
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


000 

 

 عدالتخواهی

 1نگین شرفی فر

 

 

 چکیده

عدال  از مفاهیمی اس  که بشرح هم در ویات شبیعی اودح به درک و فهم آ  نیاز داشته و ضرورت  

آ  را در زندگی اود اوساا کرد ح و هم آناا که آ  را به یک ارزش ذاتدی دانسدتهح وجدود آ  را در    

و ضدروری دانسدته   « به زیسدتن »میا  قوای نفس و ضمیر آگا  اود و در میا  روابط اجتماعی جه  

عددال  و   . بنا براینح عدال  هموار  مطلوب بشر و دستیابی بدا  همیشه دغدغه او بود  اسد . داند یم

اساسی و فطری انسا  اس  که هموار  در شدول تداریخ وجدود آ  بسدتری      یازهایناجرای آ  یمی از 

مناسب جه  توسعه جوام  انسانی فراهم کرد  اس . نظریات مربود به عدال  به مدوازات گسدترش و   

پیشرف  جامعه بشری تمامل یافته و دامنه آ  از نظریات ادیا  و فالسفه به تحقیقات تاربی کشدید   

به پیشرف  اسالمی دس  یاف   توا  ینم یجز در پنا  عدال  اسالم اسالمیشد  اس . در یک جامعه 

. در واق ح عددال  واسدطه تحقد     کند یمار تحق  پیشرف  را فراهم کو این عدال  چهارچوب و ساز و 

شرف  و گسترش جامعه اس . در این نوشتار سعی برآنس  که رابطه بین یه هما  پک  اس  یغا یک

 شرف  مورد بررسی قرار گیرد.دو مفهوم عدال  و پی

 

 ایرانیح پیشرف  و توسعه -عدال ح کمالح پیشرف  الهیح جامعه اسالمی کلیدی: یها واژه

 

 مقدمه

سخن از عدال ح قدمتی به گستر  وضور آدمی بر کر  ااکی دارد؛ آ  گونه که اشتیاق بدرای اجدرای    

 ینظدام جمهدور   یهدا  برنامده ح از «شدرف  یپ»و « عدال »تحق  موضوع  آ  نیز چنین دیرینه ای دارد.

چهار سال از شرح موضوع عدال  و پیشدرف    اعالم شد  اس  و یدر دهه چهارم انقالب اسالم یاسالم

گشرد و در سال جدید مل  ایرا  بایدد گدام جدیدد و     چهارم انقالب اسالمی می ٔدههبه عنوا  گفتما  

ن دو امدر و توضدی  و   یبنابراین پردااتن به مفهوم ا استواری را در را  تحق  عدال  و پیشرف  بردارد.

                                                           
 yahoo.com :023 negin@ح دانشگا  صنعتی جندی شاپور. 2

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 001 

ه بدر دوش مدا و تمدام    کد اسد    یفد یلمدس  یابی به این مهمح ت یو چگونگ ها آ ا  یتفصیل نسب  م

 .شود یماوساا  یرا  انقالب اسالمدوستدا

و ضدرورت   یانقدالب اسدالم   یام عدال  ادواه یبا توجه به پ ین اسااح رهبر فرزانه انقالب اسالمیبر ا 

 یند  انقالب و جمهدور یآ ٔدههرا راهبرد  «شرف  توأما یعدال  و پ»ح یاسالم یشرف  نظام جمهوریپ

 اعالم نمودند. یاسالم

اسد . در بخدش    یو عمل یازمند اقدام در دو قلمرو نظرین را  سترگح نی  در اکه ورکس  ین میش

از ابعداد و   ییالگو ٔارائهن اقدامح یاز ایش نیه پکم یهست ییو اجرا یقانون یارهاکازمند ارائه را  یح نیعمل

 ینگدر  یشرف  با شعار و سطحیه پکم. چرا یهست یرانیا - یاسالم یبا مبنا یشرف  بومیپ یشااصها

اسد .   یازمند عزم و تعصب ملد یبه دس  نخواهد آمد. عالو  بر آ ح ن یبدو  داشتن الگو و نسخه عمل

 ٔجامعده م در کشرف ح بده گفتمدا  ودا   یپ ٔفلسفهث مربود به الزم اس  مباو ینح در بخش نظریبنابرا

ل شود یتبد یبه فرهنگ عموم یو فلسف یخیاز از سط  اواس  تارین نیل شود تا ایرا  تبدیا یاسالم

 و همگا  اواستار آ  شوند.

