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د و ، هفـتمن، سالينور الثقل مؤسسهن،يعقل

و تابستان، دوازدهمشماره 94بهار

 هاي عدالت در انديشه سياسي علوي شاخصه

1قاسم بستاني

2بهشتيفاطمه

 چكيده

و انديشـمندان سياسـى در نظـام و يكى از مفـاهيم مـورد توجـه دانشـمندان هـا

و نظـرات ايدئولوژی و در اين بـاره آراء های سياسى اجتماعى گوناگون، عدالت بوده

و ويژگى های اساسى اين مفهوم بيان گرديده است گوناگونى در مورد شاخصه .ها

و جهان وب با ظهور دين مبين اسالم و جامعه ينى خاص اين مكتب در نگاه به انسان

بينى در اجرای اين جهان^ائمه معصومينو|هم چنين سيره پيامبر گرامى اسالم

باشيم كه به هيچ وجـه الهى، شاهد توجه ويژه اين بزرگان به نوع خاصى از عدالت مى

بـدين صـورت كـه عـدالت را نـه تنهـا در بعـد. در تاريخ بشريت سابقه نداشته است

و بيرونى بلكه در بعد درونى يعنى تزكيه نفسو تقوای فردی نيز مورد عنايت  اجتماعى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
و حديث، دانشگاه شهيد چمران اهواز.١  دانشيار گروه آموزشى علوم قرآن

و حديث، دانشگاه شهيد چمران اهواز.٢  f.beheshti@yahoo.comكارشناس ارشد علوم قرآن
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و آنرا مقدمه رسيدن به عدالت اجتماعى دانسته .اند قرار داده

مك يكى از شخصيت مهای نامدار اين ×منـان علـىؤتب در اجرای اين مهم اميـر

و همگـان باشد به گونه مى ای كه در تاريخ بشريت، همواره نام وی قرين عدالت بـوده

نوشتار پـيشرو. اند حتى مخالفين نيز به ويژگى بارز عدالت طلبى ايشان اذعان داشته

اي×برآن است با بررسى موشكافانه سيره عملى امام على درو سخنان گهربـار شـان

های عدالت در منظومه فكری سياسـى ايـن شخصـيت اين باره به بازشناسى شاخصه

.برجسته بپردازد

 البالغه، سيره عملى، منظومه فكری، عدالت، نهج×امام على:واژگان كليدی

*** 

و تطبيق آنها با عبارات نهجـ1 و اصطالحي عدل  البالغه معاني لغوي

مىيكى از معانى عدل،ـ1ـ1 و طريقى به كار و در مورد راه كه استقامت است رود

و مستقيم باشد )418:ق1426راغب اصفهانى،(.بر خط راست

و رعيت اصالح نمى«:فرمايدمى×امام على شـود مگـر بـا اصـالح زمامـداران

پس هرگاه رعيت حق والى را ادا. شوند مگر با استقامت رعيت زمامداران اصالح نمى

و والى  مىكند از يابد؛ راه حق رعيت را بپردازد، حق در ميان آنها عزت های دين خالى

و نشانه انحراف مى مى گردد )529: 1383شهيدی،(».شود های عدالت استوار

ظلـم، عبارتسـت از قـراردادن چيـزی در غيـر«: در مقابـل ظلـم معنـايىـ2ـ1

ي روی در آن چيزا زيادهجايگاهى كه به آن اختصاص دارد، به واسطه نقصان، كوتاهى

و مكانش )318:ق1426راغب اصفهانى،(»يا به سبب تجاوز از وقت

يََضُع �الموَ�«. دهد در حالى كه عدل هر چيزی را در جايگاه خودش قرار مى �لعدُ
)1191: 1967ابن ابى الحديد،(»مو�ِضُعها
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و تفـريط( روی در امـور ميانهـ3ـ1 در:)نداشـتن افـراط قـرآن كـريم خداونـد

يعنـى ). 143، آيـه2: بقـره( را امتى وسط قرار داديـم) امت اسالم( ما شما: فرمايد مى

و ميانه، هـدايت  برای امت اسالم دينى را قرار داد كه متدين به آن را به سوی راه وسط

