اهداف عدالت سیاسی
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چکیده
عدالت سیاسی به عنوان یکی از عناصر کلیدی در اندیشۀ سیاسی اسالم ،ارزشی است که با فراگیرر شردن ن ،امرور
جامعه ،در پیوند با قدرت ،به تناسب در جای خود ،قرار میگیرد و حقوق شهروندان به شایستگی ادا مریشرود ،طبعرا
بررسی اهداف ن به شفافیت و مرزکشی دقیق ن با دیگر مکاتب میانجامد ،ن سان که مکاترب متتلر  ،اهرداف
متفاوت برای عدالت تعری میکنند .نوشتۀ حاضر در پی پاسخ به پرسش اهداف عدالت سیاسی از منظر قر ن کرریم
است و با توجه به ن که در نگرۀ اسالمی ،تشکیل حکومت ،به هدف دستیابی به عدالت است و همین ارزش ،راهبرر
جامعۀ اسالمی به سوی سعادت میباشد ،با به کارگیری برخی از توانمندیهای روشی تفسیر اجتهادی ،در فرضیه بر
این امر تاکید شده است که اهداف عدالت سیاسی را میتوان در اموری چون ایجراد بسرترهای رشرد جامعره ،توزیر
عادالنۀ امکانات و فرصتها و ایفای حقوق شهروندان جستجو کرد ،اهدافی که راهبر انسران در جهرت رسریدن بره
کمال و سعادت میگردد.
کلیدواژگان :اهداف ،حقوق شهروندان ،رشد ،عدالت سیاسی ،قر ن کریم.

سپهر سیاست
سال سوم
شماره نهم
پاییز 5931

 نویسنده مسئول :استادیار ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
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 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث ،واحد کاشان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کاشان ،ایران
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درآمد
هدف در لغت ،در واقع تعیین مسییر راه و نشیانهگیااری آن بیرای رسییدن بیه
مقصد نهایی است؛ هدف همان امری است که فرد در نظر دارد و همۀ فکر و عمی
خویش را به کار میگیرد تا به آن دسیت یابید؛ هیدف اسیت کیه همیۀ رفتارهیا و
هنجارها زندگی جمعی را مشخص میکند و آن را تحت تاثیر قرار میدهید .هیدف
به ویژه در گسترۀ سیاسی و آن هم در مقولهای بنییادینی ویون عیدالت ،زنیدگی را
جهت و معنا می بخشد .با توجه به همین است کیه اهیداف بیا توجیه بیه مکاتی
مختلف ،متفاوت میشوند ،اگر در مکتبی همۀ هدف ،مادیات و رفاه میادی زنیدگی
باشد ،هدف عدالت سیاسی نیز دگرگون خواهد بود؛ اما اگر عالوه بر زندگی مادی،
ساحتهای معنوی زندگی نیز مورد توجه قرار گیرد؛ طبعا اهداف نیز متفاوت خواهید
بود؛ در بحث عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم نیز ونین است ،که اهیداف آن نییز
با ارزشهای متعالی و واالی قرآنی تعریف میشود.
ارسطو مراد و هدف حکومت را «به زیستى» مىداند و بر ایین بیاور اسیت کیه
هدف حکومت فراهم آوردن زمینه و بسترهای مناسی

بیراد دسیتیابى بیه زنیدگى

خوب مى باشد (ارسطو .)121 :1831 ،در مباحث و اندیشیهورزیهیای اندیشیوران
مسلمان ،هماره بحث از عدالت ،به عنوان هدف بعثت انبیاء و نظام اسالمی(حدیید،
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره نهم
پاییز 5931

 ،)21مطرح بوده ،اما ادبیات عدالت ،به ویژه عدالت سیاسی و اهداف آن کمتر مورد
توجه بوده است .آن وه که بوده ،معموال بحیث از اهیداف حکومیت ،طیرح شیده
است .فهم هدف یک ارزش یا پدیده ،ما را یاری میکند تا به جوهره و سرشیت آن
دست یابیم؛ بنابراین تام در اهداف عدالت که به عنوان یکی از اهداف عمدۀ نظیام
سیاسی اسالمی به شمار میآید ،میتواند راهگشای فهم زوایای گونهگیون آن باشید
و ما را به هستۀ مرکزی آن راه برد.
این نوشته در پی پاسخ به این پرسش است که اهداف عدالت سیاسیی از منظیر
قرآن کریم ،کدام است ،و در فرضیه بر این امر تاکید شده است که اهیداف عیدالت
را میتوان در اموری وون ایجاد بسترهای رشد جامعه ،توزییع عادالنیۀ امکانیات و
فرصتها و ایفای حقوق شهروندان جستجو کرد ،اهدافی که راهبر انسان در جهیت
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رسیدن به کمال و سعادت میگردد .این هدف با روش تفسیر اجتهیادی پییگییری

میشود ،در این روش ،تام و تدبر در آیات همراه با مددگیری از روایات تفسییری
و دیگر شواهد معتبر تفسیری ،مورد توجه است ،آن گونه که گاه ممکن است ،فیرد
برای کشف الیههاد مفهومی و معنایى قرآن ،مطالعۀ شبکهوار آیات و مفاهیم مرتبط
را نیز در روش خود لحاظ کند تا اندکی از روابط وندالیه و پیچیدۀ آشکار و پنهان
آنها را دریابد .روشی که فهمنده را از فروغلتیدن در دام تفسییر بیه رای مییرهانید.
میتوان گفت ،اجتهاد در تفسیر ،کوشش برای فهم و تبیین معانی و مقاصد یات بیر
اساس شواهد و قراین معتبر است.

