و فا  یفطرت آدم

 تیو جانشلین خدا بر روی زمین اسلت و او موجودی اسلت مستعد، عظیم، و متعالی که کرامت، فطر

پا  و خداگونه و قابایتهلللللایی دارد که میتوان د وی را به سللعادت ابدی و حقیقی برسللان د )فوزی 

 یم اتیفا نیشلد م بالاتر انیب نیشلینگونه که در مباحث پعدل را هما شلانیا  رویاز ا .(044 1322

 یم انیب  هلو ج یو فام را حاصلللل نادان تیخود عدل را برگرفته از عقاان انیلچ لانکله در ب .دان لد

عدالت در ذات  شللهیم ظر ر نیاز ا .اسللت زانیبا بر فطرت خود از جهل  گر یاسللت آدم یهیبد.ک  د

که با اتیفا کیدارد م و  چون عدالت نه ت ها  شیچون فطرتاً به سمت کمال  گرا یآدم .انسان است

به  .اردد شیل گرا ماک تیبه غا دنیرس یبرا اتیفا نیفطرتاً به سلمت ا ،ها اسلت اتیفال نیبالاتر

های الهیّه، که در ذات بشلر مصرّح است، حبّ عدل و خاوع در مقابل آن ازفطرت ی یامام خم دهیعق

مات فطرتاً در مقابل قسمت عادلانه خاضع است و  .غض فام و عدم انقیاد در پیش آن استاسلت، و ب

که در کمون ذات بشر مخمّر است،  یّههای الهاز جور و اعتساف، فطرتا گریزان و مت فّر است. از فطرت

حبّ عدل و خاللوع در مقابل آن اسللت و بغض فام و عدم انقیاد در پیش آن اسللت. اگر خااف آن را 

 (132:0113) خمی ى.دید، بداند که مقدّمات نقصانی است

 عالم  به مثابه مظهر عدالت خداوند : -4

افعال خداوند از عدل خدا صللادر شللده اسللت چون  ی) ره ( تمام ی یامام خم یدر م ظومه فکر    

توان مظهریت  یامام، موضوع عدالت را م ریعدل است، به تعب نیخداوند عادل مطاق است و ذات او ع

در خاقت و در اساس افاضه  یجهان هست تیدانست.  پ  کا یدر حقایق وجود یاسماء و صفات اله

در آنچه از او صادر شده است  یعدالت  اله نیب ا بر ا .است. این افاضه بر اساس عدل است یاله ضیف

نظام اََتم و نظام احسن  نظام موجود بیجریان یافته و این جریان به صورت تام و تمام است. بدین ترت

سرتاسر آن  درحُسن در کل و اعتدال « گردد.  یدر آن مشاهده نم یگونه نقص و کاست چیاسلت و ه
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 ( 134٦0112 ی یحاکم است )خم

 جامعه  ایاصالت فرد  -5

ه ب ینگرش و ۀک  د نییمتفکر به يور کل تع کی یو انسللان شلل اخت یشلل اخت یهسللت یها آموزه

به موضللوع فرد و جامعه، مان د هر  زین ی ینگرش  امام  خم .باشللد یگوناگون م میموضللوعات و مفاه

و  یدیتوح دگاهیمأخوذ از د ی یامام خم یش اس یاست  هست شانیا یش اس یمتأثر از هست یمتفکر

اه در نگ .دان د یم ییصدرا ۀیتفکر و فاسلفۀ متعال رویپ ،یشل اسل یهسلت ثیرا از ح یو .اسلت یاله

دارند. مفروض  ییاو یو به سو ییاز او تیماه وستهیکل به هم پ کیهمۀ موجودات به مثابۀ  ییصدرا

0  ٦4است )افروغ  یهست یبرا یذات، جوهر، اصلل و وجود ضرور ت،یباور به غا زین دگاهید نیا یاصلا

متشلللکل از مجموع افراد   یجامعه اسلللاام .باشلللد یامام، جامعه م فک از افراد نم دگاهیاز د .(:139

که مصاحتش و اصالتش بر فرد تقدم  یوجود .مستقل یتیمستقل و ماه یجامعه وجود  نیاما  ا.است

 ترشیدر  ب یابر .است یدیبرخاسته از نگرش توح زین شانیا یراسلتا انسلان شل اس نیدارد. در هم

 یسه مرحاه  موضوع را واکاو ددریجامعه با ایدر مورد تقدم فرد  شانیموضلوع و واقف شلدن بر آراء ا

 نمود0

 در جامعه عدالت محور 0 یاخااق و اخااق فرد اتِی* توجه به فا

 یهر دولت یانسان است. و اگر برا هم موضلوعش ایانب ۀاسلتم عام هم یموضلوع یهر عام یاگر برا 

که  یشود گفت همان سوره ا یو آله و سام ل را م هیعا الاه یاکرم ل صا است، برنامه رسول یبرنامه ا

خَاَقَ.  ی. اِقرَت بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِمیالرَّح منِالرَّح بسم الاهرسول خداست0  ۀدر اول وارد شده است، آن برنام

انَ مِن عَاَق . إِقرَت و رَبُّکَ انَ مَ یالأَکرَمُ. الَّذِ خَاَقَ الإنسللَ  موضللوع ایتمام انب .عْاَمْیَالَمْ عَاَّمَ بِالقَاَمِ. عَاَّمَ الإنسللَ

 نیک  د. آمده اند ا تیترب موضوع عامشان انسان است. آمده اند انسان را تشان،یموضوع ترب بحثشلان،

 یا ینب کیمافوق الجبروت برسان د.  عه،یمافوق الطب یعال ۀبه مرتب عتیيب ۀرا از مرتب یعیموجود يب

درست کردن  نیعدل، هم ۀمع ا نباشلد که انسلان را اصااح ک د. اقام نیمقصلدش ا اسلت که امدهین

شودم فام هم آن است که از انسان  یانسان صادر م آنکه از الاّ سلتین یزیچ کیانسلانهاسلت. عدل، 

به مؤمن  عدل، متحول کردن فالم به عادل اسللت، متحول کردن مشللر  ۀاقام شللود. یصللادر م

را که  تیآن مراتب از انسان را که ايااع ندارد، ییزهایچ نیبشر ا نیاست که ا نیا یبرا ایاست.بعْثِ انب

انسان را، به مراتب  بالا برسان د   عت،یيب یرامطاع شود، عاما تیترب تیفیو ک ستین مطاعخود بشر 

 لیانسان را بسازندم تعد بوده اسلت که نیا یبرا ایو نمو و ارتقا بده د. ک د. تمام کوشلش انب تیو ترب

( از جماه فوق 12٦-14401392پور  می.) رحیانسللان اله کیرا مبدل ک  د به  یعیک  دم انسللان يب

 .دارد یعیو وجه يب یوجه اله .دو وجه است یانسان دارا شانیشلود که از نظر ا یاسلت باط م نیچ 

  یحت ی یامام خم .کمال برسللد تِیتواند به آن نها یم تیوپرورش و ترب بیتوسللط تهذ یعیوجه يب

از  . داند یاو با فاالل م ییو آش ا سانان تیدر گرو ترب زیبه عدالت و جامعهٌ عادل را ن دنیرسل ریمسل

شدن انسان به انسان فاضاه و عادل و جامعه به  لیو ساخته شدن انسانها و تبد بیالزامات عدالت تهذ

راه  ت،یقیشود. عدالت در مفهوم ير یعادل م زیعادل شدن انسانها جامعه نبا  رایعادل است. ز ۀجامع

 شیخو تیانسان قتیبه حق یو عما یدر دو بعد نظر نسانمع ا که ا نیسلاخته شلدن انسان است. بد

 یگام  برا نیاول ،انسللان تیترب شللانیا یدر م ظومه فکر نیب ابرا .(13440142 ی ی)خم ابدیدسللت 

عادل  را  ییجامعه ا هیتواند داع یاسلت. انسان سالم و دور از فساد م یاصلااح جوامع، و جهان هسلت

 دونیپ یرا با نظام هست یاخااق یها اتیم ظر امام  موضلوع اخااق و پرورش فا نیاز ا .داشلته باشلد
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 .زند یم

 محور اتی*دولت  فعال و فا 

هر آنچه که مات به آن  .دولت، فعال و مسللهول و پاسللخگو اسللت ی یگفتمان امام خم یدر بازخوان  

 اتیاف یها هینظر یدر راستا زین شانیا .برابر به آن  ماتزم باش د نیچ د دیالتزام دارند زمامداران با

 یجامعه اساام یاصا هدافعدالت از  ا .مفهوم  م ظور داشت د نیوالاتر از خودِ ا یعدالت هدف یگرا برا

 ،رسللاند. عدالت یاسللت که فرد و جامعه را به کمال و سللعادت م یاتیفالل رایاسللت ز  دولت تیو غا

عهده دار شدن حکومت فی حدذاته شأن و مقامی  .حکومت است فهیسعادت جامعه وف،رشد و ،تیترب

