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 /استاديار و عضو هيئت علمي گروه جامعهشناسي دانشگاه اصفهان

هدف مقالة حاضر ،واکاوي انديشههاي اجتماعي و سياسي حضرت علي ،بهويژه
دربارة عدالت است .اين مقاله سعي دارد مفهوم عدالت و ابعاد آن را از ديدگاه ايشان
بررسي کند .در اين مطالعه ،با استفاده از روش تحليل محتواي کيفي از متن کتاب
نهجالبالغه ،بهمثابه متن اصلي ،مقولههاي مرتبط با عدالت استخراج گرديد .يافتههاي
تحليل محتوا نشان ميدهد مفهوم عدالت ،کليديترين و باارزشترين مفهوم در نظام
فکري ،و مبناييترين اصل در سلوک سياسي ـ اجتماعي ايشان است .در ديدگاه
حضرت علي ،عدالت امري اجتماعي است و در تمامي ارکان جامعه با مفاهيم حق،

نياز ،شايستگي ،مساوات و برابري گره خورده است .عبارات مختلف نهجالبالغه
دربارة عدالت ،نشان ميدهد نگاه حضرت به مفهوم عدالت ،نه نگاه محافظهکارانه و
انطباق با وضع موجود و نه نگاه صرف مساواتگرايانه است .انطباق پاداشهاي
اجتماعي و مادي برحسب تالش فردي ،ارج نهادن حاکم عادل به شايستگيهاي
افراد ،و رفع حداقل نياز همة افراد جامعه در عين پذيرش خلقت برابر انسانها،
فضاي مفهومي عدالت علوي را از ديدگاه مساواتگرايي و برابريگرايي مرسوم در
ادبيات سياسي رايج غرب متمايز ميسازد.
 :حضرت علي ،عدالت ،قدرت ،عدالت اقتصادي ،عدالت اجتماعي،

عدالت سياسي.



حضرت علي بيشک يکي از بزرگترين شخصيتهاي جهان اسالم است .آنچه آن
حضرت را بهعنوان يک مبارز اجتماعي ـ سياسي و يک انديشمند معرفي ميکند،
انديشهها و تفکرات ايشان دربارة عدالت است؛ بهگونهاي که در ذهن بسياري،
عدالت و علي با هم مترادفاند و با يکديگر درک ميشوند .گرچه در آيين
محمد عدالت ،انديشهاي پويا و ريشهدار است ،اما حضرت علي اين انديشه را
بهمنزلة يک استراتژي سياسي و يک برنامة اجتماعي بهکار گرفت و بهعنوان يک
خطمشي در دل تاريخ از خود بهجاي گذاشت؛ بهگونهاي که بسياري از
عدالتخواهان ،همواره از منش و کالم ايشان بهرهها برده و بهعنوان الگو به ايشان
اقتدا کردهاند .حضرت علي در مقام زمامدار جامعة اسالمي ،بهمنظور تحققبخشي
به آرمان بزرگ عدالت ،سخت کوشيدند و در طول زمامداري خود ،معناي عدالت و
ابعاد و راهکارهاي اجرايي آن را در سه حوزة اقتصاد ،سياست و اجتماع ،مشخص
کردند و در حافظة تاريخي جامعة ما به يادگار گذاشتند .منش و طريقة عمل ايشان
در طول مدت حکومت ،الگويي مناسب براي دريافت معنا و طريقة اجرايي عدالت
است .شناخت نوع نگاه حضرت به اين مقوله ،بهويژه در جامعة اسالمي امروز که
دغدغة اجراي عدالت را دارد ،ضروري بهنظر ميرسد .به عبارت ديگر ،بازگشت
معرفتي به ريشههاي هويت اصيل اسالمي ،ديد ما را عميقتر ،و تالش ما را در
نزديکتر شدن به جامعة آرماني اسالمي قرين توفيق بيشتر ميکند.

موضوع عدالت حضرت علي ،در آثار مکتوب همواره مورد توجه پژوهشگران
گوناگون بوده و ابعاد سياسي و اجتماعي و اقتصادي آن ،بهويژه از ديدگاه تاريخ اسالم،
بحث و بررسي شده است .از ميان آثار منتشرشده در دوران معاصر ،در اغلب آثار
تاريخي ،موضوع عدالت يکي از فصول مورد بحث است .از جملة اين آثار تاريخي،
ميتوان به فروغ ابديت سبحاني ( ،)3131تاريخ اسالم منتظرالقائم ( ،)3131امام
علي جرداق ( )3111و الغارات ابنهالل ثقفي ( )3133اشاره کرد.





از ميان آثار اجتماعي ،آثار نويسندگاني چون مطهري و شريعتي در صدر قرار دارند و
ايشان بيشترين همت خود را صرف شناساندن افکار اجتماعي حضرت کردهاند.
مطهري (م )3133 .در بيست گفتار ،موضوع عدالت حضرت را نوعي فلسفة اجتماعي
دانسته و به تشريح دقيق اصل عدل در اسالم ،مباني حقوق اسالمي ،ديدگاه حضرت
دربارة حقوق اجتماعي مردم ،تحليل مقولة احترام به حقوق اجتماعي ،تحقير دنيا،
بررسي رابطة اخالق و عدالت ،و تعريف عدالت از نظر علي پرداخته است.
همچنين ايشان در مبحث حکومت و عدالت ،در سيري در نهجالبالغه ( )3131رابطة
حکمران و مردم را تحليل کرده است .شريعتي (م )3131 .نيز در اغلب آثار خود،
دربارة عدالت حضرت سخن گفته است .از جملة اين آثار ميتوان به علي حقيقتي بر
گونة اساطير ،قرن ما در جستوجوي علي ،و علي تنهاست ،اشاره کرد .شريعتي با

توجه به دغدغههاي اجتماعي و فلسفي انسان امروز ،عدالت علي را الگوي زندگي
در جهان امروز معرفي ميکند و ضرورت شناخت دقيق افکار و انديشههاي ايشان را
در جهان حاضر يادآور ميشود.
از ميان آثار سياسي ميتوان به اسالم و سياست شيرازي ( )3133و مديريت و
سياست رهبر ( )3133اشاره کرد .شيرازي ذيل مباحثي تحت عنوان سياست حضرت
در ابعاد مختلف ،سياست آزادي در اسالم ،سياست اسالم در زمينة تأمين اجتماعي،
و سياست اسالم دربارة هيئت حاکمه ،مصاديق و موارد زيادي از منش و ديدگاههاي
عادالنة حضرت را بيان کرده است .رهبر نيز در اثري تحت عنوان مديريت و
سياست ،خطبة معروف امام به مالک اشتر را از ديدگاه سياسي ،در زمينة نحوة
حکومت زمامدار اسالمي ،رابطة زمامدار با مردم ،انتظارات حکومت از کارگزاران در
جامعة اسالمي و ...بهطور مبسوط بحث کرده است .قرباني ( )3131در مقالهاي با
عنوان «حقوق از ديدگاه نهجالبالغه» ،موضوع حقوق و اقسام وظايفي را که افراد
جامعه در قبال يکديگر دارند ،به بحث گذاشته است .نويسنده با استناد به
فرمودههاي حضرت ،حقوقي را که مردم در جامعه بايد از آن برخوردار باشند ،بيان
ميکند .جعفري ( )3131در حکمت اصول سياسي اسالم ،ضمن ترجمه و تفسير



فرمان اميرالمؤمنين ،ذيل مباحثي چون تساوي مردم در جامعه ،حق کرامت انسان،
معناي آزادي ،رابطة زمامدار اسالمي با مردم جامعه ،و گسترش و استقرار عدالت در
جامعه ،به تشريح مفصل اين خطبه و تحليل اصولي که حضرت در اين خطبه اشاره
کردهاند ،ميپردازد .کرمي و ديرباز ( )3131در مقالهاي با عنوان «عدالت اقتصادي»
به تشريح مفهوم عدالت ،اهميت و آثار عدالت ،راهکارهاي تحقق عدالت اقتصادي ،و
موانع تحقق عدالت اقتصادي ميپردازد .حسيني ( )3131در مقالهاي با عنوان «سيرة

اقتصادي امام علي »به تحليل رفتارهاي اقتصادي در موضوعاتي چون توليد،
پسانداز و سرمايهگذاري ،مصرف و مشارکتهاي اجتماعي ميپردازد .حکيمآبادي
( )3131در مقالهاي با عنوان «دولت و سياستهاي اقتصادي» ،وظايف دولت را از
ديدگاه حضرت تحليل کرده است .مهمترين وظايف دولت علوي ،تعليم و تربيت،
حفاظت از دين و مبارزه با بدعتها ،ايجاد امنيت ،تأمين اجتماعي ،مبارزه با تبعيضها
و بيعدالتيهاي اقتصادي ،عمران و آبادي ،افزايش رفاه و درآمدهاي مردم ،و نظارت
بر بازار و تنظيم آن است .پورعزت ( )3133در مقالهاي با عنوان «تحليل مباني
منطقي طراحي سيستمهاي خطمشيگذاري معطوف به عدالت» ،با استفاده از روش
تحليل منطقي ،پنج اصل زيربنايي و نوزده قضية منطقي معرف عدالت را براي
خطمشيگذاري عمومي ارائه کرده است .در مجموع ،در همة اين آثار بر اجراي
عدالت در عرصة نظر و عمل از سوي حضرت تأکيد شده است .اين مطالعه ،ضمن
بهره بردن از آثار ياد شده ،با ديدي جامعهشناسانه به تحليل انديشههاي ايشان
ميپردازد.