1

مفاهیم و تمهید نظری
چیستی عدالت سیاسی

عدالت سیاسی 4یکی از شاخههای عدالت اجتماعی به شمار میآید ،سیاست بیه
قدرت ،وگونگی توزیع آن و نسبت آن با مردم و حاکمیان مییپیردازد ،بیا حویور
عدالت سیاسی میتوان از وجود توازن ،اعطیای حقیوق سیاسیی ،رعاییت قیانون و
توزیع مطلوب قدرت میان شهروندان سخن به میان آورد .در این قلمیرو ،بسیترهای
الزم برای مشیارکت فعاالنیه و آزادانیه افیراد در امیور سیاسیی فیراهم مییشیود و
آزادیهای گوناگون برای تحقق حق بییان ،حیق انتقیاد ،تشیکی اجتماعیات ،حیق
انتخاب شدن و حق انتخاب کردن ،به وجود میآید و شهروندان در اظهیار دییدگاه
خود ،دارای مصونیت سیاسی میباشند .در عیدالت سیاسیی دو امیر بایسیته اسیت؛

اهداف عدالت

نخست ،قانون در جهت برآورده ساختن خواستهها و لیوازم آزادی برابیر کیه بایید

سیاسی از منظر

عادالنه باشد و دوم این که نظام به نحوی وارووببندی شود که نسیبت بیه همیه

قرآن کریم

سامانههای عادالنه ممکن ،به یک نظام قانون گااری عادالنه و کار آمد منجیر شیود

( 7تا )44

(راولز .)842 :1833 ،برخی دیگر بر این باورند که عیدالت سیاسیی ،آن اسیت کیه
 .1علی اکبر بابایی؛ مکات

تفسیری؛ ج  ،2تهران :انتشارات سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشیگاه؛ ،1831

ص 1۰3 - 1۰3
2. political Justice
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امور کشور به نحو شایسته اداره شود تا مردم در یک فوای عادالنه به زندگی خیود
ادامه دهند .برخورداری از برابری ،آزادی ،امنیت و آسایش ،به عنوان حقوق طبیعیی
افراد جامعه ،تأمین کننده این فوای عادالنه خواهد بود (آشیوری .)2۰3 :1838 ،آن
سان که برخی به وجود تعادل مناس

تاکید دارند (مک لین.)214 :1831 ،

در این نوشته ،منظور از عدالت سیاسی ارزشی است که با فراگیر شدن آن ،امور
جامعه ،در پیوند با قیدرت ،بیه تناسی

در جیای خیود ،قیرار مییگییرد و حقیوق

شهروندان به شایستگی ادا میشود؛ با عدالت سیاسی ،بستر «انتخیاب شیهروندان» و
«محدودیت قدرت» ،فراهم و مسیر جامعه برای رسیدن به «حقوق سیاسی» گشیوده
میشود.
تشکیل حکومت ،به هدف عدالت

در دورۀ معاصر هر یک از مکاتی

و اندیشیههیا هیدفی خیاص بیرای عیدالت

تعریف کردهاند ،برای نمونه در لیبرالیسیم ،هیدف عیدالت ،آزادی اسیت ،بیاالترین
هدف ،رسیدن به بیشترین آزادی است؛ با توجه به این بنیاد اندیشگی ،آزادی وسیلۀ
رسیدن به یک هدف سیاسی متعالیتر نیسیت ،بلکیه فیی نفسیه عیالیتیرین هیدف
سیاسی است (آربالستر .)32 :1833 ،افراد از توانایی تصمیمگیری مستق و انتخاب
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره نهم
پاییز 5931

آزادانه برخوردارند و به این خصوصیت منحصر به فیرد آنهیا بایید حرمیت نهیاده
شود .به همین نحو ،افراد از حق بازنگری در اعتقیادات و شییوۀ زنیدگی خیود نییز
برخوردارند .شرایط مناس

برای تحقق این حقوق وقتی فراهم مییشیود کیه فیرد،

آزاد گاشته شود(.واندوک )114 :1833 ،اما هدف عدالت در مکت

سوسیالیسم که

رو در روی لیبرالیسم است؛ گسترش هر وه بیشتر برابری است و این برابری را نیز
به طور غال

در عرصۀ اقتصادی میبینید؛ تجربیۀ حکومیتهیای سوسیالیسیتی در

همین راستا ونین بوده که با توجیه بیه قیدرت متمرکیز دولیت ،سیر از اسیتبداد و
خشونت درآورده و در نهایت ،تقسیم برابیر ثیروت نییز عملیی نشید (

Routledge

.)Library of 20th Century Economics: p.12
در اندیشه سیاسی اسالم و از نظرگیاه علیی(ع) هیدف از حکومیت در راسیتای
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عدالت و امنیت ستمدیدگان و برپایی حدود الهی تعریف میشود:

َّ ِ
ٍِ
ِِ
ِ
ٍ
ضِ
ِ
ول
اَللَّ ُه َّم إِن َ
اس َش ْيء م ْن فُ ُ
َّك تَ ْعلَ ُم أَنَّهُ ََلْ يَ ُك ِن اَلذي َكا َن منَّا ُمنَافَ َسةً ِف ُسلْطَان َو الَ الْت َم َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ومو َن ِم ْن ِعبَ ِاد َك
اَ ْْلُطَ ِام َو لَ ِك ْن لنَ ِرَد اَلْ َم َعاَلَ ِم ْن دينِ َ
ك َو نُظْ ِهَر اَِْْل ْ
صالَ َح ِِف بالَد َك فَيَأْ َم َن اَلْ َمظْلُ ُ
و تُ َقام اَلْمعطَّلَةُ ِمن ح ُد ِ
ود َك (سیدرضی)131 :1423 ،
َ َ َُ
ْ ُ
بار خدایا تو آگاهی که تالش و پیکار میا نیه از آن روی اسیت کیه بیه پایگیاه
قدرتی برسیم و یا ویزی از کاالی بی ارج دنیا را به ونیگ آورییم بلکیه بیدان
جهت است که نشانهها و پرومهای دیین تیو را برافیرازیم و در شیهرهای تیو
اصالح و شایستگی را پدید آریم تا بندگان ستمدیده تو ،ایمن شیوند و حیدود
تعطی شدۀ تو اقامه گردد.

ونین است که در اندیشۀ شیعی ،هدف حکومت با عدالت تعرییف مییشیود و
حکومتی که ستم کند از مشروعیت میافتد و حق اعمال قدرت نیدارد ،پی

تاکیید

میگردد که حق حکومت از آن کسی است که عدل ورزد« :اْلق ملن عدل».
عدالت ،هدف راهبر به سوی سعادت

به ژرفایی که بنگریم ،در منظر اندیشۀ سیاسیی برآمیده از قیرآن کیریم ،عیدالت
سیاسی ،هدف میانۀ نظام سیاسی اسالم به شمار میآید که میتواند زمینههیای خییر،
رشد و کمال را در جامعه فراهم کند؛ در اندیشه و منطق قرآنی ،این هدف ،سیطحی
باالتر مییابد که همانا رساندن آدمى به سعادت در پرتو مفاهیم قرآنیی اسیت ،پی
امنیت ،بسترساز ایجاد رشد حاکمیت ارزشهای دینی است ،آرامش و امنیت ،به میا
یاری می دهد تا در مسییر عیدالت سیاسیی و آزادی گیام بیرداریم و ایین دو زمینیۀ
اهداف عدالت

پویایی جامعه به سوی سعادت را فراهم میکنند.

