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 چکيده

برقراري عدالت در جامعه اسالمي، که شامل امنيت و رفاه اساسي نيز مي شود، در کنار رشد  

اقتصادي جامعه اسالمي و تأمين زمينه هاي رشد معنوي براي آحاد شهروندان، وظيفه اي  

 کليدي براي دولت اسالمي مي باشد.  

شته و آن را از زواياي  کيد بسيار داأهي و راه نجات بشريت، بر عدالت تاسالم، آخرين دين ال

هي شماري از انديشمندان  سفانه به دليل کم توجّألف تعريف و تبيين کرده است که متمخت

يي از  گاه از اين مفهوم اساسي سوء برداشت هايي شده است، به طوري که در مواقع و برهه ها 

 نمانده است.  تاريخ چيزي جز نام آن باقي
که براي دوستداران دانش در اين عرصه پيش مي آيد، شناخت حقيقت عدالت و   مساله اي 

مي   را  اين حقيقت  پذيرش يکي از تعاريف متفاوت آن به عنوان جهان بيني خود بوده است.

هرچند بحث عدالت،  ،  توان به عنوان فصل مميز زور و مشروعيت قدرت و اطاعت مردم دانست  

اما تاکنون در زمينه مفهوم روشن و اصول  در جامعه اسالمي، از جمله بحث هاي رايج است  
را از  عدالت، کمتر تحقيق جامعي صورت گرفته است . در اين مقاله برآنيم تا مفهوم عدالت 

 ديدگاه اسالم به روش سندکاوي و کتابخانه اي مورد بررسي قرار دهيم.

 .جامعهاجتماع، اقتصاد، سياست،   قرآن، قانون،  عدالت،اسالم،   :واژگان کليدي
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 2ليال طعيمي، 1اميد روستا

 .دانش آموخته دکتري زبان و ادبيات فارسي 1
 .دانشجوي دکتري الهيات و معارف اسالمي دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تهران 2

 
  :نويسنده مسئولنام  

 ستارواميد 

 مباني فقهي و حقوقي جبران خسارت از سوي حکومت در خطاي قاضي

 12/07/1400  :تاريخ دريافت

 22/09/1400 :تاريخ پذيرش
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 مقدمه
. بيانگر يکى از اوصاف الهى است ،همانند توحيد  عدل نيز  و کالمى است.  بسيار مهم اعتقادى   له عدل الهى يکى از اصولأمس

  عدل از  اين اهميت تا آنجا ست که  اعتقادى و کالمى يافته است.جايگاه ويژه اى در مباحث ،  صف ناپذير آنولى به دليل اهميت و

 ياد مى شود. ،مانند نبوت و معاد ،گانه دين يا مذهب و در کنار اصولى  پنج اصول از  يکى عنوان  به

عدالت در جامعه ي اسالمي  بي ترديد، ب نيز مي شود، در کنار رشد اقتصادي جامعه  رقراري  که شامل امنيت و رفاه اساسي 

براي آحاد شهروندان، وظيفه اي  باشد.اسالمي و تأمين زمينه هاي رشد معنوي  اين نکته ما را به   کليدي براي دولت اسالمي مي 
ب بررسي قرار دهيم، زيرا  مفهوم و اصول آن را مورد  ه رغم اينکه سخن از ارزش و اهميت واالي  تأمل درباره عدالت وا مي دارد، 

نمودن مفهوم   رايج جامعه ي اسالمي است،    ۀآن در رأس وظايف دولت ديني، سکعدالت و جاي داشتن  تاکنون در زمينه روشن 

 . ه استو اصول عدالت، کمتر تحقيق جامعي صورت گرفت
پاداش وکيفر   پيامدهاى مهم اثبات معاد و  است و سرانجامعدل الهى يک از  نظرى   ،اخروى  بعد عقيدتى و  اين اصل صرفاً 

عدالت پيشگى خداوند آثار تربيتى خاصى در رفتارهاى آدمى و گرايش او به تحقق عدل و ريشه  ،ندارد بلکه ايمان به دادورزى و 

جايگاه عدالت وجود دارد   نتيجۀ بزرگي که در پرداختن به مبحث  کن ساختن ظلم در روابط اجتماعى و انسانى به جاى مى گذارد.