در سنت محافظهکاري ،انسانها طبعاً از حيث توانايي و استعداد با هم تفاوت دارند.
بنابراين ،نابرابري اجتماعي و اقتصادي پديدهاي طبيعي است و هر کوششي براي از





ميان برداشتن نابرابريهاي اجتماعي ،به شکست خواهد انجاميد؛ زيرا نابرابري ،ريشه
در طبع انسان دارد .افزون بر اين ،نابرابريهاي اجتماعي الزمة رشد و پيشرفت
جامعه است .نفس امکان نابرابر بودن با ديگران ،انگيزة کار و تالش فردي است .از
لحاظ سياسي ،کوشش براي ايجاد برابري مصنوعي در جامعه ،به استبداد ميانجامد.
(بشيريه ،3111 ،ص)331

اما الک در کتاب برابري اجتماعي ،و نيز در کتاب کار و رفاه عمومي معتقد است:
نظرية برابري اجتماعي سفسطهاي بيش نيست؛ زيرا برابري بهمعناي پايان ترقي
است .در تاريخ ،هر پيشرفتي ،چه در زمينة اقتصادي و چه در عرصة فرهنگي،
محصول خواست انسانها براي نابرابري بوده است .اگر اميد و امکان نابرابري نباشد،
افراد از حد تالش براي معاش فراتر نميروند .امکان نابرابري ،پيدايش سرآمدان و
فرزانگان را ممکن ميسازد؛ و برابري براي هيچکس سودمند نيست .نابرابري،
محرک اصلي توليد ثروت در جوامع متمدن است؛ در حالي که مساواتطلبي ،انگيزة
توليد را ازبين ميبرد( .همان ،ص)111

طرفداران آموزههاي ليبرالي ،آزادي را بهصورت مفهومي مطلق در نظر ميگيرند و
قلمرو آزادي فردي را با قيد «التزام به عدم نقض آزادي ديگران» محدود ميسازند.
بين آزادي و برابري ،سازگاري وجود ندارد؛ در حالي که درک آزادي واقعي ،مستلزم
برخورداري از حداقل رفاه است( .استربا3111 ،م ،ص )3بزرگترين هدف از مبارزه در
راه آزادي ،برابري در پيشگاه قانون بوده است .برابري قواعد عام حقوقي ،تنها نوع
برابري است که به آزادي رهنمون ميشود و تنها برابري است که بدون از بين بردن
آزادي ميتوان آن را نگاه داشت .آزادي ،نهتنها با ديگر انواع برابري مناسبتي ندارد؛
بلکه اگر بتواند ،نابرابري را در جنبههاي متعددي ايجاد و تقويت ميکند( .ساندل،
 ،3131ص311ـ)311



در آموزههاي سوسياليسم ،عدالت در مفهوم توزيعي آن مد نظر است .نابرابريهاي
اجتماعي ،محصول نظام توليدي و روابط مبتني بر استثمار انسان از انسان استوار است
که به منظور تصاحب کاالهاي کمياب شکل ميگيرد.
تمامي جوامع در گذشته و حال ،به دو دسته ،آناني که مالک و کنترلکنندة وسايل
توليدند و آنهايي که فقط مالک نيروي کار خود هستند ،تقسيم شده است .طبقة
مالک ،بهواسطة منابع اقتصاديش ،از قدرت کنترل توزيع ثروت در جامعه برخوردار
است .قدرت عظيم اقتصادي طبقة مالک ،اين امکان را برايش فراهم ميکند که
کنترل ساير نهادهاي اجتماعي را در اختيار گيرد و از اقتدار و نفوذ فراواني در جامعه
برخوردار شود .طبقة مالک ،از قدرت اقتصادي سياسي و فرهنگياش در جهت
پيشبرد منافع اجتماعي و حفاظت از اساس قدرتش استفاده ميکند( .سيدمن،3133 ،
ص)11

وجود نابرابريها جامعه را بهسوي ستيزه و کشمش بر سر کسب منافع ،و طبقات زير
سلطه را به سمت شورش و انقالب سوق ميدهد .بنابراين ،از نظر مارکس ،مشکل
اساسي ،نابرابري در توزيع امکانات است که با انقالب طبقات زير سلطه از ميان
ميرود .وي جامعهاي را متصور بود که در آن نابرابري وجود ندارد و هرکس
بهاندازة نياز و کارش ،از منابع و امکانات برخوردار است« .مارکس توزيع مبتني بر
نيازهاي واقعي افراد را عادالنه ميداند و در اين ميان ،سهمي براي شايستگيهاي
افراد قايل نميشود»( .سروستاني ،3133 ،ص)13

در ديدگاه فايدهگرايان ،خير کلي جامعه ،از خير يکايک اعضاي آن تشکيل ميسود.
بر اساس اين اصل ،تضمين عدالت تابع محاسبات منافع اجتماعي ميشود .وضعيتي
درست و عادالنه است که در آن بيشترين رضايت خاطر براي بيشترين افراد و





اعضاي جامعه فراهم گردد .در ديدگاه فايدهگرايي ،نحوة تعريف فايدة نهايي و تضاد
برابري عامه با منافع فردي و نيز تعارض آزادي فردي و حداکثرسازي فايدة
اجتماعي ،الينحل مانده است( .ساندل ،3131 ،ص / 33پورعزت ،3133 ،ص)13

هابز و هيوم ،در سدههاي هفدهم و هجدهم مهمترين نمايندگان نظرية قراردادي
بودن عدالت بودند .بهنظر هابز ،عدالت عبارت است از :عمل به تعهداتي که فرد از
سر نفعطلبي به آنها رضايت داده است .هيوم نيز که متأثر از انديشة هابز و
الهامبخش مکتب اصالت فايده بود ،عدالت را در تأمين منافع متقابل ميديد« .هابز،
عدالت را همچون فضيلتي اخالقي ميدانست که در گرو عادتهاي مردم در اجراي
قراردادها و وفاي به پيمانهاي اجتماعي است .بنابراين ،وضعيتي درست و عادالنه
است که در آن بيشترين رضايت خاطر براي بيشترين افراد و اعضا فراهم گردد».
(بختياري ،3131 ،ص)11

از ديدگاه فريدريش هايک ،عدالت به مفهوم معنادار آن ،فقط به أعمال قابل
اطالق است ،نه به وضعيتها .بهعالوه ،هدف قواعد عدالت ،منع بيعدالتي افراد در
حق يکديگر است ،نه ايجاد وضعيت عادالنه ،که به هر حال نامتصور است .حکومت
قانون ميبايد در برخورد برابر و يکسان با افراد ،بهمنزلة موجودات و مصاديق
ناشناس و معين ،به نابرابري آنان در داشتن امکانات بياعتنا باشد .کوشش براي
يکسانسازي و حذف اينگونه تفاوتها و نابرابريهاي اوليه ،خود موجب رفتار
ي مبتني بر رفع
نابرابر و متفاوت با افراد ميگردد .بهنظر هايک ،انديشة عدالت توزيع ِ
نيازها و رعايت شايستگيها ،بيبنياد و غيرعملي است .همة نيازها در يک سطح و
قابل مقايسه با يکديگر نيستند؛ زيرا معياري عقالني براي رسيدگي متناسب با
نيازمنديها وجود ندارد .ارزيابي شايستگيها نيز سرانجام سليقهاي ازکار درميآيد.
بنابراين ،عدالت توزيعي ،مبتني بر معيارهاي ذهني و اعمال سليقهاي و بيقاعده خواهد
بود .مهمتر از همه اينکه انديشة عدالت توزيعي ،تطابق ميان خدمت و پاداش را که
ضامن کفايت اقتصادي است ،درهم ميشکند( .بشيريه ،3111 ،ص11ـ)11



جان رالز ،از مهمترين فيلسوفان سياسي سدة بيستم است که نسلي از انديشمندان
سياسي از او الهام گرفتهاند .جوهر انديشة رالز ،عدالت بهمثابه انصاف است که با
تأکيدات متفاوت در آثار او آمده است .وي دو اصل عدالت را بهمثابه اصول اخالقي
اولية ليبرال دموکراسي مطرح ميکند .در اصل اول ،از آزادي برابر و فرصتهاي
برابر دفاع ميکند .اصل دوم ،ناظر به اين است که در چه وضعي ميتوان گفت
نابرابريها موجه و عادالنهاند .بر مبناي اصل اول  -که اصل بيشترين آزادي برابر
خوانده ميشود  -حقوق سياسي و مدني هرکس برابر با ديگران است؛ در حالي که بر
طبق اصل دوم ،نابرابريهاي اقتصادي بايد چنان تنظيم شود که ممکن نباشد
کمامتيازترين بخش جامعه بهتر از آن باشد که هست( .رالز3133 ،م ،ص)331-333

فمينيستها ،صرفنظر از رويکردهاي متفاوتي که به مسائل زنان دارند ،با توجه به
مهمترين تقسيمبنديهاي قابل فرض ميان انسانها ،برابري ميان زنان و مردان را در
همة زمينهها خواستارند .آنها با اعمال تبعيض عليه زنان بهدليل جنسيت مخالفت
ميکنند و خواهان برابري فرصت و برابري حقوق فردي و اجتماعي ميان زنان و مرداناند.

