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چکیده :
مفهوم عدالت و موضوعاتی که به این مقوله نزدیک است در همهه دور ههاز امهانی یاهی اا موضهوعا مهه
مدنظر سیاست گذاران حاومتی بود است و اا امان پیرواز انقالب اسالمی ایهران تها کوهون تمهام دولهت ههاز
پس اا انقالب با هر امیوه فارز و سیاسی بر تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادز تاکید ویهه دا هته انهد و بهراز
نیل به این مه هزیوه هاز گزافی رامتحمل د اند.فلسفه وجهودز پیهدایچ یوهین مفههومی م بهه

هوردن تهواان

اجتماع بخاطر موفعت طلبی عد معدودز اا انسانها بود است که مصلحین را برآن دا ته است تا براز رفع آن
به دنبال را حلهایی با ود که تحقهق عهدالت یاهی اا آنهاسهت .اا سهویی مااتهخ مختله

بها توجهه بهه جههان بیوهی

هاز متفاوتی که دارند هریک به گونه از اص به این مه پردا ته اند ودر ایهن میهان اا اسهالم بهه عوهوان دیهن
کامل این انتظار می رود که راهاارهایی جامعتر ارائه نمود با د و هدف در این مقاله هوا ت ههر یهه بی هتر
این مقوله است .
واژگان کلیدی :ماتخ اسالمم عدالت م عدالت اجتماعی معدالت اقتصادز
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مقدمه :
اساسهی تهرین مفههوم در حقهوش ب هر و وانتهرین اراا انسهانی عهدالت اسهت و نیهز یاهی اا عهالی تهرین مفهاهی
اندگی ب راست م تا حدز که افراد در جامعه می توانود در صوص آاادز م رفا و حتی برابرز هک کووهد م
لان نمی توانود به عدالت یا مذموم بودن آن اعتراف نمایود  .به نظر بسیارز اا صاحخ نظران همانود اسهییوواا
و به صوص متفارانی یون هید مطهرز م عدالت جزئی اا عهدالت کلهی حهاک بهر ارکهان هسهتی اسهت .نیهز
متفارانی یون هابز م عهدالت را بخ هی اا قهانون طبیعهی مهی دانوهد و آن را در حهوا عمهل ا هخاص و اعمهال
جامعه تفسیر می کوود  .در این عرصه م عدالت اجتماعی که به معواز دا تن رفتار یاسان با تمهام کسهانی اسهت
که ایستگی یاسان دارند و فراه کردن رایط یاسان براز همگان در جامعهه و رفهع مهانع کهردن اا همهه بهه
طور یاسان می با د م در سر لوحه برنامه هاز همه احزاب و مااتخ اجتماعی قرن مها بهه ی ه مهی هورد و
همه امامداران جهان و رهبران احزاب سیاسی م اغلخ در سخورانی هاز ود تعمی آن را به ملتهاز ویچ و
همه مردم اجر دید جهان نوید می دهود .اا سویی اا آنجا که دیرپاز ترین معماز انهدگی انسهان م م هال فقهر
و گرسوگی است و دعو به برابرز و رحمت بر مستمودان وتهیدسهتان مرفهع نهابرابرز ههاز اجتمهاعی پیوسهته
اا مهمترین برنامه هاز اصالحی انبیاء ومصلحین ب همار مهی آیهدم بوهابر ایهن رپهردا تن بهه عهدالت اقتصهادز و
اجتماعی ر اا اهمیت ویه از بر ور داراسهت .آدمهی نیااههایی دارد و نیااههاز اولیهه او را مهی تهوان بهه سهه
گونه تقسی نمود :
 )1نیااهاز مادز

 )2نیااهاز اعتبارز

انسان بی ک براز فراراا سلطه

 )3نیااهاز معووز

ن طبیعت م نایار اا انطباش وهمهاهوگی بها هرایط طبیعهی اسهت تها بهدین

وسیله بتواند نیااهاز مادز ویچ را تامین نماید .اا سویی مقبولیت م هر م تفوش طلبهی و سهلطه جهویی اا
نیااهاز اعتبارز انسان هستود و دید

د که آدمی در روند تااملی ود بارها نیااهاز مادز را فهداز واسهته

هههاز اعتبههارز نمهود اسههت .نیااهههاز معوههوز نیههزم وانتههرین اراا هههاز متعههالی آدمههی را در بههر مههی گیههرد بههه
طورز که اا جمله آرمان هاز معووز انسانم تمایل به درک اسرار آفریوچ م وصل وجهذب هدن در موجهودز
برتر ومطلق می با د  .اا آنجا که طبیعت با همه ئون و مظاهرا محدود و ناییز است و جوابگوز نیااههاز
مادز واعتبارز انسان نیست م ایوجاسهت کهه تهزاح وتعهارا م اسهتومار واسهتعمارم تبعهین وبهه دنبهال آن فقهرم
گرسوگی ونظام هاز ظالمانه جوامع انسانی را دربرمی گیرد وتاامل فردز واجتماعی را بهه طرمهی افاود.بهه
همین موظور ب ر درگذرگا امان براز جلوگیرز اااین موانع تمهیداتی اندی ید است که یای اا مهمترین آنها
م استفاد اا ابزارهاز اقتصادز در جهت تحقق عدالت اجتماعی در جامعه بود اسهت .اگریهه عهدالت اجتمهاعی
واژ از واحد است اما مااتخ مختل

