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 البالغه نهج در اقتصادی عدالت گفتمان

 حسن شمسینی غیاثوند1
 ایرج محمدزاده2

  چکیده:

عنوان عرش برین همه ارزشها و باالترین فضیلت در گفتمان و نگرش اسالمی، عدالت به 

تشکیل حکومت اسالمی و عنصر تعیین کننده حفظ و اقتدار شود. چنانکه هدف از شناخته می

حکومت، عدالت معرفی شده است. در نتیجه در نصوص و تجربه اسالمی بخصوص شیعی، عدالت 

نهج البالغه به  دال مرکزی اندیشه سیاسی  و حکومت داری تلقی شده است. در همین راستا در

-. چرا که عدالت واالپرداخته شده استسیاسی اعم از اقتصادی، اجتماعی و  ابعاد مختلف عدالت

ترین ارزش انسانی، منبطق با فطرت بشری، سازگار با همه اعصار و فرهنگ ها و الزمه سعادت 

-همبه دلیل تحقق سایر ابعاد عدالت، مشروعیت حکومت،  عدالت اقتصادیدنیوی و معنوی است. 

مندی  یاسی و بخصوص بستر ساز فضیلتگرایی اجتماعی و سیاسی، احساس تعلق به کشور و نظام س

و معنویت بیش از ابعاد دیگر عدالت در نهج البالغه مورد تاکید قرار گرفته است. عدالت اقتصادی 

در نهج البالغه در صورت بندی هایی همانند اجتناب از شکاف طبقاتی، مبارزه با فساد، رسیدگی 

 از تبعیض ارایه گردیده است.  به فقرا، انطباق زندگی کارگزاران با مردم و اجتناب
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 مقدمه 

 «لیقوم الناس بالقسط»

و  شناخته و برای استقرار آن کوشیده استعدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می

رجوع مثل آزادی قرین و همزاد آدمی است ولی برای درک مفهوم عدالت باید به مفهوم مخالف آن 

گیرد. تر ظلم به وجه آسانتری صورت میکرد: یعنی فهم بهتر عدالت با توجه به مفهوم ملموس

 که چراشوند، ها باید مفاهیم دیگری مثل آزادی و برابر نیز فهمیده برای درک عدالت در اندیشه

 -اخالقیای دارند و مثلث فلسفه دهاین سه مفهوم )عدالت، آزادی و برابری( با یکدیگر روابط پیچی

 تاکنون گذشته از سیاسی جامعه هر گیهمیش خاطر دغدغه عدالت دهند،می تشکیل را سیاسی

  .بود خواهد آینده جامعه کیفیت بنیادین و اصلی مسئله عدالت معضل همچنین و است بوده

یکی از مهمترین اهداف انبیاء اهداف الهی و به عبارتی مهمترین هدف بعثت انبیاء اقامه قسط 

بوده و هست و و عدل در جامعه بوده است، چراکه اقامه عدالت یکی از وجوه اصلی زندگی بشری 

ها و هو ائمه اطهار به لحاظ نظری )توصی )ص(انسان بالفطره به دنبال عدالت هستند. بنابراین پیامبر 

بودند و این سفارشات برای جامعه آینده( و عملی )تجربه حکومتی( به دنبال اجرای عدالت 

ریزی مسئله تا آن اندازه اهمیت داشت که معیار اسالمی بودن حکومت را در اقامه عدل و پایه

دالت کردن ع در راستای پیاده )ع(اند و شهادت امام علیعدل دانستهمناسبات اسالمی را بر اساس 

همه جانبه اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، قضایی در جامعه بود و به همین دلیل است که 

قبیل عدالت محور اساسی اکثر روشنفکران و دانشمندان اسالمی بوده است و مفاهیم دیگر از 

ن اند و بر ایاند و حتی برخی آزادی را زیرمجموعه عدالت دانستهآزادی بعد از عدالت مطرح شده

ای عدالت وجود نداشته باشد در آن جامعه آزادی نیز وجود اعتقاد بودند که تا وقتی در جامعه

 . ای بستگی به مسئله عدالت داردنخواهد داشت و استحکام و قوام هر جامعه

عدالت از مفاهیمی است که درباره آن بسیار سخن گفته شده است، با این حال در تعریف این 

عدالت زمانی تحقق تحقق آن هیچ اتفاق نظری وجود ندارد. برخی معتقدند که های واژه و زمینه

یابد که همه اشخاص در یک جامعه از شرایط مساوی برای زندگی برخوردار باشند. دیگران نیز می

کنند. اما رویکرد عدالت را بر اساس تضمین حداقل امکانات برای همه اعضای جامعه تعریف می

اجتماعی در جهانی  دالت اجتماعی وجود دارد و آن این است که عدالتدیگری نیز درباره ع

شدن معاصر شامل شناسایی عدالت بر اساس وجود امتیاز ویژه تصنعی و تبعیض و یا طرد است. 

  بنابراین دیدگاه نتایج نابرابر میان افراد ممکن است منصفانه باشد مشروط بر اینکه:
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 . باشند برخوردار زندگی شرایط حداقل از هاگروه همه -الف 

های روهگ از برخی که نباشد فرصت ساختاری مراتب سلسله نتیجه نابرابری نوع این -ب

 امتیازی ذاتی قائل است. 

حسب عدل در انسان همانند توحید بر اساس فطرت الهی انسان است. میل به عدل، میل به 

-فعل خداوند میشود. ریشه عدل در تحقق والیت الهی است که از والیت اولیای الهی واقع می

باشد. با این توضیح که تناسبات فعل حضرت حق عادالنه است و همانطور که انسان به طور 

تمایل به فطری متمایل به حضرت حق است، در فطرت انسان میل به عدالت است و همانطور که 

ای که باید عدل در طهتوحید دارد، تمایل به حب عدل و حب والیت هم هست. بنابراین اولین نق

جریان ارضاء آن تحقق پیدا کند عدل در تکامل نیاز بر محور ربوبیت الهی است که به دنبال آن 

ای شود که ون جامعه انسانی دقیقاً به گونهئتد. عدالت محور توحید یعنی همه شافاتفاق می

-www.m، 7/2/1912 ،یرباقریم)همه مؤید و مکمل همدیگر در مسیر پرستش خدای متعال باشند. 

ehrnews.com ) برابری به معنای یکسانی معقول نیست زیرا در یکسانی ترکیب و جامعه درست

شود. عدالت غیر از برابری محض است. عدالت آن است که همه مکمل و مؤید یکدیگر در نمی

  مسیر حق باشند.

نهج البالغه مرهمی است  نهج البالغه مهمترین کتاب جهان اسالمی بعد از قرآن کریم است.