سیاسی از منظر
امنیت
ایجاد بسترهای رشد
حاکمیت ارزشهای دینی

قرآن کریم
عدالت سیاسی
آزادی

سعادت و کمال

( 7تا )44

به بیان دیگر ،فراگیری عدل ،فراگیری ارزشها است برای پویایی انسان به سیوی
رشد و نور« .عدل ،هدف نهایی رسالت پیامبران نیست .قیرآن کیریم عیدل را بیرای
مردم میانه حال به عنوان رسالت قلمداد میکند اما بیرای انسیانهای سیالک ،هیدف
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اصلی آن است که پردههای تاریکی را بدرند و راهیی بیه نیور بگشیایند .لیاا مییان
«انسان عادل» و «انسان نورانی» تفاوت بسیاری اسیت .انسیان عیادل ،عیدل را برپیا
میدارد ،زیرا این کار را وظیفه خود میشمارد .اما انسیان نیورانی خیود سروشیمه
عدل است و عدل از او جلوهگر میشود( ».جوادی آملی )211 :1831 ،نزدیکیی بیه
خداوند آن گاه به دست میآید که صفات الهی در انسان جلیوهگیر شیود ،یکیی از
صفات الهی ،عدل است و انسانی که بخواهد به جایگاه قرب الهی برسد ،بایید ایین
صفت را در خویشتن پدید آورد ،طبیعی است که گاهی این ویژگی فردی است کیه
تنها حیطهای کووک و محدود را شام میشود و گاه عرصهای اجتماعی و سیاسی
را در بر میگیرد که میتواند مقدمات رشد و پویایی یک جامعه را فراهم سازد.
در این بحث میتوان وند هدف مورد توجیه قیرار داد کیه زمینیههیای پوییایی
جامعه و حرکت از بالقوه به بالفع و «شیدن» اسیتعدادهای انسیان را فیراهم کنید،
تالش میشود تا به اختصار برخی از این اهداف بررسی شود.
ایجاد بسترهای رشد جامعه
یکی از بنیادیترین اهداف عدالت سیاسی آن است تا بسترهای رشد و پیشرفت
سیاسی جامعه در عرصههای مادی و معنوی فراهم شیود ،بسیترهایی کیه ییاریگیر
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
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انسان برای رسیدن به جایگاه شایستۀ خود اسیت .انسیان دارای سرشیتی اجتمیاعی
است؛ جامعه ،قدرت و حاکمیت سیاسی اگر بستر و زمینهای مطلیوب فیراهم آورد،
استعدادهای او شکوفا میگردد و به رشد هماهنگ با مفهیوم دقییق قرآنیی خواهید
رسید .اما اگر حکومت یا جامعهای فاسد و گمراه باشد ،رسیدن به کمیال و پوییایی
برای او بسیار سخت خواهد بود .یکی از اساسیترین سازکارهای پیرییزی جامعیۀ
مطلوب و ایجاد بسترهای رشد در جامعه ،عیدالت سیاسیی مییباشید .عیدالتی کیه
فرایند سنجیده و دقیق قدرت سیاسی را در جامعه مورد توجه قرار میدهد ،حقیوق
شهروندان را به رسمیت میشناسد و برای رسیدن هر فرد به آن حقوق ،برنامهریزی
میکند و مهم تر از همه آن که زمینۀ حوور فعاالنه و مسئوالنۀ شهروندان را فیراهم
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میکند و شایستگان و صالحان در مصدر قدرت قرار گیرند .عنصری که مییتوانید،
گامی اساسی برای رشد و شکوفایی جامعه باشد .طبق دیدگاه بعوی از اندیشمندان

شرط اساسی دینی بودن جامعه ،اجرای عدالت است ،ورا که با اجرای عدالت است
که مقتویات رشد در جامعه ایجاد میشود (حکیمی.)148 :1833 ،
وقتی که به آیات قرآن کریم مینگریم ،رسالت و کارکرد قرآن ،هدایت به رشید
معرفی میشود:
الر ِ
ِ ِ
شد (جن 1 ،و )2
عجباً* ْيه ِدي إِيل ُّ
فَ َقالُوا إ ََّّن مس ْعنَا قُ ْرءَاَّنً َ
اص در لغت «رشد» ،اهتداء و هدایتگری به سوی خیر و صیالح اسیت و ضید
ضاللت است؛ آن گونه که «غی» به معنای فرورفتن در فساد است(مصطفوی:1231 ،
 .)181در لغت آمده است که رشد ،نقیض «غی» و گمراهی است(فراهییدی:14۰1 ،
 )242در مفردات راغ

نیز همین معنا ذکر شده است که «رشد» در معنای هیدایت

استعمال میشود (الراغ

االصفهانی .)814 :1838 ،رشد در اصطالح به معنی لیاقت

و شایستگی برای نگهداری و بهرهبرداری از امکانات و سرمایههیایی اسیت کیه در
اختیار انسان قرار دارد (مطهری .)188 :1833 ،در المیزان مییخیوانیم کیه رشید بیه
معنای هدایت و راهبری به سوی نجیات(طباطبیايی )231 :183۰ ،و هیدایتگری بیه
سوی مطلوب است (طباطبايی .)234 :
با توجه به همین نکته است که بر اساس آموزههای قرآن ،رهبران و انبیای الهیی
که مهمترین ویژگی آنان عیدالتورزی اسیت ،دارای نقیش رشید و هیدایتگیری
هستند ،فرد پ

از آن که به آن درجۀ عالی برسد ،میتواند ارشاد جامعه را به دست

گیرد؛ آن گونه که حورت موسی(ع) نیز از حورت خور(ع) طل

میکند تا راهبر

او باشد ،ورا که آن وه به ایشان تعلیم شده است ،دارای رشد و صالح میباشد:
ِ ِ ِ
ت ُر ْشداً (کهف)33 ،
َ
قال لَهُ ُموسى َه ْل أَتَّبِ ُع َ
ك َعلى أَ ْن تُ َعل َم ِن ِمَّا عُل ْم َ
موسى به او گفت« :آیا از تو پیرود کنم تا از آنچه به تو تعلیم داده شده و ماییه
رشد و صالح است ،به من بیاموزد؟»

اهداف عدالت
سیاسی از منظر
قرآن کریم
( 7تا )44

دربارۀ حضرت ابراهیم در قر ن کریم میخوانیم که:
ِ ِ
ِ
ِ
مي (انبیاء)11 ،
اهيم ُر ْش َدهُ م ْن قَ ْب ُل َو ُكنَّا بِه عال َ
َو لَ َق ْد آتَ ْينا إبْر َ
و در حقیقت ،پییش از آن ،بیه ابیراهیم رشید [فکیرد] اش را دادییم و میا بیه
[شایستگى] او دانا بودیم.

