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 چكيده
اسـت كـه عمـدتا نـاظر بـه رابطـه عدالت اجتماعى از محورهـای اساسـى گفتمـان اسـالمى

و مداقه قرار مى و مردم از سوی متفكران اجتماعى مورد مباحثه و. گيرد حكومت بُعد ديگر
يعنى ارتباطـات اجتمـاعى در سـطح؛مهم عدالت اجتماعى، ناظر به روابط ميان افراد جامعه

بـازخوانى نوشتار حاضـر درصـدد. افقى جامعه است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است
در7اين سطح از عدالت اجتماعى در گفتمان اسـالم بـا تكيـه بـر فرمايشـات اميرمومنـان

و تحليلى است البالغه به شيوه نهج و در چه قالب اين. ای اسنادی هايى كه خود مردم چگونه
مى از تعامالت اجتماعى ميان و يا های توانند زمينه فردی يا گروهى، تحقق عدالت اجتماعى

.آن در اين سطح باشندانمجري
و كاربست ظرفيت و راهكارهای تحقق آن از منظـر امـام توجه به مبانى عدالت اجتماعى ها

انـدوزی ظالمانـه، همچون؛ مسئوليت اجتماعى، توجه به حقوق افـراد، عـدم ثروت7على
زدودن رمسـلمان،يغیهـاتيه مناسب بـا اقلهحريت انسانى، توجه به منافع عامه مردم، مواج

وىاف طبقاتكش بين مردم، مبارزه با تبعيض نژادی، توجه به نعمات الهى، انتفاع متقابل فرد
و التزام به عدالت فردی مى در جامعه، تعامالت خويشاوندی مطلوب تواند جامعه اسالمى را

.مدد نمايدراه رسيدن به سطح مطلوب عدالت اجتماعى در سطح ميان فردی جامعه 

ها كليدواژه
و تكليف، ميان .البالغه فردی، نهج عدالت اجتماعى، حق
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 مقدمه

و به مثابه ركن اساسى تحقق غايـات عدالت در گفتمان اسالمى در كانون مباحث قرار داشته

و عدالت،. شود شارع مقدس مالحظه مى ت عمدهبا توجه به نسبت قدرت و مالتأتحقيقات

و اجتماعى  و سياستناظر به رعايت عدالت فردی و مجريان امـور از جانب حاكمان مداران

مى بوده است؛ در حالى و عميق به گفتمان عدالت، متوجه شويم ايـن داِل كه با نگاهى جامع

و  و جامعه بلكه بين افراد جامعه نيز بايـد سـاری و دولت كليدی نه تنها در سطوح حاكميتى

و نه عمودی منجر. جاری باشد به توسعه مفهوم عـدالت بـه مفهـوم اين تامل در سطوح افقى

و آن را بـه مى حق شـده نمايـد؛ بـه طـوری كـه در هـر عنوان معيـار تحقـق عـدالت برجسـته

و متقـابال اگـر حقـى شرايطى كه حق استيفا نشود، مى توان از اضمحالل عدالت سخن رانـد

ب دائـر مدارشـدن عـدالت بـر مبنـای حـق، بـا. گـوييم استيفا شد از تحقق عدالت سخن مى

و به تعبير دقيـقوگو گفت تر عـدالت اجتمـاعى در جامعـهی جديدی را در عدالت بين افراد

به در نهج7شايد تعريف حضرت امير. كند ايجاد مى ذی«البالغه كه عدالت را اعطاء كـل

مى» حق، حقه و نه تقليل به ايـن تعمـيم باشـد معنا همچنـين تاكيـد امـام. كند، قابل انصراف

و ظهـورال در نهج7على و توسـعه آن در زمـان حضـور و بسـط و استمرار بالغه بر عدالت

رو عـدالت اجتمـاعى در نوشتار پـيش. دال بر اهميت اين مقوله است7حضرت ولى عصر

و بين فردی در متن نهج و در سطح افقى البالغه رديابى شده است؛ البتـه توجـه بـه در جامعه

در ابتدای بحث ذكر شده تا وجـه تمـايزات اندازهای فراروی مبحث عدالت اجتماعى چشم

. تر شود روشن

در بازخوانى سطح مورد نظر از عدالت اجتماعى در جامعه اسالمى، سعى شـده اشـاراتى

و در ادامه به دو بعد مهم بحث يعنى زمينه و به مبانى نيز آورده شود و بسترهای اجتمـاعى ها

و قالب شد ميانهای تحقق عدالت اجتماعى نيز راهكارها .فردی پرداخته

و مبانى عدالت اجتماعى مفهوم  شناسى

بنابر آنچه كه در مقدمه از انصراف مفهوم عدالت به حق گذشت، در ادامه به تعريف مفهوم

: طور كلى، حق در اصطالح علم حقوق دو معنا داردبه. شود حق پرداخته مى

احىحقوقینظم، هنجارهاىنوع:ـ ����ن١ و مقرراتكو و اجتمـاعىم بر زندگكحا ام
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نتيـه منظور از آن، فعلكاستىدانان؛ نظم حقوقىر برخيو به تعب و  يكـىدادن بـه عـدالت

ب.)187: 1326جـوان،(است ـ بـهيایشتر موارد برايدر ـ حقـوق ار بـردهكـن معنـا، واژه جمـع

.شودىم

وىمـا شـئ در نظـر گرفتـهيـشـخصیه بـراكـاستىتيا اولويبينص:ـ ا".�ز٢ شـود

و ميمتناسب با آن امتیاژهيبراساس آن، صاحب حق نقش ايگىاز به عهده و به اعتبار نيـرد

د ميحق، ایشوند تا در مقـام اجـراىگران موظف و شـؤون آن را بـرايـعـدالت، ین نقـش

د و فيـو حـق در تعر گـران را از تجـاوز بـه آن بـاز دارنـديصاحب حـق محتـرم بشـمارند

ا لك 370: 1377كاتوزيان،(ن معنا استيعدالت، به .)60: 1388و همكاران،) به اهتمام( زايىو

و اصطالح، معانى مختلفى دارد از جمله ايـن معـانى:%&ا�5-٣ نهـادن«: عدل در لغت

و تفريط در قوای درونـى«،»هر چيزی به جای خود ج 1376معـين،(»حد متوسط ميان افراط ،

رعايت برابـری در پـاداش«،)491:، ماده عدل1371معلوف،(» ردنكمبه تساوی تقسي«،)2:2282

نيكو  و اگر بد است،استكيفردادن به ديگران، اگر عمل راغـب(»يفر داده شودك،پاداش

.)ق، واژه عدل1412اصفهانى، 

و ظلم بهكاستاد مطهری درباره واژه عدالت مى ار مـىكه درباره انسان مـا«: گويـد رود،

آن،ه نسبت به ديگـران قصـد سـوئى نـداردكافراد بشر، فردی از نوع خود را  هـا بـه حقـوق

گـردد، در آنچـه مربـوط بـه حـوزه گونه تبعيضى ميان افـراد قائـل نمى ند، هيچك تجاوز نمى

بىكح و اداره او است با نهايت ي ومت مىكطرفى به همه به درك چشم نگاه مناقشـات نـد،

و دشمن ظالم است؛ چنين  ازكو اختالفات افراد ديگر، طرفدار مظلوم سـى را دارای نـوعى

و روش او را قابلمى) يعنى عدالت(مالك رامى» تحسين«دانيم و خـود او » عـادل«شـماريم

را.»دانيم مى مىكدر مقابل، فردی وكه نسبت به حقوق ديگران تجاوز ند، در حوزه قـدرت

مىادا و ستم شود، طرفدار ستم ره خود ميان افراد تبعيض قائل اسـت،» تفاوتبى«شانك گران

را گـری مـىو سـتم» ظلـم«سى را دارای نوعى نقص بـه نـامكچنين  و خـود او » ظـالم«دانيم

و روش او را اليق مى .)47: 1389مطهری،(»شماريممى» تقبيح«خوانيم

V-ن�وىمعـانت، اطالعاآنىطهك استینديفرآ،یفردانيم ارتباط:*
د) ار���ط "

م؛ ايـن نـوعيگذارىمانيم در گرانيدباىالمكريغوىالمكیهااميپقيطر از را احساسات

و عمومى مى از. باشد ارتباط، دارای سه زيرمجموعه ارتباط دونفره، گروه كوچك مقصـود
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اين مفهوم در اين نوشتار، آن نوع تعامالتى اسـت كـه افـراد جامعـه بـه مناسـبات گونـاگون

شك در گفتمان اسالمى، ايـن مناسـبات دارایبى. زندگى اجتماعى خود، با يكديگر دارند

و در راستای تحقق جامعه مطلوب ترسيم شده است و التزام عملى. قواعد خاصى بوده تعهد

. گيری جامعه مطلوب خواهد بود ساز شكلهبه اين مناسبات، زمين

تبهىعدالت اجتماع و فيلكمثابه حق

ادیو دادگرىخواه عدالت نيكتنهایديان توحيدر فرهنگ بليحق فيلكتيكهكست،

و اعتـدال زنـدگیها حق دارند در فضا همه انسان.ر استيفراگ اكىعـدالت و نيـننـد ازيـن

دلیو خدادادیفطر و در همان حال، بـه و انتخـابيـآنان است ه دارنـد،كـىل قـدرت اراده

زميخود با چنيد ايىن فضاينه ت ات قرآن، بارها انسانيآ. نندكجاديرا ويلكها را ف بـه عـدل

م و آنان را از ستمگرينماىداد میريپذو ستمید و نسبت بـه عواقـب نـاگوارىبرحذر دارد

م ازيرك قرآنكه چنان. دهدىستم هشدار و نيز پرهيز و داد م با صراحت مسلمانان را به عدل

ايإن اّهللاٰ«: خواند ستمگری فرا مى َو َو اِإلْحساِن بِاْلَعْدِل ِذيأُْمُر َعِن الْفَْحشاِءىنْهيِوىالْقُْربیتاِء

ْ َو الْبَغْكَو الُْمن لََعلكعِظِيىر تَـَذكـْم نیدادگـر؛ خداونـد بـه)90: نحـل(ُرونكْم ویاركـويكو