ست. نهج هابر دردهای جانکاه بشریت، داروی مؤثر برای تلطیف روح انسانها و مبارزه با خشونت

البالغه اثری است به درخشندگی آفتاب، به لطافت گل، به قاطعیت صاعقه بر غرش طوفان و 

 ایفشردهو شرح  ایترجمه گو)برقی به تحرک امواج سربلندی ستارگان دوردست بر اوج انسانها. 

نهج البالغه کتاب چگونگی تحقق عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و  (1 .تا یب بر نهج البالغه،

 در یک جمله عدالت انسانی و آزادانه زیستن در جهان کنونی است. 

هایی است همزاد بشری تلقی می شود به عبارتی دیگر انسانها عدالت از جمله مفاهیم و ارزش

داشتند که در وکار  ی از شروع زندگی با این مفهوم سربدو شروع زندگی و بطور کل از همان

، عدالت با استقرار تمدن های ش انسانی نیز شناخته شده استبسیاری از دورانها باالترین ارز

لبته در کنار بشری اهمیت بیشتری یافت و تمامی تمدن ها بگونه ای برای استقرار آن کوشیدند ا

ت باید به مفهوم دیگری از جمله آزادی توجه کرد چرا که این مفاهیم در کنار یکدیگر مفهوم عدال

سانها از های انکوششها و اخته می شوند ، در واقع همه تالشجزئی از فطرت و ذات بشری شن

انسانی  هایهای انسانی و فضیلتهای سیاسی در تحقق واالترین ارزشسوی دیگر دولتها و نظام
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، با توجه به ها مورد تأکید قرار گرفتهاین میان عدالت و آزادی بیش از سایر ارزشاست که در 

های جنبهیابند و از سویی دیگری بسیاری از ارزشها عینیت می تحقق و یا تثبیت عدالت و آزادی

گیرد و همچنین بسیاری از مسائل به شرایط سیاسی و اجتماعی شکل میعدالت و آزادی با توجه 

سیاسی به گردد بالطبع فلسفه های بشری باز میفلسفه سیاسی به اخالق و فضیلتسی اسا

زش به عنوان مثلث ای که این سه ارن داده به گونه، برابری توجه خاصی نشاعدالت، آزادی

بنیان های مختلفی شالوده و عبارت دیگر این سه ارزش به گونه شوند بهسیاسی محسوب می

های کنون تمامی تالشاز زمان تأسیس فلسفة سیاسی تا .دهدفلسفه سیاسی را تشکیل می

بوده در گویی و چگونگی تحقق این سه ارزش ی از افالطون تاکنون در جهت پاسخسیاس هفالسف

ت فلسفه ها چگونگی تحقق آنها اصل فلسفه سیاسی یا موضوعاواقع علیرغم تغییر در نوع بررسی

چرا که  توانسته صورت گیردچنان تغییری نمی سیاسی تغییری نیافته است، بدیهی است که

کار دارد و در صدد پاسخ گویی به مهمترین سؤالت بشری است که فلسفه سیاسی با انسان سرو

 .شده است در این میان باالترین و گرانبهاترین ارزش از سوی اکثریت جامعه و متفکران شناخته

 تاریخ ی بشری در هاها و آرمانیکی از خواستهدالت واقف هستند و چه همه انسانها به اهمیت ع گر

شود چرا که سایر ارزشها از جمله خود ها تلقی میای عدالت برتر از سایر ارزشبوده از نظر عده

ای و توان گفت که آزادی، وسیلهبسیار زیادی مواجه است و حتی می آزادی با سؤاالت و ابهامات

رتر از آزادی و اکثریت متفکران سیاسی عدالت را ب باشد چنانکهابزاری جهت تحقق عدالت می

  .اندبرابری تلقی کرده

لی داند وغم آنکه آزادی را حکم اول عقل میرعلی کانت یکی از متفکران بزرگ جدید غرب

 ارزد.معتقد است که اگر عدالت نباشد، زندگی کردن به زحمتش نمی

برای اقامه قسط و در رویکرد دینی نیز عدالت برترین ارزش انسانی است چنانکه پیامبران 

 ،ز جمله، دین اسالمهای اخالقی در ادیان آسمانی ا، با توجه به اهمیت فضیلتعدل مبعوث شدند

اطهار بیانگر اهمیت  و ائمه )ص(طور نوع رفتار و کردارهای پیامبرهای دینی اسالم و همین آموزه

اسالم به مسئله  باشد و به همین دلیل است که در نزد اکثر متفکران و روشنفکران جهانعدل می

پیش  اند.عدالت قرار گرفتهای شده است و سایر مفاهیم تا حدودی تحت الشعاع عدالت توجه ویژه

که این رویکردها در طول  از بررسی تحول معنایی عدالت باید به برخی از رویکردها اشاره شود

با این توضیح که اولین  ؛رویکرد منفی -الف  :برخی از این رویکردها عبارتند ازتاریخ وجود داشتند 

؛ فوکو های فعلی همچونرویکرد غالب در فلسفه سیاسی غرب و همین طور برخی از پست مدرن



 

 37 

ان
تم

گف
 

ت
دال

ع
 

ی
اد

ص
اقت

 
 در

هج
ن

 
غه

بال
ال

 

 ق اخالقی وجود نداردنگرشی منفی نسبت به عدالت داشتند چرا که معتقد بودند مفاهیم مطل 

چنان که به  ، قدرت عدالت را آنهم ساخته و هم پرداخته قدرت است ، اخالق)نسبیت اخالقی(

  کند.نفعش باشد تعریف می

؛ این رویکرد در بین اکثر اندیشمندان بشری در طول تاریخ وجود داشته رویکرد مثبت -ب

که است ولی هر کدام از مکاتب فکری و اندیشمندی خاصی را نسبت به عدالت ارائه کرده است 

شود )اخالقی(، به عنوان یک ارزش مطلق تلقی می ماهیتگرا ؛ الف:از برخی از این نگرشها عبارتند

 ها باید در راستای تحقق این ارزش باشد.دارد و تمامی تالشکه در ذات بشری وجود 

ترین کارویژه ها و کارکردهای دولت و در واقع مهمکه یکی از مسئولیت ؛رویکرد نتیجه گرا -ج

 .باشددولت تحقق عدالت می

با این توضیح که دولت وظیفه اساسی تحقق عدالت را بر عهده دارد  ؛رویکرد سیستمی - د

، در واقع ماهیت دولت کارکردهای آن و برنامه و کندبه این مسئله اشاره مینانکه هگل چ

 باشد.های آن بیانگر عدالت میسیاست

های ؛ با این توضیح که برخی از متفکران فضائل اخالقی را با توجه به نگرشجامعه محور -د 

جامعه یا اکثریت ، در واقع هر آنچه را که عرف یک دهنداکثریت جامعه مورد تاکید قرار می

؛ عدالت چیزی است که وجدان عمومی یا اندرانی همچون راسل و هیوم گفتهبگویند چنانکه متفک

 اکثریت قاطع مردم آن را عدالت بدانند.