هریک اا دیدگاهی اص بدان نگریسهته انهد .قصهد مها در ایهن مقالهه ایهن

است که ابزار هاز اقتصادز تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادز را اا موظر اسالم و نمونه عملی آن یعوی سیر
حضر علی(ع) را مورد کاوا قرار دهی و در راستاز تحق این مه گامی هر یود کویک برداری م با هد کهه
مورد قبول اهل فن قرار گیرد .
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 -1کلیات
:1-1ارتباط اسالم با اقتصاد
اسالم با اقتصاد داراز دو نوع ارتباط است :
 .1ارتباط مستقیم  :اا آن جهت که یای اا  4بخچ فقه اسالمی را مسایل اقتصادز ت ایل می دهد .
 .2ارتباط غیر مستقیم :که اا طریق ا الش ارتباط پیدا می کود م اا آنجا که اسالم دین عدالت اجتماعی م
برابرز م احسان وایوار است و بها هرگونهه بخهل م دادز مظله وتقلهخ واجحهاف مبهارا مهی کوهد م لهذا
گذ ته اا قوانین اقتصادز م داراز قوانین ا القی بهراز ایهر بوهاز اقتصهادز اسهت کهه اجهراز قهوانین
اقتصادز را بدون اعمال اور آسان می سااد.
:1-2اهمیت اقتصاد در اسالم
اا نظر قرآنم مال واقتصاد قوام و ستون اندگی است «:التی جعل ا...لا قیاما» .ونیز برطبق آموا ههاز نهه
البالغه « یای اا  4حق مردم به رهبر و امام رتوفیرفیئر یعوی تاویر وفراوان سا تن سهرمایه ههاز عمهومی و
موابع طبیعی است  ».یرا که یای اا اصول اولیه اقتصاد سال م حیا وقابلیت ر د ونموثرو است .ااسهویی
اهداف متعالی اسالم بدون اقتصاد سال اماان پهذیر نیسهت و نیهز بهراز جلهوگیرز اا سهلطه کفهار وبیگانگهان بهر
مسلمینم مسلمانان می بایست ودکفا با ود و دیهارک هونی اقتصهادز نبا هود  .اا دیگرسواقتصهاد در فرهوه
اسالمی با دیگر مااتخم تفاوتهایی بویادین دارد که اا جمله این تفاوتههاز مهه وسهیله بهودن اقتصهاد در فرهوه
اسالمی است م یرا که دردین مبین اسالم اااقتصاد به عووان وسیله از براز براز رفهع نیااههاز حیهاتی و نیهز
کمک به همووعان استفاد می گردد ونیز به عووان وسیله عباد وآامایچ یهرا کهه هرگونهه انفهاش و احسهان و
پردا ت مالیا عباد محسوب گردید و به انسان احساس آرامچ و لذ روحی می بخ د .
 :1-3اهداف اقتصاد اسالمی
اقتصاد اسالمی مبتوی بر  3هدف است که در ذیل به آنها ا ار می گردد:
 -3حد اکثر کارایی
 -2استقالل اقتصادی
 -1توازن اقتصادی
 -1توازن اقتصادی  :اا آنجا که براز دا تن و تامین یک اقتصاد سال وروبه ر د رعایت تعادل در رابطه بهین
در آمدها و هزیوه ها اجتواب ناپذیراست م فلذا در جامعه اسالمی بر طبق آموا ههاز قهرآن وسهوت رسهول اکهرم
(ص) باید موااین عدل اسالمی در توایع م مصرف و مبادن باارگانی رعایت ود و اا هر گونهه بهی عهدالتی
وانحراف عدالت و افراط وتفریط در برنامه هاز اقتصادز جلوگیرز ود.
 -2استقالل اقتصادی :در بحث اا استقالل اقتصادز م ابتدا باید به ود کفایی اقتصادز و سهیس بهه مسهایل دفهاع
نظامی و دفاع فرهوگی اا دید استقالل پردا ت .
: 2-1خود کفایی اقتصادی  :داوند رحی درقرآن مجید می فرماید «:ونتحوهوا ون تحزنهوا وانهت انعلهون م ان
کوت موموین » اااین آیه کریمه ودیگر آیا قرآن یوین بردا ت می هود کهه یاهی اا لهواام ایمهانم هود کفهایی
وبهی نیهااز اقتصههادز مسهلمین اا کفهار مههی با هد؛ یهرا کههه نیهاام مصهادف بهها ذلهت و هوارز اسههت و اگهر امتههی
بخواهد اا اسار ویوغ بیگانگان آااد با د می باید را هاز نفوذ وتسهلط کفهار وبیگانگهان را بهر هویچ ببوهدد؛
یای اا آن طرش تامین نیاامودز هاز اقتصادز است .فلذا اا مهمترین مسئولیتهاز امت اسالمی اعمهال سیاسهت
اقتصادز ود کفا وهمیارز عموم اق ارجامعه در قطع وابستگی به دیگران است .
 :2-2دفاع نظامی  :اا لواام استقالل اقتصادز توجه به بویه نظامی ک ور که اا واجبا و ضروریا اسهت م
یرا که امروا اگر دولتی در بعد نظامی حرفی براز گفتن ندا ته با هد و مهورد تعهرا دیگهران قهرار گیهرد م
مجبوربه اطاعت ااموویا آنان درمسایل اقتصادز وفرهوگی واهد د.دراین امیوهه قهرآن کهری مهی فرمایهد :
« واعدوا له ماستطعت من قو و من رباط الخیل  ( »...وآماد کوید براز کهار اار بها ای هانم هریهه مهی توانیهد
اا نیرو و اسبان بسته د تا بترسانید با آنم د من دا و د من ود را ودیگران غیر اا ای هان م کهه هما آنهان
را نمی واسید و دا می واسد )... .اا این روز م اا مهمترین اهداف اقتصاد اسالمی به کهار گیهرز حهد اکوهر
اماانا براز تجهیز نظامی وتامین بودجه هاز دفاع براز قطع وابستگی است.
 : 2-3دفاع فرهنگی  :اا طریق سالح فر هوگی می ود افاار واذههان یهک ملهت را در دسهت گرفهت و بهه آن
سمت وسو داد  .تمامی ک ورهاز دنیا سرمایه گذارز هاز هوگفتی را در برنامه ریزز ههاز اقتصهادز هود بهه
ایهن مقولههه ا تصههاص داد انههد .اا ایههن رو جوامههع اسههالمی نیههز مههی بایسههت ایههن مهه را مههد نظههر دا ههته با ههود و
درست مانود هزیوه هاز دفاعی م هزیوهه ههاز تبلیغهی را در اقتصهاد مملاتهی پهیچ بیوهی نمایوهد .یهون موجودیهت
اسالمی ما به آن وابسته است و در غیر این صور با هیچ سالحی نمی توانی اا اسالم و مسلمین در ایهن نبهرد
فارز دفاع نمایی .
 -3حداکثر کارایی  :در این هدف مسائل رفا عمهومی م آبهادانی امهین و مسهئله حفها اماانها نام بهراز بههر
گیرز مواسخ اا آن مورد توجه قرار می گیرد .
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 :3-1رفاه عمومی  :اسالم م مسلمانان را در بر وردارز اا آرای ها و مسایل رفاهی وایبا ییهها و بهجتهها تها
حد معقول و م روع نه توها محق می داند م بلاه آنان را ت هویق نیهز مهی کوهد وحهد معقهول اا ایهن بر هوردارز
وقتی است که اا اسراف و تبذیر جلوگیرز ود و همه امت مسلمان اا آن بهر مود گردند .
 : 3-2آباادانی زمااین :هههر یوههد کههه امههین و اسههتخراا مهواد ااآن ابههزار و وسههیله از در جهههت تههامین نیههاا هههاز
دن ویچ بر نتای اصلی اندگی کهه همانها درک مقهام
اندگی بر روز آن است و لیکم انسان به توسط واق
قرب الهی اا طریق عباد وا الص است به کمال نایل می ود وهمانا یاهی اا طهرش نیهل بهه کمهال رفهع نیهاا
هاز مادز و فراه کردن وسایل آسایچ اندگی او می با د .
 : 3-3حفظ مال وبهره گیری از آن  :در فرهو قرآنی م افزودن مهال و اوند مقهدر مایبهایی و مقهام ودیگهر
عالیقم وسیله آامون انسان است تا رفتار خ نسبت به این ودایع الهی در رابطه با مسئولیتهاز اجتمهاعی او
دانسته ود و مال وثرو یای اا ایهن ودایهع الههی اسهت کهه وقتهی در ا تیهار انسهان قهرار گرفهت نبایهد مصهال
خصی ود سااد م ومسئولیت لیفه اللهی هودرا در کهاربرد ایهن ودیعهه الههی اا یهاد
جامعه را فداز تمایال
ببردم در نتیجه باید در حفا و تومیر وحد اکور بهر بردارز اا این ودیعه الهی به نفع لق دا کو ید و اا ههر
عملی که باعث تقویت مال و بی ثمر رها کردن و هدر دادن آن با د جدا ود دارز نمود .
 :1-4ویژگی های نظام اقتصادی اسالم
اا ویهگی هاز نظام اقتصادز اسالم آن است که ا الش در آن نق ی تاثیر گذار دارد یرا که معیارههاز ا القهی
بر رفتاراقتصادز انسان و جامعه نظار وحاکمیت دارد و حاکمیت مطلق محیط ورفتار اقتصادز بهر اندی هه و
ا الش انسانی مردود وا ته د است .در نظام اقتصادز اسالمی م اقتصاد وسیله از است براز نیل به اهداف
متعالی اسالم م اهدافی که درعدالت اجتماعی و اقتصادز ظهور وبروا مهی کوهد م فلهذا همهه درجامعهه اسهالمیم
ود را اعضاز یک انواد می بیوود و احساس ا و م ایوار م تقوا ومسئولیت می کوود .
اسههالم فطههر انسههان را بههه گونههه از دیگههر مههی بیوههد و کسههخ ح هد اکوههر سههود را توههها انگیههز معقههول فعالیتهههاز
اقتصادز انسان نمی داند بلاه در اقتصاد اسالمی م عدالت و یر واهی پایه رفتار وحرکا انسهانی اسهت .اا
سویی مفهوم مالایت در اسالم به دیدگا اسالم در رابطه با عهدالت اجتمهاعی وابسهته اسهت و مالایهت در جهتهی
است که کامال با کل نظام هماهو است و به گونه از برنامه ریزز هد اسهت کهه نفهی هرگونهه اسهتومار وگهو
انههدواز را در بههردارد  .هههدف اا بیههان دسههتورا ا القههی در مههورد مالایههت م ایجههاد احسههاس مسههئولیت و بههر
انگیختن وجدان اجتماعی انسان است یرا که اسالم اجتماع را یهک ارگانیسه انهد مپویها وههدف دار مهی دانهد و
مالایت عمومی را در پاسخگویی به نیاامودز هاز جامعه ضرورز می مارد .
اا سههویی متوایههع درآمههد در نظههام اقتصههادز اسههالم بهها دو نظههام سههرمایه دارز و سوسیالیس ه متفههاو اسههت و اا
افراط وتفریط هاز آندو به دور است .در اسالم توایع در آمد تابعی است اا  -1کار  -2نیاا  -3مالایت .
عامل اصلی توایع در آمد کار است و درآمد هر فردز بستگی به مقدار کارز است که او به جامعه عرضه می
کود؛ اما بدلیل تفاوتهاز بدنی وفارز افراد سه آنها در تولید و به دنبال آن درآمدهاز آنان یاسان نیست .بها ایهن
همه ماین ا تالف در آمدها نمی تواند ایاد وگسترد با د یرا که هر مسلمانی ثرو ود را پایبود بهه قهوانین و
مقررا اسالمی مهی دانهد و ایهن قهوانینم انبا هتن ثهرو را محهدود مهی سهااد و را را بهراز توایهع عادننهه و
برابر در آمدها باا می کوهد  .ااعوصهر کهارم کهه بگهذری عوصهر نیاادرنظهام تهوایعی اسهالم عامهل مهوثرز بهه
حساب می آید .اسالم انسانها را به سه دسته تقسی می کود :
گرو اول :داراز قدر فارز وجسمی مواسخ اند واا اندگی بهترز نسبت به دیگران بر وردارند .
گرو دوم :کسانی هستود که کار می کوود و دسترن آنان به سختی کفاف گذران اندگی آنهها را مهی دههد .توایهع
در آمد در این گرو به هر دو عامل کار ونیاا وابسته است .
گرو سوم  :کسانی هستود که توان کار کهردن ندارنهد و توایهع در آمهد در ایهن گهرو صهرفا بهر اسهاس نیهاا مهی
با د .و در آمد در دو گرو ا یر باید اا طریق تعاون اجتماعی و دولت اسالمی تامین گردد.
مفهوم مالایت نیز به ایهن اصهیت نظهام تهوایعی اسهالم ارتبهاط پیهدا مهی کوهد .در ایهن نظهام ههر کهارگر مالهک
محصول کار ویچ است یا نسبت به کارز که در تولید انجام داد است سهمی اا در آمد و امالک را مالک می
گردد.در نتیجه مالایتی را که اا این طریهق حاصهل مهی هود مهی تهوان عامهل فرعهی در نظهام تهوایعی اسهالم
دانست  .دررابطه با فعالیت هاز اقتصادز اجتماعی م مهواردز یهون نظهار و کوتهرل حقهوش مالایهت م وضهع
قانون اکا متحری ربا م تاکید بر تعاون م اا بین بردن فقر م ادار ونظار بهر بهااار م بها سهواد کهردن عمهوم
مردم م تخصی موابع تولید و اطمیوان اا توایهع عادننهه در آمهد و تهامین عهدالت اجتمهاعی اا وظهای دولهت
اسالمی است .
 :1-5مقایسه انسان اقتصادی از دیدگاه مکاتب مختلف با مکتب اسالم
هر ماتخ اقتصادز م نظر به انسان اصی دارد و براز او اهداف م انگیز ها و رفتارهایی مد نظهر مهی گیهرد
وبر اساس این موظورها م رفتارها وپدید هاز اقتصادز مرتبط با یوین انسانی را تجزیه و تحلیل می کود .
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اا آنجا که برقرارز عدالت اجتماعی واقتصادز در یک جامعه در ارتبهاط بها رفتارههاز افهراد آن جامعهه نسهبت
به یادیگر معوا پیدا می کودم فلذا براز تحلیل ابزارهاز عدالت اجتماعی و اقتصادز نیاا به وا ت بی هترز اا
این باایگران می با د .درایر به وا ت بی تر این افراد اا دیدگاههاز مختل پردا ته می ود .
فیزیهو کراتهها و کالسههیک هها انسهان را موجههودز مهی دانوههد کهه تحهت حاکمیههت قهوانین طبیعهی انههدگی مهی کوههد م
قوانین رفتار او تغییر ناپذیر م ابدز وجهانی است .و حاکمیت ایهن قهوانین نا هی اا م هیت الههی اسهت و بهتهرین
آن نیزمهمین قوانین طبیعی حاک بر رفتار انسانهاست .نیز در دیدگا آنها م محرک انسان م نفهع خصهی اوسهت
نه ییز دیگرمهمه انسانها در این انگیز و رفتار نا ی اا آن م هابه هه هسهتود و مانوهد هه عمهل مهی کووهد؛ توهها
باید قوانین رفتار آنان را وا ت وهیچ قدرتی نباید مدا له کود واین رفتاررا به مسهیر غیرطبیعهی با هاند؛نتیجه
طبیعی این دیدگا این است که عل اقتصاد وظیفه وا ت این رفتارها وقوانین حاک بر آنهها وپهیچ بیوهی واکهوچ
ها رادارد یرا که انسان همین است که هست و تغییرز نمی کود .در دیدگا سوسیالیستها آاادز مطلق وبهی بوهد
وبههارز اقتصههادز وجههود نههدارد و تهها حههدودز د الههت دولههت را نام ههمرد و اسههتفاد اا ا ههالش را در اقتصههاد
ضرورز می دانود. ...
اا سویی ماتخ اسالممحاکمیت قوانین طبیعی ومقدم براراد ب رز م تغییر ناپذیر وجهانی را قبول نهدارد .قهرآن
به صراحت سرنو ت افراد و جوامع ب رز را در گرو اراد م تصمی واقدام ود آنهان مهی دانهد .بوهابراین اا
نظر اسالم م حاکمیت قوانین فوش اراد ب رز بر رفتار انسان قابل قبهول نیسهت .نظهر اسهالم ایهن اسهت کهه دادن
یک حا کلی دربار انسانها نادرست است یرا که انسانهایی م گریه اندک ومحهدود بهود و هسهتود کهه محهرک
آنها ع ق است و موطق آنان پرواا دیوانه وار به گرد عله مع تا بان ر بهال وپهر هویچ را مهی سهواانود.و
واقعیت این است که غالخ انسانها بهه طبهع اولیهه هود م در پهی جلهخ نفهع و دفهع ضهرر اا هود هسهتود و اا ایهن
محدود فراتر نمی روند ؛ نیز بر اساس بیوچ اسالم اا انسان وقوانین رفتار اوکه اراد انسان رامحاهوم قهوانین
و مقههدم بههر اراد نمههی دانههد و تصههمیما و اقههداما انسههان را آاادانههه مههی ههمارد کههار اقتصههاد دانههان عههالو بههر
قانونم توجه دقیق بهه مبهانی فاهرز و اعتقهادز بهراز تحلیهل وتفسهیر درسهت اا علهل
توصی م م اهد و ک
وعوامل رفتار ها می با د.
بوابراین م انسان اقتصادز مورد قبول اسالم را می توان در دوسط طبقه بودز کرد:
 )1انسانی که انگیزه ها ورفتار او مورد تایید است و اسالم آنرا پذیرفته و مردود نشمرده است.
ویهگی هاز انسان اقتصادز دسته اول به رح ذیل می با د:
 -2اغلخ در پی جلخ نفع وضرر ویچ است؛
 -1با اراد وانتخابگر است ؛
 - 5آگا و تیزهوا است؛
 -4کفران نعمت نمی کود؛
 -3صاحخ عقل وتصمی هاز عقالیی است؛
 -7با موافع دیگران هماهوگی آگاهانه دارد ؛
 -6بخیل وحری و طمعاار نیست ؛
 )2انسانی که انگیزه ورفتار او مطلوب وایده آل اسالم است .
اکوریههت عظههی مههردم مسههلمان در سههط اول جههاز دارنههد و عههد از انههدک در سههط دوم .ویهگههی هههاز انسههان
اقتصادز مطلوب و اید آل اسالم که در سط دوم جاز دارد عبار است اا :
 -2عا ق است؛  -3محرک اورضاز الهی است و اهداف او متعالی است؛
 -1با اراد وانتخابگر است ؛
 -5موافع دیگران را بر موافع ود مقدم می داند ؛
 -4کری وبا سخاو است؛
 -7راضی وقانع است ؛
 -6در برابر نعما الهی اکرودر برابر بالها صابر است ؛
 -2عدالت اجتماعی و مباحث مرتبط با آن
با توجه به تعدد نگر هایی که در صوص مفاهی اساسی در اقتصهاد اسهالمی وجهود داردو تعریه ایهن مفهاهی
به عووان یهاریوبی در تاامل نظریه هاز اسالمی ضرور داردم لذا به طور اجمالی تعاری اصلی ذیهل در
صوص مباحث مرتبط با عدالت مارائه می گردد.
 :2-1معنا ومفهوم عدالت
اا عدالت تعاری ایادز به عمل آمد است و در حوا سیاست و اجتماع م مقوله عدالت وعهدالت وراز سهوتی
ترین گزار از است که هموار مطرح بود است  .در اندی ه سیاسهی افالطهونم مدیوهه فاضهله وقتهی هال مهی
هدمت بهه عهدالت کوهد تها
گیرد که حاک مدیوه استقرارعدالت را بهترین وبایسته ترین کار بدانهد و هود را وقه
جامعه بر اساس معیارها وترااهاز عدل سامان یابد .به بهاور ابهن سهیوا م عهدل اجتمهاعیم اراا بهرین و ههدف
متعالی است  .او جهت گیرز اصلی دیوی و هدف اساسی وحی را سامان دهی بهه جامعهه بهر اسهاس قهانون عهدل
ترسی می کود .
اا دیههدگا ابههن لههدون م فلسههفه و کههارکرد دولتههها در درون جامعههه م جلههوگیرز اا تجههاوا و سههت و پاسههدارز اا
حقوش انسانها ست و دولت به مانود ابزارز مقتدر و اورمود م براز باادا تن انسانها اا پاز مهال کهردن حقهوش
یادیگر به کار می افتد و مردمان را به نگهدا ت و اعتدال اجتماعی وا می دارد.
عدالت اا آن دست مفاهیمی است که براز وا ت آن بایسهتی مفههوم مخهال آن یعوهی ظله را هوا ت .سهت در
عرصه عدالت اجتماعی پایمال کردن حقهوش و دسهت انهدااز بهه حقهوش دیگهران اسهت .بوهابر ایهن مفههوم عهدالت