ل المه و فقهای عاد« اساام است هنیست، باکه وسیاه انجام وفیفه اجرای احکام و برقراری نظام عادلان

موفف اند از نظام وتشللکیاات حکومتی برای اجرای احکام الهی وبرقراری نظام عادلانه اسللاام وخدمت 

به مردم استفاده ک  د. صرف حکومت برای آنان جز رنج و زحمت چیزی ندارد. حارت عای)ع( درباره 

که برای هدف های عالی، برای ای که   دکای که چرا حاکم و عهده دار کار حکومت شللده تصللریو می 

 یلللل اخااق یاسیس ۀشی(. در اند2401392 ی یخم یحق را برقرار ک د و بايل را از میان ببرد  )موسو

نه هست د تا چگو یاله یایاز دستورات انب یو تأسّ یرویآن موفّف به پ نیو مسهول یامام، نظام اسلاام

زش ها ار ایفرد. راه انب ستنیهمان به ز یع یباشد،  یاله تمردم مطابق با خواس ستنِیبودن و چگونه ز

دان د، به جماد  ینم وانیداند و ارزشللش را به ح یداند. انسللان را صللاحب ارزش م یم یگریرا يور د

 یدان د. به عام م یکه در باين خودش هسلللت م ییزهایدان د. به آن چ ینم ییدان لد بله دارا ینم

 ریبشر، تمام ارزش ها را به غ تیقشلر از جمع نیدان د و ا یاخااق م مکارمدان د، به  یدان د، به تقوا م

را  نیمسهول شانیا  رویاز ا .(:2-:12 صیزاده، تاخ میدان د)ابراه یدان د، م یم ایکه انب یزیاز آن چ

 یمشورت و امثالهم را برا ،یریانتقاد پذ ،صداقت ،قانون تیرعا ،یستیکتد و سلاده ز یخادم خطاب م

 اتیدولت فا .را در جامعه گسترش دهد  اتیتواند اخااق یم ،یدولت اخااق رایداند، ز یواجب م آنان

 .ک د یعدالت در جامعه را به مثابه اح  الفاالل دنبال م یها  هیمحور زم

 

 *جامعه عدالت محور بستر سعادت و کمال انسان 

انسللان بر اسللاس فطرت در  رایز .عدالت اسللت ی( جامعه موضللوع اصللا)رهی خمی  امام دگاهیاز د     

 ک چیه یبرا یانفراد یزندگان   دیفرما یچ انکه م .به تعامل با اجتماع دارد ازین یعیيب تیلوضلللع

 یماحق گرددم و زندگان یوحشلل واناتیخارج شللده به ح تیمگر آنکه از جامعه بشللر سللت،یسللرنیم

جامعه از افراد  رایز  .(2٦01322 یفوز)« چرخد. یم گریکدیچرخ بزرگش بر اعتماد مردم به  یاجتماع

از  یبه مثابه جمع زیشود جامعه ن یشلود و اگر انسان به مثابه فرد موضوع عدالت واقع م یم لیتشلک

 تیاول اهم ۀدر درج ی یامام خم یجامعه برا. مااف بر آنکه ردیتواند موضوع عدالت قرار گ یافراد م

مصالو فرد و  نیب میکه فرد صرفاً فرد است و اگر بخواه یافراد است مدر حال ۀجامعه مجموع رایاست ز

و  به فکر جامعه باش د دیافراد با ۀبا مصالو جامعه است. پ  هم تیاولو م،یک  نییرا تع تیجامعه اولو

شللدن  لیتبد رایک د ز دایتحقق پ یواقع یآنها به مع ا تیانسللان  کهیخود را در جامعه ذوب ک  د تا ا

فرد  .از جمع و جامعه یدگیمحض و انزوا و بر تیدهد نه در فرد یر جامعه مع ا مد زیانسان به عادل ن

طاب م نیا انیب یالبته امام برا .کشاند یرفتن اجتماع را به هرج و مرج م یفرد ریو به دنبال خ ییگرا

 .دارد دیفرد تاٌ ک  بیو تهذ تیترب همان ایفرد  مانیابتدا بر ا زین

امام در رابطه با م اسللبات  فرد و  ییشللود که گو می مشللاهده(  ره )  ی یآراء امام  خم یبازخوان با
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 تیاهم انیغالباً پ  از ب .دارند یبا تقدم بر مصلللاحت امور جامعه بر امور فرد یقیتاف یجلامعه نگاه

و ضرورت  جتماعا تیجامعه دارند در اهم نیبه لزوم وجود انسلان سالم در ا یجامعه سلا لم بازگشلت

درسلللت  یعدالت اجتماع کیبود، که  نیا یبرا ایزحمت انب ۀهم. » دیفرما یتحقق علدالت در آن م

 ی ی)خم« انسلللان در انفراد. یدرسلللت ک  د برا یعدالت باي  کیبشلللر در اجتماع و  یبک  لد برا

تا  یقطره ا هر» .دک  یم ویتشر  گونهیرابطه فرد و جامعه را ا یقیتاف یامام با نگرش .(11032٦01393

« آن قطرات اسللت. بیضللر  نیبا هم که مجتمع شللدند ا  های. ادیآ یاز آن نم ینباشللد کار یاجتماع

در رابطه با  اءیو اول اءیانب یو اجتماع یاسیس اتیبا الگو قراردادن ح  شلانیا .(04 23:01393ی ی)خم

ه است بود نیا یبرا ت،یاز صدر بشر و بشر ایتمام انب0 » دیگو یم نیتقدم مصلاحت جامعه بر فرد چ 

 یما فرد م،یندار ایبالاتر از خود انب ی. ما فردکردندیجامعه م یکه جامعه را اصلللااح ک  د، فرد را فدا

جامعه.، اگر  یبرا کردندیفردها خودشان را، را فدا م نیا ممیللل ندار الساامهمیبالاتر از خود المّه للل عا

را، که حکومت عدل اسللت، تباه  یحکومت کیرا تباه ک  د،  هجامع کیبخواه د  یگروه ای یشللخصلل

 .دیبا حد دند،یصللحبت کرد. نشلل  یعقا نیبا مواز دند،یصللحبت کرد. نشلل  دیبا آنها با  اتیّک  د، با ب

فرد  نیکه با مصالو جامعه معارضه کرد ا یوقت ا،یاست در دن زیاز هر چ شتریفرد که ارزشش ب نیبالاتر

(. آشلکار است هدف رانیمعاصلر ا خیجامع تار گاهیپا revolution.pchi.ir/show«  )فدا شلود دیبا

 ریمس نیفرد و نقش آموزش بالاخص نهاد خانواده در ا تیکه همواره بر ترب یدیبا توجه به تاک شلانیا

اند، فرد هرچه بزرگ باشللد  اصللااح جامعه آمده یبرا اءیانقااب  تمام انب انگذاریب  دهًیدارتد  که  به عق

فت آمد، ر زانیم نیهم یرو دالشهدایفدا بشود. س دیفرد، با نیکه با مصالو جامعه معارضه کرد ا یوقت

اصللااح  دیجامعه بشللود، جامعه با یفدا دیو خودش و اصللحاب و انصللار خودش را فدا کرد. که فرد با

  .(21401393،12 ی یخم یبشود. )موسو

 : رعامهیخ-6

  نیب ا برا .داند یمصلللاحت عموم م تیدوام بر بقلاء حکوملت را م وط بر رعا یحت ی یاملام خم      

در آراء امام  رایز .دانست یکلللی یمحللدود کللارگزاران حکللللومت للفیبا ي دیمصاحت عموم را نبا

. ردیگ یجمع افراد در جامعه م یمصللاحت عموم به مع ا تیخود را  از رعا یشللاٌن  وبقا زیحکومت ن

 یم سریبه سعادت و کمال انسان م دنیکرامت انسلان و رس یبرمب ا زین یمصلاحت عموم صیتشلخ

و  یجهات عموم دیبا شهیحکومت دارد هم یبشر ۀو جامع نیکه بر مسام یکس شانیا دهیشود. به عق

 (139٦094ی ی( خم ردیم افع عامه را در نظر گ

 ( با فقه )حق(:ریمناسبات اخلاق )خ -7

 دیاز توح ییبه سللبب جدا  ییو ارسللطو یافاايون امام، اخااق  یهرچ د  بر اسللاس مکتب اخااق     

 اتیفا ،گرا تیغا یرا متفکر شانیتوان ا یدر رابطه با فاسلفه اخااق  م ینقص اسلت ول یدارا ینبو

جامعه به  دنیرسلل یدام ه اخااق را برا شللانیدانسللت  ا یاخااق یایمحور و قالل به مطاق بودن قاللا

 از .ده د یجامعه گسترش م یو اقتصاد یاجتماع ،یاسیابعاد س یعدالت در تمام اتیسلعادت و فال

ارند فرد توجه د یاخااق بیو تهذ تیبه ع وان عاو جامعه به ترب یدر مبحث توجه به فردِ انسان ییسو