، "آوردشود کمترین نارضایتی را بوجود میعدالت امری است که اگر جدا " :گویدراسل می

 .پردازیممی وم عدالت در اندیشه سیاسی غرب، عدالت به سیر مفهجهت بررسی تعریف عدالت

پیش از پرداختن به این موضوع باید گفت که در اندیشه سیاسی غرب تحولی که بوجود آمده این 

باشد چنانکه عدالت صفت ی که در مورد عدالت مطرح شده است، متفاوت میاست که سواالت

نکته  .این نکات اشاره داشته باشیمتوجه به سیر این تحول است به برخی از  با است یا موصوف؟

توان گفت که با تغییر مفهوم ین سیاست و عدالت وجود داشته است؟ می؛ چه ارتباطی بدوم اینکه

، به عبارتی دیگر یک ای آن عدالت نیز تغییر یافته استهتعریف سیاست و همین طور کار ویژهو 

 .همبستگی مفهومی و معرفتی بین سیاست و عدالت وجود دارد

، حول محور عدالت این است که بر م در زمینه اندیشه سیاسی غربیکی دیگر از مباحث مه

شود چنانکه در الگوی ارگانیکی چون ی و مکانیکی عدالت نیز متفاوت میاساس دو الگوی ارگانیک

صفت عمل فردی  رود پس عدالت نیز تنها به عنوانطبعی و تکاملی به شمار می نظام عادالنه،
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دهد که باید با این نظام  سازگاری و انطباق داشته باشد اما در الگوی مکانیکی که دولت معنی می

شود در این شرایط عدالت متوجه توجه به اراده انسانها و با توجه به رویکرد ابزاری تاسیس میبا 

 گردد.ها میوضعیت

های صمیم گیری؟ در تدیگر اینکه گستره عدالت تا کجاست؟ آیا در ماهیت دولت استنکته 

با توجه به این  در توضیح این مسئله باید گفت ؟ در صف نهادهای اجتماعی است؟ستسیاسی ا

سطح  در ای است کهانکه در فلسفه سیاسی عدالت مسئلهچن .کندرویکردها عدالت نیز معنا پیدا مینوع 

منظور  .است عادالنههای از نظر حقوقی، عدالت در تصمیم گیری .شودنهادهای اجتماعی مطرح می

را توزیع عادالنه  ها و امثال آنها و قدرتاز عادالنه بودن یک نهاد اجتماعی این است که مسئولیت

در این زمینه دو پاسخ  آید که عادالنه بودن در چیست؟کنند، در اینجا این پرسش بوجود می

منافع ر این نگرش، انگیزه عمل ها و قراردادها که دعادالنه بودن در توافق (1 :متفاوت وجود دارد

رفتار  بدان معنا که بتوانیم از ،دوم اینکه عدالت به عنوان بیطرفی، پاسخ درازمدت یک فرد است

واقع باید گفت که عدالت در فلسفه سیاسی  ، درن مراجعه به منافع خود دفاع کنیمخودمان بدو

نابرابر روابط  اصل دفاع ساختنگرچه به معانی متفاوتی بکار رفته ولی اصل بحث عدالت قابل 

دهد، وع اصلی فلسفه سیاسی را تشکیل میجامعه است که دفاع از این نابرابری یا نفی آن موض

، عدالت به معنای کلی و بیشتر در قالب کلمه عدالت بدون هیچ گرچه در اندیشه فلسفه سیاسی

 گونه پسوند یا پیشوندی بکار رفته است.

  انواع عدالت

گویند. اسم هایی است که در اصطالح واژه شناسی به آنها اسم معنی میمله کلمهعدالت از ج

شود که مفهومی تصویری از آنها در ذهن وجود دارد. در مقابل اسم هایی گفته میبه ناممعنی

توان یک شیئی مادی را از طریق شود که مبتنی بر آن میکه بر مفاهیمی اطالق می ذات

 حواس درک کرد. 

شود. تقسیم میپذیرد عدالت به عینی و ذهنییم بندی دیگری که معموال صورت میتقس

که به طور عینی و  در این تقسیم بندی عدالت را باید در ردیف مفاهیم ذهنی قرار داد، چرا

عادالنه صفت  توان به آنمشهود قابل رؤیت نیست بلکه در اثر انتزاع بخشی از پدیده اجتماعی می

                                                           
 Abstrat noum 
 Concrete noum 
 Objrttive - subjective  



 

 33 

ان
تم

گف
 

ت
دال

ع
 

ی
اد

ص
اقت

 
 در

هج
ن

 
غه

بال
ال

 

گذاری بر یک وضعیت و ناعادالنه را اطالق کرد. به عبارت دیگر اطالق عدالت نوعی ارزشبودن یا  

های مختلفی از انوع بندیتقسیم (99شماره  ،یرصالسیم) از این رو مفهومی اخالقی است. 

 عدالت وجود دارد، اما مهمترین انواع عدالت در موارد ذیل است:

  اقتصادی عدالت –الف 

 های عدالت اقتصادی قابل تطبیق با شریعت اسالمی عبارتند از: مهمترین شاخصه

برابری افراد در برخورداری از امکانات عمومی و امور اولیه )شرافت، حیثیت اجتماعی،  .1

ها و اطالعات، امنیت و ..( و در )شرایط واقعی جامعه( برابری افراد جامعه در برخورداری از مزیت

 ها. نامزیت

 اقتصادی:های عدالت شاخصه .2

a. های عمومی و امکانات اولیه عمومی برای هر حق برخورداری برابر در برخورداری از ثروت

 یک از آحاد جامعه 

b.  محصول تولیدی هر فرد یا گروه باید به خود آن فرد یا گروه تعلق گیرد و به همین

و هیچ کس حق شوند اند، مالک میای که ایجاد کردهجهت افراد گروهها به اندازه ارزش افزوده

 ندارد حق دیگری را تحت سلطه خویش درآورد. 

از  "توأم"شرط الزم برای بهره برداری از اموال عمومی منابع طبیعی استفاده از موضع  .9

های باشد و هرگونه تضییع حقوق اموال موجب هدر دادن فرصت برای نسل فعلی و نسلآنها می

 آتی است. 