5

اجتماعی این است که حقوش افراد رعایت ود م وهر صاحخ حقی به حق ود برسد .در اندی ه سیاسهی اسهالم
به برپایی عدالتم تاکید موکد گردید است به گونه از که بقا ودوام اسالم م اصالحا وسااندگی م حیا دیهن م
عز دین و مسلمین همه در گرو اجراز عدالت است و نیز امیر موموان در بیان عدالت می فرماید :
 )1العدل رأس انیمان و جماع انحسان ( دادگرز سرایمان و گرد آورند نیاویی است ).
 )2اعدل تحا ( داد گر باا تا فرماند با ی).
 :2-2مفهوم عدالت اجتماعی
اسالم ماتخ عدل واعتدال است وامت اسالمی م امت میانه می با د؛ قر آن کهری وپی هوایان معصهوم اسهالم بهه
حفا حقوش اجتماعی ومسهاوز بهودن تمهامی مهردم در برابرقهانون و نفهی تبعهین و اسهتومار فرمهان داد انهد .اا
نظر اسالم معدالت ااجمله ییزهایی است که انسهان فطرتها دوسهت دارد ودلیهل آنم ایهن اسهت کهه ظهالمین بهراز
ظل ود دست به توجیه می انود و سعی می کوود کار ود را عادننه جلو دهود .
در اسالم م در راستاز تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادز م تمام پستهاز حساس می بایست به عهد افراد عهادل
گذارد ود؛ کسهانیاه سهوء سهابقه از نهزد مهردم ندا هته با هود وبهه پهاکی معهروف با هود .و کوتها سهخن آناهه م
اسههالم اهمیههت اصههی بههه عههدالت داد وآن را در تههارو پههود جامعههه ودر مسههائل حقههوقی واجتمههاعی و ههانوادگی
واقتصادز رط اساسی دانسته است .اهمیت این امر در احادیث وروایا معصومین نیز بخوبی آ اار اسهت ؛
پیامبر گرامی اسالم می فرماید «:یک ساعت عدالت اا هفتاد سال عبادتی که رواههاز آن روا و هبهاز آنهرا
احیا دارز بهتر است  ».امام صادش(ع) نیز می فرماید « :دعاز رهبر عادل هر گز رد نمی ود».
امههام علههی (ع) هوگههامی کههه بههه حاومههت رسههید اولههین ههرط اساسههی را در حاومههت ههود م بههر قههرارز مسههاوا
اقتصادز در توایع بیت المال اعالم می کود.در اسالم اجراز عدالت نه توها در بار دوسهت ودر حهال طبیعهی م
بلاه دربار د من و درحهال جوه نیهز مهورد سهفارا اسهت .ودر قهرآن بهه صهراحت اعهالم مهی هود کهه «ون
یجرموا وأن قوم علی ان تعدلوا »( د موی با ملتی ما را به بی عدالتی وادار ناود).
 :2-3عدالت اقتصادی وتوزیعی
بخههچ اعظه اقتصههاد هوجههارز را( ( Normative Economicsرا موضههوع عههدالت اقتصههادز ت ههایل مههی
دهد.بر اساس تعابیر جدید م عدالت اقتصادز نه توها بخچ اصلی موضوع عهدالت اجتمهاعی را ت هایل مهی دههد
بلاههه حتههی مههی توانههد بههه عوههوان تمههام ابعههاد عههدالت اجتمههاعی نگریسههته ههود؛ یههرا کههه تمههایال مموههابع م ههرایط
ورقابهت بهین افههراد را مهی تههوان بها بیهان اقتصههادز نیهز توضههی داد .یاهی اا ارکهان عههدالت اقتصهادز م عههدالت
توایعی است .آنجا که ربی تر دا تن ربهراز یاهی اا مهوارد قابهل تطبیهق عهدالتم مسهتلزم رکمتهر دا هتنر بهراز
دیگرز است م مسئله عهدالت م مسهئله عهدالت تهوایعی اسهت ومهمتهرین کهار بهرد عهدالت تهوایعی در تخصهی
کانها م دما و موابع کمیاب است .
 :2-4پیشینه عدالت اجتماعی در تاریخ اسالم
براز وا ت درست واژ عدل واهمیت آن در اسالم می بایست اا واژ ضد آن یعوی ظل کمک گرفت یرا کهه
حاما گفته اند «:تعرف ان یاءباضدادها » مسلما هیچ ماتبی در گذ ته وحال به انداا اسالم دربهار مبهارا بها
ظال وظل سخن نگفته است.
در قرآن کری ( )292بار ماد ظل در الهاز مختل ودر موارد گونهاگون قبهی همرد هد وحتهی «ظله بهه
وی تن» نیز محاوم د است  .در میان انواع ظل م آنچه که غیر قابل بخ چ اعالم د است ظل بهه بوهدگان
داوند است .امام علی (ع)در نه البالغهه بگونهه از مسهتقی تهردر ایهن بهار اعهالم مهی دارد«:وامها ظلمهی کهه
قابل آمراا نیست مست بودگان داوند نسبت به یادیگر است که قصاص در آنجا سخت است ».
امام علی (ع) نه توها ظال را ناوهچ می کود بلاه کمک کوود به ظهال را وحتهی هود مظلهوم را هرکاز ظهال
مههی دانههد .سههلیمان جعفههرز مههی گویههد :اا امههام رضهها (ع) پرسههیدم کههه کارموههد سههلطان ههدن یگونههه اسههت امههام
فرمود«:از سلیمان م پذیرفتن کار آنها وکمک به آنها وکو چ براز انجام نیااهای ان هه وان کفهر بهه داسهت
 ».با بررسی متون اصیل اسالمی به این نتیجه می رسی که در نظام حاومت اسالمی م اماان کهویاترین ظله
حتی نسبت به ناتوان ترین افراد جامعه نیست وهر نظامی که کمترین حق ک ی وست در آن مجهاا با هد م نظهام
اسالمی نیست  .اا سویی هرکس کمترین مطالعه در بار تاریخ اسهالم دا هته با هد مهی دانهد کهه اکوهر قریهخ بهه
اتفاش رژی هایی که در تاریخ بوام اسالم حاومت کرد اند م رژی هایی استبدادز لبریز اا ظل وجوایت و فقان
وآلودگی بود اند که تود هاز محروم را به بود ک ید و مسلمانان آگا ومتعهد را که اا حق وعهدالت جانبهدارز
می کردند با انواع اوجه ها نابود می کهرد اند.نمونهه ههاز بهارا ایهن حاومتهها را مهی تهوان در هیئهت انهدان
بوی امیه وسیس بوی عبهاس وبعهدها در حاومهت صهفویه بطهور واضه م هاهد کهرد کهه یهه رنجههایی را بهراز
جامعه اسالمی به وجود نیاوردند .
به موااا تحریفی که اا اصل عدالت اجتماعی در دین توسط حاام جبار دیوی پدید آمدم علماز دین بهه پیهروز
اا ائمه معصومین دست به اقداماتی براز مقابله با این پدید وم ادند تا اصل دین را به مردم بومایود.
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مصلحین راستین مافزون بر رو وگرز مفهوم عدالت متالا بی وفقه از را نیز سامان دادند تا با گفتار وکردار
ویچ در را گسترا عدالت اجتماعی گام بر دارنهدمیرا کهه ایهن امهر اا مصهداش ههاز بهارا امهر بهه معهروف
ونهی اا موار است .علی (ع) تاکید می فرمود «:که ست ستیزز نقطه اوا مبارا با موار وتروی دادگهرز اا
نمونه هاز رو ن آ اار فریضه بزرگ امر به معروف است» .
پس اا امام علهی (ع )م دیگهر امامهان نیهز مبهارا بها سهت را در هال موفهی وموبهت آن دنبهال کهرد انهد .آنهان بها
ترسی تصویرا ت بی عدالتیم افراد را ااغصخ حق دیگران متوفرمی کردند بهه طهورز کهه اا انجهام ایوگونهه
اعمال وهمراهی با ظالمان دورز گزیوود واحساس حقار کوود.
امههام صههادش (ع) مههی فرمایههد «:یههون روا قیامههت فههرا رسههد فریههادگرز صههدا مههی انههد :کههو سههتمااران و کمههک
کوودگان به ستمااران و کجایود آنان که براز ستمااران قلمی تیز کرد ویا دواتی را لیقه نهاد اند پس همگهی
را در تابوتی آهوین گهرد آورنهد و در آتهچ افاووهد  ».قیهام حضهر سهید ال ههداء (ع)نمونهه عیوهی قیهام بهراز بهر
ونخهواهی آن حضهر ادامهه یافهت همگهی در اسهتقرار ایهن
قرارز قسط وعدالت بود ونهضتهایی که به آهو
امر ه داستان بودند .
ست ستیزز مصلحین در طول تاریخ اسهتمرار دا هتهم موتههی روا هریهک اا آنهها بهه مقتضهاز امهان و ماهان
متفاو بود است  .موال در دور صفویه که ود حاام جورعلمدار دین د بودندعلماز راستین با آ هوا کهردن
هریه بی تر مردم با نه البالغهه در را گسهترا عهدالت درآن دور تهالا مهی کردنهد ؛ویها دررواگهار قاجهار
ودرعصرناصرالدین ا علماز بزرگوارز یون میرااز یرااز مسید جمال الدین اسد آبادز با مخالفت ههاز
رسمی با سیاست هاز حاام جورمکو یدند تا پری عدالت واهی پا برجا بمانهد .امهام میوهی بها حماسهه بهزرگ
ود جدیدترین حلقه این سلسله بود که مردم را به مبارا با آمریاا برانگیخت تها در هت عهدالتخواهی را جهانی
تاا بخ د و بر تمهام مهردم ورو هوفاران اسهت کهه هو هیارانه ایهن نعمهت گرانقهدررا پهاس دارنهد و نگذارنهد کهه
احما ای ان به دست عد از سود جوم بی ثمر بماند.
جایگاه عدالت در اسالم
سیرز هریود اجمالی دربار جایگا عدالت در جهان بیوی اسالمی در حوا هاز نظرز وعملی می تواند نقهچ
بویادین عدالت را در موظر این ماتخ الهی به رو وی نمایان سااد.
الف)عدل در آیات
عدل در اسالم اا آن یوان موزلتی بر ورداراست که در مار یای اا اصول دین قرار گرفته است وایر بواز
اصول دیگر وفروع اسالم را ت ایل می دهد .مباحث علمی وعملهی عهدالت در جامعهه اسهالمی در وهلهه اول م
ری ه در قر آن دارد .قر آن با تبیین فراگیهر مفههوم عهدل م عهدل تاهویوی معهدل ت هریعی معهدل ا القهی و عهدل
اجتماعیم روحیه عدالت واهی را دردل وجهان مسهلمانان درطهول تهاریخ بهر انگیختهه اسهت.قرآن مجیهد اسهاس
لقت را برحق که با عدل مالامت دارد معرفی می نماید واا مقام فاعلیت و تدبیر الهی به عووان مقهام قیهام بهه
عدل یاد می کوهد.قرآن عهدل را مهالک و میهزان آفریهدگاردر امهر آفهریوچ دانسهته و اقامهه وگسهترا و حاکمیهت
بخ یدن به عدل وقسط را در همه عرصه هاز اندگی ب رز یای اا مهمترین اهداف بعوت انبیاء عووان نمود
است .
این کتاب آسمانی بهه عوهوان معرفهی اجمهالی روح اسهالم م دسهتور داونهد بهه عهدل واحسهان را بیهان مهی کوهد و
عالو بر آن که به همه مردم فرمان اجراز عهدالت مهی دههد م بهه موموهان امهر مهی کودکهه در ایهن را همهت بهه
را دهود .بطور کلی در دیدگا قرآن اساس و الود کلیهه اصهول وفهروع دیهن اا توحیهد تها معهاد واا نبهو تها
امامت واا آرمانهاز فردز تها اههداف اجتمهاعی را عهدالت م ت هایل مهی دههد ؛واا میهان انهواع عهدل م قهرآن بها
ا تصاص  16آیه م بی ترین توجه را به عدل اجتماعی که موضوع بحث این نو تار می با هد معطهوف دا هته
است.
ب) عدل در روایات
اا آنجا که رسول اکرم (ص) وائمه معصومین (ع ) مفسر واقعی آیا قهرآن و پهرورا یافتهه کامهل دسهتورا
آن می با ودمقطعا بر اهمیت واراا وضرور توفیذ عدالت در جامعه اسالمی بی تر واقه بهود انهد .یوانچهه
حضههر علههی (ع)« عههدالت را حیهها وانههدگی معرفههی کههرد اسههت واقامههه آن را یاههی ااوظههای اصههلی هههر
حاومت تلقی می کود وبهترین حاومت را حاهومتی مهی دانهد کهه بتوانهد عهدالت را برقهرار کوهد وبهه واسهطه آن
محبوبیت کسخ نماید  ».نیز امیرموموان درنامه م هور ود به مالک ا تر م اا ابان رسول اکرم (ص )اعهالم
مههی دارد« کههه هرگههز ملتههی بههه قداسههت وپههاکی نخواهههد رسههید مگههر آناههه در میههان آنههها م حههق ضههعفا اا اقویهها
ونیرومودان بدون لاوت ابان وپروا گرفته د واین حق م به وسیله عدل گرفته می ود ».؛همچوین عهدالت در
حاومت اسهالمی اا یوهان اهمیتهی بر هوردار اسهت کهه امهام علهی (ع)اصهالح ههیچ امهرز را بهدون بهر قهرارز
عدالت ممان نمی داند .وامام صادش (ع) «عدل را یرین تر اا عسل می داند  ».در حاومت اسالمی عدل اا
یوان کارایی بر وردار است که یای اا علل عمد گسترا داموه اسالم بود وامام امان (ع ) نیز به موظهور
اقامه وبسط عدل در اقصی نقاط عال ظهور واهد کرد.
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جایگاه اصل عدالت در نظام سیاسی مورد نظر امام علی (ع)
اا مهمترین اصول ادار امهور در اندی هه وسهیر سیاسهی امیرموموهان (ع) م «اصهل عهدالت »اسهت مکهه معیهار
همه ییز است و جز بدان م نمی توان به اهداف دولت اسالمی و فراه کردن امیوه تعهالی فهرد و جامعهه دسهت
یافت .معیار بودن عدالت تا به آنجاست که قوانین باید تابع عدالت با د و استحقاقها در همه اموررعایت هود و
هرگونههه تبعههین اا جامعههه ادود ههود  .معوههاز اصههل عههدالت در ادار امههوراین نیسههت کههه بهها همههه در همههه
ییزیاسان رفتار ود م یرا که این امر در پار از موارد عین ست اسهت .بلاهه معوهاز اصهل عهدالت در ادار
امههورم این اسههت کههه هههرکس وهرییههزدر جههاز مواسههخ ههود قههرار گیردوتفاوتههها وامتیههااا برمبوههاز صههالحیت
واستحقاش با د .
عدالت وعدالتخواهی با وجود علی (ع)عجین بودونام او یاد آور عدالت محن ورا رس مدیریت او م همهه بهر
عدالت بود مکهه عهدالت م عهین وجهود او بهود .اهمیهت عهدالت در ادار امهور نهزد علهی (ع) تها بدانجاسهت کهه اا
حضرتچ روایت د است که فرمود «:مالک السیاسه العدل »(معیار سیاست معدالت است ).
امام علی (ع) عدالت را باایچه سیاسهت وقهدر نمهی دانهد م همانگونهه کهه سیاسهت وقهدر رابیهرون ااعهدالت
نمی واهد ؛اما عهدالت مهورد نظهر علهی (ع) مهورد نظهر دیگهر فالسهفه سیاسهی یهون افالطهون مموتسهایومژان
ژاک روسونیست ؛موظور آنان اا عدالت م یعوی ههر طبقهه اا افهراد جامعههم درجایگها عهدالت وموزلهت طبیعهی
ود قرار گیرد و وظیفه اا را به درستی انجام دهد؛ اما عدالت علوز معدالتی فراطبیعهی اسهت م بهه ایهن معوها
که باید همه انسانهامبه اطر انسان بودن انم وبدون نظر به موزلتهاز اجتماعی آنان م به گونه از برابر رفتهار
ود .دیگر آناه وقتی سخوان آن حضر را دربار عدالت م به عووان یک فلسهفه اجتمهاعی نگها مهی کوهی وبها
اراد جدز وعملی آن حضر در عرصه عیوی حاومت واجتماع می سوجی ممی بیوهی سهخن بها عمهل م برابهر
وترااو است ؛این امر ن ان می دهد که نظریه عدالت در فلسفه سیاسی امام (ع) بسان مدیوه فاضهله افالطهون م
اتوپیایی ونظریه پردااز صهرف نیسهتم کهه فقهط در ذههن وتخیهل اماهان تحقهق دا هته با هد؛ بلاهه امهام (ع) آن
رادرعیویت جامعه پیاد کرد است وعلت این امر همانها پهرورا یهافتن ای هان در دامهان رسهول اکهرم (ص) وم
وحی می با د.
وعلی(ع) که دست پرورد قرآن است مدر تهرااوز عهدالتچ م پوسهت جهوز کهه اادههان مهورز بهه سهت سهتاند
هههود مااتمهههام جههههان سهههوگین تهههر اسهههت .واا نظهههر آن امهههام همهههام(ع) م درسهههایه اصهههل عهههدالت ودر یهههاریوب
عدالتخواهیم اقتدار سیاسی ال می گیرد وحاومت ای ان نمونه بارا یوین اقتدارز بود؛
مهمترین عرصه های عدالت در مدیریت سیاسی امام علی (ع)
اانظر آن حضر م قوام ودوام جامعه به برپایی عدالت وقیام به قسط است واصل عهدالت بایهد در همهه ارکهان
و ئون ادار امورجارز با د تها اههداف دولهت اسهالمی بهه درسهتی تحقهق یابهد.اا جملهه مهمتهرین عرصهه ههاز
عدالت درمدیریت سیاسی امام علی (ع)م که هریک رکوی اساسی است می توان به مهوارد هفتگانهه ایهر ا هار
نمود :
 .1متصف بودن زمامداران ومدیران به صفت عدالت
حقیقت آن است که کسانی می توانود پایبود عدالت در ادار امور با ود که تبعین روا ندارند وهرکس وهر ییز
را درجهاز هود وبوهابر اسهتحقاقچ قهرار دهوهد کهه عهدالت را در هود متحقهق بخ هید با هود ومتصه بهه صهفت
عدالت با ود م که اگر این نبا د معدالتخواهی معوا پیدا نمی کود .
 .2قرار دادن هرکس در جایگاه مناسب خویش
اا مهمترین مختصا پایبوهدز بهه عهدالت در مهدیریت م انتخهاب افهراد و واگهذارز کارهها ومسهئولیتها بهر اسهاس
ایسههتگی هههاز نام بههراز آن مسههئولیت اسههت ماا آنجهها ک هه امامههدارانم امانتههداران مردموههد اا مصههادیق مه ه
امانتدارز است که کارها به کاردانان و ایستگان سیرد ود که در غیر این صور م باب همهه سهتمها گ هود
واهد د .
 .3عدالت  ،محور سیاستگذاریها
اا آنجا کهه برپهایی عهدالت اا مهمتهرین اههداف دولهت اسهالمی اسهت ؛بوهابراین ههر سیاسهت وبرنامهه از بایهد در
جهت این هدف سامان یابد تا سیر به سوز مهمترین ههدف ت هایل حاومهت بهه درسهتی فهراه هود.ودر اندی هه
سیاسههی امههام علههی (ع) م محههور قههرار دادن عههدالت در سیاسههتگذارز هاسههت کههه سههالمت ون ههاط نام وپویههایی
درست جامعه را به سوز تعالی فراه می کود .
 .4حفظ ارزشها با تحقق عدالت
جامعه از که در مسیر عدالت حرکت ناود م ارا ها در آن واژگونه می گردند وضد ارا ها م حاک مهی هوند
وجاز وبی وبدز م ا تی وایبایی م رحمت و فقت م مرو ونامردز تغییر می یابهد.در اندی هه سیاسهی امیهر
موموان (ع) م همه ارا هاز اجتماعی در گرو عدالت اسهت واگهر عهدالت رنه ببهااد همهه ارا هها رنه مهی
بااند.وبطور کلی ارا ها در امین عدالت اوفا می وند ور د می کوود .
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 .5اصالح امور با تحقق عدالت اقتصادی
مدیریتی می تواند به اصالح اساسی امور توفیق یابد وبستر ر د وتعالی مردم را فراه کود کهه در جههت تحقهق
همه جانبه عدالت اقتصادز گام بردارد؛ یهرا کهه وجهود فقهر ومسهاوتم ن هانه بهی عهدالتی ومهدیریت سهوء اسهت
وبوابر اندی ه سیاسی امیرموموان (ع) با مدیریت صحی وتحقق عدالت اقتصادز م دیگر نیاامود وگرفتارز پیدا
نخواهد د وجامعه به امویت اقتصادز نام براز حرکت به سوز تعالی دست پیدا می کود .
 .6تضمین سالمت امور با عدالت حقوقی وقضایی
عدالت اجتماعی واقتصادز امانی ااتضمین کافی بر وردار واههد بهود کهه همهرا بها عهدالت حقهوقی وقضهایی
با د.عدالت حقوقی وقضایی نزد امام علی (ع) ااجایگا ویه از بر وردار بود میواناه آن حضر اا ابتداز
حاومت ود م به آ وا کردن مردم با حقوش ویچ اهتمام فراوان دا ت م بگونه از کهه حتهی اعتقهاد دا هت کهه
قاضی در نگا کردن به اکی ومت اکی می بایست جانهخ عهدالت را مراعها نمایهد واا سهخوان م ههور ای هان
است که  «:هرکهه در مقهام قضهاو قهرار گیهرد م بایهد در ا هار منگها و جهاز ن سهتنم میهان مهردم بهه مسهاوا
رفتار کود ».
 .7عدالت در نظارت وارزشیابی در مدیریت
نظار وارا یابی م اا لواام مه و اساسی در ادار امور است والبتهه امهانی کهار سهاا ومفیهد واههد بهود کهه
عدالت برآن حاک با د.آن حضر م ودم نظارتی دقیق بر عملارد کارگزارانچ دا ت وبا عهدالتی بهی مانوهدم
آنان را مورد ت ویق و یا توبیه قرار می داد .