 تاخر حق ایرابطه با تقدم   دراما  .دان د یم اتیبه اخااق ب دیجامعه سالم را جامعه پا گرید یو از سلو

 .چون م بع آن ذات حق اسلللت ،دان د یم یاخااق نیقوان نی)فقه ( را ع یاله نیقوان شلللانیا  ریبر خ

ام عام فقه و ع گرید انیبه ب .ها ندارد اتیانسلان به سلمت فا تیو هدا ریجز به خ یحکم یتعالیبار

کمالات    یاول ۀرسلللاندن انسلللان به مرتب دو،دارند و هدف هر  یآدم تیاخالاق هر دو  توجله به ترب
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 0دیفرما ی)ره( می یفقه، امام خم یتینقش ترب ۀ یدر زم.است

انسان  یکه در رشد مع و ییزهایهست، چ اتیمع و کیهست  قیحقا کیداردم  یاحکام مع و کی»  

احکام هست. و در  انسان هست بر آن یمع و تیکه در ترب ییزهایدارد، احکام بر آن هستم چدخالت 

هم که هست، با  شمعاشلرت ۀمرتب دارد در یاخااق باشلد احکام اخااق ۀترش هم که مرتب نییپا ۀمرتب

احکام داردم  الشینفسه احکام داردم خودش با ع یهر ک  که معاشر باشد، حکم دارد اساام. خودش ف

 ی)موسو« احکام دارد  شیاش احکام دارد. با هم د هیهمسلا خودش با اولادش احکام داردم خودش با

 یم تیدو دانش ترب نیاز ا کیهر  راسلت که د یانسلان یۀم تها تفاوت در ناح .(3022:01393ی یخم

 یم جهیپرورد و نت یم« انسان معتدل» ،که اخااق یک دم در حال یم تیترب« انسلان عادل» گرد. فقه،

بود که مردم را  نیا یو در رتس آن فقه، برا یمعارف اسلللاام0رحمه الاه ی یامام خم ریدهد. به تعب

م ظر   نیعدالت ازا  ی( مع ا 0321 1322،ی)فخار يوس را عادل ک د. بسازدم مردم را موحد ک دم مردم

 اتیاخااق یبر مب ا سللتِیو ز  یزکاریمراعات تقوا و پره ،تیاعتدال فراتر رفته وبه تر  معصلل یمع ا

  .ک د یاشاره م

 : یو مشارکت مردم ینظارت همگان -8

سازندهٌ   یجامعه از ع اصللر اصا یو اجتماع یاسلیدر امور سل یفعال و مشلارکت عموم یشلهروند   

 یاحکام .قرار دادند یاحکام اله تیرا رعا زانیم یدر بحث نظارت همگان شانیا .است یحکومت اساام

 ک د.  یعدالت  و امثالهم  انسان را سفارش م،یو برادر یبرابر ،یکین ،که   تقوا

و بر  ینظارت هم احکام اله نیا زانیم .اسلللت یفرا دولت ی یاز م ظر املام خم ینظلارت همگلان      

مت حکو یحت .دولت بر مات ،شده استم مات  بر دولت نییجانبه تبچ د  یقرار داد ضم  کیاساس  

رامت ک از انتیدر ص شهیکه ر یاصول .است یاصول اله تیم وط بر رعا تشیدوام و مشروع زین یاساام

و از  یدیو چارچوب توح ریمس ،ندارد یامام مات و دولت تفاوت یبرا .دارد یسعادت و کمال و ،انسان

اسللت و نه مطاقه، باکه  ینه اسللتبداد یحکومت اسللاام0 »  دیفرما یچ انکه م.او نشللاٌت گرفته اسللت

 اشخاص و یآرا ابعت نیقوان بیآن که تصلو یمتعارف فعا یمشلرويه اسلت. البته نه مشلروط به مع 

مجموعه شرط  کیبه  دیکه حکومت ک  دگان در اجرا و اداره مق ثیح نیباشلدم مشرويه از ا تیاکثر

گشته است. مجموعه  نیو آله وسام مع هیالاه عا یو سل ت رسول اکرم صا میهسلت د که در قرآن کر

 ،یحکومت اساام جهت نیو اجرا شلود. از ا تیرعا دیاسلاام اسلت که با نیشلرط، همان احکام و قوان

فاسللفه مشللارکت  شللانی( از نظر ا044  1394 ی یخم یموسللو«)بر مردم اسللت. یحکومت قانون اله

 کیما خواهان استقرار » .باشد یهمان نظارت و حاور  مستمر شهروند در امور جامعه م زین یهمگان

با توجه  حکومتشکل نهال  ،یعموم یبه آرا یاست که متک یو آن حکومت میهسلت یحکومت اسلاام

 ،یحکومت اساام».«خواهد شللد.... نییما توسلط خود مردم تع ۀجامع یک ون اتیو مقتال طیبه شلرا

 ی یخم یمات اسلللت.)موسلللو یو به آرا یاسلللت، حکوملت مسلللت لد به قانون اله یحکوملت ما

4024901393) 

 : یدر نظام اسلام تهایهو گاهیجا  -9

 ی دتمیهو رایز. دیخورا حفظ ب ما یخیو تار ی ید ،یفره گ تیهو دیمات ها با ی یاز نظر امام خم    

 فیعرت اتیفا نیمهم تر یباشد و عدالت بر اساس کرامت انسان یاز کرامت نف  م انتیفرد اساس ص

که  یبرمات .برد یم یفساد و تباه ،یتیهو یجامعه را به سمت ب ،تیهو یفرد ب .انسان است یشده برا

 ی یامام خم دهیبه عق .توان فام نمود یم یخودآگاه نباشللل د به راحت یخیو تار یاز سلللبقهٌ فره گ
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 ی یامام  خم نیها خواهد بود. ب ابرا  هیزم گریدر د یمات سلللرآغاز وابسلللتگ کی یتیهو یوابسلللتگ

بابرون رفت از مشکاات  بطهدر را شانیباشلد.ا یغرب م سلمیبرالیل  یارزش ها یجهانشلمول زم تقدین

 یمسامان و دولتها اگر ما یآن است که ماتها یک  د0 چاره و مقدمه اساس یمطرح م نیرا چ  یتیهو

و  اب دیو فره گ و اصللالت خود را ب  دیفکر خود را از غرب بزدا یش ک  د تا وابسللتگهسللت د کوشلل

باشلد بشل اس د و بش اسان د. فره گ هر جامعه،  یم یاله یاسلاام را که الهام از روح یفره گ مترق

 ،یجامعه، هرچقدر هم که از لحاظ اقتصلللاد کیآن جلامعه اسلللت.  یو ارزش و جود تیلهو انگریلب

 لیارزش تبد یو ب یته یآن را به جامعه ا یقدرتم د باشد، انحراف فره گ یو نظام یص عت ،یاسیسل

، مجبور باشد گانهیوابسته و تابع فره گ ب ،یکشاند اگر جامعه از نظر فره گ یک د و به سلقوط م یم

شود و شرف خود  ینابود م ت،یدشمن برود و در نها یهم به سو یاجتماع گریشلود که در ابعاد د یم

 تا( ی0ب1393یمیدهد )کر یها از دست م  هیزم ۀر همرا د

 :انیجماعت گرا  یمعرفت یها آموزه

مرتبط قرار  یدر حوزه ها یوارد عرصلله  گفتمان عام :199معاصللر از دهه  ییجماعت گرا هینظر     

 ،به تعامل دنیعبور نموده و خواهان رسلل میمفاه نییو تب ویمعا صللر از توضلل ییجماعت گرا.گرفت

  روندانشه  ستنیو کمال جامعه و به تبع آن به ز تیو غا اتیعموم و فال ریخ ،تیام  ،صلاو ،تعادل

 نیا یوالزر از متفکران اصا کلیو ما ری تایمک ا دریالسل ،اوریچالرز ت ،سل دل کلیما .در جامعه اسلت

جامعه  .شود یآراء آنان مشاهده م یاختاافات نظر شیالبته کما ب  .شوند یمحسلوب م یفکر انیجر

خود باز  یمعرفت یها زهرا از م ظر آمو اتیفاللل،عدالت ت،یهو ت،یچونم جامعه، فرد یمیمفاه ییگرا

توان  یم یاست، ول ینظر یتفاوت ها یدارا انیجامعه گرا  یهر چ د م ظومه فکر .دینما یم فیتعر

 یااص یو اجتماع  بخش ها استیبه سل یو نگرش اخااق سلمیبرالیآنان بر ل یاصلا یبر اسلاس نقدها

 .را مطرح نمود انیگراجامعه  یو روش ش اس یمعرفت ش اس ،یشل اس یهسلت یو مبان یشلاکاه فکر

ماعت است. ج یاسیفاسفه اخااق و فاسفه س انیم وندیبر اسلاس پ ییتفکر جماعت گرا یچارچوب کا

 ظومه در نزد م .کش د یمعاصر را به چالش م سلمیبرالیل ،یواخااق یبر مباحث فره گ دیبا تاک انیگرا

