
 

 

 

 

 

 حکومت یورزانهتطبیقی اهداف عدالت یمطالعه

 البالغهدر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و نهج

 *محمد مهدی حاجیلوئی محب

 چکیده

یابی به عدالت، یکی از آرزوهای دیرین بشر بوده استت  از یتس ستو،    دست

عتدالت  و روش تثبیت و اجرای جایگاه  های گوناگون پیرامون معنا،دیدگاه

در قانون اساستی  عدالت حث بی گسترهاز دیگر سو، و  ی حکومتدر عرصه

هتای نرتری و   چتارچو  اشتترا   و البالغته  هجن جمهوری اسالمی ایران و

، این مقالهساز پژوهش حاضر است  زمینهاین دو منبع،  های حکومتیوشر

ی اشتترااا  ایتن دو متتن ارزشتمند،     به دنبال پاسخ به پرسشی در زمینه

ی حکومت بوده و بر این باور است اه هتر دو،  ورزانهپیرامون اهداف عدالت

ه آن یتابی بت  های دستورزی و شیوهی عدالتدارای نگاه یکسانی در زمینه

ضمن درنگتی اوتتاه بترای بررستی جایگتاه، معنتا و       باشند  بدین روی، می

-ی عتدالت ی تطبیقی این دو منبتع در زمینته  ی عدالت، به مطالعهگستره

های گوناگون حکومت پرداخته و بدین نتیجه دستت یاتتته   ورزی در عرصه

هتا و  ورزی بته عنتوان یکتی از بایستته    ی عتدالت است اه هر دو، در زمینه

ی ایتن  و نگاه مشابهی هستند  ارائته دار معنی اهداف حکومت، دارای پیوند

اشترا  به صور  جداگانه، در سته ستاحت عتدالت سیاستی، اجتمتاعی و      

هتای پتژوهش حاضتر تلقگتی گتردد       ها و نوآوریتواند از یاتتهاقتصادی، می

-لت سیاسی، مانند: شایستهعداجزئیاتی از این سه ساحت، عبار  است از: 

پتییری   گری و ستلطه ی مسلمانان، نفی سلطهساالری، دتاع از حقوق همه

عدالت اجتماعی، ماننتد: حرمتت انستانها، آزادی بیتان و عقایتد و تستاوی       
                                                                        

 m.h.moheb@chmail.ir                                                               همدان دانشگاه بوعلی سینا استادیار .*

 3/8/96: یرشپذ یختار 15/2/96: یافتدر تاریخ

 «های انقالب اسالمیپژوهش»فصلنامه 
 انجمن علمی انقالب اسالمی ايران

 20شماره ، 1396بهار ، ششمسال 
  83ـ  99صفحات 

 

Islamic Revolution Researches 

Scientific Association of Islamic 

Revolution In Iran 

Vol. 6, Spring 2017, No 20 

mailto:m.h.moheb@chmail.ir


84         20، ش 96بهار ، 6تصلنامه علمی ت پژوهشی انقال  اسالمی، س 

ی انسانها اعم از زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان و اقوام مختلف در زمینته 

از انها انست منتدی برابتر   بهتره ، ماننتد:  عدالت اقتصادیمندی از حقوق  بهره

 ،  توزیع مساوی امکانا  در سراسر اشور اسالمی اموال عمومی

 واژگان کلیدی

 اهداف حکومت، نهج البالغه، قانون اساسی، عدالت  

 مقدّمه

ها، تـثییراتی  جوامع انسانی دارای فرهنگ، آدب و رسوم، آرمانها و اهداف گوناگونی هستند. این تفاوت

هـا،  گذارند. بدین روی، اهـداف و آرمانهـای حکومـت   ها میکومتگیری و ساختار حرا بر فرآیند شکل

ای، با یکدیگر متفاوت است. در این میان، جوامـع و  های اندیشههای اجتماعی و زمینهبسته به تفاوت

های مادّی و معنوی به صورت هـم زمـان   مندی از نگرش الهی، به جنبههایی که ضمن بهرهحکومت

 ها دارند.ادین با سایر حکومتهایی بنینگرند، تفاوتمی

ی اِعمال قدرت و فرآیند تعامل ، به ساختار و اهداف حکومت، شیوهبخشی از این دو نگرش

گیری حکومت گردد، زیرا در آنها منشث حاکمیّت و خاستگاه شکلی حکومت و مردم بازمیدوسویه

که دارای خاستگاه الهی، هایی رسد، حکومتبه نظر می هایی مخصوص به خود است.دارای ویژگی

یابی به عدالت و تعمیق و گسترش آن را به عنوان یکی از اهداف اند،  دستدینی و اعتقادی بوده

اند. بدین های گوناگونی را در این زمینه پیش گرفتهی حکومت دانسته و روشاصلی خود در عرصه

هایی برای ورزی و بکارگیری روشگذاری اوّلیه در زمینه عدالتروی، مطالعه پیرامون میزان هدف

مدارانه، زوایای گوناگونی را در این زمینه روشن خواهد هایی با نگرش دینرسیدن به آن، در حکومت

-کرد. در صورتی که کاوش و مطالعه مزبور در منابع مکتوب و دارای مقبولیّت عمومی همچون نهج

ی نتایجی بهتر و ارزش دوچندان خواهد البالغه و قانون اساسی کشوری اسالمی صورت گیرد، دارا

 بود.

 لهئتبیین مس -1

گذاری مفهومی و مصداقی حکومت تشکیل جمهوری اسالمی ایران، تحوّلی نو در ساختاریابی و هدف

به عنوان رهبر این نهضت و قانون اساسی جمهـوری   های امام خمینیی نگرشپدید آورد. مطالعه

یابی به ساختار و قـوانینی مبتنـی   ه این حکومت نوپا، به دنبال دستاسالمی ایران، نشان از آن دارد ک
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برداری از حکومت صدر اسالم، بخصـوص حکومـت علـوی    بر عقاید مذهبی و نظام وحیانی و با الگو

 بوده است.  

ی نخستین اسالمی و فرآیند ساختاریابی حکومت، نشان از آن دارد که نگاهی به تحوّالت جامعه

ها، به اهداف آن ای است که بخشی از این شاخصههای ویژهدارای شاخصه نحکومت امیرمؤمنا

یابی های گوناگون، در راستای تعالی انسان و دستدر عرصه گردد و فرآیند کلّی حکومت اماممیباز

های ابتدایی، حکایت از آن دارد که در باشد. بررسیجامعه به کمال انسانی و نزدیک شدن به خدا می

های حکومت و های گوناگون، به عنوان یکی از بایستهیابی به عدالت در عرصهعلوی، دست حکومت

 به عنوان هدفی ارزشمند، مورد توجه بوده است. 