ميبخشش به خو ازىشاوندان فرمان و مـكدهد و ستم باز و ناپسند و بـه شـماىار زشت دارد

م شوكه متذكدهد، باشدىاندرز .دير

ايدر تفسيىعالمه طباطبا آير فراز اول مـين م بـهيگرچـه عـدالت قابـل تقسـ«: سـدينوىه

آىو اجتماعیعدالت فرد و لفظ نيبوده مز مطلقيه سـىو شامل هر دو مورد اقيشـود، امـا

مؤمنـان را در جامعـه يـكايكسـبحانیخـداىعنـي اسـت؛ىه، ناظر بـه عـدالت اجتمـاعيآ

مىاسالم متوجهىه امر الهكن سخن آن استيایمعنا. نندكه به عدالت رفتاركدينماىامر

نكي مـيـان جامعه ج1374طباطبـايى،(»باشـدىز گاه عالمـه؛ بـه نظـر بـر اسـاس ديـد.)12:331،

و مانند آن،:رسد، امور ذكرشده در آيه مانند مى و دوری از ستم و احسان، نيكوكاری عدل

آن مصاديقى از حق الهى مى و از جا كه خطاب آيه عموم مردم اسـت، تكليفـى را نيـز باشند

سط.نمايد متوجه آنان مى و تكليف مورد نظر در محتوای آيه، ناظر به وح افقى بنابراين، حق

. فردی است جامعه يعنى ارتباطات ميان
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 اندازهای عدالت اجتماعى چشم

و غيراسالمى كانون مباحـث گونـاگون اگرچه عدالت اجتماعى در آرا انديشمندان اسالمى

و نوع تفكر كارهای متمايزی را بـرای تحقـق، راهات خودبوده، اما هر يك به فراخور مبانى

به سبب تقريب ذهـن، آوردن مثـال معروفـى بـرای تبيـين ايـن.عدالت اجتماعى قائل هستند

و«. مالحظه است های مختلف نسبت به عدالت اجتماعى، قابل منظرگاه داسـتان سـه كـودك

مى. يك نى كه بر سر آن كشمكش دارنـد توانـد نـى را بنـوازد، يكـى از كودكـان كـه

و كودك ديگر، مدعى است كه چون فقير بوده  و هيچ اسباب مدعى تصاحب آن است

مى بازی و در آخر تواند يك اسباب ای ندارد، اين نى كودك سوم،،بازی برای او باشد

و او مالـك واقعـى آن اسـت مدعى است كه مدت . ها بـرای سـاختن نـى تـالش كـرده

گرايان يا اختيارگرايـان، هـر كـدام پردازان مكاتب مختلف سودگرايان، مساوات نظريه

گرای اقتصادی، معتقد متناسب با نظر كودك فقير، ديدگاه مساوات.اند حلى ارائه كرده راه

و كـودك ديگـر كـه به كاهش شكاف بين برخورداری هـای اقتصـادی مردمـان اسـت

و اصـالت سـود يـا،سازنده نـى اسـت از حمايـت ديـدگاه اختيـارگرا برخـوردار اسـت

و لذت باوری لذت بـ نيز حامى كودكى است كه مدعى نواختن يش از ديگـران بردن از نـى

.)41-39: 1391سن،(ستا

عنوان يـك شـاخص مهـم در تنظـيم امـور اجتمـاعى مـورد عنايـت همچنين، عدالت بـه

و سـيدجمال. انديشوران شيعى قـرون اخيـر بـوده اسـت الدين اسـدآبادی بـر مسـئله برابـری

و ميرزای نائينى بـر اصـول چهارگانـه برادری اجتماعى تاكيد مى كـه ای تاكيـد ورزيـد كرد

وی، قانون مساوات را از اشرف قوانين مأخوذ از سياسـت. يكى از آنها عدالت اجتماعى بود

.)69و37: 1382نائينى، غروی(دانست اسالمى مى

با اين وجود، شهيد مطهری معتقد است كه اصل عدالت اجتماعى با همه اهميت آن، در

و با ايـن همـه تاكيـدی كـ ه قـرآن كـريم بـر روی مسـئله فقه ما مورد غفلت واقع شده است

و ايـن و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده است عدالت اجتماعى دارد، معهذا يك قاعده

.)47: 1369مطهری،(مطلب، سبب ركود تفكر اجتماعى فقهای ما گرديده است 
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و غايت و فرد  مندی عالم اصالت اجتماع

فلسفه علوم اجتماعى در موضوع اصالت در پرداختن به مقوله عدالت اجتماعى، بحث بنيانى

و هم و عدم نسبيت عدالت از منظر اسالم چنين بحث كالمى غايت فرد يا اجتماع مندی عالم

و هـم افـراد بـر  و تكليف، هم اجتماع بر افـراد مورد توجه است؛ به نحوی كه در مساله حق

و لذا پيش اس اجتماع حق دارند و اجتماع و لذا چون اجتماع فرض مورد قبول اصالت فرد ت

و بيش از مجموع افراد است، پس صـالحيت مالكيـت يـا سـاير امـور مـرتبط بـا وجود دارد

. حقوق را نيز دارد

آن هم مى چنين در منطق الهياتى، حقوق از و غايـت جا ناشى شود كه عالم، خدايى دارد

وو هدفى را دنبال مى و دستگاه خلقت، افـراد را بـه هـم مـرتبط كـرده حـق را در مـتن كند

و اگر هم قرار باشد افـراد. خلقت قرار داده است توازن اجتماع به رعايت حقوق افراد است

و حق  در مواردی حقوق خودشان را فدای اجتماع كنند، قطعا بايد خلقت هدف داشته باشد

و بر مبنـای حقـوق. فرد در جای ديگر تضمين شود بنابراين پايه عدالت، حقوق واقعى است

همواق و و فطری استوار است و عـدالت، عى چنان كه فرد حق دارد، اجتمـاع هـم حـق دارد

و نسبى نمى و امكنه، عدالت، يكى بوده و لذا در تمام ازمنه باشـد رعايت همين حقوق است

شـناختى،؛ به عبارت ديگر، خاستگاه يكـى از مسـائل بنيـادی جامعه)337-316: 1374مطهری،(

و سازگاری فرد  و جامعه است كه از ابعاد مهم آن، آثار ساختارهای متفاوت توزيـع تركيب

و نحوه اداره جامعه مى و پاداش بر درك افراد، زندگى اين ادعا وجود دارد كـه. باشد منابع

و پاداش هر اندازه، جامعه های معنوی را نابرابر توزيـع كنـد، متناسـب بـا ايـن ای منابع مادی

آن نابرابری، ارزش و مورد احترام های اساسى جامعه نيز توسط اعضايش كمتر پذيرفته شده

مى قرار مى و در نتيجه، كمتر حاضـر هـای جامعـه فـداكاری كننـد شـوند در راه آرمان گيرد

.)124: 1388 يعقوبى،(

 مبانى عدالت اجتماعى

 ��)ی> ��د;+#

ميه خود را بر صراط مستقكاستىسكخالق نظام آفرينش ق)56: هود( داندىم ام خـوديو به

میبرا و عدل شهادت ُ«:هددىقسط ُهَشِهَداهللا ـ ِ الِإلـَهَأن َوالَْمالئ ُهـَو َوأُولُـوا الْعِلْـِم قائِمـاًكـِإال ُة
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ُهَو الَْعِزيُزبِالْقِْسِط الِإلَه و زمين را به عـدل برپـا مـى؛)18: عمرانآل(« يُمكالَْحِإال ؛ داردو آسمان

ِ«:فرمايد مى9مى اسالمكه پيامبر گرا چنان جمهور ابى ابن(»رضاألََو ماواتِ الَستِ قاَم دلِ الَعب

اصـول عـدالت عمـل بـهبنابراين، او خود نخستين فردی است كـه؛)4:103ج،1362، احسائى

و بر آن تأكيد مى .)الرحمن7ذيل آيه، 1418 فيض كاشانى،( ورزد كرده

متناسب با استعداد مخلوقـات، خداوند متعالهكآن استىعدالت اله از نمودهای يكى

با تاكيـد بـر7كه در بيان حضرت امير چنان. نعمات گوناگون خويش را اعطاء كرده است

بدانيد كه تقديرات الهـى چـون قطـرات بـاران از آسـمان بـه«: اين تناسب، چنين آمده است

مى سوی انسان مى ها فرود و برای هر كسى كم يا زياد به او ،)69: 1380سيدرضى،(»..سدر آيد

و وسـعش،از بـه احـدی فراتـر در مقابل اين اعطاء نعمات، .ف ننمـوده اسـتيـلكت توانـايى

مى چنان هم ُ«: فرمايـد كه در آيه شـريفه صـريحا تاكيـد ُكالي ُف اهللا لَهـا مـا لـ ُوْسـَعها ِإال نَفْسـاً

اك َما َعلَيْها َو و روابـط خـانوادگىهمچنو)286: بقـره(»تََسبَْتكَسبَْت  ين در زندگى زناشـويى

»ُ ت ُوْســَعَهاكالَ ِإال نَفْــٌس : فرمايــدىمیو اقتصــادىاجتمــاع ارتباطــاتدرو)232: بقــره(»لــُف

»ْ ُكَوَأْوفُواْ ال ن الَ بِالْقِْسِط َوالْمِيَزاَن ُوْسَعَهاكيَْل ِإال نَفًْسا در نهايت با بيانى عـامو)152: انعام(» لُف

ُ«: فرمايد مى ن الَ الَِحاِت َوَعمِلُواْ الص ُوْسَعَهاكَوالِذيَن آَمنُواْ ِإال نَفًْسا .)42: اعراف(» لُف

� +<= ا�	�ا

چنان كه عدل الهى در همه شئون الهـى مسـتولى اسـت، تجلـى عـدل الهـى در نظـام هم

و اعوجـاجىو ناهمـاهنگخلقت نيز قابل رديابى اسـت  ِذي«:در آن راه نـداردو ناثنويـت الـ

َخلَقَُهكَأْحَسَن  َشْيٍء ن)7: سجده(»ل َخلَقَـ«زيـو ِذي اكالـ امـام.)7: انفطـار(»كفََعـَدلَكفََسـو