صاحب ظراِن  انیدر م یدیع صر مشتر  وکا .است ۀاساس روح جامع اتیعامه و فا ریآنان خ یفکر

 انیجماعت گرا عااوه برب اسوفانیدوران مدرن است. ف سمیبرالینقد ل ،معاصر یفکر انیجر نیا یاصلا

 یراهکارها یوجامعه بشر یموجود در فردِ انسان یدغدغه ها و چالشلها یخود، برا یفکر یچارچوبها

 یان نشلاٌت گرفته از ع اصر مشتر  و اصایجماعت گرا دگاهیده د. مفهوم عدالت از د یاراله م یعما

موجب فساد در  ریمتفکران جماعت گرا معتقدند که تقدم حق بر خ .آنان است یمعرفت یدر آموزه ها 

که  یو حکومت ک  د یم یکله افراد آن دلبخواهانه زندگ یشلللود. جلامعله ا یجلامعله وحکوملت م

. ستین تیدر آن الو یاخااق اتیوفال اسلتکه از عدالت دور  یک د.جامعه ا یم یدلبخواهانه حکمران

مستقل و خودمختار  یازآموزهٌ فردِانسان سمیبرالیجامعه به سمت خشونت خواهد رفت در واقع ل نیچ 

 ادیه ب هست دک ییها هیک  د نظر یم دیکه بر تقدم حق تاک ییها هیرسد.نظر یم ریبه تقدم حق بر خ

ده د، ودر مقابل شاٌن  یحقوق خاص افراد اختصاص م هخود را ب یاسیس هینظر ادیاز ب  ییج به ها ای

 یی(. در تفکر جماعت گرا11301393اور،ی)چارلزتست دیقالل ن فیاصل تعاق و تکا یبرا یمقام مشلابه

راستا جماعت  نیباشد  در ا ینقش اجتماع یجامعه دارا ددری. فرد باابدی یفرد در جامعه مع ا م تیهو

ران . متفکست دیاز هم جدا ن یو جمع یفرد ریفردوشهر، خ اتیفا کهبا ارسطو همصدا هست د انیگرا

مشللارکت،  ،یهمدل ،یعموم ریمان د خ یمیفرد اسللت. مفاه تیهو یجماعت گرا معتقدند شللهروند
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بخش مان د  یاگاه یو بر اساس نهادها یاسیس ت، تعامل، عدالت، صاو و امثالهم در درون اجتماع س

 یمالفرد را ک ییِو شکوفا یابیکام ری تایشوند. مک ا یم فیتعرسل ت وفره گ توسلط شلهروند فعال 

ان او را نتو رِیکه خ یجور .آورد یجامعه خاص به دسلللت م کیاز  یداند که او ت ها چون عالللو یم

که  ردیچ ان شللکل گ دیکه خود با ییجامعه ا ،اش جدا کرد یاسللیجامعه سلل ریمفهوماً از خ ایواقعآً 

 .ال .)ج .ک  د نیتاٌم شلللتهیشلللا ییرا به گونه ا یت اجتماع وانایح  انانسلللانها چ یعیيب یازهایلن

 یداند.اجتماع یخاسلتگاه وسعادت فرد را در اجتماع م ییجماعت گرا یفکر انیجر .(3::2،ایگارسل

 یبه کمال وسعادت م یاجتماع نیبا چ  وندیاستوار است. فرد در پ یو اخااق یه جار یکه برارزش ها

بر  یاخااق مبت  ،فیپردازد که اخااق نح یموضوع م نیبه ا فیدر کتاب فربه و نح لزروا کلیرسلد. ما

 .دباش یو فره گ م خیس ت، تار اهیشده به وس یاصول عام و جهانشمول است و اخااق فربه اخااق غ 

 یشلللرط کاف یداند ول یم د  شلللرط لازم م اتیو فاللل یمدن یزندگ کی یرا برا یاخااق حداقا یو

همان اخااق  ایو  یتوان با اخااق حداقا یرا نم  یشلجاعت و آزاد ،عفت ،چون عدالت ییها شارز.ریخ

 دیگویا مبه م نینخست د ،ردیگ ینظر مدر  ژهیسه کار و نید یبرا زیاورنیچارلرز ت .نمود نییتب فینح

ود انسان وج وییمادی و دن تیفراتر از موفق یهدف .به آن برسد دیدارد که با یوکمال تیکه  انسان غا

 یع ی والاتر یتوسلط انسان، مستازم باور به قدرت یابیقابل دسلت انسلانی فرا ریدارد. سلر  مفهوم خ

فراتر از  یاتیک د که ما ح یم جابیاز انسللان ا یفیتعار نیلزومِ چ  نیاسللت. و درآخر ا یخدای متعال

(. 0Taylor  :2-401::2) می رسللد را باور ک یم انیروزمره که با مرگ به پا یزندگ یعیمرزهای يب

 یماد یخود از مرزها یمتعال یبا اراله راهکارها نید .شلللود یتواند موجب تعال یم نید اوریدر نظر ت

  .رود یفراتر م

 تواند یم ایی  هر جامعه  باورهای هاو س ت و ها باور هسلت د که فهم ارزش نیبر ا انیجماعت گرا نو

 ایی جامعه هر فره گ و ها . ش اخت ارزشدینما نییمطاوب به آن جامعه را تب ستیز یراه برا ۀنقشل

 یها شآن جامعه اسللت. ارز اتیمطاوب و اخااق سللتِیمشللتر   وز ریآن جامعه از خ تیروا انگریب

 تیهو یب یاجتماع نی. فردِ م فک از چ شلللود یهسلللت د که فرد در آن مع ا م ییها  هیاجتماع زم

 .وسرگردان خواهد بود

ر ب دیاسللللت تأک یمخالفت با جهانشلمول ان،یمورد نظر اجتماع گرا یحاصلل روش شل اخت نیبرا ب ا

 انیاکولیگلللروه هلللا، جواملللع و اجتماعات. )ن یزنلللدگ وهیارزشها براسلللاس شللل شیو  پالا ریتفس

2٦30132٦) 

 کی یدر بررس ،دارد تیکه فرد در آن عاو هایی فره گ و ارزش،یخیم ظر توجه به بستر تار نیاز ا 

 یکلله افللراد درون آنهللا بلله زندگلل یللهای هلللا و چارچوب  هیزم .مهم است اریبس یفکر انیجر

نلله  انیگرا عتجما لللیتصور شود. سللطو تحا یعیريبیغ های دهیپد للدیمشللغول د با للتیو فعال

 Frazer ،1999فللراوان دارد.)  تیآنهللا اهم یاسللت و مکان بللرا یخللللرد و نه کاان باکلله محا

:12) 

به  لیرا ت ها تبد نیمع یمفهوم کرامت انسان ،یوجود انسلان یکامااً اجتماع تیماه ری تایباور مک ا به

  کهیبرای افراد خودمختار فرض شود. دوم ا تواندینم یکرامت انسان گرید انی. به بک دیم ینسب یعبارت

اخااق را که  یاقعو تیماه شود،یکه توسلط مفهوم حقوق جهانشمول به آن اشاره م د،یشلد ییفردگرا

 یحدود  مدارد، م یاز کرامت و ارزش شللخص بسللتگ کیتفک رقابلیغ یبه سلل ت ها و روابط اجتماع

در آن  یکه عمِل اخااق یقیحق یخیاخااق را با جداکردن آن از اجتماعات تار ،ک د. حقوق جهانشمول
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کردن باب  سللدودبه م ع و م لیکه زبان حقوق تما نیسللوم ا .م حرف نموده اسللت رد،یگیشللکل م

 ییاه وهیبه ش یدارد. با استفاده از زبان حقوق، اعتقادات اخااق یاخااق ارهاییگفتگوی جدی درباره مع

ه مان د خانواد ییاز مداخاه نهادها ریی.  به ع وان نمونه زبان حقوق برای جاوگشوندیم انینام اسلب ب

در  یاز م افع شللخصلل تیبا حما وقدعوی حق ک دیم دیبر فرد و حکومت تأک سللاها،یها، مدارس و کا

. افراد و ک دیم دیبر فرد و حکومت تأک سلللاها،یملان د خانواده ها، مدارس و کا یینهلادهلا گریبرابر د

 یانجامد. در آنها ب یم یو دشلللم  یچ دپارگ جیهمکاری به ترو جیبه جای ترو یگروههلای اجتملاع

به مع ای  ییتواند م افره ا ینم قوق. اختااف نظر درمورد حک  دیم تیاعتملادی و خصلللومت را تقو

 ینزاع حقوق کیبه بحثهای خصلللمانه از لیدر اغاب موارد آنها تبد رایباشلللد، ز یالانکامله عق یواقع

 (  Macintyre)1991: 1::-1:9 Alasdair.  شوندیم

 

وده ب شم دانیهمواره مورد توجه اند شهیاند نیبا ا یاسیگرا   و م اسلبات س اتیاخااق  فال شلهیاند

 نیگرا است و بر اباور و غایت محوری، سعادتاخااق خویش، در عین فایات ۀاسلت ارسلطو در فاسف