 توازن نسبی ثروت و درآمد  .9

معیارهای یاد شده با چارچوب قرارداد اجتماعی مورد نظر در توسعه پایدار نیز اصول و 

عدالت بین نسلی و  "هاریزی برای همه نسلعدالت در برنامه"مطابقت دارد و اصطالحاً نظیر 

 تی، سا11/9/1912 .وضلویع)بر  این موارد داللت دارند.  "هاقرارداد اجتماعی بین نسل"فرانسلی 

www.SNN.ir) 

 ها و مصادیق عدالت اقتصادی عبارتند از: برخی دیگر از شاخص

 توزیع عادالنه ثروت  .1

 ها توزیع عادالنه برابری فرصت .2

 توزیع عادالنه آموزش )استفاده برابر از آموزش(  .9

 استفاده برابر از امکانات  .9
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 تناسب شغل با درآمد  .2

 فقدان تبعیض اقتصادی  .9

 امنیت شغلی و اقتصادی  .7

 نیازمند در جامعه یا فقدان فقر در جامعه فقدان هرگونه  .1

 حمایت از بیکاران و ایجاد اشتغال برای همه افراد جامعه  .3

 شایسته ساالری  .11

 های آتی البته بدون فشار اقتصادی بر نسل کنونی حفظ منابع اولیه برای نسل .11

 فقدان هرگونه دغدغه و نگرانی اقتصادی در مردم  .12

 های عمومی و تسهیالت رفاهی، عمرانی و بهداشتیثروترعایت برابری اقتصادی در توزیع  .19

  سیاسی عدالت -ب

دموکراسی و عدالت سیاسی یکی از مفاهیمی است که تحقق خارجی آنان موکول به تحقق 

ذهنی آنان است. ارسطو در بیان تعریف عدالت سیاسی بر این عقیده است که بین زیردستان و 

ها عین عدالت حقیقی وی موجود داشته باشد و این بهرههایی به تسابایست بهرهزبردستان می

داند که بین افراد جامعه برقرار است و است. به عبارت دیگر، ارسطو عدالت سیاسی را تعادلی می

معتقد است که اگر این تعادل وجود نداشته باشد و حاکمان بخواهند وجود آن را در جامعه ادعا 

 (www.falsafeh.com ن،یآک یمول) ی است. اکنند، آن عدالت، عدالتی استعاره

مند شدن شهروندان از حقوقی یکسان در برابر قانون باید عدالت سیاسی مستقر به منظور بهره

فردی است.  شود. عدالت سیاسی عدل سیاستمدار نیست. عدل سیاستمدار مربوط به اخالق

فیلسوف صالح نیست. عدالت مقوله دیگری از علم اخالق است. عدالت سیاسی عدل پادشاه، 

سیاسی در یک جامعه جدید خود را در ساختار نظام حکومت، در نهادها، در قانون اساسی و 

سیاسی و دهد. نظام سیاسی با اتکا به نهادهایش عدالت مدنی و در ابزارهای حکومت نشان می

نبه دموکراسی و سازد، اما عدالت سیاسی صرف به معنای صوری و یکجاآزادی انسان را ممکن می

آزادی بدون عدالت  های فردی و اجتماعی، جامعه را به جنگ داخلی خواهد کشاند. زیراآزادی

اجتماعی عمالً به معنای اسارت محرومان است و عدالت اجتماعی نیز بدون عدالت سیاسی )بدون 

با رعایت  ها، بدون حقوق بشر، بدون دموکراسی، بدون کثرت گرایی، بدون حکومت اکثریتآزادی

جماهیر شوروی،  منافع و حقوق اقلیت و ...( به دیکتاوری خواهد انجامید. چنانچه در اتحاد

تجربه  عدالت اجتماعی )به معنای کمونیستی آن( موجود بود ولی عدالت سیاسی وجود نداشت.
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های سیاسی غیردموکراتیک تاکنون موفق به تاریخ مبین این واقعیت است که هیچ یک از نظم 

اند. پس عدالت سیاسی پیش شرط تحقق عدالت اجتماعی ل مشکل عدالت اجتماعی نشدهح

به هر حال  (1919،یدستمالچ)است و عدالت اجتماعی بدون عدالت سیاسی ممکن نیست. 

 . بل قانون استحقوقی متضمن برابری افراد در مقاعدالت سیاسی و 

  ماعیاجت عدالت -ج

وزدهم در غرب رایج شده و در بین مسلمانان نیز رایج ن نماعی که در قراصطالح عدالت اجت

ظاهراً اولین بار  باید گفت این اصطالح .شودبوده و هست و امروزه در جامعه ما بسیار مطرح می

بالمانع آن بطور  توسط جامعه شناسان در نیمه قرن نوزدهم مورد استفاده قرار گرفت. اما رواج

، عدالت اجتماعی این است که تمام قواعد حاکم بر افراد یقین در قرن بیستم جامع عمل پوشید

باید در وجدان عمومی جستجو کرد و مبنای حقوقی باید عدالت اجتماعی باشد. از رعایت تناسب 

شود این بین حق فردی و منافع عمومی است که عدالت اجتماعی به معنای واقعی خود تأمین می

 کند.عدالت در سه شکل تجلی می

اری، عدالت اقتصادی و عدالت قضایی، عدالت اجتماعی در واقع یکی از مهمترین عدالت اد

های سوسیالیستی است ها و نهضتاهداف و ادیان الهی و یکی از شعارهای اصلی همه ایدئولوژی

ای از اجتماعی که که پیش فرض اولیه آن عبارت است که برابری همه افراد جامعه با تصور تمیزه

بشیریه و )پیوند و سلسله مراتبی میان افراد تشکیل دهنده جامعه وجود ندارد. در آن هیچگونه 

داری بر دیگران هم روا آنچه برخود روا نمی»همچنین اصل  ( 29-27، 1979 ،موسی غنی نژاد

ترین اصل اخالقی است که همه ادیان الهی بر آن به عنوان قدیمی ترین، مقبول ترین و عام« مدار

 و زیر بنای عدالت هم قرار گرفته است. اندصحه گذاشته

درست است که در جامعه ما درباره عدالت سخن بسیار گفته شده اما هنوز نیاز به بحث و 

گفتگوی فراوان در ابعاد گوناگون باقی است. شاید دلیل عمده این نیاز این باشد که در زندگی 

دیگر با مسأله عدالت اجتماعی طور در روابط اجتماعی خود بیش از هر چیز روزمره و همین

سروکار داریم. البته در کشورهای دیگر دنیا و همچنین محافل آکادمیک غرب مباحث نظری 

فراوانی درباره عدالت اجتماعی صورت گرفته و ما نخستین کسانی نیستیم که به دنبال ایجاد 

را عیناً در ایران پیاده  ای مبتنی بر عدالتیم حتی اگر خواست ما این نباشد که تجارب آنهاجامعه

 بر خواهد داشت. کنیم باز هم بررسی نظریات آنها برای ما فواید بسیار در

 ها و امکاناتبرابری فرصت. 9 برابری حقوق افراد. 2 اعتدال. 1
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توان به نظریه به همین دلیل نظریات مختلفی در مورد عدابت اجتماعی وجود دارد که می