عالمه طباطبایی مینویسد که رشد به معنای اصابت به واقع است کیه تجلیی آن
01

در حورت ابراهیم ،هدایتگری تام و فطری اوست به سوی توحید و سایر معارف
و آموزههای حق (طباطبایی.)213 :1413 ،
رشد و آگاهی او با توجه به آیات بعد ،نشان از ایفای نقش در جامعه دارد؛ زیرا
او به هنگامی که جواب غیر منطقی قوم خود را شنید که میگفتند:
ِ
دين (انبیاء)18 ،
قالُوا َو َج ْدَّن آابءََّن ََلا عاب َ
گفتند« :پدران خود را پرستندگان آنها یافتیم».
خطاب به آنان فرمود:

ض ٍ
الل ُمب ٍ
ي (انبیاء)14 ،
َ
قال لَ َق ْد ُكنْ تُ ْم أَنْتُ ْم َو آاب ُؤُك ْم ِف َ
گفت« :قطعاً شما و پدرانتان در گمراهى آشکارد بودید».

از دیگر سو میدانیم ،حورت ابراهیم که رشد در حد عالی و در همۀ زمینیههیا
دارد ،دارای جایگاه امامت است ،امامتی که شرط آن عیدالت و عیدم ظلیم در همیۀ
ساحتهای فردی و اجتماعی است که در آن بیه مقیام عصیمت مییرسید؛ خداونید
میفرماید:
ال إِِ ِ
و إِ ِذ اب تل ى إِب راهيم ربُّه بِ َكلِم ا ٍ
ك لِلنَّ ِ
ال
ال ال يَن ُ
ال َو ِم ْن ذُ ِريَّي ق َ
اس إِمام اً ق َ
ت فَأََََُّّه َّن ق َ
جاعلُ َ
َ َْ ْ َ َ ُ
َع ْه ِدي الظَّالِمي (بقره)124 ،
و وون ابراهیم را پروردگارش با کلمیاتى بییازمود و ود آن همیه را بیه انجیام
رسانید[ ،خدا به او] فرمیود« :مین تیو را پیشیواد میردم قیرار دادم[ ».ابیراهیم]
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره نهم
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پرسید« :از دودمانم [وطور]؟» فرمود« :پیمان من به بیدادگران نمىرسد».

همچنین ،ایمان آورندۀ قوم موسی نیز به مردم سفارش میکند تا با پییروی از او
به رشد و هدایت دست یابند:
ِ ِ ِ ِ
الر ِ
َو َ َّ
شاد (غافر)83 ،
بيل َّ
قال الذي َآم َن اي قَ ْوم اتَّب ُعون أ َْهد ُك ْم َس َ
اد قوم من! مرا پیرود کنید تا شما را به راه درست و رشد هدایت کنم.
پ

بر اساس آیات قرآن کریم ،راهبر جامعه ،عادل است و دارای رشد .هنگامی

که این ساحت از شخصیت امام در جامعه حوور مییابد ،میتواند زمینهسیاز رشید
سیاسی ی اجتماعی گردد؛ حورت ابراهیم(ع) با توجه به ویژگی هیدایتگری خیود،
جامعه را به سوی رشد ،افزایش آگاهی و کاربست توانمنددها و فعلیتبخشیی بیه
01

01

آنها ،هدایت میکند .اثر نمودار رشد ،شکفتگى استعدادها ،آرامیش و تصیمیم بیراد

پیشبرد هدفها و حاکمیت بر غرايز ،عادات ،انگیزهها و انفعالهاد نفسانى مییباشید
(طالقانی .)32 :1832 ،ایین شیکفتگی و پیشیرفت در جامعیهای کیه فاسید باشید و
حاکمان ،ظالمانه رفتار کنند ،به دست نمیآید یا کمتر حاص میشیود .بیا عیدالت،
بستر رشد و عزتمندی فراهم میشود و به تعبیر سیدقط  ،امّتی که کریم و عزّتمنید
است ،ممکن نیست که در آن ،فردی ،سرکشی کند .هرگز یک شخص ،نمیتواند در
میان امتی رشید و آگاه ،طغیان کند ،امتی که پروردگار خویش را میشناسد و بیه او
ایمان دارد (سید قط .)8313 :14۰3 ،
همچنین به روایت قرآن ،در جبهۀ مخالف نیز میدانیم که فرعیون و فرعونییان،
دارای رشد و آگاهی نیستند؛ قدرتْمحیوران ،اسیتبداد و خودمحیورد را پیىرییزد
مىکنند؛ در کالم الهی از یک سو بیان میشود که موسیی(ع) را بیا آییات و حجیت
آشکار به سوی فرعون و پیرامونیانش فرستادیم و در ادامه تاکید میکند کیه فرعیون
به عنوان مظهر حاکمیت طاغوت و قدرت فاسد ،امر رشیدانه نداشت:
و لَ َق ْد أَرس لْنا موس ى ِِبايتِن ا و س لْ ٍ
طان ُمب ٍ
ي * إِىل فِْر َع ْو َن َو َمالَهِ ِه فَ اتَّبَ ُعوا أ َْم َر فِْر َع ْون َو م ا أ َْم ُر
َ ُ
َْ ُ
َ
فِرعو َن بِرِش ٍ
يد (هود)13 ،
ْ َْ َ
ما ،موسى را با آیات خود و دلیی آشیکارد فرسیتادیم * بیه سیود فرعیون و
اطرافیانش اما آنها از فرمان فرعون پیرود کردند ،در حالى کیه فرمیان فرعیون،
مایه رشد و نجات نبود!