هایی است که این حقوق در پرتو آنها سامان یافته و از دیگر سو، منابع حقوق اساسی، سرچشمه

یکی از  حکومت امیرمؤمنانالبالغه و روشجتردید، نهبی (13: 1388، نجفی) گردند.استوار می

منابع حقوق اساسی ایران بوده و ساختار و اهداف حکومتی جمهوری اسالمی ایران و حکومت علوی 

با این پرسش مواجه هستیم که: قانون اساسی جمهوری باشند. بدین روی، دارای اشتراک بنیادین می

یابی به ی اهمیّت، جایگاه و روش دستاتی در زمینهالبالغه دارای چه اشتراکاسالمی ایران و نهج

 ی حکومت هستند؟عدالت در عرصه

، دارای منبع یاد شده که هر دوهر چند در نگاه ابتدای و نگرشی کلّی، نگارنده بر این باور است 

مطالعه  باشند.ی حکومت مییابی به آن در عرصهورزی و شیوه دستی عدالتنگاه یکسانی در زمینه

البالغه و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، میزان اشتراک طبیقی اهداف حکومت در نهجت

تر خواهد کرد. از آنجا که اجرای عدالت یکی از آرمانها و اهداف حکومت در این دو را مشخص

و به دلیل نمودِ فراوان آن در این دو منبع ( 140: 1371 )صفار،آرزوهای دیرین جامعه بشری بوده 

زشمند و قابل استناد، پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوای کیفی و با نگاه تطبیقی، به دنبال ار

ورزانه حکومت در این دو بوده، تا ضمن ایبات اشتراک اهداف  یافتن نقاط مشترک اهداف عدالت

یابی به عدالت همه جانبه ی جمهوری اسالمی ایران و حکومت علوی، ضرورت دستعدالت محورانه

 .و اقتصادی را مورد توجه قرار دهدهای سیاسی، اجتماعی رصهدر ع
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 ورزی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانعدالت -2

 ی عدالت در حکومتچارچوب نظری و گستره -1 – 2

ای را معرفی کرد که با گذر های پیدایش انقالب اسالمی و روند گفتمان سازی آن، اهداف ویژهزمینه

هـای گونـاگون سیاسـی،    دهـد کـه ایـن اهـداف در عرصـه     ها نشان میرسید. بررسیزمان به تکامل 

 گرایی دارند. آمیختگی و هم،اجتماعی و اقتصادی، با عدالت

(، 407: 1388، نجفی« )برابری انسانها» قانون اساسی، عدالت مورد نظر خود را به معنای

)قانون « حمایت یکسان قانون از افراد»(،  19)قانون اساسی: اصل« مندی از حقوق مساویبهره»

( دانسته است و برخی دیگر، اجرای عدالت را به معنای حل اختالفات و منازعات 20اساسی: اصل

 (140: 1371 دانند. )صفار،افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب، می

از هر قوم و قبیله که باشند از  مردم ایران»به صراحت آمده است که  ی عدالت،پیرامون گستره

، نژاد، زبان و مانند اینها سبب  رنگ»بدین روی  (،19)قانون اساسی: اصل« برخوردارند حقوق مساوی 

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان »، همچنان که (19)قانون اساسی: اصل« امتیاز نخواهد بود

 (20اصل)قانون اساسی: «. قرار دارند در حمایت قانون 

ی مردم جهان مورد حکومت حقّ و عدل، به عنوان حقّ همهی مسلمانان و دفاع از حقوق همه

این گستره شامل غیرمسلمانان هم گشته و ( و 139: 1371 تثکید قانون اساسی قرار گرفته )صفار،

و  موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخالق حسنه دولت جمهوری اسالمی ایران و مسلمانان »

 (14)قانون اساسی: اصل«. اسالمی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند  قسط و عدل

های تبلور عدالت، ساحت اقتصاد بوده، به شکلی که یکی از اهداف اقتصادی یکی دیگر از عرصه

: 1388، نجفیباشد. )رفع تبعیض و برقراری عدالت اقتصادی مینظام جمهوری اسالمی ایران، 

جمهوری اسالمی ایران به استقرار عدالت در اجتماع تکیه بسیار داشته و ی اجتماعی، ( عرصه413

 (31، 1: 1364)مدنی، شناسد آن را بازتاب عدل الهی می

رود که تشکیل برخی نهادها و شوراها در قالب ساختار نظام، به اهمیت عدالت تا بدانجا پیش می

و تشکیل قوّه قضائیه بدین   (104)قانون اساسی: اصلده منظور تثمین عدالت و قسط اسالمی بو

ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و  قوّه قضاییه قوه»ریزی شده است: منظور پایه

 (156)قانون اساسی: اصل باشد.می« مسئول تحقق بخشیدن به عدالت
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 عدالت سیاسی -2 – 2

( بر همـین  140: 1371 دیرین جامعه بشری است. )صفار،اجرای عدالت یکی از آرمانها و آرزوهای 

سرآغاز قانون (، 328، 2: 1385گذاری نظام ایران بر اساس اسالم )هاشمی، اساس و به دلیل بنیان

ورزی فراخوانده و هدف بعث انبیاء و نـزول  ای نقش بسته است که همگان را به عدالتاساسی به آیه

بـدین روی، جمهـوری اسـالمی     ،(25«: 57» حدیـد ) شـمرد برمیکتابهای آسمانی را برپایی عدالت 

، 1: 1364)مدنی، ی بسیار داشته و آن را بازتاب عدل الهی می شناسد ایران، به استقرار عدالت تکیه

بوده و قسط و عدل   پذیری  گری و سلطه  کشی و سلطهگری و ستمو به دنبال نفی هرگونه ستم (31

ورزی نسـبت بـه   و قـانون اساسـی بـر عـدالت     (2 ون اساسـی: اصـل  )قـان شـمرد  را هدف خود برمی

 (14 )قانون اساسی: اصلورزد. غیرمسلمانان تثکید می

« ترین اهداف نرام جمهوری اسالمی ایران استت اقامه قسط و عدل، از اساسی»

 (209: 1385 )عمید زنجانی ،

و حق بکوشند و همگی با  و بر اساس عقیده اسالمی، انسانها باید برای استقرار حکومت عدل 

-ظلم و ستم مبارزه نمایند و عاقبت امور از آن کسانی است که برای تحقق حکومت عدل تالش می

کنند و چون سرمنشث عدالت و حقیقت، واحد است، در نهایت، حکومتی واحدی در زمین مستقر خواهد 

حکومت حق و عدل و مبارزه ( این حکومت واحد، برمبنای دیدگاه برپایی 408: 1388، نجفی) شد.

