


 شناسي دانشگاه اصفهان گروه جامعه يئت علميار و عضو هي/ استاد

 ويژه به ،يحضرت عل ياسيس و ياجتماعهاي  شهياند يواکاو ،حاضر ةهدف مقال

شان يدگاه ايابعاد آن را از د دارد مفهوم عدالت و ين مقاله سعياست. ا عدالت ةدربار

متن کتاب  از يفيک يل محتوايبا استفاده از روش تحل ،ن مطالعهي. در اکند يبررس

هاي  افتهي. دياستخراج گرد مرتبط با عدالتهاي  مقوله ،يمثابه متن اصلبه ،البالغه نهج

مفهوم در نظام  ترين و باارزش ترين يديکل ، عدالت مفهوم دهد مي ل محتوا نشانيتحل

دگاه يد در. شان استيا ياجتماع ـ  ياسياصل در سلوک س ترين ييو مبنا ،يفکر

 ، م حقيارکان جامعه با مفاه يتمام درو  است ياجتماع يعدالت امر ،يحضرت عل

 البالغه نهجعبارات مختلف . گره خورده است يمساوات و برابر ، يستگيشا ، ازين

کارانه و  محافظه نه نگاه ،دهد نگاه حضرت به مفهوم عدالت مي نشان ،عدالت ةدربار

هاي  پاداش نطباقا. انه استيگرا انطباق با وضع موجود و نه نگاه صرف مساوات

هاي  يستگيارج نهادن حاکم عادل به شا ، يبرحسب تالش فرد يو ماد ياجتماع

،  ها ت برابر انسانقرش خليپذ نيدر ع  افراد جامعه ةاز هميو رفع حداقل ن ،افراد

مرسوم در  ييگرا يو برابر ييگرا مساواتدگاه يرا از د يعدالت علو يمفهوم يفضا

 . سازد مي زيج غرب متمايرا ياسيات سيادب
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آن  آنچه. جهان اسالم استهاي  تين شخصيتر رگاز بز يکيشک  يب يحضرت عل
کند،  مي يشمند معرفيک انديو  ياسيس ـ يمبارز اجتماعک يعنوان حضرت را به

 ،ياريکه در ذهن بس ايگونهبه ؛عدالت است ةشان درباريو تفکرات اها  شهياند
ن ييگرچه در آ شوند. مي گر درکيکديند و با ابا هم مترادف يعدالت و عل

شه را ين انديا ياما حضرت عل ،دار است شهيا و ريپواي  شهياند ،عدالت محمد
ک يعنوان کار گرفت و بهبه ياجتماع ةبرنام کيو  ياسيس يک استراتژي ةمنزلبه

از  ياريکه بس ايگونهبه ؛گذاشت يجاخ از خود بهيدر دل تار يمشخط
شان يعنوان الگو به ابهو   بردهها  شان بهرهيهمواره از منش و کالم ا ،خواهان عدالت

 يبخشمنظور تحققبه ،ياسالم ةزمامدار جامع در مقام يحضرت عل. اند اقتدا کرده
و  عدالت يمعنا ،خود يدند و در طول زمامداريسخت کوش ،به آرمان بزرگ عدالت

مشخص  ،اجتماعو  استيس اقتصاد، ةآن را در سه حوز يياجرا يابعاد و راهکارها
 شانيعمل ا ةقيادگار گذاشتند. منش و طريبه  ما ةجامع يخيتار ةدر حافظ وکردند 

عدالت  يياجرا ةقيافت معنا و طريدر يمناسب برا ييالگو در طول مدت حکومت،
امروز که  ياسالم ةدر جامع ويژه به ،ن مقولهيشناخت نوع نگاه حضرت به ا .است
 بازگشت ،گريعبارت د به .رسد مي نظر هب يضرور ، عدالت را دارد ياجرا ةدغدغ
را در  و تالش ما ،تر قيرا عم د مايد ،يل اسالميت اصيهوهاي  شهيبه ر يمعرفت

 . کند مي شتريق بين توفيقر ياسالم يآرمان ةشدن به جامعتر  کينزد

در آثار مکتوب همواره مورد توجه پژوهشگران  ،يموضوع عدالت حضرت عل

 ،خ اسالميدگاه تارياز د ويژه به ،آن يو اقتصاد يو اجتماع ياسيگوناگون بوده و ابعاد س
در اغلب آثار  ،آثار منتشرشده در دوران معاصر انياز م. است شده يبررسو  بحث

 ،يخين آثار تاريا ةاز جمل از فصول مورد بحث است. يکيموضوع عدالت  ،يخيتار
امام (، 3131منتظرالقائم ) خ اسالميتار ، ( 3131) يسبحان تيفروغ ابدتوان به  مي
 .اشاره کرد(  3133) يثقفهالل ابن الغارات و ( 3111) جرداق يعل



  
 

در صدر قرار دارند و  يعتيو شر يچون مطهر يسندگانيآثار نو ،ياجتماع ان آثارياز م

 .اند حضرت کرده ين همت خود را صرف شناساندن افکار اجتماعيشتريبايشان 

 ياجتماع ةلسفف يموضوع عدالت حضرت را نوع ،ست گفتاريبدر (  3133م. ) يمطهر

دگاه حضرت يد ،يحقوق اسالم يمبان ق اصل عدل در اسالم،يدق حيدانسته و به تشر

 ا،ير دنيتحق ،ياحترام به حقوق اجتماع ةمقول ليتحل،  مردم يحقوق اجتماع ةدربار

. پرداخته است يف عدالت از نظر عليتعرو ،  اخالق و عدالت ةرابط يبررس

 ةرابط(  3131 ) البالغه نهجدر  يريسدر  ،عدالتو  شان در مبحث حکومتين ايهمچن

 ،ز در اغلب آثار خودين(  3131م. ) يعتيشر. است  ل کردهيحکمران و مردم را تحل

بر  يقتيحق يعلتوان به  مي ن آثاريا ةاز جمل .عدالت حضرت سخن گفته است ةدربار
با  يعتيشر .اشاره کرد،  تنهاست يعلو ، يعل يجووقرن ما در جست ،رياساط ةگون

 يزندگ يرا الگو يعدالت عل ،انسان امروز يو فلسف ياجتماعهاي  توجه به دغدغه

شان را ياهاي  شهياندو  ق افکاريکند و ضرورت شناخت دق مي يدر جهان امروز معرف

 .شود مي يادآوردر جهان حاضر 

ت و يريمدو (  3133) يرازيش استياسالم و ستوان به  مي ياسيان آثار سياز م
است حضرت يتحت عنوان س يل مباحثيذ يرازيش اشاره کرد.(  3133رهبر ) استيس

 ،ين اجتماعيمأت ةنياست اسالم در زميس در اسالم، ياست آزاديس در ابعاد مختلف،

هاي  دگاهياز منش و د ياديو موارد ز قيمصاد،  حاکمه هيئت ةاست اسالم درباريسو 

ت و يريمدتحت عنوان  يز در اثريان کرده است. رهبر نيحضرت را ب ةعادالن
 ةنحو در زمينة،  ياسيدگاه سيمالک اشتر را از دامام به معروف  ةخطب،  استيس

انتظارات حکومت از کارگزاران در  زمامدار با مردم، ةرابط ،يحکومت زمامدار اسالم

 بااي  ( در مقاله3131) يطور مبسوط بحث کرده است. قربانهب ...و ياسالم ةجامع

که افراد را  يفيموضوع حقوق و اقسام وظا ،«البالغه نهجدگاه يحقوق از د»عنوان 

با استناد به  سندهينو است. گذاشتهبحث  به ،گر دارنديکدي در قبالجامعه 

 انيب ،د از آن برخوردار باشنديکه مردم در جامعه بارا  يحقوق ،حضرت هاي مودهفر

ر يضمن ترجمه و تفس ،اسالم ياسيحکمت اصول سدر (  3131) يکند. جعفر مي



 
 

،  حق کرامت انسان ، مردم در جامعه يچون تساو يل مباحثيذ ،نيمنؤرالميامفرمان 

و گسترش و استقرار عدالت در  ،با مردم جامعه يزمامدار اسالم ةرابط،  يآزاد يمعنا

ن خطبه اشاره يکه حضرت در ا يل اصولين خطبه و تحليح مفصل ايبه تشر ،جامعه

 «يعدالت اقتصاد»عنوان با اي  در مقاله(  3131 ) ربازيو د يکرمپردازد.  مي ، اند کرده

و  ،يتحقق عدالت اقتصاد يراهکارها ،ت و آثار عدالتياهم ، ح مفهوم عدالتيبه تشر

 ةريس»عنوان با اي  در مقاله(  3131 ) ينيحس. پردازد مي يحقق عدالت اقتصادموانع ت

 ، ديچون تول يموضوعات در ياقتصادهاي  ل رفتاريبه تحل «يامام عل ياقتصاد

 يآبادميحک. ازدپرد مي ياجتماعهاي  مصرف و مشارکت ، يگذار هيانداز و سرما پس

ف دولت را از يوظا ،«ياقتصادهاي  استيدولت و س»عنوان  بااي  در مقاله(  3131 )

 ، تيم و تربيتعل ،يف دولت علويوظا ترينمهم. ل کرده استيدگاه حضرت تحليد

ها  ضيمبارزه با تبع ، ين اجتماعيمأت ، تيجاد امنيا ، ها بدعت ن و مبارزه بايحفاظت از د

نظارت و  ،مردمهاي  آمد ش رفاه و دريافزا ، يعمران و آباد ، ياقتصادهاي  يعدالت يو ب