ا  ید ن اواسد  را ب ید از ا یس  سالهح ابعداد یرا  و سند چشم انداز بیا یاسالم یجمهور یقانو  اساس

ن اواسد   ید تحقد  ا  یبدرا  توانند ینمرا ح یه دول  و مل  مسلما  اکار روشن اس  یح اما بساند کرد 

ه هدر  کد ن اس  یاود قرار دهند. ا یرا الگو یته غربیا مدرنی یراسکال دمویح مدل سوسیو مل یخیتار

 یآندا ح بعدد مداد    ٔعمدد  ابندو توجده  ی ی  معنا مین و سن  و معنویرت با دیا مغایدو مدلح در تضاد 

ما عبارت اس  از سدااتن   ٔعمد هدم » حیر رهبر معظم انقالب اسالمیه به تعبک یانسا  اس ؛ در وال

ح بدا  یه و آرمدا  انقالبد  ید و تدوأم بدا روو   یح همرا  با عدال  اجتماعیه در آ  رفا  مادکنمونه  یشورک

 (233ص ح 213/ 33/4ح یه اللّه اامنه ایآ). «ن شودیتأم یاسالم یها ارزشاز  یبراوردار

تدرین مطالبدات و    در نگدا  رهبدر معظدم انقدالب اسد . مهدم      « سازی گفتما »ح اهمی  ذکرته قابل من

اسد ؛ مطالبداتی همچدو      بدود  های عمومی و ملی مطرح  هشدارهای ایشا  همیشه در قالب گفتما 

جنگ »و « م فرهنگیتهاج»و نیز هشدارهایی مانند « بصیرت»و « اواهی عدال »ح «افزاری نهض  نرم»

ایراندی  -الگوی اسالمی»رهبر معظم انقالب اسالمیح موضوع  ٔشد  مطرحهای  ترین گفتما  از مهم «.نرم

 اس .« پیشرف 

چهدارم انقدالب اسدالمی و در     ٔدههسال پیش از آغاز  کعدال  و پیشرف  درس  ی ٔدههشرح گفتما  

ا  در پیام نوروزی اود به ملد  ایدرا  سده    امین سالگرد پیروزی انقالب صورت گرف . ایش ابتدای سی

ماند  از دورا  شاغوت برای مل   های باقی ماندگی های جبرا  عقب انقالب اسالمی را سال ٔگششته ٔدهه
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را « عددال  »و « پیشدرف  » ٔعمدد  چهارم انقالبح دو شااص  ٔدههایرا  دانستند. سپس برای د  سال 

 (2)   مل  ایرا  برشمردند.کاطود اصلی ور

 .پردازیم یمبنابراین به تبیین مفهوم عدال  

 

 مفهوم عدالت-1

خ بدود  اسد . شدعار عددال      یانسا  در شدول تدار   یشگیهم یها اواستهو از  یارزش یعدال ح مفهوم

بهتدر و سدعاد    یاید را به دن ها آ جوام  زام اورد  از ظلم و ستم بود  و  یها زامبر  یهموار  مرهم

عدال  اواهانه نقدش   یشعارها ها مل ز همچو  سایر یما ن یتمندتر وعد  داد  اس . در انقالب اسالم

ملد    یبرا یشرف ح به عنوا  آرما  بزرگینار پکن مهم در ینو  تحق  اکداشته و دارد و ا یبرجسته ا

 .شود یم یرا  تلقیا یانقالب

 :فرماید یم ی  استقرار عدال  در نظام اسالم( درباری)مدظله العال یمقام معظم رهبر

امبرا  یام پیاس . ق یو قسط اسالم یح استقرار عدال  اجتماعیل نظام اسالممیهدم تش ترین یفور "

افتهح یل ناات یض و تحمیه مردم از فشار ظلم و تبعکن بود یهم یبرا یزا  الهیتاب و مکادا و نزول 

ند. دعدوت بده   یآ نائل یماالت انسانکنند و در پرتو آ  نظام عادالنهح به ک یه قسط و عدل زندگیدر سا