و تفريط نيست. كند مى ج 1386طباطبايى،(.راهى كه در آن افراط ،1:481(

ف و ارسطو نيز قابل توجهدر اين باره نظريه . باشـد مـى السفه اخالق مانند افالطون

افالطون در طرح ريزی آرمانشهر پيشنهادی خود در كتاب جمهـور پـس از بررسـى

را سرانجام نظريه نظريات گوناگون در مورد عدالت پذيرد كـه در پرتـو آن هـرمى ای

را كس بر اساس جايگاه طبقاتى خود كه با استعداد ذاتى وی منطبق است وظيفه خود

بر اين اساس عدل در انسان بر اساس نسبتى صحيح ميان غرايز خـرد،. دهدمى انجام

و خويشتن داری حاصل )236: 1368افالطون،(.شودمى شجاعت

و آنـرا معيـار اما ارسطو در بررسى مفهوم عدالت، مفهوم حد وسط را مطـرح كـرده

ن امر عدالت را نيز به عنوان حد وسط افراط وی با توجه به همي. گيردمى فضيلت در نظر

و بر خالف. كندمىو تفريط معرفى و بى باكى، شجاعت بوده برای مثال حد وسط بزدلى

و درنتيجه رذيلت به شمار » فضـيلت«پس مفهوم عدالت در ديدگاه ارسطو. آيندمى عدل

و ارسطو  مجموعـه بـه شخصيك هاى فضيلتازيكهركه دهدمى توضيح تلقى شده

 ميانـهو وسـط حـد يعنى تناسب، اين. دارد تناسبى رابطهو است وابستهاو هاى فضيلت

و عدالت مطابق آنها، است؛ بدين سان وی عدالت در فرد را برابر با همين تناسب درونى

و عدالت در جامعه را نيز به معنای تناسب در توزيع امكانات بر اساس قابليت  نظام معين

)1130و1129: 1356ارسطو،(.گيردمى نظر های هر شخص در

 معاني عدل از ديدگاه قرآن كريمـ2

زيـرا. ريشه اصلى مسئله عدل را در درجه اول، بايد در قرآن كريم جستجو نمـود
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و دغدغـه آن را در روح قرآن است كه بذر انديشه عدل را در دل هـا ها آبيـاری كـرد

كمى قرآن كريم تصريح. ايجاد نمود و تـوازن بـر كند و آفرينش بر عـدل ه نظام هستى

و قابليت از. ها است اساس استحقاق عدالت در قرآن در موارد بسياری مانند نفى ظلم

و تمام كردن حجـت  و بيان دين ساحت كبريايى، توجه به هدايت انسان در قالب ابالغ

و خلقـت  و در نتيجـه بر انسان به عنوان شانى از شئون پرودگار، مالزمه ميان عدالت

از همه اينها گذشـته در برخـى. مبتنى دانستن خلقت با مفهوم عدل بيان گرديده است

و تدبير الهى به عنوان مقام قيام به عدل ياد شده است :آيات، از مقام فاعليت

}ِ ب
َقآئَِم8اً ْ�لُو ْ  لِْعلِْم

ُ
@َ� َ� لَْمالَئَِكُة ُهَو Eِال, َFَِE الَ ن,ُه

َ
ك ،3:عمـرانآل(} الِْقْس8ِطَشِهَد  ب.

)17آيه

:داندو يا عدل را ترازوی خدا در امر آفرينش مى

}� َLَ�َ�َضَع  لِْم �َفَعَهاَ Pَما )9، آيه55: الرحمن(»}َ� لس,

و ارسال رسل اينست كه عدل همچنين در قرآن كريم تصريح شده كه حكمت بعثت

:و قسط بر نظام زندگانى بشر حاكم باشد

بِالِْقْس8ِط{ Qُ8ا,R  Sََُق8وTِ �َ َLلِْم �َ Uََمَعُهُم  لِْكَتا نَزRَْا
َ
@َ� XَِناYبِاْ]َي �ُسلََناُ �َسلَْناْ

َ
@ }لََقْد

)26، آيه57:حديد(

و در اين كتاب آسمانى بى همتا، از توحيد گرفته تا معاد، از نبوت گرفتـه تـا امامـت

و از آرمان تا زعامت، های اجتماعى، همه چيز بـر محـور عـدل هدفهای فردی گرفته

عدل در قرآن، همدوش توحيد، ركن معاد، هدف تشريع نبوت، فلسـفه. استوار شده است

و مقياس سالمت اجتماع است )35-38: 1357مطهری،(.امامت، معيار كمال فرد

و سياست در انديشه امام عليـ3 ×نسبت ميان عدالت

در يكى از تفاوت و ديگـر×تعريف عدالت ميان انديشه امـام علـى های بنيادين
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و ليبراليســم توجــه و( هــای درونــى بـه عرصــه مكاتـب ماننــد سيوسياليســم تقــوی