 ینیحس) های برابر جان رالز، حقوق برابر رونالد کورلین اشاره کرد.فرصت حقاق دیوید میلراست

 (72:1971،یبهشت

 برابری و مساوات .1

 مندیقانون .2

 اعطای حقوق .9

توازن که برای اجرای آن سازوکارهای مختلف مدیریتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی  .9

و به لحاظ سیاسی  توان از وجود عدالت در کارگزارانپیش بینی شده است. به لحاظ مدیریتی می

تصادی یت سخن گفت همچنین سازوکارهای اقباید از مشارکت سیاسی، گزینش سیاسی، امن

توان به توزیع عادالنه ثروت در جامعه، سوء تدبیرهای دولت و رفتارهای خالف قانون و می

-ایش جامعهتوان از افزایش آگاهی مردم، افزناعادالنه برخی افراد جامعه و .... به لحاظ فرهنگی می

 (192-112 :1919،خایک) پذیری سیاسی و ... یاد کرد.

بحث عدالت اجتماعی بحثی نظری است و وقتی در علوم اجتماعی بحث نظری مطرح است با 

یا مفهوم را  ای از مفاهیم سروکار داریم اگر با این تصور که ما بتوانیم واقعیت یک لفظمجموعه

به اجماعی در آنها برسیم و چنان که میان ما مرسوم است  بریم کشف بکنیم وکه همه به کار می

عدالت  ایم. مشکل در تعریفکردهشروع کنیم طریق نادرستی انتحاب  بحث خود را از الفاظ

دانیم که در مورد چه اجتماعی در آنجاست که به هنگام صحبت از عدالت اجتماعی همه ما می

باال  ترسیم اختالف نظرامرحله تبیین موضوع میکنیم اما به محض اینکه به میزی صحبت چی

گیرد. امروزه وقتی صحبت از تبیین مفاهیم است هرکدام از ما با توجه به زمینه فرهنگی و می

اجتماعی خاص خود به هنگام تبیین یک مفهوم به طریق خاص خودمان متوسط و به عقالنیت 

از بحث مفاهیم چنین بود که گویی زنیم در صورتی که در گذشته درک ما خاص خود تکیه می

 ینیحس) کنند تا با کندوکاو معانی و مفهومی را کشف کنند.آیند و بحث میفالسفه گردهم می

به طور کلی در تبیین عدالت اجتماعی مسائل و عناصر از قبیل چگونگی  (21-22 :1971 ،یبهشت

 . از اهمیت بسزایی برخوردارند.رفته شده در یک فرهنگ، نوع عقالنیت و..یهای پذنگرش به انسان

  )ع(دالت از دیدگاه امام علی ع

بیان احکام و قوانین الهی و تعلیم و تزکیه برای  )ع(هدف و رسالت پیامبران امامان معصوم 

به این نکته  )ع(اقامه عدل و قسط در بین مردم بوده و در آیات فراوانی از قرآن و روایات اهل بیت 
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دلیل پذیرش حکومت و مسئولیت دولت اسالمی  )ع(اشاره شده است. در یک نگاه کلی امام علی  

همچنین  و (1973شهیدی،) .دانددیدگان میرساندن به ستمرا جلوگیری از ستم ستمکاران و یاری

بسط بنا ی اقامه عدل و ستیزی و اجرای حدود الهی براآن حضرت پایه حکومت خود را بر ظلم

 (همان)نهاد. 

به قدری مشهود و در رفتار وی محسوس بود که علت شهادت  )ع(عدالت خواهی حضرت علی 

های اند بنابراین وجود تعابیر بلند عدالت و در سخنان و نامهاو را شدت عدالت خواهی او خوانده

 حضرت و تبیین راهکارها و ابزارهای تأمین عدالت از طریف ایشان امری روشن و طبیعی است از

 توان دست یافت: کالم امام به سه معنا از عدالت می

و به یک چشم »عدالت به معنای مساوات و رفع تبعیض و ظلم به مانند این کلمات امام:  -1

بنگر به همگان، خواه به گوشه چشم نگری و خواه خیره شوی و به آنان تا بزرگان در تو طمع 

 (1973)شهیدی،«. ستم بر ناتوانان نبندند و ناتوان از عدالت مأیوس نگردند

اند از این جهت هرجا حقوق: حق و تکلیف دو روی یک سکهعدالت به معنای رعایت  -2

سخن از تکلیفی به میان آید. مسلم حقی وجود دارد و هرجا حقی ثابت باشد تکلیفی یقینی 

 است.

بایست اند. آن تکالیف در برابر حقوقی بوده که میرسوالن الهی به بیان تکالیف مأمور بوده

به بیان  چیزی جز رعایت حقوق نیست. از این رو رسوالنشوند. به عبارت دیگر تکلیف رعایت می

حقوقی  )ع(سخنان امام علی شوند. دررعایت آن را از مردم خواستار میکردند و حقوق بسنده می

مطرح شده که از جمله آنها، حقوق حاکمان و رعیت آنها است. چنانکه رعایت حقوق موجب 

عدالتی قلمداد شده است. به عنوان ه وقوع و بیاستقرار عدالت به شمار آمده رعایت آن دلیل ب

حق رعیت را پس چون رعیت حق والی را بگذارد و والی »فرمایند: می 219مثال امام در خطبه 

های عدالت برجا و های دین پدیدار و نشانهبه جای آورد. حق میان آنان بزرگ مقدار و راه

طمع در پایداری دولت پیوسته و  و ددسنت چنان که باید اجرا، سپس کار زمانه آراسته گر

 ()همانچشم آز دشمنان بسته و... 

-ها: امام عدالت را در موقعی محقق میعدالت به معنی وضع بایسته و رعایت شایستگی - 9

داند که هرچیز را در جای خود قرار گرفته باشد و هرچیز زمانی که رعایت الزم مربوط آن صورت 

 «.نهد که بایدکارها را بدان جا میعدالت »گیرد. ود قرار میگرفته باشد در جای مناسب خ

 (1973)شهیدی،
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 )ع(عدالت اقتصادی در کالم امام علی 

خورد ولی او به ویژه در به چشم نمی )ع(چه واژه عدالت اقتصادی در کلمات امام علی  گر

در جمعیت تأمین  هایی را اعمال کرده کهداری خود به تبیین مسائلی پرداخته یا سیاستزمان

عدالت در حوزه اقتصادی است. توجه به این نکته الزم است که عدالت اقتصادی با مباحث توزیع 

های عادالنه در توزیع  روش ها متوجهجا سخن از عدالت اقتصادی است ذهن گره خورده و هر

الزم برای تحقق شود و سخنان امام علی )ع( نیز به مباحث توزیع و ارائه ابزارهای درآمدها می

 عادالنه آن ناظر است.