ه غلدط و  مناقصح بل یح دعوتیر در را  عدال  اجتماعیگیپ یراسخ و عمل یاعتقاد یح منهاینظام اسالم

نح ین قسط و عدل و ناات ضعفا و محدروم یح اگر تأمیش اسالمیهر چند با آرا یدروغ اس  و هر نظام

 "و منافقانه اس . یر اسالمیآ  نباشد غ یها رنامهبدر سر لووه 

د بده مفهدوم مهدم    ید گدرح با ید یاز عدال  مطرح گردد و از سدو  یه شرح روشنکاس   یدر ابتدا ضرور

 رد و رابطه آ  را با عدال  جس .کز د ق  ین« شرف یپ»

همه شئو  جامعه به  یفکیو  یمکه ناظر به رشد کبود  « توسعه»ه یشب یشرف  در نگا  ما مفهومیپ 

ه بر هدر  میرد و با تک یتوجه یبه آ  ب توا  ینمه کاس   یشرف  امرینح پیاس . بنابر ا یسم  ااص

 امل جامعه شد.مو ت یشرف  و تعالیعدال ح مان  پ یح وتیگریامر د

  یو تشدر  هدا  آ ن یدی داردح تب هدا  امد  ر یا  مسلمانا  و سایشرف  در میه عدال  و پک یتیبا همه اهم

ف عددال  پردااتده و سدپس رابطده     ین روح ابتدا به تعریهمرا  اس ؛ از ا یادیح با ااتالفات زشا  رابطه

 شرف  بررسی اواهد شد.یعدال  و پ
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 تعریف عدالت -5

 یهدا  پرسدش  ینتر مهماولین تعاریف دربار  عدال  به سقرادح افالشو  و ارسطو منسوب اس . یمی از 

 ینتدر  مهم _افالشو  در کتاب جمهوری  شاگردش سقراد در مورد سرش  عدال  بود. بعد از سقرادح

بحدث تفصدیلی دربدار  عددال  در فلسدفه       ترین یمیقدبحثی را عدال  نامید که نخستین و  _اثر اود

( افالشو  در کتاب جمهوری  در پی این پرسدش بدود کده    23ص  ح22:3سیاسی قدیم اس . )مرامیح

مرد با فضیلتی مانند سقراد ومیم در جامعه آ  روز یونا  محموم به مرگ شدح انگیز  او تحلیل و چرا 

(. بده نظدر   31ص  22:9کداظمی  ) تبیین عدال  در جامعه آتن بود و اینمده مفهدوم عددال  چیسد .    

که در دول  هر کسی به کاری که شایسته آ  اس  بپردازدح بده   شود یمافالشو  عدال  وقتی واصل 

 ( تحد  وعقدل  شدهوت  مانگونه انسا  عادل نیز انسانی اسد  کده اجدزای سده گانده روح او )غضدبح      ه

 (:22ص  ح2233هماهنگ باشند. )ااوا  کاظمیح فرمانروایی عقلح

 ح22:3نیز عدال  داشتن رفتاری برابر با افراد برابر اسد . )مرامدیح   _شاگرد افالشو   _از نظر ارسطو 

عدالتی رفتار  که با آنا  با بی کنند یممردم به این دلیل انقالب  یها تود ( ارسطو معتقد بود که 21ص 

( از دیدگا  توماا آکویناا عدال  واقعی زمانی اس  که واکم به هر 39 ص 22:9 ی)کاظم .شود یم

( از دید نظریه لیبرال عددال  بده   32ص  2230کاظمی ) کس مطاب  شأ  و شایستگی او امتیاز بدهد.

که دول  نباید با شهروندا  با تبعیض رفتار کند مگر در صورتی که در زمینه ای مورد این معنی اس  

وجود داشته باشد. در برداش  لیبرال از عدال  عمد  توجه معطوم به  ییها تفاوت ها آ نظر میا  اود 

و ( عدال  در مفهوم رادیمال آ  در شدعار  34ص  ح22:3مرامیح) توزی  عادالنه قدرت در جامعه اس .