( بر همین مبنا، 408: 1388، نجفیبا ستمگران و حمایت از مستضعفین در سرتاسر دنیاست. )

ای استوار است، مانند: سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، بر اهداف، اصول و آرمانهایی ویژه

عدل اسالمی با ی مسلمانان و رفتار مبتنی بر اخالق حسنه و قسط و دفاع از حقوق همه

 غیرمسلمانان  و شناسایی و آزادی و حکومت حق و عدل به عنوان حق همه مردم جهان. )صفار،

1371 :139) 

به بینی کرده است. یابی به عدالت سیاسی پیشهای مختلفی را برای دستقانون اساسی، راه

از نظام دست و پاگیر اداری  ی مجریّه، قوّهحاکم بر جامعه و مناسبات عادالنه منظور رسیدن به روابط

ای مستقل، پشتیبان حقوق فردی و  و قوّه قضائیّه به عنوان قوّه )قانون اساسی: مقدّمه(منع شده 

(  156)قانون اساسی: اصل اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی گردیده است.

و به  (101 انون اساسی: اصل)قبینی شده شورای عالی استانها، به منظور جلوگیری از تبعیض پیش

شود. در منظور تثمین قسط و عدل اسالمی، شوراهای نمایندگان واحدهای صنفی تشکیل می

عمومی اداره شود، از راه انتخابات: رئیس   جمهوری اسالمی ایران، امور کشور باید با اتّکاء به آرای
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، اعضای شوراها و یا از راه  جمهور، نمایندگان خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسالمی

 پرسی.  همه

 عدالت اجتماعی -3 – 2

ای در قانون اساسی برخوردار است. نکته قابل مالحظه در این زمینـه،  عدالت اجتماعی از اهمیّت ویژه

ورزی است، به شکلی که مردم ایران از هر قوم و قبیلـه کـه باشـند از حقـوق مسـاوی      گستره عدالت

همـه   (19 )قانون اساسـی: اصـل  ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.  برخوردارند و رنگ 

،  ی، سیاسـ  قرار دارند و از همـه حقـوق انسـانی    افراد ملّت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون 

زیرا کـه   (،20 )قانون اساسی: اصل، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند  اقتصادی

تثمین قسط و عدل در سراسر کشور و برای همه مردم، از اهـداف و آرمانهـای کلّـی نظـام اسـالمی      

هـای خـاص   ( ضرورت عـدالت در ایـن عرصـه، پیرامـون گـروه     205: 1385 است. )عمید زنجانی،

این گستره، شـامل غیرمسـلمانان     (147 جتماعی مانند نظامیان نیز آمده است. )قانون اساسی: اصلا

موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخالق  شود و دولت جمهوری اسالمی ایران و مسلمانان هم می

 ی: اصـل )قانون اساسـ  اسالمی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. حسنه و قسط و عدل

ی مردم جهان، در دستور کـار قـانون اساسـی قـرار     ی مسلمانان و همهحتّی دفاع از حقوق همه (14

 (139: 1371 )صفار، دارد.

بُرد اهداف کشور و تحقق عدالت اجتماعی، راهکارهایی ی مردم، در پیشبرای مشارکت همه

شوراهای  (101 اساسی: اصل )قانونپیش بینی شده است، از جمله، برپایی شورای عالی استانها 

 گسترش عدل و آزادیهای مشروع.و ایجاد قوه قضائیّه برای  (104 )قانون اساسی: اصلصنفی

 هایاز دیگر سو، به لحاظ پاسداشت عدالت اجتماعی، برخی آزادی (156 )قانون اساسی: اصل

گذار و نیز ضرورت تحقق مشروع، مورد تصریح قانون اساسی قرار گرفته است که دقّت و توجّه قانون

، حقوق، مسکن و  ، مال ، جان حیثیتمصونیت د، مانند: کنی عدالت اجتماعی را گوشزد میهمه جانبه

، آزادی (23 )قانون اساسی: اصل، ممنوعیّت تفتیش عقاید (22 )قانون اساسی: اصلاشخاص  شغل

  ها، ضبط و فاش ساندن نامه، ممنوعیّت بازرسی و نر(24 )قانون اساسی: اصلنشریّات و مطبوعات 

-ها، انجمن، جمعیّت آزادی احزاب ،(25 )قانون اساسی: اصلمکالمات تلفنی و استراق سمع  کردن 

ی ، آزاد(26 )قانون اساسی: اصل های دینیهای اسالمی یا اقلیّتهای سیاسی و صنفی و انجمن

 )قانون اساسی: اصلآزادی انتخاب شغل  (،27 )قانون اساسی: اصلها یپیمائ تشکیل اجتماعات و راه
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،  سرپرستی ، بی ، از کارافتادگی ، پیری ، بیکاری برخورداری از تثمین اجتماعی، از نظر بازنشستگی (،28

)قانون اساسی: آموزش و پرورش رایگان  (،29 )قانون اساسی: اصلو سوانح   ، حوادث ماندگی در راه

)قانون اساسی: ایرانی  ی از، به عنوان حقّ هر فرد و خانوادهداشتن مسکن متناسب با نی (،30 اصل

ممنوعیّت تبعید بدون (، 32 )قانون اساسی: اصلممنوعیّت دستگیری بدون حکم قانون (، 30 اصل

)قانون اساسی: ، آزادی دادخواهی به عنوان حقّ مسلّم هر فرد (33 )قانون اساسی: اصلحکم قانون 

)قانون اساسی: ، ممنوعیّت شکنجه (37 )قانون اساسی: اصلبرائت ، برخورداری از اصل (34 اصل

، (39 )قانون اساسی: اصل، ممنوعیّت هتک حرمت و حیثیت بازداشت شده و زندانی (38 اصل

 (41 )قانون اساسی: اصل، ممنوعیت سلب تابعیّت (40 )قانون اساسی: اصلممنوعیّت اضرار به غیر 

 .ی عدالت اجتماعی استقانون اساسی به تحقق همه جانبهی توجه وافر که همگی نشان دهنده

 عدالت اقتصادی -4 – 2

،  بـدین روی، در تحکـیم بنیادهـای اقتصـادی      نه هدف. ،اقتصاد وسیله است، از دیدگاه قانون اساسی

رشد و تکامل اوست، نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی، تمرکز  ، رفع نیازهای انسان در جریان  اصل

  ی مناسـب بـرای  کردن زمینـه  . با این دیدگاه، برنامه اقتصاد اسالمی فراهم یروت و سودجویی و تکایر

مساوی و متناسب و ایجاد کـار   های متفاوت انسانی است و بدین جهت، تثمین امکانات بروز خالقیّت