نابرابري ،ريشه در طبع انسان دارد .افزون بر اين ،نابرابريهاي
اجتماعي ،الزمة رشد و پيشرفت جامعه است .نفس امکان نابرابر
بودن با ديگران ،انگيزة کار و تالش فردي است .از لحاظ سياسي،
کوشش براي ايجاد برابري مصنوعي در جامعه ،به استبداد ميانجامد.
(بشيريه ،3111 ،ص)331
انسانها آزادند و هر انساني حق دارد بر طبق انتخابهاي خودش
عمل کند؛ تا آنجايي که موجب سلب آزادي ديگران نشود .دولت
حداقلي که در منازعات اجتماعي بيطرف باشد ،الزم است.
(هوسپرس3113 ،م ،ص /13بشيريه ،3111 ،ص .)33در جامعة
آزاد ،پاداش متناسب با شايستگي اخالقي فرد است( .ساندل،3131 ،
ص 313و )331





نيل به برابري ،آرمان سياسي نهايي جامعة بشري است و براي
حصول آن ،القاي مالکيت ضروري است و سرمايه بايد به مالکيت
عمومي برگردانده شود .درآمدهاي جامعه بايد بهطور مساوي ،بدون
توجه به ويژگيهاي فردي و در واقع مبتني بر نيازهاي افراد کموبيش
مساوي ،در اختيار افراد قرار گيرد .شيوة توزيع عادالنه ،مبتني بر
تقسيم برابر ميان افراد جامعه است( .صديق سروستاني،3133 ،
ص)11-13
هرکس بهاندازة توانش ،و به هرکس بهاندازة نيازش( .ساندل،3131 ،
ص)311
انسانها موجوداتي آزاد ،مختار و برابرند .اصول عقالنيت اقتصادي
سرمايهداري و آزادي و برابري دموکراتيک مکمل يکديگرند ،تصور
دولت حداقلي ،که در منازعات اجتماعي بيطرف باشد( .بشيريه،
 ،3111ص)33- 33
عدالت ،آميزهاي از آزادي و برابري انسانهاست( .پورعزت،3133 ،
ص)11
 :در اين ديدگاه ،عدالت ،دورانديشي و عمل
عقالني براي حفظ منافع فردي است که به شناسايي منافع ديگران
هم نياز دارد .عدالت ،محدوديتي است که افراد ذينفع خردمند بر
خود تحميل ميکنند تا همکاري ديگران را جلب کنند .عدالت ،هم
بهسود عامل است و هم بهسود ديگران( .بشيريه ،3111 ،ص)333
خير کلي جامعه ،از خير يکايک اعضاي آن تشکيل ميشود .تضمين
عدالت ،تابع محاسبات منافع اجتماعي است( .ساندل ،3131 ،ص)33
عدالت ،بهمعناي کسب منافع متقابل بر
اساس توافق و قرارداد است که در آن ،انگيزة عمل عادالنه ،تأمين
منفعت درازمدت فرد است( .بشيريه  ،3111ص)333
انگيزة عدالت ،اساساً اخالقي است ،نه
اقتصادي و نفعطلبانه .در اين ديدگاه ،عدالت بهمنزلة بيطرفي است.
(همان ،ص )333هرکس متناسب با ميزان سرمايهگذاري ،اعم از
اقتصادي و غيراقتصادي ،سزاوار دريافت پاداش است .توزيع منابع
کمياب جامعه بايد با مالحظة استعدادها ،شايستگيها و تواناييهاي
افراد صورت گيرد( .صديق سروستاني ،3133 ،ص)11
عدالت ،مستلزم دستيابي به برابري مرد و زن در همة حقوق
اجتماعي است( .پورعزت ،3133 ،ص)11



اعالمية جهاني حقوق بشر ،با مفادي که دارد ،يکي از مهمترين دستاوردهاي نظامهاي
ليبرال دموکراسي در سطح دنيا شمرده ميشود .تأکيد بر آزادي و برابري ،جوهر
اصلي اين اعالميه بهشمار ميرود.

3

همة افراد بشر آزاد بهدنيا ميآيند.

مادة 3

1

همة افراد بشر برابرند و از احترام مساوي برخوردارند.

مادة 3

1

همة افراد بشر ،صرفنظر از نژاد ،رنگ ،جنس ،تابعيت و زبان ،از حقوقي
برابر با ديگران برخوردارند.

مادة 1

1

همة افراد بشر ،از حق حيات ،آزادي و امنيت شخصي برخوردارند.

مادة 1

3

جايز نيست که هيچ احدي را تحت بردگي ،شکنجه ،حبس يا تبعيد قرار
داد.

مواد  3 ،1و 1

3

همة انسانها در برابر قانون موقعيتي يکسان دارند.

مادة 3

3

استفاده از محکمههاي عادالنه و مستقل براي تضمين حقوق فردي و
اجتماعي بشر ضرورت دارد.

مواد  3و 1

3

هر فرد تا زماني که ارتکاب آگاهانة وي به بزه و گناه محرز نشده باشد،
بيگناه است

مادة 33

1

اسم ،شرافت و حريم خصوصي زندگي افراد ،محترم شمرده ميشود.

مادة 31

31

انسانها حق دارند بهطور آزادانه در هر مقطع از زمان ،محل اقامت و
تابعيت خود را انتخاب کنند.

مواد  31 ،31و
33

منبع( :پورعزت ،3133 ،ص)13

اين مطالعه ،با استفاده از روش تحليل محتواي کيفي از سنخ استقرايي صورت گرفته
است .منبع اصلي مورد استفاده ،کل خطبهها و نامههاي نهجالبالغه بوده است .از ميان
مباحث مطرحشده در نهجالبالغه ،فقط موضوعاتي که به عدالت مربوط بودند،
گردآوري شد .واحد تحليل« ،عبارت» بوده است .مقولهها با توجه به خطبهها و
نامههاي نهجالبالغه و مرور ادبيات نظري موجود دربارة عدالت ،انتخاب شدند .براي
انتخاب مقولهها ،معناي نزديک و کامالً مرتبط با موضوع عدالت در نظر گرفته شد.





عدالت در زبان فارسی به معنای داد کردن و انصاف داشتن است (معين،3133 ،
ص )1131و در زبان انگليسی ،بهمعناي تساوي ،برابري ،مانند و مثل است( .فرهنگ

النگمن ،1111 ،ص )333در ديدگاه اسالمي ،گيتي بر اساس عدالت استوار است و هر
چيز در جايگاه واقعي خود جاي گرفته و وظيفة اصلي خويش را انجام ميدهد .از نظر
مفهومي ،عدالت يعني اعطا کردن حق هر صاحب حقي ،يا قرار دادن هر چيزي در
موضع و جايگاه خود( .سيدرضي ،3131 ،ص / 313مطهری ،3131 ،ص )333از ديدگاه
حضرت علي ،عدالت ،هر چيزي را در جاي خود مينهد؛ در حالي که بخشش آن
را از جاي خود خارج ميسازد .عدالت ،تدبير عمومي مردم است؛ در حالي که
بخشش ،گروه خاصي را شامل است؛ پس عدالت شريفتر و برتر است( .سيدرضي،
 ،3131ص )313عدل همان انصاف ،و احسان همان بخشش است( .همان ،ص)331

عدالت بر چهار پايه استوار است :فکري ژرفانديش؛ دانشي عميق و بهحقيقترسيده؛
نيک داوري کردن؛ و استوار بودن در شکيبايي .کسي که درست انديشيد ،به ژرفاي
دانش رسيد؛ و آن کسي که به حقيقت دانش رسيد ،از چشمة زالل شريعت نوشيد؛ و
کسي که شکيبا شد ،در کارش زيادهروي نکرد و با نيکنامي در ميان مردم زندگي
خواهد کرد( .همان ،ص )311به عبارت ديگر ،عدل بر چهار پاية خرد ،دانايي ،اعتدال
در قضاوت و مدارا استوار است.