بود که يک   پذيرفته است، قادر خواهيم  اين است که اگر بپذيريم حق و عدالت در اسالم واقعيت داشته و اسالم واقعي بودن آنها را 
فلسفۀ اجتماعي اسالمي و يک رشته مباني حقوقي اسالمي بنا نهيم که براساس آن مبناي ذي حق بودن و علت وضع برخي قوانين 

پيدا نکرديم، بر اساس همان مباني، حکم اسالم را استخراج  تشخ يص داده شود، تا اگر در جايي از مسايل جديد حکمي در اسالم 

 کنيم.
 

 بحث

 معناي عدالت

عدالت در اصل لغت به معناي برابري ميان دو چيز و يا به موقع انجام دادن کارها به نحوي که حيف و ميلي در آنها نباشد  

 است.
عدالت از کلماتي است که انسان براي درک مفهوم آن احتياجي به تعريف ندارد و انسان به صورت فطري مصاديق آن را درک 

بودن آن باعث شده که تعريف هاي آن در جوامع مختلف بسيار به هم نزديک باشد. با اين حال متفکران   مي کند و همين فطري 

يف هاي زيادي را ارائه کرده اند که همگي آنها بسيار به هم نزديک اند. نزديک بودن مفاهيم  و انديشمندان زيادي براي عدالت تعر

عدالت در فرهنگ هاي مختلف، ريشه در نزديک بودن مصاديق آن از نظر تمدن هاي مختلف دارد. اگر ما به اقسام تعاريف عدالت  
لحاظ مصداق يکي مي شو علت اختالف اين امر مي باشد که در هر تعريف به توجه کنيم خواهيم ديد که عموماً آنها از  ند و تنها 

 جنبه هاي خاصي از مصاديق آن توجه شده است و اختالف تعاريف ريشه در اختالف مصاديق دارد.

براي عدل دو تعريف کلي و اصلي وجود دارد که بسياري از تعاريف ديگر، دربارة اين دو تعريف دور مي زنند. اين دو تعريف  
 د از: وضع الشيء في موضعه و ديگري اعطاء کل ذي حق حقه.عبارتن

عدالت را ـ چه در محدودة اجتماعي و چه محدوة فردي ـ  ، «به هماهنگي انجام وظيفۀ خود»افالطون در جايي از آثار خود، 

 ( 849  :1380 ،لطفي)تعريف مي کند

مي باشد عدالت را اين گونه تعريف مي شهيدايت اهلل صدر که يکي از متفکران ديني و متخصص در رشته اقتصاد ا سالمي 
ايشان در جاي ديگري عدالت را با (24و    23حسيني بهشتي، ص)کند که »العدالۀ عبارة من االستقامۀ علي شرع االسالم و طريقۀ«

 تعريف مي نمايد.(.256همان ص  )عبارتي نظير »العدالۀ هي الواسطۀ و االعتدال في السلوک«

 

 برخى از معانى مهم عدل عبارت انداز: 

ميان      از عدل  تبعيض: گاه مقصود    ـ رعايت تساوى و اجتناب از  1 عدالت ورزى آن است که شخص هيچ گونه تفاوتى  و 
به همگان به ديده يکسان مى نگرد و از تبعيض مى پرهيزد نظر نمى گيرد و در روابط خود,   ديگران در 
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عبارت است از آنکه حقوق همه افراد مورد توجه و رعايت قرار گيرد )اعطاء کل ذى  ، ن معناـ رعايت حقوق ديگران: در اي2

 .حق حقه( آن است که حقوق ديگران تضييع شود

ـ قرار گرفتن افراد و اشيا در جايگاه شايسته خود: گاهى عدل در معناى جامعترى به کار مى رود: نهادن هر چيز در جايگاه  3
عدالت   العدل يضع االمور مواضعها ( يافت, آنجا که فرمود:ليه السالمف را مى توان در کالمى از امام على )عمناسب خود. اين تعري

 هر چيزى را در جايگاه )مناسب( آن قرار مى دهد.