دنیا و  همین ریع ی سعادت انسانی را د ،اساس تعریفی از فایات اراله داده است که با آن بتوان غایت

ارسلطو فایات ماکه ای است که حد  دهیبا پیروی از عقل، و پرهیز و ممارسلت به دسلت آورد. به عق

( جماعت :٦٦0139)ارسطو انتخاب ک د که برای ما درست، و با موازین عقای سازگار باشدم وسطی را 

 .شود یااقاخ دیبا زین یاسیروند زبان س نیشود و در ا فیباز تعر دیبا یاسیس میمعتقدند مفاه انیگرا

عامه  ریخ یو اجرا اءیاح یدر پ دیدولت  با انیدر نظر جماعت گرا  ،در باب م اسللبات دولت و عدالت

قادر نخواهد بود در  ،و تعهدات بداند  نیقوان یسللر کی یکه خود را فقط مازم  به اجرا یدولت .باشللد

 یبه همان اندازه که شهروند ب انیجماعت گرا دیانم تیفالالل و کمال را تقو ،اتیشلهروندان خود غا

يرف هم  یده د، با دولت ب یجامعه مورد نقد قرار م یومدن یاسلللیفعلال را در امور سللل ریيرف وغ

. است ت و سعاد یهمگان ریک  ده افراد جامعه به سمت خ تیمخالف هسلت د. دولت مظهر وفاق وهدا

 یدر انسان وبه سعادت رساندن و اتیموجب پرورش فا دیبا ییارسطو یم ظومه فکر برمب ای دولت

 ریان مربوط به عدالت وخگرا را درگفتم فهیوف سلللمیبرالیم ظر ل نیاز هم زیسللل دل ن کلیشلللود. ما

 یرا از باورها یشهروند  تینه ت ها هو «یاسلیسل سلمیبرالیل»ک د. جان رالز در کتاب ینقد م یجمع

 تیحما یوخوب ریاز خ یبرداشللت خاصلل چیاز ه دینبا زیجدا کرده باکه حکومت ها ن یومذهب یاخااق

 یدر راسللتا دیوالزر دولت با کلیما ی(. يبق مفهوم پرداز242 0يرف باشلل د)همان یب دیک  د،باکه با

مشلللخص از مات ها،  ییمجموعه ا شلللرفتیبقا وپ ایخاص و نیمات، فره گ ود کی شلللرفتیبقا و پ

آراء جماعت  یگفت در بررسللل دیبا (.14101392و.. اوری)هابرماس، ت دیملداخاه نما انیلفره لگ واد

. مفهوم عدالت ردیمورد توجه قرار بگ دیبا اسلللت که یمباحث نیتر یمفهوم علدالت از محور انیلگرا

سللعادت، اخااق وامثالهم اسللتوار اسللت. در واقع هدف  ر،یخ ات،یچون فالل یگرید میهمواره بر مفاه

 .از عدالت بود یدیبه مفهوم جد دنیرس ،سلمیبرالیل  ینظر یها انیاز نقد  ب  انیجماعت گرا یاصلا

رف ي یخوب ب یمختاف از زندگ ینسبت به فهم ها دینبا انیجماعت گرا یاصول عدالت در نظام فکر

 کلیاسللت.ما یفکر انیجر نیمتفکران ا دگاهیاسللاس د اتیوفالل ریعدالت بر اسللاس خ فیتعر.باشللد

والزر اصلللول عدالت با  افتی.در رهدینما یمطرح م یگعدالت را از م ظر تکثر فره  یاریوالزربا هوشللل

بر اسللاس  ییدرهر جامعه ا یرعمومیازخ ریتفسلل و لیشللود، وچون تحا یمع ا م یاجتماع ریمفهوم خ

 الیس یتی. او عدالت را با هوستیثابت ن زیشلود اصلول عدالت ن یم فیهمان جامعه تعر یارزش ها 
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دولت  فهیوف رایيرف اسلللت. ز یمخالف دولت ب م ظر نیک د.از هم یومتکثردر بطن اجتماع مع ا م

 یدر جوامع متکثر عهده دار شود. به اعتقاد و یستگیبر اسلاس شلا ررایخ یوهماه گ عیاسلت که توز

ه که ب ییا وهیبه شلل یع ی وه،یشلل کیآن به  یذات اتیجامعه مفروض، عادلانه اسللت که ح کی یوقت

که  ی(. عدالت1290132٦، از مترجمان یابد)جمعیآن وفادار باشللد،تداوم  یمشللتر  اعاللا یدر  ها

جوامع و با  یو مذهب یفره گ یاست مقدم بر حق و بر اساس ارزش ها یری. باکه خستین تیخود غا

بت نس ژهیو ینگاه انیگفت جماعت گرا دیراستا در مجموع با نی. در اونددیپ یبه وقوع م یگریفهم د

 ،یاسیدر عرصه س یدارند. حفظ کرامت انسان یموعمو یبه کرامت وشلرافت انسلان در حوزه خصلوص

است. در  یبر اسلاس وفاق وهمدل یجامعه ا یبرقرار یشلرط لازم برا یو فره گ یاجتماع ،یاقتصلاد

 یشود جامعه به سادگ یموجب م یاسیبه ع وان شهروند جامعه س یواقع در نظر نگرفتن شلاًن انسان

و عدم تساهل موجب  ییتک گو نی. ادینما فیتعر دخو یفکر یها شیعدالت را بر اساس م افع و گرا

شود. فهور  یمواجه م یبا خطر جد ییجامعه ا نیشود. صاو در چ  یجامعه م تاٌیسلرکوب فرد و نها

عدم تساهل و مدارا،  ق،ینالا یحکو مت ها ،یتفاوت یب ،یتیهو یخشونت ياب، ب یها شهیفرقه ها واند

جامعه، جامعه متکثر  تیگرفتن و سلللرکوب گفتمان اقا دهیناد ،ییو فرقه ا ییم طقله ا یج لگ هلا

 انیجر-خواهد بود یو کرامت انسان اتیگرفتن فا دهیاز عواقب ناد سمیره، رشد ترورنابسامان وچ د پا

 یجمع ریانسان از جامعه وخ ییبه انسان موجب جدا یافراي ییدر دوران مدرن با نگاه فرد گرا یفکر

 یواهدافش ا نسللان را به سللمت خودخواه تیاز غا یخودِانسللان هفاصللا ر،یتقدم حق بر خ -2.دیگرد

 ی یو د یه جار ،یعا يف یها یحذف وسللرکوب وابسللتگ-3سللوق داد. یکتاتوریو د یوم فعت ياب

دل . به نظر س دیگرد یبه انزوا و خشونت ياب لیم یتیهو یانسلان مدرن موجب گسترش ب یاززندگ

 یبا آزد یسازنده محروم است عامل خردم د یها یتگگونه وابس نیکه از ا یمتفکرجماعت گراشخص

(. 139402:2سلل دل کلی)ما یعمق اخااق و رتیاسللت کاماا بدون سلل یم باکه شللخصللسللتین یآرمان

 .ندخود قرار داد یرا به ع وان شاخص نقدها برالیل یستیو انسان اتم ییمتفکرانِ جماعت گرا، فرد گرا

 یبر مب ا سللم،یبرالیدر سلل ت ل «يرفی یب»و« ییخودروا»،«ریتقدم حق برخ»چون  هایی مولفه رایز

  تویگکو هیشللده اسللت. فردگرایی و در  اتمیسللتی از انسللان که پ  از نظر نییتب یافراي ییفردگرا

 یصاا هستۀ و متباورگشت، لا  و هابز آراءِ ودر ،شد مطرح  نیت  لایب اهامیموناد  و هیدکارت درنظر

 ییفرد گرا نیو جان رالز ازمدافع کیرابرت نوز زیدر عصللرحاضللرن.داد لیرا تشللک سللمیبرالیسلل ت ل

که به  یانسان.است سمیبرالیل یافراي ییفردگرا زحاصلی. مفهوم  انسان ذره گون نشوند یمحسلوب م

مشترِ   یها ریافراد و به تبع آن عدم ش اخت خ ریبا سلا یسلتیاز اجتماع وعدم همز ییسلبب  جدا

سلل ت گرا  اسللوفیف ،. به اعتقاد رنه گ ونشللود یم تیخود، دچار بحران مع ا و هو یسللتیجامعه ز

قلِ معرفت برتر از ع زیاقتدار برتر از فرد، و ن رفتنیاز پذ یخوددار یع ی ییفردگرا» تهیوم تقلد ملدرن

 ( 091 13٦2.)گ ون،«یفرد یِاستدلال

از نظرجماعت  .جامعه ندارد های نهادها، س تها و ارزش تیبه مرجع یازیانسان ن ،ییبسلتر فردگرا در

 رفتهگ دهیرا ناد یاجتماع سللاختارهای نقشِ هاو کارکرد نهاد انهیگرا لیها با نگرش تقا برالیل انیگرا