برای پديدآمدن موجودات، وقت مناسـبى را قـرار ....خداوند متعال«: فرمايند نيز مى7على

و موجودات گوناگون را هم آن.... اهنگ كرد داد ها را بيافرينـد، از تمـام جزئيـات پيش از آنكه

مىو جوانب آن و پايـان آنهـا را و بيـرون دانسـتو از اسـرار درون ها آگـاهى داشـتو حـدود

اگـر در عــالم خلقـت، هرگونــه،نيبنـابرا.)35-34: 1380سيدرضـى،(1»...ها آشـنا بــود پديـده
 

َزَو*ُمختَلِفاتِهابَيَنَمالََو*ِوالَقاتِها االَشياَءاَحالَ«.1 ابتِـدائِهاقَبـَلبِهاًما عال*اَشباَحهااَلَزَمهاَو*غَرائَِزهاغَر*
َوُمحيًطا .»اَحنائِهاَوبِقَرائِنِها عاِرًفا*انتِهائِهابُِحدوِدها
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رع نابسامانى رويت شود، به سبب َ«:ت نظم عادالنه اوستياعدم َأَصاب ا فَمِـَنكم َحَسـنٍَة مِْن

َأَصابَ َوَما ِ نفِْسكاّهللاٰ فَمِن َسيئٍَة ن)79: نساء(»كمِن َ«زيو َأَصاب فَبَِمـاكَوَما ِصـيبٍَة م ـن م َسـبَْتكم

َعنكَأيِْدي َويَعْفُو مص؛)30: شوری(»ثِيٍركْم مكىبتيهر مىنتيجه اعمال رسد،ىه .باشد خود ما

 "?� ��د;+# در ���ت

كـه در قـرآن كـريم چنان. مبتنى بر سازوكاری عادالنه نهادينه شده اسـت،حيات معقول

َوَوَضَع الْمِيَزاَن«: آمده است َرفََعَها َماء فِي الْمِيَزاِن*َوالس تَْطغَْوا بِالْقِْسـِط*َأال َوَأقِيُمـوا الْـَوْزَن

ا تُخِْسُروا ت عدلیبرقرار غايت؛)9-7: الرحمن(»لْمِيَزاَنَوَال و تصـريوكدر عالم خداونـدحين

و اجتناب از طاغوت،به آن و طغيان فردی است رعايت عدالت نيـز7امام على.های زمان

ِ«: كند با ستايش از خداوند، او را چنين معرفى مى ل َجَعَل قَْدراًكَو َشْيٍء َِول قَْدٍركل َول َأَجًال
ِ .)183البالغه، خطبه نهج(»تَاباًكَأَجٍللكل

عالمـه در سـوره حديـد، دال ديگـری بـر ايـن تاكيـدات اسـت كـه ام مردم بـه قسـطيق

ذيىطباطبا مىليدر مكمم:فرمايد آن بهين است واژه ، 1374طباطبـايى،(عدل باشدیمعنا زان

امينىثيو در حد)172و19:97ج إن الَْعـْدَل«:هكـنقـل شـده اسـت7رمؤمنانيز از حضرت

فِى الَْخلِْق ونََصبَُهُسبْحانَُه ميزاُن اّهللاٰ  َوَضَعُه تُعاِرْضـُه الذى تُخالِفُْه فى ميزانِـِه وال فَال ، ِالقاَمِةالَْحق

ُسلْطانِِه .)1378:99آمدی،(» فى

وازتـابعى تـاگرايانه نبـوده مفهـومى برسـاخت يـك، عـدالت چه گذشت بنابر آن اراده

بل افرادخواست  حقكباشد، بهویاألمر نفسىقتيه و حيات جامعه ريشه در عالم ثبوت دارد

ــه آن وابســته اســت؛ هم و اجتمــاعى ب ــردی ــان حيــث ف ــام چن ــىكــه ام ــد مى4خمين : فرماي

دركهيالهیها ازفطرت« آنكه و خضـوع در مقابـل مون ذات بشر مخّمر است، حّب عـدل

و عـدم انقيـاد در پـيش آن اسـت و بغـض ظلـم ح113: 1388امـام خمينـى،(» است عالمـه.)5،

معنصری مهم در تركيب عدل را4يىطباطبا مىشـمىاجتماع و و إن«: فرمايـد ارد للعدالـة

بىه ـ العالين النمطياالعتدال و التفريو الجانبىو الدانىن قين اإلفراط ـ حقيط و وزنـاًيقيمة ة

و الوسط العدل هو الجزء الذياإلنسان المجتمعاِتىف ماًيعظ إلكريیة و التألكيالترِهين فيب

ج1374طباطبايى،(»ىاالجتماع ،6:205(.

حق تاكيد و فقدان تمايزیقت عدل در مقام ثبوت به معنايبر و ازمنـه اشتراك در اعصار
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و اجتماعى مى و تطبيق عدالت بر مصاديق عينى و تواند نيست از اختالفات عديـده فرهنگـى

.اجتماعى نشأت بگيرد

� ارزی��� �! "-(�� ��ا

و قضاوت او نيز بر اساس عدل خواهد سوای از حاكميت عدل در خلقت الهى، سنجش

بَِشـْيٍء«بود؛  يَقُْضـوَن َال ُدونِـِه مِـن يَـْدُعوَن َوالِذيَن بِالَْحق يَقِْضي ُ در قـاموس.)20:غـافر(»َواّهللاٰ

و  و نه كسى از مكافات سـتمش در امـان اسـت خلقت عادالنه، نه كسى خوف از ستم داشته

و سعادت افراد به يد خود آن َضـل« ها است؛ شقاوت َوَمـن لِنَفِْسـِه يَْهتَـدي فَِإنَمـا ِن اْهتَـَدى م

أُْخَرى ِوْزَر َواِزَرٌة تَِزُر َوالَ َعلَيَْها يَِضل مى در ايـن7امام على.)15: اسراء(»فَِإنَما : فرمايـد بـاره

مى« از مردم به وسيله دنيا آزمايش شوند؛ پس هر چيزی از دنيا را برای دنيا به دست آورنـد،

مى كف و آنچـه را در دنيـا بـرای آخـرت تهيـه شان بيرون و بر آن محاسبه خواهند شد رود

و با آن خواهند ماند .)113: 1380سيدرضى،(1»كردند، به آن خواهند رسيد


�ا �� "9)ری� ��ل 

و قضـاوت، در جـزا بى ترديد، بر اساس ديگر وجوه عدل در فرآيند خلقـت تـا سـنجش

و نيز، محوريت عدل حاكم است؛ در  زك،فركيپاداش و بلكـه بـرای هـر داردىمناد روايم

ِ«چيزی به اندازه عملكرد، جزا داده خواهد شد؛  اكَول م م َدَرَجاٌت َأْعَمـالَُهْمل َولِيَُوفيَُهْم َعمِلُوا

يُْظلَُموَن َال تَُوفى«. كند به احدی ظلم نمىو)19: احقاف(»َوُهْم اكثُم م نَفٍْس الَكل َوُهْم َسبَْت

آل281: بقره(»يُْظلَُموَن و عدم تساوی افـراد از حيـثو تاكيد بر غايت)161: عمران، مندی عالم

د و رفتار مىعمل و لذا در آيه شريفه تاكيد ـيئَاِت«: فرمايد ارد ِذيَن اْجتََرُحـوا الس َحِسَب الـ ًأْم

لَُهْم ْجعَ ن َوَعمِلُواكأّن ِذيَن آَمنُوا الَِحاِت ال يَْحكُُمـونالص َمـا َسـاء َوَمَمـاتُُهْم ْحيَـاُهم م »َسـَواء

قـرارىسـانكه آنـان را ماننـدكاند اند، پنداشتهه به خطا آلوده شدهكىسانكايآ«؛)21: جاثيه(

اكميدهىم ويه سـانيكشـانو مرگىه زنـدگكـانـد؟ ردهكـسـتهيشایارهـاكمان آورده
 

َعلَيِهَوِمنُهاُخِرجوا لهاِمنهااََخذوُهفَما*ِفتنًَةبِها النّاُساُبتُلى«.1 َوَعلَيـِهقَِدموالِغَيِرهاِمنهااََخذوُهماَو*حوِسبوا
).63: خطبه(» فيِهاَقاموا
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: فرمايـد نيز بر اساس محوريت عدل در جزا، مى7امام على.»نندكىمیباشد؟ چه بد داور

د« و بـا اوست خدايى كه با همه وسعتى كه رحمتش ارد، كيفرش بـر دشـمنان سـخت اسـت

گيری كه دارد، رحمتش همه دوستان را فرا گرفتـه اسـت؛ هـر كـس بـا او بـه مبـارزه سخت

مى برخيزد، بر او غلبه مى و هر كس دشمنى ورزد، هالكش و هـر كـس بـه او .... سـازد كند

.)153:ى، ترجمه دشت90البالغه، خطبه نهج(1»....كند توكل نمايد، او را كفايت مى

 فردی ميان عدالت اجتماعىهای زمينه
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و گروه ايـن ويژگـى. پذير باشـند هـا، بايسـت مسـئوليت در نظام اجتماعى اسالم، همه افـراد

ای مهم كه در نزد حاكمان، اهميتى دوچندان دارد، در نزد آحاد مردم نيز مولفه سوای از اين

، انجــام درســت7در كــالم اميرمومنــان. اجتمــاعى اســتو اساســى بــرای تحقــق عــدالت 

مى«: مسئوليت، مساوی با اسالم معرفى شده است شناسـانم كـه پـيش از مـن اسـالم را چنـان

و تســليم، همــان. گونــه معرفــى نكــرده باشــد كســى آن اســالم همــان تســليم در برابــر خــدا

اق يقين و باور راستين، همان و يقين، اعتقاد راستين است و اقـرار درسـت، داشتن رار درسـت

و انجام مسئوليت انجام مسئوليت  سيدرضـى،(» كردن بـه احكـام ديـن اسـت ها، همـان عمـل ها