از ديدگاه حضرت علي ،عدالت در اجتماع تحقق مييابد .هيچکس در تنهايي خود
نميتواند عادل باشد .عدالت ،صفتي است که در جمع تحقق مييابد .پيوند مفهومي
عدالت با انديشة مدنيالطبع بودن انسان ،براي درک معناي عدالت از ديدگاه



حضرت علي داراي اهميت است .نياز انسان به اجتماع ،تحقق بسياري از صفات در
جمع ،و تأثير اجتماع بر افراد ،در بسياري از فرمودههاي حضرت ديده ميشود .از
سوي ديگر ،در کالم و منش موال ،عدالت مفهومي رابطهاي است؛ يعني يک شخص
در ارتباط با شخص ديگر ميتواند ويژگي عدالت را بروز دهد .بيشتر سفارشهاي
حضرت مبني بر مالحظة حقوق متقابل مردم ،مؤيد اين مطلب است که در کنش
متقابل ميان افراد جامعه است که عدالت حضور و تداوم مييابد.

از نظر مفهومي ،هستة مرکزي عدالت در ديدگاه حضرت علي« ،رعايت حق»
است؛ تا آنجايي که عدالت با حق تعريف شده است« :وضع کل شيء في موضعه»
قرار دادن هر چيزي در موضع و جايگاه خود( .سيدرضي ،3131 ،ص )313مردم در
عرصة زندگي اجتماعي ،از حقوق گوناگوني برخوردارند و حاکم اسالمي موظف است
اين حقوق را پاس بدارد و مانع تضييع آن شود .از حق خارج شدن و عدول از آن،
موجب ستمگري ميشود نهتنها حاکم اسالمي بايد حق را رعايت بکند ،بلکه اقشار
مختلف مردم و همچنين کارگزاران حکومت ،موظف به رعايت حقاند .در سطح
روابط متقابل اجتماعي ،حضرت بر رعايت حق خويشاوندان ،برادران ديني ،و دوستان
و همسايگان تأکيد کردهاند .و در سطح رابطة زمامدار با مردم نيز حضرت به حقوقي
چون حق مردم ،حق آزادي (آزادي شخصي ،آزادي عقيده ،آزادي سياسي و آزادي
مذهبي) ،حق حيات و امنيت شخصي ،حق برخورداري از يک زندگي انساني ،حق
مبارزه با ستمکار ،و حق رجوع به محاکم صالحه اشاره کردهاند .نکتة محوري در
انديشة حضرت اين است که در تمامي اين حقوق ،مردم با يکديگر برابرند و کسي را
بر ديگري برتري يا امتياز خاصي نيست .از فرمودههاي حضرت است که:
اي مالک! بدان مردم از گروههاي گوناگوني هستند که اصالح هريک ،جز با
ديگري امکان ندارد .براي تمام اقشار جامعه در پيشگاه خدا گشايشي است و همة
آنان بهمقداري که امورشان اصالح شود ،بر زمامدار ،حق مشخص دارند؛ و زمامدار





از انجام آنچه خدا بر او واجب کرده است ،نميتواند موفق شود ،جز آنکه تالش
فراوان نمايد؛ و از خدا ياري طلبد؛ و خود را براي انجام حق آماده سازد؛ و در همة
کارها آسان باشد يا دشوار شکيبايي ورزد( .سيدرضي ،3131 ،ص)333
بايد کار مردم در آنچه حق است ،نزد تو يکسان باشد؛ زيرا در ستمکاري بهايي
براي عدالت يافت نميشود.
از آنچه که همانند آن را بر ديگران نميپسندي؛ پرهيز کن.
نفس خود را در حالي که اميدوار به پاداش الهي بوده و از کيفر او هراسناکي ،به
انجام آنچه خداوند بر تو واجب گردانيده است ،وادار ساز.
بدان که دنيا سراي آزمايش است و دنياپرست ،ساعتي در آن نميآسايد؛ جز
آنکه در روز قيامت از آن افسوس ميخورد؛ و هرگز چيزي تو را از حق بينياز
نميگرداند( .همان ،ص)313
آگاه باشيد ،حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگي ،هيچ رازي را از شما
پنهان ندارم؛ و کاري را جز حکم شرع بدون مشورت با شما انجام ندهم؛ و در
پرداخت حق شما کوتاهي نکرده و در وقت تعيينشده به آن بپردازم( .همان ،ص)331

در بيانات مختلف حضرت ،عدل در معناي مساوات بهکار رفته است .الزم به ذکر
است ،مساوات بهمعناي برابري افراطي بدون درنظر گرفتن استعدادهاي افراد و
تالشهاي آنان نيست .از نظر ايشان ،عدالت در عرصة اقتصادي بهمعناي برابري
مردم در برخورداري و بهرهمندي از اموال عمومي (بيتالمال) ،و در برآورده شدن
نيازهاي مادي ،رواني و اجتماعي همة مردم است.
آگاه باشيد ،حق شما بر من آن است که  ...با همة شما به گونهاي مساوي رفتار
کنم( .همان ،ص)331
آيا به من دستور ميدهيد براي پيروزي خود ،از جور و ستم دربارة امت اسالمي
که بر آنها واليت دارم ،استفاده کنم به خدا سوگند ،تا عمر دارم و روز و شب برقرار
است و ستارگان از پي هم طلوع و غروب ميکنند ،هرگز چنين کاري نخواهم کرد.



اگر اين اموال از آن خودم بود ،بهگونهاي مساوي در ميان مردم تقسيم ميکردم؛ تا
چه رسد که جزو اموال خداست( .همان ،ص)111
اما اعتراض شما که چرا با همه به تساوي رفتار کردم؛ اين روشي نبود که به رأي
خود و يا با خواستة دل خود انجام داده باشم؛ بلکه من و شما اينگونه رفتار را از
آموختيم .پس در تقسيمي که خدا به آن فرمان

دستورالعملهاي پيامبر اسالم
داد ،به شما نيازي نداشتم( .همان ،ص)113

در دورة زمامداري حضرت ،مرزهاي سرزمينهاي اسالمي بسيار گسترش يافته بود و
گروههاي مختلف قومي و نژادي به اسالم گرويده بودند .از همين روي ،حضرت با
تأکيد بر مساوات ،راههاي تبعيضآميز را که مسلمانان را بر اساس حسب و نسب ،و
نژاد و رنگ و قوميت بر يکديگر برتري دهد ،مسدود نمودند .از سوي ديگر،
رويههاي مرسوم در زمان خلفاي پيشين؛ که مساوات در بهرهمندي از بيتالمال را
ناديده ميگرفت ،مورد تأييد ايشان نبود .البته الزم به ذکر است که «بهرهمندي از
بود؛ اما وقتي عمر خالفت را
بيتالمال ،در دورة ابوبکر مانند دوران پيامبر
بهدست گرفت ،پيشيگيرندگان در اسالم را بر غير آنها ،مهاجران قريش را بر
مهاجران غيرقريش ،و تمام مهاجران را بر انصار برتري داد؛ و عرب را بر عجم
مزيت بخشيد»( .محقق داماد ،3131 ،ص )33بنابراين ،حضرت منظور کردن بخشي از
درآمدها براي عموم مردم و تقسيم مساوي در بين آنها را براي جلوگيري از تمرکز
ثروت در دست ثروتمندان ،ضروري ميدانست.
بهطور مساوي اموال را تقسيم ميفرمود ،من نيز
همانگونه که پيامبر اکرم
عمل کردم تا اموال مانند گوي در بين ثروتمندان قرار نگيرد.
آگاه باشيد ،هر فردي از مهاجران و انصار از اصحاب رسول خدا

 ،خود را در

داراي فضل بداند ،بايد بداند که فضل
برابر ديگران بهسبب مصاحبت با پيامبر
روشن در فرداي قيامت ،نزد خداست .شما مردم بندگان خدا هستيد و مال ،مال





خداست که آن را بين شما بهصورت مساوي تقسيم ميکنم و هيچکس را در برابر
ديگري برتري نيست .افراد پرهيزگار ،فردا (قيامت) پاداش ميگيرند و آنچه نزد
خداست ،براي نيکان بهتر است .فردا نزد من آييد .نزد من مالي است که ميانتان
تقسيم خواهم کرد و دربارة هيچيک از شما تخلف نخواهد شد؛ چه عرب باشد ،چه
عجم؛ اهل عطا باشد يا نه( .همان ،ص)31 – 31
در مصرف اموال عمومي که در دست تو جمع شده است ،انديشه کن و آن را به
عيالمندان و گرسنگان پيرامونت ببخش و به مستمندان و نيازمنداني که سخت به
کمک مالي تو احتياج دارند ،برسان؛ و مازاد را نزد ما بفرست تا در ميان مردم
نيازمند تقسيم گردد( .سيدرضي ،3131 ،ص)311
خدا را ،خدا را ،در خصوص طبقات پايين و محروم جامعه.
بخشي از بيتالمال و بخش از غلههاي زمينهاي غنيمتي اسالم را در هر شهري
به طبقات پايين اختصاص ده .براي دورترين مسلمانان ،همانند نزديکترين آنان
سهمي مساوي وجود دارد.
از يتيمان خردسال و پيران سالخورده که راه چارهاي ندارند و دست نياز
برنميدارند ،پيوسته دلجويي کن .اين گروه در ميان رعيت ،بيشتر از ديگران به
عدالت نيازمندند( .همان ،ص)331