. شدود  یمد االصده   «از هرکس به انداز  توانش و به هر کس به انداز  نیدازش »فرمول معروم مارکس 

در تمدامی   (39-33ص  ح22:3مرکز ثقل عدال  در این مفهومح توزی  عادالنه ثدروت اسد . )مرامدیح   

ندد کده   سیاسی اسالمح مبنا و زیر بنای تمامی اصول نیز عدال  اس . آیات الهی اشدار  دار  های یشهاند

 کتاب و میزا  دادیم تدا عددال  را بدر پدا دارندد.      ها آ هدای  فرستادیم و به  یها مشعلپیامبرا  را با 

( بعث  پیامبرا  و تشری  ادیا  به منظور تحق  قسط و عدل با مفهدوم  32 ص ح2233ااوا  کاظمیح)

کشدور بدا   »د  اس : ش ( نقلوسی  کلمه در نظام ویات انسا  بود  اس  تا آناا که از رسول ادا )ص

عددال  را   اواجه شوسدی  (3) (.2:ص  ح2233)ااوا  کاظمیح «.اما باظلم ماندنی نیس  ماند یمکفر 

با یک دیگر اتفاق کنند و قدوّت ممیدز  را    ها قوّتعدال  آ  اس  که این همه : »کند یمچنین تعریف 

صاوبش را در ورشه ویدرت نیفمندد و اثدر انصدام و      ها قوّتامتثال نمایندح تا ااتالم هواها و تااذب 

از نظر اواجه نصیرالدین شوسیح عدالتی که در نفس بده شدمل ملمده    . (2« )انتصام در او ظاهر شود

ح ناشی از اعتدال قوای نفسانی اس  و اعتدال قوای نفسانی شدهوی و غضدبیح بده    شود یمنفسانی پیدا 
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؛ اما تعیّن عمل و رفتار و گفتار معتدل شود یمگفتار واصل  دوری از افراد و تفریط در عمل و رفتار و

. نزد وی عدال  به معنای مساوات اس  و رعای  مسداوات  کند یمدر اارج را به دین و شریع  واگشار 

از شری  شریع   مرتبط اس ح ها آ در امور جزئی معامالت و سیاسات و دیگر اموری که زندگی فرد با 

با علم و معرف  به کلیات و جزئیات عالم و علم به اومدام و تمدالیف و وقدوق    امما  پشیر اس . شارع 

همه افراد در همه شرائطح به تقدیر انواع روابط و انواع معامالت و عقود و ایقاعات و انواع روابط فرد بدا  

و هرآنچه با ود وسط و اعتدال  دیآ یمبر  ها آ ال  و ادا و اود و با هستی و شبیع  و صدور اومام 

 .دینما یمنفس مطابق  داردح مقرر 

(ح عبارت اسد  از ارزشدی   4مختلف کاربرد داردح به عنوا  مثال عدال  فرهنگی ) های ینهزمعدال  در 

که فراگیر شد  آ ح موجب تساوی و یمسانی موقعی  شهروندا  در دستیابی به امتیازاتح اشالعدات و  

( اس  که ادود از مفداهیم   3. عدال  فرهنگی شااه ای از عدال  اجتماعی )شود یمفرهنگی  یها داد 

 مبهم در عرصه علوم انسانی و اجتماعی اس .

ساو  دیگر عدال ح ساو  سیاسی آ  اس . عدال  در این سداو ح هددم اساسدی فلسدفه سیاسدی      

وقف اسد ح بندابراینح   اسالمی اس . نزد فالسفه اسالمیح کمال انسا  در ووز  عقل عملی بر عدال  مت

باید که هدم سیاس  فاضله در جامعهح یعنی عدال  در تمام ارکا  و اجزا و روابدط اجتمداعی جریدا     

 یابد تا در ازای آ  بسترهای ظهور و بروز کماالت نفسانی فراهم شود.