مسئوليت اجتماعى فردی، اساس مسئوليت اجتماعى گروهى است؛.)653: 125، حكمـت 1380

و فرهنگ و ثغـور،هر جامعـه زيرا يك اجتماع از افراد تشكيل شده است ليت مسـئو حـدود

مىاجت در مسئوليت افراد از نظر اجتماعى با اين مولفه،. كند ماعى را مشخص و پذيرتر شـده

مسئوليت اجتماعى بيشـتری پيـدا احساس،نيازهای افرادپاسخ به واكنش به اجتماعات برای 

مى در اين7امام على.خواهند كرد و«: فرمايد باره در روابط با مردم انصـاف داشـته باشـيد

)563: همان(» شان شكيبا باشيد زهایدر برابر نيا

و پذيری اجتمـاعى بـه ارزش مسئوليت پيوندبا مىاعتقـادات شخصـىهـا تـوانيم از نظـر،
 

ِذيُهَو«.1 نِقَمتُهال ت َعتَو*َرحَمتِِهَسَعِةفياَعدائِِهَعلْيّ اشتَد ألَولِيائِِه اتس ِةَرحَمتُه ِشد هَمن قاِهُر*نِقَمتِِه في عاز*
ُرَو هَمنُمَدمَو*شاقَلَمن.عاداُهَمن غالُِبَو*ناواُهَمنُمِذل90خطبه(»كَفاُهَعلَيِهتََوك.(
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و به جای منفعل نه فعاالرويكردی بودن نسبت به مشكالت اجتماعى، اجتماعى مسئول باشيم

از مسئوليت اجتماعى يعنى. اتخاذ كنيم و غيرمسـئوالنه كـه پرهيز رفتارهـای مضـر، مخـرب

و نيـز محـيط آن جامعـه ممكن است به جامعه يا افرادی كه در آن زنـدگى مى ضـرر،كننـد

آندنبزن و.ندرا از بين ببرو اين مولفه، ذيل مفهوم تكافل اجتماعى شهيد صدر قابل رديابى

هـای متنـوع،و آسـيبباشد؛ به صورتى كـه در همـه نيازهـای اجتمـاعى توسعه مصداقى مى

و تقسـيم  و همچنين تقليل فشـار از دوش فـرد و دفع آن و مشاركت اجتماعى در رفع تعاون

و جمع قابل مى آن بين گروه . باشد طرح

َعـْنمكـلكَوم راٍعكـلك«بـا تعبيـر9اين مولفه در بيان پيامبر گرامـى اسـالم مسـؤول

و هر شـهروندی. مسئوليد، نيز آمده است؛ همه شما چوپانيد، يعنى همه شما»َرعيتِه هر كسى

به از حيث مسئوليت گاهى است تنهايى برای امت اسالمى، تكيه پذيری نسبت به حقوق همه،

و اقتصادی اين احسـاس مسـئوليت  و اجتماعى و اخالقى و بايد در همه امور اعم از اعتقادی

.جاری باشد

٢.!ّ� ی� ا+%�+� 
كـه اجتمـاعى اسـت؛ چنانهای تحقـق عـدالت از زمينـهی آزادی انسان، شاخص ديگـر

تَكُن«: فرمايد حضرت مى ال غَيـِرَكو َُعبـَد َجَعلَـَك اّهللاٰ اًو قـد ؛ بنـده)31/نامـه همـان،(»ُحـر

.ده استيه خدا، تو را آزاده آفركگرى مباش،يد

و داراى شخصـ و عـزتيخداوند، انسان را بـه صـورت موجـودى آزاد دهيـنفس آفرت

ن است و و شعور دريو به او عقل دركروى و قدرت اراده بخشيو شـهيده است تـا انديافت

نكخود را به  فكروى بدنى خود استفادهيار اندازد، از و با قدرت تنكند و وكـدادن بـهر ار

و سـربلندى، زنـدگى شـرافتكتالش، در  را مندانه مال آزادى نشيدر آفـر. نـدكدنبـال ای

ه ازيخدا، و با ارزشيدچ انسانى بىكايتر گرى برتر و ن متـر هـيبنـابرا. سـتيمقـدارتر چين،

دكانسانى حق ندارد رايه هـ گران و چ انسـانى هـم حـق نـدارد خـود را بـهيبنده خود سـازد

د زيصورت بنده شايگران درآورد؛ و جـزيرا بندگى، تنها در برابر خداوند متعال سـته اسـت

ه شاكچيخدا، نيس و زبونىه انسكستيسته آن وكانى، در برابرش، خود را دچار ذلت نـد

ب و .مقدارى ظاهر شودىمانند بنده ناتوان
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و ارزش انسانى خود را بشناسـد، بـه آزادى گرانكسىكالبته متـىيقه عزت داشته باشد

هميچن.ه خداوند به او ارزانى داشته، احترام خواهد گذشتك نين فردى، فيشه به وكـروى ر

وكقدرت متار دركتالش خود بشيمندانه نصـ زندگى شـرافتيكى خواهد بود، به آنچه

نتكشود، قناعت خواهدىم و در زيرد و آزاد خواهـد امـا افـراد.سـتيجه، همـواره سـربلند

ويذل دنفاقد اعتماد به نفس،ل ويـمنـدانا، در برابـر ثروتيـبـه خـاطر مـال ا صـاحبان مقـام

مىيافتند، سر تعظ قدرت، به زانو مى و بـه صـورت بنـدهم فرود ذل آورنـد و بـىيـای ارزشل

شا ظاهر مى و مقام آن افراد بهرهيشوند، تا بـاید از ثروت و ليببرند اقـت خـود،يش از حـد

ب و مقامى .دست آورنده مال

ا7امام نني، مىكگونه افراد را مىك وهش و به همه مسلمانان هشدار ه مبـاداكـدهـد ند

و ارزش انسانى پاكخود را، آزادى و بـهيـنكمـاليه خداوند به شما ارزانـى داشـته اسـت، د

و مقام، در برابر انسانى همچون خودتان، بندگى هـا را خداوند، همه انسانيز؛دينكطمع مال

و  و زبونى.ده استيسان آفريكرا آزاد در اين تحليل، اشاره مستقيم حضرت به افراد منفعل

و البته اين واكنش، در جواب كنشى بوده است كـه ديگـری است كه بنده ديگران مى شوند

و مالى را ناديده گرفتـه اسـت؛ در حالى و به نوعى حق اين مستضعفين فكری  كـه انجام داده

و حريت انسانى منجر بـ دست به عدم ظلم و اصـل انسـانى را يازيدن ه حقـوق ديگـران شـده

و خود نيز زمينه سازد متبلور مى های ايـن حقـارت را ايجـادو همچنين فردی كه تحقير شده

و برای رفـع ايـن كرده است، چه و يا همنوع پيرامون خود را رعايت نكند بسا حق زيردست

. های خود را تخليه نمايد تحقير، عقده

م�)
# �# "(�/C ��"# "!د.٣

و حـق حيـاتدر گفتمانى كه هـايى محـوری هسـتند؛ حتـى حقـوق دال،غايـت حيـات

و حشـرات مـد، زيست محيط،گياهان مىحيوانات كوچك و از تعـدی بـه نظر قـرار گيـرد

و جهانى، زمينه عموم موجودات نهى مى و لذا عدالت در سطح عمومى ای برای تحقـق شود

مى در اين7حضرت امير. عدالت اجتماعى خواهد بود ،بـراى هـر جانـدارى«: فرمايـد باره

و هر دانه .)40:ق1392الدين، شمس(»اى دارد اى خورنده قوتى هست

ا م،صورتنيدر و قوتش ان جانياگر ميدار و خورندهيا ا ان دانه جاد شد، بـهياش مانعى
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و ارزش حيات، مورد افتراء قرار و معنى وجود گرفتـه موازين عدالت جهانى ستم شده

مى چنان.است خدا قسم اگر هفت اقليم را به من بدهنـد كـههب«:فرمايد كه آن حضرت

» نخــواهم كــرد،يم نافرمــانى كــنمه پوســت جــوى از آن بربــاكــاى مورچــه را دربــاره خــدا

.)224البالغه، خطبه نهج(

طبين عدالت جهانىفر تجاوز به موازكي ى اسـت كـه در عـت عـدالت عمـومي، وابسته بـه

مالفعه با تجاوزكارمرا و سنگدلى را اعمال نمـىمي، بلكت و مجـازات بـهكـنـد ه بـا عـدالت

ميمرافعه پا ح7علىامام توجه ارزنده. دهدىان هم،ات واحديبه مفهوم جا سرچشـمهيناز

مكعدالت جهانى،نيبنابرا. يردگ مى ايه و آنهـا را بـاكـجـاد تـوازنيان موجودات زنده رده

و اعمال مشـترهاىيتداشتن موقع و واجبـاتكگوناگون مراعات نموده و حقـوق متقابـل

ميك هيان آنها برقرار ساختهسانى حكيچي، براى وامت،اتيـاز مظـاهر  بـه يـازى قائـل نشـده

ب اجازه نمىرومندين نهدهد ضع،ه داردكروئىيخاطر بـه خـاطر،ريـثكايـنـدكف تجـاوزيبه

قلد،كه دارثرتىك قلجاسـت كـه عـدالت جهـانىنيا.يدل ستم نمايدر حق رايـ، ظلـم بـر ل

ا. بخشد ير نمىثكخاطر مصلحتهب و بـر اسـاس پيـام7امـام علـىدر منطق،ن اصليروى

ا به تمام موجودات زنده ظلم نموده اسـتيگو،ندكاى ستم كسى كه به موجود زنده وحى؛

بكسىكو بكحقناهه رايگو،شدكسى را .)32: مائده سوره(» شته استكا همه مردم

یاه فقـط عـدهكـباشدیاد به گونهيارگزاران نباكرفتار بر همين مبنا نيز تأكيد شده كه

آن پيرامونخاص و حفظ منافع و تنها در جذب ها بكوشـد؛ بلكـه بايـد تـالش او جمع شده

و در جهت منـكن و رفتارش تمام مردم را جذب نموده حرىافع عمـومد تا عمل تكـمـردم

پـىخشنودی جمعى خاص، نارضايت؛ زيراندك ،ىرضـايت عمـومدارد؛ اّمـاىعمومى را در

میناخشنود عل. پوشاندىخواص را ا7ىامام و منش را به خوبيتفاوت ن يـيتبىن دو رفتار

:فرموده است

و عـدل در آن گسـتردهكترين كارها نزد تو آن باشد كه بـه حـق نزديـ بايد محبوب« تـر تـر