مى) دايره رفتار انسانى(و بيرونى)پرهيزگاری بدين صورت كـه. باشد به طور توامان

ع بايستى نه براساس پديدهعدالت، در دايره معرفتى ايشان  نـوان ای مقطعـى بلكـه بـه

و بروز يابد ملكه و راسخ در رفتار انسان ظهور خطبـهدر، بر ايـن اسـاس. ای نفسانى

:ديفرماىم متقين،صفات ضمن بيان همام 

سجىكس...« تقيكه نویه نميـدارد به دشمن خـود شـيروانى،(».كنـدىز سـتم

1390 :129(

و تحقق آن به عنوان ملكه نفسانى اولويـتای پس در انديشه مزبور عدالت درونى

و زمينه و عملى را در نظام سياسـى محقـق داشته . كنـد مـى های تحقق عدالت بيرونى

و ملزومات آن نيز بايد با اين تعريف از عدالت منطبق باشد بـرهمين. بنابراين سياست

و محـك بـرای سياسـت«اساس است كه ايشان عدالت را به عنوان  درنظـر» مـالك

)323: 1378تميمى،(.گيرند مى

و نظـری در سـيره سياسـى امـام علـى با توجه به اين امر شاخصه ×های عملى

:عبارتند از

 حاكمـ1ـ3

و يا رهبر جامعـه اسـالمى بايـد فـردی باشـد كـه از حـال در انديشه امام حاكم

و ضعيف و با زندگى در سطح آنان از حال آنان مطلع و بينواترين مردم مطلع بوده ترين

ای بـه عثمـان بـن حنيـف ايشـان در نامـه. های آنان بكوشـدریدرجهت رفع گرفتا

:نويسندمى فرمانروای بصره

و بافته ابريشمى بهره گيـرم« و مغز گندم آن, اگر بخواهم از عسل تصفيه شده راه

و مرا به خـوردن غـذای وليكن دور, دانم را مى است كه هوس بر من چيره شود
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و و شايد در حجاز و يما لذيذ وادار كند مه كسى باشد كه به گرده نانى دست نيابد

شب. شكمى سير نتواند كند و در اطـراف مـن آيا من ها را در سيری سپری كـنم

تف شكم و جگرهای آيا به اين دل خود را خوش دارم كـه. يده باشدتهای گرسنه

درؤمردم مرا اميرم و و در ناگواری روزگـار بـا آنهـا شـريك نباشـم منان گويند

و در زندگى سخت نمونهترين سخت ای بـرای شرايط زندگى با آنها سهيم نباشم

)475: 1390شيروانى،(»؟آنها نباشم

 هـدايترا ديگـرانو يافتـه هـدايت خـودكه است عادلى پيشوای« شخصى چنين

 هـم) 325: همـان(»....ميراندمىرا ناشناخته های بدعتو داردمىپابررا سنت. كند مى

 امـوالدر گيـری سختو مراقبت موجب همواره رهبری چنيندر عدالت صفت چنين

 مـردم مالبه نبايد اسالمى جامعهدر ای كه حاكم باشد، به گونهمىوی سویاز المال بيت

و داشته چشم او روا ستمى برآنانياو ورزيده طمع آنهابه باشد :فرمايدمى دارد؛

و غـل بـاو بگذارنـد درشت خارهای رویبر مراهاشب اگر, سوگند خدابه«

 ديـدار حـالىدررا پيامبرشو خداكه استآناز بهترمن برای بكشانند، زنجير

 باشـد دوخته چشمى آنها مالبهياو كرده ستمى خدا بندگاناز برخىبركه كنم

و شـتابد مـى آخـرت بالهای سویبهكه جانى برای كنم ستم كسىبه چگونهو

)489: همان(».ماندمى خاك زيردر دراز روزگارانىكه پيكری

 جنگـ2ـ3

و و لـزوم رعايـت اصـول انسـانى تجلى عدالت در انديشه امام حتى ميدان جنگ

ای به برخـى از فرمانـدهان ايشان در نامه. اخالقى در نبرد با دشمنان را نيز در بردارد

:نويسدمى جنگ

و جز آستانش« جنـگ, پايـانى نـداریاز خدايى بترس كه از ديدار او ناچاری
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و در گرمگاه. بجنگد مكن مگر با آن كه با تو و پسين راه بسپار در خنكى بامداد

و در رفتن شتاب مدار سر شب راه مـرو كـه خـدا آن را بـرای, سپاه را فرود آر

و بار گشودن نه كوچ كردن و كينه آنان شما را وا نـدارد ... آسودن قرار داده است

و كه جنگ را آغاز كنيد پيش از آن كه آنان را به راه راست راست دعـوت كنيـد

)657: 1390شيروانى،(».درعذر را برويشان ببنديد

و قضاوتـ3ـ3  دادرسى

و كالم امام است بدين دليل. منصب قضاوت يكى از مواضع بسيار حساس در سيره

و آگاهى و در اين زمينه بايستى با داشتن علم ، مواضعى كه قاضى، مجری عدالت است

:فرمايدمى آن حضرت. عادالنه پيشه گرداند

و قضـاوت نـزد« به امر قضاوت بين مردم نظر كن، مانند كسى كه به منزلت حكم

در.خدا عارف است و ميزان عـدالت خداونـد اسـت كـه و قضاوت، معيار حكم

و  و گرفتن حق ضعيف از قوی زمين به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم

و روش الهى وضع شده استبرپا و بالد. يى حدود خدا بر اساس سنت امر مردم

:فرمايـدمىو به ابن عباس)85: همان(»شود نمى جز با اقامه اين حدود اصالح

خواهم مگر برای اينكه حقى را اقامه كنم يا بـاطلى را دفـع اين حكومت را نمى«

)86: همان(»كنم

جايا :ديفرماىم خطاب به مالك اشتریگريدیدر

رعيمیداوریبرا« كسيان مردم از .ن اسـتين كه نزد تو برتريرا برگزىت خود

و ست دريآنكه كارها بر او دشوار نگردد و ز با دشمنان او را به لجاجـت نكشـاند

رايخطا پا و چون حق و نفـس او بـه دار نبود شناخته در بازگشت بدان درنماند

ب و و در شـبههىدن به حق، به اندكيرسیراطمع ننگرد هـا شناخت بسنده نكنـد
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ب بيدرنگش از همه و حجت را )279: همان(».ش از همه به كار ببرديشتر باشد

و حـدودو و انصـاف، برپـايى بدين ترتيب احقاق حقوق مظلومان، رعايـت عـدل

.اشدبمى شعائر اسالمى از مهم ترين دغدغه های دستگاه قضا در انديشه امام

و شوراـ4ـ3  مشورت

و كمك گرفتن از ديگران برای امور مختلف نه تنها) به غير از وحى( اصل مشورت

و  و منافع جمعى و در تامين مصلحت عامه منافاتى با عدالت ندارد بلكه مويد آن بوده

در.گردد همگانى به پيدا كردن راه عادالنه در اين خصوص منجر مى در واقع اسـتبداد

و در  و عدم رعايت حقوق آنـان تصميم گيری موجب بى عدالتى در سرنوشت ديگران

و. گرددمى نتيجه منافى عدالت رواج مشورت در امر حكومت به كاهش عنصـر خطـا

و متضمن عدالت اجتماعى هـيچ پشـتيبانى چـون«:فرمايـد مـى امـام. شودمى اشتباه

ج1329مجلسى،(»...دهد نمى مشورت كردن كمك )41:105ق،

 مردمـ5ـ3

و جمعى مـردم در نظـام يكى ديگر از تجليات عدالت علوی با كنش های سياسى

امام در صورت تحقق شاخصه های مورد نظر. خوردمى حكومتى مبتنى بر عدالت گره

و، در اين باره×ىعل عرصه سياست مستوجب نوعى اعتماد متقابـل ميـان حاكمـان

و عال و مشاركت آگاهانه و درنتيجه كسـب مشـروعيت مردم مانه مردم در امر سياسى

:فرمايدمى ايشان. گرددمى برای سيستم سياسى

)2،90ج: 1365خوانساری،(».حاكمان استیملتو آبرویداريعدالت، موجبپا«

و امام همواره به حقوق مردم به عنوان حكومت شونده حساسيت بسـياری داشـته

و مساوی در توزيع بيت المال داشت و عجـم. سعى در تقسيم عادالنه در ميان عـرب
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و زبير در قبال اينكه نمى كوچكترين تفاوتى و در مقابل اعتراض طلحه حـق«گذاشت

با ما را قدر تقسيم بيت المال ایديگران مساوی اين شـيوه تقسـيم«:فرمود»!رار داده

در|رسول خدا و رسول خدا كسانى را كـه بود كه حكم قرآن نيز همين گونه است

و مال جنگيده بودند در تقسيم بيت المـال بـا ديگـران مسـاوی قـرار  راه خدا با جان

)7،727ج:1967ابن ابى الحديد،(.داد مى

مه هم چنين و ايشان با برخوردی قرين با و عطوفت سعى در حل مشكالت رورزی

و معنوی مردم داشته اند كه اين امر در فرمان به مالك اشـتر تجلـى رفع نيازهای مادی

و بـر آنهـا درنـده آزار«:يافته است و لطف كن و محبت دلت را براى رعيت پر از مهر

)620: 1390شيروانى،(».اى مباش كه خوردن آنان را غنيمت شمارى دهنده

 حقوق اقليت های دينىـ6ـ3

و عنايت ويژه×امام على و مسـلك به عنوان رهبری عادل توجه ای به ديگر عقايد

و سياسـى حقوق طيف.های دينى در جامعه زمان خويش داشتند های گوناگون مذهبى

كه به در جامعه تحت رهبری ايشان آنچنان با پايه های عدالت محوری بنا نهاده شده بود 

و«تعبير جرج جرداق  و نامه های امام به واليان حول يك محور واحـد بـود تمام وصايا

ج1379جرداق،(».دالت بودعآن  در اين زمينه نقل است كـه امـام بـا ديـدن) 1:120،

و حال با چشمانى نابينا به گـدايى  فردی مسيحى كه در گذشته به مردم خدمت كرده بود

از«: پرداخت فرمودند مى و چون پيرو عاجز شد در روزگار جوانى او را به كار گماشتيد

آن حق خويش محرومش ساختيد به خازن بيـت المـال دسـتور داد تـا امـورو پس از

)7،66ج:ق1403عاملى،(».بپردازند معيشت او را از صندوق دارايى عموم

زن يهـودی با كسب آگاهى از بى حرمتى سپاه معاويه در هجوم به خانه يك يشان

اگر مرد مسلمانى از ناراحتى اين امـر بميـرد قابـل«:و ربودن زيورآالت وی فرمودند
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)1،89ج: 1379جرداق،(».مالمت نيست، بلكه بدان مرگ قابل ستايش نيز هست