هر چيزى موقعيت و جايگاه مناسب و درخور خود دارد و عدل  ،   تکوين و تشريع اين سخن بلند آن است که در جهان مبناى

  جامعترين معناى عدل است و معانى ، است که اين تناسب رعايت گردد و هر چيز در جاى مناسب خود قرار گيرد. اين معناآن 
نيز در بر مى گيرد. معناى اجمالى عدالت الهى آن است که خداوند با هر موجودى, آن چنان که  ،  بنا بر آنچه گذشت پيشين را 

 به او عطا کند. ، بنشاند و چيزى را که مستحق آن است ،  ضعى که درخور آن استرفتار کند او را در مو ،شايسته آن است

 

 تقسيمات عدل 

عدالت بيان شد متوجه مي شويم که عدل در دو جا واقع مي شود يکي در بخش امور تکويني و  با دقت در تعاريفي که از 
ديده مي يک موجود  يعني عدل هم زمان خلقت  تشريعي؛  در امور  با ديگر   ديگري هم  اين موجود  در زمان رابطۀ  و هم  شود 

نمود:  موجودات. پس مي توان عدل را اين گونه تقسيم 

. عدل در تکوين: اين قِسم، از تعريف اول ـ وضع الشيء في موضعه و ديگري ـ به دست مي ايد. اين بخش به خلقت امور 1

باشد. گاهي در قرآن از عدل   يات ديگري آ  به عنوان ترازوي خدا در آفرينش ياد مي کند.بازگشت مي کند و عدل در خلقت مي 
هم که در قرآن بيان مي دارند آسمان ها و زمين براساس عدل استوار شده اند، اشاره به همين نوع از عدل دارند، مانند ايۀ هفت  

 (103ي الئالي، ص عوال  )از سورة الرحمن»والسماء رفعها و وضع الميزان« و روايت»بالعدل قامت السموات و االرض«

 جهان چون چشم و خال و ابروست که هرچيزي به جاي خويش نيکوست
 (101مطهري ص   )جهان خلقت بر پايه اي غير از جمال و عدل بنا نشده است.

پايه جهاني هم مي باشد؛به اين معنا که جهان بر پايۀ عدل استوار مي باشد.    عدل نه تنها پايه انساني دارد بلکه داراي 

اعطاء کل ذي حق حقه ـ عدل فهميده مي شود و به اعمال خارجي برمي   -دل در تشريع: اين قسم که از تعريف دوم. ع2

بيان مي دارد: »عدل تشريعي؛ يعني اين که در نظام جعل و وضع و تشريع قوانين، همواره اصل عدل، رعايت   گردد. استاد مطهري 
 (36همان ص)شده و مي شود«

به اين نکته  پيامبران الهي عدل بوده، مراد همين بخش  توجه  يکي از اهداف ارسال  الزم است که زماني که بيان مي شود 

  حديدسوره  )است. حضرت حق در قرآن مي فرمايد: »لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط؛
روشن فرستاديم و همراه آنها کتاب و مقياس)قانون( فرستاديم تا مردم به اين وسيله همانا فرستادگان خويش را به داليل    (25آيه

 .مايد: »قل امر ربي بالقسط«مي فر  4يه  آ« و در جاي ديگري در سورة اعراف عدل را به پا دارند

 (10215تميمي آمدي، بي تا، ش    )تقابل ظلم و عدل)ضادوا الجور بالعدل(

عدل مي توان از واژة ظلم هم کمک گرفت. لغت عدل و ظلم در مقابل هم قرار دارند و تقابل براي توضيح و درک بهتر واژة  
يعني هر جا که ظلم بتواند به وجود ايد، امکان دارد که در آن جا عدل هم به وجود   نوع تقابل ملکه و عدم ملکه است؛  آنها هم از 

ه آن حالتي است که انسان کاري را بدون اين که در انجام آن دچار ايد. ولي اين دو هيچ گاه با هم در يک جا جمع نمي شوند. ملک

بايد به صورت ملکه براي انسان  اکراهي شود انجام مي دهد، ابن سينا بعد از اين بيان در مورد ملکه بيان مي دارد که عدالت هم 
بدون هيچ تکلفي انجام دهد. راغب اصفهاني در کتاب لغت   تبديل شود تا اين که انسان آن را  مفردات في غريب القران در ترجمۀ 

که اين تعريف دقيقاً در مقابل   (315ص    1381راغب اصفهاني،  )ظلم آورده است که ظلم قرار دادن شيء در غير جاي خود است

 تعريف عدل قرار مي گيرد.