مـیاستو خشنود  عامـه مـردم، خشـنودییزيـرا ناخشـنود شـود؛ىرعيت در آن بيشـتر تـأمين

م نزديكان را بى مىىاثر و خشم نزديكان، با رضايت مردم، پوشيده .)53البالغه، نامه نهج(» شود كند

ا نيتوجه به و بـرخالفيت مردم نبايه جلب رضاكته ضرورت داردكن د در جهت گناه

ز چنيدستور خدا باشد؛ ن،یجلب نظرنيرا اويمورد نظر شـارع سـت وگنـاه مـردم بـه عهـده
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خـالقىمخلـوق را بـا دشـمنیه خشـنودكـىسـكچقـدر بـزرگ اسـت گنـاه؛ خواهد بـود

حقيرضابنابراين.ديجوىم بايهم،ت زيد بر رضايشه سـبكرايت مردم مقدم شمرده شود؛

و خشنوديت، ستايت حق، در نهايرضا پیش ىسـكرو، از اين. خواهد داشتىمردم را در

راك خداوند سـرزنش مردم باشد،یت خدا با ناخشنوديرضایوجوه در جستك ننـدگان او

ميران تبدگيشبه ستا آنين، توجه به رضايبنابرا.ندكىل و منافع ها اصل اسـت؛ امـات مردم

باكجا آن .خداوند را در نظر گرفتید رضايه برخالف دستور حق باشد،

دنيمنــابع معتبــر اســالمى دربــاره نتــاد ايــن مطلــب نيــز در ديگــر مويــ و اخــروى يــج وى

بسودمند ازكـيهكـرده اسـتكتى را گوشزديالعاده با اهم ها، مطالب فوق انسان رایبودن ى

بسيها روا آن پكار معروفى استيت عِيـاُلكالَخلـُق«:نقل شده است9اسالمامبريه از لُهـم

، وإن أَحــبُه ــِه أنفَعُُهــماّهللاٰ ج 1430كلينــى،(»م إلَي منزلــه خانــدان مخلوقــات بــههمــه؛)2:164ق،

مـيسودمندتر،ن مردم در نزد خداونديتر ند، محبوبيخدا كيـنيـا.باشـدىن مردم به خلق

نهيه اگر سودرسانكقت قطعى استيحق و و عواطف خام دن به مردم، نه از روى احساسات

و شهرت اجتماعى، دن به خودخواهىياز روى رس هوكبل ها ت واقعـىيه با استناد به شناخت

ويد عنايه شعاعى از خورشكانسان نصكات الهى است، آن رشد ميمال را ديـنماىب آدمى

مكه از واردك و هر روزىىردن ضرر بر مردم اجتناب مكورزد ند،كىه عمر خود را سپرى

و محبت او بر انسان و سلطه با عظمت خداوندى بها ميو احاطه مطلقه او در. شودىشتر آشنا

وظيلحظات عمرش را بدون احساس مسئول،جهينت و انجام نيدهـد، چنـىفه از دسـت نمـيت

ق،آسانى» ات معقوليح« بـكيامت را ماننديمحاسبه روز امـل خـودكدنبـال علـتهمعلـول

.)1378جعفری،( آوردىم

 .!ای� �D!ت.,

و تالش برای ادای تكليف خـود های مهم توجه انسان از زمينه به مقوله عدالت اجتماعى

و باور به معاد در زندگى اجتمـاعى خـود اسـت نسبت به ديگران، آخرت بـر اسـاس.گرايى

و حيـات جاودانـه مى و رسيدن به خانه . دانـد باور به معاد، انسان دنيا را سرايى برای گذشتن

رامىبنابراين، توجه يا عدم توجه به اين مقوله، سبب شود تا هر فرد، نوعى نگـرش متفـاوتى

و متناسب به هر نگرش در دسته آن نسبت به دنيا داشته باشد گونـه ای از مردمان قرار گيـرد؛
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و الناس فيها رجالن«: فرمايد كه حضرت مى ، ال داُر مقَر ، رجٌل باَع فيهـا نفَسـُه: الدنيا دار ممر

 َ و رجٌل ابتاَع نفَسُه فأعت مى.)892: 1380سيدرضـى،(»قَهـافَأوبَقَها، دنيـا بـرای«: فرمايـد همچنـين

خانه مردم است كه در آن بايـد سـرمايهو آن تجارت1ديگری آفريده شده نه برای خودش

و به آخرت وارد شوند  و نيز با تشويق مردم به سوی اعمـال)965: همان(كار نيك گرد آرند

و بـا اعمـال نيكـو بـه اسـتقبال أجـل از خـد! ای بندگان خدا«: فرمايد پسنديده مى ا بپرهيزيـد

مى برويد؛ با چيزهای فانى مانـد را خريـداری كنيـد، از دنيـا شدنى دنيا، آنچـه كـه جاويـدان

مى كوچ كنيد كه برای كوچ آماده مرگ باشيد كه بر شما سايه افكنـده. كنند دادنتان، تالش

و بيدار. است و دانستند دنيا خانـه جاويـدان چون مردمى باشيد كه بر آنها بانگ زدند شدند

و آن را با آخرت مبادله كردند .)113: همان(2»نيست

و توصيه آموزه و پـاداش الهـى، باعـث های دينى هدايت ها كننده انسان به اجـر اخـروی

كـه چنان. گرايانـه باشـد شود تا او در مواجهه با همنـوع خـود، مجـری رفتارهـای آخرت مى

مند آن كس كه پاداش الهى را يقين داشـته باشـد، در بخشـش سـخاوت«: فرمايد مى7امام

و بدون مضايقه در راه حق انفاق مى .)893: همان(» نمايد است

 فردی ميان تحقق عدالت اجتماعى برخى مصاديق

 ا	�ام �# ��ا� /!د�.١

و عرصه سو هر فرد انسانى، چنانچه در مواجهه با مردم و های اجتماعى، ای از كيفيـت رفتـار

و نقش اجتم برخورد ديگران، خود را متعهد به رفتارهای عدالت عى خـود را بـهاگونه نمايد

در كــالم. درســتى انجــام دهــد، اولــين گــام در تحقــق عــدالت اجتمــاعى را برداشــته اســت

در7امام متى از خطبهقس.، از اين افراد با وصف خيرانديشان ياد شده است7اميرمومنان

خيصتو :است چنينشانيرانديف

عـكاى است ين بندگان نزد خدا، بندهتر محبوب!اى بندگان خدا دالت را مـالزم خـوده

ايپس نخست. قرار داده است نفسـانى را از خـود دورالتيه تمـاكن استين مرحله عدالتش
 

تُخلَق لنفِسها«.1 و لم ُخلقت لغيِرها .»الدنيا
َفَاتقُوا«.2 ِعِباَد اّهللاٰ لَكُمماَوابتاعوا*آجالَكُم باَعمالِكُمَوباِدروا*اّهللاٰ لـواَو*َعـنكُميَزوُل بمايَبقْيّ فَقَـدتََرحبِكـمُجـد*

لِلَموِت اَن*فَانتبَهوابِِهم صيَحَموقًاَوكونوا*اََظلكُمفَقَدَواستَعِّدوا نياَوَعلِموا 64خطبه(»فَاستَبَدلوابِداٍرَمهُللَيَست الد(.
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مىحق را توص. ساخته است مىنك يف و بر طبق آن رفتار نكـبـراى. يـدنماد انىيـپاك،يـار

مى باقى نمى چك گذارد مگر آنكه آهنگ آن و گمان خوبى در بـرد مگـر آنكـه يزى نمىند

آناى مردم«: كند آن را قصد مى چيز؛ديمگوئ،ديدان چه نمى، كـه زى اسـتيرا غالبا حق در

ويشناس آن را نمى راكد دلكسى و ، 1373جـرداق،(»ديـمعـذور دار،ديلى بر او نداريه حجت

.)1: 120ءجز

و انفعــاالت نفســانى، شــرط الزم تحقــق عــدالت و تســلط بــر تمــايالت عــدالت فــردی

و اجرای حـق بـدون ايـن ملكـه، اجتماعى بين افراد مى باشد، عطف به اين نكته كه شناخت

و يا های فـردی، همـان عـدالت تجمـع عـدالت. تفاوتى خواهد شـدبى دچار افراط يا تفريط

.مع در پى تحقق آن هستنداجتماعى است كه همه جوا

٢.����	
 ه�!اه� ی� ��م ه�!اه� �� ر/	�ر ا

و مقابلـه بـا بـدكاران در عرصـه عواملاز مهم تحقـق عـدالت اجتمـاعى، نهـى از منكـر

مى. اجتماع است آيـد، در مواجهـه بـا فرد انسانى، از آنجا كـه عضـوی از اجتمـاع بـه شـمار

و ضد ارزش ن رفتارهای نادرست بىمىهـای اجتمـاعى بـه عبـارت. تفـاوت باشـد توانـد

و ديگر، در نظام اجتماعى اسالم، فرد بى و خنثى وجود ندارد؛ بنابراين يا همـراه تفاوت

و عدم همراه با آن رفتار است؛ در ايـن وجـه، تفـاوتى  و يا مخالف موافق رفتاری است

«7امـام علـىاز منظـر كـه چنـان. نيستاوو مباشرت انسان يا عدم عامليت ميان عامليت

قَْوٍم بِفِعِْل اِضي اِخِلك الر َعلَى الد َو َمَعُهْم ِإثْـُمكفِيِه َو بِـِه ِإثْـُم الَْعَمـِل ِإثَْماِن بَاطٍِل فِي َداِخٍل ل

بِِه َضى بهكسك؛ هر)3:7جـز، 1393،البالغه نهجبنياد(» الر ار گروهى از مردم خرسند باشد،كه

آنكمانند آن است  دركـرده اسـت، هـركـار، بـا آنهـا همراهـىكـه در ار نادرسـتكـس

هم: ند، براى او دو گنـاه خواهـد بـودكهمراهى  آنكـگنـاه و گنـاهكـارى در ار نادرسـت،