اندیشه های اقتصادی مرتبط با عدالت اجتماعی و اقتصادی
در بحههث اا عههدالت اجتمههاعیم اندی ههمودان در جسههتجوز دنیههایی هسههتود کههه بههر اسههاس اراا هههاز ا القههی و
اجتماعی بویان نهاد د است .ونیهز در اندی هه دنیهایی بهترنهد .ایهن اندی هه هها بهه صهور مهدون و ماتهوب اا
امان افالطون (428-347م ش.م) بر پایه ا الش بوها نههاد هد بهود .او پسهتیهاز امهان هود را در جمهع آورز
ثرو به ی می دید و بر این عقید بود که« پول و فضیلت به مانود  2کفه یک ترااو هسهتود کهه محهال اسهت
یک کفه آن بان برود بدون آناه طرف دیگر نزول کوهد  ».اا آنجها کهه بحهث اصهلی ایهن مجمهلم مبحهث عهدالت
اجتمههاعی وابزارهههاز اقتصههادز تحقهههق آن اسههت بوههابر ایهههن بی ههتر روز تاریخچههه اندی هههه هههاز مههرتبط بههها آن
تمرکز واهی نمود.
الف  -مرکانتالیسم یا مکتب سودا گران
اا قرن پانزده و انزده به دنبال تحونتی که در اروپها ایجهاد هدم نحلهه از فاهرز در اندی هه ههاز اقتصهادز
رخ داد تحت عووان رمرکانتالیس یا ماتخ سوداگرانر وتا اواسط قرن  18اساس سیاسهتهاز اقتصهادز دولتههاز
مقتههدراروپارا ت ههایل مههی داد .بههه طههور الصههه مههی تههوان گفههت کههه دکتههرین مرکانتالیس ه داراز سههه صیصههه
اساسی ذیل می با د :
 )1دکترین سوداگران یک دکترین پولی به موظور تحصیل طال ونقر بود؛
 )2یک دکترین ملی به مقیاس ک ور و به نفع دولت بود ؛
 )3ویک دکترین مدا له دولت در امور اقتصادز بود؛
ب -مکتب لیبرالیسم اقتصادی
اعمههال بههیچ اا دو قههرن سیاسههت سههوداگرز ( کههه بههر اسههاس افههزایچ ثههرو اا تجههار و محصههول ههال اا
استومار ملتهاز همسایه ویا مسهتعمرا بهه دسهت مهی آمهد  ).اا نیمهه دوم قهرن  18در اروپها مخهالفین جهدز پیهدا
کرد .یای اا آن مخالفان گروهی موسوم به رفیزیو کراتهار بودند.آنان معتقد بودند که م تجسس واکت هاف بهراز
جمع آورز هریه بی تر طال ونقر لزومی نداردم یرا که دراجتماع ب رز ر نظام طبیعی ر حاک است وروابط
ود را باا کود رو هن واههد
بین انسانها تحت حاومت قانونی االی که بدیهی بودن آن بر هر کسیاه دو ی
دوهمه فقط باید اا آن تبعیت کوود .آنان معتقد بودند که نظام طبیعی واست داست براز سهعاد انسهانها؛یک
نظهامی اسهت مقهدر ویهک م هیتی اسهت الههی .بوهابر ایهن نهه توهها بایهد آن را هوا ت بلاهه بایهد کردار ودرابهها آن
موطبق کردمو وا ت این نظام براز هماهوگی با آنم کارم الی نیست .پس اا فیزیو کراتها گروهی موسهوم بهه
رلیبرالیستهاز کالسیکر سر بر آوردند که اا م ههورترین آنهها مهی تهوان افهرادز یهون ژان باتیسهت سهه م آدام
اسمیت م مالتوس وریااردومرا نام برد .این سیست در اواسط قرن 19در اوا اعتبهار بهود و مخهال سهر سهخت
د الت دولت در مسایل اقتصادز است و آاادز فعالیت اقتصادز را در حد اعال طالخ بودنهد و همچوهین تصهور
مههی کردنههد کههه عاههس العملهههایی کههه توسههط دولههت درقیمتههها در جهههت اسههتقرار تعههادل بوجههود مههی آیههد تههاثیر آنههی
وفورز دارد.
اولههین یور ههی کههه بههه ماتههخ کالسههیاها ههد اا جانههخ رسیسههموندزر بههود کههه تههراا نامههه تههاثر آورز اا عملاههرد
لیبرالیس ه ارائههه کههرد و تصههویر مخههوفی اا فقههرو آنم کههار گههران و مسههتمودان آن امههان کههه لیبرالیس ه اقتصههادز
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هدو پیهروان او واههان