يکديگر جاري نما ييم. اين سخن به اين به دليل همين تقابل است که ما مي توانيم تقسيمات هر يک از عدل و ظلم را در 
بندي را هم مي توانيم در عدل انجام دهيم. بر  بندي کنيم، همين تقسيم  معنا است که اگر مثالً بتوان جايگاه هاي ظلم را تقسيم 
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نوع ظلم مبتال  ليه السالمهمين اساس، در روايتي از امام محمدباقر)ع به سه  نوع است و انسان ممکن است  ( داريم که ظلم سه 

 :(10383قمري. ش  1414نيف غررالحکم ودرر الکلم، تص)گردد

 . ظلم انسان به خود1
 . ظلم انسان نسبت به انسان هاي ديگر2

غير از انسان هاي ديگر(3  . ظلم انسان نسبت به خدا)به طور کلي موجوداتي 

با خود و يا غير خودـ مي توان تصور نمود. انس ان مي تواند روابط خود با انسان  براي انسان سه نوع از ارتباط ـ اعم از ارتباط 

هاي ديگر و يا ديگر موجودات و حتي خدا را، به گونه اي انجام دهد که از حد اعتدال خارج نباشد و يا اين که دچار افراط و تفريط  
سبت به شود و تحت دايرة ظلم داخل شود. انسان عالوه بر اين که ممکن است به ديگر انسان ها ظلم کند، امکان هم دارد که ن

برقرار کردن رابطۀ خود با ديگران، از حد اعتدال  خود و خداي خود هم مرتکب ظلم شود و اين امر زماني اتفاق مي افتد که در 

ندهد. مثالً انساني که به حد افراطي شراب مي   خارج شود و امور را در جاي خود انجام نداده و هر شيء را در سرجاي خود قرار 
لم کرده و آن را از حد اعتدال خارج کرده است و هم اين که آبروي خود را در معرض تباهي قرار داده، از  نوشد هم به بدن خود ظ

نموده است. انساني هم که در   به خود ظلم نموده است و از حيث ديگر هم خود را از قيد بندگي ارباب خلقت خارج  اين حيث 

 يده است.رابطۀ خود با خدا از حد اعتدال خارج شود دچار ظلم گرد

نمود. به اين معنا که اگر انسان   بندي را در بحث عدالت هم جاري  با در نظر گرفتن مطالب گذشته مي توان همين تقسيم 
و تفريط را طي نکند به مرحلۀ عدل وارد شده است. پس بر اين مبنا  در رابطه خود با ديگران، خود و خداي خود، جنبۀ افراط 

به سه مح نمود.عدالت را هم مي توان   دوده تقسيم 

 . عدالت در رابطۀ انسان با خود 1
 . عدالت در رابطۀ انسان با ديگر انسان ها2

 . عدالت در رابطۀ انسان با خدا و ديگر موجودات  3

خاصۀ اهلک« و من  نفسک  و انصف الناس من  که: »انصف اهلل  دارد  بيان مي  رابطه  علي)ع( در همين  قزويني،  )حضرت 

نظر دستورات  (    1371ص و در جاي ديگري از آن حضرت مي شنويم که مي فرمايد: »غايۀ العدل ان يعدل المرء في نفسه«. از 
اسالمي انسان، حتي نسبت به حيوانات و ديگر مخلوقات هم وظايفي دارد که اگر از آنها عدول کند از مرحله عدالت خارج مي شود  

 که بيان آنها در جاي ديگر مطلوب است.

س اين مبادي از اين پس مراد ما از عدل، هر سه قسم آن است و سعي در آن است که هرگاه، بيان احکام اين سه قسم براسا
 تفاوتي احساس شود بيان گردد.