آنتيرضا .دادن به انجام

د كهيناسالم، مـى است ن زنـدگىيبـراى چنـ. نـدكىهمه را به زندگى اجتماعى دعوت

و مسـئوليگر وظـايديكـبـهتنسـبه در آن همـهكاى، اجتماعى برادرانه ى دارنـد،يهاتيف

نكنيقوان در.ه استيز قرار داداملى و حتـى و فردگرايـى مطـرود بـوده در اين قوانين، انزوا

و ظلـم بـه ديگـران سـپری شـود امـا در گنـاهى كـه صورتى كه زندگى مـا بـدون معصـيت
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مىديگران، در و سهيم خواهيم بود دهند، مرئى ما انجام .شريك

بب ديه و نادرستكد در برابريمسلمان نبايكگر،يان نيدو نـاحق ارهاى باطل ز،يـگـران

ا.سكوت كند سيچون دلكن آنكل آن استيوت، مخـالفتى،ارهـاى باطـلكه او، با انجام

و  بهكسىكندارد طبه مخالف امرى نباشد، ويعى، به انجام آن امر، رضايطور ت داده اسـت

دكبودن به انجام راضى نيار آنكز مانند آن استيگران وكار، شـركـه خـود او هـم در ت

و در سـطح انديشـه. دخالت داشته است منطق اسالم در مورد گناه از سطح عمل فراتر رفتـه

اگرچـه در آن مشـاركت- كار نادرست رضايت داشتبهكسى يابد، لذا اگر نيز جريان مى

و عدا- ننمايد .ستا لت را رعايت ننمودهدر واقع از مسير حق خارج شده

٣.#*"�
و   ا+	�Hع "	E��F /!د

ه ايكچياما در زندگى عمومى، آن7حضرت اميـرهكاىن قاعدهياز شئون انسان از

نكم هستى انتزاعيرا از ماده جهان عظ ا،نيبنابرا.ستيرده، مستثنى نيـحق شـما بـر اجتمـاع

مىكهائىه بهرهكاست و مقـدار ارز،ديرسانه به اجتماع و بـه همـانيـاز نظر نـوع ابى شـود

كيـد مالـا از پـاداش خـود كمتـر از آنچـه داده اما اگر.دينكبردارى از اجتماع بهره،اندازه

نصيشو عايد، ديب شما ديد و نصيگرى شده نت. بـرد يب شما بهره مـىگرى از حـق،جـهيدر

و به شما ستم شده استيشما غصب گرد .ده

بن اگر از پـاديهمچن ايـريبگ،ديـا يشـتر از آنچـه دادهاش خـود، بيصـورت نصـنيـد در

عايد ديگرى و م،ديا يگرى در اثر آنچه شما خوردهد شما شده اوىگرسنه و شـما حـق ماند

و به او ستم نمودهكرا غصب  ميا رده و مظلوم در و وجود ظالم ، موجـب فسـاد يان اجتمـاعد

و بروز نقـص در مـواز و عـدالت اجتمـاعى در صـورتىياجتماع ن عـدالت اجتمـاعى اسـت

ه باطـلكـهى اسـتيبـد.بخش عـدالت جهـانى داخـل باشـده در مرز روحكد يابىم تحقق

بل گاه نمىچيه و هـمكتواند قانون باشد، و در قانون هسـتى ن بـهيچنـه قانون همان حق است

چيه«:7علىامامدهيعق .)9:همان(»ندك زى حق را باطل نمىيچ

 �*�"Iت D)ی?�و+��.,

و استمرار هر جامعه مى بقاء، انسجام باشد كـه تركيبـى ای منوط به استحكام نهاد خانواده
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و فرزندان خويشـاوندان اسـت های مكـرری در قالـب گفتمـان اسـالمى، توصـيه. از والدين

كـ صله و استمرار جامعه ارائه و در نتيجه، بقا و مانند آن برای حفظ اين نهاد . رده اسـترحم

در ها، گام توان گفت، التزام عملى به انجـام ايـن توصـيه مى نهـادن در راه عـدالت اجتمـاعى

.ميان بخشى از جامعه است

از،اى مردم، انسان هر چند ثروتمند باشد«:فرمودنداش قسمتى از خطبهدر7امام على

بىخو نين يشاوندان خود بـياز و به دفاع آنـان ويوسـه ست .يـاج دارد، احتشـان زبـانله دسـت

غايــشــاوندان شــخص بــراى حمايخو و شــوند ين افــراد محســوب مــىتــر بانــه او بــزرگيت

و در حـوادث نـاگوارىيتوانند برطرف نما پراكندگى وى را از همه بهتر مى اوكـند ه بـراى

مىپ عنـىي؛)69:23، خطبـه 1380سيدرضـى،(1»ترنـد بت به او از همه مـردم مهربـاننس،ديآ يش

و اجتماع استكىسك او؛ه خواهان همبستگى و اقامـه حـق بـر هرچند اداى حقوق اجتماع

ليسنگ و دشوار است چنيكن شاين كـهىسـكبرخالف سته خوشبختى خواهد بود،ين فردى

بـ.كنـد در خرابى نظم اجتمـاع كوشـش مـى ناه او هـر چنـد ليـنـاحق بـه خواسـته مـوقتش

لذگردد مى حيز؛ابدى نهفته استت موقت او بدبختى، اما در ومتكرا اگر جدائى بر مردم

آس،ندك ديهر فردى در معرض مىب و آسايگ يگرى قرار كنـد يت پشت مـىش به جمعيرد

.گرددو زندگى تباه مى

خوكسىك حقيشاوندان خود دست بكشده از ، دست از آنهـا گرفتـه شـدهيكقتي، در

و)111:1جـز، 1373رداق،ج(هاى زيادى گرفته شده است اما از او دست ؛ اين نوع توجـه

ای بر نقش تاثيرگذار ايـن نـوع از روابـط عميق به روابط خويشاوندی، تاكيد ويژه نگاه

 گيری جريان اجتماعى در ميان افراد جامعه دارد؛ خاصه آنكـه بـه سـبب علقـه در شكل

و تكليف متقابل بـرای همـه افـراد مصـداق خويشـاوند را خويشاوندی، يك نوع حق

بر اين اساس، عدم توجه به خويشاوندان، عالوه بر تضييع حقوق آنها، بسـترهای. است قائل

و انزوا دامن و بر فردگرايى و عاطفى ضايع كرده  جريان عدالت را نيز در ابعاد مادی

.زند مى

َها«.1 ه النّاُس،اَي ُجُل يَستَغنِيالاِن اَعَظـُمُهـمَواَلِسـنَتِِهمَوبِايَديِهمَعنُهِدفاعِِهمَو) عشيرته(عِتَرتِهَعن ماٍل ذا كاَناِنَو الر

ُهمَوَورائِِهمِنَحيَطًة النّاِس 23خطبه(»بِِهنََزلَتاِذا ناِزلٍَةعِنَدَعلَيِهاَعَطفُُهمَولَِشَعثِِهاَلم.(
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J.ق ا/!اد(F�L�� از �ه�!M ی�و(
 

و های عدالت اجتماعى ميـان يكى ديگر از مولفه فردی، عـدم توجـه بـه عيـوب ديگـران

آن پرهيز از عيب :فرمايـد مـى7علـى امامها به سبب رعايت حقوق اجتماعى است؛ جويى

َأْنكَأ« فِيبَُر الَْعيِْب َما آن؛ بزرگ)712: 353كمت،ح، 1380سيدرضى،(»مِثْلُُهكتَعِيَب ترين عيب

عـدم توجـه بـه در واقـع،؛ عيبى را كه خود نيز داراى، در ديگران، عيـب بشـمارىاست كه 

و پرداختن به عيوب ديگران شاخص ديگری از موانع تحقق عـدالت اجتمـاعى،عيوب خود

و ناپسـند بينيم مـىبـى را در مـردميع وقتى.رود به شمار مى در شـماريم،مىو آن را زشـت

عيشب ما نيز،ه خودكىحال كنيم، مـانع اجـرای عـدل نمـى به آن توجهاماب را داشتهيه همان

توجه به عيوب ديگران، منجر به عـدم توجـه بـه حقـوق،بنابراين.ايم در عرصه اجتماع شده

آنها آن و كرامـت انسـانى كـه از حقـوق از جمله كتمان سّر و حفظ آبـرو ها يا ستر عيوب

ومى افراد بر يكديگر است، ردر نتيجـه، شود ، مـانع از تحقـق ديگـرانعايـت حقـوق عـدم

.عدالت اجتماعى خواهد شد

N.از  ا+�وز� O!وتM!ه��

مى امام در فرازی از فرمايشات خود با ناپسندشمردن ثروت َو«: فرمايـد اندوزی ظالمانـه

دامنى،كـپاارگرى، همـواره بـاكـ؛)31 نامـه: همان(» الفُجوِرَمَع الغِنْيّمَِنَخيٌر العِفِةَمَع الِحرفَُة

.ارى به دست آمده باشدكه با گناهكبهتر از داشتن ثروتى است 

بهمندان يارى از ثروتبس و دارا، ليگونـه وسـاى فـراوان، ظـاهرا همهيـخاطر داشتن مـال

و آسا حقيش را در اختيراحت ن قت، آنها، نـهيار دارند اما در و راحـت و سـتنديتنها آسـوده

به نه و خوشبختى بل سر نمى تنها در خوشى و اضـطرابكبرد، و شب خـود را، بـا رنـج ه روز

م مى و نگرانى طى و عمرشان در دلهره زىگذرانند ازرايـشود؛ و ثروتبرخـى منـدان، مـال

و آلوده به گناه، به دست آوردهى خود را از راهيدارا ديدر جا7امام. اند هاى حرام گـريى

شد«: فرموده است شـده ماليپا نـار آن، حـِقكه باشد، حتما در هر جا ثروتى هنگفت انباشته

:ى ماننـديها عنى از راهي.)40:ق1392الدين، شمس(»گروهى از محرومان جامعه، دفن شده است

داشـتن اجنـاس ردن، نگاهكـ ردن، مخفـىكانبـار(اركـفروشـى، احت فروشى، گرانمكدزدى،

ن و سپس فروختن آن اجناسيمورد و به وجودآوردن قحطى قاز مردم ،)مـتيبه چنـد برابـر
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ضعي بيا خوردن مال افراد آنيتيزنان،وهيف، و امثال خ مان و ردن به افـراد ملـت بـهك انتيها

و دارا ــال ــم ــي ــام.انددهيى رس ــل، از منظــر ام ــد ســبحان در دارايى7در مقاب ــای، خداون ه

منـدان واجـب اسـت تـا های فقيران را قـرار داده اسـت كـه بـر ثـروت توانگران، روزی

ماند مگـر بـه سـبب آنكـه تـوانگری حـق او را ادا بنابراين، فقير، گرسنه نمى. كنند داختپر

و در روز رستاخيز، خداوند بزرگ آنـان را مواخـذه خواهـد كـرد سيدرضـى،(1»نكرده باشد

ح 1380 ،328 :709(.