در این صورتح عدال  در ساو  سیاس ح هم به معنای اعتدال بخشی واکما  بده رفتارهدای جمعدی    

اد در راستای مناف  و مصال  عمومی جامعه و هم ایااد اعتدال در قوای دفاعی و اقتصادی و قدوای  افر

قدرار  « به زیستن»تدبیری و سیاسی جامعه سیاسی اس . فالسفه اسالمی هموار  اساا سیاس  را بر 

 .شود ینمو اینح جز با جریا  یافتن عدال  بر تمام ارکا  جامعه محق   اند داد 

 

 معانی عدالت -3

با همه اهمی  بحث عدال ح در تعریف و تبیین این واژ ح ااتالم بسیار اس  و هر کس از زاویه ای به  

بحث عدال ح ابهام در تعاریف و معانی آ  اسد . زبدا  عربدی     های یدشوارآ  نگریسته اس  و یمی از 

اسد . بندابراین    ییها مترادمها بیش از د  مترادم دارد و واژ  عدال  نیز واجد چنین  برای برای واژ 

 ای از عدال  معانی متعددی وجود دارد. برای هر جنبه

ح "انصدام "یگدر نیدز از آ  بده    ( برای د1) ح در لغ  به معنای استقام  اس ."دادگری کرد "عدال ح

. عددال   رسانند ینم ؛ هر چند این الفاظح کلی  معنای عدال  رااند کرد ( تعبیر :)"قسط "ح "تساوی"
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شدریع ح  "در عرصه فردیح بحث از ندوعی تعدادل شخصدیتی و تدواز  در رفتدار و کدردار اسد  و در        

 (3) ."استقام  بر شری  و  به اجتناب از آنچه محظور در دین اس 

 ح2233ااوا  کاظمیح) اس . justitiaو در التین  justiceکلمه معادل عدال  در فرانسه و انگلیسی  

( فرهنگ لغات آکسفورد عدال  را به عنوا  وفظ وقوق با اعمدال ااتیدار و قددرت و دفداع از     :3ص 

 تر یکنزدصد ما وقوق با تعیین پاداش یا تنبیه توصیف کرد  اس . اما آنچه در تعاریف این واژ  به مقا

اس  مفهوم عدال  به معنای برابری و تساویح دادگری و انصامح داوری با راستی و درستی و مفداهیم  

 دیگری از این قبیل اس .

مفاهیمح تماپو برای یافتن راهمارهای اجرایی کرد  عدال  در جامعه اس . یمی  مهم تر از این معانی و

اس  که در جامعده بسترسداز ناعددالتی     هایی ینهزمبازشناسی  اجرایی کرد  عدال ح یها را از بهترین 

ح بلمده فرایندد امدور در جامعدهح     شوند ینممحسوب "موان  عدال "از  ضرورتاًهاح "زمینه". این گردد یم

. شاید این زمینه و بسدترح بده صدورت    شود یمکه به ناعدالتی منار  آورد یمبستر و موقعیتی را فراهم 

علی و معلولیح به ناعدالتی نیناامدح اما زمینه ساز آ  گدردد؛ از ایدن روح ایدن    مستقیم و در شبمه ای 

 روند اجرایی عدال ."عوامل کند کنند  "هستند و گا  از  "موان "هاح گا  از جنس "زمینه"

 یاید   و تصدرم اول ید ه اگر جها ح والکف اواهد شد ین گونه تعریمح عد ل ایی  تر سخن بگویاگر دق

 ین صورتح عددال  اسدالم  ی  و قرب برسد و در ایبه عبود ها آ و اقتدار به  یرویدر پ رد ویادا را بپش

  ید ا  والیشود و جر یدر همه شئونات عالم جار یعبادت و بندگ یعنی ی. عدل اسالمشود یممحق  

و جها  بده   شود یمد در همه جا محق  ین صورتح توویابد. در ایص( در همه عالم امتداد اکرم ) ینب

 .رسند یممحق  شد  و همه موجودات هماهنگ به و  اود  یلکو در واق ح عدل  رسد یم عدال 

 

 ارتقای فرهنگ عدالت خواهی -4

گف  که مردم از  توا  یمباال برودح  "وس انتقادی"در فرهنگ یک مل  رشد کند و« عقالنی »وقتی 

. نزدیک شد  به اند شد و به ژرفا و معنای دقی  کلمات نزدیک  اند رفتهفضای لفظ و لفظ بازی بیرو  

ح افراد را به دق  واداشتهح در جسد  و جدوی   ها آ و پی برد  به کاربردها و کارآیی های  ها واژ ژرفای 

فرد را از آنچه که هس ح فراتدر   تواند یم انتقادیح وس .روند یممظاهر و الگوهای وضور آ  در جامعه 

 هدا  داشدته و ظاهر  ها داشتهمنتقد به  فرد بسند  نمند. ها اشار و  ها زبا وضور کلمه در  برد و به صرم