 اسالمي   جايگاه عدل در انديشه-2-2

به آن از روي تعقل و آزادانديشي شکل مي زيرا اصول اعتقادات، گيرد  عدل يکي از اصول اعتقادات شيعه است که اعتقاد 

بپذيرد. زير با تحقيق  نيست و هر مسلماني بايد اين اصول را  ساخت اعتقاد به عدل، مسئله حسن و قبح عقلي است. عقل تقليدي 
 کند پس عادل است.است و چون خدا کار قبيح نميکند به اينکه عدل، حَسَن و ظلم، قبيح انسان حکم مي

کند چون نيازي به ظلم کردن ندارد. ريشه ظلم يا جهل است يا عجز يا رذايل اخالقي نمي  يک مسلمان خدا ظلم در انديشه»

با اين بيان روشن    (1387ردان قراملکي،  قد).«کندگونه نقصي در او راه ندارد، ظلم نميکماالت است و هيچي و خدا که منشاء همه
به اعتقاد يک مسلمان واقع انديش، خداوند کار مي نه مخالف با آن. در حقيقت  شود که پذيرش عدالت خدا عين عقالنيت است 

   (1379قمي   )تواند انجام دهد.دهد نه اينکه چون خداست پس هر کاري )هر چند غير عادالنه( ميغير عادالنه انجام نمي

   (25حديد /   )»لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط
در بحث جايگاه عدالت يکي ا ز بحث هاي مهم اين است که ايا عدالت در اسالم و به خصوص در مذهب شيعه، به عنوان يک  

براي رسيدن به هدفي ديگر؟   هدف معرفي شده است و يا اين که وسيله اي 
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سي و حکومتي شيعه، مبناي پاسخ به اين پرسش مي تواند جايگاه عدالت را به خوبي معين کند. بايد گفت که در انديشه سيا

عدالت، الهي و عقلي است که در بحث اعتقادات از عبارت حسن و قبح عقلي استفاده مي شود. اين در صورتي است که اهل سنت 

 (130سجادي ص   )براي عنصر عدالت جايگاهي قائل نيستند و فقط کارويژه نظم و امنيت را، مبناي مشروعيت نظام مي دانند.
پراکنده است و اين مسئله به حدي عدل در اسالم   و قرآن است که بذر عدل را در دل جامعه اسالمي  ريشه در قرآن دارد 

 براي دينِ حق داراي اهميت است که گاهي خدا از مقام فاعليت و تدبير الهي به مقام اقامۀ عدل ياد مي کند.

مري و اصل حسن و قبح عقلي و حجيت عقل، عدل  به دليل اعتقاد به اصل عدل و تبعيت احکام از مصالح و مفاسد نفس اال

عدالت شرط انجام دهندة آن عمل مي باشد همانند نماز (  34مطهري،  )زيربناي فقه شيعي به شمار مي رو و در بسياري از احکام، 
 جماعت و جمعه و قضاوت و ... .  

بناي اصل عدل، آن را استنباط کنيم و حتي در اسالم ما قادريم که اگر در احکام ديني حکم مسئله اي بيان نشده باشد بر م

طبق اصلي که خود، آن را تعليم داده، هرگز از محور عدالت و حقوق فطري و   به اسالم نسبت دهيم »زيرا که شرع اسالم  آن را 
 (48همان، ص    )طبيعي و عقلي خارج نمي شود.«

عدالت شدن را دارد آن است که در  تقسيماتي وجود دارد و ما بايد توجه کنيم که    نکته اي که در آغاز بحث اهميت مطرح 

 اين تقسيمات با هم مخلوط نشوند و حکم يکي به ديگري داده نشود. 

عدالت اجتماعيـ  سياسي و مانند آن تقسيم کرد.  به مواردي مثل عدالت اقتصادي، عدالت اخالقي،   عدالت را مي توان 
گوينده فقط يک قسم از عدالت است. و گاهي هم بيان مي شود که   گاهي بيان مي شود که عدالت يک وسيله است ولي مراد

عدالت هدف است و مراد شخص گوينده، عدالت به تعبيري خاص است.  در اسالم 

 (10206محمدتميمي آمدي، ش)العدل راس االيمان و جماع االحسان و اعلي مراتب االيماندر اسالم،  
بايد در دين اسالم  که با اعتقاد به اين که عدالت از يک طرف امري حقيقي و عقلي است و از طرف ديگر امري است فطري، 

 داراي جايگاهي باشد بس رفيع. 