هر وند میدانیم با توجه به خودخواهی و خودبینی مستبدین ،آنان تنها خیود را
صاح

رشد و فهم معرفی میکنند و ونین القا میکننید کیه میردم را بیه رشید راه

میبَرند:
َ ِ
الر ِ
ِ
ِ
شاد (غافر)24 ،
بيل َّ
قال ف ْر َع ْو ُن ما أُري ُك ْم إالَّ ما أَرى َو ما أ َْهدي ُك ْم إالَّ َس َ
فرعون گفت« :جز آنچه مىبینم ،به شما نمىنمایم ،و شما را جز بیه راه راسیت
راهبر نیستم».

اهداف عدالت
سیاسی از منظر
قرآن کریم
( 7تا )44

بنابراین با حوور عدالت آن هم به ویژه در عرصۀ رهبری سیاسیی ی اجتمیاعی،
جامعه ،مناس ترین زمینههای رشد و کمال انسانی و بهترین راهى که انسانها را به
مقصد میرساند ،فراهم میشود؛ جامعیۀ عادالنیه ،زنیدگی سیعادتمندانه بیه همیراه
میآورد ،مطهری نق میکند که ابوعلی سینا ،فراگیرشدن عیدالت در مییان میردم را
زندگی سعادتمندانه در دنیا میداند (مطهری .)11 :1833 ،در حیالی کیه در جامعیۀ
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ظالمانه و مستبدانه ،اصوال جامعه به گمراهی رفته ،فوا و بستر برای رشد و آگیاهی
فراهم نمیشود و حتی افراد آگاه بیه حاشییه و انیزوا کشیانده مییشیوند« .انسیان،
خالفت را در زمین بر عهده گرفت تا در مسیر اطاعت از خداوند ،عیدالت را مییان
خلق اقامه کند .وقتی خود از این حق بهره نمیگیرد ،آثار آن در تعیدی و تجاوزهیا
بارز میشود»(جوادی آملی .)233 :1834 ،هدف مطلق و نهایی دین ،نیورانی شیدن
انسانها و رسیدن آنان به شهود و لقاء اهلل و دارالقرار است و از این رو ،قییام میردم
به قسط و عدل «ليقوم الن اس ابلقس »(حدیید )21 ،و حتیی عبیادات ،همگیی اهیداف

نسبی و متوسط دین هستند .مساي عبادی و سیاسی ،وسايلی بیرای رسییدن فیرد و
جامعه به آن هدف نهایی میباشند و همگی صراط و راهند و راه ،هیچگاه نمیتواند
هدف نهایی باشد(.جوادی آملی)884 :1834 ،
در جوامع عادالنه ،آزادد نیز وسیله و مسیری میشیود تیا جامعیه را در فراینید
رشد و کمال ،یاری دهد ،امرد که در قرآن جایگاهی بلنید دارد ،عیدالت ،مفهیومی
جامع و دربرگیرنده است که بیه همیراه خیویش ،آزادد را نییز دارد .حتیى اجیراد
عدالت و امنیت عمومى به همراه خود فرایندی را میآورد که مردم آزادانه از حقوق
اجتماعی خود برخوردار میشوند و به باالترین مراح قرب الهى میرسند.
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توزیع عادالنۀ امکانات و فرصتها
غالبا در بحث از عدالت ،توزیع عادالنۀ امکانات و فرصیتها ،جایگیاهی ثابیت و
همیشگی دارد ،فارابی بر این امر تاکید دارد که افراد مدینه بایید بهیرهای مسیاوی و
یکسان از منافع و خیرات عمومی داشته باشند و خروج از آن سیتم اسیت؛ او آغیاز
عدل را توزیع خیرات مشترک برمیشمارد:

العدل اوالً يكون ِف قسمه اخلريات املشرتكه الي اله ل املدين ه عل ي ه يعهم (فیارابی:1131 ،

.)142
در نگرۀ اسالمی ،بخشی از این بحیث ،برادرانیه و اخالقیی اسیت ،خداونید در

01

01

قرآن کریم بر این امر تاکید دارد که:
وآتُوهم ِمن َّم ِال َِّ
آَت ُك ْم (نور)82 ،
اَّلل الَّ ِذي َ
َ ُ
مقداری از مال خداوند که به شما داده است ،به فقراء بدهید.

و بخشی از آن ،وظیفۀ دولت اسالمی تا زمینههای توزیع عادالنه را فیراهم کنید،
در آیه ای دیگر به صراحت آمده است که باید از اموال جامعیه بیه نیازمنیدان تعلیق
گیرد و در میان آن پخش شود تا آن اموال به شک انحصیاری در اختییار تیوانگران
قرار نگیرد:

ِِ ِ
ِِ ِ ِ
ول و لِ ِذي الْ ُق رى و الْيَت امى و الْمس اك ِ
ي َو
ما أَف اءَ َّ
َ َ
ْ َ
اَّللُ َعل ى َر ُس وله م ْن أ َْه ِل الْ ُق رى فَللَّ ه َو ل َّلر ُس َ
بيل َكي ال ي ُكو َن دولَةً ب ي ْاْلَ ْغنِ ِ
ياء ِمنْ ُك ْم (حشر)3 ،
ابْ ِن َّ
الس ِ ْ َ ُ َ ْ َ
آنچه خدا از دارایىِ ساکنان آن قریهها عاید پییامبرش گردانیید ،از آنِ خیدا و از
آنِ پیامبر او و متعلّق به خویشاوندان نزدیک ود و یتیمیان و بینواییان و در راه

ماندگان است ،تا میان توانگران شما دست به دست نگردد.

همچنین در اقتصاد اسالمی بر همکاری و از خود گاشتگی تاکیید شیده اسیت،
«مطلوب نهایی اسالم در توزیع ،مواسات و ایثار است .مقصود از مواسات ،شیرکت
دادن دیگران در اموال خویش است به گونهای که گویا همیه ،اعویا ییک خیانواده
میباشند و تالش میکنند که نیازهای یکدیگر برطرف نمایند» و بخشی از ایین امیر
هم ،رسمی و در اختیار دولت اسالمی است که به نظر میرسید ،وظیفیهای اساسیی
است .در عرصۀ سیاسی نیز بحث از عدالتی است که قدرت و فرصیتها و امکانیات
برآمدۀ از آن به تساوی در میان مردم ،تقسیم شود .ورا که انبیای الهی امر بیه عیدل
شدهاند؛ الزمۀ دستور الهی و اجرایی کردن آن ،توزییع عادالنیۀ امکانیات و فرصیتها
است.
مطهری با توجه به کالمی از حورت محمد صلی اهلل علیه و آله که میفرماید:
استووا تستو قلوبكم و َّاسوا ترامحوا (متقی هندی)328 : 1131 ،

.