ضـروری جهـت اسـتمرار حرکـت تکـاملی او، برعهـده حکومـت         ی افراد و رفـع نیازهـای   برای همه

برقـراری قسـط و عـدل از اهـداف اقتصـادی جمهـوری       پـس،   )قانون اساسی: مقدّمه( . است میاسال

رفع تبعیضات نـاروا و ایجـاد امکانـات    ( و دولت موظف به 415: 1388، نجفی) اسالمی ایران بوده 

  (3 )قانون اساسی: اصلباشد. های مادّی و معنوی می زمینه  ، در تمام عادالنه برای همه

ی عدالت بنیان نهاده شده باشد، ضمن رفع نیازهای مادّی مردم، باعث که بر پایهاقتصادی 

های ( که یکی از جلوه413: 1388، نجفی) گرددکن کردن فقر و محرومیّت و رفع تبعیض میریشه

خود، آن معنای کالن های برابر اقتصادی خواهد بود. عدالت اقتصادی مهمّ آن، برخورداری از موقعیّت

ای عمل کند که امکانات اقتصادی های اقتصادی، دولت مکلف است به گونهدر برنامهه  است ک

توزیع  یی، شامل شیوهکشور، به صورت یکسان در اختیار مردم قرار گیرد. این هدف و سیاست کلّ

 (418: 1388، نجفی). گرددامکانات در سطح کشور و بخشهای مختلف نیز می

اقتصادی، توزیع یکسان امکانات کشور، تالش برای رفع محرومیّت و یابی به عدالت برای دست

: 1388، نجفی) ، تشکیل شوراهای استانی)قانون اساسی: مقدّمه( تبعیض، نفی انحصار اقتصادی
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ریزی  و دولت موظف به پی (104 )قانون اساسی: اصل و شوراهای صنفی ضرورت داشته (413

جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع   اسالمیاقتصاد صحیح و عادالنه برطبق ضوابط 

 ( 3)قانون اساسی: اصل. باشدهای تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه می محرومیّت در زمینه

 البالغهعدالت ورزی در نهج - 3

 ی عدالت در حکومتچارچوب نظری و گستره -1 – 3

و بـر اسـاس حـدیث     (530، 1: 1375)مکـارم شـیرازی،    شده نهاده عدالت بر هستى جهان یپایه

 تبلـور  علیامام  (103، 4: 1405جمهور، ابن أبی) نبوی، آسمان و زمین بر اساس عدالت برپاست.

هیچ جای شگفتی نیست کـه  »نویسد: مسیحی می یورزی است و جرج جرداق، نویسندهکامل عدالت

( و 117، 1: 1376جرج جرداق، ) «جای تعجب بود علی دادگرترین مردم باشد، بلکه اگر چنین نبود

یـن دادگـری در   است. تبلـور ا  نامیده «االنسانيّة العدالة صوت علىّ االمام»نام کتاب خود را  ،بدین روی

 باشد. ی حکومتی ایشان میزند که بخشی از آن در سیرهمی موج امامگفتار و رفتار 

: 1385مغنیه، ) ای از عدالت علوی است.شده، جلوهباز گرداندن حقوق از دست رفته یا پایمال 

 خطبه: 1387 الرضی،)الشریف  المال تاکیدی فراوان داشته،به بازگردان حقوق بیت ( امام130، 1

. بخشی از آن است المالاز بیت رفته به تاراج اموال و شده غصبهای زمین( که بازپس گیری 15

 (295، 1: 1375بحرانی، )

برابری و تساوی مردم در برابر حق را به « أُسْوَةٌ الْحَقِّ فِي عِنْدَنَا النَّاسَ أَنَّ»با عبارت  امام

 الرضی،)الشریف  ی حکومت معرفی کردههای عدالت در عرصهعنوان یکی دیگر از معانی و جلوه

 کننددفاع میالمال مسلمین در میان مردم ( و از تقسیم یکسان اموال الهی و بیت70 نامه: 1387

نیز بدان  تی است که رسول خدا( و این روش، همان سن126ّ خطبه: 1387، )الشریف الرضی

-آوری را در نظر نمی( و حَسَب و نَسَب یا سبقت در اسالم355، 2: 1376الموسوی، ) پایبند بود

 به امام المال نبوده بلکه( این سیره، تنها در تقسیم بیت183، 8: 1358 هاشمی خوئی،) گرفت.

 نگارند که به کارهای مردم به شکلی یکسان رسیدگی کندمی ،حُلوان فرمانرواى قُطبه بن اسود

دارند که کسی که چنین نکند پیشوایی ستمگر خواهد ( و بیان می59 نامه : 1387، )الشریف الرضی

 به که عدالتهای علوی باید بیان داشت همسو با آموزه (164 خطبه: 1387 الرضی،)الشریف . بود

، 1: 1375)مکارم شیرازی،  معنای جامعش بدان معناست که هر چیز در جای خود قرار گرفته
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 ( 130، 1: 1385مغنیه، ) بدو واگذار گردد. و حق هر کس (530

البالغه، به معنای فراگیری و همگانی بودن آن بوده، بدین معنا که ی عدالت در نهجگستره

 (  99، 1تا: حسینی شیرازی، بی) ابر و برای همگان به اجرا درآید.قوانین حکومتی به صورتی بر

و  (108: 1394دلشاد تهرانی، )چنین عدالتی  مالک و میزان سیاست و مایه استوارى آن بوده 

نی اجتماع، ورو نظم و استحکام ساختار د( 154، 1: 1376الموسوی، ) سامان و پایداری حکومت

 (214، 3: 1358 خوئی،هاشمی ). بدان وابسته است

: 1378 الرضی،)الشریف  از دیگر سو، عدالت موجب گشایش امور و برون رفت از تنگناها شده

 تر خواهد بود.تر و تنگتابد، ظلم و ستم برای او سخت( و کسی که عدالت را بر نمی15 خطبه

محرومان به یابی به دست ،پیداست که بخشی از این گشایش (527، 1: 1375)مکارم شیرازی، 

: 1376الموسوی، ) ( و آرامش روانی اجتماع را در پی داشته295، 1: 1375بحرانی، ) حقّشان بوده

 ( و از گسست درونی اجتماع و نیز گسست بین حکومت و مردم جلوگیری خواهد کرد154، 1

 (214، 3: 1358 هاشمی خوئی،)

هایی است ها و بایستهنیازمند زمینه، حکومت یدر عرصههای عدالت و تثبیت آن پیدایی نشانه

یابی حکومت به اهداف عدالت زمینه و راهکار دست را تحقق بخشد. امیرمؤمنان که این مهمّ

و  حقّ یی مردم و حکومت در زمینهی آن را، در گرو تبیین و به انجام رسیدن نقش دوسویهمحورانه