از سه مقدمه زير مي توان اين نتيجه را گرفت که هدف دين اسالم چيزي غيراز عدالت نمي تواند باشد و همۀ دستورات دين  

 ع روابط انسان. براي استدالل اين مطلب بايد بيان کرد که:اسالم فقط براي ايجاد عدالت مي باشد، عدالت در همۀ انوا
حديد  )در کالم حضرت حق آمده است که »لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط«  -1

با (25  / رابطۀ انسان ها  براي اصالح  يکي از اهداف  . از اين ايه فهميده مي شود که پيامبران الهي  يکديگر آمده اند و اين اصالح 

 اساسي آنها مي باشد. در اين هدف رابطۀ انسان با انسان هاي ديگر اصالح مي شود.
بر همين اساس مي توان بيان    (372ه ق ص   1403مجلسي،    )پيامبر اسالم مي فرمايد: »اني بعثت التمم مکارم االخالق«  -2

سول، اصالح رابطۀ انسان با خود مي باشد و حضرت رسول آمده است تا اين که رفتار انسان کرد که يکي از اهداف ارسال حضرت ر

به مرحلۀ عدالت داخل نمايد.  با خود را 

ليعبدون« اين ايه بيان مي کند که هدف خلقت   56خداوند در سورة ذاريات، ايۀ  -3 مي فرمايد: »ماخلقت الجن و االنس اال 
غير از هدف ارسال پيامبران باشد، و از طرف ديگر يکي  انسان فقط به دليل عبادت الهي باشد. هدف خلقت نمي تواند چيزي  مي 

عبادت الهي هم شريک قايل نشدن براي ذات احديت است. شرک، خود هم نوعي ظلم محسوب مي شود»ان الشرک لظلم  از انواع 

بيان مي دارد که هدف خلقت، برقراري  (13لقمان /   )عظيم« عدالت در رابطۀ انسان با خدا است زيرا که عدل در پس باز هم خدا 
[. و اصالً عدالت در عمل ريشه در عدالت در نظر دارد. اگر انسان به اصالح رابطۀ خود  .37مطهري،  اعتقاد هم مالک و معيار است]

 است با خدا بپردازد و اين رابطه را در کمال عدالت انجام دهد، همانا از عبادت خدا پيروز و سربلند شده

 

 انواع عدالت

 و سياسي اجتماعي عدالت

بعثت انبياء دانسته و براي آن اصالت قائل شده است:  قرآن کريم قيام به قسط و عدل را يکي از اهداف 

   ؛(25حديد،    )"رسالنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط لقد ارسلنا  "
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بيستم و قرون و اعصار بعدي  بشر قرن  بي    عدالتبراي  بشر از  نان شب واجب تر و مهمتر است،  از  ي و عدالتو دادگستري 

تلف زندگي رنج مي برد، پيکره جامعه بشري از اين زاويه بيمار است و هر روز هم بر بيماريهاي آن افزوده تر شود تا آنجا  شئون مخ

بي  بي ي و شر گردد که به عدالتکه جهان پر از ظلم و جور و  دنبال آن عدل جهاني در همه ابعادش بروز و ظهور مي کند و تا 
ندارد، مگر نه اين است که اعدالت  _مام علي ي و ستم کل جهان را در همه ابعادش فرا نگيرد، بشر آمادگي پذيرش عدل مطلق را 

به روز مهياتر   عدالتقرباني  _عليه السالم   زمينه پذيرش عدل جهاني روز  عبادته لشده عدله( و امروزه  گرديد )قتل في محراب 

بي  بشر متمدن و آگاه امروز از  از عالم بر قدرت آمريکا با بيست در صد عدالتشود،  ي اقتصادي و مالي رنج مي برد در گوشه اي 

هزار انسان ا عالم هزاران  بلعد و در ساير نقاط  نفوس، هشتاد درصد سرمايه جهان را مي  با مرگ امکانات و  ز قحطي و گرسنگي 
 دست به گريبانند،

بي  عدالت  بي  از  انسانها  ي اجتماعي رنج مي برد، امام مهدي که بيايد کل زمين را عدالتي قضائي و تبعيضات رنج مي برند، از 

را پياده مي کند و تمام مظاهر عدل در جهان پياده مي شود، عدل اقتصادي،    عدالتعدل و داد فرا مي گيرد آن هم در تمام ابعادش  
 عدل سياسي، عدل قضائي، عدل اجتماعي و . . . وگرنه عدل جهان ناقص خواهد بود.

