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 عدالت اجتماعی

 مرضیه نیک منش

 

 چکیده

اولین بار فیلسوفا  یونا  باستا  مورد  یبرا مانند بسیاری از مفاهیم فلسفی و علمیح مفهوم عدال  را"

و انحرام از  جستند یمکمال را در شبیع   عمدتاًبررسی عقلی و استداللی قرار دادند. یونانیا  باستا  

 (2) ".دانستند یممسیر و منزل  شبیعی را موجب نقصا  و اسرا  

اسالم نیز هموار  به دنبال این بود  اس  که جامعه ای بر معیار عدال  بنا کند تا در سدایه آ  تمدامی   

را از  هدا  انسدا  معتقد اسد  کده عددال      اسالم ومعیارهای ااالقی و انسانی تحق  پیدا کنند. ها ارزش

ک زنددگی آرمدانی   کده قدوام و دوام ید    کندد  یمو اعالم  دارد یمافراد و تفریط درزندگی فردی بروشر 

 .شود یمبدنبال تحق  عدال  محق  

 عدالت:

(ح عدادل بدود  و   3عدال  در لغ  به معنای مساواتح ضد جورح عدم افراد و تفریطح دادگدری کدرد  )  

 .ها یستگیشاعبارتس  از استحقاق و  ( و در اصطالح2داشتن )انصام 

اسالم اس  که به موجب آ  هرچیزی در جایگا  شبیعی ادود نهداد     های یا بنعدال  ازاساسی ترین 

. از منظر اسالم اساا یک نظام اجتماعی در رعای  و  و عدال  اس  و نظامی که مبتنی بدر  شود یم

 "بنیا  اس . ینتر محممالعدل القوی اساا: عدال  "عدال  باشد پایدار اواهد ماند.

رو یمدی از   یدن از د که معنای مساوات و برابدری را در بردارندد.  هستن ییها واژ عدل و عدال  و معادله 

یدک جامعده ای کده     در با هدم برابدر باشدند.    ها ینهزم ٔهمهمسلما  اینس  که مردم در  ٔجامعهاهدام 

بده سدرع  شدموفا     اسدتعدادها  و تبعدیض جدایی ندداردح    تضاد اصلی امور و روابط اس ح محور عدال ح

و در نتیاده دولد     شدود  یمد اقتصادی و سیاسی به افراد عرضده  -برابر اجتماعی یها فرص  حشوند یم

 ع(:) یعلفرمایش گرامی امام  به .یابد یمویات و دوام 

 "وابسته به عدال  گستری اس  ها دول دوام "

 :فرمایند یمو در جایی دیگر 

 "و نیستی اس . مرگ و زندگی و ستمح یاتو العدل ویا  و الاور ممحا : عدل و دادح"

 یهدا  نامده ع( در ) یعلد کده امدام    یبطدور  عدال  در نهج البالغه نیز جایگا  پر اهمی  و ویژ  ای دارد.

 .کنند یمفراوانی به یارا  نزدیک اویش به ویژ  مالک اشتر هموار  بر دادگری و عدال  محوری تاکید 
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امتیاز دهی بده وی ممتدوب نمودندد     به نامه ای که وضرت به مالک اشتر در مورد توا  یمنمونه  یناز

 اشار  کرد:

برای هر واکم و دولتمردی عد  ای یارا  ااص و نزدیک وجود دارد که برای از این افراد به امتیداز  "

 ".کنند ینماواهی و ویژ  اواری تمایل دارند و در معامالت انصام را رعای  

و هدرکس از   شود یمها و ول مشمالت از منظر امام علی )ع( عدل هموار  موجب گشایش و رف  فشار

ظلم و جورح فشار و سدختی بیشدتری بدرای او بده      یقیناً کند یماجرای عدال  اوساا فشار و سختی 

همرا  اواهد داش  و همینطور معتقدند و  و عدال  در مقام شرح و توصیف امری فراگیر اس  ولی 

 در مقام عمل امری بسیار محدود اس .

 نتیجه گیری:

رو بده   جامعه اقتصادی و سیاسی را عدل و داد قرار دهیمح-یک جامعه مبنای روابط اجتماعی وقتی در

و جامعده بده یدک     شدود  یمد دهی و امتیاز اواهی سرکوب  یازامت حنهد یمتمامل و پیشرف  و سعادت 

 .شوند یمآ  همه فضایل ااالقی و انسانی محق   ٔیهساکه در  شود یمجامعه آرمانی مبدل 

تا زبانشا  را به گفتن ود  و عددال  عدادت دهندد و      اواهد یم ینملمناداوند در قرآ  از و در آار: 

برای ادا گدواهی دهیدد اگرچده بضدرر      و شما که ایما  دارید با عدل و انصام رفتار کنیدح":فرماید یم

 "شایسته اس . ها آ ادا برعای   بلمه حباشد یا فقیرح توانگر اودتا  یا پدر و مادر و اویشا ح

 منابع:

 نیلی مسعود و عدال  اجتماعیح ( اقتصاد2

3)www.porsojoo.com 

2)www.aftabir.com
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