يکي از وظايف زمامدار اسالمي و صاحبان منصب در جامعة اسالمي ،دقت و توجه به
نيازهاي مادي ،رواني و اجتماعي مردم است .توصية حضرت به کارگزاران ،مؤيد
توجه به برطرف کردن نيازهاي گوناگون زيردستان است .در فرمودههاي حضرت
است که:
در روابط خود با مردم ،انصاف داشته باشيد و در برآورده شدن نيازهايشان شکيبا
باشيد( .همان ،ص)331
نيازهاي مردم را در همان روزي که به تو عرضه ميدارند و يارانت از پاسخ دادن
به آن ناتواناند برآورده کن( .همان ،ص)333



برگزيدهترين فرمانده سپاه تو کسي است که از همه بيشتر به سربازان کمک
رساند؛ از امکانات مالي خود بيشتر در اختيارشان گذارد؛ به اندازهاي که
خانوادههايشان در پشت جبهه و خودشان در آسايش کامل باشند .مهرباني تو
نسبتبه سربازان ،دلهايشان را به تو ميکشاند .آرزوهاي سپاهيان را برآور؛ همواره
از آنان ستايش کن؛ کارهاي مهمي که انجام دادهاند ،بر شمار؛ در يک ارزشيابي
دقيق ،رنج و زحمات هريک از آنان را شناسايي کن؛ هرگز تالش و رنج کسي را
بهحساب ديگري نگذار؛ ارزش خدمات کسي را ناچيز مشمار .شرافت و بزرگي کسي
موجب نگردد که کار کوچکش را بزرگ بشماري؛ گمنامي کسي باعث نشود کار
بزرگ او را ناچيز بداني( .همان ،ص333ـ)333
روزي فراوان بر کارگزاران ارزاني دار ،که با گرفتن حقوق کافي ،در اصالح امور
ميکوشند؛ و با بينيازي ،دست به اموال بيتالمال نميزنند( .همان ،ص)331
پس از انتخاب قاضي ،آنقدر به او ببخش که نيازهاي او برطرف گردد و به
مردم نيازمند نباشد؛ و از نظر مقام و منزلت ،آنقدر او را گرامي بدار که نزديکان تو
به نفوذ در او طمع نکنند و از توطئة آنان در نزد تو در امان باشد( .همان ،ص)333
همانا خداي سبحان روزي فقرا را در اموال سرمايهداران قرار داده است .پس
فقيري گرسنه نميماند ،جز به کاميابي توانگران؛ و خداوند از آنان دربارة گرسنگي
گرسنگان خواهد پرسيد( .همان ،ص)311
از ديدگاه حضرت علي همة مردم در برابر قانون ،برابر و يکساناند؛ از اين رو،
نميتوان سفيد را بر سياه ،و دانا را بر نادان ترجيح داد؛ يا قانون را به نفع جناح و
گروه خاصي تفسير و تحليل کرد .بنابراين ،تبعيض در جايي که همه داراي حقوق
برابرند ،ناروا است.
بپرهيز از آنکه چيزي را به خود مخصوص داري ،که بهرة همة مردم در آن
يکسان است( .همان ،ص )313همانا زمامداران را خواص و نزديکاني است که
خودخواه و چپاولگرند و در معامالت انصاف ندارند؛ ريشة ستمکاريشان را با بريدن





اسباب آن بخشکان؛ و به هيچکدام از اطرافيان و خويشاوندانت زمين را واگذار مکن؛
بهگونهاي با آنان رفتار کن که قراردادي بهسودشان منعقد نگردد که به مردم زيان
رساند( .همان ،ص)333
با خدا و با مردم و با خويشاوندان نزديک و با رعايا که آنان را دوست داري،
انصاف را رعايت کن( .همان ،ص)331

يکي از اصول حاکم بر دادرسي ،رعايت مساوات در امر دادرسي است .بر قاضي
واجب است بين دوطرف دعوا در مجلس دادرسي با مساوات رفتار کند .قاضي نبايد
بين افراد صاحب قدرت و افراد ناتوان ،و فقير و غني ،تبعيض روا دارد .اصل و قاعدة
رعايت بيطرفي ،سبب حفظ حقوق فردي و اجتماعي افراد ميشود .سفارشهاي
حضرت به قضات و خصوصياتي که قاضي بايد داشته باشد ،مؤيد اين مطلب است.
«در نگاههايت و در نيمنگاه و خيره به مردم ،به تساوي رفتار کن تا بزرگان در
ستمکاري تو طمع نکنند و ناتوانها در عدالت تو مأيوس نگردند»( .همان ،ص)311

عدالت بهمثابه رعايت حقوق ،از يک سو به اين معناست که همة شهروندان جامعة
اسالمي داراي حقوقي يکساناند که حاکم اسالمي ملزم به رعايت آنهاست؛ و از
سوي ديگر ،بين حق و تکليف ،تناسب برقرار است .بر مبناي اين اصل ،در برابر هر
حقي که براي انسان ايجاد ميشود ،تکليفي متناسب با آن بر عهدة او خواهد بود.
براي مثال ،چنين نيست که تنها مردم در برابر زمامدار صاحب تکليف باشند و
متقابالً زمامدار تکليف و حقي در برابر مردم نداشته باشد .در حقيقت ،عدالت و ظلم
در جايي بهکار ميروند که حقوق مراعات يا تضييع شود.
حق را به صاحب حق ،هرکس که باشد ،نزديک يا دور ،بپرداز؛ و در اين کار
شکيبا باش ،و اين شکيبايي را بهحساب خدا بگذار؛ گرچه اجراي حق ،مشکالتي براي
نزديکانت فراهم آورد( .همان ،ص)333



اي مردم! مرا بر شما و شما را بر من حقي واجب شده است .حق شما بر من
آنکه از خيرخواهي شما دريغ نورزم؛ و بيتالمال را ميان شما عادالنه تقسيم کنم؛ و
شما را آموزش دهم تا بيسواد و نادان نباشيد؛ و شما را تربيت کنم تا راه و رسم
زندگي را بدانيد.
اما حق من بر شما اين است که به بيعت با من وفادار باشيد و در آشکار و پنهان
برايم خيرخواهي کنيد .هرگاه شما را خواندم؛ اجابت نماييد و فرمان دادم ،اطاعت
کنيد( .همان ،ص 33و )31
مرا با سخنان زيباي خود مستاييد تا از عهدة وظايفي که نسبتبه خدا و شما
دارم ،برآيم و حقوقي که مانده است بپردازم و واجباتي که بر عهدة من است و بايد
انجام گيرد ،ادا کنم.
با من چنانکه با پادشاهان سرکش سخن ميگويند ،حرف نزنيد؛ و چنانکه از
آدمهاي خشمگين کناره ميگيرند ،دوري نجوييد؛ و با ظاهرسازي با من رفتار نکنيد.
گمان مبريد اگر حقي به من پيشنهاد دهيد ،بر من گران آيد .از گفتن حق يا
مشورت در عدالت خودداري نکنيد؛ زيرا خود را برتر از آن که اشتباه کنم و از آن
ايمن باشم ،نميدانم؛ مگر آنکه خداوند مرا حفظ فرمايد( .همان ،ص)113

همانا دهقانان مرکز فرمانداريت از خشونت و قساوت و تحقير کردن مردم و سنگدلي
تو شکايت کردند .من دربارة آنها انديشيدم؛ نه آنان را شايستة نزديک شدن يافتم،
زيرا که مشرکاند؛ و نه سزاوار قساوت و سنگدلياند ،زيرا که با ما همپيماناند ،پس
در رفتار با آنان نرمي و درشتي را با هم بياميز؛ رفتاري توأم با شدت و نرمش داشته
باش .اعتدال را در نزديک کردن يا دور کردن ،رعايت کن( .همان ،ص)111

از ديدگاه حضرت ،همة مردم حقوقي يکسان دارند که حاکمان موظف به رعايت
آن هستند .مجرمين ،گرچه از قوانين جامعه تخطي کردهاند ،اما با اجراي حدود الهي،
از تمامي حقوق خود برخوردارند و کسي نميتواند آنان را از مواهب زندگي در جامعة





اسالمي محروم کند .در اجراي حدود الهي بر مجرمين نيز نبايد از عدالت و انصاف
خارج شد و بهسبب احساسات شخصي يا اجتماعي ،از حدود الهي پيشي گرفت.
،81
حرعاملي،ج 

خداوند حدودي را مقرر فرموده است .پس ،از آنها تجاوز نکنيد( .
میرخلیليوحاجيدهآبادی)8213،