 يل مبانيتحل»عنوان  بااي  در مقاله(  3133پورعزت ). است م آنيبر بازار و تنظ

با استفاده از روش  ،«معطوف به عدالت يگذار يمش خطهاي  ستميس يطراح يمنطق

 يمعرف عدالت را برا يمنطق ةيو نوزده قض ييربنايپنج اصل ز ،يل منطقيتحل

 ين آثار بر اجرايا همةدر  ،در مجموعارائه کرده است.  يعموم يگذار يمش خط

ضمن  ،ن مطالعهيا. د شده استيکأحضرت ت يعمل از سوو  نظر ةعدالت در عرص

 شانياهاي  شهيل انديشناسانه به تحل جامعه يديبا د ياد شده،بهره بردن از آثار 

 .پردازد مي

 

 

. و استعداد با هم تفاوت دارند ييث تواناياز ح طبعًا هاانسان ،يکار در سنت محافظه

 از يبرا ياست و هر کوشش يعيطباي  دهيپد يو اقتصاد ياجتماع ينابرابر ،نيبنابرا



  
 

شه ير ،يرا نابرابريز ؛ديبه شکست خواهد انجام ،ياجتماعهاي  يان برداشتن نابرابريم

شرفت يرشد و پ ةالزم ياجتماع يها ينابرابر ، نيافزون بر ا. در طبع انسان دارد

از . است يکار و تالش فرد ةزيانگ ،گرانينفس امکان نابرابر بودن با د. جامعه است

 .انجامد مي به استبداد ،در جامعه يمصنوع يجاد برابريا يکوشش برا ،ياسيلحاظ س
 (331ص،  3111 ، هيريبش )

 :است معتقد يکار و رفاه عمومز در کتاب يو ن ،ياجتماع يبرابرما الک در کتاب ا

 يان ترقيپا يمعنابه يرا برابريز ؛ستيش نيباي  سفسطه ياجتماع يبرابر ةينظر

 ، يفرهنگ ةو چه در عرص ياقتصاد ةنيچه در زم ،يشرفتيهر پ ،خيدر تار. است

 ،نباشد يد و امکان نابرابرياگر ام. بوده است ينابرابر يها برا محصول خواست انسان

ش سرآمدان و يدايپ ،يامکان نابرابر .روند نمي معاش فراتر يافراد از حد تالش برا

 ،ينابرابر. ستيکس سودمند نچيه يبرا يو برابر ؛سازد مي ممکنگان را نفرزا

 ةزيانگ ،يطلب که مساوات يدر حال ؛د ثروت در جوامع متمدن استيتول يمحرک اصل

 ( 111ص، همان) .برد مي نيد را ازبيتول

 

رند و يگ مي نظر مطلق در يصورت مفهومرا به يآزاد ،يبراليلهاي  داران آموزهطرف

. سازند مي محدود «گرانيد يعدم نقض آزاد التزام به»د يرا با ق يفرد يقلمرو آزاد

مستلزم  ،يواقع يکه درک آزاد يدر حال ؛وجود ندارد يسازگار ،يو برابر ين آزاديب

ن هدف از مبارزه در يتر بزرگ (3ص،  م3111 ، )استربا .از حداقل رفاه است يبرخوردار

تنها نوع  ،يقواعد عام حقوق يبرابر. شگاه قانون بوده استيدر پ يبرابر ،يراه آزاد

ن بردن يب است که بدون از يشود و تنها برابر مي رهنمون ياست که به آزاد يبرابر

 ؛ندارد يمناسبت يگر انواع برابريتنها با دنه ،يآزاد. نگاه داشتآن را توان  مي يآزاد

 ، ساندل ) .کند مي تيجاد و تقويا يمتعددهاي  را در جنبه ينابرابر ،بلکه اگر بتواند

 (311ـ311ص، 3131

 



 
 

هاي  يآن مد نظر است. نابرابر يعيعدالت در مفهوم توز ،سمياليسوسهاي  در آموزه

بر استثمار انسان از انسان استوار است  يو روابط مبتن يديمحصول نظام تول ،ياجتماع

 رد. يگ مي شکلاب يکم يتصاحب کاالها به منظورکه 

ل يوسا ةکنندکه مالک و کنترل يآنان ،به دو دسته ،جوامع در گذشته و حال يتمام

 ةم شده است. طبقيتقس ،کار خود هستند يرويکه فقط مالک ن ييدند و آنهايتول

ع ثروت در جامعه برخوردار ياز قدرت کنترل توز ،شيمنابع اقتصاد ةواسطبه ،مالک

کند که  مي ش فراهمين امکان را برايا ،مالک ةطبق يم اقتصاديقدرت عظ .است

در جامعه  يرد و از اقتدار و نفوذ فراوانيار گياخت را در ياجتماع ير نهادهايکنترل سا

اش در جهت يو فرهنگ ياسيس ياز قدرت اقتصاد ،مالک ةبرخوردار شود. طبق

، 3133دمن، يس ) .کند مي و حفاظت از اساس قدرتش استفاده يشبرد منافع اجتماعيپ

 (11ص

ر يو طبقات ز ،کشمش بر سر کسب منافعو  زهيست يسوجامعه را به ها يوجود نابرابر

مشکل  ،از نظر مارکس ،نيدهد. بنابرا مي انقالب سوقو  سمت شورش را به سلطه

 انيم ر سلطه ازيطبقات ز انقالب ع امکانات است که بايدر توز ينابرابر ،ياساس

و هرکس  ردوجود ندا يرا متصور بود که در آن نابرابراي  جامعه يو .رود مي

بر  يع مبتنيمارکس توز» از منابع و امکانات برخوردار است. ،از و کارشين ةانداز به

هاي  يستگيشا يبرا يسهم ،انين ميداند و در ا يافراد را عادالنه م يواقع يازهاين

 (13ص، 3133، يسروستان ) .«شود نمي ليافراد قا

 

. سود مي ليآن تشک يک اعضايکاير ياز خ ،جامعه ير کليخ ،انيگرا دهيدگاه فايدر د
 يتيوضع شود. مي ين عدالت تابع محاسبات منافع اجتماعيتضم ،ن اصليا ساسبر ا

ن افراد و يشتريب يت خاطر براين رضايشتريدرست و عادالنه است که در آن ب



  
 

 تضادو  يينها ةديف فايتعر ةنحو ، ييگرا دهيدگاه فايدر دجامعه فراهم گردد.  ياعضا
 ةديفا يساز و حداکثر يفرد يز تعارض آزاديو ن يعامه با منافع فرد يبرابر

 ( 13ص، 3133 ، پورعزت /  33ص، 3131 ، ساندل ) .نحل مانده استيال ،ياجتماع

 

 يقرارداد ةيندگان نظرينما ترين هفدهم و هجدهم مهمهاي  در سده ،وميه و هابز
که فرد از  يعمل به تعهدات :عدالت عبارت است از ،نظر هابزبه. بودن عدالت بودند

هابز و  ةشيثر از اندأز که متيوم نيه. است ت دادهيبه آنها رضا يطلب سر نفع
 ،زهاب» .ديد مي ن منافع متقابليمأعدالت را در ت ، ده بوديبخش مکتب اصالت فا الهام

 يمردم در اجرا يهادانست که در گرو عادت مي ياخالق يلتيعدالت را همچون فض
درست و عادالنه  يتيوضع ،نياست. بنابرا ياجتماعهاي  مانيبه پ يو وفاها  قرارداد

 .«فراهم گردد اعضان افراد و يشتريب يت خاطر براين رضايشترياست که در آن ب
 ( 11ص، 3131، ياري)بخت

عمال قابل أفقط به  ،م معنادار آنعدالت به مفهو ،کيهاش يدريفردگاه ياز د
افراد در  يعدالت بي منع ،اعد عدالتقو هدف ،عالوهبه. ها تينه به وضع ،طالق استا

 حکومت. که به هر حال نامتصور است ،نهت عاداليجاد وضعينه ا ،گر استيکديحق 
ق يموجودات و مصاد ةمنزلبه ، سان با افرادکيد در برخورد برابر و يبا مي قانون

 يشش براوک. اعتنا باشد بي آنان در داشتن امکانات يبه نابرابر ، نيناشناس و مع
خود موجب رفتار  ،هياول يها يو نابرابرها  گونه تفاوتنيو حذف ا يساز سانکي

بر رفع  يمبتن ِيعيعدالت توز ةشياند ،کينظر هابه. گردد مي ابر و متفاوت با افرادنابر
ک سطح و ي درها  ازين ةهم. است يرعملياد و غيبن بي ،ها يستگيت شايو رعاها  ازين

متناسب با  يدگيرس يبرا يعقالن ياريرا معيز ؛ستندينگر يکديسه با يقابل مقا
 .ديآ ميازکار دراي  قهيسرانجام سل نيزها  يستگيشا يابيارز. وجود نداردها  يازمندين

قاعده خواهد  بيو  اي قهيو اعمال سل يذهنهاي  اريبر مع يمبتن ،يعيعدالت توز ،نيبنابرا
ان خدمت و پاداش را که يتطابق م ،يعيعدالت توز ةشيه اندکنياز همه اتر  مهم. بود

 (11ـ11ص ،3111 ، هيري)بش .شکند مي درهم ،است يت اقتصادياضامن کف



 
 

ن شمنداياز اند يکه نسل ستم استيب ةسد ياسيس فيلسوفان ترين از مهم ،جان رالز

مثابه انصاف است که با عدالت به ،رالز ةشيجوهر اند .اند از او الهام گرفته ياسيس

 يمثابه اصول اخالقعدالت را به دو اصل وي .دات متفاوت در آثار او آمده استيکأت

هاي  ر و فرصتبراب ياز آزاد ،در اصل اول .کند مي مطرح يبرال دموکراسيل ةياول

توان گفت  مي ين است که در چه وضعيا بهناظر  ،اصل دوم کند. مي برابر دفاع

برابر  يآزاد ترين شيکه اصل ب -اصل اول  يبر مبنا. اند موجه و عادالنهها  ينابرابر

که بر  يدر حال ؛گران استيهرکس برابر با د يو مدن ياسيحقوق س - شود مي خوانده

م شود که ممکن نباشد يد چنان تنظيبا ياقتصادهاي  ينابرابر ،طبق اصل دوم

 (331-333ص، م 3133)رالز،  .جامعه بهتر از آن باشد که هست بخش ترين ازيامت کم

 

