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از مهمترین دغدغه های فقه سیاسی اسالم و امامیه ،نقش و جایگاه مردم در تحقق عدالت اجتماعی
است. واقعیت این است که دغدغه خاطر همیشگی شهروندان هر جامعه ای، عدالت اجتماعی است.

بنابراین با توجه به اینکه، موضوع عدالت در هر زمینهای بخصوص در زمینه حاکمیت ازاهمیت و جایگاه
واالیی در بین آحاد افراد یک جامعه برخودار است با توجه به مطالب یاد شده همواره این مساله
اساسی را به دنبال خواهد آورد که اگر خواستگاه حاکمیت، انسان و جامعه انسانی است، چگونه

حاکمیت عادالنه که در اندیشههای دینی عمیقاً مورد توجه میباشد و شک و تردید درباره آن، شک و
تردید در یکی از اساسیترین اصول اعتقادی دینی به شمار میآید توجیه و تبیین میگردد. این که مردم

در تحقق عدالت اجتماعی چه نقشی دارند؛ یافته های تحقیق نشان می دهند که عدالت از مفاهیمی
است که عقل جمعی همه افراد بشر، آن را مستحسن و نیکو میشمردتا جایی که مباحثه درباره
چیستی عدالت، به مثابه یکی از محوریترین سئواالت فلسفه حاکمیت میباشد بنابراین یکی از

فرضیههای این پژوهش شناخت نقش عدالت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فردی انسانی با مالحظه
به مبانی فقهی و جایگاه عدالت در فقه امامیه است و از طرفی با توجه به اینکه که قانون اساسی

جمهوری اسالمی ایران عنایت خاص و حقوقی به نقش مردم در اداره امور حکومت دارد و تاریخ
حقوقی و سیاسی جمهوری اسالمی موید این معناست و نقش آفرینی مردم در تحقق عدالت به عنوان

یکی از منویات انبیای الهی، اصلی ثابت شده است و همچنین نقش مردم در تعیین حاکمیت عادالنه
الزمه شناخت جایگاه مردم در تحقق عدالت و حاکمیت عادالنه است.
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