283بهنقلاز
ص 

زناکاري را که همسر داشت ،سنگسار کرد؛ سپس بر او نماز
همانا رسول خدا
گزارد و ميراثش را به خانودهاش سپرد .قاتل را کشت و ميراث او را به خانوادهاش
بازگرداند .دست دزد را بريد و زناکاري را که همسر نداشت تازيانه زد و سهم آنان
آنها را براي
را از غنايم ميداد تا با زنان مسلمان ازدواج کنند .پس پيامبر
گناهانشان کيفر ميداد و حدود الهي را بر آنان جاري ميساخت؛ اما سهم آنان را از
عوايد اسالمي از بين نميبرد و نام آنها را از دفتر مسلمين خارج نميساخت.
(سيدرضي ،3131 ،ص)113

آزادي ،از جمله حقوقي است که هيچکس جز خداوند حق محدود کردن آن را ندارد.
اين جملة معروف حضرت که «بندة ديگري مباش که خداوند تو را آزاد آفريده
است» يا «اي مردم! آدم عبد يا کنيز آفريده نشده است و همة مردم آزادند»( ،همان،
نامة )31حاکي از آن است که تحديد آزاديها و نقض حقوق مردم ،از مصاديق
بيعدالتي شمرده ميشود .از سوي ديگر ،در منش حضرت بارها ديده شده است که
هيچگاه آزادي بيان را محدود نکردند و کسي را بهجرم اعتقاد يا بيان مطلبي مخالف
خود ،مجازات نفرمودند .برخورد صبورانة حضرت با ناسزاگويي مخالفان ،عفو مخالفان
(عفو مروان ،عايشه ،و کسي که به جان او سوءقصد کرد) ،عدم اجبار به بيعت ،قطع
نکردن حقوق خوارج از بيتالمال ،و برآورده کردن نيازها و حوايج دشنامدهندگان،
همگي حاکي از رعايت حقوق مخالفان در زمان حضرت است( .شيرازي / 3133 ،حقيقت،
)3131



عدالت در معناي رعايت شايستگيها ،با تلفيق مفهوم رعايت حقوق و تناسب
پاداشها با نحوة عملکرد و ميزان تالش و کوشش افراد قابل درک است .عدالت در
موقعيتي تحقق مييابد که در آن شايستگيهاي افراد بهطور کامل رعايت شده باشد.
عدالت در اينجا ،قرار دادن هرکس در جاي خويش و برحسب شايستگيهاي اوست.
عدالت با اين فضاي مفهومي به اين معناست که در انتخاب و واگذاري مسئوليتهاي
مختلف بايد صالحيت و شايستگي افراد را در نظر گرفت .واگذاري مسئوليت به افراد
فاقد صالحيت و شايستگي ،خود نوعي بيعدالتي شمرده ميشود .شايستگي افراد ،تنها
با مهارت شغلي ارتباط ندارد؛ بلکه با ويژگيهاي اخالقي مرتبط با هر شغل و ايمان و
سابقة خانوادگي آنان نيز مرتبط است.
عدالت ،کارها را بدان جا نهد که بايد( .همان ،ص)311
براي فرماندهي نظامي سپاه ،کسي را برگزين که خيرخواهي او براي خدا و پيامبر
و امام تو بيشتر ،و دامن او پاکتر ،شکيبايي او برتر باشد؛ دير به خشم آيد؛
عذرپذيرتر باشد ،با قدرتمندان با قدرت برخورد کند؛ درشتي ،او را به تجاوز نکشاند؛
و ناتواني ،او را از حرکت باز ندارد( .همان ،ص)333
از ميان مردم ،برترين فرد نزد خود را براي قضاوت انتخاب کن؛ کساني که
مراجعة فراوان ،آنها را بهستوه نياورد و برخورد مخالفان با يکديگر ،او را خشمناک
نسازد ،در اشتباهاتش پافشاري نکند و بازگشت به حق پس از آگاهي ،براي او دشوار
نباشد؛ طمع را از دل ريشهکن کند؛ در شناخت مطالب ،به تحقيق اندک رضايت
ندهد؛ در شبهات ،از همه با احتياطتر عمل کند؛ در يافتن دليل ،اصرار او از همه
بيشتر باشد؛ از مراجعة پياپي شاکيان خسته نشود؛ ،در کشف امور ،از همه شکيباتر ،و
پس از آشکار شدن حقيقت ،در فصل خصومت از همه برندهتر باشد؛ کسي که
ستايش فراوان ،او را فريب ندهد؛ و چربزباني او را منحرف نسازد؛ و چنين کساني
بسيار اندکاند( .همان ،ص)333
کارگزاران دولتي را از ميان مردمي باتجربه و باحيا و از خاندانهاي و باتقوا که در
مسلماني سابقة درخشاني دارند ،انتخاب کن؛ زيرا اخالق آنان گراميتر ،و آبرويشان
محفوظتر ،و طمعورزيشان کمتر ،و آيندهنگري شان بيشتر است( .همان ،ص)331





شيوههاي اجرايي حکومت و نحوة عملکرد کارگزاران حکومتي ،عاملي تعيينکننده در
برقراري عدالت در جامعه است .از همين روست که حضرت به فرمانداران،
کارگزاران و حاکمان توصيههايي بسيار دقيق و ظريف ارائه ميکنند که عدالت را در
جامعه نهادينه سازند و از بروز ظلم جلوگيري کنند .براي درک راهکارهايي که
حضرت علي ارائه کردهاند ،بايد به اين نکته اشاره کرد که از ديدگاه آن حضرت،
مفهوم عدالت چندبعدي است و با ارکان سياسي ،اجتماعي و اقتصادي جامعه ارتباطي
تنگاتنگ دارد و ايشان در اجراي عدالت ،بر عفو و بخشش ،مهرباني و محبت ،و
مالحظة حقوق مردم بهشدت تأکيد کردهاند.

حاکم اسالمي و کارگزاران ،در اجراي عدالت بايد با مردم با رحمت و محبت رفتار کنند:
در آنجا که مدارا کردن بهتر است مدارا کن.
در جايي که جز با درشتي کار انجام نگيرد ،درشتي کن.
پر و بالت را برابر رعيت بگستران.
با مردم گشادهروي و فروتن باش( .همان ،ص)331
مهرباني را پوشش دل خويش قرار ده.
با همه ،دوست و مهربان باش.
مبادا هرگز چون حيوان شکاري باشي که خوردن آنان را غنيمت داني.
اگر گناهي از آنان سر ميزند يا اشتباهي مرتکب ميشوند ،آنان را ببخشاي و بر
آنان آسانگير؛ آنگونه که دوست داري خدا تو را ببخشاييد و بر تو آسان گيرد.
بر بخشش ديگران پشيمان مباش.
از کيفر کردن ،شادي مکن( .همان ،ص)333
با مردم ،تندخو نباش.
به آنها دروغ نگو.
به مردم بياعتنايي نکن.
در زکاتي که جمع ميکني ،سهمي معين و حقي روشن است( .همان ،ص 313و )311



حاکم اسالمي در تصميمگيريها بايد عاقالنه ،بر مبناي شريعت و با در نظر گرفتن
منافع عمومي و مصالح ديني اقدامات خود را سامان دهد:
از خشمي که تواني از آن رها گردي ،شتاب نداشته باش.
به مردم نگو :به من فرمان دادند؛ من نيز فرمان ميدهم؛ پس بايد اطاعت شود.
اگر با مقام و قدرتي که داري ،دچار تکبر يا خودبزرگبيني شدي ،به بزرگي
حکومت پروردگار که برتر از تو است ،بنگر؛ که تو را از آن نجات ميدهد؛ تندروي
تو را فرو مينشاند و عقل و انديشهات را به جايگاه اصلي خود برميگرداند( .همان،
ص)331

با ميل شخصي و بدون مشورت با ديگران ،کارگزاران را به کارهاي مختلف وادار
نکن؛ زيرا نوعي ستمگري است( .همان ،ص)331
اگر رأي و انديشة زمامدار دچار دگرگوني شود ،او را از اجراي عدالت باز
ميدارد( .همان ،ص)313

«حکومتهاي دادگستر پيشين ،سنتهاي باارزش گذشتگان ،روشهاي پسنديدة
رفتگان ،و آثار پيامبر و واجباتي را که در کتاب خداست همواره به ياد آور»( .همان،
ص)313

هيچگاه خود را از مردم ،بسيار پنهان مدار ،که پنهان بودن رهبران ،نمونهاي از
تنگخويي و کماطالعي از امور جامعه است .نهان شدن از رعيت ،زمامداران را از
دانستن آنچه بر آنان پوشيده است ،باز ميدارد .پس کار بزرگ اندک ،و کار اندک
بزرگ جلوه ميکند؛ زشت ،زيبا مينمايد؛ و باطل به لباس حق درميآيد .حق را نيز
نشانهاي نباشد تا با آن راست از دروغ شناخته شود .يا تو خود را براي جانبازي در
راه حق آماده کردهاي ،که در اين حال نسبتبه حق واجب يا کار نيکي که بايد انجام





دهي ترسي نداري؛ پس چرا خود را پنهان ميداري؟ يا مردي بخيل و تنگنظري ،که
در اين صورت نيز مردم چون تو را بنگرند ،مأيوس شده از درخواست کردن
بازمانند .با اينکه بسياري از نيازمنديهاي مردم ،رنجي براي تو نخواهد داشت؛ که
شکايت از ستم دارند يا خواستار عدالتاند يا در خريد و فروش ،خواهان انصافاند.
(همان ،ص)333