 ، عدل اجتماعي است و در اين رابطه رواياتي را مرور مي کنيم:عدالتبا حفظ اين مقدمه مي گوئيم: يکي از ابعاد  

 ؛ (322، ص 52بحار اال نوار، ج )". . . و وضع ميزان العدل بين الناس فال یظلم احد احداً  "

را در ميان همه انسانها مي نهد و در سر تاسر جهان هيچ انساني به ديگري ستم نخواهد کرد، )امام عصر همه   عدالتترازوي  

که همواره در طول تاريخ گلوي بشريت را فشرده،  ستگران کوچک و بزرگ را سر جاي خود خواهد نشاند و اين زشت ترين پديده را  

 دفن خواهد کرد.(
 مي ورزد، عدل او عمومي است.  عدالت؛ او در ميان همه رعايايش    (  351ص   همان)". . .و عدل في الرعيّه  "

 ؛ (29ص    همان)". . . و یعدل في خلق الرحمن البرّ منهم و الفاجر  "

او   عدالتو فاجر )   فاسقرا پياده مي کند و به عدل رفتار مي کند چه نيکان و چه افراد    عدالت  خدا  بندگان همه ميان در او 

 به طور يکسان در حق خوب و بد اجرا مي گدد.(

. 

تاثير عدالت بر اجتماع و بقاي آن غيرقابل انکار است و هيچ اجتماعي نمي تواند بدون عدالت بقاي خود را شاهد باشد. جامعه  
نباشد با مشکالت زيادي روبرو خواهد شد و هيچ گونه حکومتي قادر به حل مشکالت   بين افراد اجتماع  عدالت در  اي که شاهد 

نخواهد بود  چنين جامعه اي 

( آورد که مي لي اهلل عليه و آلهاز نظر اسالم همۀ انسان ها با هم برابر هستند و شاهد را مي توان حديثي از حضرت محمد)ص
برابر مي باشند.  فرمايند: يعني اين که با هم  ه  1404حراني   )»الناس کأسنان المشط«؛ همۀ مردم همانند دانه هاي شانه هستند؛ 

 (368ق ص 

بين عدالت اقتصادي و سياسي قرابتي حاصل   در يک جامعه همۀ افراد در برابر قانون بايد يکسان باشند، شهيد مطهري)ره( 

نبايد تبعيض قائل  مي کند و مي گويد که عدالت مالزم   بين افراد  با مساوات است و بايد به همه به چشم مساوي نگريسته شود و 
 (46مطهري )شد. الزمۀ اين گونه مساوات عدالت است؛ يعني اين که به هرکسي هراندازه استحقاق دارد داده شود.

 

 عدالت اقتصادي

نکرده بلکه آن را  عدالت در ميان  »خداوند هيچ گونه مالي را رها  به او داده است. اگر  قسمت کرده و حق هر صاحب حقي را 

برقرار شود، خواص و عوام، فقرا و مساکين و همه قشرهاي مردم بي نياز خواهند شد.«مردم   (34مطهري، )، 
مي تواند يکي از مسايل مهم در مسايل حکومتي و مسايل اجتماعي، بحث توزيع ثروت است. توزيع ثروت در هرنوع حکومتي، 

باشد. عوامل تعيين کننده بقاي اجتماع   يکي از 

شهيد صدر در آثار خود به تفصيل به بحث عدالت اقتصادي توجه مي کند و آن را اينچنين معنا مي کند که عدالت اقتصادي؛ 

حدود مصرف و جلوگيري   جامعه، ب. تعيين مرز ها و  براي همه افراد  از رفاه زياد، ج. يعني الف. تأمين حداقل رفاه و آسايش 
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براي همۀ افراد   ثروت در دست بخشي از جامعه و فراهم کردن امکان کار و توليد  جلوگيري از انحصار و احتکار اموال و تجمع 

 جامعه.  