زمانی که حکومت و مردم  دارند،یان می( و ب216 خطبه: 1378 الرضی،)الشریف  تکلیف برشمرده

)الشریف  «الْعَدْلِ مَعَالِمُ اعْتَدَلَتْ»گردد: های عدالت برپا مینشانهرند، خود را نسبت به هم بگزا حقّ

اند که پیروی از رهبری جامعه، البالغه بیان داشته( برخی شارحان نهج216 خطبه: 1378، الرضی

( و هر چه 43، 4: 1375بحرانی، ) حکومت است یعدالت در عرصهیابی به ای برای دستزمینه

-های ستم از بین رفته و عدالت گستردهنشانه ،حکومت و مردم بیشتر گردد یادای حقوق دو سویه

( برخی دیگر، وظیفه مردم را یاری و همراهی دانسته 44، 4: 1375بحرانی، ) آید.تری به دست می

تا: حسینی شیرازی، بی) اند.ردم و رعایت مصالح عمومی آنها بر شمردهه به مو تکلیف حکومت را توجّ

و تکلیف از سوی مردم و حکومت  به انجام حقّ ،( چنانچه نظم اجتماعی و اصالح امور335، 3

 ییابد زیرا که بر پایه( و چنین حکومتی یبات و استمرا می193تا: نواب الهیجی، بی)شته بستگی دا

( در چنین حکومتی است که عالوه بر نظم امور 272، 3: 1385مغنیه، ). ه استو عدل بنا گشت حقّ

(  بدین روی، 128، 14: 1358 هاشمی خوئی،) یابد.سامان می ،دنیوی، امور اخروی مردم

ی تعامل ی امور را گوشزد کرده و تفاوت شیوهضرورت برخورد یکسان با مردم در همه امیرمؤمنان
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 (59 نامه: 1378 الرضی،)الشریف . شمرندمیاجرای عدالت بر دم را مانعی برایبا مر

 عدالت سیاسی -2 – 3

همّـت مـدیر    برترین امیرمؤمنانسیاست است. از دیدگاه ی عرصه های تبلور عدالت،دیگر از عرصه

 «.الْبِلَادِ فِي الْعَدْلِ اسْتِقَامَةُ الْوُلَاةِ عَيْنِ قُرَّةِ أَفْضَلَ إِنَّ»باید که در برپایی عدالت باشـد:   کشور اسالمی

 یو داد را مـالک و میـزان سیاسـت و مایـه     عـدالت  علىامام  (53 نامه: 1378 الرضی،)الشریف 

دلشـاد تهرانـی،   ) جز به راه عدالت و داد نرفـت.  ،رو در عرصه سیاست دانست و ازاین  استوارى آن مى

هـای  بسـت باعـث بـرون رفـت از بـن     ،یاستبرقراری عدالت در عرصه حکومت و س (108: 1394

(  بـدین  15 خطبـه : 1378 الرضی،)الشریف . «سَعَةً الْعَدْلِ فِي فَإِنَّ»سیاسی شده، آنجا که فرمودند: 

و حقـوق غصـب    (527، 1: 1375)مکارم شیرازی،  است جامعه براى گشایش یمایه روی، عدالت

( به دلیـل  295، 1: 1375بحرانی، ) گیرد. مورد تنبیه قرار می گردد و ظالمشده به صاحبان آن برمی

حسـینی شـیرازی،   ) ورزی، فراگیر خواهد بـود. ویژگی عدالت و فراگیری آن، گشایش حاصل از عدالت

( دراین صورت، نظم عمومی به وجود آمده و جامعه و حکومت به اسـتواری الزم دسـت   99، 1تا: بی

 .پیماید( و سیاست راه صحیح خود را می214، 3: 1358 هاشمی خوئی،) کندپیدا می

تا: نواب الهیجی، بی) هاعالوه بر نظم در همه زمینه ،قرار گرفتن حکومت در مسیر عدالت

 (، همبستگی بین مدیران سیاسی و مردم را بیشتر کرده و اصالح امور را در پی خواهد داشت193

 هاشمی خوئی،) مردم، بخشی از آن خواهد بود.( که اصالح امور اخروی 43، 4: 1375بحرانی، )

: ، 1385مغنیه، ) حق و عدل یبر پایه در نتیجه، به دلیل برقراری حکومت( 128، 14: 1358

 خطبه: 1378 الرضی،)الشریف  (، به پایداری و تداوم حکومت و یثس دشمنان خواهد انجامید.272

الموسوی، ). پی خواهد داشت ومت را درعدالتی، سستی و از دست رفتن حککه بیدر حالی (216

-های عادالنه گذشتگان تثکید کرده و الگو( ایشان بر ضرورت یادآوری حکومت154، 1: 1376

( و برترین مردم در نزد خداوند را 53 نامه: 1378 الرضی، )الشریف شوندبرداری از آنها را یادآور می

 خداوند، نزد در مردم در مقابل، بدترین و ،ندکشمرند که مردم را هدایت میمیبر دادگرى پیشواى

: 1378 الرضی،)الشریف  شود. دیگران گمراهى سبب و است گمراه خود که است ستمگر پیشوایى

ورزی زمانی به دست خواهد آمد که نگاه ( قرار گرفتن رهبر اسالمی در مسیر عدالت164 خطبه

 الرضی،)الشریف . برابری برخوردار باشندیکسانی به امور و حقوق مردم وجود داشته و همه از 

 (59 نامه: 1378
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ا ستمکاران و هدف از تشکیل حکومت و پذیرش مسئولیت در نظام اسالمی را مبارزه ب امام

یابی به عدالت است، خود ایشان، به همین شمرد که نوعی تالش برای دستمیدفاع از مظلومان بر

 ر غیر این صورت، حکومت دارای ارزش ذاتی نخواهد بود.پذیرند، که ددلیل مسئولیت رهبری را می

هدف  ،( بدین روی، برقراری امور بر اساس قانونی عادالنه3 خطبه: 1378 الرضی،)الشریف 

( و ایشان ویژگی بارز حکومت 268، 1: 1375بحرانی، ) پذیرش خالفت بوده است از امیرمؤمنان

حکومتشان را  یورزان از دایرهدلیل گریز برخی طمعشمرند و حتی می، عادالنه بودن آن برخود را

 ( 70 نامه: 1378 الرضی،)الشریف  کنند.همین موضوع عنوان می

 ( و97: 1366بحرانی، ) بعثت انبیاء و نزول کتب آسمانی در راستای برقراری عدالت بوده است

خوانده  ارز دادگری، تبلور برا مهدیالبالغه حکومت عادالنه آینده جهان در زمان حضرت نهج

 دادگرى و عدل یهم اوست که شیوهدارد؛ بیان می(  و 138 خطبه: 1378 الرضی،)الشریف 

(  و 352، 8: 1358؛ هاشمی خوئی،312، 3: 1375بحرانی، ) داد خواهد نشان مردم به را خویش

: 1367بیهقی، ). فراگیری عدالت سیاسی به معنای کامل خود در زمان ایشان اتفاق خواهد افتاد

229) 

لین سخنان حکومتی گردد. اوّساالری مربوط میهی از عدالت سیاسی، به شایستهبخش قابل توجّ

ب حکومتی برای مناصصالحان و افراد شایستهگیری از از بیعت با ایشان، به بهره پس امیرمؤمنان

 عدالتى بى ایر بر که ،انیکه پیشتازان ایم اینجاست (16 خطبه: 1378 الرضی،)الشریف  اشاره دارد.