و...  ید  امن حرفدا   حیآزاد چدو  عددال ح   ییهدا  کلمده و عملی شد   ها ی واقعمعترض اس  و اواها  

 .شود یم
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و پیامدهای  عدال  نیستند و به ژرفایی از معنا "اواستار"زمانی که شهروندا  به معنای درس  کلمهح 

که ناعدالتی را بدو  هیچ چالشی تحمّل  آید یمجامعه زمینه ای به وجود  در مطلوب آ  آگا  نیستندح

ح چگونده  دانند ینمنیس  و  "روشمند"؛ مردمح اواها  دادگری واکما  نیستند یا اگر هستندح کند یم

 .نمودهایی از عدال  در جامعهح وضور یافته اس 

بالندگی و ورک  در مسیر تمدنی ندوین و جامعده ای    یها را مند عدال ح از  اواس  روشمند و قاعد 

در ایدن سدم  و    توا  یمنخستین تادد را نیز  یها گام سا  که وقتی نیک بنگریمح آ  مطلوب اس ح

واق  در این دورا ح تالش بر آ  بود که قدرت واکما  در چارچوبی مشخص محصور باشد.  در سو دید.

از ". رسید یمشبیعی بود که در این قالبح امما  اواس  دادورزی از سوی واکما ح روشن تر به اناام 

تیدار  دیدگا  اندیشمندا  دورا  جدیدح استبدادح تحمیل اراد  و عقید  و به شور کلیح نفدی آزادی و اا 

فردیح بارزترین مصداق بیدادگری اس  و تنها را  رف  این بیدادگری و استقرار عدال  ایدن اسد  کده    

فردیح صرم نظر از مقام و منزلتشا ح تاب  قواعد کلی و قوانینی گردند که شدمول عدام    یها اراد همه 

 (9)"برابرند. ها آ دارند و همه در مقابل 

. نگدا  و زاویده   شلبد یمبلند و همتی واال  ینگرش ی آ  در جامعهحرسید  به عدال  و تالش برای اجرا

در تصمیم  تواند یمو  دارد یممدیرا  جامعه را در ووز  مناف  شخصی یا محلی نگا   نگا  دید محدودح

اصدلی   محدور  منفی بر جای نهد. وقتی مدیرا ح نگاهی محدود به امدور داشدته باشدندح    یرتأث سازی هاح

ایدن   در .بیندد  یمچیز را در محور اود و اشرافیا  اود  همه ح عدال  نخواهد بود.ها یمتصمو  ها ورک 

مواق ح فرد بی اینمه به مناف  یک مل  فمر کندح تنها بدرای ادود یدا ودزب و منطقده ادود تصدمیم        

افرادی به عندوا    لزوماًچنین شودح  یوقت و در تالش اس  تا اذها  را به آ  سو هدای  کند. گیرد یم

که در راستای هما  نگدا  شخصدی و سدودانگارانه وزبدی      شوند یمکارگزار در جامعه اسالمی برگزید  

ورک  کنند و چشم بسته فرما  برند. در این نگرشح ایثار و از اودگششتگی برای برآمدد  نیروهدای   

ود نگا  جام  اندیشانهح پدس از  برتر و کارآمدتر جایی ندارد و همماری از جامعه را  برمی بندد؛ با نب

عدال  به باور ندارند و  اساساًناالی  که  یها انسا مدتیح کم کم افراد الی  و کاردا  کنار نهاد  شد  و 

 .شوند یمح جایگزین شناسند ینمآ  را 

کال  را به جهتی  های یگشارو سرمایه  ها یهسرمانبود نگا  ملی و جام  به تصمیمات اس  که شبیعتاً 

 .کند یماص هدای  و مسیر جامعه را از رسید  به عدال  دور ا

امدل انسدا  و   مه آ  تکد اتفاق مهم تر اس ؛  یکد   به یرس یمهم برا یله ایهد م و وس یکعدال ح 

تدا آ    کندد  یمد دا ید جامعه تحق  پ یکه در کاس   یا یجامعه اس . عدال ح سااتار و روابط اجتماع