بر امر واليان حكومتـ7ـ3  نظارت

و حسن اجرای عدالت به شكلى بنيادی در سـيره نظارت بر امر مسئولين حكومتى

و مدبرانه بر  و عملى امير مومنان مشاهده شده است كه موجب نگرشى مسئوالنه نظری

و واليان حكومتى و نصب حكمرانان ای تهديد آميز نمونه، در نامهیبرا. گرددمى عزل

 خـدا بـه«:سـدينوىم) عبداّهللاٰ بن عباس( زياد بن ابيه، جانشين حاكم بصره خطاب به

 مسـلمانانحقدرتوكه دهند خبرمنبه اگركهىراستهبیسوگند خورم،ىم سوگند

از درمانـدهوريـفق كـهرميـگ سخت برتو چنان_اديزچهوكمچه_یا كرده انتيخ

در واقـع) 752: 1390شـيروانى،(».یگـرد شـان حـاليپرو نداروىزندگ مخارج

و از لحظـه زمامدار عادل بايستى به طور دقيق مراقب اعمال كارگزاران خود بـوده ای

ج1388بهشتى،(.حال آنان غافل نباشد ،1:180(

و بـرای هم چنين ايشان بـه نيازهـای مـالى كـارگزاران حكـومتى توجـه داشـته

و يا عـدم تـاثر آنـان  جلوگيری از ايجاد حس طمع در ميان آنان نسبت به بيت المال

. اند دقت نظر داشته نسبت به بده بستان های ثروتمندان نسبت به تامين اين گونه نيازها

 آنـان بـر فـراوان روزى سـپس«:نويسدمى در اين خصوص در فرمان به مالك اشتر

 اموالىدر خيانتازو كندمى تقويت خويش اصالحدررا آنها كار اين زيرا دار؛ ارزانى

)769: همان(».سازدمى نيازبى آنهاست، زيردست كه

 قانون مندیـ8ـ3

اند توجه بـه قـانون ای داشته بدان اهتمام ويژه×حضرت علىاز ديگر اموری كه

و اجرای قانون الهى به معنـای واقعـى بـوده اسـت و قانون مداری آن هـم بـه. مندی
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در گونه و قـوانين الهـى و موقعيت اشخاص هيچ تاثيری در اجرای حـدود ای كه مقام

حق بيشتری نسبت بدين سان هيچ فردی حتى حاكم جامعه اسالمى. قبال آنان نداشت

و با آنان برابری :فرمايـدمى در اين خصوص×امام على. كندمى به ديگر مردم ندارد

ری(».شماسـت بـر كـه آنچـه اسـتمنبرو شماست براىكه آنچه استمن براى«

ج 1390شهری، ،4:105(

كه نقل شده روايتى×باقر امام از كهرا اسد بنىاز مردى×على حضرت«است

ازو شـدند جمـعوى خويشـاونداناز گروهى. كرد دستگير بود، شده خالفى مرتكب

 امـا كنـد، شفاعت اسدى مردازو برود×على نزد آنانباتا خواستند×حسن امام

 آنـان بـه شـناخت، مـى خـوبىبهرا قانونبهوى التزامو خود پدركه×حسن امام

 آنـان پـس. شناسـد مـى خـوبى بـهرا شماوى چون برويد،×على نزد خود: فرمود

. كنـد نظـر صـرف اسدى مرد زدنحدازتا خواستندوىازو كردند ديداررا×على

 شـمابه باشم،آن مالك خودكه بخواهيدمنازرا چيزى اگر: فرمود پاسخدر حضرت

وى نـزداز داده، مثبـت پاسخ آنانبه×على كردندمى گمانكه گروهآن. داد خواهم

و داد مسـاعد قـول: گفتنـد كرديـد؟ چـه: پرسيد آناناز×حسن امام. آمدند بيرون

 كـه×حسـن امام. كردند نقل بود، شده مطرح خودشانو×على بينكهرا سخنانى

. خـورد خواهـد تازيانـه دوسـتتان: فرمـود آنـانبه بود، فهميده خوبرا پدر منظور

 مالكمن سوگند خدابه: فرمود سپس زد، تازيانهو آورد بيرونرا اسدى مرد×على

ج(».ببخشمراوىكه نبودم امر اين )2:443تميمى، بى تا،

 عدالت اقتصادیـ9ـ3

عدالت اجتماعى آنست. های عدالت اجتماعى است عدالت اقتصادی يكى از شاخه

و در مقابل آن، ستم قـرار دارد كـه بـه معنـای  كه در جامعه، حقوق همه رعايت شود؛
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)176: 1390ميرمعزی،(.ديگران استپايمال كردن حقوق