گیرند و به مناصب حکومتی دست  باید پیشى اند، مانده عقب حقّشان در کوتاهى و طلبىفرصت و

 خیانتکار چنین بود که قدرتمندان نیز اکرم(  منش حکومتی پیامبر 227: 1374طالقانی، ). یابند

  (541، 1: 1375شیرازی، )مکارم . آمدند کار سر بر مستضعف شده و صالحان رانده عقب

 عدالت اجتماعی -3 – 3

های آزاد اجتماعی بوده و ضمن تثمین امنیت روانی جامعه، زمینـه را  تساز فعالیّعدالت اجتماعی زمینه

گونـه از حکومـت   البالغه تصویری عـدالت گشاید. نهجهای فردی و اجتماعی میبرای بروز توانمندی

)الشـریف   باشـند. های برابر اجتماعی میت، انسانها دارای فرصتحکومدهد که در این علوی ارائه می

ورزی یک ارزش بوده، که مهـرورزی و ایجـاد   ای،  عدالت( در چنین جامعه70 نامه: 1378، الرضی

 ( امیرمؤمنـان 53 نامـه  :1378، )الشریف الرضی ت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.انس و محبّ

نین حکومتی را رسـیدن بـه عافیـت    چ یخود، نتیجه یکومت عادالنههای حضمن برشمردن ویژگی
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، )الشـریف الرضـی   که با رشد فضایل اخالقی و رفتاری و گسترش دینداری همراه است. ندشمرمیبر

 اجتمـاعى  عـدالت  اجراى لزوم از صراحت با ،حکومتش نخست یلحظه از امام( 87 خطبه: 1378

و بر همین روش نیر استوار ماند. ایشـان راهکـار    (587، 3 :1375)مکارم شیرازی،  گفت مى سخن

ئـه  انگـرش یکسـان بـه انسـانها و ار     ،اجتمـاعی را  یورزی، بخصـوص در عرصـه  استواری بر عدالت

 (59 نامه: 1378 الرضی،)الشریف . دانندهای برابر میتموقعیّ

 عدالت اقتصادی -4 – 3

-جایگاه دیگری برای تبلور و بروز عدالت است که جنبه ،ی اقتصاد، حوزهفراگیر بودن عدالتبه دلیل 

یابی به اموال عمـومی  توان برای آن در نظر گرفت، مانند: عدالت در زمینه دستمیرا های گوناگونی 

. بـه دلیـل   ... هـای برابـر اقتصـادی و    گیری از فرصتو منابع طبیعی خدادادی، عدالت در زمینه بهره

ای در الناس، عدالت اقتصادی دارای جایگاه ویژهردن آنها با موضوع حقّت این مباحث و گره خواهمیّ

برشمردن وظایف حکومتی رهبر جامعه، ادای حقـوق هـر فـرد از     ضمن علیالبالغه است. امام نهج

ایشان در نامه به  (105 خطبه: 1378، . )الشریف الرضیشمرندالمال را از جمله وظایف او برمیبیت

ی ورزنـد، نکتـه  کیـد مـی  تث مندی مساوی شهروندان از اموال عمـومی بر بهره ،یکی از کارگزاران خود

ورزنـد کـه سـهم افـرادی کـه در مرکـز       کید میاین نامه تث در امامآنجاست که ل موضوع مّقابل تث

 الرضـی، )الشـریف  برابـر اسـت.    ،کننـد حکومت هستند با کسانی که در شهرهای دیگـر زنـدگی مـی   

خود دریافت کرده باشد، باید برگردانـده   ( بدین روی، اگر کسی اموالی بیشتر از حق43ّ : نامه1378

: 1378، )الشـریف الرضـی   شمرند.ت را موجب گشایش تنگناهای اقتصادی برمیاین دقّ شود. امام

ش رسیده و ظالمین نیـز  ت در تقسیم حقوق عمومی استمرار یابد، مظلوم به حقّاگر این دقّ (15 خطبه

در این  (295،  1: 1375بحرانی، خود مطالبه کنند. ) به این باور خواهند رسید که نباید بیش از حقّ

حسینی شـیرازی،  ) خواهانی آن را ناپسند بپندارندصورت، رضایت عمومی فراهم گشته، هر چند، زیاده

نظـم سـاختاری جامعـه و حکومـت     روپاشی باعث فعدالتی اقتصادی، که نابرابری و بی (99، 1تا: بی

 (214، 3: 1358 هاشمی خوئی،). و اختالل در امور اقتصادی را در پی خواهد داشت شده

المال ای ویژه از بیتمند ساختن عدّهکید کرده و بهرهالمال تثتقسیم مساوی بیت به امیرمؤمنان

کنند که هدف وسیله را یید میرا تثاسالمی دانسته و این دیدگاه را خالف وظیفه و اهداف حکومت 

دارند که اگر این اموال به خود ایشان هم تثبیت این موضوع، بیان می برای امامکند. توجیه نمی

ضمن  (126 خطبه: 1378، )الشریف الرضی کرد.تعلق داشت، آنها را به صورت مساوی تقسیم می
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 هاشمی خوئی،)ورزانه بوده عدالت یامور اقتصادی بر اساس همین شیوه در پیامبرت آن که سنّ

 (355، 2: 1376الموسوی، ی در صدقات و مانند آنها. )حتّ ،(183، 8: 1358

 بسته یا بماند بیدار سخت خارِ از بسترى بر بامداد تا را شب یاد کرده است که اگر سوگند امام

خدا و  قیامت در که است آن از تر داشتنى برای او دوست زمین کشیده شود، روى بر زنجیر به

 به را مردم مال اندکی از یا کرده ستمى بندگانش از یکى مالقات کند که به حالى رسولش را در

 نارضایتى کمال یکننده بیان ،سخنان ( این224 خطبه: 1378 الرضی،)الشریف  باشد گرفته غصب