با توجه به  ،که به مسائل زنان دارند يمتفاوت يکردهاينظر از رو صرف ،ها ستينيفم

در را ان زنان و مردان يم يبرابر ،ها ان انسانيقابل فرض م هاييبند ميتقس ترينمهم

 ت مخالفتيجنس دليلبهه زنان يض عليآنها با اعمال تبع. ندخواستارها  نهيزم همة

 . ندامردان و زنان انيم ياجتماع و يفرد حقوق يبرابر و فرصت يرببرا خواهان و کنند مي

  

 يهاينابرابر ، نيافزون بر ا. شه در طبع انسان داردير ،ينابرابر 
نفس امکان نابرابر . شرفت جامعه استيرشد و پ ةالزم ،ياجتماع

 ،ياسيلحاظ س از. است يکار و تالش فرد ةزيانگ ،گرانيبودن با د
 .انجامد مي به استبداد ،در جامعه يمصنوع يجاد برابريا يکوشش برا

 ( 331ص،  3111 ، هيريبش )
خودش هاي  حق دارد بر طبق انتخاب يهر انسان آزادند وها  انسان 

دولت . گران نشوديد يآزادکه موجب سلب  ييتا آنجا ؛عمل کند
 .الزم است ،باشدطرف  بي يکه در منازعات اجتماع يحداقل

 ةدر جامع(.  33ص، 3111 ، هيريبش / 13ص، م3113 ، )هوسپرس
، 3131 ، )ساندل .فرد است ياخالق يستگيپاداش متناسب با شا ،آزاد
 (331و  313ص



  
 

 ياست و برا يبشر ةجامع يينها ياسيآرمان س ،يل به برابرين
ت يد به مالکيبا هيسرمااست و  يت ضروريمالک يالقا ،حصول آن

بدون  ،يطور مساوهد بيجامعه با يدرآمدها. برگردانده شود يعموم
ش يبوافراد کم يازهايبر ن يو در واقع مبتن يفردهاي  يگژيتوجه به و

بر  يمبتن ،ع عادالنهيتوز ةويرد. شيار افراد قرار گياخت در ،يمساو
،  3133 ، يق سروستانيصد ) .است جامعهافراد  انيم برابر ميتقس
 (11-13ص

،  3131 ، ساندل ) .ازشين ةاندازو به هرکس به ،توانش ةاندازهرکس به
 ( 311ص

 
 
 
 
 

 يت اقتصادياصول عقالن .مختار و برابرند ، آزاد يموجوداتها  انسان
تصور  ، گرنديکديک مکمل يدموکرات يو برابر يو آزاد يدار هيسرما

 ، هيريبش ) .طرف باشد بي يکه در منازعات اجتماع ،يدولت حداقل
 ( 33- 33ص، 3111
،  3133 ، )پورعزت .هاستانسان يو برابر ياز آزاداي  زهيآم ،عدالت

 ( 11ص
و عمل  يشياند دور ،عدالت ،دگاهين ديا در:

گران يمنافع د يياست که به شناسا يحفظ منافع فرد يبرا يعقالن
نفع خردمند بر ياست که افراد ذ يتيمحدود ،عدالت. از دارديهم ن

هم  ،عدالت. جلب کنندرا گران يد يکنند تا همکار مي ليخود تحم
(  333ص،  3111 ، هيري)بش .گرانيسود دهم بهو  است سود عاملبه
ن يتضم. شود مي ليآن تشک يک اعضايکاير ياز خ ،جامعه ير کليخ

 (33ص، 3131 ، ساندل ) .است يتابع محاسبات منافع اجتماع ،عدالت
کسب منافع متقابل بر  يمعنابه ،عدالت 

ن يمأت ،عمل عادالنه ةزيانگ ،اساس توافق و قرارداد است که در آن
 ( 333ص، 3111ه يريبش) .منفعت درازمدت فرد است

نه  ،است ياخالق اساسًا ،عدالت ةزيانگ 
 .است يطرف بي ةمنزلعدالت به ،دگاهين ديدر ا. طلبانهو نفع ياقتصاد

اعم از  ،يگذارهيزان سرمايهرکس متناسب با م(  333ص،  همان)
ع منابع يتوز. افت پاداش استيسزاوار در ،يراقتصاديو غ ياقتصاد

هاي  ييو تواناها  يستگيشا،  استعدادها ةد با مالحظياب جامعه بايکم
 (11، ص 3133 ، يق سروستانيصد ) .رديافراد صورت گ

حقوق  همةزن در و  مرد يبه برابر يابيدستمستلزم  ،عدالت 
 ( 11ص، 3133 ، پورعزت ) .است ياجتماع



 
 

هاي  نظام ين دستاوردهايتراز مهم يکي ،داردکه  يمفادبا  ،حقوق بشر يجهان ةياعالم

جوهر  ،يو برابر يد بر آزاديکأت شود. مي ا شمردهيدر سطح دن يدموکراس براليل

 . رود مي شماره بهين اعالميا ياصل

 3 ةماد .نديآ مي ايدنافراد بشر آزاد به ةهم 3

 3 ةماد برخوردارند. يافراد بشر برابرند و از احترام مساو ةهم 1

1 
 ياز حقوق ،ت و زبانيتابع ، جنس ، رنگ ، نظر از نژادصرف ،افراد بشر ةهم

 .برخوردارندگران يبرابر با د
 1 ةماد

 1 ةماد .برخوردارند يشخصت يو امن يآزاد ، اتياز حق ح ،افراد بشر ةهم 1

3 
د قرار يا تبعيحبس  ، شکنجه ، يرا تحت بردگ يچ احديست که هيز نيجا

 .داد
 1و   3، 1مواد 

 3 ةماد .سان دارندکي يتيها در برابر قانون موقعانسان ةهم 3

3 
و  ين حقوق فرديتضم يعادالنه و مستقل براهاي  استفاده از محکمه

 .بشر ضرورت دارد ياجتماع
 1و  3مواد 

3 
 ،به بزه و گناه محرز نشده باشد يو ةکه ارتکاب آگاهان يهر فرد تا زمان

 گناه است بي
 33 ةماد

 31 ةماد .شود مي محترم شمرده ،افراد يزندگ يم خصوصيشرافت و حر ، اسم 1

31 
و  محل اقامت ،نه در هر مقطع از زمانطور آزاداها حق دارند بهانسان

 .انتخاب کنندت خود را يتابع

و   31 ، 31مواد 

33 

 (13ص،  3133 ، پورعزت) :منبع

صورت گرفته  يياستقرااز سنخ  يفيک يل محتوايبا استفاده از روش تحل ،ن مطالعهيا

ان ياز م .الغه بوده استبال نهجهاي  و نامهها  کل خطبه ،مورد استفاده يمنبع اصل. است

 ،که به عدالت مربوط بودند يفقط موضوعات ،البالغه شده در نهجمباحث مطرح

 وها  با توجه به خطبهها  مقوله بوده است. «عبارت»ل، يواحد تحل. شد يگردآور

 يانتخاب شدند. برا ، عدالت ةموجود دربار يات نظريو مرور ادب البالغه نهجهاي  نامه

 نظر گرفته شد.  مرتبط با موضوع عدالت در ک و کاماًلينزد يمعنا ،ها انتخاب مقوله



  
 

، 3133معين، )است و انصاف داشتن  عدالت در زبان فارسی به معنای داد کردن

فرهنگ ) .است، برابري، مانند و مثل  معناي تساويو در زبان انگليسی، به (1131ص

بر اساس عدالت استوار است و هر  يتيگ ،يدگاه اسالميدر د( 333ص ،1111النگمن، 

از نظر  دهد. مي ش را انجاميخو ياصل ةفيگرفته و وظ يخود جا يگاه واقعيز در جايچ

در  يزيا قرار دادن هر چي،  يهر صاحب حق حقاعطا کردن  يعنيعدالت  ،يمفهوم

دگاه ياز د (333، ص3131 مطهری،/   313ص، 3131سيدرضي، ) گاه خود.يموضع و جا

که بخشش آن  يدر حال ؛نهد مي خود يرا در جا يزيهر چ ،عدالت ،يحضرت عل

که  يدر حال ؛مردم است ير عموميتدب ،عدالت سازد. مي خود خارج يرا از جا

سيدرضي، ) .تر و برتر است فيشرپس عدالت  ؛را شامل است يگروه خاص ،بخشش

 (  331ص، همان). و احسان همان بخشش است ،عدل همان انصاف(  313ص، 3131

 

 ؛ دهيرسقتيحقق و بهيعم يدانش ؛شياند ژرف يفکر :ه استوار استيعدالت بر چهار پا

 يبه ژرفا ،ديشيکه درست اند يکس. ييبايو استوار بودن در شک ؛کردن يک داورين

و  ؛ديعت نوشيزالل شر ةاز چشم ،ديقت دانش رسيکه به حق يو آن کس ؛ديدانش رس

 يان مردم زندگيدر م ينامکينکرد و با ن يروادهيدر کارش ز ،با شديکه شک يکس

اعتدال ،  ييدانا خرد، ةياپعدل بر چهار  ،گريبه عبارت د ( 311ص، همان) .خواهد کرد

 در قضاوت و مدارا استوار است.
 