و كند كـه در آن همـه مـردم، از ثـروت عدالت اقتصادی، حالتى را توصيف مى هـا

عدالت اقتصادی به اين مفهـوم،. شوند درآمدهای جامعه به طور مساوی برخوردار مى

وقتى در جامعه تحقق خواهد يافت كه همه افراد از سطح كفاف در زنـدگى برخـوردار 

های درآمدی در جامعه وجود نداشته باشدو ثروتمندان، حق نيازمندان اختالفباشند، 

)179و178: همان(.را بپردازند

های رسيدن به عدالت اقتصادی، باور كردن استعدادهای طبيعـت بـرای يكى از راه

8َن{:فرمايـد خداوند متعال در قرآن كريم مـى.بهبود زندگى بشر است Yم ُكم
َ
نَش8أ

َ
@ ُه8َو

�ْ
َ
فِيَها أل َ� ْسَتْعَمَرaُْم bِ{)او خدايى است كه شما را از زمين آفريد()61، آيه11: هود

.)و آبادی آن را به شما واگذاشت

مى×حضرت على :فرمايد در باره اين آيه

آن خداوند مردم را به آباد كردن زمين فرمان داده« است تا اين آبادانى، به سـبب

و امثال آنها، زندگى آنان را قوام مانند حبوبات، ميوهآيد چه از زمين بيرون مى ها

».بخشد

اين فرمان بنده خدا على است به مالـك اشـتر،«:نويسد همچنين به مالك اشتر مى

و بـا هنگامى كه او را به فرمانداری مصر بر مى گزيند تا خراج آن ديار را جمـع آورد

و شهرهای و كار مردم را اصالح : 1383شهيدی،(».مصر را آباد كند دشمنان نبرد كند

مى) 443 � ���ال�«: فرمايد همچنين َعِ" �لُوالِ  �ستقامِة �لعدِ ِ$ قُر% �َفَضَل برتـرين(»ِ�*%

.)شود برقراری عدالت در كشـور اسـت چيزی كه موجب روشنى چشم زمامداران مى

)565: همان(

م يك وسـيله×حور امام علىبا توجه به اين مطالب زمامداری در انديشه عدالت

و نه يك هدف ای است برای رسيدن به اهداف ارجمند؛ يعنـى زمامداری وسيله. است
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و استقرار انسانيت بر مبنای توحيد را. تثبيت از ديدگاه او هر كس پس از او زمامداری

مى است خدا به وسيله دادگری به عهده گيرد، اگر دادگر بوده و اگر اش او را نجات دهد

آورد كـه بنـدهايش از هـم جـدا است صراط چنان او را به لـرزه در مـى تمگر بودهس

پس در اين صورت راه زمامدار بايد راه كتاب خدا باشد؛ عدالت بـرای همـه. شود مى

.مردم از سوی مردم

و حـق ديگـران: بدين سان عدالت در اين الگو دو قطـب دارد و. حـق خـود وحـدت

مىگردآوردن مردم به صورت يك وا )212: 1380موالنا،(.كند حد، هر دو حق را تكميل

و ثروت اين و از نظر ايشان اصل در مال موالی متقيان به گردش ثروت معتقد بود

ای از جامعـه است كه ميان مردم دست به دست گردد، نه اينكه در انحصار گروه ويـژه

)همان(.باشد

 عدالت اجتماعىـ10ـ3

مى مفهوم عدالت اجتماعى را :توان مورد بررسى قرار داد در دو بعد زير

و عقالنى كه بيان كننده نظرياتى است كـه در رابطـه بـا چگـونگى) الف بعد نظری

برای نمونه نظريات كالسيك كه مربوط به يونـان. اعمال عدالت اجتماعى وجود دارد

و لياقت«،»تناسب«باشد به جنبه هايى مانندمى باستان ب، اسـتحقاق تناس«،»شايستگى

و برابـری«و در نظريات مدرن به جنبه هايى مانند»و شايستگى ها كـنش«،»مسـاوات

ها«و» ها )17و16: 1391غنى نژاد،(.اشاره شده است» برابری فرصت

:بعد عملى كه از چند جهت در خور بررسى است)ب

و آزادیـ1  وحدت گرايى

 سياسىـ2

 اقتصادیـ3
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و همهعدالت اجتماعى به هـای جانبه در سياسـت گـذاری عنوان يك مفهوم جامع