 اهمیت و آثار عدالت اقتصادی

دارد و روشنایی چشم حاکمان است چیزی ها را نگاه میچه حکومتبه فرموده امیرمومنان آن

جز عدالت نیست زیرا از سو امنیت، ابادانی و نزول برکات را برای مردم را در پی دارد و از سویی 

تدار حاکمان و پیروی رعیت از آنان است. به طور کلی آثار و اهمیت عدالت دیگر باید پایداری و اق

 عبارتند از:

 (99عبدالواحد، بی تا:)مایه حیات جوامع انسانی )امنیت، آسایش، زندگی راحت(  .1

 (17)خطیه  امنیت و عافیت برای جامعه .2

 (91 عبدالواحد، بی تا:)  آبادانی شهرها .9

 همان() چند برابر شدن برکات و رحمت الهی .9

  (922)همان: هاپایداری و استوار ملک و اقتدار حکومت .2

 تر از عبادت هفتاد ساله با ارزش .9

 ها تر از سایر ارزشارزش با .7

 پایداری جهان، مردمان  .1

 های تحقق عدالت اقتصادی زمینه

 قوانین و حقوق عادالنه . 9 حکومت اسالمی . 2 تربیت اسالمی و اعتقاد به معنویت  .1

 ها و راهکارهای تحقق عدالت اقتصادی سیاست

: تمرکز ثروت، موجب برهم خوردن نظم اجتماعی و شکاف طبقاتی در اقتصادی توازن -1

شود لذا در نظام اقتصادی اسالم با الهام از قرآن کریم و احادیث امامان و نیز سیره اجتماع می

خاصی  در دست طبقه و افراداقتصادی و مدیریتی آنان برای تمرکز زدایی از ثروت و سرمایه 
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ریزی شده است که برخی از موارد تمرکز زدایی ثروت در اسالم طبق فرمایشات حضرت برنامه 

  عبارتند از: )ع(علی 

-همان گونه که پیامبر اکرم )ص( به طور مساوی تقسیم می: »هامالکیت حدود تعیین -الف

-محمدی ری) .«ثروتمندان قرار نگیردگوی در بین فرمود من نیز عمل کردم تا اموال مانند 

 (139شهری: بی تا:

های توزیع در آن درست جامعه زمان خود را که سیاست )ع(امام علی :درآمد و ثروت توزیع -ب

-همه مردم کوفه برخوردارند و در آسایش به سر می»فرماید: انجام گرفته است اینگونه وصف می

افی و آب سالم استفاده )نان گندم(، مسکن و سرپناه کبردند به طوری که همه از خوارک مناسب 

 (927-2. )مجلسی، بی تا: «کنندمی

های توزیعی و به کارگیری قوانین، عدالت کشور به مجریه عادلی نیاز دارد که با اعمال سیاست

داند و پذیرش جلوگیری از تضییع حقوق مظلومان را وظیفه عالمان می )ع(را تأمین کند. امام علی 

 (129شهری: بی تا:محمدی ری)فرمایند. حکومت را برای این مقصد مطرح می

  زمین آبادی و عمران -2

 (927:1973)شهیدی، اقتصادی ریاضت و جویی صرفه -9

 (991:1911حکیمی،) تالش و کار -9

امنیت یکی از مسایلی است که هم « عدالت نظام حکومت است» :اسالمی انسجام و امنیت -2

شود. به شود و هم خود امنیت در اثر عدالت در جامعه میموجب ایجاد عدالت در جامعه می

عبارت دیگر به نوع رابطه تعاملی بین امنیت و عدالت در جامعه وجود دارد و از طرف دیگر باید 

بدون امنیت و آزادی عدالت در جامعه تحقق نخواهد یافت و مسئله آزادی را نیز در نظر گرفت که 

بدون تحقق عدالت در یک جامعه امنیت در آزادی نیز وجود نخواهد داشت. بنابراین عدالت، 

باشند. با این حال آزادی، امنیت سر مثلث و سرپایه استحکام و توسعه و سعادت یک جامعه می

که آنها ابزار تحقق عدالت در  باشد، چراو امنیت میباید توجه داشت که عدالت برتر از آزادی 

 )همان(باشند. جامعه می

 های فرهنگی تحقق عدالت اقتصادیزمینه

ها جایگاهی ویژه دارد. در این در مکتب علوی، رعایت حقوق انسان :هاانسان حقوق رعایت -1

-به خدای متعال میای فدایی است و خدمت به انسان، سبب قرب مکتب، جامعه انسانی جامعه

انسان است. امام شود. حقوق انسان در حق خدا ریشه دارد و حقوق الهی خاستگاه اصلی حقوق 
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ای برای رعایت حقوق خود قرار داد. خدای متعال رعایت حقوق بندگانش را مقدمه»فرمایند: می

خدا خواهد  پس هر که به ادای حقوق بندگان خدا قیام کند. این خود سبب قیام به ادای حقوق

 (1تا:)حکیمی، بی 1«شد.

در منطقه امام علی )ع( تالش برای برقراری عدل به اندازه مبارزه با  :ستیزی ظلم -2

 (991-997-2همان:. )«با قدرت عدالت با ظلم نبرد کنید»ستم ضرورت دارد: 

زمانی که رعیت حق خود را نسبت به دولت بگذارد و دولت نیز » :ملت و دولت همکاری -9

های دینشان استواری گیرد حق خود را نسبت به مردم ادا کند، حق در میان آنها عزت یابد و پایه

 (291 :219 خطبه البالغه، . )نهج«های عدالت برپا گرددو نشانه

کند که به گفته جرج جرداق، امام با دید کسی به جبر و قدر نگاه می :بشری اراده و اختیار -9

داند و مختار است و بیند و میداند که نمیقدرت و نیروی آن را فوق امکانات و نیروی انسانی نمی

 (219-219: 1972،جرداق) رود.پیش می

 تکامل اجتماعی 

های اقتصادی در این نکته نظامتفاوت دیدگاه حضرت با دیدگاه برخی از صاحبنظران سایر 

است که از دیدگاه اسالمی برای طبقات محروم جامعه حقی منظور و برای رسیدن آنها به 

های معنوی از آن حقوقشان مکانیزم مشخص معرفی شده است تا منابع مالی الزم و حمایت

 طریق نصیب این افراد شود که دو حق بزرگ و عمده عبارتند از: 

توانگران  هایخدای سبحان روزی درویشان را در سال»فرمایند: مام )ع( میا: حیات حق -1

گرسنه نماند جز که توانگری از حق خود را به نوایی رساند و کردگار  واجب داشته، پس درویش