معتدل و هم سطح باشید و در میان شیما نیاهمواری هیا و تبعییض هیا وجیود
نداشته باشد تا دل های شما به هم نزدیک شود و در یک سطح قرار بگیرد.

اهداف عدالت
سیاسی از منظر
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به این نکته اشاره میکند که اگر در کارها و موهبت ها و نعمتهیای خیدا بیین
شما شکاف و فاصله افتاد ،بین دلهای شما قهرا فاصیله مییافتید ،آن وقیت دیگیر
نمیتوانید همدل و همفکر باشید و در یک صف قیرار بگیریید .قهیرا در دو صیف
قرار خواهید گرفت (مطهری.)1۰ :1813 ،
در دوران غیبت ،تجلی این عدالت در جامعۀ سیاسی ،توزیع سامانمند و عادالنۀ
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قدرت و مظاهر آن ،میباشد .اگر توزیع قدرت در عرصۀ سیاست بیه درسیتی اجیرا
گردد ،عدالت ،بسیاری از اجزای جامعه را دربرمیگیرد .در تعریف عیدالت سیاسیی
اشاره کردیم که قدرت در سرشت و هستۀ مرکزی سیاست ،نقیش بیازی مییکنید،
هدف این گونۀ عدالت نیز آن است که این قدرت و فرصتهای مرتبط با آن را درون
سازکاری سنجیده در میان همۀ شهروندان توزیع کند.
ویژگی ستم آن است که امور را از جای شایستۀ خویش بیرون میکند ،امکانات
و فرصتها را ناعادالنه در اختیار تعدادی محدود قرار میدهد؛ اما با توجه بیه آن کیه
همۀ انسانها در قرآن کریم ،در اص خلقت مساوی مییباشیند؛ لیاا اصی اولیی آن
است که در پیوند با قدرت ،همۀ بهرهها و فرصتها به طور مسیاوی در اختییار همیۀ
شهروندان قرار گیرد .در مولفهها و شاخصهای عدالت که به آن خواهیم پرداخت،
مشارکت شهروندان در فرایند قدرت ،حق انتخاب ،تعیین سرنوشت و دستیابی به
جایگاههای سیاسی برای همۀ شهروندان به طور مساوی ،وجود دارد .هدف عدالت
در این عرصه آن است تا حق پیشینی افراد نسبت به قدرت ستانده شیود و قیدرت
در دست افراد ،قوم یا سلسلۀ خاصی ثابت و متمرکز نماند و عادالنه در میان کسانی
که شایستۀ قدرتمندی و قدرتورزیاند ،توزیع و تعدی شود ،رقابت منصفانه برای
گرفتن قدرت ،به رسمیت شناخته شود.
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره نهم
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ایفای حقوق شهروندان

در اص این بحث که عدالت ویست ،بحثها و کشمکشهای بسییاری وجیود
داشته است و دارد و توافقی قطعی بر سر آن حاص نشده است ،اما به نظر میرسد
که همۀ دانشوران به ویژه اندیشوران مسلمان بر این امر تکیه داشتهاند کیه یکیی از
مولفههای بنییادین عیدالت ،احقیاق حقیوق اسیت؛ در تعرییف مشیهور عیدالت از
علی(ع) نیز بر این مفهوم تاکید شده است:
اعطاء کل ذی ٍ
حق حقه (سید رضی.)131 :1423 ،
به هر صاح
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حقی ،حقش را عطا کردن.

صاح تفسیر مجمع البیان در ذی این آیۀ قرآن کریم که میفرماید:
ِ
تِلْك آايت َِّ
ك ِاب ْْل ِق و إِن َ ِ
ي (بقره)212 ،
َّك لَم َن الْ ُم ْر َسل َ
َ ُ
اَّلل نَتْ لُوها َعلَْي َ َ َ

اینها است آیات خدا که به راستى آن را بر تو میىخیوانیم و بیه راسیتی تیو از
جمله پیامبرانی.

باز بر مفهوم حق تاکید میکند و به معنایی از حق اشاره میکند که بسیار نزدیک
به معنای عدالت است ،هر وند که مساوی با آن نیست؛ وی تاکید میکند که

اْلق هو وقوع الشيء موقعه الذي هو له من غري تغيري عنه (طبرسی :183۰ ،ج.)321 ،2

حق ،واقع شدن امر در جایگاهی است که برای آن نهاده شده است ،بدون تغییر
و دگرگونی.

در برپایی و احقاق حقوق سیاسی ی اجتماعی که زمینۀ رسیدن جامعه به عدالت
است ،بحث از توزیع مساود مسیئولیت شیهروندد ،تسیاود شیهروندان در برابیر
قانون ،بى طرفى محاکم عدالت و سهم مساود در مزاییا و امتییازات مطیرح اسیت.
مطهری با اشاره به این تعریف مشهور مینویسد که حتی اگر معنای عدالت «توازن»
باشد ،باز از معنای حق ،بیرون نیست .زیرا توازن اجتماع به ایین اسیت کیه حقیوق
همه افراد و حق اجتماع رعایت بشود( ،مطهری88۰ :1838 ،و )821شاید بیا توجیه
به همین معنا بوده است که برخی بر این باورند که برای عدل مییتیوان دو مفهیوم
خاص و عام در نظر گرفت ،یکی رعایت حقوق دیگران و دیگری انجیام دادن کیار
حکیمانه که رعایت حقوق دیگران هیم از مصیادیق آن مییباشید (مصیباح ییزدی،
 .)118 :1832به هنگیامی کیه از «سیاسیت» و حویور عیدالت در آن سیخن گفتیه
میشود ،بحث از «حق» و «حقدار» و «حق داشتن» مطرح میشود .عالمیه طباطبیایی
بر این باور است که اثر عدالت ،دادن هر صاح