ه به کن یاود مشرود به ا یقرار گرفتن امور در جا یعنیگرح عدال  یدر یمال برسد. به تعبکجامعه به 
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ه کد نشدا  داد    تدوا   ینمد  یو اجتماع یرا در رفتار فرد یچ امرین صورتح هیشود. در ا یمال منتهک

فارغ  تواند ینم یو اجتماع یفرد های یریگم یمال در آ  مطرح نباشد. تصمکا عدم تناسب با یتناسب 

 اشد.از مقوله عدال  ب

 شرفتیعدالت زمینه ساز پ -1

گفد    توا  یمامل اس . مو ت یهمچو  توسعهح تعال یمیمتناظر و مترادم با مفاه یشرف ح مفهومیپ 

فارغ از عدال   یاز شئو  اجتماع یکچ یباشد در ه« مالک»به  یابیتناسبات دست یاگر عدال  به معنا

شرف  اواهد داش . یبا مفهوم پ یو تنگا تنگ یکن اسااح مفهوم عدال ح رابطه نزدیم بود. بر اینخواه

ا  جامعده و  ید اداد رابطده م  یار دارندد و در ا کد شرف  با همه ابعاد جامعه سرو یدر واق ح اگر عدال  و پ

 .ن شودیمع ها آ د رابطه یامل نقش دارند بامت

ش تندوع و  یه بده افدزا  کد اداص اسد     یرات همه جانبه و هماهنگ موضدوع در جهتد  ییشرف ح تغیپ 

د  ید شدرف  پد یشتر منار شود. در واق ح پیهر چه ب یپارچگیمآ  و انساام و  یابعاد و اجزا یوناگونگ

 یو اقتصداد  یح فرهنگیاسیس ینهادهادر  یمکو  یفکیرات ییه به تغکهماهنگ و نظام مند اس   یا

 ن اس .یمع یرد در جهتمسط  عم یز ارتقایند آ  نیجامعه منار شد  و فرا

در انسدا  و   یدید ثدرت و موضدوعات جد  کو ووددت و   گیرد یمر همه جانبه صورت ییشرف ح تغیدر پ

فدرد   یات و رفتارهاکالتح ادرایح سط  تمای  اجتماعیریاهح همرا  با مدیو در نت شود یمااد یجامعه ا

 .یابد یمافته و تحول یز ارتقا یو جم  ن

  یش هدم و جه  و غایدایپ یبرا یارکشرف  اس  و عدال  سااتار و ساز و یبنابراینح عدال  تاب  پ

د  به ادا یه آ ح رسکاس   ی  و ارزش محوریغا یک. در واق ح عدال  واسطه تحق  رود یمبه شمار 

 اس . یماد ییبر محور رفا  و لشت جو یا پرستیا دنیو  یاله یایبر محور اول یپرست

ح اما در همه کند یمدا ی( معنا پیر الهیا غی یشرف  )الهیه در نسب  با پکاس   ینح عدال  امریبنابرا 

ه برنامده  ید و پا گیدرد  یمد پس از ادودح اصدل قدرار     یگر اجتماعید یها آرما مات و یمات و تصمیتنظ

 نظام مند از امور اس . یبر تلق یمبتن یشرف ح مفهومیاس . عدال ح همچو  پ یبعد های یزیر

 شرفت مادییعدالت و پ-1

 ح ید ثرکانتخداب ا : »گویدد  یمد د هدد و   یرا بر و  انتخاب انسا  قرار مد  یاسیغربح اساا عدال  س 

را اسداا قدرار دهندد و     ها انسا ل یو م یرد یوقت«   شنااته شد  اس .ی  و به رسمیوقان یمبنا

انسا  نداننددح   یها اراد   در نظام یا  عبودیگا  ااالق را جرینند و پامد نین مقیرا با ااالق و د ها آ 

اح به عنوا  هدم و اصدل انتخداب   یو دن کنند یم  کور یماد یش بهر  وریبه سم  افزا ها اراد  شبعاً

گدر  یشدود. بده د   یدی و همگرا یعامل همددل  تواند ینما یاز دن یماد یه بهر  ورک. روشن اس  شود یم
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اد اد یعادالنده در جامعده ا   یه به عندوا  سدااتارها  ک ییا باشد و سااتارهایدن یسخنح اگر مسابقه برا

ح یدی همگران سدااتارها عامدل   یه اکاس   یعیرا اساا قرار د هدح شب یسود ماد یح رقاب  براشود یم