 (92:1973)شهیدی، 2 .«گران را بازخواست کند از این کارتوان

ثروتمندان واجب کرده است از اموالشان خداوند بر »فرمایند: امام علی )ع( می: معاش حق -2

به اندازه کفایت فقیران هزینه کنند، بنابراین اگر فقیران گرسنه ماندند یا پوشاک نداشتند به سبب 

-ری . )محمدی«کند.کشد و مجازاتشان میساب میمنع ثروتمندان است و خداوند از آنها ح

 (219شهری، بی تا: 

 موانع تحقق عدالت اقتصادی 

 هشدار با توجه به عواقب وخیم معامالت ربوی و رباخواری در جامعه انسانی)ع( امام علی :ارب -1
                                                           

 21و  27، ص 27خطبه همچنین بنگرید به نهج البالغه،  - 1

 219، ص 9شهری، موسوعه االمام علی بن ابیطالب، جلد همچنین بنگرید به: محمدی ری -2
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این گروه بازرگانان از »فرمایند: داد. امام میداد و به طور مستمر مردم را از آن پرهیز میمی 

  1(222-919بیتا:  عاملی،. )...«خدا بترسید ... به ربا نزدیک نشوید و کم فروشی نکنید 

آید که احتکار، مانع تحقق عدالت می از سخنان حضرت در نهج البالغه چنین بر :احتکار -2

هایی که سود باالیی را برای یک طرف مبادالن داشته و موجب اجحاف به طرف است زیرا قیمت

پس »فرماید: دیگر باشد، عادالنه نیست و حقوق طرف در آن رعایت نشده است. امیرالمؤمنین می

از آن منع فرمود و باید خرید و فروش آسان صورت  )ص(احتکار منع نمود که رسول خدا باید از 

  (992: 9نامه ،1973)شهیدی، 2 ....«پذیرد و با میزان عدال انجام گیرد و 

بپرهیز از آنکه چیزی »فرماید: مؤمنان در نامه خود به مالک اشتر سفارش میامیر :تبعیض -9

 (991: 29، نامه )همان 9«}بهره{ همه مردم در آن یکسان است.را به خود مخصوص داریی که 

به صور کلی فلسفه وجودی حکومت، اقامه عدل و  :ظالم حاکمان و جور حکومت -9

-به حاکمان و مأموران اجرای عدالت سفارش می )ع(جلوگیری از ظلم است. از این رو امام علی 

به رفتاری غیرعادالنه وادارد زیرا همه مردم و به های نفسانی شما، شما را فرماید که مبادا خواست

عدالتی و اختصاص ویژه کسانی که از قدرت و توان مالی بیشتری برخوردارند در معرض خطر بی

یکی از موانع برقراری عدالت اقتصادی را  علی )ع(حقوق دیگران به خود قرار دارند. همچنین امام 

کند تا ن را به پرهیز از خواست نفسانی سفارش میشمرد و آناهواهای گوناگون حاکمان برمی

 (991:1973شهیدی،)مبادا از مسیر عدالت خارج شوند.

عدالت اقتصادی در صورتی فراهم  )ع(از دیدگاه امام علی  :مردم از والی حقوق رعایت عدم -2

جز پس حال رعایت نیکو گردد »آید که رعایت حقوق به طور همه جانبه صورت گرفته باشد: می

رفتار باشند و والیان نیکو رفتار نگردند جز آنگاه که رعیت درست کار باشند،  آنگاه که والیان نیکو

پس چون رعیت حق والی را بگذارد و والی حق رعیت را به جا آورد، حق میان آنان بزرگ مقدار و 

 :219 خطبه همان،. )«چنان که باید اجراهای عدالت بر جا و سنت راههای دین پدیدار و نشانه

291-9)  

-بیامام )ع( لیبرالیسم اقتصادی خاستگاه اصلی  در منطق :آزاد اقتصاد و اقتصادی آزادی -9

  (131: حکیمی) .«خورندان دنیا حق ناتوانان را میقدرتمند»عدالتی و شکاف طبقاتی و ... است: 

                                                           
 991و  212. همچنین بنگرید به ص - 1

 992، ص 29، نهج البالغه، نامه 917، وسایل الشیعه، ص 12 لدهمچنین بنگرید به ج - 2
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آنان چیده و های محصول تالش دیگران به تو داده نخواهد شد. آنچه دست» :استثمار -7

 (2-292: 292)نهج البالغه،خطبه« های دیگران نخواهد رسید.محصول کار آنان است به دهان

 (112)حکیمی،پیشین: 1. «س انحصارطلبی کند، هالک خواهد شدهرک» :انحصارگرایی -1

وی است. آن اصل اندازه گیری و مصرف متعادل به اندازه از مهمترین تعالیم عل :اسراف -3

  2(1. )مجلسی، بی تا:«گرددکه به حد میانه بسنده کند هرگز هالک نآن»فرمایند: حضرت می

اجتماعی که بر اساس عملکردهای اقتصادی آزاد به دو بخش  :درآمد نادرست شیوه -11

نامتعادل تقسیم گردد و اموال جامعه در بخش اقلیت تراکم یابد، برای اجرای عدالت به جراحی 

نیاز دارد و این جراحی افزون بر وضع قوانین درست برای آینده حسابرسی کارهای گذشته نیز 

های اصالحات خویش بدین سیاست روی آورد. ن گامضرورت دارد که امام علی )ع( در نخستی

 9(99)نهج البالغه، همان:

در تاریخ حقوق انسانی مقامی بس شامخ دارد و نظریات او در )ع( به طور کلی علی بن ابیطالب 

این زمینه وابستگی و پیوند با اسالم آن روز دارد و این نظریات بر دو محور سرکوب نمودن 

 (199 :1971جرداق، ) چرخید.امتیازات طبقاتی از میان مردم میاستبداد و برچیدن 

 تیجه گیری و مقایسه تطبیقین

بینند و پذیرش حکومت را برای برقراری آن عدالت اقتصادی را یک هدف می)ع(امام علی

عدالت معیار حقانیت قوانین،  امامکند. از دیدگاه گرفتن حقوق ضایع شده مظلومان مطرح می

و توسعه را با  توان همراهی کاراییساختارهاست و بر آنها تقدم دارد و از سخنان امام مینهادها و 

شرایط  شود کهتأمین عدالت اجتماعی حدس زد. از سخنان و سیره حضرت چنین نتیجه گرفته می

عادل به دور  تحقق عدالت، قوانین عادالنه و تربیت درست و اعتقاد به معنویات و وجود مجریانی

ریزی جهت توازن اقتصادی واهای نفسانی است که با تحقق شرایط مذکور امکان برنامهاز ه

ها در شود. تفاوت سیاست تأمین اجتماعی در اسالم با سایر نظامو تکامل اجتماعی فراهم می