 

 خود ييتنهاکس در چيه .ابدي مي عدالت در اجتماع تحقق ،يدگاه حضرت علياز د

 يوند مفهوميپ. ابدي مي است که در جمع تحقق يصفت ،تواند عادل باشد. عدالت نمي

دگاه يعدالت از د يدرک معنا يبرا ،الطبع بودن انسانيمدن ةشيعدالت با اند



 
 

از صفات در  ياريتحقق بس ،از انسان به اجتماعين. ت استياهم داراي يحضرت عل

از . شود مي دهيحضرت د هايمودهاز فر ياريدر بس ،ر اجتماع بر افراديثأتو  ،جمع

ک شخص ي يعني ؛استاي  رابطه يمفهوم عدالت ،منش موالو  در کالم ،گريد يسو

 هايشتر سفارشيب. عدالت را بروز دهد يژگيو تواند مي گريدر ارتباط با شخص د

ن مطلب است که در کنش يد ايؤم ،حقوق متقابل مردم ةمالحظ بر يحضرت مبن

 ابد.ي مي ان افراد جامعه است که عدالت حضور و تداوميمتقابل م

 

« ت حقيرعا» ،يحضرت عل ديدگاهعدالت در  يمرکز ةهست ،ياز نظر مفهوم

 «موضعه يف ءيوضع کل ش» :ف شده استيکه عدالت با حق تعر ييتا آنجا ؛است

در  مردم ( 313ص، 3131سيدرضي، )  .گاه خوديدر موضع و جا يزيقرار دادن هر چ

موظف است  يبرخوردارند و حاکم اسالم ياز حقوق گوناگون ،ياجتماع يزندگ ةعرص

 آن،عدول از و  از حق خارج شدن. شود آنع يين حقوق را پاس بدارد و مانع تضيا

بلکه اقشار  ،بکندت يرعاد حق را يبا يتنها حاکم اسالمنه شود مي يموجب ستمگر

در سطح . اندت حقيموظف به رعا ،ن کارگزاران حکومتيمختلف مردم و همچن

دوستان و  ،ينيبرادران د،  شاوندانيت حق خويحضرت بر رعا ،يروابط متقابل اجتماع

 يحضرت به حقوقنيز زمامدار با مردم  ةو در سطح رابط. اند د کردهيکأگان تيو همسا

 يآزادو  ياسيس يآزاد،  دهيعق يآزاد ،يشخص ي)آزاد يحق آزاد،  چون حق مردم

حق  ،يانسان يک زندگياز  يحق برخوردار،  يت شخصيات و امني(، حق حيمذهب

در  يمحور ةنکت .اند و حق رجوع به محاکم صالحه اشاره کرده ،مبارزه با ستمکار

را  يگر برابرند و کسيکدين حقوق، مردم با يا ياست که در تمام نيحضرت ا ةشياند

  :حضرت است که هايودهاز فرم. ستين ياز خاصيامت اي يبرتر يگريبر د

جز با  ،کيهستند که اصالح هر يگوناگونهاي  بدان مردم از گروه !مالک يا
 ةاست و هم يشيشگاه خدا گشايتمام اقشار جامعه در پ يبرا .امکان ندارد يگريد

و زمامدار  ؛حق مشخص دارند،  بر زمامدار ،که امورشان اصالح شود يمقدارآنان به



  
 

جز آنکه تالش  ،تواند موفق شود نمي ،از انجام آنچه خدا بر او واجب کرده است
 ةو در هم ؛انجام حق آماده سازد يو خود را برا ؛طلبد ياريو از خدا  ؛ديفراوان نما

 ( 333ص ،3131سيدرضي، ) .ورزد ييبايا دشوار شکيآسان باشد   کارها

 ييبها يرا در ستمکاريز؛ سان باشدکينزد تو  ،آنچه حق است د کار مردم دريبا
 .شود نمي افتيعدالت  يبرا

 ز کن.يپره ؛يپسند نمي گرانياز آنچه که همانند آن را بر د
به ،  يفر او هراسناکيبوده و از ک يدوار به پاداش الهيکه ام ينفس خود را در حال

 وادار ساز. ،ده استيانجام آنچه خداوند بر تو واجب گردان
جز  ؛ديآسا نمي در آن يساعت ،اپرستيش است و دنيآزما يا سرايبدان که دن
 ازين بي تو را از حق يزيو هرگز چ ؛خورد مي امت از آن افسوسيآنکه در روز ق

 (  313ص، همان) گرداند. نمي
شما را از  يچ رازيه ،يبر من آن است که جز اسرار جنگحق شما  ،ديآگاه باش

و در  ؛را جز حکم شرع بدون مشورت با شما انجام ندهم يو کار ؛ندارم پنهان
 ( 331ص همان،) .شده به آن بپردازمنيينکرده و در وقت تع يپرداخت حق شما کوتاه

 

الزم به ذکر . کار رفته استمساوات به يعدل در معنا ،انات مختلف حضرتيدر ب
و  افراد ياستعدادهابدون درنظر گرفتن  يافراط يبرابر يمعنامساوات به ،است
 يربراب يمعنابه ياقتصاد ةدر عرص عدالت ،شانياز نظر ا. تسين آنانهاي  تالش

دن شدر برآورده و  ،( المال تيب ) ياز اموال عموم يمند و بهره يمردم در برخوردار
 . است مردم ةهم ياعو اجتم يروان،  يماد يازهاين

رفتار  يمساواي  شما به گونه ةهمبا ... که  حق شما بر من آن است ،ديآگاه باش
 (  331ص همان،) .کنم

 يامت اسالم ةاز جور و ستم دربار ،خود يروزيپ يد برايده مي ا به من دستوريآ
تا عمر دارم و روز و شب برقرار  ،استفاده کنم به خدا سوگند ،ت دارميکه بر آنها وال

 .نخواهم کرد ين کاريهرگز چن ،کنند مي غروب هم طلوع و ياست و ستارگان از پ



 
 

تا  ؛کردم مي ميان مردم تقسيدر م يمساواي  گونهبه ،ن اموال از آن خودم بودياگر ا
 (111ص همان،). چه رسد که جزو اموال خداست

 يأنبود که به ر ين روشيا ؛رفتار کردم ياما اعتراض شما که چرا با همه به تساو

نگونه رفتار را از يبلکه من و شما ا ؛دل خود انجام داده باشم ةخواستا با يخود و 

که خدا به آن فرمان  يميپس در تقس .ميآموخت امبر اسالميپ يها العمل دستور

 ( 113ص همان،) .نداشتم يازيبه شما ن ،داد

 

افته بود و يار گسترش يبس ياسالمهاي  نيسرزم يمرزها ،حضرت يزمامدار ةدر دور

با  حضرت روي،ن يهم از. ده بودنديگروبه اسالم  يو نژاد يمختلف قومهاي  گروه

و  ،حسب و نسب اساسمسلمانان را بر که را ز يآم ضيعتبهاي  راه،  مساوات برد يکأت

 ،گريد ياز سو. مسدود نمودند ،دهد يگر برتريکديت بر ينژاد و رنگ و قوم

المال را تياز ب يمندهمساوات در بهر کهپيشين؛  يمرسوم در زمان خلفاهاي  هيرو

از  يمندهبهر»البته الزم به ذکر است که . شان نبوديد اييأمورد ت ،گرفت مي دهيناد

عمر خالفت را  ياما وقت ؛بود امبريابوبکر مانند دوران پ ةدر دور ،المال تيب

ش را بر يمهاجران قر،  ر آنهايبر غرندگان در اسالم را يگ يشيپ ،دست گرفت به

و عرب را بر عجم  ؛داد يو تمام مهاجران را بر انصار برتر ،شيرقريمهاجران غ

از  يمنظور کردن بخشحضرت  ،نيبنابرا ( 33ص،  3131،  محقق داماد ) «.ديت بخشيمز

ز از تمرک يريجلوگ براين آنها را يدر ب يم مساويو تقسعموم مردم  يبراها  درآمد

  دانست. مي يضرور ،ثروت در دست ثروتمندان

ز يمن ن ،فرمود مي مياموال را تقس يطور مساوبه امبر اکرميگونه که پهمان

 . ردينگن ثروتمندان قرار يدر ب يعمل کردم تا اموال مانند گو

خود را در ،  از مهاجران و انصار از اصحاب رسول خدا يهر فرد ،ديآگاه باش

د بداند که فضل يبا ،فضل بداند يادار امبريسبب مصاحبت با پگران بهيبرابر د
مال ،  د و ماليشما مردم بندگان خدا هست. نزد خداست ،امتيق يروشن در فردا



  
 

کس را در برابر چيکنم و ه مي ميتقس يصورت مساون شما بهيخداست که آن را ب
رند و آنچه نزد يگ مي پاداش(  امتيق ) فردا ،زگاريافراد پره. ستين يبرتر يگريد

انتان ياست که م ينزد من مال .دييفردا نزد من آ. کان بهتر استين يبرا ،خداست
چه ،  چه عرب باشد ؛ک از شما تخلف نخواهد شديچيه ةم خواهم کرد و درباريتقس

 ( 31 – 31ص، همان) .ا نهياهل عطا باشد  ؛عجم

کن و آن را به  شهياند ،که در دست تو جمع شده است يدر مصرف اموال عموم
که سخت به  يازمندانيرامونت ببخش و به مستمندان و نيمندان و گرسنگان پاليع

ان مردم يتا در م و مازاد را نزد ما بفرست ؛برسان ،اج دارنديتو احت يکمک مال
 ( 311ص، 3131سيدرضي، ) .م گردديازمند تقسين

 .ن و محروم جامعهييدر خصوص طبقات پا ،خدا را ،خدا را
 ياسالم را در هر شهر يمتيغنهاي  نيزمهاي  المال و بخش از غله تياز ب يبخش

آنان  ترين کيهمانند نزد ،مسلمانان ترين دور يبرا .ن اختصاص دهييبه طبقات پا
 .وجود دارد يمساو يسهم

از يندارند و دست ناي  خورده که راه چارهران ساليمان خردسال و پيتياز 
گران به يشتر از ديب ،تيان رعين گروه در ميا .کن ييجووسته دليپ ،دارند نميبر