بخشي از وقت خود را به کساني اختصاص بده که به تو نياز دارند تا شخصاً به
امور آنان رسيدگي کني و در مجلس عمومي با آنان بنشين؛ و در برابر خدايي که تو
را آفريده ،فروتن باش؛ و سربازان و ياران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور کن
تا سخنگوي آنان بدون اضطراب در سخن گفتن با تو گفتوگو کند.
بارها شنيدم که ميفرمود :ملتي که حق ناتوانان را از
من از رسول خدا
زورمندان ،بياضطراب و بهانهاي باز نستاند ،رستگار نخواهد شد .پس درشتي و
سخنان ناهموار آنان را بر خود هموار کن و تنگخويي و خودبزرگبيني را از خود
دور ساز تا خدا درهاي رحمت خويش را به روي تو بگشايد( .همان ،ص)333
با مردم بههنگام ديدار و در مجالس رسمي و در مقام داوري ،گشادهرو باش؛ و از
خشم بپرهيز که سبکمغزي به تحريک شيطان است( .همان ،ص)331
هيچ نيازمندي را از ديدارت محروم مکن؛ زيرا اگر در آغاز از درگاه تو رانده
شود ،گرچه در پايان حاجت او برآورده شود ،ديگر تو را نستايد( .همان ،ص)311

با دانشمندان ،فراوان گفتوگو کن؛ و با حکيمان ،فراوان بحث کن؛ که ماية آباداني و
اصالح شهرها و برقراري نظم و قانوني است که در گذشته نيز وجود داشته است.
(همان ،ص)331

در بامداد و شامگاه ،در يک مجلس عمومي بنشين؛ آنان را که پرسش ديني
دارند ،با فتواها آشنايشان بگردان؛ و ناآگاه را آموزش ده و با دانشمندان به گفتوگو
بپرداز( .همان ،ص)311



هرگز ،نيکوکار و بدکار در نظرت يکسان نباشد؛ ،زيرا نيکوکاران در نيکوکاري،
بيرغبت ،و بدکاران در بدکاري ،تشويق ميگردند؛ پس هرکدام از آنان را بر اساس
کردارشان پاداش ده( .همان ،ص)333
بهخدا سوگند ،بيتالمال تاراجشده را هرکجا که بيابم ،به صاحبان اصلي آن
بازميگردانم؛ گرچه با آن ازدواج کرده يا کنيزاني خريده باشند( .همان ،ص)31

در امور کارمندان بينديش و پس از آزمايش ،به کارشان بگمار.
از همکاران نزديکت سخت مراقبت کن.
با جاسوساني وفاپيشه و راستگو ،بازرساني بر آنان بگمار.
اگر کسي دست به خيانت زد و گزارش جاسوسانت آن را تأييد کرد ،اموالي را
که در اختيار دارد از او پس بگير و او را خوار دار و خيانتکار بشمار و طوق بدنامي به
گردنش بيکفن( .همان ،ص)331

بايد تالش تو در آباداني زمين ،بيشتر از جمعآوري خراج باشد؛ زيرا خراج ،جز با
آباداني فراهم نميگردد.
آنکس که بخواهد خراج را بدون آباداني مزارع بهدست آورد ،شهرها را خراب،
و بندگان خدا را نابود ]ميسازد[ ،و حکومتش جز اندک مدتي دوام نياورد.
به مردم در شرايط سنگيني ماليات ،آفتزدگي ،خشک شدن آب چشمهها يا
کمي باران يا خراب شدن زمين در سيالبها ،يا خشکسالي ،در گرفتن ماليات به
ميزاني تخفيف ده تا امورشان سامان گيرد.
هرگز تخفيف دادن در خراج ،تو را نگران نسازد؛ زيرا آن اندوختهاي است که در
آباداني شهرهاي تو نقش دارد؛ رعيت تو را ميستايند و تو از گسترش عدالت در
ميان مردم خشنود خواهي شد.





عمران و آباداني ،قدرت تحمل مردم را زياد ميکند.
ويراني زمين ،بهجهت تنگدستي کشاورزان است؛ و تنگدستي کشاورزان،
بهجهت غارت اموال از طرف زمامداراني است که به آيندة حکومتشان اعتماد ندارند
و از تاريخ گذشتگان عبرت نميگيرند( .همان ،ص 331و )333
در ميان بازرگانان ،کساني هم هستند که تنگنظر و بدمعامله و بخيل و
احتکارکنندهاند ،که تنها با زورگويي به سود خود ميانديشند و کاال را به هر قيمتي
که ميخواهند ،ميفروشند ،که اين سودجويي ،براي همة افراد جامعه زيانبار ،و عيب
بزرگي بر زمامدار است.
از آن جلوگيري ميکرد .کسي
از احتکار کاال جلوگيري کن که رسول خدا
که پس از منع تو احتکار کند ،کيفر ده تا عبرت ديگران شود؛ اما در کيفر او اسراف
مکن.
بايد خريد و فروش در جامعة اسالمي بهسادگي و با موازين عدالت انجام گيرد؛ با
نرخهايي که بر فروشنده و خريدار زيان نميرساند( .همان ،ص)331

از بندة خدا به گردآورندگان ماليات؛ پس از ياد خدا و درود ،همانا من سپاهياني
فرستادم .آنچه خدا بر آنان واجب کرده ،به ايشان سفارش کردم و بر آزار نرساندن
به ديگران و پرهيز از هرگونه شرارتي تأکيد کردم .من از آزار رساندن سپاهيان به
مردم بيزارم( .همان ،ص)311
با ترس از خدايي که يکتاست ،حرکت کن؛
در سر راه ،هيچ مسلماني را نترسان؛
بهزور از زمين او نگذر؛
افزونتر از حقوق الهي از او مگير؛
هرگاه به آبادي رسيدي ،در کنار آب فرود آي و وارد خانة کسي مشو؛
سپس با آرامش و وقار بهسوي آنان حرکت کن تا در ميانشان قرار گيري؛



به آنها سالم کن و در سالم و تعارف و مهرباني ،کوتاهي نکن؛
اگر کسي گفت «نه» ،ديگر به او مراجعه نکن؛
و اگر کسي پاسخ داد «آري» ،همراهش برو؛ بدون آن که او را بترساني يا تهديد
کني يا به کار مشکلي وادار سازي؛
هرچه از طال و نقره به تو رساند ،بردار؛ و اگر داراي گوسفند يا شتر بود ،بدون
اجازهاش داخل مشو؛
آنگاه که داخل شدي ،مانند اشخاص سلطهگر و سختگير رفتار نکن؛
حيواني را رم مده و هراسان نکن و دامدار را مرنجان؛
حيوانات را به دو دسته تقسيم کن و به صاحبش اجازه ده که خود انتخاب کند؛
براي گرفتن ماليات از مردم ،لباسهاي تابستاني يا زمستاني و مرکب سواري و
بردة کاري را نفروشيد؛
و براي گرفتن درهمي کسي را با تازيانه نزنيد و به مال کسي دست درازي نکنيد
جز اسب يا اسلحهاي که براي تجاوز به مسلمانان به کار گرفته ميشود( .همان،
نامه  ،52ص)202

به ريسمان قرآن چنگ بزن و از آن نصيحت پذير؛ حالش را حالل ،و حرامش را
حرام بشمار.
حقي را که در زندگي گذشتگان بود ،تصديق کن .از حوادث گذشتة تاريخ ،براي
آينده عبرت گير.
نام خدا را بزرگ دار و جز به حق ،سخني بر زبان نياور.
مرگ و جهان پس از مرگ را فراوان به ياد آور.
از کاري که تو را خشنود سازد و عموم مسلمانان را ناخوشايند باشد ،بپرهيز.
از هر کاري که از آشکار شدنش شرم داري ،پرهيز کن.
از هر کاري که کنندة آن نپذيرد يا عذرخواهي کند ،دوري کن.
هر چه شنيدي ،بازگو مکن ،که نشانة دروغگويي است.