چون  یمیمفاه ازندارد. فرد  ی،مذهبیاسللیسلل های در نهاد یمشللارکت یبراللی بسلل ده خود فرد .اند

 نایاز نظر جماعت گرا کهیو در  مشتر  دور است.در حال ی ینقش آفر ،اعتماد ،یهمبستگ ،یهمدل

 .شلللود دهیفهم یاجتماع ای به گونه دیوابسللته به اجتماع بوده و با شهای تفعالی و ها فرد، انتخاب

 تریبه نقل از پ اوریت چارلز.شده در ان اجتماعِ خاص فیتعر های سل ت و ها مرکب از ارزش یاجتماع
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هرگونه نهاد و نقش و مان د  یاصللالت فرد وَرا یع ی ان،یمفهوم انسللان عر0»دیگو یبرگر و همکاران م

 (11101393اوریوجود لُب لُباب تجدد است.)ت نیتر یقیحق

 (ییو جماعت گرا یگفتمان عدالت )انقلاب اسلام یقیتطب یبررس  

 و متفکران جماعت گرا با دالِ  یپرداز  انقااب اساام هیآراء دو متفکر و نظر یو واکاو یقیتطب یدربررس

 اشاره نمود 0 لیتوان به نکات ذ یاساام در موضوع عدالت م یمعرفت یقرار دادن آموزه ها یمرکز

م و اصالت  دان د یم یو مع و یدو بُعدماد یانسان را دارا یاز م ظر انسان ش اخت یفکر انیدو جر هر

راسلللتا چارچوب  نیدر ا .ک  د یم فیها تعر اتیاخااق و فاللل ،اتیانسلللان را در گرو پرورش  مع و

 یها شسلل تها و ارز ،ی یگفتمان د .گرا اسللت تیمحور و غا اتیفالل یفکر انیهر دو جر یگفتمان

جماعت  یاز لحاظ معرفت .شوند یمدار محسلوب م اتیانسلان فال ینظام فکر های جوامع چارچوب

ز آموزه ا و س ت خیو تار نید نیو گسست ب سلمیبر سلکولار یو اسلاام معتقدند که نظام مبت  ییگرا

 یِریبه مثابه روش تفس کیاساس هرمونت نیبر ا .شود یم یو یانسلان موجب سردر گم یمعرفت یها

ا بهره ب یاساام یمعرفت ش اس یو مولف مونظر متدولوژ  هیزم ،زمان و مکان متن اتیبر مقتا یمبت 

 م د روش یتعاما  ریبالاخص روشِ اسللک ،کیهمان هرمونت ای یریو تفسلل یاجتهاد کردیاز رو یریگ

باشللد  عدالت  هداشللت میکارآمد و مشللروع از مفاه یفیبازتعر ،بیترک یبالا تِیفرف دارای ،ونوآورانه

اعت جم. ری. در باب  رابطه  حق و خگرید یها اتیبه فا دنیرس یاست برا یو راه اتیفال نیبالاتر

در  یبشلللر یو قراردادها نیبه قوان رهایبر حق هسلللت د و م تقد ت زل خ ریقالل به تقدم خ انیلگرا

 .ردندکسب ک یاله نیوانخود را از ق تیمشروع نیقوان یدر تفکر اسلاام .هسلت د   سلمیبرالیگفتمان ل

در احکام  شللهی( ردر اسللاام فقه )قانون .اسللت یاله نیاياعت فرد از قانون به سللبب انطباق آن با فرام

  عموم یفقه  اسلللت که بر حق به مع ا نیبودن قوان ریبه عات خ یع ی .و فاسلللفه اخااق دارد یمع و

 داندیم یرهبر فیوفا نیتررا از مهم جامعهعدالت و قسللط در  )ره(ی یرو امام خم نیاز ا .تقدم دارند

 یستیاست0 زمامدار با یعدالت، ضرور یاجرا یحکومت، دو شرط برا  یو معتقد است در صورت تأس

 ن،یبرخوردار و عادل باشلدزمامدار اگر عادل نباشلد، در دادن حقوق مسام یو اخااق یاز کمال اعتقاد

کرد. امام اخااق محور بودن قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد یآن و اجرا ویو صرف صح هااتیاخذ مال

در  تایاست و واضو است فا اتیعدالت فا شانیبه زعم ا رایزمامدار را مقدم بر عدالت دانسته اند. ز

امام عدالت  حارت دیاز د .رسد یاعتقادات و اخااق باشلد به م صهٌ  فهور م تیبه رعا دیکه مق یفرد

 ینف   و انجام واجبات و تر  محرمات دعوت م بیچون تقوا و تهذ ینفسانرا به سمت فاالل  یآدم

ت اس یاتیفا  ،است یاسیجامعه س یجون م صله فهور آن در بسلتر اجتماع و مولفه ها کنیل ،ک د

 یم نیعه را تأمسللعادت فرد و جام رویخ.ردیگ یکه نهادها، گروه ها، و کل سللاختار اجتماع را در برم

 .شللود یم یکمالات مع و اتیانسللان در جهت غا  تیحاللرت امام عدالت موجب ترب ری. به تعبدینما

کرده است0 عدالت عبارت از  فیتعر نیعدالت را چ  اه،یرالوسی0حارت امام در کتاب تحریفقه فیتعر

گردد، عدالت  یماکه راسلللخه ای اسلللت که باعث ماازمت تقوی در تر  محرمات و انجام واجبات م

دارد و اقوی آن است  یگردد و از ارتکاب کبالر باز م یاست که باعث ماازمت تقوی م ینفسلان یحالت

 زیو ن دیآ یدارد تا چه رسد به اصرار بر آنها که خود از کبالر به شمار م یباز م زین ریکه از ارتکاب صغا

 کهو احوط آن اسلللت  ;دلالت دارد نیفاعل آنها نسلللبت به د یمبالات یکه عرفا بر ب یارتکلاب اعملال

در عدلت معتبر اسللت، اگر چه اقوی عدم اعتبار آن اسللت.  زیمروت اسللت ن یاجت اب از آنچه که م اف

و  یخاص فره گ یها  هیگرفتن زم دهیارزشللها و ناد یجهانشللمول یادعا .( 134٦0332،ی ی)امام خم
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مورد  رامتفکران جماعت گ یمدرن همواره از سللو سللمیبرالیدر آموزهٌ ل یاجتماع یو ارزش ها راتیخ

 ییافراد بدون داشتن تصور و مع ا میوالزر کامااً نادرست است اگر تصور ک  کلیاز نظر ما .باشد ینقد م

مک  دهیبرردازنلد. بله عق یاجتملاع راتیخ یو تبلادل و اعطلا راتیخ عیبله توز یاجتملاع راتیاز خ

 تها س نیتعاق دارند. ا ناست که به آ یانسللللانها متأثر از سللل ت یو اجتماع یفرد تیهو زیرنی تایا

 شیپ ع وان و مان د آن باش د. س ت به یاسلیسل ،یاقتصلاد ،یمذهب توان دیانواع گونا گون دارند و م

 یهاس ت یمان د عدالت، بر حسب انحا یعام میمفاه نیاست که فرد به آن تعاق دارد. ب ابرا یا  هیزم

 که افراد به آن تعاق دارند شللکل یایخیاز عدالت مت اسللب با سلل ت تار یو تاق ک دیم رییتغ یخیتار

 و ک دیمطاق جدا م ییگرا یراه خود را از نسلللب ری تایمک ا  جای(البته در ا2301342ی)واعظ ردیگیم

که هر کدام  نیو هم للبیرق یاخااق یسلل تها نیا انیبر آن اسللت که وجود بحث و گفت وگو در م

 ای در مورد انسللان را به گونه یسللؤالات اساسلل زا یکی بیکه سلل ت رق شلللود یاز آنها متوجه م

آن اسللت کلله ما  للنیبهتر از پاسللخ مکتب خودش اسللت، مب ک دیپاسللخ داده اسللت که فکر م

 .(1344042 ،یبهشت) دیگویچه م گللریکه مکتب د میده صیتشللخ میتوان یمکتب م للکیاز درون 

 یمذاهب و س ت ها ،ها تیاحترام به قوم یدر چارچوب  گفتمان انقااب اساام  زیمتفکران مسلامان ن

 یم یجامعه ضرور کیآحاد افراد  انیو وحدت در م یانسجام درون   دیگوناگون جامعه را به جهت فرا

است که به کرامت  ییو س ت هاخرافه ها ،بدعت ،باشد یرسد آنچه مورد مخالفت م یدان د. به نظر م

  .سازد یرا با خطر مواجه م یجامعه اساام یکه به وحدت ما یموارد  تیو نها دمزت یلطمه م یانسلان

م ظر عدالت را به مثابه  نیک  د مو از ا یم دیتاک یبر کرامت انسلللان یفکر انیلهردو جر یآموزه هلا

ر ه یستگیجامعه به ت اسب شا ازاتیاز مواهب و امت یو بهره بردار یعیفرد در احقاق حقوق يب یآزاد