حقی ،حق اوسیت و اگیر از حید

اعتدال در آید و به سوی افراط و زیادهروی ،برود« ،ظلم» اسیت و اگیر بیه سیمت

اهداف عدالت
سیاسی از منظر

«تفریط» رود« ،انظیالم» و ظلیم پیایری(طباطبیایی .)124 :14۰1 ،آن گونیه کیه در

قرآن کریم

تعریف عدالت آوردیم ،احقاق حقوق شهروندان در هسیتۀ مرکیزی عیدالت وجیود

( 7تا )44

دارد و لاا یکی از اهداف عدالت سیاسی آن اسیت کیه شایسیتگان و حیقداران بیه
تناس  ،به حقوق خویش برسند .در قرآن کریم نیز یکی از اساسیتیرین آییاتی کیه
داللت بر عدالت در عرصۀ سیاسیی ی اجتمیاعی دارد ،حکاییت از ایفیای حقیوق و
داوری به حق دارد؛ خداوند میفرماید:
ِ
إِ ََّّن أَنْزلْنا إِلَي َ ِ
ي الن ِ
اَّلل (نساء)1۰1 ،
َّاس ِِبا أَر َاك َّ
تاب ِاب ْْلَ ِق لتَ ْح ُك َم بَ ْ َ
َ ْ
ك الْك َ
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ما این کتاب را به حقّ بر تو نازل کردیم ،تا میان مردم به [موج ] آنچه خدا به
تو آموخته داورد کنى.

این آیه به ما نشان میدهد که هدف اساسى کتاب قرآن و رسالت پیامبران الهی،
حکم راندن عادالنه بر اساس احکام الهى است.
در آیه ای دیگر نیز آمده است که خداوند همراه با رسوالن الهی کتیاب بیه حیق
نازل فرمود:

ِ
ِ
ي الن ِ
اختَلَ ُفوا فيه (بقره)218 ،
فيما ْ
تاب ِاب ْْلَ ِق ليَ ْح ُك َم بَ ْ َ
أَنْ َزَل َم َع ُه ُم الْك َ
َّاس َ

با آنان ،کتاب [خود] را بحق فرو فرستاد ،تا میان مردم در آنچه با هیم اخیتالف
داشتند ،داورد کند.

هدفی که دولت به دنبال آن ،قاعده وضع می کند در ایجاد و وگونگی مفیاد آن
بسیار مؤثر است و در واقع رهبر و رهنمای اوست ،به همین جهت باید اعتراف کرد
که شناختن مبانی حقوق جز با تشخیص هدف آن امکیان نیدارد (کاتوزییان:1833 ،
 .)813با توجه به این امر ،یکی از اهداف انبیاء الهی بر اسیاس آییات قیرآن کیریم،
عدالت است ،همان که راهبر و راهنمای قانونگاار و کارگزار حکومیت مییشیود،
پ

در پرتو آن ،قوانین جهتگیری میشوند و برای اجرای آنها در جامعیه تیالش

میگردد.
مردم سرزمینی که به حقوق اجتماعی خیویش مییرسیند ،در پرتیو عیدالت ،از
فصـلنامه
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بهرههایی وون پیشرفت مطلوب ،امنیت و آزادی ،برخوردار میشوند و به جامعهای
سالم و معتدل ،دست مییابند ،آن سان کیه عیدالت و آزادی هماهنیگ بیا فطیرت،
میتواند بندهای ستم اجتماعی را باز کند و به سوی اجرایی کیردن فرمانهیای الهیی
گام بردارد .ویژگی بنیادین ونین جامعهای ،به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و
احقاق حق میباشد ،وصفی که آن را پویا و سالم میسازد.
جمعبندی و برخی نتایج
در این نوشته تالش بر آن بود تا اهداف عدالت سیاسی بررسی گردد ،بیا توجیه
به ادبیات و منطق قرآن کیریم ،ایین اهیداف را مییتیوان در میواردی ویون ایجیاد

11

11

بسترهای رشد جامعۀ اسالمی ،توزیع عادالنۀ امکانات و فرصیتها و احقیاق حقیوق

شهروندان جستجو کرد ،هر وند ادعای حصر منطقی در این حوزه ،معنا نیدارد ،امیا
به نظر میرسد که این اهداف ،بیشتر عرصههای عدالت سیاسیی را دربرمییگییرد و
گشایشگر مسیرهای هدفمند خواهد بود .در ادامه ،به برخی از نتیایج بحیث اشیاره
میشود:
 .1وقتی که به عدالت سیاسی میپردازیم ،یعنی به این امر میاندیشیم که وگونه
افراد در نسبت با قدرت سیاسی ،در جایگیاه شایسیته و بایسیته خیود قیرار
گیرند ،وگونه عدالت در همۀ سطوح اجرایی و عملیاتی شود؛ مانند عیدالت
در قانونگااری؛ در ساختار و نظام سیاسی و عدالت در میان کارگزاران؛ زیرا
که نبود دادگری در هر یک از این موارد ،موج

ناکامی جامعیه در رسییدن

به اهداف خود میشود؛ اگر قانون عادالنه باشد اما سیاختار و نظیام عادالنیه
نباشد؛ هماره کسانی سامانۀ قدرت را در نظام به دست میگیرنید کیه شیاید
وندان باوری به عدالت نداشته باشیند ،طبعیا قیانون هیم در ایین زمیان ،در
ونبره و خدمت حاکمانی قرار میگیرد که صرفا آن را بیرای سیوء اسیتفادۀ
خویش ،مییخواهنید؛ اگیر قیانون و سیاختار ،عادالنیه باشید ،امیا کیارگزار
حکومتی ،عادل نباشد ،باز هم جامعه ،مشک خواهد داشت؛ زیرا تا باور بیه
عدالت ،در جان و سرشت حاکمان ،نهادینه نشیده باشید؛ همیواره راه بیرای
فرار از قانون ،دور زدن نظام و لگیدمال کیردن حقیوق سیاسیی ی اجتمیاعی
دیگران وجود دارد .لاا در عدالت که هر ویز ،جای خود قرار میگیرد؛ همۀ
ابعاد و ساحتهای زندگی سیاسی را در نظر دارد؛ نگاهی جامع و ساختاری