٧.6
 ه�� �1!"%���ن در �!Q# ا
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نوعـانش را دوسـتو معاشـرت بـا هـمىاجتمـاعىزنـدگهكده شده استيانسان چنان آفر

دين. دارد وياز آشـنایريـگ نـارهكه گاهكاستیا ها به گونه گر انسانياز بشر به ارتباط با ان

بىبستگان به افسردگ سو. انجامدىمیماريو پيدیاز شـدن ونـد بـا مـردم بـه بـرآوردهيگر،

مـو رفـاه فـزونىو آسـودگىجسـمانیازهاين پ. جامـدانىتـر داسـت، معاشـرت بـايناگفتـه

معيغ وىانسانیارهايرمسلمانان از نظر با آمدوشد با مسـلمانان تفـاوت نـدارد؛ همـه انسـانند

عل.ت شوديشان به عنوان انسان رعاهيد حقوق اوليبا ،افـرادىافزون بر حقوق انسان7ىامام

آن يكىن ن به ميها را غىبرخ. دهدىز مورد توجه قرار ازم رمسـلمانانياز اصـول معاشـرت بـا

:عبارت است از7منظر امام

 ا�	!ام �# R" ،��TUVهLو "�4�Fت ا/!اد.١

ديشخص7امام و موقع،نيت، و رسوم ميآداب رفتاریماجرا.گذاردىت افراد را ارج

يكـى از آن بزرگـوار بـه.دهـدىمـىن سـخن گـواهيـاىدرستبرىحيحضرت با راهب مس

چني د«: رده استكن سفارشيارانش و و ...نكـشـان رفتـارنيـبا مردم طبق سنت و مرزهـا

شو) شخصيت(جوانب به من خبر رسيده است كه يكى از آنان بـر يـك.آنان را متعهد

و يــك زن ذمــى وارد مــى و گوشــواره زن مســلمان و النگــو و خلخــال را شــده هــاى او
 

فِي«.1 فََرَض ُسبَْحانَُه َ َسـاِإن اّهللاٰ تََعـالَى ُ َو اّهللاٰ ، غَنِي بِِه َمَع بَِما ِإال فَقِيٌر َجاَع فََما اْالَءغْنِيَاِء اَءقَْواَت الْفُقََراِء، ئِلُُهْم اَءْمَواِل
َذلَِك .»َعْن
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به در حالى؛اند فراوانى بازگشته گاه لشگريان با غنيمتآن.كنده است مى كدام هيچ كه

و خونى از آنان ريخته نشده است راستى اگر مرد مسلمانى پـس از ايـن. زخمى نرسيده

بلكد او را سرزنشينبا،رديبم حادثه در اثر اندوه سيدرضـى،(»ه به مرگ سـزاوار اسـتكرد

.)27:74، خطبه 1380

بكدر جمالت فوق مرگ مسلمانى را7نيرالمؤمنيام انسـانى در قلمـروكيهه از ستم

مياجتماع مطلع گشته است، امرى شا اىسته بايداند، هـيد تفسـيـن مطلب چگونه چير شـود؟

ايتفس ام،ين مطلب ندارير معقولى براى دركـاسـالم بـا وحـدت واالئـى:مييه بگـوكنيجز ه

ر شريا در لذاهمه افراد انسانى سراغ دارد، همه مردم و آالم مـيدكـيكيذ اىگر و نيـدانـد

رايب مكت سعدى » دگر عضوها را نماند قـرار/ چو عضوى به درد آورد روزگار«:ديگوىه

دينبا بيد از وكـىهنگـام؛ مضمون شعرى ذوقى تلقى نمـودكيعنوانه دگاه اسالم ه افـراد

تش گروه و به زندگى مشـتيكهائى از مردم، جامعه را باكـ پرداختنـد، چنـانكرل دادند ديـه

م ديروابط صحيان همه آنها از و بايح بوده باشد، همچنيدگاه حقوقى سالم د همه اعضاىين

ح ديح]به[ ات خود را وابستهيجامعه ج 1378جعفری،(ديگرى تلقى نمايات ،1:247(.

 ا�	!ام �# "*�"Iتو �F)د.٢

ِ مجاز از اموالش بهرهكهر دريغ معامله بـا. بردس حق دارد به صورت رمسـلمانان، جـز

و آالت لهو، جا مـ.ز استيموارد حرام مانند شراب وىعنـوان معـامالت عـام شـمرده شـود

و فـروش، قـرض، اجـاره،يـخر:ماننـدیامور و هبـه را در برمـد حضـرت.رديـگىمضـاربه

و دستيهوديازىنخلستان گروهیاريآب7ريام . مزدش را صـدقه داد ان را به عهده گرفت

خریه مردكده استشنقل7امام صادقاز یهـانياز زمـیاد قطعـهيـمسـلمان بـه سـبب

ام،ىخراج ما«:حضرت فرمود. برده شد7رينزد حضرت عل له و مايلنا انكـنا مسـلماًيعله

نیبرا،ما استیچه براآن؛»افراًكاو نياو و هر چه بر ما است بـر او  زخواهـد بـود،يز هست

.افركايمسلمان باشد

ا زمكن سخن آن استيمراد از بانيه ويد خراج زمـيدار افركـايـمسـلمانن را بپـردازد

ااو بودن غكسـهگـر، اجـازيدیاز سـو.ر نـداردين امـر تـأثيدر دريونت شـوركرمسـلمانان

ن ممنوعيت دادوستد با آنـانباىاسالم خرىرا وقتـيـز سـت؛يسـازگار و فـروش بـايـحـق د
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درىنم،مسلمانان را نداشته باشند ا. نندكىجامعه زندگ توانند ت، مجازدانسـتنيـن موقعيدر

ب و لغوياقامت آنان آننماىم هوده و تر يد ميناگزكها در عمل به .شوندىر

و "?�ر �.٨  ه�� ا
	���� �*�ون

نيكافرادیت اقتصاديموقع نميسان و نىست امـام. دانسـتىازمنـدان تهـيتوان جامعـه را از

نیريبه دستگ7ىعل و از ميار اهميبس فقر بردن از بينيازمندان ه گذشـت،كـ چنان. دادىت

كمك7امام. مردم روا دانههمهيكت را دربارن ردارك: فرمود7حضرتش به امام حسن

غ جايمسلمانان به ميرمسلمانان را و. شمردىز وصیدر نگاه ت مسلمانان به سود اهـل ذمـهي،

ا مى.ستروا آن«: فرمايد حضرت نسبت به معاشرت با مردم گونه معاشرت كنيد كـه با مردم

و اگر زنده مانديد، با اشتياق سـوی شـما آينـد ُمرديد، بر شما اشك ريزند سيدرضـى،(1»اگر

.)10:625، حكمت 1380

 پيامدهای عدالت اجتماعى

١.���F-2 ف��V زدودن 

س7ىامام عل و هم در و رفتار،يهم در گفتار و معرفـيت مـوازيهمواره رعا ره ىن عـدالت

در؛ چناندادندىم سالم را مدنظر قرارىنظام حقوق ح كه :شان فرمودند ومتكروز دوم

آگـاه. پسر ابوطالب ما را از حقمان محـروم سـاخت...ندياز شما فردا بگوىمبادا مردان«

و انصــار از اصــحاب رســول خــدایهــر مــرد!ديباشــ نــد بــه خــاطركتصــور9از مهــاجر

و مـزد ثـوابش بـهكدارد، بداندیبودنش برترىصحاب ه فضل درخشـان، فـردا نـزد خداسـت

و مال خداييشما بندگان خدا...عهده خداست مود ميطـور مسـاوات تقسـ ان شـما بـهيند، در

ه و وين ديگـریبـریاحـدیبرایگونه برترچيخواهد شد ن در نـزد خـدايمتقـیبـرا سـت

ويبهتر دن.ن ثواب اسـتيبرترن جزا و ثـواب متقـايـخداونـد »ن قـرار نـداده اسـتيرا اجـر

.)4:1، جزء 1387جهانيان،(

حيهمچن ويـافـت عطايدریمـردم بـراىومت، وقتـكن در روز سوم ازیمسـتمرا خـود
 

.)10/حكمت(اِلَيكُمَحنّوا غبتمعِشتُماِنَو*َعلَيكُمبَكَواَمَعهاُمتماِنُمخالََطًة النّاَس خالُِطوا.1
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از مهـاجرين«:رافـع فرمـود المال مراجعه كردند، امام به كاتب خود عبداّهللاٰ بن ابـى بيت

دن،ك آغاز و سه هريآنان را بخوان وكاز آنانيكنار به ه حاضر شد، بده؛ سپس به انصار

س-ه حاضرشدندكاز مردميكپس از آن هر و :همـان(»نكگونه رفتارنيهم-اهياز سرخ

.)5:1جزء

و رفتار فوق در همان روزها7حضرت نظـام در واقـع، خـودی اّول حكومـتبا گفتار

و حق باشدىه مبتنكرایاىحقوق دریهـاضياّمـا تبعـ. نـدكىمـىمعرف،بر عدالت فـراوان

حیدوران خلفا یومـت خلفـاكح.دى ناسالم در آن دوران دارت از نظام حقوقياكگذشته،

وين، امتيشيپ ویآوره باعث جمعكافراد قرار دادىار برخيرا در اختىاناتكام ازات  ثـروت

شدیهايىدارا بنيزبيىدارا. هنگفت آنان و هـزاريد عوام پس از مـرگ، پنجـاه هـزارر نـار