 .دان د یفرد م

  ی= حکومت عدل اساام ی( مشارکت برابر + نظارت همگان)ره ی یامام خم شهیاند در

فعال جماعت  یمفهوم شهروند باشد، یانسان م یتعال یکه بر مب ا ینظارت ومشلارکت مردم نیچ  

ر فعالانه تر د یهمگان یریدرگ»سازد0 یس دل را متبادر م کلیما  یاخااق یریدرگ اسلتیو سل انیگرا

ستم چشم ب یبه جا .تر ک د یباکه قو فیتواند شلالودهٌ احترام متقابل را نه ضلع یم یاختاافات اخااق

گاه به آنها ن میمستق دیبا ،ک  د یوارد م یعموم ۀکه هم وي ا نمان به عرص یو اخااق یمذهب دیبر عقا

نه ت ها آرمان الهام  یاخااق یریدرگ اسللتی...سللمیآنها را به چالش بکشلل یو گاه یانتقاد یم حت میک 

عادل  یسللاخت جامعه  یاهم بر یک  ده تر دواریام  هٌیاسللت باکه زم زیپره اسللتیاز سلل یبخش تر

 تیيرف دولت بدون مسللهول یدولت ب انی(. از نظر جماعت گرا139302٦2،)سلل دل« آورد یفراهم م

قاد انت .ک  د یم  هیرا در جامعه نهاد یجمع ریو خ اتیکه دولتها هست د که مفهوم فا یاست در حال

وارد شده، آنست که هدف دولت در  یبرالیل طرفِیدولت ب هیبه نطر انیکه توسط جامعه گرا یاسلاسل

پرورش شللهروندان خوب وبا  یو بسللتر برا  هیفراهم کردن زم فهیوي،از افراد جامعه خود تیک ار حما

مهم دولتها بر  فیرا از ويا یتوان توجله به توسلللعه ادرا  اخااق یم  نیرا هم داردمب لابرا التیفاللل

 (. 022 1322،یو مهر محمد یدیشمرد)جاو

 

 :یریگ جهینت

 نیکربا متف ی)ره( به ع وان معمار انقااب اساام ی یآراء و آثار امام خم یقیتطب یو بررس یبا بازخوان  

 یمولفه ها یرغم اختااف در برخ یعا یفکر انیدو جر نیتوان ادعا نمود ا یم ،جملاعت گرا معاصلللر
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ه  ک یاشتراکات ،ددارن یاشترا  نظر میاز موضوعات   و مفاه یاریدر بس ،یشل اسلانه و معرفت یهسلت

حور م اتیرسد نگرش فا یبه نظر م.ابدیپرورش و گسترش  یعام یتواند در محافل و ساحت ها یم

از  انتینگرش ص نیا  یبر مب ا رایز .اشتراکات است نیا انیاساس و ب  یفکر انیگرا هردو جر تیو غا

 ریخ ،جامعه یها و س ت ها تیهواحترام به  ،انسان یکرامت انسلان در پرتو عدالت و به تبع آن آزاد

اخااق و ارزش ها از  کیعدم تفک ،یعمو.م یشهروندان در عرصه ها یمشارکت فعال و عموم ،یهمگان

مفهوم عدالت خواهد  یها از مازومات اصا یستگیشا تیبارعا یعیعدالت توز ،و حقوق استیساحت س

به جهت تفاوت درنگرش نسلللبت به  فهومدوم نیتفاوت در مصلللداق ا یبر حق با اندک ریتقدم خ .بود

  عدالت یمع ا یدگیدر هم ت   .دو گفتمان است  نیقابل تاٌمل و تعامل ا یآموزه ها گریاز د ریم ساٌ خ

 .باشد یم ینظر یو عدالت از  نکات  مشتر  دو گفتمان در عرصه ها یآزاد ،فرد و جامعه  ،و اخااق

 مطرح نمود 0  لیساز را  به شرح ذ اناز  ع اصر مشتر  وگفتم یبرخ  تیدر نها

 یایعدالت مجموع فالللا ،()ره ی یامام خم یگرفت در م ظومه فکر جهیتوان نت یم یبه يور کا     

ست ا یعتینبوده باکه بسلتر ساز وض ییو نها ییمفهوم غا نیا .باشلد یاسلت که در راٌس آن اعتدال م

( فقه به ره)ی یامام خم .دارد ازیبه آن ن یانسللان  تیو غا یبه کمال مع و دنیرسلل یکه انسللان  برا

قانون و  شلللانیا یدیدر نگرش  توح رایداند. ز یم فک نم ریخ یبه مع ا اتیقانون را از اخااق یمع ا

 یتواند جامعه را از اخااق محور یم رهایو قانونم د شدن خ ستین یاخااق یها اتیحق  م فک از فا

در  نیو همچ  افرادتحقق عدالت در تک تک  ی یاز نظر امام خم .محور برسلللاند اتیبه عدالت فاللل

عدالت  کیبود که  نیا یبرا ایهمه زحمت انب» دیفرمایم شللانیاسللت. ا عتیو شللر نیاجتماع هدف د

« رادانسان در انف یدرست بک  د برا یعدالت باي  کیبشر در اجتماع و  یدرسلت بک  د برا یاجتماع

و  تیو ترب بیکه از تهذ یهم برعدالت فرد یمتفکران اساام ریمان د سا زیاو ن .(32٦01342، ی ی)خم

در ابعاد  دیکه با یعهم برعلدالت اجتما ،ک لد یم دیلشلللودتلاک یم یاقلامله اعتلدال در قوا نلاشللل

در مقام مصاحت و اصالت  کنیل .شود دهید  هایا ریو نظ رفتار اسلت،یاقتصلاد،حقوق،فره گ،قالا،سل

 یاریدر جهت رساندن به کمالات   اتواند فرد ر یجامعه سلالم م رایز ،دان د یجامعه را مقدم بر فرد م

در آثار و  شللانیا .دارد یو مصللاحت جمع چون متشللکل از افراد اسللت تقدم بر مصللاحت فرد دینما

مرتبط با جامعه  یها یریگ میو مشلللارکت فعالانه مردم در تصلللم یخود بارها بر راٌ یها یسلللخ ران

 دیجامعه وبازتول یانسجام درون تیتقو)ره( مشارکت مردم را موجب  ی یامام خم.نمودند دیتاک یاسیس

که از  یقانون یدولت و زما مداران را خادمان مات بر مب ا .دانسلت د یمختاف م یاقتدار در عرصله ها

از جهت عدالت و ماتزم به  زیرا ن هیاياعت از  فق شلللانیا .ک  د ینشلللاٌ گرفته  خطاب م یقلانون اله

ر د نیادیفعال و دولت مسهول و پاسخگو دو آموزه ب  یدشلهرون یع ی .دان د یواجب م ،شلرع نیقوان

 .باشد یه( م)ری یامام خم یاسیس شهیاند

جدا ازحوزه  یرا مقوله ا ی یو د یاخااق یبر اساس قرآن وس ت ارزش ها یاساام شلهیاند یمبان -1   

 داند. ینم استیبالاخص س یعموم

 یاسیوسلل  یمذهب  یو باورها  یاخااق یدرجامعه بر اسلاس ارزش ها یاسلیهر نظام سل تیهو -2   

 شود.  یم فیهمان جامعه باز تعر

 یب یفرِد انسان .رسللد یوالا اجتماع اسلت که به تباور وتکامل م یفرد در بسلتر ارزش ها تیغا -3   

  .وسعادت برسد ریتواند به خ ینم ی یشیپ یيرف و فاقد ارزشها

وسعادت جامعه  با  اتیفا  رایز ،است یجامعه فعال و اخااق لیسلعادت فرد هدف و اسلاس تشک -4 



     94..    .یاسیس ۀشیگفتمان عدالت در اند یقیتطب یبررس

 .شود یم ایسعادت  شهروندان است که مه

 رایز .جد ا باشد ی یو د یاخااق یتواند از ارزش ها یسازنده دولتشهر  وجامعه مطاوب نم میمفاه  -2

 .دولتشهر بستر سعادت فرد است

 یو اقتصاد یاجتماع ، یاسیمفهوم و آرمان س نیتر یادیخاص وعام به ع وان ب  یعدالت  در مع ا -٦

 .گره خورده است یاخااق یبا ارزش ها

واند ت یاست که م ینظام ارزش کی  هیدرسا یو عدالت استحقاق  یحیعدالت تصح ،یعیوزعدالت ت -4 

 دینما جادیصاو را ا یبرقرا یلازم برا یبا فام وفساد مقاباه ک دم و بستر

ل عد یضامن برقرار دیبا ینظام اساام .سعادت فرد است یعدالت برا یحکومت برقرار یهدف اصا -2

 در جامعه باشد  تیصاو وام  یو برقرار

از  یاخااق یفیتعر دیبا یاسیجامعه س  رویاز ا ،سعادت وقدرت است،انسلان  همواره به دنبال کمال -9

 و فساد داشته باشد.  انیفرد از يغ یریجاوگ یعدالت برا

موجب وحدت و سعادت  فرد وجامعه  ی یود یاخااق یارزشها  یعدالت بر مب ا یو اجرا فیتعر - :1