ورزی در امور ( و ضرورت عدالت85، 4: 1375بحرانی، ) بوده ستم و ظلم از ،حضرت آن نفرت و

 .رساندمیبه ایبات اقتصادی را 

ویژه در تقسیم اموال عمومی، عدالتی در امور اقتصادی و به پیداست که یکی از دالیل بی

ت و ( دق290ّ، 14: 1358 هاشمی خوئی،) گونه نسبت به دنیاست.بستگی افراطدوستی و دلدنیا

ی اقتصاد و تقسیم اموال عمومی، تا آنجاست که در ضرورت عدالت در حوزه به امامحساسیّت 

دارند که اگر امام عدالتی، بیان می، ضمن توبیخ یکی از مسئولین کشوری به دلیل بی41 ینامه

 آنان از را حقّ که آن ندیده تا خوش ایشان روى کردند ازچنین می هم حسینامام  و حسن

 (41 نامه: 1378 الرضی،)الشریف . سازند نابود ،آمده پدید دستشان به که را طلىبا و ستانده بازپس

 هاتحلیل تطبیقی یافته - 4

محوارنـه حکومـت، دارای اشـتراکات    اهداف عدالت یقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در زمینه

بیان مطالـب و چیـنش مباحـث     یدر شیوه ،البالغه بوده و تفاوت اصلی آنهامبنایی و گفتمانی با نهج

های گوناگون و شـرایط  های زمانی و مناسبتالبالغه با موضوعات متنوع در بازهباشد، زیرا که نهجمی

متفاوت توسط امام معصوم به صورت سخنرانی یا نامه ارائه شده؛ در حالی که قـانون اساسـی، متنـی    

انها و بـرای ایجـاد یـک پیمـان حقـوقی      حقوقی برای اداره کشور بوده که بر اساس خِرد جمعی انسـ 

توان بیان داشت کـه هـر دو منبـع، بـر گسـتره و فراگیـری       مشترک و مبنایی نگاشته شده است. می

-ی راهات بیشتری در زمینها قانون اساسی به جزئیّکید ورزیده، امّها و افراد تثی عرصهدالت در همهع

 عدالتی و تبعیض پرداخته است. و مبارزه با بیهای گوناگون یابی به عدالت در عرصهکارهای دست

افراد و امور را به عنوان یکی از  یهر دو منبع، جایگاه، اهمیّت و فراگیری عدالت نسبت به همه

اند و قوام امور سیاسی و اجتماعی و تنظیم روابط ه قرار دادهمورد توجّ ،های حکومتاهداف و بایسته

اند. جایگاه ویژه و چارچوب عدالت در هر دو گرو عدالت برشمردهی حاکمیّت و مردم را در دوسویه
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و بیان شده است که عدالت به معنای برابری، رعایت حقوق و حمایت یکسان از افراد و  گردیدهتبیین 

باشد که تنظیم روابط درونی اجتماع و روابط مردم و حکومت قرار گرفتن هر چیزی در جای خود می

، استواری و گشایش امور بدان بستگی دارد. این گستره، شامل زن و مرد و را میسّر ساخته و نظم

سیس برخی است که چیدمان ساختاری نظام و تث مسلمان و غیرمسلمان شده و در قانون اساسی آمده

  امیرمؤمنانتحقق عدالت بوده است. نهادها به منظور 

ن را، در گرو تبیین و به انجام محورانه آیابی حکومت به اهداف عدالتو راهکار دست زمینه

شمرد. بدین روی، هر چه و تکلیف برمی حقّ یی مردم و حکومت در زمینهرسیدن نقش دوسویه

بین رفته و عدالت از  ،های بیشتری از ستمنشانه ،حکومت و مردم بیشتر گردد یادای حقوق دو سویه

 آید. تری به دست میگسترده

ارای اشترکات بنیادی و کاملی در زمینه ضرورت، اهمیت و البالغه و قانون اساسی دنهج

یابی به عدالت سیاسی هستند. جمهوری اسالمی ایران، بر اساس قانون اساسی، به راهکارهای دست

شناسد. بدین روی، به دنبال نفی بسیار داشته و آن را بازتاب عدل الهی می یتکیه ،استقرار عدالت

باشد و قسط و عدل را هدف خود می  پذیری گری و سلطه سلطهکشی و گری و ستمهرگونه ستم

اسالمی، انسانها باید برای استقرار حکومت عدل و حق بکوشند و  یشمرد. بر اساس عقیدهبرمی

همگی با ظلم و ستم مبارزه نمایند. بر همین مبنا، سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر اهداف 

مردم  یهمه به عنوان حقّ ،و عدل مسلمانان و حکومت حقّ یهو اصولی مانند دفاع از حقوق هم

بینی  یابی به عدالت سیاسی پیشهای مختلفی را برای دستجهان استوار است. قانون اساسی راه

قضاییه و شورای  یهسیس قوّنظام دست و پاگیر اداری، تثکرده است از جمله: منع دولت از دوری از 

های تحقق عدالت سیاسی، ایندگان واحدهای صنفی. یکی دیگر از راهعالی استانها و شوراهای نم

و   عمومی از راه انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسالمی  اتّکاء به آرای

 .باشدشوراها می

بایست که در برپایی عدالت  باشد همّت مدیر کشور اسالمی می برترین امیرمؤمناناز دیدگاه 

یابی به های سیاسی را در پی خواهد داشت. در صورت دستبست، برون رفت از بنهمّکه این م

کنند. قرار عدالت، نظم عمومی به وجود آمده و جامعه و حکومت به استواری الزم دست پیدا می

گرفتن حکومت در مسیر عدالت، همبستگی بین مدیران سیاسی و مردم را بیشتر کرده و اصالح امور 

عدالتی، سستی و از که بیو تداوم حکومت و یثس دشمنان را در پی خواهد اشت. در حالیو پایداری 

البالغه هدف از تشکیل حکومت و پذیرش مسئولیت گردد. در نهجدست رفتن حکومت را موجب می
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شمرده شده است که نوعی مبارزه در راه در نظام اسالمی، مبارزه با ستمکاران و دفاع از مظلومان بر

البالغه،  به در نهج هی از عدالت سیاسی طرح شده. بخش قابل توجّباشدمییابی به عدالت دست

، از بیعت با ایشان پس امیرمؤمنانچه اوّلین سخنان حکومتی گردد، چنانساالری مربوط میشایسته

 گیری از صالحان و افراد دارای شایستگی برای مناسب حکومتی اشاره دارد.به بهره

، بر د. هر دو متنشوبه عدالت اجتماعی مربوط می ،ری از اشتراک دو منبع مزبوربخش دیگ

دهند، با این تفاوت که کید داشته و برای تحقق آن، راهکارهایی را ارائه میضرورت این موضوع تث

 های گوناگونی را برای آنات بیشتری ارائه داده و جنبههای اجتماعی را با جزئیّبرابری ،قانون اساسی

 ترسیم کرده است.