موجخ د بود سها ت .بعهد اا وز رسهن سهیمون ر واسهتار اا بهین بهردن حهق انر
سلخ مالایت دند. ...
پ  -اندیشه سوسیالیسم
اا همان ابتداز قرن نواده م فریادهایی دید علیه بی عدالتی ها وبی نظمی هاز اجتماعی که اقتصهاد آااد بهه
بههار آورد بههود بر اسههت کههه مههی تههوان بههه لحههاظی سوسیالیسه را رفریههاد فقههر ردانسههت .سوسیالیس ه م در مقابههل
نظههامی کههه کالسههیک ههها مههدعی بودنههد موجههود ت ههایال مقتههدر و تمرکههز یافتههه را بهتههرین وسههیله جلههوگیرز اا
اجحافا و بی عدالتی هاز جامعه می داند .مرحله اول اندی ه هاز سوسیالیستی مربوط است به سالهاز ابتداز
قرن  19واین مرحله اا سوسیالیس را بهه هاطر بعضهی اا پهروژ ههاز اصهالحی کهه پایهه گهذاران آن پی هوهاد
کرد بودند رسوسیالیس یالی ر نامید اند ؛ ولی اا لحاظ ور بهاطوی کهه واههان تغییهر سهاامانهاز اجتمهاعی
براز استقرارمساوا بودند راید آلیست رمی نامود  .غالخ متفاران این ماتخ که افرادز یون  :سن سهیمون م
فوریهههه () Fourierم لهههوین بهههالن ( ) L.Blanم پهههرودون ( )Produonم آگوسهههت بالناهههی ( )A.Blanquiاا
فرانسههه و رابههر اون ( )R.Owenاا انگلههیس مروبههر تههوس ( )Roberto'sو نسههال (  ) LaSalleاا آلمههان
بودند مخال رژی سرمایه دارز و د من مالایت صوصی بود وهمه آنهها ری هه بهدبختیهاز اجتمهاعی را در
وجههود سههاامان اجتمههاعی و اقتصههادز سههر مایههه دارز مههی بیووههد و معتقدنههد بههراز رهههایی اا بههدبختیها و مفاسههد
اجتماعی می بایست ساامان اجتماعی و اقتصادز سهرمایه دارز تغییهر یابهد و روابهط اقتصهادز و اجتمهاعی بهه
اصل رعدالت ومساوا راستوار گردد.
پایه ها وراه های تحقق عدالت اجتماعی در اسالم
اسههالم در تحقههق عههدالت اجتمههاعی بهها دو اصههل بههزرگ «وحههد همههه جانبههه از متعههادل ومتواسههخ »و «تاافههل
عمومی بین افراد واجتماعا »پیچ می رود والبته عواصراساسی فطر انسانی را نیز در نظر دا ته وطاقهت
ونیروز ب رز را اا نظر دور ندا ته است.
اسالم معدالت اجتماعی مورد نظر ود را بر پایه ههایی اسهتوار وثابهت بوها مهی نههد وبهراز رسهیدن بهه ههدفهاز
ود موسهایل معیوهی را بیهان مهی کوهد .پایهه ههایی کهه اسهالم م عهدالت اجتمهاعی را بهر آنهها اسهتوار سها ته اسهت
عبارتود اا :
)3تکافل وهمکاری محکم اجتماعی
)2مساوات کامل انسانیت
)1آزادی همه جانبه وجدان
)1آزادی درونی:
یههک عههدالت اجتمههاعی کامههل مههادامی کههه مسههتود برت ههخی بههاطوی اسههتحقاش فههرد واحتیههاا اجتمههاع بههه آن نبههود
وهمرا اعتقاد به ایواه آن ییز موجر به یک هدف عالی انسانیت واهد د منبا د مهرگهز تحقهق نخواههد یافهت
وضمانتی براز اجرا ودوام آن نمی با د؛ واجتماع نیز هیچ قانونی را م جهز بها عقیهد از کهه اا درون مویهد آن
بههود واماانهها عملههی کههه اا بیههرون آن را تاییههد نمایههد محفهها نخواهههد نمههود .ایوسههت آنچههه اسههالم در طبهها
وقوانیوچ متوجه آن د.
اگر مساوا مستود به یک آاادز ری ه دار روحی با هد ممهردم قهوز وضهعی مهمگهی بهتهر احسهاس مسهاوا
می کوود ؛در خ ضعی همتی بلوهد بهه وجهود مهی آیهد و در قهوز م تواضهعی هگرف ایجهاد مهی ود.اسهالم
آاادز روح ووجدان ب رز را ااعباد و پرستچ و ضوع براز داوند روع نمودو وقتی هدا یاهی هد م
براز غیر او عبادتی نخواهد بود وهیچیک به دیگرز فضیلتی جز به عمل وتقوز نخواهد دا ت .و بدین ترتیخ
واسطه هاز بین داوند وبودگانچ اا بین می رود و هرکس بدون واسطه می تواند بهه هالق هود مهرتبط گهردد
و اااوعز و جاعت بطلبد؛
)2مساوات کامل انسانیت
دومین پایه از که اسالم م عدالت اجتماعی مورد نظهر هود را بهر آن مبوها قرارمهی دههد مسهود مسهاوا انسهانی
اسههت .اسههالم بهها مطههرح کههردن وحههد جههوس ب ههرزم توههها اعمههال نیههک را ایسههته فضههیلت مههی دانههد وعههز و
خصیت را اا آن پرهیزگار می واسد.این مساوا بر پایه یک طرافارانسانی کامل ودور اا هرییزمحتهی اا
تعصخ دیوی بوا د است  .اسالم در مورد مساوا بین ان ومرد مبجز بعضهی مهوارد کهه بهه تفهاو روحیها
واستعداد دو جوس مربوط می ود م براز ان مساوا کامل با مرد را ضمانت می دهد .اا نظر اهمیهت بهراز
مالایت وتصرف اقتصادز نیز قرآن دستورموکدز به مساوا بین ان و مهرد دارد ودر امیوهه تفهاو در ار
نیز اگر رایط ان ومرد را اا نظر تامین اقتصادز در نظر بگیری که مخارا ان رعا بر عهد مرد اسهت م
د ه دار نمی ود.
و می بیوی باا مسئله مساوا
)3تکافل اجتماعی
یون انسان موجودز اجتماعی است وبراز رفهع نیااههاز فهردز بهه دیگهران نیااموهد اسهت م بوهابراین دو اصهل
قبل یعوی آاادز ومسهاوا تها جهایی قابهل قبهول اسهت کهه بهه دیگهران آسهیبی نرسهاند وگرنهه ههیچ فهردز نخواههد
توانست اا برکا آنها بر وردار گردد.به عبار دیگر م هر فرد براز استفاد اا آاادز ومساوا می بایسهت