 شود.  یم

 ک د. یم جادیصاو ا یبرقرا یمت وع موجب بستر لازم را برا یاحترام به ارزش ها و فره گ ها -11

، یبهشللت).با توجه به آنان قابل در  اسللت اتیهسللت د که اخااق ییها  هزمی ها فره گ  – 12  

4901392) 

 ،(14201392اوریت،مطاوب )هابرماس سللتیز ۀویو شلل ریمشللتر  از خ یافتیگفتگو بر سلر در -13   

به  دنیاز مازومات رسلل  یجمع یها تیو کرامت فرد به ع وان ع صللر  سللازنده هو تیاحترام به هو

 .عدالت و صاو در جامعه است
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 یفارس منابع

 قرآن

 البلاغه نهج

 (. سياست. ترجمه حميد عنايت. تهران: اميركبير0931ارسطو )

جمهوری اسلامی ايران و فضای مجازی؛ (. »0933حيدرپور، ماشاءالله ) آزادی، افشين؛ ترابی، محمد و

 .9، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال ششم، شماره «هاراهکارهايی برای حل چالش

 آن، تهران: انتشارات سوره مهر  ديباز تول یو مبان ی(. انقلاب اسلام0931افروغ، عماد )

 ديبب)ره(.سبببع ینيامبباخ  م دگبباهيبباز د تيببو هو تيبببحران شببب صببب ليببتبحبلب .انيبيببتببب

https://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/70418/01.یميكر



 

. تهران: انتشارات يیمند در عصبرسبکولار.نرجمه فرهنر رجا لتيفضب ی(.زندگ0939) لور،چالرزتي

 آگاه.

، تهران: ی، ترجمه روح الله رمضببانرينتاي(. فلسبب ه ا لام مدرن و نقد ما ا 8117. )ايج.ل.ا گارسبب

 .موسسه ترجمان

 یاه هينظر یبيترت یبه دلالت ها یقيکردتطبيرو. »(0971) محمود ،یمهر محمد و طاهرلو ،یديجاو

 .80ش ،ی(.،فصلنامه مطالعات اسلامت اهمی و– گرا جماعت– براليل یها هينظر انيچالش م یدموكراس

 .یو انقلاب اسلام ینيعدالت تهران : پژوهشکده اماخ  م هي( نظر0971) نيمحمد حس ،یديجمش

 0971،قم،ی،پژوهشگاه علوخ وفرهنر اسلامسميبراليونقد ل انياز مترجمان،جامعه گرا یجمع

راهبردهای مبتنی بر قدرت نرخ جمهوری اسلامی ايران در مقابله با (. »0937جنيدی، رضا و ملائی، مسعود )

 .7، شماره 9، فصلنامه راهبرد سياسی، دوره «قدرت هوشمند ايالات متحده آمريکا

. www.shafaqna.com/persian. 8-08 اتي. ایسببوره شببور ري. ت سبب،عبداللهی، آملیجواد

 .عهيش ی بر یهایهمکار  یالملل نيب گاهيپا

 .دي. تهران: انتشارات دانشگاه م یاسيعلوخ س ی(. روش شناس0930صادم ) دي، سقتيحق

، 7اخ.  دوره بر حقوم اسل ديبا تأك« رابطه حقوم و عدالت»در  ی. تأمل(0971ی )وه، مصبط ژدانش پ

 .81شماره 

 41. شماره شهياند هاني. كديم  خيش دگاهي(. عدل و حکمت از د0980)ی گاني، گلپایربان

، فصلنامه پژوهش «های مهم هويتی در پرتو انقلاب اسلامی ايراناحيای انگاره(. »0937زيبايی نژاد، مريم )

 .83، شماره 7های انقلاب اسلامی، دوره 

 مركز. نشر :تهران. افشار حسن ترجمه است؟ كداخ درست كار –(.  عدالت 0939) کليما سندل،

 ترجمه حسن افشار، تهران: نشر مركز. آن. یتهايومحدود سميبرالي(. ل0934. )کليسندل، ما

)ره( ب ج  ینياماخ  م یب عرفان یا لاق یها شهيمجموعه آثار كنگره اند (.0978) جواد ،یف ار طوس

 ی.نيو نشر آثار اماخ  م ميمؤسسه تنظتهران: ، یمقالات ا لاق 7

 03شماره  ،نيفصلنامه علمى مت ،«ینياماخ  م دگاهياز د یجمع تيهو»(. 0978) يیحي، یفوز

 انديشة سياسی اماخ  مينی، قم: نشر معارف .(0977فوزی، يحيی )

نظاخ حقوقی عمومی سازوكارهای تضمين حقوم بنيادين بشر در (. »0937كاظمی، پريسا و بشيری، اكبر )

 ، بهار و تابستان.01، شماره 7، دو فصلنامه مطالعات حقوم بشر اسلامی، دوره «ايران

 .911شماره  ،مجله پاسدار اسلاخ، فلس ه و كلاخ. مرداد (.0971) یكلهر، عل

. تهران: مؤسسه انتشارات یريدهش نياءالديض ديمتجدد. ترجمه سب یايبحران دن (.0988گنون، رنه )

 .چاپ دوخ.ريكب ريام

. 18:  88: الببوفبباء روتيبب،ببب88م(. بببحببار الببانببوار، ج  0419مببحببمببدببباقببر ) ،یمببجببلسببب
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ttps://www.noorlib.ir 
 .یاسلام غاتي(. آموزش عقائد. تهران: سازمان تبل0978) یتق محمد ،یزديمصباح 

 . تهران : انتشارات صدرا.ی(. عدل ا له0938) ی، مرتضیمطهر

. تهران: دارالکتاب 4نمونه جلد ريت سبب .(0971) سببندگانياز نو یجمع و ناصببر ،یرازيمکارخ شبب

 ،هيالاسلام

(.چهل  حديث، مؤسببسببه تنظيم و نشبببر آثار اماخ  مينى،   0981روح الله ) ،یني م  یموسببو

 .شانزدهم

 .ینيو نشر آثار اماخ  م ميتهران، موسسه تنظ ث،يچهل حد .(0981روح الله ) ،یني م یموسو

و نشر آثار  ميجنود عقل و جهل. تهران: موسسة تنظ ثي( شرح حد0988لله )، روح ایني م یموسو

 . چاپ چهارخ.ینياماخ  م

(. چهل  حديث. تهران : مؤسسه تنظيم و نشر آثار اماخ  مينى،   0971روح الله ) ،یني م یموسبو

 بيست و چهارخ.

و نشر آثار  ميجنود عقل وجهل،تهران: موسسه تنظ ثيشرح حد. (0978) روح الله ،یني م یموسو

 .ینياماخ  م

و نشببر آثار اماخ  مي. تهران، موسببسببه تنظ00جلد  اماخ.  هي(. صببح0939) ، روح اللهیني م یموسبو

 .یني م

و نشببر آثار اماخ  مي. تهران، موسببسببه تنظ01اماخ. جلد  هي(. صببح0939) ، روح اللهیني م یموسببو

 .یني م

 .ینيو نشر آثار اماخ  م مي. تهران، موسسه تنظ4اماخ.جلد  هي(. صح0939) الله ، روحیني م یموسو

مؤسسه چاپ و نشر عروج  تهران: .ی(:)حکومت سلامهيفق تي(. ولا0934لله )ا، روح یني م یموسو

 ینيو نشر آثار اماخ  م ميتنظ مؤسسه وابسته به)

ياست  ارجی جمهوری اسلامی ايران )مطالعه موردی نقش قدرت نرخ در س(. »0937نصيری، سوناز )

 .0، شماره 3، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرخ، دوره «عرام(

 .4شماره ، 98دوره ،استيفصلنامه س ،«يیاجتماع گرا استيمسائل س» (.0971) رامي، يیاكوين

 ديو سبببع وي، ترجمه طاهر  ديیچند فرهنر گرا. (0938سبببوزان ول. و... ) ،لوريت هبابرمباس،

 . تهران: رخ داد نو.یزوندير

 ،یاسيفصلنامه علوخ س ،«ايو هرمنوت سميبراليو نسبت آن با ل يیجامعه گرا» (.0987احمد ) ،یواعظ

 .40 شماره
Bulent SENAY. ( 8002 ) . HERMENEUTICS IN ISLAM IN THE MIDST 

OF TEXT AND CONTEXTEuropean Muslim Network 

Floistand, G. (1982). Contemporary Philosophy, London: Martinus Nijhoff 



     1:1..    .یاسیس ۀشیگفتمان عدالت در اند یقیتطب یبررس

publishers 

Frazer, E. (1999). The problems of Communitarian Politics. Unity and 

conflict. Oxford University Press. 

Macintyre, Alasdair. (1991)."Community, Law and the Idiom and Rhetoric 

of Rights 

Taylor, Charles. (2007), A Secular Age, Cambridge Belnap Press of Harvard 

University 

 