عدالت در جامعه است و بيان مي دارد که در »اصل مداخله دولت   از نظر اين انديشمند دخالت دولت در اقتصاد ضامن اجراي 
براي ضمانت در امور اق همواره  نمايد، به مثابه وسيله اي است که دولت اسالمي  به موجب آن دولت توليد را ارشاد  تصادي، که 

 عدالت اجتماعي در اختيار دارد.« اجراي قوانين عمومي توزيع و جلوگيري از کجروي ها و تخلف از

 

 نتيجه گيري 
پرداختن به يک قسم از عدالت نمي باشد و از نظر اسالم کمال انساني و سعادت آدمي و وظيفۀ انسان، برقراري  ،  هدف اسالم

با غير خود. پس مي توان ادعا کرد که هدف  باشد، هم در روابط انسان با خود و هم  روابط کامالً اصولي و مبتني بر عدالت مي 

به دنبال آن مي و غايتي که اسالم  اسالم، ديني است که براساس قرآن و    باشد، همان برقراري سراسري عدل است.  اصلي اسالم 

است که بسيار مورد توجه قرار گرفته  مفهومي  کالم الهي استوار استو دستورات خود را از آنها مي گيرد؛ عدل از ديدگاه اسالم، 

ناب بسزايي دارد همانطور که بيان شد، اسالم،  آن تأکيد  رابري را کفر مي داند و نوعي ظلم در حق ديگران است و بر لزوم اجراي 
 ، اخالقي و .... اجرا شود.است که بايد عدالت در تمام سطوح زندگي اجتماعي، سياسي

بقاي حکومت الزم   هم رعايت عدل براي  با عدل امکان پذير خواهد و حتي در حکومت اسالمي  باقي ماندن حکومت فقط 

باشد که بيان کن برپا داشتن  است و شايد بهتر  براي  و توسط ائمۀ معصومين فقط و فقط  يم که اصالً تشکيل حکومت در اسالم 
براي تشکيل حکومت اسالمي تالش   عدالت بدون حکومت امکان داشت، امامان معصوم  عدالت است و اگر اجراي  هرچه کامل تر 

جنبۀ  اجتماعي دارند و فقط در اجتماع امکان اجراي  نمي کردند. اين امر از آن جا نشأت مي گيرد که خيلي از دستورات اسالم 

باشد. از جملۀ آنها برقراري عدالت بين انسان ها و ديگر، تهيۀ محيطي که انسان بتواند در آن محيط به اصالح و   آنها ممکن مي 

بپردازد و با ارتباط عميق و صحيح با خدا بتواند سعادت خود را تضمين کند.    تهذيب نفس خود 
باشد، به خوبي روشن مي شود. از همين جاست  به وجود آوردن محيطي که در آن همه چيز در سرجاي خود  که اهميت 

بسيار به اصالح خويش  ندارد، انسان هايي باشند که بتوانند با تالش  البته اين امر امکان دارد که در محيط هايي که عدل وجود 

عدة قليلي امکان  اقدام کنند و انسان تحت هيچ شرايطي تکليف از او ساقط نمي براي  شود، ولي اين امر هم مشکل است و فقط 
باشد، به همين   به دنبال اصالح همۀ امت اسالمي مي  نيست و اسالم  به صالح رسيدن فرد  پذير است و هم اين که هدف اسالم 

فقط در محيطي امکان دارد که در آن جا عدا نظر خود اسالم  به شکل مورد  اسالم  لت در همۀ ارکان آن داليل است که اجراي 

 مشاهده شود.
بايد بين اقسام عدل تمايز قرار داد تا از اشتباه دور بمانيم. در اشکالي که قبالً به حديث الملک يبقي مع الکفر و ال يبقي مع 

به اين شکل که در آنجا که پيامبر مي فرمايد امکان ندارد  الظلم وارد شده بود،  با همين تفکيک ها بيان کرد  شايد بتوان پاسخ را 

باقي بماند، مرادش ظلم اجتماعي و ظلم در رابطۀ انسان با انسان هاي ديگر باشد، در صورتي که در اشکال به که حکومتي با ظلم  

روايت، کفر را نوعي ظلم در رابطۀ انسان با خدا شمرده شده بود و اين قسم هم مدنظر حضرت رسول نبوده است. شاهد ما هم اين 
به دليل ظلمش نابود کرديم، اما در جاي ديگري مي فرمايد که »و  است که در قرآن به دفعات اشاره شده است که ما فالن قوم را 

به سبب يک ظلم هالک   ما کان ربک ليهلک القري بظلم و أهلها مصلحون«؛يعني خداوند مردمي را اگر مصلح باشند هرگز آنها را 

 نمي کند.  
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