ت دارای اهمیّهای آزاد اجتماعی است. بدین روی، این موضوع ساز فعالیتعدالت اجتماعی، زمینه

ی عدالت اجتماعی در قانون اساسی بدین شکل است که . گسترهباشدمیای در قانون اساسی ویژه

ت اعم از افراد ملّ یبرخوردارند و همه از حقوق مساوی  ،که باشند ایمردم ایران از هر قوم و قبیله

با  ،فرهنگی ، اجتماعی و حقوق انسانی یقرار دارند و از همه  یکسان در حمایت قانون ،زن و مرد

از  ،مردم یتثمین قسط و عدل در سراسر کشور و برای همه موازین اسالم برخوردارند زیرا کهرعایت 

شود. برای تحقق مسلمانان هم می، شامل غیراین گسترهام اسالمی است. ی نظاهداف و آرمانهای کلّ

عدالت اجتماعی، راهکارهایی نیز پیش بینی شده است. به لحاظ پاسداشت عدالت اجتماعی، برخی 

های مشروع مورد تصریح قانون اساسی قرار گرفته است، مانند: آزادی نشریات و مطبوعات، آزادی

 تفتیش عقاید. ها و ممنوعیّت هتک حرمت، حیثیت وپیمایی اجتماعات و راه ، جمعیتها، تشکیل احزاب

یید های اجتماعی را مورد تثگونه از حکومت علوی، برابریی تصویری عدالتالبالغه با ارائهنهج

فضایل اخالقی و رفتاری و گسترش  ت در جامعه و رشددهد. مهرورزی و ایجاد انس و محبّقرار می

-ورزی در عرصهدینداری از ایرات عدالت اجتماعی برشمرده شده است. راهکار ارائه شده برای عدالت

 .باشدهای برابر میتئه موقعیّااجتماعی، نگرش یکسان به انسانها و ار ی

-های ویژهادی از سختیهایی امور مادّی، ایجاد عدالت در امور اقتصها و جذابیّتبه دلیل ویژگی

ای اقتصاد وسیله است نه هدف و اقتصاد اسالمی زمینه، ای برخوردار است. از دیدگاه قانون اساسی

مساوی و متناسب و ایجاد  مین امکانات ، تثهای متفاوت انسانی است و بدین جهتتبروز خالقیّ برای 

حرکت تکاملی انسان و نیز برقراری جهت استمرار  ،ضروری  افراد و رفع نیازهای یکار برای همه

از وظایف دولت اسالمی   رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه،عدالت اقتصادی و 

کید شده و راهکارهایی ی کشور تثاست. در این قانون، به توزیع مساوی و متناسب امکانات در همه
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 .بینی شده است برای رسیدن به عدالت اقتصادی پیش

الناس، عدالت اقتصادی با حساسیّت ضوع و گره خوردن آن با موضوع حقّت این موبه دلیل اهمیّ

ت و نشان داد که بیشتر این مباحث، به اهمیّ هاالبالغه مطرح شده است. بررسیای در نهجویژه

کشور اسالمی اختصاص  یمهدر ه ،افراد جامعه یالمال در بین همهضرورت تقسیم مساوی بیت

تی قابل توجّه، این موضوع را از سوی خود و مدیران حکومت اسالمی دقّ با امیرمؤمنانداشته و 

اند، اند و هر کجا که اندک تخلّفی روی داده، با شدت و جدیّت تذکر داده و برخورد کردهپیگیری کرده

  دانند.ها را عامل اختالل و فرو پاشی جامعه میزیرا که نابرابری

 گیرییجهنت - 5

-محور حکومت، به صورت مشابهی در قانون اساسی جمهوری اسـالمی ایـران و نهـج   اهداف عدالت

یـابی  البالغه یافت شد. بدین شکل که انقالب اسالمی ایران و حکومت علوی از ابتدا به دنبال دسـت 

لت شامل زن و مرد، مسلمان و اند. فراگیری این عداهای گوناگون بودهجانبه به عدالت در عرصههمه

غیرمسلمان، شهروندان حاضر در مرکز حکومت و شهروندان دور از مرکز حکومت، بوده است. ضـمن  

آن که این گستره، نگاه یکسانی به عدالت در سرزمینهای گوناگون دارد. مطالعات نشان داد که در هر 

 نیا وجود دارد.ای برای گستراندن چتر عدالت، در سراسر دمنبع، نگاهی ویژه

-اند، امّا قانون اساسی به لحاظ زمینههر دو متن، راهکارهایی را برای رسیدن به عدالت برشمرده

تری در این زمینه ارائه داده یجزئکارهای گیری، اندیشه و اهداف پدیدآورندگانش، راههای شکل

یابی به عدالت در دستهای اند که یکی از مهمترین راهاست، ضمن آن که، هر دو تثکید کرده

 است.  ، ظلم و تبعیضعدالتیمبارزه با بیهای گوناگون، عرصه

-اند و به روشی سیاست برشمردههای عدالت را حوزهیکی از عرصهالبالغه نهجقانون اساسی و 

 اند وداران سیاسی تثکید ورزیدهساالری، ادای متقابل تکلیف از سوی مردم و زمامهایی مانند شایسته

اند. های سیاسی را وابسته به عدالت سیاسی دانستهبسترفتِ از بنقِوام و پایداری حکومت و نیز برون

در این جا نیز، قانون اساسی راهکارهایی جزئی مانند انتخابات و اتّکاء به آراء عمومی را عرضه کرده 

 است.

ه حکومت در دو متن ورزی در عرصعدالت اجتماعی، ساحت دیگری برای تبلور اشتراک عدالت

ورزی در این عرصه، باعث سامان جامعه و گسترش انس و اند، عدالتمزبور است که بیان داشته

کنند، هر چند، قانون اساسی ای، فضایل اخالقی و رفتاری رشد میمحبت شده و در چنین جامعه
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 است. های مشروعِ فردی و جمعی بیان کردهمصادیق عدالت اجتماعی را در قالب آزادی

نگاه این دو منبع ارزشمند به مسایل اقتصادی چنین است که اقتصاد، وسیله بوده و راهی برای 

ورزند که توزیع عادالنه رشد و تکامل روحی و اخالقی انسان است. در ضمن بر این نکته تثکید می

یابی به های دستی کشور از اموال عمومی، از ضرورتمندی یکسان مردم در همهامکانات و بهره

 عدالت اقتصادی است.
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