  ( 331ص، همان). دندازمنيعدالت ن
 

دقت و توجه به  ،ياسالم ةو صاحبان منصب در جامع يف زمامدار اسالمياز وظا يکي
د يؤم ،حضرت به کارگزاران ةيتوص .مردم است يماعتو اج يروان،  يمادهاي  ازين

حضرت  هايودهدر فرم. ردستان استيگوناگون زهاي  ازينبرطرف کردن توجه به 
  :است که

با يشان شکيازهايبرآورده شدن ن و در ديانصاف داشته باش ،در روابط خود با مردم
 ( 331ص،  همان) .ديباش

ارانت از پاسخ دادن يدارند و  مي که به تو عرضه يمردم را در همان روزهاي  ازين
 ( 333ص، همان) .ند برآورده کنابه آن ناتوان



 
 

شتر به سربازان کمک ياست که از همه ب يفرمانده سپاه تو کس ترين دهيبرگز
که اي  به اندازه ؛ارشان گذارديشتر در اختيخود ب ياز امکانات مال ؛رساند

تو  يمهربان د.نکامل باشش يو خودشان در آسا بههشان در پشت جيها خانواده
همواره  ؛ان را برآوريسپاه يآرزوها .کشاند مي شان را به تويها دل ،به سربازاننسبت

 يابيک ارزشيدر  ؛ بر شمار ،اند که انجام داده يمهم يکارها ؛ش کنياز آنان ستا
را  يهرگز تالش و رنج کس ؛کن ييک از آنان را شناسايرنج و زحمات هر،  قيدق
 يکس يشرافت و بزرگ .ز مشماريرا ناچ يارزش خدمات کس ؛نگذار يگريحساب د به

نشود کار  باعث يکس يگمنام ؛ يموجب نگردد که کار کوچکش را بزرگ بشمار
 ( 333ـ333ص، همان) .يز بدانيبزرگ او را ناچ

 در اصالح امور ،يگرفتن حقوق کاف که با ،دار يفراوان بر کارگزاران ارزان يروز
 ( 331ص، همان) .زنند نمي المال تيست به اموال بد ،يازين بي و با ؛کوشند مي

او برطرف گردد و به هاي  ازيقدر به او ببخش که نآن ،يپس از انتخاب قاض
کان تو يبدار که نزد يقدر او را گرامآن ،و از نظر مقام و منزلت ؛ازمند نباشديمردم ن

 ( 333ص، همان) .آنان در نزد تو در امان باشد ةبه نفوذ در او طمع نکنند و از توطئ

پس  .داران قرار داده استهيفقرا را در اموال سرما يسبحان روز يهمانا خدا
 يگرسنگ ةارو خداوند از آنان درب ؛توانگران يابيجز به کام ،ماند نمي گرسنه يريفق

 ( 311ص، همان) .ديگرسنگان خواهد پرس

 

 ،ن روياز ا ؛نداسانکيبرابر و ،  مردم در برابر قانون ةهم يدگاه حضرت علياز د
ا قانون را به نفع جناح و ي ؛ح داديدانا را بر نادان ترجو ،  اهيد را بر سيتوان سف نمي

حقوق  يکه همه دارا ييض در جايتبع ،نيبنابرا. ل کردير و تحليتفس يگروه خاص
 . ناروا است ،برابرند

مردم در آن  ةهم ةکه بهر ،يرا به خود مخصوص دار يزيچ آنکهز از يبپره 
است که  يکانيهمانا زمامداران را خواص و نزد ( 313ص، همان) .سان استکي

دن يبربا شان را يستمکار ةشير ؛خودخواه و چپاولگرند و در معامالت انصاف ندارند



  
 

 ؛ن را واگذار مکنيشاوندانت زميان و خويچکدام از اطرافيو به ه ؛اسباب آن بخشکان
ان يسودشان منعقد نگردد که به مردم زبه يبا آنان رفتار کن که قرارداداي  گونهبه

 ( 333ص، همان) .رساند

 ،يا که آنان را دوست داريک و با رعايشاوندان نزديبا خوو  با خدا و با مردم
 ( 331ص، همان). ت کنيانصاف را رعا

 

 يبر قاض .است يت مساوات در امر دادرسيرعا،  ياز اصول حاکم بر دادرس يکي
د ينبا يقاض. کندبا مساوات رفتار  يطرف دعوا در مجلس دادرسدون يواجب است ب

 ةاصل و قاعد. ض روا دارديتبع،  ير و غنيفقو ،  ن افراد صاحب قدرت و افراد ناتوانيب
 هاي. سفارششودمي افراد يو اجتماع يسبب حفظ حقوق فرد ،يطرف بي تيرعا

 . ن مطلب استيد ايؤم ،باشد داشتهد يبا يکه قاض ياتيحضرت به قضات و خصوص
رفتار کن تا بزرگان در  يبه تساو ،ره به مردمينگاه و خميت و در نيها نگاه در» 

 ( 311ص، همان) .«وس نگردنديأدر عدالت تو مها  تو طمع نکنند و ناتوان يستمکار

 

 ةشهروندان جامع همةن معناست که يبه ا سوک ياز  ،وقت حقيمثابه رعاعدالت به
و از  ؛ت آنهاستيملزم به رعا يکه حاکم اسالم اندسانکي يحقوق يدارا ياسالم
در برابر هر  ،ن اصليا يبر مبنا .است تناسب برقرار ،فين حق و تکليب ،گريد سوي

. او خواهد بود ةمتناسب با آن بر عهد يفيتکل ،شود مي جاديانسان ا يکه برا يحق
باشند و  فيتکلزمامدار صاحب  برابرست که تنها مردم در ين چنين ،مثال براي

عدالت و ظلم  ،قتيدر حق. مردم نداشته باشد برابر در يف و حقيزمامدار تکل متقاباًل
 . ع شودييا تضيد که حقوق مراعات نرو مي کاربه ييدر جا

ن کار يو در ا ؛ بپرداز،  ا دوريک ينزد،  هرکس که باشد،  حق را به صاحب حق
 يبرا يمشکالت ،حق يگرچه اجرا ؛ حساب خدا بگذاررا به ييباين شکيو ا، با باشيشک
 ( 333ص، همان) .کانت فراهم آوردينزد



 
 

حق شما بر من  .واجب شده است يمرا بر شما و شما را بر من حق ! مردم يا
و  ؛م کنميان شما عادالنه تقسيالمال را متيو ب ؛غ نورزميشما در يرخواهيکه از خ آن

ت کنم تا راه و رسم يو شما را ترب ؛ديسواد و نادان نباش بي آموزش دهم تارا شما 
 .ديرا بدان يزندگ

در آشکار و پنهان  د ويعت با من وفادار باشين است که به بياما حق من بر شما ا
اطاعت  ،و فرمان دادم دييت نمااجاب ؛هرگاه شما را خواندم د.يکن يرخواهيم خيبرا
 (  31 و  33ص، همان). ديکن

به خدا و شما که نسبت يفيوظا ةتا از عهد دييخود مستا يبايمرا با سخنان ز
د يمن است و با ةکه بر عهد يکه مانده است بپردازم و واجبات يم و حقوقيبرآ ،دارم

 ادا کنم. ،رديانجام گ
که از چنانو  ؛ديحرف نزن،  نديگو مي که با پادشاهان سرکش سخنبا من چنان

 .ديبا من رفتار نکن يبا ظاهرسازو  ؛ديينجو يدور ،رنديگ مي ن کنارهيخشمگ يها آدم
ا يگفتن حق  از. ديبر من گران آ ،ديشنهاد دهيبه من پ يد اگر حقيگمان مبر

را خود را برتر از آن که اشتباه کنم و از آن يز ؛دينکن ياردمشورت در عدالت خود
 (113ص، همان). ديمگر آنکه خداوند مرا حفظ فرما ؛دانم نمي ،من باشميا

 

 يسنگدلو  ر کردن مردميقساوت و تحقو  ت از خشونتيهمانا دهقانان مرکز فرماندار
 ،افتميک شدن ينزد ةستينه آنان را شا ؛دميشيآنها اند ةمن دربار. ت کردنديتو شکا

ند، پس امانيپرا که با ما هميز،  دانيو نه سزاوار قساوت و سنگدل ؛ندارا که مشرکيز
م با شدت و نرمش داشته أتو يرفتار ؛زياميرا با هم ب يو درشت يدر رفتار با آنان نرم

 (  111ص، همان) .ت کنيرعا ،دور کردنا يک کردن ياعتدال را در نزد . باش
 

ت يند که حاکمان موظف به رعادارسان کي يمردم حقوق ةهم ،دگاه حضرتياز د
 ،يحدود اله ياما با اجرا ،اند کرده ين جامعه تخطيگرچه از قوان ،نيمجرم .آن هستند

 ةدر جامع يمواهب زندگ تواند آنان را از نمي يکس حقوق خود برخوردارند و ياز تمام



  
 

د از عدالت و انصاف يز نباين نيبر مجرم يحدود اله يدر اجرا. محروم کند ياسالم
 . گرفت يشيپ ياز حدود اله ،يا اجتماعي يسبب احساسات شخصخارج شد و به

جحرعاملي) .دياز آنها تجاوز نکن ،پس .را مقرر فرموده است يخداوند حدود ،81،

 (8213آبادی،میرخلیليوحاجيدهبهنقلاز283ص

سپس بر او نماز  ؛سنگسار کرد ،را که همسر داشت يزناکار همانا رسول خدا

اش راث او را به خانوادهيقاتل را کشت و م .اش سپردراثش را به خانودهيارد و مگز

انه زد و سهم آنان يکه همسر نداشت تازرا  يد و زناکاريدست دزد را بر .بازگرداند

 يآنها را برا امبريپس پ. داد تا با زنان مسلمان ازدواج کنند مي مياز غنارا 

اما سهم آنان را از  ؛ساخت مي يرا بر آنان جار يداد و حدود اله مي فريگناهانشان ک

 .ساخت نمي ن خارجيا از دفتر مسلمبرد و نام آنها ر نمي نيب از يد اسالميعوا
 ( 113ص، 3131سيدرضي، )