و پـس از شكسـت×يك حكومت برای اولين بار در تـاريخ از طـرف امـام علـى

و فتوحات مسلمين در قاره امپراطوری و ايران و آفريقا پايه های روم گزاری های آسيا

و رئيس حكومتى بوده كـه عـدالت اجتمـاعى را جـزء×امام على. شد اولين متفكر

از ديدگاه ايشان عدالت اجتماعى، همه ابعاد سياسى،. الينفك نظام اجتماعى اعالم كرد

و سازمانى را دربردارد از دو جهـت×عدالت اجتماعى امام علـى. اقتصادی، اداری

ى با ايمان او به عنوان مردی كه نخست اينكه ديدگاه او از عدالت اجتماع: نظير است بى

و همسان مى و وجدان منحرف نشد، منطبق دوم اينكه او تنها متفكری. باشد از عدالت

و به عنوان رئيس يك حكومت، نظريات عـدالت  بود كه به اين ديدگاه جنبه عملى داد

)195: 1380موالنا،(.اجتماعى را جامه عمل پوشاند

و بنـابراين آن چـه حـق نيسـت مبنای مشروعيت، حق،در اسالم هركاری اسـت

و نمـى. مشروع هم نيست توانـد مثًال در مورد آزادی، هر آزادی در اسالم حق نيسـت

و حقوق افراد را از بين ببـرد. مشروعيت داشته باشد اهدای آزادی به شخصى كه حق

.اندازد نه تنها قانونى نيست بلكه عدالت جامعه را به خطر مى

به سهل بن حنيف انصاری كه از جانب او بر مدينـه حكمفرمـا×على امام از نامه

و آزادی در جامعه است و دوستى، شاخص مسئوليت :بود آشكار است كه عدل

و« و در گـوش دارنـد و شـنيدند و راستى را از روش ما شـناخته، ديدنـد عدل

پس دانستند مردمى كه نزد ما يم بـين آنهـا چيـزی تقسـ( هستند در حق برابرند،

و) كنيم مگر با تسويه نمى گريختند تـا اينكـه سـودی بـه خـود اختصـاص داده

ج(».بهره نمايند، خدا آنها را از رحمتش دور گرداند ديگران را بى فيض االسالم،

5:1072(

ذی تا قبل از ظهور دين مبين اسالم، در ساير نظام و حـق وجـود ها، مفـاهيم حـق
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و عمليا و خالفت علىداشت؛ اما در بعد اجرايى و امامت بود كه اين×تى اين اسالم

و اصول را جزء سياست و قانون اساسى خود قرار داد تا هـر حقـى بـه منشور گذاری

و عدالت در حكومت على. حق خود برسد ذی ، يك امر واقعـى بـود نـه يـك×حق

.فرضيه خيالى

و روشن جنگ و ركود فكری و صفين در حقيقت جنگ جمود و انديش های جمل ى

اولـين دوره پذيری در امر عدالت اجتمـاعى در آغـازناانعطاف. عدالت اجتماعى بود

و جهان و همـان طـور دشمن×اسالمى برای امام على ساز نظام وسيع ها درست كرد

و تاريخ شناسان اظهار شده است، ايشان قربـانى جمودهـا كه بارها توسط نويسندگان

و به شهادت رسيد .گرديد

، مقتضای عدالت اجتماعى، مساوات است؛ در شرائط حقوقى×امام علىاز ديدگاه

و نه در شرايط نامساوی كه تبعيض در آن دخالت داشته در خطبـه جنـگ. است مساوی

و مشـورت بـا يكـديگر تشـويق كـرده×صفين، امام على امت خود را بـه همكـاری

زي«: فرمايد مى را من برتر نيسـتم از پس از حقگويى با مشورت به عدل خوداری ننماييد

و از آن در كار خويش ايمن نمى مگر آنكه خدا از نفس من كفايـت. باشم اينكه خطا كنم

و تواناتر است كند آن را كه او به آن از من مالك )427: 1383شهيدی،(».تر

مهمترين ركن عدالت اجتماعى، مساوات كامل ميان افراد يك جامعه در محصـول

و چن مى ين جامعهعمل همگانى است در عدالت اجتماعى امـام. باشد ای امت اسالمى

و همگى از افراد مجتمع خـود هسـتند؛ ولـى ايـن×على همگى در انسانيت يكسان

مى. شرائط به تنهايى كافى نيست و عـدالت اجتمـاعى، زيرا به دنبال گفتار، كردار آيـد

و آيـين اسـالمى اسـت و. يك عدالت بر مبنای كردار، اوامر مشـورت در چنـين رأی

و منافع عمومى را تعيين مـى جامعه موالنـا،(.كنـد ای از اهداف عدالت اجتماعى است

1380 :206(
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 نتيجه

و كامـل تـرين ديـن آسـمانى بـا معرفـى ظهور دين مبين اسالم به عنوان آخرين

و مجريـان بـه^ای مانند ائمه معصومين شخصيت های برجسته  به عنـوان مناديـان

و معنـوی گـره خـورده اسـتحق اين مكتب  ای كـه هرگـاه مجـالى بـه گونـه. الهى

و مقررات دين مبين اسـالم در قالـب حكومـت از سـوی ايشـان  برای اجرای قوانين

و حالوت آنرا در اين دوران به خوبى چشيده يكى. اند فراهم گشته است مردم شيرينى

و در كوفـه بـاز×از اين مجال های تاريخى به حكومت امام على  به مدت پنج سال

و قـوانين مى و تاريخى شاهد اجـرای كامـل ايـن احكـام  گردد كه در اين بازه زمانى

و بــى نظيــر ماننــد ايشــان هســتيم ــه دســت شخصــيتى برجســته  ويژگــى هــای. ب