و  بن.)332: 1409مسعودی،( يز بودنكغالم و صد اسب،يكیعوف دارا عبدالرحمن هزار شـتر

و پس از مرگش  د 2688ده هزار گوسفند بود عثمـان.)333: همان( نار به ارث گذاشتيهزار

مدیها چراگاه بنياطراف بكفده اختصاص داد،يامىنه را به المـالتيـو صدهزار درهم از

بن. بخشيد) داماد خود(را به مروان  مى عبداّهللاٰ عثمـان بـه دارايى نقدی خوِد: گويد عقبه

و هنگام كشته و15شدنش يك ميليون درهم در ارزش زمـين هزار دينـار بـود، هـای او

ديدیو جاهایالقریو واد حنين ويرسىم ناريگر به صدهزار و اسبان زد زيـنیاديـشـتران

دريا.)332: همان( گذاشتیبه جا بكن ثروت هنگفت و د تـوده مـردميشدىچارگينار فقر

.به دست آمد

ب7ىامام عل و پـىچـارگيدر مورد فقـر مـيدوران جـاكبـه هـر«:ديـفرماىش از خـود

و مردم را بنگر،ىخواه ازكىشيا جز درويآ!چشم بگردان مـىشـيدروه ايـبـردىاش رنـج

راكیتوانگر مكه نعمت خدا مـیه در اداكىليبخايندكىفران بُخـل ورزد تـاىحق خـدا

ب چيانـدرزها سـنگیه گوشش براكیمتمّردايديفزايبر ثروتش ديـن شـده اسـت، یگـريز

.)245: 129البالغه، خطبه نهج(»د؟يدىخواه

پكىبرخالف آن نظام حقوقىدر واقع، جامعه، نظام رده بـود،كىمعرف9امبر اسالميه

پ طبيدر و ی بـه مـرور زمـانت اقتصـادي، وضـعىطين شـرايه در چنـكـاسـتىعيش گرفت

هــر چنــد؛ى بــودتين وضــعيوارث چنــ7ىامــام علــ.ش روديپــیاقتصــادىنــاامنیســو بــه

و رفـع نـاامنیت اقتصادياصالح وضع برای7ينرالمؤمنيام یهـا تـالشیاقتصـادىجامعه
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حكاّما عمر،پرداختیاديزیو بها كردىفراوان اصالحیبراىافكمجال وی، ومتكوتاه

به جامعهاملك .نداد7حضرتآن را

٢.C/اد� رX+ Y�*-� 

اىگاه شـّدته اسـالم بـهكبودینژادیهاضيتبع،یاقتصادیهاىگونه نابساماننيمنشأ

داد دوم دسـتورشـوند، خليفـه المـال آزاد وقتى قرار شد بردگانى از بيـت. كند آن را محكوم مى

هزك بيه بردگان عرب را به هكـبـودیا گونه به7ىعلامام اّما روش.نندكالمال آزادتينه

ايگرفتن عطایبرا7خواهر امامىهانامىوقت درهـمستيب،شان آمد، آن حضرتيش نزد

ام همچنين وقتى كنيز. به او داد . درهـم دادهانى نزد امام آمد، آن حضرت به او نيز بيسـت عجمِى

و با اعتراض نزد امام رفت زمانى كه ام در.هانى از اين امر خبردار شد، خشمگين شده پاسـخ امـام

.)4:1، جزء 1387جهانيان،( برابر او اين بود كه در قرآن، برتری عرب را بر عجم نديده است

مـىهـانامبـه7ماما پاسخاز ضيه موجـب تبعـكــیض نـژاديه تبعـكـشـودىمعلـوم

و سيره ايشان كه همان سيره اسـالم حقيقـى اسـت،- گرددىمیتصاداق شـّدت بـه در گفتار

فرامـوشیاديـز ها تـا حـد گونه آموزهنيا9پس از رحلت حضرت رسول. محكوم است

و ضوابط حقوق راىضوابط حقـوقیجا،ناسالمىشده بود آن سـالم و در گرفتـه بـود چنـان

روتار عليكنزدازیاريبسىحتهكشه دوانده بوديپود جامعه در مقابـل اصـالح7ىان امام

وايآن وضع مىمنفیهانشكت از خود و مخالفت .ردندكىنشان داده

و ��F +*�� در .!و ��ا� ا
	����زوال.٣

د گـر واجـبيخداوند از جمله حقوق خود، حقوقى را بـراى بعضـى از مـردم بـر بعـض

و آن حقوق را در حاالتك انگيـزه بعـض،بعضـى از آنهـا. ساخته اسـت گوناگون برابررده

و بعضى الزم شمرده نمى ب ديگر است در7علـىامـام سـخن.سبب بعض ديگرهشود مگر

هم نيزنه دوام نعمتيزم منياز وظ.رديگىجا سرچشمه فهياو دوام هر نعمتى را مرهون انجام

تراىعى صاحب نعمت نسبت به برادران انسانيطب و وظياكش دانسته فه واجـب را باعـثين

م مى چنانداندىزوال نعمت :فرمايد كه

شديهاه نعمتكىسك« دیازمندين،ش فراوان زيهاى مـيـگران به او پـس هـر. شـودىاد
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قاس در نعمك و دوام قرار داده استها نعمت،ندكاميت به حقوق واجب را در معرض بقاء

و نـابودىانعمـ،ديـت به حقـوق واجـب اقـدام ننمااه در نعمكسىكو  ت را دسـتخوش فنـا

ج 1373جرداق،(» ساخته است ،9:6(.

نكن سخن درباره عدالت جهان هستىيا مـيه انسان ،شـودىز از موجودات آن محسوب

. با هم برابـر اسـت7را حقوق بندگان خدا در منطق علىيز؛ح فراوان ندارديازى به توضين

ايدر حق بايقت، و حـق آب بـرن حقوق شباهت تامى به حق آب بر و حق نبـات بـر آب، د،

و حق خورشيخورش ايد، و ن سنت، سنت جهان هستى دادگـر اسـتيد بر قانون وجود دارد

هك نميه آنىچ حقى را براى انسان الزم دكه حقوقىكداند مگر ،گران به عهده اوسـتيه از

.)4:همان(ندكاداء

,.!� � ���د�و

و بركـات الهـى از ديگر پيامدهای عدالت اجتماعى، و افـزايش روزی آبـادی سـرزمين

تَتَضـاَعُف«: بيان شده است7اين دو اثر ارزنده نيز در دو جمله از اميرمؤمنان. است بِالَْعْدِل

ج 1378آمدی،(» اُتكالْبََر مىتك؛ با عدالت، بر)2:205، و نيـز در جـايى ديگـر ها فزونى يابد

ا«: فرمايد مى ُعّمرت البلدان بمثل ج(لعدلما ؛ شهرها به هيچ چيز همانند دادگـری)6:68همان،

مى.شود آباد نمى كنـد كـه بـرای حضرت در جايى ديگـر شـيعيان خـود را كسـانى معرفـى

.شوند همسايگان خود باعث بركت مى

 گيری نتيجه

و سـيره عملـى ايشـان در7با توجه به جايگـاه عـدالت اجتمـاعى در كـالم حضـرت اميـر

و فرهنگى آن، در نوشتار فوقسازی اجت نهادينه فـردی عدالت اجتماعى در سطح ميـان ماعى

و در برخى از فرازهای نهج كـالن مشخص گرديد كه عـالوه بـر سـطوح البالغه رديابى شد

و  و،عمودیرابطه حاكميتى و بين مـردم نيـز مقولـهو رابطه رهنگىفسطوح اجتماعى افقى

حضـرت بـه عـدالت،به نحوی كه مثال در سطح عامليـت استعدالت اجتماعى مورد تامل 

و صــله  و در بعــد ســاختاری بــه مكــانيزم خويشــاوندی رحــم كــه در تحقــق عــدالت فــردی

ــان تحقــق عــدالت اجتمــاعى مــورد نظــر. گشــا هســتند، اشــاره دارد فــردی راه اجتمــاعى مي
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و عمـل بـه مسـئوليت7اميرمومنان ى آحـاد های اجتمـاع در سطح جامعه، نيازمند شـناخت

و حكومـت از سـويى ديگـر مردم از يك و تكاليف متقابـل ميـان مـردم و اجرای حقوق سو

و فردی، توجه به مبـانى عـدالت، فراهم در سطح تعامالت اجتماعى ميان. است كـردن زمينـه

و مسـتمر  و پيگيری مجّدانـه و در نهايت التزام عملى بسترهای الزم اجرای عدالت اجتماعى

هـر يـك از افـراد جامعـه اسـالمى،. عدالت اجتماعى يك ضرورت استنسبت به مصاديق 

در فرازی ازكالم7كه امام على نقشى ويژه در تحقق اين آرمان الهى خواهد داشت؛ چنان

و انجام مسئوليت اجتماعى هـر فـرد خود، مسئوليت اجتماعى را عمل به احكام دين مى داند

به را مساوی با تمام اسالم معرفى مى عبارتى؛ در صورتى كه هر فرد مسلمان به احكـام كند؛

- سوای از تكليف الهى- دين اسالم عمل نمايد، در حقيقت، مسئوليت اجتماعى خويش را
بنـابراين، بـه مصـاديق عـدالت اجتمـاعى جامـه عمـل. نسبت به ديگران هم انجام داده است

و با اين پيش مى فرض پوشانده است : عـدالت اجتمـاعى ماننـد توان شاهد آثار گونـاگون ها،

و رفع فاصله طبقاتى، رفع تبعيض و نيازمندی، گسـترش روحيـه اخـوت، كاهش ها، رفع فقر

و رضايت ايـن توجـه حضـرت بـه سـطوح مختلـف، ابعـاد. مندی مردم در جامعه بود محبت

و ارتبـاطى مـىفراتحقيقى وسيعى را  و فرهنگـى  گشـايد تـا روی محققان مطالعات اجتماعى

م . فردی عدالت محقق شود مياندققانه در سطح كنكاشى
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