 

 .کس جز خداوند حق محدود کردن آن را نداردچياست که ه ياز جمله حقوق ،يآزاد

ده يمباش که خداوند تو را آزاد آفر يگريد ةبند» معروف حضرت که ةن جمليا

 ،همان) ،«مردم آزادند ةو هماست ده نشده يز آفريکنيا  آدم عبد !مردم يا»ا ي« است

 قياز مصاد ،و نقض حقوق مردمها  يد آزاديدحتکه از آن است  يحاک ( 31ةنام

ده شده است که يدر منش حضرت بارها د ،گريد ياز سو. شود مي هشمرد يعدالت بي

مخالف  يان مطلبيا بيجرم اعتقاد را به يو کس ندان را محدود نکرديب يگاه آزادچيه

 عفو مخالفان،  مخالفان ييحضرت با ناسزاگو ةبرخورد صبوران. ندمجازات نفرمود ،خود

قطع ،  عتيعدم اجبار به ب ،قصد کرد(که به جان او سوء يکسو ،  شهيعا،  عفو مروان )

 ،دهندگانج دشناميو حواها  ازيبرآورده کردن نو ،  المالتيحقوق خوارج از ب ننکرد

،  قتيحق / 3133،  يرازيش ) .ت حقوق مخالفان در زمان حضرت استياز رعا يحاک يهمگ

3131 ) 
 



 
 

ت حقوق و تناسب يق مفهوم رعايبا تلف ،ها يستگيت شايرعا يعدالت در معنا
عدالت در . زان تالش و کوشش افراد قابل درک استيعملکرد و م ةبا نحوها  پاداش

 .ت شده باشديکامل رعاطور به افرادهاي  يستگيابد که در آن شاي مي تحقق يتيموقع
. اوستهاي  يستگيش و برحسب شايخو يقرار دادن هرکس در جا ،نجايعدالت در ا
هاي  تيمسئول يواگذار در انتخاب ون معناست که يبه ا يمفهوم ين فضايعدالت با ا
ت به افراد يمسئول يواگذار. نظر گرفت افراد را در يستگيت و شايصالح ديمختلف با

تنها  ،افراد يستگيشا. شود مي شمرده يعدالت بي يخود نوع ،يستگيت و شايفاقد صالح
و  مانيو امرتبط با هر شغل  ياخالقهاي  يگژيبلکه با و ؛باط نداردارت يبا مهارت شغل

 . ز مرتبط استيآنان ن يخانوادگ ةسابق
 (  311ص، همان) .ديکارها را بدان جا نهد که با،  عدالت

امبر يخدا و پ ياو برا يرخواهين که خيرا برگز يکس ،سپاه ينظام يفرمانده يبرا 
 ؛ديخشم آ ر بهيد؛ او برتر باشد ييبايشک تر،و دامن او پاک شتر،يو امام تو ب

؛ او را به تجاوز نکشاند ،يدرشت ؛با قدرتمندان با قدرت برخورد کند باشد، رتريعذرپذ
 (333ص، همان) .او را از حرکت باز ندارد ،يناتوانو 

که  يکسان ؛ قضاوت انتخاب کن ين فرد نزد خود را برايبرتر ،مردمان يم از
او را خشمناک  ،گريکدياورد و برخورد مخالفان با يستوه نآنها را به،  فراوان ةمراجع
او دشوار  يبرا ،ينکند و بازگشت به حق پس از آگاه يدر اشتباهاتش پافشار،  نسازد
ت يق اندک رضايتحق به ،در شناخت مطالب ؛کن کندشهيطمع را از دل ر ؛ نباشد
اصرار او از همه ،  ليافتن دليدر  ؛عمل کندتر  اطيبا احتاز همه  ،در شبهات ؛ندهد

و  ،تر باياز همه شک ،در کشف امور، ؛ان خسته نشوديشاک ياپيپ ةمراجع از ؛شتر باشديب
که  يکس ؛باشدتر  در فصل خصومت از همه برنده ،قتيپس از آشکار شدن حق

 ين کسانيو چن ؛سازداو را منحرف ن يزبانو چرب ؛ب ندهدياو را فر ،ش فراوانيستا
 ( 333ص، همان) .نداار اندکيبس

 در و باتقوا کههاي  ا و از خاندانيباتجربه و باح يان مردميرا از م يکارگزاران دولت

شان يو آبرو ،تر يگرام آنان اخالق رايز ؛کن انتخاب ،دارند يدرخشان ةسابق يمسلمان
 ( 331ص، همان) .شتر استين بشا ينگرندهيو آ ،شان کمتريورز و طمع ،تر محفوظ



  
 

کننده در نييتع يعامل ،يعملکرد کارگزاران حکومت ةحکومت و نحو يياجراهاي  وهيش
 ،ست که حضرت به فرماندارانرون يهم از. عدالت در جامعه است يبرقرار

کنند که عدالت را در  مي ف ارائهيق و ظريار دقيبس ييها هيکارگزاران و حاکمان توص
که  ييها درک راهکار براي. کنند يريو از بروز ظلم جلوگ سازندنه يجامعه نهاد

 ،حضرتآن دگاه ين نکته اشاره کرد که از ديد به ايبا ،اند ارائه کرده يعلحضرت 
 يجامعه ارتباط يو اقتصاد ياجتماع،  ياسيو با ارکان س است يمفهوم عدالت چندبعد

و  ،و محبت يمهربان،  و بخششعفو  بر ،عدالت ياجرا درايشان و  گاتنگ داردتن
 . اندکردهد يکأشدت تهبحقوق مردم  ةمالحظ

 

  :رفتار کنند محبت و رحمت با مردم با ديبا عدالت ياجرا در ،کارگزاران و ياسالم حاکم
 .ست مدارا کنا در آنجا که مدارا کردن بهتر

 .کن يدرشت،  رديکار انجام نگ يکه جز با درشت ييدر جا
 .ت بگسترانيپر و بالت را برابر رع

 (  331ص، همان) .و فروتن باش يرو با مردم گشاده

 .ش قرار دهيرا پوشش دل خو يمهربان
  .باشمهربان  دوست و ،با همه
  .يمت دانيکه خوردن آنان را غن يباش يوان شکاريهرگز چون حمبادا 

بر و  يآنان را ببخشا شوند، مي مرتکب يا اشتباهيزند  مي از آنان سر ياگر گناه
 .رديبر تو آسان گو  دييخدا تو را ببخشا يست داردوگونه که آن؛ ريگآنان آسان

 .مان مباشيگران پشيبر بخشش د
 (  333ص، همان) .مکن يشاد ،فر کردنياز ک

 .تندخو نباش ،با مردم
 .به آنها دروغ نگو

 .نکن يياعتنا بي به مردم
 (  311 و  313ص، همان) .روشن است ين و حقيمع يسهم ،يکن مي که جمع يدر زکات



 
 

نظر گرفتن  عت و با دريشر يبر مبنا،  د عاقالنهيباها  يريگ ميدر تصم يحاکم اسالم
 :اقدامات خود را سامان دهد ينيو مصالح د يمنافع عموم
 ، شتاب نداشته باش.ياز آن رها گرد يکه توان ياز خشم

 د اطاعت شود.يپس با ؛دهم مي ز فرمانيمن ن ؛به من فرمان دادند :به مردم نگو
 يبه بزرگ ،يشد ينيبا خودبزرگيدچار تکبر  ،يکه دار ياگر با مقام و قدرت

 يتندرو ؛ دهد مي که تو را از آن نجات ؛بنگر ،حکومت پروردگار که برتر از تو است
، همان). گرداند ميخود بر يگاه اصليبه جاات را شهينشاند و عقل و اند مي تو را فرو

 ( 331ص

مختلف وادار  يرا به کارها کارگزاران ،گرانيو بدون مشورت با د يل شخصيبا م
 (  331ص، همان). است يستمگر يرا نوعيز ؛نکن

 باز عدالت ياو را از اجرا ،شود يدگرگون زمامدار دچار ةشيو اند يأاگر ر
 (313ص، همان). دارد مي

 ةديپسندهاي  روش،  باارزش گذشتگانهاي  سنت،  نيشيدادگستر پهاي  حکومت»

، همان) .«اد آوريکه در کتاب خداست همواره به را  يو واجبات امبريو آثار پ ،رفتگان

 (313ص

 

از اي  نمونه ،که پنهان بودن رهبران ،پنهان مدار ، بسيارگاه خود را از مردمچيه

زمامداران را از ،  تيشدن از رع ننها. است امور جامعه از ياطالعو کم ييخو تنگ

و کار اندک  ،پس کار بزرگ اندک .دارد مي باز ،ده استيدانستن آنچه بر آنان پوش

ز يحق را ن. ديآ ميو باطل به لباس حق در ؛دينما مي بايز،  زشت ؛ کند مي گ جلوهربز

در  يجانباز يا تو خود را براي. نباشد تا با آن راست از دروغ شناخته شوداي  نشانه

د انجام يکه با يکيکار ن ايبه حق واجب ن حال نسبتيکه در ا ،اي راه حق آماده کرده



  
 

که  ،ينظرل و تنگيبخ يا مردي؟ يدار مي پس چرا خود را پنهان ؛يندار يترس يده

وس شده از درخواست کردن يأم ،ز مردم چون تو را بنگرندين صورت نيدر ا

که  ؛تو نخواهد داشت يبرا يرنج ،مردمهاي  يازمندياز ن يارينکه بسي. با اندبازمان

 .اند خواهان انصاف ،د و فروشيا در خري اند خواستار عدالتا يت از ستم دارند يشکا
 ( 333ص، همان)