12

حقوش دیگران را نیز مدنظر دا ته با هد تها آاادیهچ بها آاادز دیگهران تصهادم پیهدا ناوهد ومسهاوا طلبهی اا م
حقوش دیگران را ضایع نسااد ؛
اا سویی اسالم به انواع تاافل ا ار می کود و تمهام صهور وا هاال آن را اعه اا بهین فهرد و هود وز م تاافهل
بین فرد ونزدیاانچ م تاافل بین ملت و دیگر ملل وتاافل بین یک نسل ونسلهاز بعدز را مد نظر دارد.
روش های مالی اسالم برای تحقق عدالت اقتصادی
اسالم با وجود فراا ون یخ هایی که در آغاا با آن مواجه بهود م بهه علهت حاکمیهت روح ظله سهتیزز و عهدالت
واهی در بطن ود متوانست یک سلسله مبادز وقهوانین اساسهی بهراز رسیسهت مهالیر هود م بوجهود آورد کهه
در تحقق بخ یدن به استقرار عدالت کمک ایانی نمود .مهمترین این مبادز به رح ذیل است :
 .1مقدم بودن فقرا و بینوایان در بهره برداری از بیت المال عمومی
سههیر عملههی پیههامبر اکههرم (ص)و ائمههه اطهههار مههوارد عدیههد از را اا تههرجی دادن فقههرا ومسههتمودان حتههی بههر
پی قدمان دراسالم به یاد می آورد و ن ان می دهد که فقرا وبیووایان براز بهر بردارز اا بیت المال عمهومی م
حتی اا کسانی که سابقه بی ترز در اسالم دارند مقدم ترند .
 .2نا مطلوبی تمرکز ثروت
اسههالم تمرکههز ثههرو در گو ههه از مومحرومیههت گروهههی در گو ههه از دیگههر را نمههی پسههوددودر را بههر طههرف
سا تن این وضع به رئیس حاومت طبق مقتضیا امانی وماانی م اجاا آاادز تصرف می دهد .
 .3اصل مالیات متفاوت بر حسب توان پرداخت
ا ذ مالیا م یای دیگر اا اهرم هاز قوز براز انجام توایع عادننه ثرو است .تفاو در دریافتها باعث می
ود که اا اغویا بی تر و اا ضعفا کمتر گرفته ود ویا اصال گرفته ن ود واین امر می تواند تواان مواسهبی در
جامعه ایجاد کود ورا پی رفت را در جامعه هموار نماید.
 .4اصل «مزد  ،به اندازه نیاز » به موازات «کار به اندازه توان »
طبق این اصل که یک اصل بسیارمترقی در اسالم است احتیاا ونیاامودز م به توهایی مجوا کامل براز تملهک
در اسالم وا ته د است و این امر م اراا بزرگی در ضمانت وبیمه عام اجتماعی دارد .
 .5اصل ضمانت عام اجتماعی
بسیارز اا دستورا اسالم راجع به بیمه هاز اجتماعی آنچوان مترقیانه است که جامعه غرب در قرن بیست بهه
آن رسهید انهد وآن را جهزء افتخههارا هود دانسهته انهد .بههه عوهوان نمونهه «عمهر»م لیفههه دوم مبهراز ههر مولههود
یاصد دره و در هوگام ر دم دویست دره وم وقتیاه بالغ می د آن را بی تر می کرد؛وز براز کودکان سر
راهی نیز صد دره می داد ؛وکمک هاز بال عوا توها براز مسلمانان نبهود وایهن بزرگهوارز اسهالمی بهراز
هم ه مردم بود و مواردز اا کمک هاز مسلمانان به یهودز هها ومسهیحیان را مهی تهوان در سهیر پیهامبر وائمهه
و لفا م اهد نمود.
 .6قانون از کجا آورده ای؟
قانون اا کجا آورد اید که توسط لیفه دوم به مرحله اجرا گذا ته د وحضر علی (ع)ه پس اا بهه قهدر
رسیدن آن را در مورد ود تایید کردم ثرو خصی حاک و کارگزار را قبل وبعد اا به قدر رسیدن مقایسه
می کود و اگر ییزز به آن اضافه د با د مورد باا واسهت قهرار مهی گیهرد کهه اا یهه راههی آن را بهه دسهت
آورد است ؛این قانون اگر در امانه ما به اجرا در آید جلهوز بسهیارز اا ا تالسهها وسوءاسهتفاد هها را واههد
گرفت.
 .7قانون زکات عمومی
این قانون که به نسبت سرمایه ودر آمد اا آنها ا ذ می هود و  1اا بر هی اا داراییههاز افهراد را هامل مهی
ود می تواند بسیارز اا م اال وکمبود هاز اجتمهاعی را  42مرتفهع سهااد وآنم بسهیارز اا مسهتمودان را
التیام بخ د.
 .8قانون تکافل عمومی
این قانون نیز اا افتخارا حاومت اسالمی است و مردم هر هرز را بطهور مسهتقی م مسهئول کسهی مهی دانهد
که اا گرسوگی بمیرد وتا حدز تاکید د است که باید دیه آن را نیز بیردااند ؛
 .9اصل تحریم ربا
یای اا را هاز بسیار موثردرجلوگیرز اا ااف طبقاتی واستقرار عدالت اجتماعی م اصل تحری ربها اسهت .
علت این تحری را در آن می توان جستجو نمهود کهه ربهام باعهث مهی هود عهد از بهدون ههیچ تال هی و توهها بهه
سههبخ دا ههتن سههرمایه م بههه استومار ههدید فاقههدین سههرمایه بیرداانههدو در نهایهت رواا ایههن امههر باعههث تبههدیل ههدن
فرهو کار وتالا به توبلی وتن پرورز واهد د.
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ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی در جامعه
الف -ابزار های اقتصادی موثر در استقرار عدالت اجتماعی :
موظورااابزارهاز اقتصادزم کلیه قواعدم رو ها وتاسیساتی می با هد کهه بهراز اسهتقرارنظام عادننهه در تولیهد
متوایع ومصرف محصول ملی به کار گرفته می ود.
 )1در زمینه تولید
ا تراعا واکت افاتی که بعد اا رنسانس در مسیر تمدن ب ر پهیچ آمهد م روا تولیهد وروابهط تولیهد را بهه کلهی
دگرگهون سهها ت .در گذ هته ابههزار تولیهد بههه علهت سههادگی وکه بهههایی مهی توانسههت بهه مالایههت فهرد در آیههد ولههی
امروا این ابزار به قدرز وسیع مگسترد وگرانبها د اند که کمتر کارگرز مهی توانهد آنهرا بهه تملهک هود در
آورد وبه گونه از روا افزون م به تعداد کارگران افزود می ود.
 :1-1وسایل وابزاررشد وتولید
اسههالم بههه عوههوان کههاملترین دیههن تمهیههدا نام بههراز توسههعه اقتصههاد در بعههد وسههایل ر ههد وتولیههد را نیههز برنامههه
ریزز کرد است .این پیچ بیوی ها در دو ایر مجموعه ابزار فارز وفرهوگی وابزار قانونی جاز می گیرند .
 :1-1-1ابزار فکری وفرهنگی
فرهو غوی اسالمی با تایه بر پایگا محا آیا وروایا به دفاع اا نظریه رکار درردی عبادتهار پردا تهه
است وکرامهت انسهانی را مخهال بها توبلهی وسسهتی وبیاهارز مهی دانهد .در سهیر وروا پیهامبر اکهرم و امامهان
معصوم نمادهایی ایبا اا اهمیت کار وتهالا وفعالیتههاز تولیهدز واقتصهادز وجهود دارد کهه بوسهیدن دسهت پیوهه
بسته کارگرتوسط حضر پیامبر (ص) با پیام فرهوگی مه آن براز همه عصرها ونسل ها یاهی اام ایبهاترین
این نمادهاست.
:1-1-2ابزار قانونی
اسالم مقررا محا ومتعددز را در امیوه سااز افزایچ تولید بوا نهاد است.اا آن جمله عبار است اا :
 احاام امیوهاز بایر وادار امور آن به دست ولی امرم با اا بین بهردن حهق مالایهت صوصهی بهه دلیهل موهع
بهر بردارز تولیهدز واقتصهادز اا آن  موهع اسهتفاد اابههر ونهزول سهرمایه  تحهری فعالیتههایی موهل قمهار م
سحر و عبد بااز به علت عقی بودن اا لحاظ تولیدز  موهع حمهی (تسهلط انسهان بهر امهین نها آبهادم بهدون ههیچ
فعالیههت اقتصههادز بههراز احیههاء آن )  تحههری رجهههاز اائ هد وسباسههرانه  توجههه بههه تههامین اجتمههاعی وقههوانین
موضوعه آن در اسالم اجاا نظار دولت بهر تمهام هعخ تولیهد وار هاد آنهها ونتیجتها الگوسهااز بهراز بخهچ
صوصی وغیر .
 )2در زمینه توزیع
م قصود اا توایع در ایوجها م توایهع وتخصهی مواههخ هدادادز وهرگونهه تولیهد ونمهو نا هی اا آن در جامعهه
است.
هدف توایع م در ماتخ اقتصادز اسالم م رسهیدن بهه جامعهه از اسهت کهه در آن عهدالت اقتصهادز برقهرار هد
است وحاصل تالا و فعالیت اقتصادز هرکس به ود او بااگردد.اثرز اا ظل اقتصادز در آن نبهود وبهه تبهع
آن مرفا عمومی تحقق پذیرد.در این جامعه هیچ کس مجبور نیست تمهام یها قسهمتی اا در آمهد هود رادر ا تیهار
دیگران قرار دهد  -مگر آنچه به عووان مالیاتها ونظایر آن وضع می ود که ود داراز فلسفه وتحلیل جداگانه
از است .اجراز قوانین حقوقی اقتصاد اسالمی وعمدتا احاام وضهعی اقتصهادز م دسهتیابی بهه یوهین جامعهه از
را ممان می سااد.نظام اقتصادز اسالم نه توها تضمین کوود عدالت اقتصادز وتامین کووهد رفها عمهومی اسهت
مبلاههه در پههی هههدف وانتههرز نیههز مههی با ههد وآن رسههیدن بههه جامعههه از اسههت کههه مههردم در امههوال بایاههدیگر بههه
مواسا رفتارمی کووهد وهمهدیگررادرمرواز ومعی هت هود سههی مهی گردانوهد .یاهی اا نتهای احمها پیهامبر
(ص)این بود که مسلمین در صدر اسالم بگونه از تربیهت هد بودنهد کهه بها یاهدیگر بهه مواسها بلاهه بهه ایوهار
رفتار می کردند ونیاا دیگران را بر ود مقدم می مردند .
اصلی را که نامهه
با توجه به مقدمه فوش می توان دریک نگا کلی به سیستم توزیع در اسالم م یهار ا
یک سیست توایع مطلوب است م م اهد نمود :
 -1توایعم در نظام اقتصادز اسالم بگونه از است که انگیز هاز تولید را اا افراد سلخ نمی کود.
 -2تخصی عوامل تولید م به بهترین ال انجام می گیرد .
 -3با توجه به محدودیتهایی کهه در توایهع وجهود دارد  -م هاغل حهرام م معهامال باطهل م لهزوم پردا هت
مالیاتها منظار ود الت دولت اسالمی -امیوه از براز پدید آمدن انحصاردراامد مپدید نمی آید تا
اماان فعالیت اا دیگران سلخ ود .
 -4بهها قرارگهههرفتن نیهههاام بعوهههوان یاههی ااامیوهههه ههههاز تحقهههق مالایهههت م افههراد دیگهههر بواسهههطه نههها تهههوانی
وفقرماادا تن اندگی متواسخ محروم نمی گردند.
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 )3در زمینه مصرف
اا نظر اقتصاد دانان مصرفم هدف نهایی اا تولیهد وتوایهع ونیهز عهاملی مهوثردرآن مهی با هد؛به همهین لحهاظ
اقتصاد دانانم اصلی را به عووانر حاکمیت مصرف کوود ر مطرح کرد اند یعوی (این مصهرف کووهد اسهت کهه
به تولیدا ویگونگی تخصی موهابع تولیهد وتوایهع هال مهی دههد  ).بهه عبهار دیگهر بهین مصهرف بها تولیهد
وتوایع یک ارتباط دوسویه برقرار است که هر دودریادیگرتاثیرمی گذارند؛ امروا توجیه مصرف عالو بر
رابطه علی ومعلولی بین مصرف وتولید وتوایع جایگا مهمی پیدا کرد است یعوی بهه مصهرف بها دیهد ابهزارز
نگریسههته مههی ههود وبههدلیل ایواههه مصههرف م هههدف نهههایی فعالیتهههاز اقتصههادز اسههت نقههچ ابههزار بههودن آن در
سیاستهاز اقتصادز واقتصاد کالن فوش العاد است .
 :3-1اسالم و دایره مصرف
بر الف دو نظام سهرمایه دارز وسوسهیالیزم کهه درهردومصهرف م فقهط جههت ارضهاء وا هباع نیااههاز مهادز
است و با این تفهاو کهه در نظهام سوسهیالیزم م سیاسهت مصهرفی متمرکهز ومحدوداسهت امها در سهرمایه دارز م
اصل لیبرالیس اقتصادز در مصرف نیزحاک است ؛در اسالم عالو بر نیااهاز مهادز بر هی نیااههاز معوهوز
مانود انفاش وبر ی فراین عبادز نیز بر سرنو ت مصرف تاثیر می گذارند به همین علت در جامعه اسهالمی
سبخ مصرف فقط نباید در افزایچ درآمهد وتغییهرا موبهت وموفهی آن جستجو هود م بلاهه واسهته ههاز معوهوز
نیز مصرف را تحت تاثیر قرار می دهود .
ب -ابزارهای عقیدتی موثر در استقرار عدالت اجتماعی واقتصادی
ابزارهههاز عقیههدتی م کلیههه تعههالی ودسههتوراتی مههی با ههد کههه در را ههال دادن ومههوظ کههردن روا اقتصههادز
واجتماعی م به موظور استقرارعدالت اجتماعی اا آنها استفاد می ود.
در اسالم مبین ابزارهاز اقتصادز وابزارههاز عقیهدتیم پیوسهتگی موطقهی وواقعهی وجهود دارد؛اعتقهاد بهه اصهل
رتوحیدر م ن انگر آنست که در اسالم مسائل اعتقادز واقتصادز واجتماعی اا یادیگر جدایی ناپذیرنهد.اعتقاد بهه
ههداز یگانههه وانجههام کارههها بههراز رضههاز اوسههبخ مههی ههود کههه وحههد هههدف در جامعههه مسههلمین بوجههود آیههد و
همبستگی واتحاد اقتصادز واجتماعی در مقیاس ملی وبین المللی در جهان اسالم تحقق یابد.
اصلر نبو ر در اسالم توها یک باور ذهوی نیست م بلاه باورز است که دررفتاروسلوک پیهامبران تجلهی یافتهه
ومی بایست در وجود همه انسانها نیز متجلی گردد .داوند رحمهان در آیهه  25سهور حدیدمرسهالت پیهامبران را
برپادا تن رقسطر وقیام به عدالت ذکرمی کودومسلمان واقعی منبو را رسالتی اند ممتحهرک مپویها در امانهها
وجاویدان دانستهم فلذا رسالت پیامبران رادر هر امان وماانی نام انجرا می داند ودر تحقق وبیان آن واههد
کو ید.
اصههل رمعههادر نیههز بههاورز درونههی اسههت کههه تجلیهها برونههی آن مههی بایسههت در رفتههار وسههلوک مسههلمان آ ههاار
گردد.مسلمان بهر ایهن بهاور اسهت کهه درقبهال رفتهارفردز وسهلوک اجتمهاعی اا بهه بهاا پرسهی ک هید مهی هود
ونتیجهه اعمههالچ را مهی بیود؛لههذا بههه هرنهوع افههراط وتفههریط کهردن م حیه ومیههل نمهودن وبخههود ا تصههاص دادن
اموال درجامعه دست نمی اند مبلاه کو چ می کود راهی را انتخاب کود که به درسهتی وپهاکی موتههی هود .اا
سههوییرمعادر واقعیتههی اسههت متههافیزیای کههه بههاور بههه آنم در اسههتقرار عههدالت اجتمههاعی بههه کمههک ابزارهههاز
اقتصادز واجتماعی موثر واقع واهد د.
پ -ابزارهای اجتماعی موثر در استقرار عدالت اجتماعی
ابزارهاز اجتماعی م عبار اا کلیه دسهتورا مرو هاوتاسیسهاتی کهه در مقیهاس جمعهی واجتمهاعی بهه موظهور
استقرارعدالت اجتماعی باار گرفته می ود.بر ی اا این ابزارها به رح ایر می با ود:
 -1پ :برابری وبرادری
یای اا ابزارهاز اجتماعی مطرح د توسط اسالم براز استقرار عدالت اجتماعی م«برابرز وبرادرز» اسهت
که اول بار توسط پیامبر اکرم به محن ورود به مدیوه براز سامان دادن به م هاال اجتمهاعی (ا هتالف اوس
و زرا وم اال مالی مهاجرین به علهت هجهر وغیهر )روا بهرادرز را دراسهالم پایهه گذا هت.افزون بهر
این اسالم هرگونه تبعین بین انسانها را اا بین برد وبا طرح داستان لقت آدمم امیوهه فاهر برابهرز وبهرادرز
افراد را تقویت نمود.
 -2پ :تعاون اجتماعی
قههرآن تاکیههد ایههادز بههراین داردکههه مسههلمانها در کارههها یاههدیگر را یههارز دهوههد وبهها تعههاون وهماههارز مدر صههد
باادهی کو چ وفعالیت ود را بان ببرند .والبته بر طبق ن صری قرآن که می فرماید «:تعهاونوا علهی البهر
والتقههوز ون تعههاونوا علههی انثه والعههدوان» تعههاون اسههالمی مههی بایسههت درکارهههاز نیههک صههور بگیههرد نههه در
کارهاز بد ومضر .
 -3پ :تضامن اجتماعی
جامعه اسالمی یک جامعه تضاموی است به این بیهان کهه روابهط ضهمانی متقابهل بهین افهراد وجهود واههد دا هت
بطوریاه ههر مسهلمان در تهامین بههرواز وبهزیسهتی دیگهران هود را مسهئول مهی دانهد .پیهامبر اکهرم (ص)مهی
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فرماید «:هرکه صب کود وبراز بهترایستن مسلمانان دیگر کو چ ناودممسلمان نیست »؛ یک فرد مسهلمان بهر
اساس تعالی اسالم مانود یک رفرداقتصادزردر اقتصاد سرمایه دارز کالسهیک نیسهت کهه توهها بهراز جلهخ سهود
ههود باو ههدمبلاه اوکو ههچ مههی کوههد کههه تهها بههرادران و ههواهران مسههلمانچ نیزااوسههایل رفهها وآسههایچ معی ههتی
بر وردارگردند.
بحث و نتیجه گیری
هایی است که می توان م روعیت یک نظام رابها آن سهوجید وتوجهه بهه مهردمم
عدالت اجتماعی یای اا ا
هایی اسهت کهه مهی تهوان بها آن عهدالت اجتمهاعی رادر
عدم تبعین ورفتار مواسخ نسبت به آنان نیز اا ا
امانی اص محک اد.
بحث عدالت با برابرز آنچوان عجین د است که گاهی آن دورامترادف ه باهار مهی برنهد .در ادبیها جدیهد م
مصادیق موضوع برابرز درعرصه اجتماعی رادرپو گرو مجزا طبقه بودز می کوود که عبارتود اا :
)1برابرز سیاسی )2برابرز نزدقانون ) 3برابرز فرصت )4برابرز اقتصادز )5برابرز اجتماعی
این پو مقولهم مقدمه دستیابی به عدالت اجتماعی است به طوریاه پردا تن به یاهی بهدون توجهه بهه دیگرانهواع
آن الی االط است .هر ماتخ فارز با توجه به بویانهاز وا تی واعتقادز ودم تفاسیر متفاوتی اا هریهک
اا برابرز ها داردوبسته به ایهن اسهت کهه انسهان در آن ماتهخ یهه جایگهاهی دارد.دراسهالم مانسهان بهه صهور
مخلوقی ممتاا جلو گرمی ودکه داوند اورادر جهان م ر لیفهر ود کهرد اسهت.بر طبهق نه صهری قهرآن
موجههود انسههان مدروضههع اصههلی وعههالی ههود مآیتههی ههگفت آورااقههدر ورحمههت الهههی اسههت پیههامبر اکهههرم
(ص)درجایی فرمود اسهت «:کهه گویها هدا گوجهی پوههان بهود و واسهت هوا ته هود؛براز ایهن موظورانسهانم
راآفرید واوبه معرفت داوند نایل آمد».
نخسههتین اراا انسههان م اا مفهههومی کههه مههومن اا ههدا در مههی یابههدوااارتباطی کههه بایههد بهها داونههد دا ههته با ههدم
حاصل می ود واین است که به اوآگاهی واحساس برابرز مطلهق درمقابهل افهراد انسهانی را اراانهی مهی دارد.
این برابرز طبیعی م که اسالم به همه موموان اراانی می داردموقتی درامیوه اجتمهاعی تصهویر هودودر میهان
اعضاز جامعه انعااس یابدم اا نظر اصول ا القی اماان دارد احساس مطلهوبی اا هرافت انسهانی را موجهخ
گردد.راصل برابرز ر که سا تمان نظام اجتماعی بر آن قرارمی گیردمگریه فقط به اسالم ا تصهاص دارد امها
هرگزدیوی یا م ربی قبل اا اسالم با یوین قاطعیتی آن را تاکید نارد است.
درامیوه ماوراء طبیعی افراد انسان با عبودیتی یاسان در پی گا داونهد ماساسها بها هه برابرنهد .اا نظرحقهوش
مهههدنی مقهههرآن مجیهههد هرگونهههه تقسهههی ویههها طبقهههه بوهههدز اجتمهههاعی رامبهههه عوهههوان ییهههزز مخهههال فطهههر افهههراد
ب رمبوابرحدیث نبوز که رهمه مانوهد دندانهه ههاز هانه مسهاویودرممحاوم مهی کود؛وسهرانجام در امیوهه برابهرز
مادز یا عملیماسالم بی تردیدمخال است مومن که معتقد به اصول آفریوچ اسهت م هود را بهه بوهدگی نیااههاز
مادز دیار سااد.
بوابراین بویان نظام اجتماعی اسالمی مبرابرز است واصون اسالم با تایهه بهر اصهل برابهرز م درطهی تعلیمها
ودم خصیت انسان راغالبا در مقابل جامعه وبویانهاز موجود هموار تایید کرد است.
حال می واهی به این ناته پی ببری که این تئورز مساوا طلبانه وعدالتخواهانه اسالمی را یگونه می تهوان
در عرصه عمل با رواگار ما تطبیق داد.براز این موظور باید تمهیهداتی را اندی هید کهه طهی آن مفهاهی برابهرز
وعدالت مجامه واقعیت بیو ودوبراز انجام این عمهل مهی بایسهت ایرمجموعهه ههاواجزاز جامعهه طهورز توظهی
وند که هرکس وهرییز درجاز واقعی هویچ قرارگیهرد وایهن معوهاز واقعهی وعملهی عهدالت اسهت.جامعه از
می تواند به ر دمتوسعه وکمال دست یابدکه این عدالت رادر مجموعه هاواجزاز ود پیاد نماید.
ااسویی پیهاد کهردن مفههوم عهدالت در جوامهع مختله بها توجهه بهه فرهوه و هرایط هرک هورز م در جزئیها
واهد بود؛اا دیگر سو ناته دیگرز کهه بایهد بهه آن توجهه دا هت ایهن اسهت کهه بهراز عملهی
ومصادیق ممتفاو
کردن مفهوم عدالت اجتماعی واقتصادز ممهی بایسهت جامعهه را بصهور سیسهتمی نگها کردواجهزاز آن را در
ارتباط با ه مدنظر قرار داد.
جامعه اا رد نظام هاز متعددز به وجود آمد است که مهمترین واثرگذارترین آنها امل :
« رد نظام سیاسی م رد نظهام هانواد م هرد نظهام اجتمهاعی وفرهوگهی و هرد نظهام اقتصهادز »اسهت؛ مها
درایههههن قسههههمت پایههههانی بههههر آنههههی کههههه عههههالو بههههر تاکیههههد برابزارهههههاز اقتصههههادز تحقههههق عههههدالت اجتمههههاعی
واقتصادزمابزارهاز سیاسی ماجتمهاعی مفرهوگهی و هانواد را بهه عوهوان بسهتر اثهر بخ هی ابزارههاز اقتصهاز
فرامههوا ناوههی و برنامههه هههاز عملههی واصههولی راکههه درهریههک اا ایههن ههرد نظامهامجهههت اسههتقرارعدالت
اجتماعی واقتصادز می بایست رعایت ودم بیان کوی ومدلی جهامع جههت برپهایی عهدالت اقتصهادز واجتمهاعی
ارائه دهی .
 -1ازجمله اصولی کاه در نظاام سیاسای جهات اساتقرار عادالت اجتمااعی واقتصاادی مای بایسات رعایات
شود،عبارتنداز:
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)1-1اصل عدم وجود ظلم
ظل مبدین معوا که اجزاء وعواصر سیسهت سیاسهی در جهاز هود قرارنگرفتهه ودر نتیجهه بها پهایین آمهدن کهارایی
سیست روند ر د متوسعه وکمال کود د وممان است که را انحطاط را بییماید.فلهذا بایهد هرگونهه ظلمهی را در
هرجزیی اا مجموعهم اابین برد.
)1-2اصل لیاقت وشایستگی(تخصص گرایی کار کردی)
به این م عوی که در تمام اجزاز نظام سیاسی ممواسهبترین وکهاراترین افهراد مهرکهدام در جهاز واقعهی هود قهرار
گیرندمبه گونه از که بهترااآن میسر نبا د.
)1-3اصل نظارت وپاسخگویی
نظام سیاسی باید اا درون عملارد اجزایچ را به د کوترل کرد ودرهربخ ی اا کارا که ضعی بود ویها
کارایی نام را ندا ت اصالحا نام انجام گرفته وعواصر موفی آن تعوین گردند .
)1-4اصل برخورد با سهل انگاران ومتخلفین
بدین معوی که کار وب فهرد یها افهرادم نبایهد بهه اسه ا هخاص دیگهر تمهام هود.متخلفین درههر سهطحیم بایهد مهورد تعقیهخ
ومجااا قرارگیرند وتمام عواصرسیست سیاسی در مقابل کویاترین اقدام ودممسئول وپاسخگو هستود .