اهداف عدالت

که هم شهروندان به حقوق فردی خود میرسند و هیم ،جامعیه ،بیه حقیوق

سیاسی از منظر

سیاسی ی اجتماعی خود .لاا با سامان یافتن قدرت در جامعه ،خیر همگیانی

قرآن کریم

به دست میآید؛ طوری که جان ،مال ،نس  ،عقی  ،دیین و حقیوق سیاسیی

( 7تا )44

شهروندان ،حفظ شود.
 .2عدالت ،ارمغانآور تناس

و تعادل در برنامهها و تصمیمهیای سیاسیی بیرای

جامعه است« ،تناس » یعنی هر ک

به میزانی که شایستگی دارد ،به حقوق

سیاسی خود دست مییابد و «تعادل» ،با توجه به اص لغت «عدالت» ،یعنیی
جامعهای به دور از افراط و تفریط و احساسات بی پایه .این ونین سیاسیت
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و جامعییهای رفتییاری عقالیییی و سیینجیده در پیییش میییگیییرد و بییه «امییه
وسط»(بقره )148 ،نزدیک میشود که قرآن کریم از آن یاد میکند و جامعیۀ
اسالمی را به آن وصف ،میستاید.
 .8عدالت هدف حکومت ،شاخص رفتار کارگزاران ،هدایتگر رهبران و تنظییم
کنندۀ روابط میان شهروندان و دولت است که هیچ گاه نباید فراموش شیود.
در ونین رویکردی است که دادورزی هیچ گاه ترک نمیشود ،پ

خداونید

به مسلمانان امر میکند که حتی نسبت به دشمن ،عادالنه ،رفتار کنند:
ٍ
ِ
ِ
ب لِلتَّ ْقوى (مايده)3 ،
َو ال ََْي ِرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُن قَ ْوم َعلى أَالَّ تَ ْعدلُوا ْاعدلُوا ُه َو أَقْ َر ُ
و البتّه نباید دشمنىِ گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نورزیید .عیدالت
ورزید که آن به تقوا نزدیکتر است.

 .4بر پایی عدالت در قرآن به صیراحت بییان شیده و بیا «الم» غاییت و تعلیی
یادآورد گشته است« :ليقوم الناس ابلقس »(حدید .)21 ،پی
استنباطهاد خود در این جهت حرکت کند ،پ

مجتهید بایید در

او باید به دو امر مهم توجه

تام داشته باشد .1 :این که احکام استنباطى باید همه در جهیت تحقیق «ليق وم
الن اس ابلقس » باشند ،و نه تنها معارض با آن هدف و از بین برنده زمینههیاد
تحقق آن نباشند ،بلکه بر عک
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره نهم
پاییز 5931
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زمینهسیاز تحقیق آن هیدف اصیلى باشیند،

یعنى ساختن جامعۀ «ق اهم ابلقس » .2 .این که هر حکمى که بیراد تحقیق آن
هدف الزم است ،در مورد موضوعات مختلف ،و تاکنون اسیتنباط و عرضیه
نشده است ،استنباط و عرضه کند (حکیمی.)31 :1838 ،

کتابنامه


قرآن کریم



ابونصر فارابی ( ،)1131فصول المدنی ،تحقیق :م .دنلوپ.



ارسطو( ،)1831سیاست ،ترجمه :حمید عنایت ،تهران :انتشارات آموزش انقالب
اسالمى.



آشوری ،داریوش ،)1838( ،دانش نامه سیاسیی ،تهیران  :نشیر مرواریید ،ویاپ
سوم.



آنتونی آربالستر ( ،)1833لیبرالیسم غرب ،ترجمیه :عبیاس مخبیر ،تهیران :نشیر
مرکز ،اول.



جوادی آملی ،عبداهلل( ،)1831فلسفه حقوق بشر ،قم :نشر اسراء.



 ،)1833(-------------حق و تکلیف در اسالم ،.قم :نشر اسراء.



حکیمى ،محمدرضا( ،)1838احکام دین و اهداف دین ،قم :فصلنامه نقد و نظیر،
شماره .1



 ،)1833(-----------جامعییه سییازی قرآنییی ،تهییران :دفتییر نشییر فرهنییگاسالمی ،اول.




دفتر همکاری حوزه و دانشگاه( ،)1838درآمدی بر اقتصاد اسالمی ،اول،
الراغ ی

االصییفهانى( ،)1838المفییردات فییى غری ی

القییرآن ،تهییران :المکتبییه

المرتوویه1838 ،ق.


راولز ،جان ،)1833( ،نظریه عدالت ،ترجمه :محمید کمیال سیروریان ،مرتویی

اهداف عدالت

بحرانی ،تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی،

سیاسی از منظر



سید رضی( ،)1423نهج البالغۀ ،قم :دار الهجرۀ للنشر.

قرآن کریم



سید قط ( ،)14۰3فی ظالل القرآن ،بیروت :دارالشروق.

( 7تا )44



طالقانی ،سیدمحمود( ،)1832پرتود از قیرآن ،تهیران :شیرکت سیهامى انتشیار،
وهارم.



طباطبایی ،سیدمحمد حسین( ،)1413نهایه الحکمه؛ قم :جامعه مدرسیین حیوزه
علمیه ،سیزدهم.



 ،)1413(-----------------تفس ییر المیییزان ،بی یروت :موسسییه االعلم یی
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للمطبوعات ،الطبعه االولی.


طبرسی ،حسن بن فو ( ،)183۰مکارم االخالق ،قم :شریف رضی.



الفراهیدی ،خلی بن احمد ،)1414( ،العین ،قم :مؤسسۀ النشر االسالمی.



کاتوزیان ،ناصر( ،)1833فلسفه حقوق ،تهران :واپخانه بهمن.



متقى هندد()1131؛ کنزالعمال؛ بیروت :مؤسسۀ الرسالۀ.



مصباح یزدی ،محمدتقی( ،)1832آموزش عقاید ،تهران :نشیر سیازمان تبلیغیات
اسالمی ،نهم.



مصطفوی ،حسن ،)1831( ،التحقیق فی کلمات القرآن ،تهران :وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی.



مطهری ،مرتوی( ،)1833هدف زندگی ،قم :انتشارات اسالمی.



 ،)1838(----------انسان کام  ،قم :انتشارات صدرا ،یازدهم.



 ،)1838(----------بیست گفتار ،تهران :صدرا.



 ،)1833(---------امدادهای غیبی در زندگی بشر ،تهران :انتشارات صدرا،دهم.



مک لین ،ایان؛ فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد؛ ترجمه :حمیید احمیدی ،تهیران:
نشر میزان1831 ،


فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره نهم
پاییز 5931
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نیرا واندوک( ،)1833جامعه مدنی و دولت ،ترجمیه :فرییدون فیاطمی ،تهیران:
نشر مرکز.

 Routledge Library of 20th Century Economics(200), Socialism and the
Market: The Socialist Calculation Debate Revisited. 8 February 2000. p.
12.