به  از دارند تا شخصًاياختصاص بده که به تو ن ياز وقت خود را به کسان يبخش

که تو  ييو در برابر خدا ؛نيبا آنان بنش يدر مجلس عمومو  يکن يدگيامور آنان رس

نگهبانان خود را از سر راهشان دور کن  اران ويو سربازان و  ؛فروتن باش ،دهيرا آفر

 .گو کندوتن با تو گفتفراب در سخن گطآنان بدون اض يتا سخنگو

که حق ناتوانان را از  يملت :فرمود مي که مديبارها شن من از رسول خدا

و  يپس درشت. رستگار نخواهد شد ،باز نستانداي  اضطراب و بهانه بي ، زورمندان

را از خود  ينيبو خودبزرگ ييخوسخنان ناهموار آنان را بر خود هموار کن و تنگ

 (  333ص، همان). ديتو بگشا يش را به رويرحمت خوهاي  دور ساز تا خدا در

و از  ؛رو باشگشاده،  يو در مقام داور يدار و در مجالس رسميهنگام دبا مردم به
 ( 331ص، همان) .طان استيک شيبه تحر يمغزکه سبکز يخشم بپره

را اگر در آغاز از درگاه تو رانده يز ؛دارت محروم مکنيرا از د يازمنديچ نيه
 ( 311ص، همان) .ديگر تو را نستايد ،برآورده شود ان حاجت اويگرچه در پا ،شود

 

و  يآبادان ةيکه ما ؛فراوان بحث کن ،مانيو با حک ؛گو کنوفراوان گفت ،با دانشمندان
 .ز وجود داشته استيکه در گذشته ناست  ينظم و قانون ياصالح شهرها و برقرار

 ( 331ص، همان)

 ينيد پرسشکه را آنان  ؛ نيبنش يک مجلس عموميدر  ،در بامداد و شامگاه
گو وبه گفتو با دانشمندان و ناآگاه را آموزش ده  ؛شان بگردانيبا فتواها آشنا ،دارند
 ( 311ص، همان) .بپرداز

 



 
 

 ،يکوکاريکوکاران در نيرا نيز، ؛سان نباشدکيکوکار و بدکار در نظرت ين ،هرگز
پس هرکدام از آنان را بر اساس  ؛گردند مي قيتشو ،يو بدکاران در بدکار، رغبت بي

 ( 333ص، همان) .کردارشان پاداش ده

آن  يبه صاحبان اصل ،ابميشده را هرکجا که بالمال تاراجتيب ،خدا سوگندبه 
 (31ص، همان). ده باشنديخر يزانيا کنياج کرده آن ازدو گرچه با ؛گردانم ميباز

 

 ، به کارشان بگمار.شيش و پس از آزماينديب در امور کارمندان
  .کنکت سخت مراقبت ياز همکاران نزد

  .بر آنان بگمار يبازرسان ،و راستگو شهيوفاپ يبا جاسوسان
را  ياموال ،د کردييأانت زد و گزارش جاسوسانت آن را تيدست به خ ياگر کس
به  يو طوق بدنام انتکار بشمارير و او را خوار دار و خيار دارد از او پس بگيکه در اخت
 (331ص، همان) .کفنيگردنش ب

جز با  ،را خراجيز ؛خراج باشد يآور شتر از جمعيب ،نيزم يد تالش تو در آبادانيبا

 .گردد نمي فراهم يآبادان

 ،شهرها را خراب، دست آوردمزارع به يکس که بخواهد خراج را بدون آبادانآن

 .اورديدوام ن يو حکومتش جز اندک مدت، ]سازدمي[خدا را نابود و بندگان 

ا يها  خشک شدن آب چشمه ،يزدگ آفت ات،يمال ينيط سنگيبه مردم در شرا

ات به يدر گرفتن مال ،يسالا خشکي ،ها البين در سيا خراب شدن زميباران  يکم

 .رديف ده تا امورشان سامان گيتخف يزانيم

است که در اي  را آن اندوختهيز ؛تو را نگران نسازد ،ف دادن در خراجيهرگز تخف

ند و تو از گسترش عدالت در يستا مي ت تو رايرع ؛تو نقش دارد يشهرها يآبادان

 .شد يان مردم خشنود خواهيم



  
 

 .کند مي اديقدرت تحمل مردم را ز ،يعمران و آبادان

 ،کشاورزان يدستو تنگ ؛کشاورزان است يدستجهت تنگبه ،نيزم يرانيو

حکومتشان اعتماد ندارند  ةندياست که به آ يجهت غارت اموال از طرف زمامداران به

 ( 333 و  331ص، همان). رنديگ نمي خ گذشتگان عبرتيو از تار

ل و ينظر و بدمعامله و بخهم هستند که تنگ يکسان ،ان بازرگانانيدر م

 يمتيشند و کاال را به هر قياند مي به سود خود ييکه تنها با زورگو ،اند احتکارکننده

ب يو ع ،انباريافراد جامعه ز ةهم يبرا ،ييسودجو نيکه ا ،فروشند مي ،خواهند مي که

 . بر زمامدار است يبزرگ

 يکس. کرد مي يرياز آن جلوگ که رسول خدا کن يرياز احتکار کاال جلوگ

فر او اسراف ياما در ک ؛گران شوديفر ده تا عبرت ديک ،که پس از منع تو احتکار کند

 . مکن

با  ؛ردين عدالت انجام گيو با مواز يسادگبه ياسالم ةد و فروش در جامعيد خريبا

 ( 331ص، همان) .رساند نمي انيدار زيکه بر فروشنده و خر ييها نرخ

 

 يانيهمانا من سپاه ،وداد خدا و دريپس از  ؛اتيخدا به گردآورندگان مال ةاز بند

سفارش کردم و بر آزار نرساندن شان يبه ا ،آنچه خدا بر آنان واجب کرده .فرستادم

ان به يمن از آزار رساندن سپاه .د کردميکأت يز از هرگونه شرارتيگران و پرهيبه د

 (  311ص، همان) .زارميدم بمر

  ؛حرکت کن ،کتاستيکه  ييبا ترس از خدا 

  ؛را نترسان يچ مسلمانيه،  در سر راه

 ن او نگذر؛يزور از زمبه

  ؛رياز او مگ ياز حقوق الهتر  افزون

 مشو؛ يکس ةو وارد خان يدر کنار آب فرود آ،  يديرس يهرگاه به آباد

 ي؛ريانشان قرار گيآنان حرکت کن تا در م يسوسپس با آرامش و وقار به



 
 

 ن؛نک يکوتاه ،يتعارف و مهربانو  به آنها سالم کن و در سالم

 گر به او مراجعه نکن؛يد ،«نه»گفت  ياگر کس

د يا تهدي يبدون آن که او را بترسان ؛همراهش برو،  «يآر»پاسخ داد  يو اگر کس

 ؛يوادار ساز يا به کار مشکلي يکن

بدون  ،ا شتر بوديگوسفند  يو اگر دارا ؛بردار ،نقره به تو رساندو  هرچه از طال

 اش داخل مشو؛اجازه

 ر رفتار نکن؛يگگر و سخت مانند اشخاص سلطه ،يگاه که داخل شدنآ

 دار را مرنجان؛را رم مده و هراسان نکن و دام يوانيح

 ؛م کن و به صاحبش اجازه ده که خود انتخاب کنديوانات را به دو دسته تقسيح

و  يو مرکب سوار يا زمستاني يتابستانهاي  لباس،  ات از مردميگرفتن مال يبرا

 د؛يرا نفروش يکار ةبرد

 دينکن يدست دراز يبه مال کسد و يانه نزنيرا با تاز يکس يگرفتن درهم يو برا

 ،همان) .شود مي تجاوز به مسلمانان به کار گرفته يکه برااي  ا اسلحهيجز اسب 

 (  202ص، 52نامه 

 

ش را و حرام ،حالش را حالل؛ ريحت پذيسمان قرآن چنگ بزن و از آن نصيبه ر
 حرام بشمار.

 يبرا ،خيتار ةاز حوادث گذشت .ق کنيتصد ،گذشتگان بود يرا که در زندگ يحق

 .رينده عبرت گيآ
 .اوريبر زبان ن يسخن ،نام خدا را بزرگ دار و جز به حق

  .آور اديمرگ و جهان پس از مرگ را فراوان به 
 .زيبپره ،ند باشديکه تو را خشنود سازد و عموم مسلمانان را ناخوشا ياز کار

 .ز کنيپره ،يکه از آشکار شدنش شرم دار ياز هر کار
 .کن يدور ،کند يا عذرخواهيرد يآن نپذ ةکه کنند ياز هر کار

 .است ييگودروغ ةکه نشان ،بازگو مکن ،يديچه شن هر



  
 

 .است ينادان ةکه نشان ،را دروغ مپندار يهر خبر
 هنگام قدرت ببخش.خشم را فرو نشان و به

 .يداشته باش يخوب ةنديتا آ؛ ، فروتن باشهنگام خشمبه
 .در حکومت مدارا کن

 ،يار داريرا که در اخت ييها و نعمت ؛کو دارين ،دهيکه خدا به تو بخش ييها نعمت
 ( 333ص ،همان) .بنگرد اآشکار تو در را خود هاي نعمت آثار خدا که باش چنان و ؛مکن تباه

ن يبگذار و با اان يبا آنان در م ش رايعذر خو ت به تو بدگمان گردد،يهرگاه رع
کردن  يمهربان و تو يخودساز يبرا ياضتير کار نيا که ،بده نجاتشان يبدگمان از ،کار