هر خبري را دروغ مپندار ،که نشانة ناداني است.
خشم را فرو نشان و بههنگام قدرت ببخش.
بههنگام خشم ،فروتن باش؛ تا آيندة خوبي داشته باشي.
در حکومت مدارا کن.
نعمتهايي که خدا به تو بخشيده ،نيکو دار؛ و نعمتهايي را که در اختيار داري،
تباه مکن؛ و چنان باش که خدا آثار نعمتهاي خود را در تو آشکارا بنگرد( .همان ،ص)333
هرگاه رعيت به تو بدگمان گردد ،عذر خويش را با آنان در ميان بگذار و با اين
کار ،از بدگماني نجاتشان بده ،که اين کار رياضتي براي خودسازي تو و مهرباني کردن
نسبت به رعيت است؛ و اين پوزشخواهي تو ،آنان را به حق واميدارد( .همان ،ص)333
از آنچه که همانند آن را بر ديگران نميپسندي ،پرهيز کن.
نفس خود را در حالي که اميدوار به پاداش الهي بوده و از کيفر او هراسناکي ،به
انجام آنچه خداوند بر تو واجب گردانيده است ،وادار ساز.
بدان که دنيا سراي آزمايش است و دنياپرست ساعتي در آن نميآسايد؛ جز
آنکه در روز قيامت از آن افسوس ميخورد و هرگز چيزي تو را از حق بينياز
نميگرداند( .همان ،ص)313

عدالت اجتماعي ،بهعنوان يکي از مناقشهبرانگيزترين مباحث اجتماعي ،همواره مورد
توجه بوده است؛ چرا که بقاي هر جامعه و تداوم آن ،به اجراي عدالت بستگي دارد.
اجراي عدالت در سه عرصة اقتصاد ،اجتماع و سياست ،موجب حفظ و توازن جامعه و
حفظ اتحاد و يکپارچگي و وفاق اعضاي جامعه با يکديگر ميشود .عدالت اقتصادي،
ناظر به عادالنه بودن توزيع کاال و خدماتي است که بهسبب کمياب بودن ،مورد
توجه آحاد جامعه است .عدالت سياسي ،به چگونگي توزيع منابع قدرت ،سطوح
قدرت و ميزان برخورداري از منابع قدرت توجه دارد؛ و عدالت اجتماعي ،به چگونگي
توزيع پاداشها در ميان اقشار مختلف اجتماعي ميپردازد .در اين پژوهش ،تحليل
محتواي بيانات حضرت علي نشان داد عدالت در انديشة آن حضرت جايگاهي



محوري دارد .گفتار و منش حضرت در پنج سال حکومت خود ،نشان ميدهد موضع
ايشان در برابر قدرت ،موضع يک مصلح اجتماعي است.
در انديشة حضرت علي عدالت در سه قلمرو سياست ،اجتماع و اقتصاد قابل
مطالعه است .در عرصة سياسي ،حضرت عدالت را بهمعناي برابري ،و برابري را
معادل انصاف ميدانند .از ديدگاه ايشان ،انصاف بهمعناي اتخاذ روشهاي بيطرفانه
در اعمال قدرت ،و جلوگيري از تبعيض در همة حوزههاي سياسي ،اقتصادي و
اجتماعي جامعه است .در عرصة اقتصاد ،برابري بهمعناي مساوات در برخورداري از
اموال عمومي و رفع نيازهاي افراد جامعه است .در عرصة اجتماع ،برابري معادل
مفهوم شايستگي است .در نظام تقسيم کار اجتماعي ،حق افراد ،متناسب با شايستگي
آنان در ايفاي وظايف محوله تعيين ميشود .هرگز نيکوکار و بدکار ،دانا و نادان،
خيانتکار و امانتدار با هم برابر نيستند .از ديدگاه حضرت ،در تمامي اين عرصهها،
مفهوم عدالت با اخالق ارتباط قابل مالحظهاي دارد .پس زمامدار اسالمي بايد بر
اعمال کارگزاران خود نظارت کند تا بتواند عدالت را بهدرستي اجرا کند .منش
حضرت نيز در اعمال قدرت بر مردم ،نشان ميدهد ايشان بهشدت بر موازين
اسالمي ،سادهزيستي و دوري از خويشاوندگرايي و تأکيد بر رفع تبعيض در هر شکل
و صورت ،اصرار داشتهاند.
بحث عدالت ،معموالً با مفهوم قدرت پيوند مييابد .در انديشة سياسي ،قدرت به
رابطة سلطهآميز يک گروه بر گروه ديگر اطالق ميشود .در اين رابطه ،فرادستان،
صاحبان امتيازات يا منافع زيادي هستند و حق استفادة انحصاري آن را براي خود در
نظر ميگيرند .روابط سلطهآميز ،از سنخ روابط نابرابر است که نوعي هژموني را به
گروههاي زير سلطه اعمال ميکند .احساس آسيبپذيري زيردستان ،احساس
بيقدرتي در برابر قدرتمندان ،و الزام زيردستان به اطاعت بيچونوچرا ،از جمله
ويژگيهاي ارتباط سلطهآميز است( .کلگ)3131 ،
حاکميت در برخي نظامها (بهويژه نظامهاي سلطنتي) به خداوند نسبت داده شده،
مسئوليت در برابر خدا ،مستلزم عدم مسئوليت در برابر خلق خدا فرض ميشود .در
ديدگاه حضرت علي ،عدالت راهکاري براي تحديد و تنظيم قدرت بهسود





زيردستان است .مردم ،رعاياي حاکماناند (کلکم راع و )...و حاکم اسالمي نميتواند
به امور آنان بيتوجه باشد .اين راهکار ،پيش از هرچيز در انديشة ازبين بردن روابط
اجتماعي استثمارگرانه ،نابرابر و ستمکارانه است .در نظر گرفتن مردم بهعنوان يک
گروه داراي حقوق مشخص ،و مسئوليت حاکم در قبال آنان ،از کليديترين نکاتي
است که فهم ديگر ابعاد عدالت از ديدگاه حضرت ،با آن ميسر است.
از اين روست که بيشترين تأکيدات حضرت در اجراي عدالت ،مربوط به حوزة
سياسي است؛ چراکه اين حوزه براي نهادينه شدن عدالت بسيار مهم است .نظام
سياسي بهدليل استفادة انحصاري از قدرت و تسلط بر مردم ،اهميت بيشتري پيدا
ميکند و الزم است براي کنترل و مهار کردن آن فکري انديشيده شود .از ديدگاه
حضرت ،بقاي دولت اسالمي جز از مجراي تأمين عدالت اجتماعي ممکن نيست.
قدرت در جامعه آرماني اسالمي ،عدالتمحور است .به اين معنا که صاحبان موقعيت
و منصب سياسي ،داراي امتيازات خاص نيستند و همانند ديگر مردم از يک مجموعه
حقوق و وظايف برخوردارند و در نهايت کارگزار جامعة اسالمي شمرده ميشوند.
اعمال قدرت از سوي حاکمان اسالمي بايد بهگونهاي باشد که از بروز ظلم در جامعه
جلوگيري کند .به عبارت ديگر ،نظام سياسي عدالتمحور ،موظف به تأمين مصلحت
عمومي مردم ،تأمين حقوق و تأمين رفاه و حقوق رعيت است.
از سوي ديگر ،رعايت حقوق اقشار گوناگون مردم از جانب زمامدار اسالمي ،از
جمله سپاهيان ،بازرگانان و صاحبان صنايع ،قضات و داوران ،کارگزاران دولتي،
نويسندگان و منشيان ،و تودة مردم و محرومان و مستعصفان ،نشان از گسترده بودن
مفهوم عدالت در نزد ايشان است؛ بهگونهايکه زمامدار اسالمي نميتواند به حقوق
اقشار گوناگون جامعة اسالمي بيتفاوت باشد و موظف است ضمن انجام وظايف
رهبري ،عدالت را در عرصههاي مختلف جامعه تحقق بخشد.
شيوههاي اجرايي عدالت که با ظرافت و دقت در البهالي خطبهها ،نامهها و
حکمتهاي حضرت بيان شدهاند حاکي از آن است که عدالت ،مفهومي خشک و
متصلب نيست و با رأفت و محبت همراه با قاطعيت ،به شيوهاي همهجانبه قابل



اجراست .تحقق عدالت در جامعه ،منوط به گره خوردن مفاهيمي چون برابري و
تساوي در برخورداري از امکانات مادي و معنوي ،برابري در رفع نيازهاي اساسي ،و
رعايت شايستگيهاي افراد جامعه در دستيابي به مناصب اجتماعي است .به عبارت
ديگر ،رعايت تساوي و برابري در توزيع ثروت و رعايت حقوق افراد ،شرط الزم براي
تحقق عدالت است؛ اما شرط کافي نيست .شرط کافي براي تحقق عدالت ،رعايت
شايستگيهاي افراد و استحقاق افراد جامعه است .از سوي ديگر ،زماني شاهد
جامعهاي عادالنه خواهيم بود که زمينه و بستر اجتماعي جهت رشد و شکوفايي
استعدادهاي افراد فراهم باشد؛ و اين ميسر نميشود ،مگر از رهگذر يک حکومت
عادالنه که ساختاري عدالت محور داشته باشد.
در مجموع ،عدالت در ديدگاه حضرت علي امري اجتماعي است و در تمامي
ارکان جامعه ،با مفاهيم حق ،نياز ،شايستگي ،مساوات و برابري گره خورده است .در
اين ديدگاه ،ريشة نابرابريها و روابط ناعادالنة اجتماعي ،در کاميابي نامشروع گروهي
در نظر گرفته ميشود که گروهي ديگر را با وجود شايستگيها ،تالشها و حقوق
اجتماعيشان ،از فرصت برخورداري از امکانات موجود محروم کردهاند.
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