)1-5اصل قانون گرایی
این اصلم برابرز همهم اع اارهبران ومردم مدرمقابل قانون واجهراز عملهی آن رام بطوریاسهان مطهرح مهی
کود وافرادیا اق ارمحتی رهبران نمی بایست اا قانون سوء استفاد نمایود .
)1-6اصل حاکمیت گفتمان وپرهیز از خشونت
بدین مفهوم که نظام سیاسی باید با حاک کردن عقل مموطق م مفاهمه وگفتگهو در جامعهه م هوگهام بهروا ا هتالف
نظرها وتضارب افاار واندی ه ها اا هرگونه ونت اجتواب نماید.
)1-7اصل مشارکت در تصمیم گیری
مردم وبخصوص دان مودان ومتخصصانم باید درتصمی گیریها وسیاستگذارز هاز سیست ورهبهران م هرکت
دا ته با ود.که این م ارکت ممان است در قالخ م ور موجود م اورینموجودمجلس قانونگذارز و ...با د.
)1-8اصل حفظ اموال بیت المال
توجه ونظار به مسائل مالی وبیت المال در سیست سیاسی باید به گونه از با د که حتهی یهک ا ااآن مهورد
سوء استفاد قرارنگیردویا درموارد غیر ضرورز هزیوه ن ود .
)1-9اصل محوریت انسان در برنامه های اقتصادی
یاهی اا پههیچ هرطهاز تاامههل جامعهه انسههانی م دسهتیابی جامعههه بهه رفهها نسهبی اقتصههادز اسهت .اا دیههدگا امههام
علی(ع) م در تمام برنامه هاز توسعه اقتصادز مرانسانر جایگا اصلی را داراست وارا هام فضیلتها م عهز
نفس انسان نباید فداز توسعه اقتصادز گردد.
)1-11اصل امنیت)
تضمین امویت وآرامچ جامعه ماا رایط ضرورز براز توسعه بود ونخبگان باید نظامیان رادر این را باهار
گیرند م این درحالی است که نخبگان حق ندارنداا نظامیان جهت تحای پایه هاز حاومت ود استفاد نمایود .
نقش نظام اجتماعی در تحقق عدالت اقتصادی واجتماعی
نظام اجتماعی نیز به عووان یای دیگراابسترهاز کارآمد سااز ابزارهاز اقتصادز در تحقق عدالت اجتمهاعی
واقتصادز عمل می کود .این نظام ود اا اجزایی به وجود آمد است که عملارد هر یک اااین اجزا می توانهد
نقچ مهمی در این راستا دا ته با د.ایرمجموعه هاز نظام اجتماعی عبارتود اا :
)4آرمانها
)3روابط
)2نقچ ها
)1هوجارها
هوجارهاز نظام اجتماعی م امل هوجارهاز عرفیم هوجارهاز قانونی وهوجارهاز ا القی است؛ بها توجهه بهه
ایواه هوجارها معبارتست اا الگوهاز رفتارز که فرد با عضویت در یک گرو یا جامعه مجبورم بهه تبعیهت اا
آنها می ود ویوانچه این هوجارهامکاروتالا وپی رفت اقتصادز رادرسهایه تحقهق عهدالت ت هویق کووهدم باعهث
استقرارعدالت ودرغیر این صور مانع استقرارعدالت می گردند .
محتواز نق ها ویگونگی توایع آنها نیز کهارکردز بویهادز دراسهتقرارعدالت اجتمهاعی واقتصهادز دارد.یوانچهه
د با ود ونیهز ایفها کووهدگان ایهن نق هها اا روز ایسهتگی انتخهاب هد با هود م ایهن
این نق ها به وبی تعری
عامل می تواند درتحقق عدالت اجتماعی بسیار تاثیر گذاربا د.
روابط بین نق ها ونهادهاز اجتماعی یک جامعه نیز اثر تعیین کوود از دربرپایی عدل وقسط درجامعه دارد؛در
حقیقت یگونگی ارتباطا بهین نق هها ونهادههام سها ت جوامهع را بوجهود مهی آورنهد وسها تهاز متفهاو م آثهار
متفاوتی در برپایی عدالت دارند .
ارا ههها نیههز در برپههایی عههدالت اجتمههاعی واقتصههادز ااجملههه عوامههل تاثیرگههذارمی با ههود ایراکههه ارا هههام
تصورا ذهوی افراد می با ودو امل باورهایی هستود که براز آنان بسیارمه هستود ومهمترین ارا هاز یهک
جامعه راکه قوام ودوام جامعه به آنها وابسته است رآرمان اجتماعیر می نامود .اا آنجا که هرپدید عیوهی م قبهل
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اا تحقق می بایست درونی ود وبه صهور امهور مهه در آیهدم بوابراینمارا هها مهی توانوهد درجههت دههی بهه
فعالیتهاز مختل م نقچ تعیین کوود از دا ته با ود
 -3نقش نظام خانواده در استقرار عدالت اجتماعی واقتصادی
انواد به عووان اساسی ترین نهاد اجتماعی مبی هترین اثهررا برفردوجامعهه مهی گهذاردومی تهوان گفهت کهه اثهر
دیگرنهادهام ااطریق انواد براز فهرد درونهی می هود .هوجارههاز اجتمهاعی مارا ههاز جامعههم نقهچ پهذیرز
و...توسط انواد ااجامعه به فردموتقل می ود و خصیت وز را درراستاز اصی ال می دهد .
نظام خصیت که حرف نهایی رادرگزیوچ هاز فرد می اند م سها ته نظهام هانواد اسهت.بوابر ایهن در هانواد
از که اعتقاد به معادم توحیدم باوربه برابهرز انسهانها و...حاکمیهت دا هته با هدفرد نمهی توانهد ظله وبهی عهدالتی
رام روع بداندوااعدالت طرفدارز ناود .وآیادر انواد هایی که انسان دوستی مایوهارواا هود گذ هتگی حهاک
می با د می توان ج ز افزایچ روحیه دفاع اا حقوش مظلوم ور د عدالت واهی در ذهن اعضاز آن تصهورز
دیگر نمود
 -4نقش نظام اقتصادی در استقرار عدالت اجتماعی واقتصادی در جامعه
نظام هاز سیاسیم اجتماعی و هانواد بهه عوهوان نهادههاز بسهتر سهاا نظهام اقتصهادز عمهل مهی کووهد وامیوهه را
براز عملارد درست این نظام آماد می سااند .در نظام اقتصادز م همه ییز بر اساس محاسبه انجام مهی گیهرد
وقداست مفهوم یودانی ندارد وهوجارها بی تر اا نوع قانونی وبیرونی اسهت نهه اا نهوع درونهی وعهاطفی م فلهذا
در این نوع نظام جهان ا القی ویه از حامفرماست که در آنم جهان مادز مو اء اراا تلقی می گردد؛بوهابر
این یوین نظامی به توهایی قادر نیست آرمان عدالت واهانه ب هرز را در جامعهه تحقهق بخ هد ومهی بایسهت در
ارتباط با نظام هاز دیگر اجتماع قرار گیرد تا اا ای آن کاسته ود وروابط انسانی رابه فرامو ی نسیارد.
بههههراز تحلیههههل نظههههام اقتصههههادز وایواههههه کههههار ایی آن سههههوجید ههههودم مههههی بایسههههت مالکهههههاز اصههههی مههههدنظر
قرارگیرد.رتالاو پارسوزرجامعه هواس ههیر آمریاهایی م عوهوان مهی دارد کهه ههر نظهامی بهراز قهوام ودوام
ود م ناگزیر اا دا تن یهار نامه کارکردز است که ذکر آنهها در ایوجها مهی توانهد مفیهد فایهد قرارگیهرد وایهن
یهارنامه عبارتود اا:
 -1انطباق پذیری()Adaptation
موظورااانطباش پذیرز آن است که براز ایجاد یک نظام یا دوام آن م نیاابه آنست کهه آن نظهام بتوانهد هود رابها
اطراف ود ودیگر رد نظامهاز مرتبط بها هودم سهااگار نمایهدوبراز سهااگار هدن محهیط م بایهد بتوانهد نیهاا
هاز مادز وغیرمادز درون ود را تامین نمایهد .بوهابراین ابزارههاز اقتصهادز محقهق کووهد عهدالت اجتمهاعی م
درصورتی که نتوانود نیااههاز افهراد آن بها جامعهه را بهرآورد سهااندم هرگهز کهارایی نام بهراز تحقهق عهدالت
اجتماعی واقتصادز را نخواهود دا ت وبه عار وآرمان در جامعه تبدیل واهود د .
 -2دستیابی به هدف( (Goal Attainment
این نامه کارکردز بیان می کود که هر نظامم براز ایجاد وادامه حیا ود م نیاامود آنست که حتما هدف و یا
اهدافی را براز اجزاز درونی ود معین نماید تا بهدین وسهیله بتوانهد اجهزاز هود را حهول محهور آن جمهع کوهد
وبه فعالیت وا دارد.در مورد تحقق عدالت اجتماعی در جامعه نیهز مهی بایسهت ایهن ههدف م ههدف م هترک همهه
رد نظام هاز جامعه بود ودر درون نظام اقتصادز نیزدرحمایت اا این هدف م بایهد بهین تمهام ایهر مجموعهه
هههاز اقتصههادز همههاهوگی وجههود دا ههته با ههد؛ درغیههراین صههور تحقههق عههدالت اجتمههاعی واقتصههادز صههور
واقعیت به ود نخواهد گرفت .
 -3انسجام ویگانگی ()Integration
این مالک ضرورز به ما می گوید که یک نظام م گرو ویا جامعه در صهورتی بهه پی هرفت نایهل مهی هود وبهه
اهداف ود(که در ایوجا عدالت اجتماعی واقتصادز است ) می رسد که مجموعه اجزاء ت ایل دهود آن نظام م
گرو وجامعه با یادیگرهماهو وهر جزءم مددکار اجزاء دیگر با د.
 -4حفظ الگو()Pattern- Maintenance
حفا الگو به این معوی است که هرنهادز براز تداوم فعالیتهاز مورد نیااا می بایهد الگوههاز نام را بهه نسهل
بعههد اا ههود بیههامواد.درمورد بحههث یگههونگی اسههتقرارعدالت اجتمههاعی واقتصههادز درجامعههه نیزممههی بایسههت
تمهیههداتی اندی هید ههود تهها کسههانی کههه مههی واهوههد کههارگزاران بخ هههاز مختلهه اقتصههادز وسیاسههی جامعههه
گردندم ود آنچوان درانجام وظای م توانایی دا ته با ود که بتوانوهد بهه هوبی ااعههد وظهای محولهه بهر آیوهد؛
نیز اگرمدافعین تحقق عدالت اجتماعی واقتصادز مااماانیزم هاز این تحققم اطالع کافی و وافی ندا هته با هود
اماههان را بههردن بههه جههاییم م ههال واهههد بود؛بوههابراین میاههی اااموربسیاراساسههی در تحقههق عههدالت م آمههواا
افههراد درجهههت درونههی ههدن اراا ایههن مفهههوم ونیههز آمههواا الگوهههاز عملههی نام بههراز رسههیدن بههه عههدالت
اجتماعی واقتصادز است .
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در بخهچ پایههانی ایهن مقالههه م راهاارهههاز عملهی اجههراز ضهرورتهاز یهارگانههه کههارکردز در ارتبهاط بهها مسههئله
عدالت اجتماعی را به همرا ترسی یک نمهودارم هرح مهی دههی ؛ امیهد اسهت کهه بها کاربی هتر بهرروز مباحهث
ذکر د در این مجمل توسط دیگر فرهیختگان جامعه م اماان تحقق عملی این راهاارها فراه گردد.