تأمین منابع مالی مورد نیاز، مشخص بودن آن و همچنین وظیفه معنوی بودن آن است، نه اینکه 

  چنین اقدامی را از سر اکراه انجام دهند. جوامع انسانی

 خوف جلب خشنودی خدا و )ع(همچنین باید گفت که هدف نهایی سیره اقتصادی امام علی 

                                                           
 99، ص 29و نامه  92، ص 92همچنین بنگرید به نهج البالغه، خطبه  - 1
 191 - 191الحیاه، ص  9 لدهمچنین بنگرید به ج - 2
 921، ص 921و همان کلمات قصار،  99بنگرید به نهج البالغه، ص  - 9
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-از عذاب او بود و هدف میانی امام در تمام رفتارهای اقتصادی خود از تولید، پس انداز و سرمایه 

کند کمک رسانی بسیار با آن عمل میهای اجتماعی بر اساس گذاری گرفته تا مصرف و مشارکت

درآمد تالش  حداقل هزینه است اما برای دستیابی به این هدف نهایی برای تولید ثروت و کسب

-کند. او در تخصیص این درآمدها کمترین سهم را برای خود و بیشترین سهم را به مشارکتمی

کند. به طور کلی اری میرسانی بیشتر، سرمایه گذدهد و برای کمکهای اجتماعی تخصیص می

داند آن را در راگیر و سنتی تغییر ناپذیر در جهان خلقت میفعدالت را قانون  )ع(امام علی 

شناسد بر ضرورت هماهنگی در نظام اجتماعات بشری و نظام تشریح، ضرورتی تخلف ناپذیر می

 ه شده است. ای که مذهب و مکتبش عدالت شناختورزد، به گونهتکوین و تشریح تأکید می

که از دیدگاه  چراباشد، فراتر از تحقق عدالت اقتصادی در جامعه می)ع(هدف متعالی امام علی

باشد. از این هدف بنیادین و عالی جامعه انسانی سعادت الهی و معنوی می)ع(دینی و امام علی

. شودمی تلقی -ارابز اوج و ترینعالی عنوان به البته -عدالت اقتصادی به عنوان یک ابزاررویکرد 

([ که امام هستم بر این حقیقت ع) علی امام] من سیاست پس»: فرمایندمی( ع) علی امام چنانکه

است که جامعه را در رفاه متوقف نسازم. هدفم، مسکن و آزادی نیست. اینها پلکانی است مادی تا 

معراج عرفان حق در های طبیعی پایان یافت، روح از این پیکر بگذرد و هنگامی که این خواست

 .«گرددره المنتهی نامنتهی آغاز مییک پرسش بی انتها به سوی سد

 :تابی ،یحجاز) .«جز آنچه امر رب است بر ندارد»د: فرمایناینجاست که امام علی )ع( می

211) 
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 چگونگی تحقق عدالت اقتصادی

 بستگی به

 

 

 

 

 
  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقق عدالت اقتصادی

 حکومت قانون مندی اعتدال مسئولیت پذیری مردم شناخت و آگاهی مردم

 عدالت سیاسی و عدالت کارگزاران امنیت عدم فقر و تبعیض در جامعه عدالت اجتماعی

 آزادی

وجود حکومت دینی معتقد به اجرای احکام دینی اخالقی و انسانی 

 در جامعه
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 به عدالت اقتصادی)ع(نگرش امام علی

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سعادت الهی و سعادت معنوی

 مردم ساالری دینی

 عدالت سیاسی و اجتماعی

 آزادی )حریت( سعادت و رفاه بسترهای الزم برای افزایش آگاهی و شناخت

مساوات و برابری و 

 رعایت شایستگی ها

رعایت حقوق و قوانین 

 مناسب و توازن

 ظلم و امنیت

 ستیزی

رفع استثمار اعضار و 

 اسراف و احتکار

 و حیاتحق

 معاش

 عدالت اقتصادی
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 دیاگرام اولویت بندی عدالت اقتصادی در نهج البالغه

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 دیاگرام ابعاد مختلف عدالت در نهج البالغه

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقایسه تطبیقی 

توان گفت که عدالت اقتصادی در نهج البالغه با عدالت در اندیشه در یک بررسی تطبیقی می

 فضیلتبرترین  که عدالت در اسالم یکی از دارد، چراشناسی سیاسی غرب تفاوت ماهوی و هستی

پیامبران  شود و به همین دلیل یکی از دالیل عمده بعثتها و به نوعی برترین فضیلت محسوب می

رنسانس  برای اقامه عدال بوده است، اما در غرب گرچه عدالت یکی از اصول اساسی آنها بخصوص تا

های آلها و ایدههاست و در کنار سایر آرمانبوده است، ولی در آن مکتب عدالت یکی از فضیلت

 ها همانند دوران رنسانس تا انقالب فرانسه آزادیگیرد ولی در برخی مواقع و دورانبشری قرار می

 عدالت اقتصادی

 جامعه

 سیستم و نظام گروه خانواده فرد

 عدالت

 اجتماعی اخالقی فرهنگی سیاسی اقتصادی
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ت اقتصادی در نهج عدال های مفهومبرتر از عدالت مورد توجه قرار گرفته بود. به طور کلی تفاوت 

 توان اینگونه نشان داد: می البالغه با غرب را

 
 غرب نهج البالغه هامؤلفه ردیف

 صرفاً انسانی و مادی خدایی و الهی جهان بینی 1

 زمینی و دنیایی )حق طبیعی( فطرت الهی و ربوبیتی رویکرد و رهیافت 2

 ترین فضیلت بشریعالی جایگاه 9
بشری )و در های جزیی از آرمان

 برخی مواقع زیرمجموعه آزادی(

 هدف 9
سعادت دنیوی و اخروی و 

 سیر الی اهلل و کمال بشری
 سعادت دنیوی و رفاه

 قانون تقوا )ابزار اصلی( ابزار 2

 سیاسی نظام 9

بنیاد و نگهدارنده حکومت و 

اجرای عدالت وظیفه اصلی 

 هادولت

 هایکی از وظایف فرعی دولت

 کارآیی 7
عدالت مقدم بر کارآیی و 

 توسعه
 اولویت با توسعه و کارآیی

 تحقق راه 1

همگامی معنویت با نظام 

سیاسی و حقوق )علل درونی 

 و بیرونی(

اقتصادی و سیاسی )علل 

 بیرونی(

3 

 

 در دخیل هایمؤلفه

 عدالت

اولویت با بنیادهای اسالمی 

 عدالت

نسبی گرا؛ با توجه به فرهنگ، 

دیگر متفاوت عقالنیت و عوامل 

 باشد.می
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