ندد.  کاداد  ین مردم ووددت ا یب تواند ینما عامل نزاع اس ح یثار و محب ح نخوا هند شد. دنیو ا یهمدل

 گرا  و اشاعه ظلم اس .ی  وقوق دیاه آ  هم عدم رعاینت

 

 شرفت الهییعدالت و پ -7

ح یشرف  الهد یعدال  در پ .س .یامل ابتهاج به قرب نمجز گسترش و ت یزیح چیشرف  الهیمحصول پ

 اساسداً اسد .   یارید و هم یو همددل  یارکثار و فدایبستر تحق  ا یشرف  الهیرا پیضمان  دوام دارد ز

مناسبات و ه همه کاس   ین منظرح نظام عادالنهح نظامیاز ا اس . یح اراد  الهیعدال  اله یضامن اجرا

ز ح ید رشدد انگ  وتمداً ح یند یشود. در عدال  د یآ ح متناسب با توسعه قرب شراو یاجتماع یسااتارها

ل شدود.  یتبدد  یو اقتصاد یاسینظام هماهنگ و سااتار متناسب س یکد به ی  بایمالح قرب و عبودک

اسد  را از  یووز  س توا  ینمهمه جانبه اس .  یعدالت یعدال  اسالم -ه روشن اس کهمچنا   -البته

ه نظام عادالنهح کشد  یرد و مدعکف یتعر یشرف  اقتصادیامل را فقط در پمد و تیاقتصاد و فرهنگ بر

ه مد باشددح بل  یه تواز  فقط در ثروت ضرورکس  ین گونه نیا یعنیاس ح  یعادالنه اقتصاد نظام صرفاً

ا ح قددرتح  ید د همه جریاس  و با گستر  عدال ح عام یدر قدرت و علم و اشالع هم هس . در نظام اله

 د عادالنه باشد.یبا یو فرهنگ یو اقتصاد یاسینظام س یعنیعدال  محور باشد؛  یانیثروت و علمح جر

 

 نتیجه گیری -1

صورت گرفته اس  اما  ل به عدال ین یبرا یادیار زیبس یها کوششرح یک به سه رب  قر  ااینزد یش

 یابید شده  یبا شمس  همرا  بدود  و ر  ها کوششن یبه اتفاق اب ی  قریآ  اس  که اکثر یمسئله اساس

 یهدا  گامتحق  موضوع عدال   در م  مناسب باشد.ینقطه عز یک تواند یم ها شمس ل آ  یعلل و دال

ک ید ن مفهوم بده  ین اس  که راج  به اود ایا ها گامآ   نیتر مهمد یم و شاید برداریرا با یادیز یلیا

مدورد توجده و    یدک بده   یکد یه باکم یدار یادیز یلینه مشمالت ایزمن یم. در ایدرک روشمند برس

 رد.یقرار بگ یافک یها یبررس

م. متاسدفانه در  ین مسئله برسد ید به فهم مشترک در ابعاد این موضوع آ  اس  که بایگر ایک وجه دی

 یبه شور نسدب  ینظر یوجود نداردح کار جد یوجود ندارد و چو  درک کاف ینه هم درک کافین زمیا

 یه شعاریروو یاستزدگیس یناا با نوعیشتر ای. ما بشود یما کمتر اناام یدن یرا  از اکثر کشورهایدر ا

 روشن. یها برنامهبر علم و  یمرد مبتنیم تا رویمواجه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 011 

ح بده صدراو    «یاقتصداد اسدالم   یاجمدال  یبر مبان یمقدمها»در کتاب  ید مطهریبه عنوا  مثالح شه

که فهم روشمند از مسئله عدال  شمل نگرفته باشدح علمح عقل و اادالق   یدر جامعه ا ؛دارند یماظهار 

 وجود نخواهد داش . یاه توسعه ایرشد نخواهد کرد و در نت

رد و ید دراور صورت نگ یارک ینه ایدر هر زم یشرف  علمیبود  پ« تقاضامحور»ه از منظر ک یتا زمان

ند  موجود همچنا  کپرا یها کوششقرار نگرفته باشدح  یجد یها یبررسو  یاوکمسئله مزبور مورد وا

 نخواهد برد. ییرا  به جا
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