 ( 333ص، همان) .دارديوام حق به ار آنان ،تو يخواهپوزش نيا و ؛است تيرع به نسبت
 ز کن.يپره ،يپسند نمي گرانياز آنچه که همانند آن را بر د

به ،  يفر او هراسناکيبوده و از ک يبه پاداش الهدوار يکه ام ينفس خود را در حال
  .وادار ساز ،ده استيانجام آنچه خداوند بر تو واجب گردان

جز  ؛ديآسا نمي در آن ياپرست ساعتيش است و دنيآزما يا سرايبدان که دن
 ازين بي تو را از حق يزيخورد و هرگز چ مي امت از آن افسوسيآنکه در روز ق

 (313ص، همان) .گرداند نمي

همواره مورد  ،يمباحث اجتماع ترين زيبرانگ از مناقشه يکيعنوان به ،يعدالت اجتماع
 دارد. يعدالت بستگ يبه اجرا ،هر جامعه و تداوم آن يکه بقا چرا ؛توجه بوده است

موجب حفظ و توازن جامعه و ،  استياقتصاد، اجتماع و س ةعدالت در سه عرص ياجرا
 ،يعدالت اقتصادشود.  مي گريکديجامعه با  يو وفاق اعضا يپارچگکيحفظ اتحاد و 

مورد  ،اب بودنيکم سبباست که به يع کاال و خدماتيعادالنه بودن توز بهناظر 
سطوح ،  ع منابع قدرتيتوز يبه چگونگ ،ياسيعدالت س جامعه است. توجه آحاد
 يبه چگونگ ،يعدالت اجتماع و ؛از منابع قدرت توجه دارد يزان برخورداريقدرت و م

ل يتحلن پژوهش، يدر ا پردازد. مي يان اقشار مختلف اجتماعيدر مها  ع پاداشيتوز
 يگاهيحضرت جاآن  ةشيعدالت در اند دادنشان  يانات حضرت عليب يمحتوا



 
 

دهد موضع  مي نشان ،خودمنش حضرت در پنج سال حکومت و  گفتار. دارد يمحور
 .است يک مصلح اجتماعيقدرت، موضع  در برابرشان يا

اجتماع و اقتصاد قابل  ،استيس قلمرو عدالت در سه يحضرت عل ةشيدر اند
 را يبرابر و ،يبرابر يمعنابه عدالت را  حضرت ،ياسيس ةمطالعه است. در عرص

طرفانه يب يهااتخاذ روش يمعناانصاف به شان،يدگاه اياز د دانند. مي معادل انصاف
و  ياقتصاد ،ياسيسهاي  حوزه همةض در ياز تبع يريو جلوگ ،قدرتدر اعمال 

از  يمساوات در برخوردار يمعنابه يبرابر ،اقتصاد ةدر عرص جامعه است. ياجتماع
معادل  يبرابر ،اجتماع ةدر عرص . افراد جامعه است يازهايو رفع ن ياموال عموم

 يستگيمتناسب با شا ،حق افراد ،يم کار اجتماعيدر نظام تقس است. يستگيمفهوم شا
،  دانا و نادان،  کوکار و بدکاريهرگز ن. شود مي نييف محوله تعيوظا يفايآنان در ا

 ،ها ن عرصهيا يتمام در ،دگاه حضرتياز د ستند.يدار با هم برابر نکار و امانتانتيخ
د بر يبا يدارد. پس زمامدار اسالماي  مفهوم عدالت با اخالق ارتباط قابل مالحظه

اجرا کند. منش  يدرستنظارت کند تا بتواند عدالت را به اعمال کارگزاران خود
ن يشدت بر موازشان بهيا دهد مي نشان ،مردم ز در اعمال قدرت بريحضرت ن

ض در هر شکل يرفع تبع د بريکأو ت ييشاوندگراياز خو يو دور يستيز ساده ،ياسالم
 . اند اصرار داشته ،و صورت

به  قدرت،  ياسيس ةشياند در. ابدي مي ونديبا مفهوم قدرت پ معمواًل ،بحث عدالت 
 ،فرادستان ،ن رابطهيدر ا. شود مي گر اطالقيک گروه بر گروه ديز يآمسلطه ةرابط

 خود در يآن را برا يانحصار ةو حق استفاد هستند ياديا منافع زي ازاتيصاحبان امت
را به  يهژمون يکه نوع از سنخ روابط نابرابر است ،زيآمروابط سلطه. رنديگ مي نظر
 احساس،  ردستانيز يريپذبياحساس آس. کند مي ر سلطه اعماليز يهاهگرو
از جمله  ،وچراچونيردستان به اطاعت بيالزام زو  قدرتمندان، برابردر  يقدرت بي
  (3131 )کلگ،ز است. يآم ارتباط سلطههاي  يژگيو

 شده،به خداوند نسبت داده  ( يسلطنتهاي  نظام ويژه )به ها نظام يبرخ ت دريحاکم
در . شود مي ت در برابر خلق خدا فرضيمستلزم عدم مسئول ،ت در برابر خدايمسئول

سود م قدرت بهيد و تنظيتحد يبرا راهکاريعدالت  ،يدگاه حضرت عليد



  
 

تواند  نمي ياسالمو حاکم  ..(.ند )کلکم راع واحاکمان يايرعا ،مردم. ردستان استيز
ن بردن روابط يازب ةشيز در اندياز هرچ راهکار، پيشن يتوجه باشد. ا بي به امور آنان

ک يعنوان مردم به نظر گرفتن رد کارانه است. و ستم نابرابر،  گرانه استثمار ياجتماع
 ين نکاتيتر يديکلاز  ،ت حاکم در قبال آنانيو مسئول ،حقوق مشخص يگروه دارا

 است. ميسربا آن  ،دگاه حضرتيابعاد عدالت از د ديگراست که فهم 
 ةحوز مربوط به،  عدالت يدر اجرا حضرت داتيکأن تيشتريب ن روست کهياز ا

نظام . ار مهم استيه شدن عدالت بسنينهاد يبراحوزه اين  چراکه ؛است ياسيس
 دايپ يشتريب تياهم ،تسلط بر مردمو  از قدرت يانحصار ةل استفاديدلبه ياسيس

دگاه ياز د. دده شويشياند يکنترل و مهار کردن آن فکر يو الزم است برا کند مي
. ستيممکن ن ين عدالت اجتماعيمأت يجز از مجرا يدولت اسالم يبقا ،حضرت
ت ين معنا که صاحبان موقعيبه ا. محور استعدالت ،ياسالم يدر جامعه آرمانقدرت 

ک مجموعه يمردم از  ديگرهمانند  نيستند و خاصازات يامت يدارا ،ياسيو منصب س
 .شوند مي شمرده ياسالم ةار جامعت کارگزيف برخوردارند و در نهايحقوق و وظا

باشد که از بروز ظلم در جامعه اي  گونهد بهيبا يحاکمان اسالم ياعمال قدرت از سو
مصلحت ن يمأموظف به ت ،محورعدالت ياسيس نظام ،گريبه عبارت د. کند يريجلوگ
 . است تين رفاه و حقوق رعيمأن حقوق و تيمأت،  مردم يعموم

از  ،يزمامدار اسالم جانباز  ت حقوق اقشار گوناگون مردميرعا ،گريد ياز سو

 ،يکارگزاران دولت قضات و داوران، ع،يبازرگانان و صاحبان صنا،  انيجمله سپاه

نشان از گسترده بودن ،  مستعصفانو  محرومانو  مردم ةتودو ،  انيمنشو  سندگانينو

تواند به حقوق  نمي يزمامدار اسالم کهايگونهبه ؛است شانيدر نزد اعدالت  مفهوم

ف يتفاوت باشد و موظف است ضمن انجام وظا بي ياسالم ةاقشار گوناگون جامع

 مختلف جامعه تحقق بخشد. هاي  عدالت را در عرصه ،يرهبر

و ها  نامه،  ها خطبه يالهظرافت و دقت در الببا  عدالت که يياجراهاي  وهيش

خشک و  يمفهوم ،از آن است که عدالت يحاکند اان شدهيحضرت بهاي  حکمت

قابل  جانبههمهاي  وهيبه ش ،تيفت و محبت همراه با قاطعأست و با ريمتصلب ن



 
 

و  يچون برابر يميمفاه منوط به گره خوردن ،تحقق عدالت در جامعه. اجراست

و  ،ياساسهاي  ازيدر رفع ن يبرابر،  يو معنو ياز امکانات ماد يدر برخوردار يتساو

به عبارت  .است يبه مناصب اجتماع يابيافراد جامعه در دستهاي  يستگيت شايرعا

 يشرط الزم برا،  افراد ت حقوقيرعاع ثروت و يدر توز يو برابر يت تساويرعا ،گريد

ت يرعا ،تحقق عدالت يبرا يشرط کاف .ستين ياما شرط کاف ؛تحقق عدالت است

شاهد  يزمان ،گريد ياز سو. افراد و استحقاق افراد جامعه استهاي  يستگيشا

 ييجهت رشد و شکوفا ينه و بستر اجتماعيم بود که زميعادالنه خواهاي  جامعه

ک حکومت يمگر از رهگذر  ،شود نمي سرين ميو ا ؛افراد فراهم باشد ياستعدادها

 باشد. داشته عدالت محور  يساختارعادالنه که 

 يتمام درو  است ياجتماع يامر يدگاه حضرت عليدر دعدالت  ،در مجموع

در . گره خورده است يمساوات و برابر،  يستگيشا،  ازين،  م حقيبا مفاه ،ارکان جامعه

 ينامشروع گروه يابيکام در ،ياجتماع ةو روابط ناعادالنها  ينابرابر ةشير ،دگاهين ديا

و حقوق ها  تالش،  ها يستگيبا وجود شا گر رايد يگروه شود که مي نظر گرفته در

 . اند از امکانات موجود محروم کرده ياز فرصت برخوردار ،شانياجتماع
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