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 عدالت اجتماعی و توسعه
 

  محمد كاركنان نصرآبادي

 

 :چكيده

 

دم آفرينش، بشرر آن را بره عنروان يرك گررايش       از سپيده. اي به قدمت عمر بشر دارد عدالت، آرماني انساني است و سابقه

هيچ چيز به اندازه پايمال شدن حق ضعيف و . باطني شناخته و به آن روي آورده و مبناي قوانين و قضاوت قرار داده است

هرا پديرد    عدالتي، كينه و دشرمني را در قلرب   انگيز نيست و هيچ چيز به اندازه بي مظلوم براي فطرت بشر زجرآور و نفرت

تمام مصرلحان بشرري    منظورعدالت اجتماعي در جامعه بوده است و به همين ها، فقدان  علت بسياري از انقالب. آورد نمي

هاي اصالحي را آغاز نمروده و يكري از اهرداف اصرلي انقرالب و تحركرات        و انسانهاي آزاده تاريخ با انديشه عدالت، حركت

يرن حكيمران و مصرلحان    هايي كه مخاطرب ا  انسان. اند اجتماعي خود را رفع تبعيض و برقراري عدالت اجتماعي قرار داده

اند، تشنه عدالت و سراپاگوش به فرمان و چشم به راه تحقق اين باالترين فضيلت انساني و گمشده فطررت خرود    واقع شده

 .اند بوده

فراتر از اين، عدالت آرماني ديني و الهي است كه تمام پيامبران براي تحقق آن رسالت يافته و بسرياري نيرز در راه عردالت    

اند و اكنون انقالب اسالمي ايران در تداوم اين رسالت و ايرده مقردس، در پري آن اسرت كره الگروي        فدا كرده جان خود را

لذا برپايي عدالت اجتماعي را شرعار  . توسعه و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي خود را از مسير عدالت اجتماعي به بار بنشاند

 .اي براساس قسط قرآني بنا نهد تا جامعههاي اصالحي خود قرار داده است  اصلي و در رأس برنامه

، شرهيد مطهرري، سريدقطب، فرارابي و     (ره)در اين نوشتار ضمن پرداختن به نظريه هاي عدالت در انديشره امرام خمينري   

خواجه نصيرالدين طوسي، به تبيين جامعه شناختي عدالت در دو منبع معتبر ديني در اسالم، يعنري قررآن كرريم و نهرج     

 .مي شود البالغه پرداخته

 

عدالت، نظريه هاي اجتماعي عدالت، اسالم، حيطه هاي فردي و اجتماعي عدالت، انديشمندان اسالمي : هاي كليدي واژه

 عدالت، قرآن، نهج البالغه
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