راهکارهای عملی اجرای ضرورتهای چهارگانه کارکردی در ارتباط با مسئله عدالت اجتماعی
همانطورکه ذکر دم براز قوام ودوام هر سیستمی موجمله نظام عادننه اجتماعی نیاامود توجه به یههار نامهه
کار کردز « دستیابی به هدفمانطباش پذیرزم انسجام ویگانگی وحفا الگو» هستی ؛
حال سوالی که مطرح می ود این است که یگونه می توان این لواام را تحقق بخ ید ویه نهادههایی در تحقهق
این امر د الت دارند پاسخ به این سوال را با استفاد اا نمودار( مار  )1و رح آن مبااگو می نمایی .
در نمههودار ههمار 1آمههد اسههت کههه اولههین گههام جهههت تحقههق عههدالت اجتمههاعی واقتصههادز م بایههد ایجههاد تحههول در
اندی ه جامعه ومحور قرارگرفتن رحق الواس ر در همه ابعاد با دبه این معوی که براز مردم وتک تک انسهانها
فقط به اطر انسان بودن ان اراا قایل هوی ورا رسهیدن بهه هدا وسهعاد را فقهط اا طریهق رعایهت حقهوش
مردم بدانی وبهراز پی هگیرز اا تهک بعهدز نگهرز ودیگهر انحرافها تضهییع کووهد حقهوش مهردم بایهد امیوهه از
فراه

ود که همه ییز با محک رافاار عمومیر سوجید

ود.

دستگاهی که ضمانت اجرایی تحقق حق الواس را بر عهد می گیردم دستگا قضایی است؛ امها ایهن دسهتگا نیهز
یون اا طر انحراف وسقوط در ورطه استبداد مبهرا نیسهت مهی بایسهت تحهت کوتهرل ونظهار افاهار عمهومی
با د وبه وسیله ابزارهاز افاار عمومی (احزاب ممطبوعا ورسانه ها) دائما درحال ارایابی قرار گیرد .
اا نظر جلوگیرز اا انحرافا درونی دستگا قضایی نیز م قضاوتهاز مبتوی بر نظار هیئهت ههاز موصهفه ز
محامه هاز قضایی ونه فقط رأز قاضی می تواند کمک مهمی به ضمانت حاکمیت حق الواس با د.
اما حق الواس باید توسط دستگاهی عیویت یابد ودر انهدگی روامهر مهردم رنه

واقعهی بهه هود گیهردم دسهتگا

مجرز این امر ییزز جز نظام سیاسی جامعه نیست .نظام سیاسهیم نظهامی اسهت کهه اا انتقهال قهدر تهک تهک
مردم اقتدارمی یابدوهدایت سرنو هت کهل جامعهه را برعههد دارد.اا آنجها کهه مماهن اسهت قهدر نظهام سیاسهی
توسط کارگزاران این نظام مورد سوء استفاد قرارگیردم فلذا بهراز جلهوگیرز اا ایهن انحرافها ماهانیزم ههایی
باید اندی ید

ود ؛ سه ماهانیزم در ایهن امیوهه عبارتوهد اا  :آاادز مطبوعها ورسهانه هها بهراز بهه نقهد ک هیدن

عملاردکارگزارانم آاادز احزاب وگروهها براز افهزایچ تهوان افهراد درمقابهل سیاسهتهاز حاکمهان واماهان بهه
رأز عمومی گذا تن عملارد کارگزاران در صهور بهروا ا هتالف وتضهاد بهین احهزاب وگروههها بها دولهت م
جهت اتمه این ا تالفا وادامه ویا پایان دادن به کار کارگزاران.
یوانچه نظام سیاسی اصالح ود وقدر مطلقه آن تحت کوترل در آید می تواند با برنامهه ریهزز صهحی وآیوهد
نگرمطرحهاز اصالح نظام هاز انواد م اجتماعی واقتصادز را پیگیرز نمایدودر یک اسهتراتهز بلوهد مهد م
لههواام ضههرورز تحقههق عههدالت اقتصههادز واجتمههاعی کههه مهها حصههل عملاههرد ایههن ههرد نظههام هاسههت محقههق مههی
گرددوجامعه از مبتوی برعدل با الگوز عدالت حضر علی (ع) تحقق واهد یافت .
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نمودار  :1راهکارهای عملی اجرای ضرورتهای چهارگانه کارکردی در ارتباط با مسئله عدالت اجتماعی

نظار وکوترل قدر اا طریق مطبوعا ورسانه هاز آااد

محور
قرارگرفتن
حق الناس

توایع قدر وجلوگیرز ااتمرکز آن اا طریق آاادز
احزاب

موجر می ودبه

اصالح نظام سیاسی

روا قدر اا دست احزاب م گروهها وافراد اا
طریق محوریت قانون

اصالح نظام خانواده

اهمیت پیدا کردن افاار عمومی
اصالح نظام اجتماعی

ضمانت اجرایی توجه به حق الواس
به وسیله نظام قضایی مبتوی بر
وجود هیئت موصفه
اصالح نظام اقتصادی
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-

اهداف را م خ می کود
ایجاد امویت می نماید
بهها ایجههاد سیسههت کوتههرل ونظههار
بههههه افههههزایچ انسههههجام ویگههههانگی
کمک می کود

-

ارا هههههها وهوجارهههههها رادرونهههههی
افراد می کود
نظام خصیت را ال می دهد
جههههت گیریهههها را بهههه وجهههود مهههی
آورد
بههههه افههههزایچ انسههههجام ویگههههانگی
کمک می کود

-

افراد را جامعه پذیر می سااد
ارا هههههاز اجتمههههاعی را تقویههههت
می کود
هوجارههههاز ا جتمهههاعی را توبیهههت
می کود
نهاد هاز فرهوگهی واجتمهاعی را
بوجود می آورد

نظهههههههامی م هههههههروع
ومورد اعتماد مهردم
به وجود می آید

بی ترکمک میاودبه

دستیابی به هدف

عدالت
-

-

 نیااهههاز مههادز افههرا د وگروههههارا تامین می نماید
وجود
به
وعادننه
 نظامیسال صهههحی تولیهههد متوایهههع
الگوههههاز
ومصهههرف بهیوهههه را بوجهههود مهههی
آورد
 نقههههچ مهمههههی در ایجههههاد انگیههههزوپاداا دهی افرا ددارد

اجتماعی
نظهههههامی سهههههال بهههههه
وجود می آید

بی ترکمک میاودبه

حفا الگو

و
اقتصادی

نظههههامی جههههامع بههههه
وجود می آید

تحقق
بی ترکمک میاودبه

انسجام ویگانگی

می یابد؛

نظهههههههههههامی سهههههههههههال
وعادننههه بههه وجههود
می آید
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