و پروای و در يك كالم تنها توجه به خدا و معنوی در قالب تقوی،سلوك فردی درونى

د اشاره وی حكومتى ساخت كه عنصر عدالت به عنوان شاخصـه از او از حكومت مور

 ای كـه نـام علـى همـواره بـا عـدالت قـرين به گونه. اصلى آن به منصه ظهور نشست

.گشت

و عملى اين امام همام شاهد اين مهم درمى با توجه به سيره نظری باشيم كه عدالت

مورد عنايـت ايشـان بـوده) اجرای لوازم تقوی(و بيرونى) تقوای فردی( ابعاد درونى

در. است و تزكيه نفس برخوردار نباشـد آنگـاه اگر مجری عدالت خود از ملكه تقوی

در جای جای حكومت مولى. خواهد رفتاجرای بعد بيرونى آن در اجتماع به بيراهه 

و قرين يكديگر بودهالموحدين اين دو بعد به صورت توأ با توجه به اين مالك. اند مان

و اجتماعىاساسى، عد . يابـد مـى الت در سيره ايشان شاخصه هايى سياسى، اقتصادی

و مردم مرتبط است شاهد نگـاه در حوزه سياسى كه به گونه ای مستقيم با حقوق حاكم

و معنوی مردم به حكومت به عنوان وسيله و شكوفايى مادی باشـيم مـى ای برای رشد
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ى پـايين تـرين افـراد آن كه در اين چارچوب زندگى رهبر حكومت در سـطح زنـدگ

و. جامعه قرار گرفت توجه به حقوق انسانى دشمن در جنگ، گماشـتن قاضـى عـادل

 آگاه به قوانين در امر قضاوت، دخالت دادن مـردم در امـر سياسـت بـا مشـورت بـا

و سخت گيری بر بيت المال به عنوان حق النـاس در كنـار و توجه به حقوق آنان آنها

و نماينـدگان حكـومتىسفارش های فراوان ايش  ان در قالـب نامـه هـايى بـه واليـان

شاخصه ديگر مورد بررسى عـدالت اقتصـادی بـه عنـوان. باشدمى در حوزه سياست

و شكوفايى جامعه مسلمين جهت ايجاد جامعه وسيله و الهى ای برای رشد ای توحيدی

ندر قالب گردش غيـر انحصـاری ثـروت ميـان كليـه افـراد جامعـه بـود كـه در ايـ

 ديگر شاخصه مورد بررسى عدالت اجتماعى بـود كـه. نوشتار مورد توجه قرار گرفت

و گستردگى كه دارد و اقتصـادیمى به دليل شمول و بـويى سياسـى  تواند خود رنگ

و كـالم امـام، حقـوق برابـر كليـه. نيز بگيرد  ركن اساسى عدالت اجتماعى در سـيره

.باشـد مـى بـه نـام انسـانيتيك جامعه توحيـدی در قالـب فصـلى مشـترك آحاد

و بـدون در اين چارچوب همگان بايستى از حقوق حقـه خـويش بـه طـور مسـاوی

.مند گردند تبعيض بهره

و تقوا اجرای چنين شاخصه هايى نيازمند به بهره مندی از ابعاد واالی معنوی، الهى

به. باشدمىو سلوك فردی و منصبى دنبال سنگ هميشه افراد گوناگونى در هر لباسى

و معنـوی  و جلوگيری از توزيع عادالنه امكانات مـادی اندازی در راه اجرای عدالت

و مقابله با آنان نيازمند خـدا خـواهى بـه جـای دنيـاخواهى در  و هستند جامعه بوده

و اين امر به خوبى در حضرت علىمى چارچوب عدالت درونى . نمود يافـت×باشد

ب به گونه و هم عدالت خواهای كه ايشان هم عادل .ود

و نمونـه×براستى على مرتضى«:نويسدمى عالمه شهيد مطهری ، مجسـمه عـدل

و و عدالت و ضربتى كه در راه انعطاف ناپذيری از حق و احسان بود؛ و محبت رحمت
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در دفاع از حقوق انسان ها خورد، اگرچه او را آسوده كرد، اما جهان اسـالم را تـا ابـد

. خواه نيز بـود او تنها عادل نبود، بلكه عدالت.ى سوگوار ساختمرگ همچو امام عادل

و عدالت و آزاديخواه تفاوت است بين عادل ».خواه تفاوت است؛ همانطور كه بين آزاد

)3: 1358مطهری،(
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